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Thiago Lacerda comemora

o sucesso do personagem
Jorge, interpretado por ele
na novela Páginas da Vida.
Além de colher frutos na

carreira profissional, O ator

espera o primeiro filho com

a atriz Vanessa Lóes. 86

www.studlofm.corn.br
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PAC atenderá BRs
ARQUIVO/OCP

33i1'Ta46/ www.proserv.cnt.br

O anúncio do PAC, pelo Governo Federal, alimenta esperanças de melhorias em estradas que cortam Santa Catarina, entre elas a BR-280.5

ASSISTÊNCIA

Sem alardes

entidade atende

necessitados

Malwee apresenta três

reforços para a temporada

VÂNDAlISMO

Academia divulga
lista dos indicados

ao Oscar 2007
o filme "Dreamgirls"

tem oito indicações, logo
atrás vem "Babel', que
concorre nas principais
categorias como diretor e

filme. A musa espanhola,
Penélope Cruz, concorre

na categoria Melhor Atriz,
pelo filme de Pedro

Almodóvar, Volver. 83

ESTADO• PELO

Estado 'define

estratégias para
área de segurança

Ações integradas entre

polícias militar, civil e.

rodoviárias visa garantir
segurança da população e

turistas que vêm ao

Estado.O plano chamado
"Caminho Seguro" f€li

divulgado ontem, pelo
secretario, Ronaldo
Benedet. .82

1 O 310
MíNIMA MÁXIMA'

Dia de sol com algumas
nuvens e névoa �o
amanhecer. Noite com

poucas nuvens. 186

A AFHE (Associação de

Apoio às Famílias com

Hanseníase e Especiais) de
Guaramirim, e criada a

menos de um ano, tem

como objetivo atender a

comunidade carente, que

sempre encontra uma mão

amiga. 6

í,
Vândalos em JS

,

. "

causam pre]UIZO
ao Samae

o time jaraguaense
reiniciou ontem os

treinamentos, . depois de
um mês de férias. As
novidades no elenco são

Fio, Gélson e Jean: Para o

técnico Fernando Ferretti,
a expectativa é de mais

uma temporada vitoriosa, .

que começa oficialmente

no dia 24 de fevereiro, com
a disputa da Taça Brasil' 8

Funcionários do Samae
denunciam a depredação
de dois reservatórios no

final de semana. Apesar de
não ser a primeira vez,

segundo o diretor-geral
Luis Fernando Marcolla,
-os estragos foram maiores

que antes. 15
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• EDITORIAL
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OPINIAO

A hora do Sul
I Mais uma vez a Região Sul
paga o ônus por sua compe
tência, por seu empreende
dorismo e por 'sua capacidade
cj.e gerar empregos e de carregar
boa parte do PIB do País nas

costas. É só cotejar os números
6lpresentados pelo Governo
Federal com relação aos inves
timentos que serão feitos no

Programa de Aceleração do
Crescimento e as contas feitas
pela Fiesc que novamente va

mos ver Q quanto somos cotisi
âerados em Brasília.

Para a região Sul o gover
no anunciou a pretensão de
R$ 37,5 bilhões em obras de

infra-estrutura de 2007 a 2010.
Entre as regiões do País, o valor
só é maior do que o proposto
para a região Centro-Oeste e

corresponde a apenas 1,] ,6%
(los R$ 323,4 bilhões em obras

Existe um Fórum Industrial
Parlamentar do Sul em
funcionamento junto à eNI
que precisa mostrar a que
veio" .

regionais anunciadas (as obras
nacionais somam R$ 180,5
bilhões). As maiores fatias
ficaram com o Sudeste (40,3%)
e Nordeste (24,9%). "Na dis

tribuição dos recursos repete
se a lógica que tem predomi
nado nos últimos anos. Isso
mostra a importância de refor
çarmos a atuação do Fórum
Industrial Parlamentar Sul",
afirma o presidente da Fiesc,
Alcantaro Corrêa. Além disso,
dos pouco mais de R$ 500

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

bilhões projetados, os R$ 200
bilhões atribuídos à inicia
tiva privada dependem do
estabelecimento de regras
claras para o investidor. O
presidente da Fiesc lembrou de
outro aspecto crucial para o

sucesso do PAC: grande parte
das medidas anunciadas
dependem de aprovação do
Congresso. E é no Congresso
que a Região Sul tem que
mostrar sua força. Existe um

Fórum do Sul em funcio
namento junto à Conie
deração Nacional das Indús
trias que precisamostrar a que
veio. É hora de acabar com a

fama de que somos com

petentes mas não sabemos nos

articular politicamente, arte

. na qual os nordestinos (sem
q'ualquer discriminação) são

mestres.
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• DOS BLOGS

Iffiijt)de Souza IM'!' Inês Oolei IiMiEhl.M Rodrigues

Lula quer um Lula quer Começou
país melhor vender ações -o teatro
No esforço que empreende Pagar passagem de avião e Lula recebeu governadores
para obter o apolo des concluir a viagem de ônibus e dirigentes da maior coali- ,

governadores de Estado ao é inaceitável, um desres- zão política pós-ditadura
seu plano de desenvolvi- peito ao passageiro. Quem militar (1964-1985). Para
menta econômico, Lula for lesado deve acionar a apresentar o Programa de
lançou mão de um argumen- Justiça como fez o consu- Aceleração do Crescimen-
to eminentemente político: . midor que teve o vôo direto to.O governo do petista será
"Estou fazendo um esforço de Congonhas para Porto considerado um fracasso se

para o país voltar a crescer. Alegre cancelado, e foi o país crescer num ritmo
Quero entregar o país rnehor transferido para o aeroporto apenas igualou menor do
do que encontrei. Já não de Guarulhos, onde embar- que no período de 2003 a

posso concorrer à presidên- cou. No entanto, quando 2006. Crescer só um pouco
cia". Lula disse que deseja estava em Navegantes, em acima da sua média tam-
aproximar-se dos governa- Santa Catarina, houve nova bém será insuficiente. Lula
dores. A expectativa de Lula escala não prevista e os sabe. Ficaria naquela "zona
é a de que os governadores passageiros foram infor- da pasmaceira", como os

exerçam influência sobre a mados de que o vôo para times que não são cam-

representação de seus Esta- Porto Alegre também havia peões, não se classificam
dos no Congresso. Daí o seu sido cancelado, e a alter- para torneios importantes,
esforço para convencê-los de nativa era seguir de ônibus mas também não são rebai-
que o seu programa desen- até o destino final. O Tribunal xados. O anteparo é o cres-:
volvimentista está "bem de Justiça do Rio Grande do cimento. Eleitor com dinhei-
amarrado". Combinou-se que Sul condenou a Gol Trans- ro no bolso releva as crises
o conselho pOlítico será portes Aéreos a indenizar éticas. No primeiro rnanda-
convocado novamente, em passageiro em R$ 1.500,00 a to, afórmula foi o Bolsa
data a ser definida. Aí sim os título de danos morais. Para Família. Atendeu aos po-
partidos poderão fazer as ler a íntegra da decisão, bres. Faltava mimar a elas-
suas avaliações e: se for o acesse o site se média, empresários, na-

caso, sugerir modificações www.tj.rs.gov.br e veja o cionalistas em geral. Criou-
no plano. processo 71001030097.

-,

se o PAC. Simples assim. �.

i. ENTRE ASPAS
,
,

I

! " Tenho alguns nomes, mas não temos condições de contratar".
i '

Alcir Pradi, diretor de futebol do Juventus, apelando para apoio de patrocinadores.,

,

: '.

: "Não há como tolerar a ausência de respostas efetivas aos pleitos de Santa
Catarina".

Luiz Henrique d'a._Silveira (PMOB), governador, sobre o pacote de investimentos anunciados pelo presidente
Wa '

"Se tem uma coisa que incomoda os governadores é ver a marca do governo federal.
bem grande nas obras nos Estados". <_

.

Eduardo Campos (PSB), governador de Pernambuco, elogiando o pacote'e,crescimento anunciado pelo
presidente Lula.

. '.
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,
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Bequlsltns para a fazenda em

penhora on-line

É sabido que o STJ, o TST
e oConselho da Justiça Fede
ral firmaram convênio com o

Banco Central, mediante o

qual juízes com senhas cadas
tradas têm acesso, por meio

da internet, a um sistema de
consultas desenvolvido pelo'
Banco Central para a obten

ção de informações sobre
eventuais depósitos bancários
dos devedores. Pormeio desse
sistema, o juiz pode encami
nhar ofícios via internet às

instituições financeiras,
solicitando informações sobre
a existência de contas corren
tes e aplicações financeiras,
determinando bloqueio e

desbloqueio de contas, ou

requerendo outras informa

ções que vierem a ser definidasI

Iii

pelas partes. Contudo, para
isso, o credor precisa esgotar
todas as vias necessárias para
a localização de bens penho
ráveis do devedo� O STJ já
decidiu que constitui ônus da
Fazenda Pública, e não do [uí
zo, diligenciar objetivando
encontrar bens para a garan
tia da execução fiscal, até
porque -valer-se-ã do bem

penhorado para ver satisfeito
o seu crédito. Esse proce
dimento afasta a incidência
da norma inserta no art. 198,
§ 10, inciso I, do CTN, pelo
menos enquanto não forem,
esgotados todos os meios

extrajudiciais para a obtenção
de tais informações bancá
rias.Isso porque a Fazenda
necessita instaurar processo

4)ioSlaS@UOl.com,br 4) marlalnesdolcl.folha@uol.com.br

• DO LEITOR
• Rafael Schreiber,

.

A gestão da dissimulaçãoadvogado na Cassuli
Advogados Associa
dos,

Guardamos em nossas men

administrativo provando a tes aquela figura frágil,
sua necessidade para obter insolente, desconfiada e

informações de depósitos e atordoada com o que aeon
.

aplicações financeiras do tecia a sua volta, envolvendo

devedor, conforme determi- se em situações inusitadas,
na o art. 6°, da LC n°. 105/ contra a sua vontade. Trata-

2001. Somente após isso, se do personagem Carlitos,
imortalizado nos filmes deprovado em juízo que o fisco

utilizou de todas as formas I.
Charles Chaplin, notadamente
"Tempos Modernos", Nos

para cobrar a dívida e mes-
enredos cinernatográficos.:

mo assim foi inútil, é que o
mantinha-se pela sua capaci-Judiciário poderá se utilizar
dade de dissimular, de fazer

da penhora on-line. Porém,
crer que estava no domínio da

existem decisões do STJ situação. Comquase um sécu
julgando que a varredura de lo de antecedência, previu,
contas do devedor visando como seria a sobrevivência na
posterior penhora não política do Brasil contempo
justificá a quebra do sigilo râneo. Governos se sucederam,
bancário, o que, pot sorte,
mostra-se plenamente'
favorável aos contribuintes
de boa-fé. '

estatais foram criadas, priva
tizad�s ou deixaram de existir.
O aparato social, político e

econômico foi se sofisticando
para atender ao crescimento

populacional e às aspirações
. dos brasileiros. Os atuais gover
nantes enfrentam a saturação
do quadro de crises que acon

teceram até aqui. Acres-
_ cente-se sua capacidade de
introduzir novos componentes
de instabiltdade, como ausên
cia de crescimento da econo
mia, agravamento das ques
tões fundiárias, falta de um

programa nacional de seguran
ça, reformas do Judicíário e

tributária, corrupção endê
mica, política exterior com viés

4)WWW.UDI.com.br/fernandOrOdriQUeS

•Carlos Stempniewski
Especialista em Gestão

Empresarial.

ideológico e não mais pra

gmático, redução sistemática

da classe média, continuidade
na elevação da carga de impos
tos, excessiva partidarização
da gestão' estatal e dívida
pública na casa deum trilhão
de reais. A geração atual de
nossos pensadores econômi
cos, só sabe raciocinar dentro
de modelos matemáticos.

Enquanto isso, ficamos como

Carlitos, frágeis, surpreendi
dos por situações inusitadas a

cada momento, contra a nos

sa vontade. É incrível como
Charles Chaplin, há tanto

tempo, contextuali-zou essa

premonição sobre nosso estado
de espírito atual.

.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac. FGnte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@ocorreiodopovo,com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa
Postal ts. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

.
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DETALHE

lá valendo
Dinheiro em caderneta
de poupança pode ser

renoo para pagamento
de dívidas que forem
executadas pelas vias
legais, desde que a t

conta seja no valor de ,�

40 salários mínimos )

ou mais. O credor, no D

ato de protocolo da
,

ação, já vallnclulr o
)

devido pedido ao juiz.
l

Garantido
í�
-

Os contornos �

ferroviários de São
Francisco do Sul,
cidade contemplada D

com projeto de
estrada paralela até a

BR-101 pelo governo
do. Estado, e Jolnville "

têm verbas mais que
asseguradas. Do
orçamento da União _

de 2006. No primeiro
caso as obras já
começaram.

Obras 1
Enquanto não houver
uma união de fato;
entre forças políticas
empresariais, Jaraguá
do Sul vai continuar

"'" ,

de joelhos quanto a

obras de impacto
urgentes e inadiáveis.
Os governos
brasileiros de qualquer
instância não
entendem outra

linguagem que não a

da pressão.

Obras 2
E diuturna, se
possível. Foi assim
com a duplicação da

•
J

I

BR�1 01 Norte. Vozes
solitárias e queixumes l

·

atrás da porta levam a

lugar nenhum. Se a

obra é de interesse de
toda a região, então

)

'que se taçao levante
do Itapocu, com o

,

Planalto junto. Do
J

contrário, mofamos .

1

;

Reunião
,

i

o presidente estadual
I

do PT, deputado Pedro
,

Uczai, participa
sábado, às 14 horas,

J

,

em local a ser

,definido, de uma
;

reunião da executiva
'(

municipal do partido,
em Jaraguá do Sul.
Também está prevista
uma visita dele ao

preteltoMoacr
·

Bertoldi (PL).

Ao vivo
IPTU mais lixo ...
I
; Secretaria da Fazenda de [araguá do Sul projeta receita

de R$ 10 milhões com o Imposto Predial e Territorial

�rbano. Do total, entre R$ 7 milhões e R$ 8 milhões com

magamentos à vista. O q\fe pesa neste bolo não é

�xatamente o imposto, mas o serviço terceirízado de

�rrição de ruas e coleta de lixo, pelo que o contríbuínte

paga, em média, o dobro do valor venal do imóvel. É só

olhar no carnê que vai chegar em fevereiro. Em 2007,
onforme consta do orçamento municipal, R$ 7 milhões

.

estão reservados apenas para custear o serviço

Para quem gosta, dia 29,
a TV Câmara transmite às
11 horas, debate com os

candidatos à presidência:
Aldo Rebelo (PCdoB),
Arlindo Chínaglía (PT) e

Gustavo Fruet (PSDB). O
público poderá perguntar
pelo Disque-Câmara (0800
619619) ou 'pelo www.ca-.

mara.gowbr no ícone "Par,

tícipação Popular".

Sem planos de gasoduto 'Pedágios estão definidos
A Agência Nacional de Tramportes Terrestres já

publicou 0$ editaiS que edam as praças de p�dágio
em rodovias federais que cortam Santa Cfltarlna. Vão
�star localizadas na BR· 116, entre Curitiba e Lages
e na BRI"376 e 101, trecho que vai da' capital
paranaense a Florianópolis. Isso porque o trecho Sul
ainga estª, em cbrae. Ainda não há 'prazo para

ünplantar o sistema, como também não se sabe sobre
valores. A 101, trecho Norte, é obra ínconcluída,
cheia de efeitos e erros técnicos comprovados por
laudos inquestionáveis. Mas foi dada como pronta e

paga no último governo de Fernando Henrique
Cardoso.

AindaO pacote de aceleração
do crescimento anun

dado pelo presídente
Lula na 2'ª feira prevê

, investimentos, nos próxí
mos' quatro anos, de R$

c

2J4,8 bilhões no setor de

energia elétrica, com

pouco mais de R$ 18
bilhões repartidos entre

s três estados do Sul.
Destína-se à construção
de sete usinas hídre-

létricas e uma termo
elétrica a carvão. Outras
oito hidrelétricas, três

termoelétricas, 11 peque,
nas centrais hidrelétricas,
11 centrais eólicas e duas
termoelétricas a biomassa.
Detalhe: não há nenhu
ma previsão de investi

mentos na construção de

gasodutos na região como
fonte de meio alternatívo

energética.

Continua em pauta na

Câmara dos Deputados a

proposta de adoção do voto
.

aberto em todas as delíbe

rações de legislatívos fede
rats, estaduais e munící

pais. O tal voto secreto foi

responsável pela absolvição
de 10 parlamentares e

cassação de apenas um dos
11 acusados de envolvi,
mente no "mensalão",

Ações contra o crime Pedágio à portaRevanche?
N a região Sul, leia-se

Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande J::1o Sul, Lula
perdeu as eleições para
Geraldo Alckmin por

diferença de ummilhão de
votos. No Estado, foi
derrotado por cerca de 350

\

mil votos. Já há quem diga
que o resultado do pacote
de investimentos aqui é o

troco das urnas.

A duplicação da BR-
280 acabou sendo citada
no pacote decrescimento
do presidente Lula. Mas
não será o governo a

executar o projeto que já
entra no sexto ano de
feitura. São duas f/illS

opções: ou o governo

entrega à iniciativa pri- 6(1
vada ou aplica a tal

'

Parceria Público- Priva-

da. Nesse caso, nem há

regras definidas clara
mente- ainda. Mas está
bem claro que sendo uma

ou outra opção, pedágio
em nós! Que já pagamos
os tubos, na compra de
combustível e no licen
ciamento de carros, por
exemplo, para ter estradas
de primeiro mundo. E que
não temos.

Os amigosToda a cúpula da polícia
catarinense abalou- se
ontem para Florianópolis.
É 9 primeiro passado para

. por em prática estratégias
de combate à violência, o
que inclui tráfico de

drogas, seqüestros e roubo

,d)e cargas entre outros

crimes de porte. A reu

D .niâo foi presidida pelo
�� .secretário da Segurança
D' '.Pública e Defesa do

4x4Cidadão, Ronaldo Bene

det (foto). São ações
integradas entre as polí
tias que incluem até ati

tudes preventivas para
conter a violência em

campos de futebol. É
promessa do governador
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), acossado por

forças comunitárias que
dele cobram postura
convincente.

Luiz Henrique disse
recentemente que não dei
xa os amigos "na estrada".
Socorreu com verbas pu
blicitárias o apresentador
Roberto Salum, da TVBY.
Agora apóia a atual secre
tária da EducaçãoElisabeht
Anderle, que dá lugar para
Paulo Bauer. Ela presidirá a

Fundação Catarinense de
. Cultura.

'

, Lula pediu paciência
porque', entende, não se

pode fazer tudo em quatro
anos. Mas já está lá há

quatro anos. Para lembrar:
há quatro anos dizia a

mesma coisa e que era

contra a reeleição. Essa apa
rente amnésia presidencial
seria conseqüência do decio

quefalta?

IC' Quando" quando, quando? A penca de SchroederEmpacou
Dúvidas que persistem na comunidade: quando sai

o contorno ferroviário? E a Guarda Civil Municipal?
Quando começam as obras físicas da parte mais

importante do projeto de mobilidade urbana, que é o

transporte coletivo? Este último é um projeto de largo
alcance social, embora com efeitos a longo prazo,

I h porque vai demandar a construção dos terminais de
�)i intsgração quer permitirão, e aí sim, deslocamentos
bairro a bairro com passagem única. O que já ocorre
há muitos anos em cidades vizinhas como Blumenau
e joínville. E, na verdade, coisa que não interessá

muito às empresas concessionárias.

Se alguém acha que

Jaraguá, com quase 90 mil

eleitores, já tem pré
candidatos demais a pre-

- feito, imaginem a vizinha

Schroeder, com cerca de 9

mil eleitores. Aparício
Ribas, (PMDB), Rudibert
Tank (PMDB), Felipe
Voigt reeleição (PP),
Osnildo Konell (PSOL),
professora Maria Konell

Governadores, empresá
rios e. trabalhadores sobre o

Programa de Aceleração do
Crescimento, anunciado
pelo presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, serão ouvidos
antes que a proposta seja
votada pelos deputados
federais. A promessa é do

presidente Aldo Rebelo
(PCdoB). Coisa para uns

dois anos. '

(PSOL), sâo alguns nomes
que já estão nos comen

tários das rodas políticas
da cidade. Nada menos

I •

que um candidato para
cada 1,8 mil eleitores. Pro
vavelmente, uma média

superior ao número de'
médicos e dentistas dis

poníveis no município,
que tem quase 12 mil
habitantes.
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45 DIAS: LEGISLATIVO TEM O RECESSO MAIS CURTO DA REGIÃO Pneus devem voltar a ser
recolhidos pela Prefeitura i'Câmara de Schroeder elege

integrantes das comissões
enquanto, a negociação
não chegou a uer acerto",
explica. Ele também afirma IJ

que a .me ta é reiniciar a i
coleta de pneus usados até "rJ
março, no máximo. A cada ;"1
semestre, o projeto juntava II�

material suficiente par'a
encher a carroceria de umlA '

caminhão. 1 ,"

.Com o objetivo de não

depender desse tipo de

atividade, Valdir e Célia-
j

Vi-cente, proprietários de
,

uma borracharia \'(�
I d

,j'1
especia iza a em.,
vulganização, resolveramjL

)1':1
fazer o serviço por conta

própria. "Compramos meia- /�
vida e reformamos para
vender. Tudo o que sobra; _:
mandamos a Curitiba e eles
dão fim", afirma Célia.r �

1'3
(Kelly Erdmann) ,

"

O projeto de retirar

pneus inúteis de

Guaramirim, iniciado há
cerca de dois anos, está

parado. É que a empresa

responsável pelo
recolhimento, instalada em

Curitiba, Paraná, foi
desativada e agora a

Secretaria Municipal de

Agricultura e Meio
Ambiente procura outra·

alternativa para resolver o

problema do acúmulo deste
material indesejado.

De acordo com o atual
secretário Silvio Finardi, a
interrupção do serviço
ocorreu no mês de setembro

passado e até agora nada
está resolvido quanto à

retomada. "Fiz contato com

uma fábrica de Itajaí em
dezembro. Mas, por

DIVULGAÇÃO

• MESA DIRETORA

HPresidente: Décio Piske (PP)
Vice-presidente: Manoel
Burgardt (PT)
10 secretário: Paulino Leoni

(PFL)
2° secretário: Urival Weiss

(PSDB)
COMISSÕES
Agricultura e Meio AmbientE
Presidente: Maria Schewinski

(PP)
Membros: Nelson João Zoz

(PSOB)
Paulino Leoni

Educação, Saúde e

Assistência Social
Presidente: Manoel Burgardt
Membros: Norma Maas

Stricker (PMOB)
Urival Weiss
Obras e Serviços Públicos
Presidente: Valmor Pianezzel

(PFL)
Membros; Manoel Burgardt
Rudibert Tank (PMOB)
Finanças e Orçamento
Presidente: Nelson João Zoz
Membros: Paulino Leoni

Norma Maas Stricker .

Legislação, Justiça e Redação
Rnal
Presidente: Rudibert Tank
Membros: Urival Weiss

Na primeira sessão
do ano, também foi

empossada a nova

Mesa Diretora

CAROLINA TOMASELLI
SCHROEDER

Legislativo com o período
de recesso parlamentar mais
curto no Vale do Itapocu, de
45 dias, a Câmara d

é

Vereadores de Schroeder

realizou, na segunda-feira, a
primeira sessão ordinária do
ano. Além da posse dos
�embros da Mesa Diretora,la'

i!esidida pelo vereador

$iécio Piske (PP),
f'tonteceu a eleição dos

integrantes das cinco

comissões permanentes da
Casa.

Na sessão, prestigiada
pelo prefeito Felipe'Voigt
(PP) e pelo vice, Luís

Aparício Ribas (PMDB)"
não houve votação de

projetos, que, segundo o

presidente, serão colocados
na pauta do dia da próxima
r�união. A exemplo do

antecessor, Rudibert Tank

(PMDB), o novo

presidente, também de

partido da base aliada do

prefeito, afirma que vai

-,

Piske foi eleito presidente com apoio de cinco dos nove vereadores

manter o tom c�rdial com obras comecem até' julho. ''A
a administraçãomunicipal. planta já .está pronta e agora
"Nossa proposta é atuar em temos que economizar

conjunto, de forma recursos para fazer as primeiras
dinâmica. Assim como o licitações na metade do ano",
Executivo vai acompanhar informou. O terreno, de mil
os trabalhos na Câmara, metros quadrados, foi doado
nós igualmente vamos pela prefeitura no ano

fiscalizar os trabalhos passado, e o projeto, também
deles", resumiu Piske. 'concluído em 2006, está

O presidente também orçado em aproximadamente
destacou como uma das R$ JOO mil.
metas o início da Décio Piske foi eleito
construção da sede própria presidente da Câmara com seis
da Câmara, que funciona <' votos contra três, em votação
em sala alugada. Segundo \ecret,a realizada em 18 de
ele, a previsão é de que as dezembro.

/

Prefeitura quer .crlar
"raspadinha premlada"

PERIGO Menor sapo domundo é encontrado
PIERO RAGAZZI/DCP

O menor sapo do mundo foi

encontrado pelo casal de
ambientalistas GermanoWoehl

Jr e Elza Nishimura Woehl,
fundadores do Instituto Rã

bugio para Conservação da

Biodiversidade, com sede em

Jaraguá do Sul. A espécie
Brachycephalidae, que
normalmente é encontrada na
mata atlântica, do Espírito
Santo até o Paraná, foi
descoberta ern [oinville na

semana passada.
O animal, ummacho adulto de

apenas 11 milímetros, estava
escondido embaixo da camada
de folhas caídas emuma floresta
de dois hectares. Depois de ser
fotografado e filmado, o sapo foi
devolvido para o seu habitat. O

casal, que há dez anos

desenvolve ações para

popularizar os anfíbios e
.

combater o preconceito contra
estes animais, batizou o

pequenino de "sapo-pingo-de
, ouro", por causa de sua cor e

tamanho.
Diferente da maioria dos

A Prefeitura de Jaraguá
do Sul está analisando a

criação de uma "raspa
dinha premiada", para
evitar a sonegação de

impostos no município e

estimular o pagamento do
IPTU (Imposto Predial e

Territorial Urbano) em

dia. Caso seja aprovada
pela Codesc (Companhia
de Desenvolvimento do
Estado de Santa Cata

rina), em Florianópolis
todo o contribuinte que

apresentar qualquer nota
fiscal de serviço. ou
mercadoria, ou o carnê do
IPTU pago em dia � em

local a ser definido -

concorrerá a prêmios.
O secretário da Fazenda,

Alexandre Alves, informa
que a Prefeitura aguarda o

posicionamep.to do

Codesc para orçar o custo �,

e definir os prêmios', a �t

serem distribuídos. Ele;'
também salienta que não 1

está definida a data em

que o projeto começa a
_

funcionar e nem o

número ele raspadinhas
que as notas fiscais

apresentadas darão
direito.
�"Tudo será planejado a

partir da decisão da

Codesc, que responde por
esse tipo de iniciativa em

Santa Catar ina. É
Companhia que vai dizer
se essa raspadinha será ou

não realizada", salientou.
Se a idéia for aceita, a

empresa que vai

confeccionar o material
será escolhida por meio de

licitação aberta pela
prefeitura. (DZ)

Anfíbio tem apenas 11 milímetros

anfíbios, os sapinhos não

passam pela fase de girino.
Nascem fora da água, a partir
de ovos, jána forma adulta. Eles
são adaptados para viverem

somente nas partes mais altas
das serras do Mar e da

Mantiqueira, que

freqüentemente ficam
encobertas pela densa neblina,
ocasião quando eles ficam

ativos, durante o dia. Porém,
raramente se expõem.
Foto divulgação - tem que
entrar uma fotinho! Qlquer
coisa, corta o texto!

O motociclista Elio Tüwe, entregador do Jornal O Correio do Povo, teve
tenmentoprofundo no queixo após bater contra a traseira do caminhão,
placas GOB-51 01 de Araquari, ontem por volta das 11 h, em Pornerode. O
motorista do caminhão, Francisco Gilberto Goedert, éxplicou que ficou
sem acelerador e reduziu a velocidade, e que no km 18 da SC-416 a moto,
placas MCF-9605 de Jaraguá d9 Sul, colidiu com o veículo,

/
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PAC: INVESTIMENTO SERÁ R$ 55 BILHÕES NA INFRA-ESTRUTURA LOGíSTICA DO PAís ATÉ 2010

BR-280 entre as prioridades do governo federal
Duplicação entre São
Francisco e Jaraguá
-do Sul foi incluído no

plano de crescimento

AlANE ZANGHELINI .

JARAGUÁ DO SUL

,

Aduplicação daBR-280, no
trecho entre São Francisco do

Sul e Jaraguá do Sul, e da BR-
470 (que liga Navegantes a

Blumenau), no entroncamento
de acesso a Timbó, foram
incluídas no PAC - Programa
de Aceleração do Crescimento
-Íançado na segunda-feira pelo
presidente Luiz Inácio Lula da

Silva. O pacote de medidas

prevê investimentos na infra

estrutura logística do país de

pelomenos R$ 55,2 bilhões até

�o ano de 2010, sendo R$ 30,9
�ilhões da União e R$ 24,3
bilhões da iniciativa privada,
por meio de parcerias ou

concessões.

Nesta semana, o Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes)
se reúne com a Casa Civil e o
Ministério dosTransportes.em
Brasília, para planejamento dos

recursos a serem liberados pelo
governo e a data de início das

.
obras. O assessor de comuni

caçãodoDnitemJoinville, Bre
no Maestri, explica que a obra
de duplicação na 280 também
inclui a construção de um

viaduto na Rodovia do Arroz

(entre a BR-280 e a SCA13),
mas ele não soube informar qual
o investimento previsto.

O trecho entre São
Francisco do Sul e Jaraguá do
Sul tem 71 quilômetros 'e é

considerado como omais crítico
em volume de tráfego. Por isso,
é uma das principais reivindi
cações da Acijs (Associação
Empresarial de Jaraguá do Sul)
e de políticos da região.No ano
passado, a luta da Acijs pela
duplicação entre osmunicípios
se fez pela entrega de pleitos ao
Dnit e aoMinistério dos Trans

portes, de reuniões com a

coordenadoria doDnit regional
e de comitivas de associados à

Brasília.
''A. duplicação vai facilitar o

escoamento de produtos de

exportação e importação do

porto (de São Francisco do SuI), .

além de ampliar o turismo na

região e a própria segurança",

comentou o vice-presidente de
serviços da Acijs, Paulo André
Hufenüssler. Com 221,1
quilômetros de extensão, a BR-
280 é considerada a terceira

mais importante rodovia do
Estado: corta dez municípios
entre São Francisco do Sul e
Porto União e recebe um fluxo
de 17 mil veículos diários.

O assessor doDnit também
informa que o orçamento da
União prevê recursos na ordem
de R$ 10 milhões para restau

ração das partes mais deterio
radas da rodovia, desde o porto
francisquense atéCanoinhas.A
recuperação na BR-280

começou no ano passado, com
o recapeamento da pista e do
acostamento entre São
Francisco do Sul eGuaramirim.

"Neste ano, as obras
acontecem nos trechos entre

Gu�ramirim e [araguá do Sul e
entre São Bento do Sul e

Mafra", explicou, informando
que o trabalho será finalizado
até o final de 2007. Também
destacou que o projeto de

duplicação, que iniciou em

março de 2005, está' 70%
concluído e tem custo previsto
de R$ 7,3 milhões.

PT destaca medidas do Programa de Crescimento
Em nota enviada ontem

à imprensa, o presidente do
PT de J araguá do Sul,
Sebastião Camargo,
acredita que o pacote de

medidas vai beneficiar de
modo especial Jaraguá do
Sul e região. Informa que
"dos 503 bilhões em

investimentos nos próximos
quatro anos, mais de 37
bilhões será para a

:

duplicação de três estradas,
federais em Santa Catari
na. Além de garantir
continuidade da duplica-

ção do trecho Sul da BR-
10 1, está � prevista a

duplicação da BR-280,
entre São francisco do SuI
e Jaraguá do Sul, da BR-

470, entre Itajaí e o trevo

de Tirnbó, e a conclusão da

BR-282, até a fronteira com

a Argentina".
Na nota, também cita

como outra medida que

positiva para o Vale do

Itapocu os investimentos

em infra-estrutura (in
cluindo habitação, sanea

mento e transportes de

mássa): estímulo ao crédito
e financiamento; medidas
de desenvolvimento insti

tucional; de desoneração
.' da administração tribu

tária; e medidas fiscais de

longo prazo. E completa: "É
exatamente na área de
infra-estrutura (transportes
de massa) que se encontra

o projeto Transjaraguá, que
certamente será contem

plado tendo em vista que o

PAC define como priori
tário este tipo de investi

mento". (CT).

PIERO RAGAZZI/OCP

\
Paulo Hufenüssler diz que obra é uma luta antiga da Acijs, que encaminhou inúmeros pleitos à Brasília

Reservatório de água do Estrada Nova é depredado
O Samae (ServiçoAutôílo

mo de Água e Esgoto) está

calculando o prejuízo causado 'fi

por vândalos, que depredaram
-

dois reservatórios de água do
Bairro EstradaNova, no fim de
semana. Além do estrago de
uma cerca de arame, de um

sensor de nível do reservatório
e de uma placa de informações,
também foram roubados fios
elétricos aéreos e subterrâneos
e um pára-raios da tampa do
reservatório.

O diretor-geral do Samae,
Luis Fernando Marcolla,

comenta que os atos de
vandalismo acontecem desde
o final do ano passado. Ele
lembra que já aconteceram

depredações nos reservatórios
em outras épocas, mas nunca
emproporções tão grandes. "O
que mais nos preocupa é que

aconteça algum acidente. Os

depredadores estão subindo
nos reservatórios e quebrando
os cadeados das tampas de

acesso, correndo risco de cair

ou se afogar", comentou.
Também há o risco de

contaminação da água e de

desabastecimento em algu
mas regiões, já que os vân

dalos fecham os registros de
controle de distribuição.

Para evitar que situações
como essa se repitam, a autar

quia vai substituir a cerca de
arame farpado, que cerca os

reservatórios, por uma de tela.
O Samae também está orçan
do a implantação de um sis

tema de monitoramento por
câmeras. Qualquermovimen
tação suspeita na área pode ser

denunciada pelo telefone 115
ou à PolíciaMilitar, pelo 190.

'"

���_......
BrasilTelecom
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dar apoio, não dar o peixe, e

sim ensinar a pescar", explica
Ferreira.

Com esta meta, a equipe,
composta de assistente social
e_ setor administrative, "alça
vôos" mais altos. Além de dar
atendimento gratuito 'a cerca
de ,30 famílias, número

estimado de cadastros, a

associação também vai

oferecer, mais à frente, cursos

paraere-inserir os integrantes ao
mercado de trabalho e à
sociedade. Por enquanto, as

,

�ulas ainda não têm data de
início porque faltam recursos

financeiros e físicos para tal.

"Dependemos exclusivamente
da doação de verbas, tanto da

Manchas avermelhadas e brancassãc sintomas

trabalho desenvolvido pela
organização.

Conforme o responsável,
Edivaldo Ferreira, atender
casos como o de C.T., que
preferiu manter o nome em

sigilo, fazem parte damissão da
entidade. Formada emmaio de
2006, ela toma forma aos

poucos, mas já pretende se

tornar de utilidade pública
assim que completar o primeiro
ano de existência.

Na lista de benefícíados
pela AFHE estão pessoas que.,
sofrem de hanseníase,
portadores de deficiência, vírus
HIV, câncer e com carência'
financeira. "Estamos buscando
o nosso público-alvo. Vamos

DIVULGAÇAO/OCp

Hanseníase: uma doença que provoca dormência e'dor nos nervos

sário existir sensibilidade a

ela.

Quem é coritaminado
co/stuma sentir dor nos

nervos dos braços, mãos,
pernas e pés. Também

aparecem manchas brancas
ou avermelhados que
deixam a sensação de

dormência no local

atingido. Além disso, a
hanseníase provoca caroços
pelo corpo.

'

\
O tratamento costuma

ser feito com prescrição de
medicamentos próprios
para conter o avanço da

doença. Vale lembrar que
a regularidade na ingestão
dos remédios é fundamen
tal no processo de cura.

, Por ter prevenção difícil,
é preciso ficar atento aos

sintomas e procurar ajuda
médica já nos primeiros
sinais. Conforme infor

mações do Ministério da
Sa úd e, ,0rU tra formal de
conter o avanço no número

de. casos acaba sendo o

tratamento completo da
hanseníase e vacinação de
todos aqueles que
convivem com uma pessoa
doente com o complexo
BCG.

.

da entidade é atender paciantes que tenham hansenlase, Sem se preocupar com a publicidade a entidade está aberta a todos que precisam de ajuda

população, quanto do poder
público", esclarece o

responsável.
Um das maneiras

encontradas para arrecadar
dinheiro é o contato através de

telemarketing, feito por '

I

prQ.fi.ssion�J,s, dia-a-dia.�,outra
é uma rifa vendida a R$ 10 e

que tem sorteio marcado no

sábado, 27, pela loteria federal.
Quem quiser participar, pode
procurar a sede da AFHE e

comprar a cartela referente ao

jogo. A entidade fica na Rua
Athanásio Rosa, 122, Centro
de Guaramirim, e os

atendimentos são feitos das 9h
às ISh. O telefone de contato
é3373-5750.

CORUPÁ

Seleção de ACT's
a partir de hoje

Começam hoje, e seguem
até sexta-feira, 26, as inscrições
para professores interessados
emserem admitidos em caráter;

temporário pela Secretaria dé
Educação de Corupá.· Os
ACT /

s, como são chamados,
vão disputar de oito a dez
vagas abertas nas cinco escolas
domunicípio. Para se inscrever
é preciso apresentardiplomado
curso superior, demagistério ou
atestado de freqüência, caso
a pessoa ainda seja acadêmica,
e ca�teira de identidade. (KE)

Assassinato em Pomerode
A empregada doméstica Erna Bauke, 49 anos, foi atacada pela
marido com çclpes de marreta na manhã de segunda-feira, em'

. Pomerode. Ela foi encontrada pela filha, de 15 anos, que ouviu

gritos do banheiro da casa onde moravam. O autor do crime,
Haroldo Bauke, 63 anos, se enforcou com um cipó momentos

depois do assassinato em um matagal nos fundos da casa, Os
bombelrostoram chamados, mas Erna não resistiu, e morreu no

local. Casados havia rnais de 30 anos, o casal tinha seis filhos.

Entretanto, eles entraram em crise háurn ano, conforme relatou a
'

filha Iracl Bauke, de 29 anos. Segundo ela, o ciúme era um des

principais [nativos das clscussões. A Policia Civillnformou que
Haroldo tinha antecedentes de alcoolismo e que Erna havia

.

registrado uma queixa por violência doméstica, O Inquérito sOQre o
,_

..

caso estava em andamento. Ambos chegaram a prestar
depoimento,

P�LO BEM ..ESTAR: VAMOS DAR APOIÓ, NÃO DAR O PEiXE, E SIM ENSINARA PESCAR", DIZ RESPONSÁVEL
,

'

,

Associação dá apoio a doentes e
I' r

'

pessoas com carência financeira

tem menos de
um ano de existência,
mas já auxilia cerca de
�O famílias na cidade
'1
KELLY ERDMANN
GUARAMIRIM

A jovem C'T é portadora
de necessidades especiais � há

tempos procura ajuda para
adquirir um óculos de grau;
Sem expectativas, ela e a avó

procuraram a AFHE

(Associação de Apoio às
Famílias com Hanseníase e

Especiais) e natarde de ontem .

viram o sonho ser transíormado
ân realidade a partir do

,

. A hanseníase é uma

doença crônica causada

pela bactéria Mycobac
teriurn leprae. Mesmo tendo
transmissão de pessoa para

pessoa, através das vias

aéreas, nem todos são

propensos a desenvolver os
sintomas, já que é neces-

II
III

FlagrantI'!
Dais Jovens foram presos em flagrantes na madrugada de ontsm,
por furto de bicicleta. O proprietário da bicicleta viu os rapazes
roubando. o objeto, do pátio de sua casa na Rua Guilherme

Kopmann, Bairro Vila talau, e chamou a �alícla. Um des acusados'
ainda tentou fugir, mas foi perseguido pela policia, e detido, sendo
que foi usado força, pols o rapaz reagiu com chutes e socos.

Furto um comércio
O Bar e Cancha Ouro Verde, na Rua Bertha Waege, Bairro Barra do
R.lo Cerro, foi arrombado na madrugada de ontem. Osbandldos
foram detidos momentos depois, após serem abordado pela
polícta. Eles estavam em um Flat ternpra, placas NEM·4444 de
Jonvllle, e confessaram o crime. Foram furtadas garrafas
bebidas, maços de cigarro, cartelas de Isqueiro, a quantia de R$
52,96 em moedas e R$119 em dinheiro, Os objetos foram
encontrados no carro junto com uma caixa de ferramentas, que
utilizada no arrombamento.

• FALECIMENTOS
Faleceu às 12:15h do dia 23/01, o senhor Vidal Klowaski, com idade de
48 anos.O velório foi realizado na Capela SãO Pedro e o sepultamento no

Cemitério Municipal de Schroeder.
-c

Faleceu às 19:40h do dia 2?/01, a senhora Agaty Enke, com idade 71
anos.O velório foi realizado na Igreja Cristo Salvador e o sepultamento no �

Cemitério da Barra do Rio Cerro. L ç
Faleceu às 12:00 do dia 22/01, o senhorArlindo Antonio Feldmann, com
idade de 49 anos.O velório foi realizado na Igreja Nossa Semora Aparecida
em Ribeirão Grande e o sepultamento no Cemitério Santo Antônio.

Faleceu às 09:30 do dia 22/01, Q senhorValdir Betoni, com idade de 52
anos.o velórip foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério
Municipal de Guaramirim.

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,131 2,133 Ie

PARÀLELO 2,270 2,360 11

TURISMO 2,057 . 2,237 11

• BalSAS DE VALORES • POUPANÇA
PQNTOS OSCILAÇÃO

1I.BOVESPA 44.177 1,43%
11 DOW JONES (N. York) 12.533 045%
it MERVAL (B. Aires) 2.055 057%
it NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,654

• CUB janeiro
R$889,54

Lizmay Conlee. e Acabamentos Têxteis LIda, CNPJ 01.208.331/0001-84, torna público que requereu a FATMA, .

a Renovação dalícença Ambiental de. Operação para atividade de processo de confecções de peças de

vestuário, na RuaWilly Guinther, s/n? - Barra do Rio Cerro I, Jaraguá do Sul.

Ligue: 3370·4888/9184-9988 com Luciane Ligue: 3371�5891/9973-8831 com Roselene
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TERCEIRA RODADA: DANILO SANTOS DEVE FORMAR DUPLA DE ATAQUE COM LEANDRO
DIVULGAÇÁD

QÂDIO tor;:,
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leandro (com a bola)está com dores no tornozelo e é uma 'das dúvidas do técnico Itam�r Schulle para o jogo de hoje contra o Brusque

Schulle com problemas para
.

-

a partida contra o Brusque
O zagueiro Diego,
expulso, e o volante
Fábio Lopes, nem
viajam com o grupo

r

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

O técnico Itamar Schulle

ainda não definiu o time que
.

'enfrenta o Brusque, hoje às

20h30 no Estádio Augusto
Bauer. OMolequeTravesso não
poderá contar com o zagueiro
Diego, expulso no jogo contra
a Chapecoense, e o volante

Fábio Lopes, comumproblema
no ombro esquerdo.Além disso,
o atacante Leandro, com dores
no tornozelo, é dúvida para a

partida de logo mais.

MILAN

Clube contrata

mais 3 reforços
o Milan desembolsou

cerca de 12 milhões de euros

para contratar três atletas de

pouca expressão nesta janela
de' inverno do mercado

europeu. O defensorMassimo

Oddo, da Lazio e reserva da

seleção italiana que triunfou
na Copa da Alemanha, o

argentino Leandro Grimi,
lateral-esquerdo, e o goleiro
argentino Marco Storari, do
Messina. Destes, apenas
Oddo' tem chance de ser

titular no Milan.

No treino de ontem,
Schulle improvisou Pereira

como zagueiro e JoãoHenrique
jogou como volante. Com isso,
quem ganhou vaga no time

titular foi o atacante Danilo
Santos. O tricolor tem ainda
mais dois jogadores no

departamento médico -

Ferreira eAndrada.Otreinador
também aguarda a liberação do
atacante Rodrigo Paulista, que
vemdo futebolnorueguês.Mas,
para a partida de hoje, ele

esperacontarcomLeandro. "Eu
estou contando com isso, mas
se ele não entrar, a opção será

Igor", afirmou.
Sobre o confronto com 6

Brusque, Schulle acredita já se

tratar de um clássico, sem

favoritos, mas os adversários
estão num melhor momento.

PAN-AMERICANO

Evento terá três

preços de ingresso
o Pan terá três faixas '

diferentes de preço de

ingressos, inclusive com

preços populares. Além disso,
a venda começará na

segunda semana de março e ,

será feita pela internet e em

postos de venda espalhados
pelo Rio de Janeiro. A

organização não informou

algum posto será instalado
fora da capital fluminense. O
objetivo é que haja bastante
antecedência na venda de

ingressos.

"Vai ser um jogo duro. Nunca
foi fácil para nenhum dos dois

times, mas acredito que eles
vivem umbommomento depois
da vitória em Florianópolis",
disse o treinador, se referindo ao
triunfo brusquense por 2x1

contra o Figueirense em pleno
Orlando Scarpelli.

Schulle também espera
contar com a volta de Fábio

Lopes e a estréia de Ferreira e

Rodrigo Paulista para o

confrontodopróximo domingo,
em casa, contra o Criciúma.
"Vamos deixar eles se recupe�
rando aos poucos e, por enquan

to, vamos pensar no Brusque",
afirmou. Já o time da casa terá

apenas um desfalque para o

confronto. O zagueiro Tiago,
expulso, dará lugar a Flávio
Luiz.

PRÓXIMOS JOGOS

AMANHÃ

20H30 - BRUSQUE X JUVENTUS

QUARTA-FEIRA, 24 de janeiro de 20071 7

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivallo

•

20H30 - CRICIÚMAX FIGUEIICtA

-] 20H30 - JEC X METROPOÜTANO
- -- - �

-,-

20H30 - �Aí X CHAPECOENSE II,
QUINTA-FEIRA
_, -�- -- -

20H30 - M. DIAS X ATLÉTICO

20H30 - GUARANI X PROSPERA

CLASSIFICAÇÃO
Poso I�e PG
1° Joinville 6
2° Criciúma 4

3õ- Juventus 4
4° Brli_sque 4

"5�_ "ChapecQ�nse _ 4�
6° Marcílio Dias 4

Depois de merecidas férias, a Malwee se reapresentou ontem

com os novos reforços já fazendo o? testes físicos, Mas,
como em outros anos e foi bem frisado pelo técnico Fernando

Ferretti, o maior "reforço" é a manutenção de uma base que
vem desde 2001. É isso que faz da Malwee lim time vitorioso

como é. Manter praticamente o mesmo elenco e só chamar as

peças que realmente faltam. E, com o futsal cada vez mais

globalizado, pode-se dizer que não é qualquer equipe que

consegue manter esta base.

De volta

Proposta
A presidente do Instituto

Guga Kuerten, Alice
Kuerten, esteve com o

governador Luiz Henrique
da Silveira e o secretário

de Cultura, Turismo e

Esporte, Gilmar Knaesel. O
encontro foi para ampliar o

trabalho social da entidade
em Santa Catarina. O
trabalho deverá contar
com incentivos do Fundo
do Esporte,

Copa Davis
Está confirmado, em

Florianópolis, a etapa da

Copa Davis, O evento será
de 6 a 8 de abril, feriado de

Páscoa, no resort Costão
do Santinho, O adversário

do Brasil nesta etapa será
o vencedor do confronto

entre Canadá e Colômbia,
A informação foi
confirmada pelO secretário
Gilmar Knaesel.

Clássico
Itamar Schulle foi feliz em dizer

que Juventus e Brusque já
virou um clássico, Melhor

ainda quando ambas as

equipes se respeitam, a

exemplo da torcida, Os dois
decidiram o título da B1 em

2004, quando os jaraguaenses
levaram a melhor, Mas hoje a

realidade é outra, E o Brusque
vem embalado com a vitória de

domingo,

Falando nisso ...
Juventus e Brusque fizeram

uma campanha parecida na

primeira fase do Estadual do
ano passado, As duas equipes
lideraram as respectivas
chaves durante praticamente
toda a competição, mas os

L

brusquenses não tiveram sorte . ,

na segunda fase, Já o Juventus,
como todos sabem, repetiu o

resultado de 1994 e ficou em

terceiro,

Promotor garante a

rodada inicial no Rio ,��,

RIO DE JANEIRO

"-li'

Cíc�ero será titular na
estréia do Estadual

DIVULGAÇÁO

garantiuem entrevista àRádio
.

Brasil. A única implicação da

Ao contrário do que foi' liminar diz respeito ao valor

anunciado na última segunda- cobrado nas bilheterias.
,

feira, a primeira rodada do 'Esta- "Se o reajuste for suspenso?_,
dual do Rio não corre o risco quem tiver pago mais do que

' I

de ser adiada.Quemconfirmou deveria irá receber de volta.
'

,

a: informação foiRodrigo Terra, Isso não tem nenhum efeito no,
promotordoMinistérioPúblico, calendário do campeonato";'
que entrou com uma liminar na lembrou. Um bilhete de arqui
Justiça contra o aumento no bancada valeR$ 20, commeia

preço dos ingressos. "Não há entrada para estudantes devi

risco dos jogos serem cance- damente documentados. Já as

lados. O Ministério Público cadeiras comuns são vendidas

pediu a suspensão do reajuste porR$ 10, enquanto as cadeiras

porque o mesmo é abusivo", especiais estão R$ 60.

Fernandão deve voltar
aos campos mais cedo
PORTO ALEGRE RIO DE JANEIRO

Quem vem garantindo uma
vaga entre os onze titulares do
Fluminense é o meia Cícero'.
Ele chegou com prestígio por ter
feito um bom Campeonato
Brasileiro pelo Figueirense e

não decepcionou os tricolores

nos jogos-treino e coletivos na

Granja Comary. Prova disto é

que está confirmado na equipe
que enfrenta hoje o

Friburguense, noMaracanã.

O meia-atacante e capitão
do internacional, Fernandão,
que passou por uma cirurgia de
hérnia inguinal no último

sábado, já voltou a caminhar e
seu retorno ao time,
inicialmente previsto para
de'ntro de dois meses, pode
ocorrer mais cedo. O vice

presidente de futebol do clube,
.Giovani Luigi, fez uma nova

projeção de retomo: em45 dias.
'
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As novidades do
elenco para a

temporada são Fio,
Gélson e Jean

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

AMalwee se reapresentou
ontem para a temporada 2007.
O elenco teve ummês de férias,
desde a conquista do Estadual
da Divisão Especial no último
dia 22 de dezembro. Os

jogadores ontem iniciaram o

treinamento físico e a pré
temporada vai durar um mês,
já que o primeiro jogo oficial
será no dia 24 de fevereiro, em
Teresópolis (RJ), pela Taça
Brasil de Futsal. As novidades
no elenco são ascontratações
do já conhecido pivô Fio (que
retoma depois de defender a

Unisul), do ala Jean (ex
Umuarama) e do fixo Gélson

(ex-Chapecó) .

O técnico Fernando
Ferretti elogiou as contrata

ções. Sobre a volta de Fio, o
treinador disse que ele vem

preencher uma lacuna
deixada por ele mesmo,
desde que ele saiu da Malwee
no final de 2005. "Tivemos
muitos problemas no ano

passado com as cobranças de
tirolivre e o Fio 'i-.h�g<,l, pa�i'!
isso, além de, em certos

momentos, utilizarmos ele

naquele jogo do' pivô
tradicional", expHcou Fer
retti, que também falou das

qualídadesdos outros dois
contratados.

,

"O Jean vai ajudar muito
na criação, mais ou menos a

função que o Xoxo fazia. Já o
Gélson chega para ajudar na
marcação, preenchendó o

espaço deixado por Jonas
(que foi para o futsal

espanhol)", comentou.

esporte@ocorreiodopovo,com,br
O CORREIO DO POVO

REAPRESENTAÇÃO: DEPOIS DE UM MÊS DE FÉRIAS, MALWEE VOLTA AOS TREINOS COM TRÊS CARAS NOVAS PARA 2007

" .

e vo a a ro Ina
PIERO RAGAZZI/OCP

" -

A primeira atividade da Malwee foi um treino físico no campo, comandado pelo preparador físico João Romano', Hoje faz o primeiro treino com bola e já tem amistoso no próximo dia 3

Ferretti fala sobre o assédio europeu e acredita que o Brasil perdeu com isso
Para o treinador, com o

excesso de jogadores saindo

para o exterior, deixou o Brasil
carente de atletas no mercado.
"Temos o exemplp de um dos
maiores destaques da última

Liga, que foi o Frede (do Joinville )(�'
que foi para a Espanha", disse.
"Hoje em dia vejo clubes

pagando muito caro por
jogadores de segunda ow Ldrceira
linha", emendou. Para ele, a

solução é investir na base. "Um
bom trabalho na categoria juvenil
pode ser o diferencial nos dias

de hoje".
Ferretti também vê com bons

olhos a participação do
Figueirense no futsal. A equipe da
Car;ttal fez uma parceria com o

Colegial e disputará a Liga
Nacional e o Estadual. "O time

t"
chega com um peso da camisa
do campo. Vai ser muito bom

para o futsal catarinense".
.sobre a condução dos

treinos, Ferretti disse que a

postura da comissão é mescíar
o trabalho fslco e com bola desde
o início. O primeiro jogo da equipe

será um amistoso, no dia 3 de
fevereiro, na cidade de

Agronômica, noMoVale do ItajaL
Ferretti quer também fazer uns
amistosos com equipes
tradicionais antes do início da

Taça Brasil. "Quero ver se

viajamos antes para a Taça Brasil
e marcamos uns amistosos em

São Paulo e ,no Rio de Janeiro.
Não queremos repetir o erro do
ano passado, de não enfrentar
equipes tradicionais antes de
iniciar os jogos oficiais",
argumentou.

PIERO RAGAZZI/OCP

Fio (direita) está de volta à Malwee depois de defender a Unisul naliga

Secratarla de
ESlldo da Saúde
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MONTAGEM DE MINISTÉRIOS
DEVE AUMENTAR O ETERNO
TROCA-TROCA DE PARTIDOS
NO CONGRESSO NACIONALe 83

EMPRESA HOLANDESA

LANÇA CE�VEJA PARA
CACHORRO COM EXTRATO
ESPECIAL DE CARNE ti 82

RESULTADO GERA EXPECTATIVA

"Dreamgirls�� lidera indicações ao Oscar 2007
Logo atrás vem

Babel, que concorre,
nas principais
categorias como
diretor e filme

HOLLYWOOD

O filme "Dreamgirls - Em

Busca de um Sonho" lidera

as indicações na 79ª edição
do Oscar, a premiação da
Academia de Artes e Ciên

cias Cinematogrâficas de

Hollywood. O longa de Bill

,

Condon concorre ern oito

categorias -rnas ficou de fora
das disputas por melhor

filme e diretor. A escolha
acontece em cerimônia

marcada para o dia 25 de
fevereiro.

A visibilidade de "Drea

mgirls" foi inflada por nada
.

menos do que três indica

ções de melhor canção ori

ginal, além de mixagem de
som. As outras indicações
são para melhor ator coa

djuvante, melhor atriz coa

djuvante, melhor direção de
arte emelhor figurino.

Já "Babel", do mexicano

Alejandro Gonzáles Ifiárri

tu, recebeu sete indicações,
incluindo as principais -

diretor e filme-, atriz coa

djuvante, edição, roteiro

original e trilha-sonora.
-Além de Ifiárritu ("Ba

bel"), concorrem na catego
ria de melhor diretor Ma
rtin Scorsese ("Os Infil

trados"), Clint Eastwood

("Cartas de Iwo [ima"),

Stephen Frears ("A Rai

nha") e Paul Greengrass
("Vôo 93"). A lista de con

correntes a melhor filme é

quase a mesma -exceto por
"Vôo 93", que dá lugar a

"Pequena Miss Sunshine"

(de Jonathan Dayton e

Valerie Faris).
Na categoriamelhor ani

mação foram escolhidos três

longas: "Carros", "Happy
Feet - OPingüim" e "A Casa
Monstro".

Na categoria Melhor

Atriz, além de Penélope
Cruz, disputam Helen Mir

ren, Meryl Streep, Judi
Denchme e Kate Winslet.
Na categoria Melhor Ator,
Leonardo DiCaprio, Ryan
Gosling, Peter O'Toole,Will
Smith e ForestWhitaker.

Brasileiro bate recorde em tempo de navegação
RIO DE JANEIRO

Os internautas residen
ciais do Brasil superaram as

21 horas de navegação men
sal pela web. A informação
se refere ao mês de dezem
bro de 2006 e foi divulgada
ontem pela Ibope/NetRa
tings, empresa do grupo

Ibope.
A internet residencial

brasileira foi marcada por
uma série de recordes em

2006, segundo o Ibope. Um
deles foi passar dos 14 mi

lhões de usuários mensais e

consolidar-se na liderança
de tempo de navegação.

O total de usuários

ativos de internet' residen
cial no Brasil em dezembro
de 2006 foi de 14,4 milhões
de pessoas, 18% maior que o

de dezembro de 2005. São
\

con-sideradas usuários

ativos as pessoas que
acessam a web ao menos

uma vez por mês de casa.

O tempo de navegação
continuou a crescer e che
gou a 21h39min por pessoa,
8% mais que em novembro,
mantendo o Brasil com o

Internautas se interessam mais

por sites de busca e

comunidades virtuais

"

maior tempo médio de uso

entre os dez países medidos
com a mesma metodologia -

Esparihf, Japão, Reino Uni

do, EUA, Austrália, Fran-ça,
Alemanha, Suíça e Itá-lia.

Os principais interesses
dos brasileiros na int�rnet
continuam sendo busca-

. dores, portais e comuni

dades, com mais de 13

milhões de usuários únicos

por mês, e comunicadores

de mensagens Instantâ-neas,
com tempo de uso acima

das Sh mensais por pessoa.

Foi o oitavo mês seguido em que o tempo por usuário
residencial no Brasil ficou acima das 20h mensais e a

.
primeira vez que passou das 21 hi'

. José Calazans
Analista do Ibope

DIVULGACAo

Anika Noni Rose, Beyoncé" Jennifer Hudson estão em "Dreamgirls - Em Busca de um Sonho

Corsa eleito
carro do ano

SÃO PAULO
A revista britânica What

Car? elegeu o Vauxhall Cor
sa (Opel Corsa) o carro do

ano 2007 em diferentes cate

gorias automobilísticas. O
automóvel desbancou o Au

diTI e oCitroenC4 Picasso

nadisputa.
Entre os motivos, alega

dos para a escolha, está o

"salto de qualidade" efetuado
nos últimos tempos pelo
"supermini". O carro foi elei
to pelos altos níveis de espa

ço interno, estilo e seguran

ça.
Os outros melhores fo

ram: Volkswagen Golf 1.6,
Volkswagen Passat 2.0,'
VauxhallVectra 1.9, Citroen
C4 Picasso 1.6, Toyota and

Lexus, Mini Cooper S, Audi
TI 2.0, Volkswagen Eos 2.0,
Porsche Cayman S, Merce
des-Benz, Land Rover Free
lander 2.2, Land Rover

Discovery, BMW 320d. ES,
BMW525iSEe S320CDI.

-,

í

Aniversário de Sp' e
,.

.explosão habitacional
SÃO PAULO
A cidade de São Paulo a

tinge a população de 10,812
milhões de pessoasnestemês
de janeiro -quando também

completa 453 anos-, como

aponta a pesquisa Perfil do
Paulistano em 2007 da Fun

dação Seade, divulgada on

tem. No entanto, a taxa de
crescimert\o da maior cidade
do país cairá para menos da
metade até 2010 -0,5%- se

comparado com o índice da

décadade80-1,1%.

A queda no crescimento

populacional é um reflexo da
inversão do que já foi um dos
maiores símbolos da cidade:
amigração. Nas duas últimas
décadas do século 20, São
Paulo viu o número de saídas
de migrantes ser maior que o
volume das pessoas que

chegavam à cidade.A faixa
etária da população também
mudou nas últimas duas
décadas. A idade média do

paulistano é de 31,1 anos em

2007, a maior registrada nos
últimos cem anos, de acordo
comoestudo.

Para a Seade, de acordo
com o estudo, o aumento na

faixa etária se deve não

somente ao menor índice de

mortalidade, mas pela di

minuição das taxas de fe
cundidade. Em. 1980 as

mulheres tinham em média

3,2 filhos. Hoje, a mulher

que vive em São Paulo tem

até dois filhos.
O número de domicílios

ocupados em São Paulo tam
bém cresceu.

-

Eram 2.062
milhões de residências em

1980. O salto foi de 63,3%
em 2007 -atualrnente são

3.368 milhões de mo

radias.No entanto, a ocu

pação das residências di

minuiu, aponta a pesquisa.
Atualmente vivem 3,2 mo

radores por domicílio. Em

1980, a taxa de ocupação por
residência era de 4,1 mo

radores.
I,
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POLíCIA NA RUA

SANTA CATARINA

"Caminho Seguro">"> une
forças policiais em SC
Ações integradas
entre polícias visa

garantir segurança
da população

FLORIANÓPOLIS

O dia ontem foi reservado
à definição de estratégias para

.

o combate ao crime 'e à'

violência em SantaCatarina e

para evitar a entrada dL

marginais em território
catarinense. Comandantes de
batalhões da Polícia Milirar

(PM) de todo o Estado se

reuniram com o secretário de
Estado da Segurança Pública
e Defesa do Cidadão, Ronaldo
Benedet, e com o comandante

geral da PM, coronel Eliésio
Rodrigues, em Florianópolis.
Ações integradas de
enfrentamento à criminalidade
envolvendo as Polícias Civil,
Rodoviária Estadual e Federal
também foram discutidas com
a presença do chefe da Polícia

Civil,MaurícioEskudlark, e de
delegados regionais.

DlVULGAÇA%cp

01 eials receberam ontem as primeiras instruções sobre o programa

r-contro foi deflagrada
. 'O":1"l('::'(( Caminho Seguro,
que se inicia já nesta semana.

,

Segundo o coronel Eliésio, no
encontro entre os comandantes
de batalhões foram definidas
normas e procedimentos
operacionais. "Devemos
intensificar o policiamento e

padronizar os procedimentos.A
atividade desenvolvida em

Florianópolis será amesma em

todos os batalhões e guarnições
especiais", explicou. Operações
especiais, como batidas,
barreiras, operações pente fino
e em áreas de risco também

serão intensificadas, segundo
ele.

O comandante geral da
PM, também destacou ainda

que uma das preocupações é

que marginais de outros

Estados, especialmente do Rio
de Janeiro, para onde foram
enviados homens da Fotça
Nacional de Segurança,
desloquem-se para o Sul do
país. "Por isso, já estamos com
nossas viaturas às margens de
rodovias federais e estaduais

para évitar que elementos de
má índole adentrem em nossos

municípios", garante o coroneL

Tam confirma linha
aérea em Criciúma

FLORIANÓPOLIS

A Tam confirmou ontem,
a operação da linha aérea

Criciúma, Florianópolis ê

Brasília. Os vôos devem
InICIar em fevereiro,
informou o vice-presidente
de Planejamento da

companhia, Gelson Pizzirani,
que esteve reunido com o

governador Luiz Henrique
da Silveira. "Esta rota vai

tirar Criciúma e a Região Sul
do isolamento causado pelas
obras de duplicação da BR-

101", afirmou Luiz Henrique.
Nos primeiros meses, o

trecho será atendido pelo
Folker 100. Com a ampliação

I!

i. ra e a renovação da
a Tam �etende

h. I tar o número de
1
ro-ias par a até 138

I, rc s, passando a utilizar
1 '1":bus319.

')ara atender as

( , qêücias das aeronaves

modernas, a pista ganhará
r.iais 150 metros e os

equipamentos de segurança
estão sendo ajustados. O
atendimento dos bombeiros,
em caso de emergência, .

pode ser feito em dois
minutos, no máximo,
informou 9 presidente da

Associação Comercial e

'Industrial de Criciúma,
Edilando Moraes.

Gj:NÉRICOS
.' Venda cresce

�

cerca de 27%

------------------
O CORREIO DO POVO

• PELO ESIADO Associação dos Diános do Intenor - ADI/SC I

. col�raadl@cnrsc com br
,v ..._ ,

• ,/

Em 2008 deve
!

aumentar o
número
de candidatos
peregrinos

Prefeitos de dois
mandatos

aproveitam
etrocam
domicíHo eleitoral

Na próxima eleição para prefeito, deve aumentar em Santa .

Catarina a categoria dos candidatos peregrinos. O prazo para
troca de domicílio eleitoral para concorrer em 2008 é setembo
próximo e pelo menos o prefeito pefelista de Brusque, Ciro Boza;
acaba de confirmar que está de malas prontas para se

estabelecer em Balneário Camboriú. Estamodalidade de tráfego
de políticos ganhou maior visibilidade na última disputa porque
chegou à Capital com o prefeito Oário Berger, nascido na Serra/ :

estabelecido em São José e eleito em Florianópolis. Mas tam6ém�,'i,
ocorreu em Chapecó, com a eleição de João Rodrigues, cue,
conseçulu expandir sua base eleitoral desde Pinhalzil1holCl
Iamtém houve o prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinübing,'
ainda que, neste caso, tenha feito o percurso sobre o caminho
aberto há mais tempo pelo pai dele, o ex-governador VilsonA:
Kleinübing que, criado em Vid�ira, escolheu Blumenau como

nicho político. O dublê de dirigente parücánoe intelectual Adélcio
Machado acha que será cada vez maior a peregrinação atrás de]
novos espaços eleitorais. Claro qu� a limitação, a dois mandatos11

consecutivos no Executivo, deu uma forcinha para aumentar de,"
movimento dos passageiros da política. Queimada a chance dEft
reeleição, os prefeitos aproveitam a inserção regional para
espichar o olho sobre o eleitorado vizinho.

ARTICULAÇÃO. Entre os planos do futuro presidente da Fecam, estão'
a criação de escola de profissionalização do funcionalismo público,
com cursos de especialização e um Comitê de Articulação entre f�
prefeitos e Governo do Esíado.Tenso em um grupo composto por ':lO
cinco representantes do govemo e cinco prefeitos, para agilizar a
solução de problemas emergenciais", explica Scheffer.·Além do que,)�
pretende encaminhar à Assembléia Legislativa, projeto de lei para
isenção de ICMS sobre aquisição de ambulâncias.

SOB CONTROLE. A troca de domicílio eleitoral de Ciro Roza para
Balneário Camboriú tem a mão do governador. Luiz Henrique
sinalizou ao pefelista que Edison Piriquito está sob controle. O
inflamado peemedebista é primeiro suplente da coligação PMOB e ,

PFL e vai assumir cadeira na Assembléia. Pelo andar da carruagem
.�

govemista, fica cada vez mais impossível o sonho de Piriquito de-
um dia - bater chapa com Pavan à prefeitura.

RESSENTIMENTO "O presidente Lula é quem deveria ligar porque J
'

tem um débito comigo':' A queixa do governador de SC remonta
,

exatamente ao dia 3 de dezembro de 2004 (foto), quando foi assinadp.,:
-a ordem de serviço para duplicação da 101 Sul. Em conversa que ):r
durou uma hora no avião presidencial, Lula teria prometido duas

. :
coisas: chamar a bancada estadual do PT em Brasília e recomendar a

aprovação do projeto do Fundo Social e marcar reunião entre ambos' �

mais o Palocci. Nenhuma ocorreu. 'I

SUPEREGO. Luiz Henrique assegura que não está na política há,
40 anos para se atrapalhar em Joinville. tie acha que cada um

'

dos partidos da coligação terá seu próprio candidato no' primeiro
turno, Desfia uma lista de empresários que poderiam disputar
pelo PMDB e mantém entre as hipóteses a transferência de
Mauro Mariani. "O PMOB terá um nome forte", disse no

mesmo dia em que voltou a falar com Marco Tebaldi.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇAo DE FRANCO VASCONCELLOS E SOUZA/�
SOMBRIO, LETiCIA SCHLINDWEIN/BRUSQUE, MARLI VITALI/CRICIÚMA E P�TRicIA ,

GOMES/FLORIANÓPOLIS,

As vendas de medica
mentos genéricos cresceram

27,8% em 2006 na comparação
com o ano anteriorDe acordo
com dados do IMSHealth (ins
tituto que audita o mercado
farmacêutico), no ano passado
foram comercializadas 194
milhões de unidades de
medicamentos genéricos em

todo o país.vcontra 151,9
milhões em 2005.

No ano passado, pela
primeira vez desde que os

genéricos entraramnomercado
brasileiro, as vendas ultrapas
saram US$ 1 bilhão. Em 2006,I

o segmento movimentou US$
1,054 bilhão em vendas contra
US$ 692,5 milhões no ano

anterior, o que representa uma

evolução de 52,2%.
Para a diretora-executiva

da Pró Genéricos (Associação
Brasileira das Indústrias de
Medicamentos Genéricos),
Vera Valente, o bom desempe
nho dos genéricos em 2006
indica que os consumidores não
estão apenas substituindo os

medicamentos de marca pelos
genéricos, mas que novos

consumidores estão sendo
incluídos no mercado.
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QAB critica pacote e

diz que MP é ilegal
�

o uso do FGTS

em investimentos
Je� infra-estrutura

gera polêmica
( ,

B¥SILIA
O presidente da OAB

(Ordem dos Advogados do

Br'asil), Roberto Busato,

copsiderou ilegal. a Medida

Provisória editada pelo
governo federal que

estabelece o uso de R$ 5

bilhões do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de

Serviço) para investimentos

em infra-estrutura. A MP

integra o PAC (Programa de

-.1Aceleração do Crescimento)
e prevê que o dinheiro do

patrimônio líquido do FGTS

possa ser usado nesses

investimentos.

'O desvio é de finalidade.

Quando a lei determina quais
as finalidades, particulariza, é
o império legal que determina
onde deve ser aplicado.
Quando se generaliza parte
dessa verba, você não está

aplicando o que determina a

legislação', afirmou Busato.
As centrais sindicais Força

Sindical e CGT protocolaram
�
ontem, no STF (Supremo

�'Tribunal Federal) com uma

ação contra a MP.
Busato também criticou o

fato do PAC ter sido lançado
pelo governo sem a

participação de entidades, da
sociedade civil e de entes

Presidente da OAB, Roberto Busato garante que desvio de finalidade é ilegal

federativos na discussão do

plano -o que Busato
considerou ser 'totalmente
antidemocrático', realizado

'pera porta dos fundos'.
'Isso foi feito sem qualquer

discussão prévia com a

sociedade civil, com o

Congresso Nacionai, com os

governadores de Estado, o que
coloca em xeque até a

possibilidade de sucesso do,

programa', afirmou.
O presidente da OAB

criticou, ainda, a execução de
parte do PAC por meio de
medidas provisórias.
'Torcemos para que o plano dê
certo, mas ele poderia ir pela
vianormal, numa discussãono

Congresso Nacionai em

caráter de urgência para nós

recuperarmos o tempo

perdido', afirmou.
Candidato
Em encontro com Busato

esta manhã, o deputado
Gustavo Fruet (PSDB-PR),
candidato à presidência da

Câmara, também criticou a

edição de MPs no PAC.

'Queremos ajudar no PAC,
mas há uma inversão de

lógica. Se fossem relevantes e

urgentes, as MPs já deveriam
estar no Congresso Nacional.
Mas se anuncia um pacote
com alga que ainda será

enviado ao Congresso', disse
Fruet.

Especulação e trocas
de partidos esquentam

Pelomenos 20 deputados
/ devem trocar de partido
antes mesmo de tomar

posse. São políticos eleitos
no último dia 1 Q de outubro
par uma determinada sigla,
mas que, no momento em

que assumirem seus

mandatos, já estarão em

Outra.

Essas trocas não -são

proibidas pela lei nem um

fenômeno novo. Em 1Q de
fevereiro de 2003, nada
menos do que 37 dos 513

deputados federais eleitos já
haviam trocado de partido.
Agora, um levantamento
'f�ito pelo jornal Folha de
São Paulo mostra possível

migração de até 28 políticos.
A variação dependerá das

negociações em curso para a

montagem do ministério do

segundo mandato do

presidente Lula. Essa

constatação fica clara

quando se observa o sentido
da migração. O fluxo é

sempre dos partidos de

oposição em direção aos que

estão abrigados no

governo.Os três principais
partidos oposicionistas -

PSDB, PFL e PP-, elegeram,
juntos, 153 deputados, mas
podem ficar com apenas 134
cadeiras no mês que vem,

quando começam a ser

nomeados os novosministros.

METRÔ

Defesa Civil
vistoria casas

Mais duas casas cujas
estruturas foram abaladas

pelo desabamento do canteiro
de obras da linha -l-amarela
do metrô que ocorreu no

último dia 12, em São Paulo,
foram demolidas na

madrugada de ontem. Os

imóveis não podiam ser

recuperados, segundo o

Consórcio Via Amarela.
Desde o acidente, outros três
imóveis foram demolidos.

Ontem,' a Defesa Civil
vistoriou os cerca de 50
imóveis da região que ainda
estão interditados.

Enquanto isso, os

proprietários continuam
alojados em um hotel da
cidade.

o CORREIO DO POVO,
'..,

• PELO
Forças de segurança iraquianas e tropas multinacionais

lideradas pelos EUA prenderam, mais de 600 seguidores e

16 dirigentes do Exército de Mahdi, grupo armado leal ao

clérigo radical xiita Moqtada ai Sadr, informaram ontem, t
fontes americanas. Um dos 16 líderes da milícia detidos L
morreu durante a ação.Cinco dos dirigentes são
comandantes de grupos armados no bairro xiita de Cidade
AI Sadr, no leste de Bagdá, considerado bastião da milícia �
xiita, segundo o anúncio do Exército americano.As

detenções ocorreram nos últimos 45 dias, durante ofensivas 9

contra o Exército de Mahdi. ]
De acordo com o Exército, durante o mesmo período, u

outras 42 incursões torarn realizadas para deter extremistas
sunitas. Segundo o comunicado, os membros detidos do
Exército de Mahdi são responsáveis por ataques contra o

=I

governo, civis iraquianos e contra a força multinacional.
Com relação às ofensivas contra extremistas sunitas, o

comunicado afirma que 33 chefes de grupos armados em ,;

Bagdá foram detidos por acusação de "preparar atentados
com carros-bomba".Mais de 34 mil civis morreram em 2006 1

em atos violência no Iraque, segundo a ONU. 1

A China confirmou o

lançamento de seu 10
míssil anti-satélite, mas

f3

afirmou que não tem
.)

intenção de iniciar uma "1
corrida espacial
armamentista como a

que Rússia e Estados
:i

Unidos protagonizaram
;)

na década de )

1980.Depois de 12 dias P

de silêncio, o porta-voz �

do Ministério. de 'J'

Relações Exteriores, Liu -I

Jianchao, anunciou
ontem a realização do ')

teste com o míssil balístico e afirmou que a decisão sobre o. anúncio posteriormente L

foi tomada "diante das preocupações de países como EUA e Japão". "A China não tem

nada a esconder, não ameaça nenhum país", acrescentou.

Mais de 600

integrantes
do Exército
de Mahdi presos

Só em 2006, 34
mil civis foram
mortos no Iraque

BARRADO NO FÓRUM Autorida-des do Quênia negaram pela
segunda vez a entrada do Dalai-lama no país. O líder

espiritual tibetano tinha sua chegada em Nairóbi prevista
para ontem, para uma série de atividades e uma participação
na edição do Fórum Social Mundial.

DISCRIMINAÇÃO IDENTIFICADA Para 64% dos europeus, a

discriminação por motivos raciais está muito estendida na

União Européia (UE). Este índice foi revelado por um estudo

divulgado ontem, por ocasião da apresentação do Ano

Europeu da Igualdade de Oportunidades.

SALVO DO TUBARÃO Um mergulhador australiano escapou
do ataque de um tubarão branco que chegou a abocanhar

.

sua cabeça, ontem.Eric Nerhus, de 41 anos, estava

mergulhando em Cape Hówe, na costa sudeste da Austrália,
quando foi atacado.

Presidente acusado de estupro
10

o procurador-geral de Israel, Menachem Mazuz, indiciou

o presidente Moshe Katsav por acusação de estupro e outros

crimes sexuais contra três (illulheres.O documento final do
indiciamento será apresentado após uma audiência, durante
a qual Katsav poderá apresentar seu caso.Enquanto ocupar
a Presidência, ele só poderá ser levado a julgamento se

sofrer um processo de impeachment pelo Knesset

[Parlamento l.
Katsav afirmou anteriormente que deixaria a presidência

caso fosse indiciado. No entanto, segundo a rede de TV

Channel, ele não pretendia apresentar sua renúncia ontem.

O presidente de Israel nega as acusações feitas por
várias mulheres que trabalharam a seu lado durante seu

mandato na Presidência, e antes disso, quando era ministro

de governo.

China lança o 10 míssil anti-satélite

I
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VIAGEM: RELIGIÕES, CU�TURA E HISTÓRIA INTERESSANTES

Uma Cidade Santa,
Para turistas

-

qualquer
.

'

apreciar

Lugar de muita diversidade, a
cidade guarda tesouros que
testemunharam três mil anos de

'

história

I

I

A arquitetura de Jerusalém é marcada por uma característica comum à quase todos
os prédios

:1 )

Jerusalém
é uma cidade montanhas e vales cujos nomes

que atrai pessoas do remontam aos tempos
:: mundo inteiro, de todas as imemoráveis, coexistem lado ã

faças e religiões. Inesquecível, lado.

para quem já á visitou.A cidade Pela tradição. através dos
mostra de formas diversase' séculos, todas as construções da
variadas todo o seu passado e o cid�de se recorihecern pelas
seu tesouro, em forma de pedras usadas na sua edificgção,
parques arqueológicos ou provenientes das colinas
�través das escult�ras de

'

existentes nos arredores do lugar,
! ('I,

renomados artistas expostas ao todas "pintadas" naturalmente
ar livre, como as obras de Calder de tons dourados que geram a

óu Marc Chagall, expostas em
\ cidade o nome de "Jerusalém de

Knesset, assim como os famosos Ouro".

�itrais do Centro Médico Dando uma olhada pelas ruas,

Hadassah. Igualmente vivas e o visitante logo tem uma idéia
�cessíveis estão as relíquias da pluralidade existente ali. Os
".� ) '"

g"uardadas nos museus da cidade, adolescentes com uniformes
�as quais pode-se desfrutar de cruzando com os hábitos usados'
3000 anos de história. por religiosos de diversas

Quem visita Jerusalém denominações, com as cabeças e

ascende física e espiritualmente braços cobertos dos judeus
quando sobe as Colinas da praticantes assim como as

Judéia, é a cidade santa para o mulheres muçulmanas, sem
Judaísmo, Islamismo e contar os homens que usam

Cristianismo. Em qualquer paletós e chapéus pretos, todos'
direção, imediatamente se sente convivem j�ltos,
�ue a cidade é diferente de contracenando e fazendo a vida

qualquer outra. Os bairros
-

da cidade.

antigos e modernos, com suas

i,

111

�

Jerusalém
é uma cidade

heterogénea onde estão

representados grupos de
uma vasta diversidade religiosa,
nacional e sócio-econômica. A
sua população é de 706 mil
habitant�s (2004), a maioria dos

quais são judeus. Cq@l\l. GOlJil
dade da cidade habita em

residenciais próprias:'1Ent'
judeus existem zonas habitadas

por ultraortodoxos, '
,

conservadores e seculares. Nos
bairros ultraortodoxos não é

permitida a entrada de carros

durante o Shabat. A população .

muçulmana (que I};a sua mai
é árabe) é a mqis

'

cidade, enquanto
cristã divide-se numa séri

denominações. Os muçül
sâo na sua maioria sunitas.

Motivados pelo desejo de
manter o carácter tradicio�al da
cidade, as autoridades não enco

rajaram o desenvolvimento de
indústrias pesadas dentros dos
limites citadinos. Existem em

Jerusalém algumas pequenas
indústrias relacionadas com a

indústria química e farmacêutica,
indústrias de material eléctrico e

electrónico, de processarnentp
,

de alimentos, mobiliárie,têxteis
e papel.

-

O setor terciário, relqc'§,

parte. da popuiação)(e@1\3\!'t!i�ê:\\7t\ii
dois terços). O turismo é 1"

particularmente importante
para a economia local,

)q

a

crescido desde 1967, fruto em ,t
larga medida da actividade tu- JJ

rística, existem situações de po- '�
breza extrema entre muçulma- :J,Jnos e judeus ortodoxos residen- 1
tes na Cidade Antiga, bem co- ,-r'

mo entre os judeus oriundos das J

comunidades de África e da
Ásia.
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Desde que estre

ou como ator,

global em 1997,
em "Malhação" e logo de

pois atuou na minissérie

"Hilda Furacão", Thiago La
cerda sempre interpretou
galãs e agora, em "Páginas

'-�da Vida", o ator dá vida ao

arquiteto Jorge, um homem

bonito e solteiro, rico, bem
sucedido e que coleciona
muitas mulheres em seu

passado, inclusive tem um

caso mal resolvido com

Sandra (Danielle Winits), a
filha de Constança (Wal
derez de Barros) a empre

gada que serve sua família
desde sempre. Apesar de
muito apaixonado por Si
mone (Christine Fernan

des), ele não consegue

segurar a relação deixando
aflorar o seu ladomulheren-

_j go. E é aí que o bonitão co

meça a prestarmais atenção
em The lrna (Graziella
Massafera) , a irmã mais

nova de Sandra. Ele não faz
o mínimo esforço para
controlar seus impulsos e,

sem medir conseqüências,
leva a moça para a cama. A
história se repete, ela engra
vida mas decide colocar a

Doca no mundo ao invés de
fazer igual à irmã que
acabou cedendo à pressão e

fez um aborto. O que vai"

acontecer? Somente Mano
el Carlos, o autor da trama,

pode responder.
Depois de ter feito um

galã dos anos 50 em "Hilda

Furacão", Thiago Lacerda
sentiu o gostinho da fama
quando interpretou o Ma
theu na novela "Terra Nos
tra". Quando a novela es

treou,' sua vida mudou:

virou campeão de cartas da
Rede Globo, ídolo de uma

geração de adolescentes, su
cesso da crítica especializa
dà � ainda estrela de uma sé

rie de campanhas publicitá
rias. Surpresa até mesmo

para o próprio ator, que des
cobriu a vocação por acaso.

Aos 13 anos, começou a

nadar na equipe do Tijuca
Tênis Clube, destacando-se
nos 50 e 100 metros nado
livre. Até os �6, ele achava

que tinha nascido para as

piscinas. Tudo. começou a

mudar quando um amigo o

convidou para trabalhar nu
ma agência de modelos. Foi
nessa época que decidiu fa
zer um curso de Interpreta
ção. Quando estava prestes
a iniciar seu primeiro está-'

gio em Administração,
recebeu a notícia de que ha
via passado no teste para um
pequeno papel em "Malha

ção". Foi o primeiro passo

para o sucesso. Em 1998,
menos de um-ano depois de
'estrear na Rede Globo,
Thiago passou por outro

teste. Entre 40 candidatos,
ganhou o papel de Aramel,
6 Belo, na minissérie "Hilda
Furacão". Foi o primeiro sin
toma de que Thiago tinha

I

tudo para explodir.
E falando em minissérie,

teve ainda "A Casa das Sete

Mulheres", na qual inter
pretou o personagem real

Giuseppe Garibaldi, contra- _

cenando corn Giovana An

tonelli, no papel de Anita

Garibaldi.
Avesso a falar de da vida

pessoal, Thiago Lacerda é

casado com a também atriz

Vanessa Lóes e o casàl

espera seu primeiro filho.

O CORREIO DO POVO

Angélica já se prepara
para ser mamãe
novamente. A

apresentadora
partiu de férias
com o marido e

diz que está
treinando
intensamente.

As grandes marcas mundiais
bern perto você.

-".y""
.... �
",...,-

. I"

E II e ns
cosrne tlc a e perfumaria

Shcppinq Breithaupt � 10 PISO

3371 1590 w ellens@ellens com.br

"

"

Tanto faz, mocinhos ou vilões, os
personagens do ator são sempre

, são galantes e sedutores

encont
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�"CINEMA
I 'I \

JARAlmÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1

Eragon
(13h30, 15h30, 17h30, 19h30-
Sab/Dom/Oua) (15h30, 17h30,
19h30 - Seg!Ter/Oui)
Grande Truque
(14h, 16h30, 19h, 2.1 h30 - Sexta)
(21 h30 -Sab/Dom/Seg!Ter/Oua/Oui)
.CINE SHOPPING 2
O ülabo Veste Prada

.(17h10, 19h20, 21 h30 - Todos os

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

(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
I,

JOiNVllLE

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 tira férias
(19h15, 21h50 - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(13h35, 15h15 - Todos os dias)
Cine Mueller 3 If.,;, I"" -'Oi " ;

Diamante de Sangue
(13h40, 16h20, 19h, 21 h40 "

Todos os dias) • I. '

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
Uma noite no museu

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

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu

(14h, 16h1 O, 19h, 21 h1 O - Todos
DS dias) .

Cine Neumarkt 3
'O Pacto
:(15h30, 17h30, 19h30, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
Eragon
(14h30, 19h20 - Todos os dias)
,Mais estranho que a ficção
'(16h50, 21 h20 - Todos os dias)
Cine Neumarkt 5
Filhos da Esperança
(17h45, 19h50, 22h - Todos os

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

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

dias)
O mar não está para peixe (dub)
(13h35, 15h1 O - Todos os dias)
,j,1

,� ,sERViÇO
Curso
O Curso de extensão, "Recrutamento
e Seleção por Competência",
acontece no? dias 29 e 30 de janeiro
no Centro Empresarial de Jaraguá do
'Sul. O investimento é de R$ 380,00
para os não associados,

,I
I

Encontro
As inscrições para o II Encontro dos
Músicos da Cultura Alemã

.

(Instrumentos foles, sopro e cordas)
foram reabertas até o dia 15 de
fevereiro de 2007, O encontro
acontecerá no dia 11 de março de

2007, na sede do Botafogo Futebol
Clube,

I'
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• O DIA DE HOJE • O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorreiodopovo,com,br

'SãqF�liGia,no da QmQria
São Francisco de Sales'
São Uroarfo.

-li-

,�, E�JfÉ,RrYlIDADES
Dia Nacional do�P9sentado

� 1961

Portugal pede ao Reino Unido e

aos EUf\ que ajudem a localizar o
navio Santa Maria, capturado por

"

exilados portuçueses,

o Canadá e a URSS assinam em

ottawa um tratado de
cooperação, por cinco anos,
para usos pacíficos da energia li

atômica.
'

Um besouro salíltanco, comum na natureza, mas que muitas/vezes não
atrai o olhar do homem, foi o clique do leitor Julimar Pivatto.

,

LEIA O MUNDO ,

Se o seu mundo é o mundo do
entretenimento e cultura, então seu

,

jornal é O Correio do Povo.
I

Ele traz tudo sobre cultura local, TV
e mundo artístico, ou seja, o mundo

que interessa a você.

<'

� 1972
E encontradn numa ilha, onde

f?ra delxado.em 1944, ym
soldado japonês que acreditava

ql:J,y ª segunda guerra ainda
continuava.'

,

O CORREIO DO POVO,
>

Todo mundo lê
'

• PREVISÃO ,DO TEMPO
o sol predomina namaior parte do
dia em todo o estado. No decorrer da

,

tarde, o forte calor provoca aumento
da nebulosidade e há condições de

pancadas isoladas de chuva em

todas as regiões catarinenses.

Temperatura bê�hnte elevada. Vento
, predornínante de nordeste em todas
as regiões, fraco a moderado com

rajadas,

b J;.lfag�á do Sul e Região

SEXTA SÁBADO
MíN: 23° C ' MíN: 24° C
MÁX: 28� C MÁX: 30° C
Pancadas de chuva à noite, Pancadas de chuva a qualquer

hora,

HOJE

MíN: 21° C
MÁX:'29° C
Sol

QUINTA

MíN: 22° C
MÁX: 29° C
Sol com nuvens,

I

� Fases da lua

NOVAMINGUANTE CRESCENTECHEIA

4/12 27/12 --
Irovoada

12/12 20/12
EnSO!ílfa'tjo Parclairnente

nublado
,

Nub1ado Inst8vel Chuvoso

:
I

"
"

r,i:

'8

FI

• ANIVERSÁRIOS

., "m� H\) Satlef,M
RobsonMario I:<an
AntonioWeinfurter
Nelson Artur Schaffer
Gustavo Liesemberg
Maria do Carmo Silva
Alexandra Guths
Natalício Schimauski '

Douglas Daniel13aloch
Valdemito Koe�p'
Rafael A, Voltolrni
Gerhard séHwe%le
Paulo O. Lorenzi
Afonso Carlos de Moura
Glasi T. Ferreira "

Carin Minei'
Dorizete Vieira
Isaura de Marques dá Cruz'
Mara Suele Panstein
Adriana C. Barreiros
Antoninho D.ellani
GoldiKohn

LORIANÓPÓLlS I

MíN ·22!MÁX.. 30

, I
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II NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta
Marcos hesita em dizer o sim. Carola

interrompe a cerimônia e diz que Marcos

não precisa se casar com Ruth porque

ela não está grávida. Ruth diz que Carola

está louca. Tony fica ao lado de Carola.

Ruth chora de ódio. Marcos diz que

Jamais irá perdoá-Ia. Sônia tenta

esconder a sua felicidade. Flávio diz a

Teresa que Lia acabou com a sua vida

também, quando o afastou dela. Ruth

jura que vai se vingar. Edite e Tainha

saem. Gisele segue-os. Clóvis fica

_.,;, furioso ao perceber a felicidade de Sônia

[ e tranca-a de novo. Ruth e Carola se
, desentendem. Lia diz que Carola vai

pagar caro.Marcos diz a Ester que tem

certeza que o filho de Sônia é seu. Lia

expulsa Carola, que vai embora com

Teresa. Arnaldo e Carola se beijam
apaixonadamente. Carola conta para
Teresa que sua filha está viva e foi

adotada.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Guinevere explica para Rosa que aceitou

a proposta de Último só para ganhar
tempo. Maria se oferece para pagar a

reforma da padaria e Lance se ofende.

Os dois discutem, e depois se beijam,
para espanto de Tadeu. Guinevere foge
de Arthur, pois não quer contar que está
noiva de Último. Dorinha sofre ao-saber

que Lance e Maria estão juntos de novo.

Elizabeth gosta da idéia de fazer.
refrigerante de jaca. Vanessa exige que
Guinevere a hospede. Elizabeth tenta

convencer Último a investir no

refrigerante de Arthur, mas ele não a leva
a sério. Lance vai a um evento com

Maria e se sente ignorado. Guinevere
decide aproximar Vanessa de Último,
torcendo para que eles se interessem
um pelo outro. Leila e Tadeu curtem a

piscina de Último, a convite de Elizabeth.
Lance comenta com Maria que o mundo

dela é complicado demais para ele,
deixando-a preocupada. Elizabeth finge
que está se afogando para Tadeu salvá
la. Elizabeth aproveita a situação e beija
Tadeu. Arthur prepara um jantar
romântico para Guinevere.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Lucas mostra-se preocupado com o

problema de Gabi, mas Helena tenta

tranqüilizá-lo. Diogo e' Helena tomam

café da manhã na casa de Lucas e

Selma. Alex avisa Marta que nâo fará
acordo com Léo e que eles precisam de
um advogado. Marta diz que ele contrate
'um e pague a conta, pois ela não precisa
se defender de nada, irá à audiência e

dará o seu depoimento. Alex diz que tem
amigos e que vai procurar Ivan, cunhado
de Leandro. Helena diz a Selma que se

sente cercada. Selma pede que deixe
Clara mais uns dias em sua casa. Olivia
divide com Márcia a sua suspeita sobre
a possibilidade de a filha de Helena ser

Clara, irmã de Francisco. Fred se

descontrola quando Kelly diz que
suspeita estar. grávida. Eliseu é
pressionado para pagar uma dívida.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
o médico conclui que a hepatite não é
viral e sim medicamentosa, que caso

evolua pode ser fatal. Silvia chega ao

shopping. Tavinho e Betinha a seguem.
Juba vai até a casa de Bárbara avisá-Ia
sobre o estado de Cecília. O médico

chega com um alguns resultados dos
exames e conclui que Cecília foi
realmente contaminada.Tavinho se

esconde afastado assim como Ramalho
e Hilton. Betinha surge vestida de

garçonete a arranca o diamante da mão
de Silvia, que olhava de perto o produto
que Brandão queria comercializar. Ela,
corre e leva para Tavinho.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Jéferson tenta tira com a cara de Miguel,
mas ele não aceita as provocações.
Daniela chega em Joana e conta o que
viu. Isis entra no apartamento de Boris e

lhe pergunta quem ele é de fato.Miguel
tenta dar sua última cartada dizendo que
caso ele morra, Joana nunca mais
olhará para a cara de Jéferson. Joana

conse.gue Juntar boa parte da

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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HOE FÉRIAS
Quem está de férias no Havaí desde o final do

ano passado é Cauã Raymond. O ator, que foi

pra ilha para gravar o Desafio do Faustão,
emendou temporada de surfe e descanso por
lá. É só no finzinho do mês que ele volta para o

Rio - ainda sem planos de trabalho. A

assessoria do moço não confirmou,
mas rumores dão conta que
Cauã está na companhia
da surfista Maya Gabeira,
que conheceu na gravação do

programa do Faustão.

HREVELAÇÔES
Depois de sofrer com a

perda da filha no passado,
Teresa (Paula Burlamaqui)
terá uma grande surpresa na

novela O Profeta, da Globo.
Ela acolhe Carola (Fernanda
de Souza), que é mandada
embora de casa por sua mãe

depois de ter desmascarado
Ruth (Carol Castro) no altar.
Tocada com a atitude da
secretária, Carola revela que
a filha dela está viva e foi
adotada. As cenas estão

previstas para ir ao ar a partir
de quarta-telra (24).,

+��A'S UNIt;
No que depender cos
(papais I-\�gélica';� Lucian9;t<
Huck, em breve o pequenó
�oaqui i ganhar um�

itJéCim . De férias em 'j"

Angra dos Reis, Angélica
afirmou: "Um herdeiro está
nos meus planos para
.2007. Estamos ensaiando.

Aliás, o clima de, Angra �. " ;

ótimo para lsso.Luceno e

eu ensaiamos todos os

i;tdias! 'É'�ma loôéura!",
confessou a apresentadora.

HNOVA TEMPORADA
Uma grande novidade no clã
de Lineu Sil,va, personagem
de Marco Nanini no programa
A Grande Família, vai
acontecer na nova temporada
da atração global. A filha dele,
Bebel, vivida por Guta

Stresser, terá um filho.

Depois de passar por um
tratamento, Agustinho,
interpretado por Pedro

Cardoso, vai resolver seu
probl.ema de esterilidade e

conseguir finalmente
engravidar a esposa.

'. '
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·
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• DIVIRTA-SE
Mande sua piada para o Extrá:
extra@ocorreiodopovo.com.br.:

A nova novela das 21 h

Globl}1aeve T,�SA'lO
estrear no segundo

w�tS,Pj2
,'o\tem

abertura a história, que
.está sendo escrita por
Gilberto Braga, já foi
escolhido. Será Olha, na
,vp� de Chico Búargue e

-Erasmo'Garlos. Ainda de
do

• CRUZADAS
www.coquetel.com.br
Tipo
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Professora Chorona
O garotinho está num canto do pátio chorando muito até.que e a professora
vai dar uma força e diz:
- Não chore, Joãozinho! Sabe por quê? , .

- Não sei, não professora! � :

- Porque quando gente pequena chora muito acaba crescendo e ficando feia". :: :

- Então professora quando a senhora era pequena deveria ser a maior
. , !

chorona da turma, não é mesmo? : i
-

,

\ r
• r

-. j

,
I,

· ,
�

I
, I
, ,Relações. Internacionais

O Ministro da Fazenda chega em Washington para uma importante reunião

com o FMI.

Chegando lá, começa a cair uma terrível tempestade e como o Ministro não

quer molhar a barra da calça de seu terno Armani, ele arregaçá as calças
antes de atravessar a rua e entrar no prédio. Nisso" um de seus assessores

lhe aconselha:
- Ministro, não se esqueça de abaixar as calças!
- Eu sei, eu sei - responde o Ministro. - Mas primeiro vamos tentar um

acordo".

" ,
- ,

: ,

".
'

, .

I; ,

,

,
_. ,

• I
I

,
'

· :
,

Herói
lendário
inglês

Elevar;
aumentar

\
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SOLUÇÃO
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II HORÓSCOPO

� Libra 23/9 a 22/10
Você não sabe se fica ensimesmado ou se sai

por aí desentortando o mundo? Não sabe se

deixa o coração mandar ou se delega todo o

poder à razão? Puxa, quantas dúvidas! Mas não
é um fenômeno raro na vida do d, lomático

libriano, que não gosta de puxar a brasa para
sardinha alguma. Ataque um assunto de cada

vez e não tenha receio de decidir.

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Seu humor é tão refinado que às vezes deixa a

galera sem graça ... Hãn, que é isso, caprica?
Em vez de ficar ironizando, use sua inteligência
para aliar-se às pessoas certas. O momento é
excelente fazer contatos, organizar reuniões,
movimentar os negócios, mostrar sua beleza

por aí. E, convenhamos, para você, trabalho
também é diversão.

RegiãG do
RS, See

PR
........ J��!�Y.:). _ _ .

� Escorpião 23/10 a 21/11
Para um sedutor como você, o asíra' desse dia
é sinônimo de muitas conquistas. Tempo de
baixar a guarda e seguir em busca de emoções
intensas. Você é um excelente estrategista e

sabe enfrentar situações de risco tanto no

trabalho como em seus relacionamentos
afetivos. Anime-se! Tire a poeira do chão,
movimente energias.

.

� Aquário 21/1 a 18/2
Aquarianos sabem se expressar de forma
criativa, amistosa e envolvente. Use esse e

outros de seus múltiplos talentos para romper o
.

vidro do aquário que o separa dos seus

objetivos e para abraçar seus sonhos de
liberdade. Astros se aliam harmoniosamente ...

Esta pode ser a senha para você dar início a

uma nova era: a da realização.

! Subdivi·

'1 sãode
estádios

rJi"
!

Mõdeiode
calça com
vãrlos
bolsos

BANCO 'P004 U!QOJ/6 'OAOSO�/g '05JEO/g 'ues - . SJE/8 ')0/2

� Áries 20/3 a 20/4
Quando bate um vento na sua fogueirinha, uau!
As labaredas sobem, tudo se inflama. Um luau
em torno do fogo, cercado de amigos e amores

seria a grande pedida pra hoje. Não dá, tem que
trabalhar? Use a imaginação. Aproveite o alto
astral deste dia para atividades em grupo, para
reavivar os relacionamentos antigos, para acender

os novos ...

� Câncer 21/6 a 21/7
Dia de brilhar na areia, caranguejinho. Dê um

lustro em sua· concha e estale suas pinças. O
astral é energético e pra cima. Só não invente
de se entregar para velhas carências e bater
em portas erradas em busca de atenção. Se
você não sair de casa projetando castelos,
quem sabe até não encontra alguém legal para
dividir seus sonhos?

� Peixes 19/2 a 19/3
Bem-vindo ao seu mundo aquático de

possibilidades infinitas. Nossa, é tanta coisa
nessa sua rede! Por onde começar? O
momento é de novos inicias e deremover
entraves que vêm represando sua energia e

travando seu crescimento e progresso. Pegue ..

sua varinha de condão e dê o seu pllm: a
mágica só depende de você.'

,
� Touro 21/4 a 20/5
o rebanho está a fim de agitar. E você não fica

atrás, querendo se divertir com toda a gente .:
Beleza! Aproveite esta empolgação e faça
movimentos estratégicos também no campo
profissional. O momento é auspicioso, use seu

dia minuto a minuto, sem desperdício. Adiando
alguma coisa? Nada disso, tourinho: fogo nos

cascos!

� Leão 22/7 a 22/8
Hoje é festa na floresta, amigo Leão. Reúna o

bando todo e, quem sabe, inclua também
seres de outras espécies, fauna e flora.
Maravilha! Você; definitivamente, não é o rei
da rotina. Só prometa que vai deixar todo
mundo ralar... Sabe como é, às vezes você

monopoliza um pouco o papo. Relacionar-se:
vaivém de dar e receber.

� Sagitário 22/11 a 21/12
Só alegrias! Se pra você a vida já é uma festa,
com a Lua em Áries, que é de Fogo, linkada
com seu regente Júpiter, tudo vira motivo para
celebração. Produza-se, aponte suas

flechinhas e saia a galope na trilha do romance

e da animação. O cllma está perfeito para
aílvldades criativas, culturais e socials. Vamos
lá, você tem tudo pra arrasarl

� Virgem 23/8 a 22/9
Criterioso, seletivo e com mais um punhado
de predicados que caracterizam o qualificado
ser de Virgem, você está supermotivado para
pôr mais gás ainda nos assuntos que você
acha 'que precisam ser organizados e

colocados nos devidos lugares. Muito
antenado e com ,a sua eficiência caracteristica,
bons resultados apontam no horizonte.

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Variações & giros são movimentos que
geminianos executam com perfeição. Na
ginástica do dia-a-dia, você estuda a coreografia
e pratica até dominar bem a situação. Nessa
quarta-feira, seus movimentos estão

especialmente leves e ágeis. Você pode executar

as piruetas mais radicals e, quem sabe,
finalmente dar aquele salto ultra-especial".
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o campeão mundial de jet skiAlessander Lenzi, que
venceu a categoria de free style na ta etapa do
campeonato brasileiro, domingo em Piçarras

Lí, E AGORA VALE
O"Ministro GilniarMfrndes'dó Suprernotrlbunal Federal deferiu a

medida cautelar: a" partir de' aqorãmãntérri o exercfclo de atividade
jornalística os que atuam na profissão sem o registro no Ministério
do Irabalho ou diploma de curso superior específico. A decisão, a
.ser referendada pela segunda Turma do STF, foi tomada na Ação
Cautelar (Ac) 1406: proposta pela Procuradoria Geral da República.

CD

Estrutura de eventos
Sala de reuD.ião com
càpacidade para até 100 pessoas
Te1efo.De
Business Center
Locação de equipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda área social)

. I

Lazer
Sala de alongamento
Saunaseca
Sauna úmida
Piscina
Solarirun e áreas de l"epOUSO
Jacuzzi (capacidade
para 8 pessoas)

Por Moa Goncalves
.:>

ELOGIOS FASHION RIO
Quero registrar hoje aqui na O auxiliar técnico do ]uventus
coluna que na maioria das Alaor Palácio não se cansa de
vezes as pessoas que criticam os falar aos amigos da
trabalhos dos hospitais, oportunidade que a esposa
principalmente o São José Vanessa Garcia, o cunhado
{local onde uma pessoa Robson, a sogra Roseli e o
querida da minha família está sogro Tiba tiveram de assi�tir
internada), ou não sabem o ao desfile de Gisele Bündchen,
que dizem, são influenciadas no 'Fashion Rio, semana
ou realmente nunca passada. Segundo ele o pessoal
precisaram do hospital. Ou voltou deslumbrado,
talvez nós sejamos um caso maravilhado com a beleza do
isolado. Porque lá só encontrei

.

movimento. O convite veio

pessoas com amor e dedicação através dos donos da Colcci
à profissão, principalmente (grife pela qual a top desfilou),
médicos e enfermeiras. que por sinal são parentes da

turma de sort�a
Bündchen ao ví\1�� para
qualquer um!

'

'O'cóõrdenadôr da rádio Stúãifj'FM,'
Joe Junior, e a namorada Mariani
Saddinski, durante cobertura do

campeonato de jet ski

Bem'Confortável

O CORREIO DO POVO

Apartamento duplex com 60m2
Vista para o rio
Cozinha americana completa
Cama solteiro!casal king size
Banheira de hidromassagern
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

\

TE CONTEI?
I

Hoje às 20h 30min na cidade de Brusque, o
Juventus enfrenta os donos da casa. Já no

domingo, em Jaraguá às 16h, o Moleque
encara o Criciúma. O ingresso para o jogo _

será quinze reais, criança até dez anos não
paga.

A minha querida amiga Mirian Sasselá da
Belle Bijoux BY Mizaki, está acabando os

detalhes para no próximo dia primeiro de
fevereiro inaugurar sua nova loja, com
modernas, instalações, na Marechal
Deodoro, em frente ao Divina Providênc.ia.

A Festa Pomerana, realizada até dia 28 em

Pomerode, está superando a expectativa de
público e animação.

Tarifas que vão te deixar bem satisfeito
Rua Jorge Czernlewicz, 99 - 8925-000 - Jaraguá do Sul - se - Fone (47) 3275-7500

saintsebastian@saintsebastian.com.br - www.saintsebastian.com.br

Sempre com muito bom gosto, João
. Carlos Marcatto e sua Sônia, ladeados de
amigos, degustaram ontem um sushi no
Kantan, em Jaraguá. Quando não está no

litoral, o empresário sempre prestigia a

melhor gastronomia da cidade.

Corrigindo: na coluna de ontem registramos
que o Botequim São Francisco está
localizado em São Francisco, mas fica em

Joinville.

fi ! '" , \

Meu abraço carinhoso de hoje vai para o

amigo Jair Pedri, Secretário de Habitação
da Prefeitura de Jaraguá, que vem se

esforçando como pode para fazer um bom
trabalho frente à sua importante pasta.

Restaurante
Aberto

aopúblico
comcafé

da manhã,
almoço e jantar

Coffee break
Coquetéis

Buffets
Formaturas
Casamentos

,
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