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Mesmo colecionando
escândalos, Daniella Cicarelli
continua atraindo o mercado

publicITário e faturando a�o

com isso. A apresentadora
tatnbém é elogiada pelos
diretores da emissora na qual
trabalha e não corre o risco de
erder o contrato.
85

IMPASSE

.

Mantega rebate

governadores e

defende o PAC
o ministro da Fazenda,
-Guido Mantega, rebateu

ontem, as críticas que

alguns governadores fizeram
ao Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC),
lançado segunda-feira pelo

,.,jgoverno federal, e se disse

seguro de que "os benefícios
serão infinitamente

superiores a alguma perda
ocasional". .82

22° I 31°MINIMA MAXIMA

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

nuvens.
• 86

JARAGU,Á DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5,.571 • R$ 1,00
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SDR: COM A REFORMA ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO GOVERNO JARAGUÁ PERDE APENAS UM SERVIDOR' 3

Caramujos preocupam

,
,

Incidência de moluscos deixa Bairro Santo Antônio em alerta. Moràdores aguardam orientações para erradicação, pois suspeitam serem caramujos africanos, • 4
•

CATARINENSE

Juventus vence

fora de casa e se

mantém invicto

Com a vitória por 3x2 em

pleno Augusto Bauer,
ontem à noite, q Moleque
Travesso chegou aos sete

'pontos, ao lado de Joinville
e Criciúma e só perde nos

critério de desempate. No
domingo, o tricolor recebe
o Tigre no João Marcatto.
•8

:

! CELTA - Vende-se, 06/07, 4 pts, c/ ar. R$ 28.000,00.
ITr: 9977-8889.
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FEMUSC encanta platéias do Norte

catarinense com.música para todos os gostos
Promovendo a música e

fazendo valer a máxima de

que "o artista vai onde o

povo está", participantes do
FEMUSC tê� animado

platéias variadas. Além de

estudar, os músicos alegram
o público de toda região.
Ontem o Quinteto de
Metais da Universidade de

Michigan, Estados Unidos,
se apresentou em Corupá.
• 83

.

www.studiofm.com.br

Corupá

Corupá integra
consórcio de Saúde'

prevendo economia
Desde o início do mês

Corupá integra o grupo de

municípios pertencentes
ao Cisamunesc. A partir
de agora, autoridades da
saúde do município
acreditam que a

população terá um serviço
commais economia .

• 82
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• EDITORIAL

"""

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Engolindo sapos
Encerrado o episódio da

eleição do novo presidente da
Câmara; será chegada a hora
de o governador Luiz Henrique
vestir as sandálias da humildade
e procurar o diálogo ituetiom
pidó há dois anos com o ptesi
dente L�la. Pela hierarquia dos

cargos e pela ordem das neces
sidades, seja lá qual for a razão
do conflito que levou ao romPi
mento, não cabe ao Presidente
da República abrir as conver

sações. Fazendo uma rerros

pectiva dos episódios que culmi
naram na interrupção do diálo
go, não há como não dar razão
ao governador. No segundo
turno das Eleições 2002 foi
estabelecida uma aliança com

o PT que levou Luiz Henrique
à vitória. Discípulo dé Ulysses
Gui-marães, para quem o cum

primento de acordos era o man-

A senadora ·ldeli·Salvatti
tentou de todas as

maneiras manter o pacto,
inclusive abrindo as portas
do Planalto".

damento número um, o gover
nadlíJr apoiou um petista, Volnei
Morastoni, para a presidência
da Assembléia. Seguiram-se
outros gestos de gratidão, que
nunca foram correspondidos
pela bancada estadual e por
parte da bancada federal.
Ressalte-se aqui que a senadora
Ideli Salvatti tentou de todas as

maneiras manter o pacto,
inclusive,abrindo as portas do
Palácio do Pl4nalto. No

entanto, o primeiro sinal de

rompimento surgiu depois das
sucessivas visitÇls feitas por Luiz
Henrique a Brasília, nas quais
voltava sempre corn a promes
sa de cumprimento da lista de
13 prioridades do Estado. Vie
ram as Eleições 2004 e mais

uma vez o discípulo de Ulysses
achou por bem cumprir o acOr
do. Sacrificou seu partido, per
deu onde podia ter ganhado,
mas cumpriu. Nem assim o

Planalto retribuiu. Saiu José
Dirceu, entrou Aldo Rebelo e

os pedidos continuaram para
dos. Vieram as estiagens e o so

corro aos agricultores ficava
parado. Apesar de 'tudo isso,
são outros tempos e Santa
Catarina precisa do Governo
Federá!. Fica valendo outro

mandamento seguido por
Ulysses: 'J:\ políti�a é a arte de

engolir sapos".

.• ENTRE ASPAS

,
"É inadmissível a conduta omissiva do poder público".
Marcos Antônio Cardoso Rosa, advogado que venceu ação indenizat6ria de R� 5 mll da prefeitura de Indaial
a favor de operário que se feriu em boca-de-Iobo sem grade.

"Pega (o governo) o nosso dinheiro para depois nos vender n�vamente ".

Paulo Pereira da Silva (PDT, presidente da Força Sindical e deputadoled�ral, condenando proposta de uso de
R$ 5 bilhões do FGTS em fundo que teria trabalhadores como acionistas� .

•. PONTO DE VISTA

A arrecadação federal em 2006
e o destino desse dinheiro

r

Que o Brasil não é um país
pobre todos já sabem. Émais

do que notório que circula
muito dinheiro em nosso

/

país e o grande problema é
como ele é aplicado pelas
pessoas que o administram.

. A arrecadação da Receita
Federal em 2006 está aí, para
nos provar essa afir

mação.Desde 2003, a por

centagem do PIB que corres

ponde à carga tributária vem
crescendo, sem sinais de
baixa. O último número

divulgado, que compreende
às medições feitas até
novembro de 2006, foi de
39%. Junto a esse número,
ternos também a confir
mação, por parte da Receita
Federal, de que a arreca-

"

,

dação subiu 4,48% em
.

relação a 2006, 'chegando
'aos R$ 392,5 bilhões.
Número quepoderia ser até

maior, não fosse o aumento

das desoneraçõeg ou seja, a
quantidade de dinheiro que
o Governo Federal deixou
de arrecadar devido a isen

ções. Entre os maiores con

tribuintes de 2006 ternos as

entidades financeiras e

empresas que enviam di
nheiro para o exterior, como
a Petrobrás .. No caso dos
bancos, houve uma questão
judicial. Em 2005, os bancos
deixaram de pagar o Impos
to de Renda na sua tota

lidade.Para as pessoas físicas,
houve aumento na arreca

dação somente nos casos de

.Dr. Cláudio Boriola
. Consultor Financeiro,
Escritor, Especialista em
Economia Doméstica e

�=====...!
DireITo do Consumidor

venda de bens e ganhos em
aplicações financeiras.
Podemos ver que no papel
está tudo certo. As grandes
empresas pagando impostos
equivalentes ao seu tama

nho enquanto as pessoas
físicas têm a sua contribuí

ção diminuída, na medida
dos seus ganhos. Mas ainda
não temos, de forma clara e

explícita, o caminho que
essa arrecadação toma

depois de sair dos cofres do
governo. Pode parecer uma

reclamação clichê e desgas
tada, mas ainda é a mais

pura verdade. Apesar de
estarmos entre os 15 do
mundo no ranking do PIB,
falando só da arrecadação
federal.

O CORREIO DO POV�'!
...,.

O -CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
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Telefone: 47 3371-1919
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• DOS BLOGS

, li@hmffi1Martins
Uma inflexão
na economia
Muitas das medidas oo PAC
precisam mais tempo para
ser ·digeridas ..Mas, pelas
primeiras reações, o governo
foi bem sucedido. Carimbou
a idéia de que o segundo
mandato de Lula estará
voltado para o crescimento
econômico. Em termos de
imagem, não é pouca coisa.
Vale lembrar que, nos

- primeiros meses de 2003, as
marcas do governo foram o

superávit fiscal de 4,25% e a

elevação dos juros para
26,5% ao ano. Até agora, as
críticas prenderam-se a

aspectos parciais, a medidas
. isoladas, a desconfianças
subjetivas. Não incidiram
sobre a essência do plano e
sobre a ínüexãc de fundo
feita pela PAC, o que é um

.
sinal de que não apenas o

gov.erno, mas a própria
sociedade atingiram um novo

ponto Ele equilíbrio .entre a

idéia do ajuste fiscal e a

idéia do crescimento
econômico.

4J www.franklinmartins.com.br

.lmmtJjCruz
Ainda é cedo

para julgar
Vinte e dois dias após Luiz
Inácio Lula da Silva tomar

posse, seu segundo mandato

começou simbolicamente dia
22 de janeiro, com o

lançamento do PAC. É um

plano ambicioso no campo
de investimentos. A

promessa é materializar

projetos que totalizam nada
menos do que R$ 504
bilhões durante os próximos
quatro anos. Por outro lado, é
um plano que deixa muito a

desejar na seara fiscal.
Bastante tímido, na definição
de técnicos da equipe
econômica, pois deixou de
lado medidas tidas como

essenciais para melhorar
ainda mais o controle dos

gastos públicos do governo
federal. Essa inconsistência -

-rnais gastos e menos

controle de despesas-
significa que o destino do

plano já está traçado, ou
seja, o fracasso? C-edo para
dizer. É preciso esperar e dar
um voto de confiança.

4J valdo@lolhasp.com.br

• DO LEITOR

Curso de processos industriais
traz novidades para a região.
A FATE} mantendo a sua

tradição de formar profissionais
de alta qualidade para o mer

cado produtivo e atendendo as

necessidades da região, incluiu
em sua grade o Curso de Tec

nologia de Processos Indus
triais que apresenta um perfil
onde o conhecimento teórico
e o conhecimento prático são

os eixos de uma formação arti
culada e.sincronizada com as

necessidades apontadas pelo
setor produtivo.O Tecnólogo
em Processos Industriais é um

profissional de nível superior,
aptos a planejar, coordenar e

controlar ações próprias de um
setor de fabricação, relaciona
das a fluxo de materiais, pro-

cessas industriais e custos, em

pregando conhecimentos tec
nológicos e gerenciais emdife
rentes ramos, como o químico,
metal-mecânico, alimentício,
vestuário e outros. Tendo foco
na gestão de processos produ
tivos, a geração e desenvolvi
mento de novas tecnólogias e

o-caráter empreendedor em
áreas comomanutenção; mé
todos e processos; vendas; qua
lidade; planejamento e con

trole da produção; logística;
estudo de tempos emovimen

tos; serviços de atendimento ao'

consumidor; compras, consul
toria e assessoria; assistência e

vendas técnicas de equipa
mentos; manutenção de equi-

,

Isso foi feito sem qualquer discussão com a sociedade civil, Congresso e

governadores"
Roberto Busato, presidente da OAB nacional, sobre o pacote de crescimento anunciado pelo
presidente Lula.

Alencar

Dois lados'
do PAC
o ministro Guido Mantega
criou uma armadilha ao Ir

, estabelecer expectativas (

ambiciosas de crescimentq,
do PIB nos próximos quatro ;
anos como pré-condição
para o êxito medidas fiscais
de longo prazo. A perna
fiscal do PAC é manca. Para

que as contas públicas não
se deteriorem, será neces

sário que o PIB cresça 4,5%
em 2007 e 5% nos três pró- '[ _.

ximos três anos. Empresá-
.�

rios e políticos foram unâ
nimes ao avaliar que dificil
mente a economia crescerá
tão vigorosamente como

previu o ministro da Fazen
da.Quando fizer as contas,
o mercado ficará com uma r
pulga atrás da orelha em

relação à consistência
fiscal das contas públicas

,

do Brasil no segundo
governo do petista. É bom

que Lula tenha apresentado
propostas para acelerar o
crescimento da economia e

que venda otimismo.

�--okal.ncar@lolhasp.com.br

•Miro Langer
Departamento de Marketing e

Relacionamento FATEJ - Faculdade -!

de Tecnologia de Jaraguá

pamentos; instrutor técn�co;l
negócios próprios. Sua forma':
ção será adquirida durante GS
seis períodos do curso, nos quais.
são cumpridas 33 disciplines
obrigatórias, atendendo o.s

requisitos necessários para

SU2.r-
-

titulação.Corno curso de gra,

duação de nível superior e.1

dentro da visão de educação
continuada, os Tecnólogos po'
dem dar continuidade a sua

formação ingressando em cur

'SOS de pós-graduação. A FA

TE} dispõe este curso nos perf
odosmatutino e noturno. Caso

queira maiores informações
sobre este curso e os horários
alternativos, agende uma visita.
ou ligue para 047 3276-3333:

Os textos para esta coluna deverãoter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore-mail
redação@ocorrelodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cap 89251' 200, Caixa
Postal19. É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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DBscobriram' a pólvora ...
;
"

E reinventaram a. roda: O

prefeito Moacir Bertoldi
concluiu que uma. cidade
do porte de [araguá do Sul
nãb pode mais ter as portas
da 'prefeitura fechadas por
conta de férias coletiva dos

servidores. Dessa vez por 40
di§lS, dez a título de ponto
facultative, como se al

guém fosse querer traba
lhar exceto aqueles em

regime de plantão. Admite
prejuízos causados à popu
lação nas áreas de Saúde
(postos fechados), Educa
ção (centros infantis fecha
dos) e Obras (só emergên
cias). Disse' o óbvio. Na
verdade, a 'conclusão' a que
chegouembute outro íngre
diente, o político. Tenta
recuperar a imagem em ano

pré-eleitoral. E só por isso.

Quem mais discord'a?
f.

r

I liberando benefícios
\

A Câmara está examinando o Projeto de Lei

Complementar (PLP) 374/06, do Senado, que autoriza o

desempregado involuntário com mais de 45 anos a sacar

os recursos do.PIS/Pasep. O Programa de Integração Social
e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor

Público foram unific�dos em um único fundo, por meio da
Lei Complementar 26/75. Com � promulgaçã�' da
WQnstituiçâo de 1988, o fundo passou a Jinanciar o

pregrama de seguro-desemprego e de abono salarial, e pelo
menos 40% dos seus recursos passaram a ser dedicados ao
Gl9.steio de programas de desenvolvimento �coriômico.

;) rf

C'artas na mesa '

úF
\

-(Chefe de Gabinete do
prefeito Bertoldi, Celso
Plr'mann confirma nota da
eSluna: está mesmo em
à'ndamento conversas en

tre o prefeito e dirigentes
aó PT. No "toma-lá", um
��argo para o partido, prefJ,_
ereneialmente .no pri-
meiro escalão. No "dácá" o

apoio dos petistas em áreas

onde a beligerância em

relação ao governo mu-

nieipal tenha se acen

tuado nos últimos dois
anos. Como o PT é um

balcão de negócios como

qualquer outro, partido
político, acertado o bara-

.

lho não haverá constran

gimentos. Até porque,
como se sabe, em passado
recentíssimo só pequenos
detalhes impediram que
namoro acabasse em casa

mento.

mosalco@ocorreiodopovo,com,br

Quem fica?
O governador Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB)
ampliou para 88 o número
de cargos. comissionados
das 30 atuais secretarías de
desenvolvimento regio
nais que serão extintos.

Aqui em Jaraguâ o anún
cio provocou rebuliço. Afi
nal, ninguém sabe quem
sai e quem 'fica. Obvia
mente que .sair ninguém
quer.

Defensoria
Santa Catarina tem 4.160
advogados na defensoria
dativa nos 293 municípios.
Esses' profissionais atuam em

cerca de 45 mil processos
por ano, mas nunca rece

bem em dia. A OAB/SC e

a Secretaría da Fazenda ten
tam acertar dívidahistórica,
cujo montante, alto, é

guardado em segredo pelas
partes.

Das vitrines
Sérgio Félix, diretor .do

Procon, almoça mo próxi
ma quarta-feira com lojistas
filiados à CDL.Vai esclare _

é

cer sobre o decreto 5.903,
, '

..d

que regulamenta as disposi-f
ções sobre as práticas infra-
cionais das vitrines. Por

exemplo, a obrigatoriedade
de etiquetas informando
preços à vista, a prazo e

juros.

Façam suas apostas
Ainda segundo o Chefe

de Gabinete do prefeito,
Bertoldi está disposto a

ampliar ainda,mais a

coligação que respaldou
sua candidatura em 2004,
formada pelo PL, PTB,
PDT e PPS. Conversas já
estariam rolando com

políticos do PMDB. Sa
bedor da insatisfação
reinante entre as siglas que

·

o apoiaram há dois anos

atrás, o prefeito tenta esta

bilizar seu governo poli
ticamente na Câmara e

fora dela. Até porque
aposta na dissolução da
tríplice aliança entre PS
DB/PFL e PMDB nas

eleições municipais de
2008 visto a disputa pelo
comando da SDR de [ara-

,

guá do Sul.

Em alta
Deputado Júlio Garcia

(PFL) pode ser reeleito
para a presidência da As
sembléia Legíslativa e até

repetir o feito de 20P5
'quando obteve a una

nimidade dos 40 parla
mentares de todos os par
tidos. O PMDB, pelo me

nos, quer retribuir a gen-
.

tileza do apoio a LHS.

Salvando as crianças
Em 2006,mais de 12 mil

crianças e adolescentes
foram retirados do traba
lho infantil. -Os números

. superaram a meta esti

pulada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, con
firmando 'uma tendência

que, já em maio de 2006,
havia possibilitado que o

Brasil fosse apontado pelo
relatório global da Orga-

í

nízação Internacional do
Trabalho como referência
internacional no combate
à utilização de mão-de
obra infantil. Rio de Janei
ro, Bahia, São Paulo e

Santa Catarina escolhe
ram o período do Carnaval
como o período de ação
regional; com 1.886 casos

bem: sucedidos. Os números
são globais.

Gabinetes
Do orçamento de recei

. tas projetado de R$ 214
· milhões, o gabinete do pref
eito Bertoldi, que engloba
secretaria extraordinária,
de gabinete e coordenado
ria de conselhos e vai' con

sumir R$ 1.847. 190,00.
Outros R$ 338 mil estão

previstos como despesas do
gabinete da vice-prefeita
Rosemeire Vasel.

Sem festa
. Aposentados comemora-

·

ram ontem o dia a eles dedi
cado longe do fim da luta

pela equiparação das

aposentadorias com o

, reajuste concedido anual
mente ao salário mínimo

Comemoraram? Não. Ao
contrário, de novo se senti

ram como parias da socie

dade. Um estorvo, um incô

modo pata o governo.

OCORREIODOPOVO.

DETALHE

Ainda sobre férias coletivas: nem o discurso sobre
necessidade de urgente economia interna justificá 40
dias de folga. Trabalhador nenhum usufrui de tal direito
e, pior ainda, são os que pagam por tal mordomia via

impostos, porque dos salâríoe nada é descentado., É
privilégio merecedor, inclusive, de questiona.meflifos.
em outras instâncias que não as páginas de jornais
apenas e tão somente. Da CâfIlarade Vereadores não
.se pode esperarmuito, ou quase nada.Afinal, quando
não são parentes empregados lá, são eleitores. Vaidaí
;que ...

Ninguém sabe? 1
Perguntar não ofende:
afinal, sai ou não sai
nesse ano a obra de

duplicação da BR-280
citada no PAC de Lula? 9

O PT, maior interessado, )
não sabe: Segmentos 0

envolvidos no projeto, . )'

não sabem. O Dnit não ,�

sabe. Então, o jeito é
. (r

apelar para Deus. Quem, )

sabe, Ele saíbal
.

')

Ninguém sabe? 2
Em Julho de 2006 a

senadora Ideli Salvatti '.)

(P�) disse, em almoço í'.

com empresários da
Acijs e politicos que o

projeto estava pronto.
Na terça-feira a

assessora de
comunicação do Dnit

)

disse ao,CP que não: só
.

)

70% do projeto estaria ., )

pronto. Sem data para :,' t
conclusão. ,.

Telefonia
Ruy Lessmann (PDT),

. suplente de vereador,
presidente do partido e

diretor da Câmara de
Vereadores �iz que
assina embaixo do
projeto do petista Paule .'1

Eccel pondo fim à

cobrança datarlta
. básica na telefonia.
Considera a cobrança .'

como um esbulho
. 'c'

caracterizado pelá .b:i�
.

" :'
tributação.

. ,.1

Poupança
.. ,

"",
""",;,:,.�

Muita gente preocupada
com supostas notícias'
de que o governo

"

estivesse pretendendo .

I

confiscar a popupança !

popular, 'Como o fez o

ex-presidente Fernando
Collor. Não se trata
disso e, sim, domo a "

!

coluna publicou ontem:
;

pode ser retido valor (

devido em processos de, '!
execução judicial. . )

, ,

Cotidiano
O' bairro Nova Brasília
entra na lista das
localidades periféricas
onde ruas

gradativamente vão
sendo tomadas pelo
mato viçoso regado
peras refrescantes
chuvas de verão, Aliás,
roçaram o capima
naquele ponte de
ônibus da Bertha

Weege. Ficou lá o
\

esqueleto dele.
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CONTAMINAÇÃO: MORADORES SUSPEITAM QUE MOLUSCOS SEJAM CARAMUJOS AFRICANOS

O CORREIO DO POV00
,

Femusc leva música )�1

no às cidade da regiãoInfestação de caramujos
Santo Antônio preocupa
Equipe de vigilância
epidemiológica deve
visITar localidade e

apurar a reclamação

DAIANE ZANGHELINI

JAflAGUÁ DO SUL

Moradores do Bairro Santo
Antônio estão preocupados
com a infestação da localidade
pormoluscos desde o início do
verão, principalmente à beira
de riachos e terrenos baldios.
A suspeita é de que eles sejam
caramujos africanos, -que
podem transmitir doenças
graves ao homem por meio do
contato com a pele.

,

Um dos pontosmais infestados
é a Rua José Vicenzi, onde
moram Neuza Odorciq, 40
anos, e Darlei César Xavier da
Silva, 34. O casal tem uma loja
de R$ 1,99 ao lado de um

terreno baldio, onde há grande
incentração dos moluscos.

'�em vezes que a rua chega a

fiçar 'preta' desses bichos",
qomentouNeuza. Ela também

. s,aliefl:ta que os moradores não

sabem como combater' os

moluscos e' evitar a

oontamínação, por falta de um
programapreventivo.
A moradora conta que, há
cerca de dois anos (quando os

caramujos foram a�tados pela.

formado por alunos da
mesma instituição, também q?

""_'

Um grupo de músicos do foram até o Museu da Arte 1'. r
Femusc (Festival de Música de [oinville, ontem. P,
de Santa Catarina) esteve Em J araguá do Sul, os OJ

em Corupá no final da tarde concertos sociais animaram a qs
de ontem. O Quinteto de tarde de quem passeava no'

Metais da Universidade de Shopping Breithaupt, com o

Michigan, dos Estados Quarteto de Contrabaixos e,

Unidos, integrou a lista de Trombones. A agenda de
concertos sociais do evento apresentações gratuitas
e levou um pouco de som termíncuscbarespcnsabílidadezj
aos moradores da cidade. de um grupo de saxofonistas, '1b
A apresentação aconteceu que-fez a alegria db público na 1B
às 18 horas no salão da Creche COnstância Piazera, e In
Igreja Católica, no Centro de outros dois de sopro em

domunicípio, e foi gratuita. clarinetes" na PraçaÂngelo oog
Na platéia, pessoas de todas Piazera. Vale lembrar queS:::l
as idades puderam ver de até sábado, último dia dO;,b

. _ perto· a agilidade dos Femusc, os músicos aíndaj.,
musicistas e acompanhar a voltam aos palcos 5�

sonoridade dos alternativos da região, de IP
instrumentos de metais. acordo com. programação OJ

Além passar por Corupá, confirmada diariamente no sn
norte-americanos do site www.femusc.com.br. io
Quinteto de Sopros, (KE) fI1

CESAR JUNKES/DCP

Moluscos são encontrados com maior freqüência em terrenos abandonados e à beira de riachos

primeira vez), os moradores
foram orientados a levar os

bichos para o posto de saúde,
em um saco plástico, para
serem incinerados. "Hoje, tem
gente que nem sabe que o

caramujo pode transmitir

doenças se estiver

contaminado", destacou..
A vizinhança' teme,

principalmente, que crianças
do Centro de Educação
Infantil Mário Nicolini - que
fica em frente ao terreno baldio
- toquem nos caramujos.
Segundo Darlei, os bichos

<'

aparecem _ com 'maior

freqüência no verão, em

TRÂNSITÓ "LENTO
c •

- I,,'

r_;

"
\

-

PIERD RAGZZI/DCP

I'OS motoristas, que trafegam pela Avenida Prefeito

� Waldemar Grubba, precisam de muita paciência. Em virtude

'I �o trabalho de recapeamento da via, o tráfego está lento,

I
causando transtornos aos motoristas. Para quem precisa

,
: sair ou chegar a Jaraguá pela Avenida é recomendável

1 organizar os horários e prever possíve.is atrasos, assim
i corno ter atenção redobrada ao passar pelo trecho em obras.

períodos de tempo chuvoso. O

vigiaAlmistoweVitóriaLima, 48,
conta que enterrou em um

terreno baldio aproximadamente
40 caramujos que encontrou pelo

_. CARAMUJQS

LOCAL
SANTO ANTÔNIO

MAIOR INCIDÊNCIA
DIAS CHUVOSOS

PREOCUPAÇÃO
JRAN"MISSÃO DE DOENÇAS
VIGILÃNCIA
\"iAI APURAR RECLAMAÇÃO

bairro, na semana passada.
A coordenadora . de

epidemiologia, Marinei

Osteto, afirmou que ainda não
tinha conhecimento sobre o

problema. Ela vai encaminhar
hoje a reclamação apurada

f pelo O Correio do Povo ao

Centro de Zoonoses, para que
seja realizada uma campanha
preventiva. "A equipe vai

visitar o local para ver qual é a
espécie de caramujo e se está

contaminado ou não. Por

enquanto, nãopodemos afirmar
que esses moluscos são

realmente caramujos
africanos", frisou..

Corupá adere ao Cisamunesc
O município de Corupá
agora faz parte do
Cisamunesc (Consórcio
Intermunicipal de Saúde da

Associação dos Municípios
doNorte Catarinense). Com
a integração, consolidada no
micro deste mês" a

população deve ter maior

-número de acessos a exames

e atendimentos de alta

complexidade.
Segundo a secretária
interina de Saúde, Alice
Maçaneiro, a principal
vantagem de entrar no

Cisamunesc é a economia.

"Uma consulta social de

oftalmologia nos custava R$
90. Com a compra em

quantidade oferecida pelo
consórcio o valor reduz para
R$ 25", exemplifica,
·lembrando que esta

diferença vai possibilitar que
mais pessoas possam ser

atendidas por médicos

especialistas:
PRESTADORES DE

SERVIÇO - ,Além de

Alice: serviço gera economia

ingressar no Cisamunesc, a
Se ere tar ia de Saúde
também pretende ampliar a
grade de funcionários. É
provável a contratação de
dentistas para trabalhar nas
unidades de 1 Q Maio e Vila
Izabel.:Outra novidade é a

seleção de um profissional
de psicologia, assistência
social e fisioterapia. Ambos
vão prestar serviço também
ao setor de Bem Estar Social
e devem passar no Concurso
Público da. Prefeitura,

CORUPÁ

?V

salarial a trabalhadores com
renda de até dois salários

-,

mínimos, além d� i
informações doS:j l
estabelecimentos sobre OI I
tipo

A ,de a,tiv_idade i
econormca, a vanaçao nos I
diferentes setores d", I
economia e o tamanho das� Iempresas. .

J
,

A principal novidade é ::Ç I·alteração da . CNAI;t
(Classificação Nacional de) I

,

Atividades Econômicasf :
� ) 1

que, alem de ter a1:
descrições modificadas-, i
passa a ter códigos de sete' I

dígitos. Os declarante.s
devem acessar a nova tabela
da CNAE 2.0, e,

www.cnae.ibge.gov.br - par� i
localizar o código corres), !
pondente à atividade i
econômica do estabele- i

cimento. Mais informação
pelo telefone 0800-7282326.

Entrega da declaraçãc
da Rais começou entem,
Começou ontem o prazo

para entrega da, declaração
da Rais (Relação Anual de \.

Informações Sociais) ano

base 2006. O programa

gerador da declaração da
Rais (GDRais), contendo o
manual explicativo e o

formulário da declaração,
está disponível na página do
Ministério do Trabalho e

Emprego www.mte.gov.br ou
no endefeço www.rais.gov.br.
A entrega do formulário é

feita apenas pela internet.
A Rais é uma espécie de
censo anual do mercado
formal de trabalho,
disponibilizando informações
-sobre tipo' de vínculo,
remuneração, grau de

instrução, data de
nascimento e nacionalidade
dos trabalhadores. As

informações obtidas viabi
lizam o pagamento do abono
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NOMEAÇÕES: FUNCIONÁRIOS FORAM EXONERADOS EM DEZEMBRO E NEM TODOS DEVEM SER RECONDUZIDOS-

SDR de Jaraguá perde só um cargo com a reforma
CESAR JUNKE�

terça-feira pelo governador
Luiz Henrique da Silveira ..
As demais secretarias ainda
não foram informadas.

Outra mudança na SDR
de Jaraguá do Sul, de médio
porte, deve ser com relação
às nomeações. A expecta
tiva é de que nem todos os

nomes sejam mantidos,
Como é de praxe e por

obrigação leg.al, os

funcionários da SDR foram
exonerados no dia 31 de
dezembro último. No dia

seguinte, o secretário Ivo
Schmitt Filho (PSDB) foi o
único a ser reconduzido ao

cargo, e poderá ou não

permânecer nele. No governo
anterior, a titular era a hoje
suplente de senadora Niura
Demarchi dos Santos

(I'SDB), que deixou a vaga

para disputar as eleições.
Agora, o PMDB de Jaraguá
do Sul pleiteia a titularidade.

N a terça-feira, Luiz

Henrique anunciou a

redução de 30% de um total
de 1.754 mil cargos
comissionados nas secreta

rias. O percentual represen
ta a extinção de 88 postos
dos atuais 536 cargos comis

sionados e que, segundo o

governo, vai representar
uma economia de R$ 1,06
milhão ao mês. Antes, a

meta era extinguir 47 cargos.
Dos 448 que ficarem, 54
serão distribuí-dos nas seis

novas secreta-rias regionais.
Ontem, o governador se

encontrou com os líderes dos

partidos da base governista
na Assembléia Legislativa
para ouvir sugestões e

opiniões sobre o projeto da '

reforma. Na sexta-feira, Luiz
Henrique se reúne com os

27 deputados que compõem
a base aliada. O projeto será

entregue' à Assembléia

Legislativa no próximo dia
2 de fevereiro, já que os

deputados só voltam ao

trabalho no dia 1Q.

Secretaria passa de
14 para 13 cargos
éomissionados com

aprovação do projeto
<J

CAROLINA TOMASELLI
JARAGUÁ DO SUL

..

I:;

A Secretaria " de

Desenvolvimento Regional
de Jaraguá do Sul perderá
apenas um cargo com a

nova reforma adminis
trativa a ser promovida pelo
governo do Estado. Dos 14

cargos da estrutura

descentralizada existentes
no governo anterior, cinco
serão extintos e outros

quatro serão criados,
totalizando 13 comissio

nados; Deixam de existir as
cinco Gerências de Progra
mas e Ações, que serão

snbst itufd as por quatro
p

sj cretarias específicas,
ootre elas a de Meio

Ambiente, anunciada

,

r

b

,'O
::'

l/i
,
li s

Ivo Schmltt Filho poderá, ou não permanecer na titularidade da secretaria, pleiteada também pelo PMOB !::

"otoristas têm até sexta-feira para regularizarem o uso de engates
�'

.. �"
" ..

DOCUMENTAÇÃO -

Por enquanto, os condutores
de veículos com engate'
estão desobrigados a

apresentar O documento do

reboque ou ,trailer nas

abordagens realizadas pela
polícia se, este não estiver

em circulação. Segundo o

tenente Gilda, amedida foi
questionada junto ao

Contran, que ainda não

remeteu resposta. "O
�otorista pode apresentar'
somente o documento de

porte obrigatório", afirmou.
(DZ)

Acidente

� Amanhã encerra o prazo
d"e 180 dias para os

motoristas se adequarem à

re�olução 197 do Contran

(,Conselho N acional 'de

1rânsito) - publicada em

31 de julho de 2006 - que
estabelece novas regras

para o uSQ de engate', em
veículos. A partir de

sábado, os motoristas que

descumprirem as normas

estão sujeitos amulta de R$
127,69, além de cinco

ppn tos na Carteira de

Habilitação e retenção do
veículo para regularização.

O motorista Alcione!
Michelman, 32 anos, morreu'
ontem ao capotar em Corupá,:
no km 82 da Serra de Sãe"
Bento do Sul. O caminhão
VW/13130'placas LYD8904'
(Corupá) saiu,da pista por volta:
das 12h30. Alcione, que tevê

traumatismo craniano , morava
com a esposa no Bairro
Czerniewicz e não tinha filhos.

, Ovelório está acontecendo
na Igreja Nossa: Senhora do:
Perpétuo Socorro, no

Czerniewicz, Ele será sepultado
.às 14 horas no Cemitério

Municipal da Vila Lenzi. (DZ)

Os engate deverá ter

esfera maciça apropriada ao

tracionamento de reboque
ou trailer; tomada e

instalação elétrica

apropriada para conexão ao

veículo rebocado;
dispositivo para fixação da
corrente de segurança do

reboque; ausência de

equipamento de

iluminação e de superfícies
cortantes ou cantos vivos

na haste de fixação da
esfera. '

O cbordenador de
,

trânsito do 14Q Batalhão de

Jaraguá do Sul, tenente'
Gilda de Andrade, salienta
que o dispositivo está

, sendo utilizado para evitar

pequenas colisões, mas

pode ocasionar a perda
total do veículo em caso de
'acidentes mais graves. "O
chassi acaba sendo

.empurrado para frente e a

capota é levantada,
desalinhando a estrutura",
explica. O proprietário de
uma loja de auto-peças do

município, Norberto

Marangoni, informa que
.donos de veículos com

engate vão desembolsar
entre R$ 20 e R$ 30 para se

adequarem às exigências.
Os fabricantes de engate

terão até 30 de julho de
2008 para fixar na estrutura

do dispositivo �uma
"plaqueta inviolável",
contendo o nOIIl'2

empresarial do fabricante,
CNPJ e identificação do

registro concedido pelo
Inmetro, modelo e

capacidade máxima de

tração do veículo ao qual se
destina e referência à

resolução 197 do Contran.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPA DE JARAGUÁ DO SUL
ISSEM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

EDITAL DE CREDENCIAMENTO' 001/2007
Ó Instituto de Seguridade dos Servidores Municipais, órgão de assistência e previdência, dos servidores'
municipais do Município de Jaraguá do Sul, inscrito no Ministério da Fazenda/CNPJ sob nº 00.091,238/
0001-70, estabelecido à RuaWalter Marquardt, nº 623, Centro Comercial Vasel, Sala 06, neste município,
comunica a todos quantos interessar possa, que estão abertas, a partir da data da publicação deste
I

Edital e até 31 de Dezembro de 2007, as inscrições para credenciamento de pessoas físicas ou

jurídicas interessadas em prestar serviços de atendimento à saúde aos servidores públicos do Município
de Jaraguá do Sul e seus dependentes, associados do ISSEM.

p'RORROGAÇÃO E RENOVAÇÃO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Os Termos de Credenciamentos, efetuados até o exercício de 2006, ficam prorroqados, até 31 de

Dezembro de 2007, desde que apresentem para renovação do Termo de Credenciamento, comprovação,
de regularidade com a seguridade social (INSS) e com o FGTS, mediantes certidões com a validade não

inferior a 03 (três) meses, para os credenciados em 2004, deverão apreséntar até 28 de Fevereiro de'

2007, e os novos credenciamentos na data de apresentação e assinatura do Termo de Credenciamento,
c

, Cópias do Edital e seus anexos, bem como quaisquer outros
esclarecimentos necessários, poderá ser obtida junto ao Instituto de Seguridade dos Servidores

Municipais -ISSEM, das 07:30 às 11 :45 eldas 13:15 às 16:45 hs, à Rua Walter Marquardt, 623, ou
pelo telefone nº 370-8650 ou no site do ISSEM, www.issem.com.br.

usaes@1l[fj[J]Jj]jJ
Em toda Região Inclusivepi POMERODE!

ImIDti���@lM&íOOoOOl(ooo_

Jaraguá do Sul, 17 de Janeiro de 2007.
JULIANO NORA

Diretor Presidente do ISSE:M
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CÓNTRAmçAo: PLACAS AO LADO DAS VIAS ALERTAM PARA ESTE TIPO DE TRÂNSITO

'Máquinas usadas na agricultura
,

ltêm restrições nas rodovias
I I I ,,'

,

�IE�O �AeAW/OC?
I '

I 'J
I
I
,
,

,

I
� I �

�il .

,

ti'

I PI�cas estão às ma�gens das Pista;da:prin�p�;s rodovias que curtam a região Norte de Santa Catarina, como na SC-416 e SC-413 e BR-280

�esoluçãO do Contran placas de sinalização alertando atitude pode causar "dor de arespcnsabílídadecrímínalscbre
proíbe que esses

.

os motoristas para possíveis cabeça". Além de deteriorar o mortes que-possam ocorrer por,

Vreículos transitem
veículos deste tipona via. material de cobertura da pista, causa de colisões e

I
' Para o rizicultor Genésio há a preocupação com os atropelamentos.

'�em acompanhamento Jagiello, 52, é impossívelseguir acidentes provocados pelo, De acordo com policiais do
I a resolução do Contran. "Não tráfego irregular. "Não vale a posto de Guaramirim.pouco se

KétlYERDMANN temcomo esperarpelospolíciais pena arriscar", salienta o faz contra aprática comumentre

GUARAMIRIM e muito menos gastar dinheiro inspetor. os agricultores porque existe

com caminhões de transpprte.A Adica, conforme Fernandes, compreensão vinda das duas
O Contran (Conselho colheita depende do tempo", é

sempre.comunicar a equipe da partes. Assimcomo o rizicultor
Nacional de Trânsito) proíbe o explica. PRFmais próxima para receber Jagiello vários outros produtores

, tráfego de máquinas agrícolas O agricultor, que mora em escolta durante o trajeto rurais deixam para transitar nas

emrodovías.sejamelasestaduais Guaramirím, é proprietário de desejado. Quem for visto rodovias em períodos de pouco
ou federais. Mas, o que se vê plantaçõesdearroznosdoislados transitando sem o movimento e evitam o horário
nestas estradas da regiãoNorte da SCA13 e transitar com as acompanhamentotem chances noturno. Mesmo assim, as

do Estado é olcontrário. Ao máquinas pelo asfalto é algo "de acabar com o veículo máquinassópcdemiràsrodovías
lo�go da SC-413, que liga comum. Mas, segundo o chefe ap�endido e sem possibilidade com a PRF ou PRE (Polícia
Guaramirim á Massaranduba, da 3ªDelegacia da PRF (Polícia de retirada do mesmo, já que Rodoviária Estadual) avisadas

por exemplo.os próprios órgâos Rodoviária Federal), em essas 'máquinas não são outransportadasern carninhôes
governamentais instalaram .. [oinville, ArisfeuFernandes, esta licenciadas. Outro problema é especiais.

C:�rupá abre lnsertções para Concurso Público
!:.lnteressados em

concorrer a urna das vagas
iri'tl usas no Concurso
Pdblico da Prefeitura de

Cõrupá têm até o início de
fevereiro, para se

inscreverem. O edital 'foi
aberto ne st a serrran a e

oferece 40 cargos em

diversos setores da

administração públ ica
municipal.
';;:·Confqrme o coordenador

d�'. processo seletivo,
Adriano Hofmann, podem
pa.;rticipar pessoas que
,têrtham'desde b nível de

escolaridade fundamental

LEIA O MUNDO

CORUPÁ

.até o superior. Entre as vagas
disponíveis estão, por

exemplo, para agentes
comunitários, professores,
vigias e assistente social.

Ele lembra ainda que o

cadastro só é aceito caso seja
realizado na Câmara de
Vereadores pelo próprio
candidato, O horáfo de
atendimento é das 8h às 12h
e entre às' 14h e 17h. A taxa

de inscrição varia conforme
a posição pretendida: R$ 25

para quem deseja integrar
algu'ma, de nível

fundamental; R$ 50 para
médio; e R$ 75 para superior.

Os documentos exigidos são

as cópias de identidade e de
cert'ificado profissional. É.
preciso -també� entregar .

duas fotos em tamanho 3x4.
As provas acontecem no

dia 24 de fevereiro, das 13h30
às 16h, na Escola Aluísio de

Carvalho, no Centro de

Corupá. O resultado vai ser

divulgado na primeira
quinzena de março. Paramais
informações sobre as vagas do
Concurso Público, basta
acessar o edital, disponível
na íntegra, no endereço
virtual www.corupa.sc.gov.br.
(KE)

Aulas começam
em 12 de fevereiro
A Secretaria de Educação

divulgou o calendário de
atividades do ensinomunicipal
para 2007. As aulas iniciam em

12 de fevereiro, mas os

professores 'retornam ao

trabalho no dia 31 de janeiro,
quarta-feira. Nas duas

\

semanas seguintes eles

participam de programas de

capacitação. Já os centros de

Educação Infantil estão em

regime de plantão desde o

início de janeiro, e seguem
assim até 5 de fevereiro.·

Se o'seu mundo é o mundo do entretenimento e

. cultura. então seu jornal é O Correio do Povo.

Ele traz tudo sobre cultura local, TV e mundo artístico.
I .

ou seja, o mundo que interessa a você.
.

... iII ....�_••_

Iji·U.U , ....:
transporte e turismo

. TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS E UNIVERSITÁRIO \.

posmvo· ENE�GIA - EXATHUM • SOCIESC/TUPY - ACE UNERJ • CEPEG - SENAC - FAMEG

II PLANTÃO DE POLíCIA
Tentativa de homicldio
Um homem de aparentemente 40 anos foi encontrado na

'

terça-feira por volta das 21 horas ensangüentado na

localidade de Poço Grande, em Guaramirim. O homem, ainda f
não identificado, estava ferido com um tiro no pescoço. A

>

polícia realizou buscas nas proximidades, às margens da
BR-280, onde segundo testemunhas, a vitima morava nos �

fundos de uma construção abandonada com mais outros '�
dois homens, os quais não foram localizados. Na construção ,;
foi encontrada a Identidade de V.w., 51 anos, natural de �i
Guaramlrim e a coronha �e um arma longa. A vitima foi levada � .

ao Hospital São José, onde permanece interna na UTI em

estado crítico, .'

Multas
No km 73 da BR·1 01, em Arquarl, a Polfcia Rodoviária Federal
registrou na terça-feira 602 notificações de excesso de
velocidade sem abordagem com o radar fotográfico .:

.. INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,127 2,129 Ie

PARALELO 2.250 2,23? Ie

TURISMO 2.068 2.222 Ie
\ �

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

"BOVESPA 44.671 1.12%
"OOW JONES (N. York) 12.599 053%

"MERVAL (B. Aires) 2.066 054%

It NIKKEI (Tokio) 16.951 , -1,39%

0,692

• CUB Janeiro
R$889,54

�--------------------------------------�·i

COLÉGIO
MARISTA
SÃO LUIS

"Aulas para
a vida:

,Valores para
I

II

sempre.

MATRíCULAS ABERTAS
Educação Infantil ao Ensino Médio

www.marista.org.br
47 - 33710313

Ligue: 3370-4888 / 9184-9988 com luciane

t·

. ' :. I' ..
, ,

•
I
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� Cacá na Fesporte
o diretor de futsal da Malwee está perto de ser o homem forte do,
esporte catarinense. Indicado pelo PFL, Cacá Pavanello pode
assumir a Fesporte ainda este mês. O dirigente está esperançoso
e disse que a vaga não é dele, e sim da microrregião do Vale do

Itapocu. "Esta é uma das pastas que mais recebem recursos no

Estado. Com alguém daqui, fica mais fácil de ajudarmos o nosso

esporte", argumentou. Para ele, o ano para alguém da região
assumir a Fesporte não poderia sermais propício, com a Arena
em fase final, o Juventus em boa fase e Jaraguá do Sul sediando
os Jasc.

Falta assinar
o zagueiro Rogério Prateat,
de 33 anos, está treinando
no Marcílio Dias, mas ainda
não assinou o contrato. Ele
tern intenção de continuar
em Itajaí, apesar de ter
recebido propostas de times

gaúchos. O jogador se
recupera de uma lesão no

joelho e, se acertar, pode
jogar no domingo. A diretoria
busca o acerto com ele.

Site
Outra novidade neste ano na

Malwee, além das

contratações, é a criação de
um site para a equipe. Nos
próximos dias, o endereço
www.malweefutsal.com.br já
deve estar a todo vapor, com

atualizações e notícias sobre
um dos principais clubes do
futsal brasileiro. Uma boa
iniciativa da diretoria.

Academia
A Impulso vai receber na

próxima quinta-feira, dia 10
de fevereiro, o australiano
Paul Brown, uma das
maiores autoridades

mundiais no mercado de
academias. Brown é autor
de um dos maiores

programas de musculação,
o Face2Face e a academia

jaraguaense será uma das ;.1

primeiras do Sul do Brasil a �; a
adotar o sistema.

Antecipado
o horário do confronto entre

Juventus e Criciúma, no
próximo domingo no Estádio
João Marcatto, foi
antecipado para as 16h,
uma hora antes do previsto.
O pedido foi feito pela Rede

Record, que detém os

direitos de transmissão da

partida. O mesmo acontece

com a partida entre

Metropolitano x Avaí.

Cimed joga em Minas Gerais

defendendo a invencibilidade
'-

enfrentaremos o Minas, único
time que está invicto junto com
a gente", diz.

Uma boa notícia para a

viagem - a equipe embarcou
nesta quarta pela manhã - é a

volta de Nei, que estava com

lesão napanturrilha. "Estou feliz
de estar recuperado, aindamais
nummomento tão importante
e decisivo quanto esse. Estou à

disposição do técnico Renan

para jogar quando ele consi

derarmelhor", conta o atleta.
As outras equipes catari

nenses também entram em

quadra hoje. A Unisul, de São
José, joga em Belo Horizonte
contra o líder Telemig. Já o

Barão, de Blumenau, recebe o

Santander/Banespa. As duas

partidas estão marcadas para
às20h.

par 3 sets a 2 para a UCS, em
Caxias do Sul, e buscam a

recuperação.
"

OtécnicoRen�nDalZotto
reconhece noBetím um adver

sário de peso e que deve ser

respeitado, aindamais por jogar
em casa. "É um jogo compli
cado, oBetim é um time organi
zado, que vem atuando muito
bem.Além disso, oginásio deles
é um caldeirão e a torcida deve

comparecer emmassa", afirma..
Para o levantadorBruninho,

que na última rodada assumiu

a liderança de levantamentos

segundo as estatísticas oficiais
da Superliga, a partida com o

time mineiro é importante
tambémpara amoral daCimed.
�'O Betim é um grande desafio
e é importante sairmos desse

jogo bem, porque em seguida

Em segundo lugar na
competição, o time
de Floripa busca a

, 13a vitória seguida

Classificação Milan acredita em
,

acerto até segunda
Col. Time

Telemig
Címed

Unisul

U!bra

UCS

Betim

PG

FLORIANÓPOLIS MILÃO emcurso". 'J

Galliani afirmou que
acredita na conclusão do

negócio porque o jogador de 30
anos está determinado a

transferir-se para o Milan.'
úRonaldo disse que só desejá

-

uma tránsferência para oMilan
e recebeu autorização do Real
Madrid para procurar outro
clube, então não há problema
com os dirigentes do Real" 1

disse. "Se as negociações
evoluírem da forma correta,
vou viajar para Madri na

pró�ima segunda".

A Cimed entra em quadra
hoje, em Betim (MG), onde
buscamanter a invencibilidade
na Superliga deVôleiMasculi
no, contra o time da casa. A

partida, marcada para as 20h,
é válida pela 13ª rodada e, até

agora, o time daCapital catari
nense venceu as 12 partidas
que disputou na competição.
Mesmo estando invicto, a

Cimed ocupa a segunda
, colocação, atrás da Telemig, no
critério de desempate: Já os

mineiros vem de uma derrota

OMilan afirmou ontem que
está otimista na contratação do
atacante Ronaldo antes do
fechamento da janelá de
transferênciasem31 de janeiro, "

mas negou que a chegada do
brasileiro seja iminente.

"Ronaldo não chegará hoje",
disse o vice-presidenteAdriano
Galliani, segundo a agência de
notícias italiana Ansa. "Falei "

hoje de novo como conselheiro
técnico doRealMadrid, Franco
Baldini, e as negociações estão

go Barão 17

10° São Caetano 16

110 Vôlei Futuro 16

12° SãQ Leopolôo 16

Ingá/Álvares
Lupo/Náutico

15° Bento Vôlei 13

Grêmio pode acertar
corti ex-meia Colorado

Fabiano Eller troca
I

Inter pela Espanha
CORINTHIANS FÓRMULA 1

DiretoJia anuncia

lateral-esquerdo
A diretoria do Corinthians

atendeu um dos pedidos do
téénico Emerson Leão e

anunciou a contratação do

lateral-esquerdoWellington,
do Grêmio. O jogador foi
uma indicação do próprio
treina�or, que espera agora
a chegada de mais um

jogador para a posição. "A
negociação com o Grêmio foi
fácil, porque eles deviam um

valor do passado para o

Corinthians", explicou
Renato Duprat.

McLaren começa
testes em Valência
A equipe McLaren

Mercecl;es deu início ontem

na semana de testes no

circuito de Valência, na

Espanha, com um trabalho
exclusivo e três pilotos em

ação. O teste, de portas
fechadas à imprensa e ao

público, "teve o bicampeão
Fernando Alonso, o novato
Lewis Hamilton e o piloto de
testes Pedro de la Rosa
dividindo a pista do circuito
Ricardo Torma. Alonso foi o
mais rápidodo dia.

JEFfERSON BERNAROES/VIPCOMM

PORTO ALEGREPORTO ALEGRE

O Grêmio estámuito perto
de anunciar oficialmente a'

contratação do meia Jorge
Wagner, que já defendeu o rival
Internacional. Atualmente, o
jogador defende o Betis, da
Espanha, mas está sem jogar
desde a estréia. do novo

treinador, no início do mês.

Wagner deixou o Colorado
gaúcho depois da conquista da
Libertadores, no ano passado.

-Q zagueiro Fabiano Eller,
destaque no título do Interna
cional no Japão, acertou a

transferência para oAtlético de

Madri, da Espanha. O jogador,
que estava vinculado ao turco

Trabzonspor, será apresentado
hoje na capital espanhola. A
transferência foi confirmada
pelo site oficial do Atlético de
Madri, que informou a

cerimônia nesta quinta.
.

Eller: de malas prontas para Madri
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Com gols de Pereira,
Andrade e Jean
Michel, o tricolor
se mantém invicto

JULIMAR PIVATIO
BRUSQUE

CJarra,deternrrh1ação,força
e superação. Foi com estas

palavras que o técnico Itamar
Schulle definiu a vitória do
Juventus, ontem à noite no

EstádioAugusto Bauer, por 3x2
contra o Brusque. Com o

.

resultado, oMoleque Travesso
se mantém invicto na'

competição e ocupa agora o

terceiro lugar, empatado em

sete pontos com Joinville e

Criciúma. E � justamente este

último o próximo adversário do
tricolor jaraguaense, domingo
às 16h no Estádio João
Marcatto.

O Juventus começou
tomando a iniciativa ontem,
mas foi o time da casa quem
abriu o placar. Aos 12minutos,
depois de uma boa troca de

passes, Fernandes usou o pé
direito para colocar, com

categoria, no fundo do gol de
Vanderlei. Como aconteceu

nos dois primeiros jogos, o
Moleque Travesso não
demorou para conseguir o

empate. Aos 15, Leandro fez
bonita jogada pela direita e

deixou Jean Michel livre para
empatar o jogo.

O Juventus virou ojogo aos

35 minutos. Depois de belo
contra-ataque puxado pot
Pereira,Andrade chuta forte de
fora da área, sem chances para
Alessandro. Aos 43, Jean
Michel teve a chance de
ampliar, mas o chute forte
pegou no travessão. Nos
acréscimos, o Brusque chegou
ao empate com Gilmar,
aproveitando cruzamento de
Machado.
.'
O gol da vitória doJuventus

veio no finalzínhodo jogo. Aos
46 minutos, depois do terceiro
escanteio consecutivo, Pereira
subiu mais que todo mundo
para dar números finais à

partida.

esporte@ocorreiodopovo.com.br
O CORREIO DO POVO

CATARINENSE: MOLEQUE TRAVESSO APRONTA MAIS UMA E MANTÉM INVENCIBIUDADE NO ESTADUAL

Triunfo

Floripa sedia terceira
etapa do circuito WQS

O Juventus, do volante Alex Albert (com a bola), ocupa agora o terceiro lugar e enfrenta o Criciúma, em casa no domingo, de olho na liderança
.

,

DIVULGAÇÃO

Maré Mansa Pescados, de Barra
Velha, por 10xO. Já o

TerraplanagemTestonivenceu
.

sem dificuldades o Barcelona

por 9xO. O jogo com maior

número de gols e com muito

equilíbrio aconteceu entre

Recanto e Maringá, 15 gols.
Vitória do Recanto por 8x7.
A terceira rodada acontece

no próximo final de semana. Os .

primeiros jogos serão na

amanhã com início às 16h30 no
Infantil. No sábado o início da
rodada é.com os Veteranos a

partirdas 17h15.

Avaí atropela a Chapecoense e conquista a primeira vitória'
FLORIANÓPOLIS fechou o placar aos 34.

':A gente deu o que a torcida
I queria. Entramos com ritmo,
passando bem abola e correndo
muito", disse Léo. Autor de
defesas importantes no jogo, o
goleiro EduardoMartini espera
uma boa continuidade do Avai/
"Fui feliz em alguns lances, mas
a equipe está de parabéns e o

_

nosso time sonha grande",
garantiu.No próximo domingo,
às 16h, o Avaí vai a Bl�menau
enfrentar o Metropolitano. Às
17h; a Chapecoense recebe o

Brusque, no Índio Condá, em
Chapecó.

FREDERICO TADEU DA SILVA / DIVULGAÇÃO

Jogadores do Avaí comemoram um dos gols na primeira vitória no Estadual

Goleadas marcam a

redada em Barra Velha
BARRA VELHA

Mais um final de semana de
muito sol e gols nas areias de
BarraVelha.A segunda rodada
da 15ª Taça Cidade de Barra
Velha de Beach Soccer
movimentou a Praia Central
neste último final de semana.

Foram 23 partidas com 138 gols
marcados. Média de seis por

partida.
As maiores goleadas

aconteceram na categoria
Livre. OTime de Luis Alves, o
Posto Martendal, venceu o

Criciúma por 2X1, amargando
a terceira derrota na

Depois de sofrer duas cowpetição. A Chapecoense
derrotas no início do está em sexto com quatro

Campeonato Catarinense jle pontos.
2007, o Avaí lavou a alma e

( O atacante Léo marcou o

goleou a Chapecoense por 4XO primeiro gol avaiano logo aos

na Ressacada. CC"TI o oitominutos do primeiro tempo.
resultado, o time deixa a Gustavo fez o segundo aos dois
desconfortável lanterna da minutos da etapa

competição e chega ao sétimo complementar. O terceiro veio

lugar com três pontos. E se não de pênalti, convertido por
bastasse a noite de gols, o Avaí Zaltron, aos 20 minutos. O

ainda teve a felicidade de ver atacante foi o destaque da
seu arqui-rival, o Figueirense, . partida, depois de não

pegar seu lugar na lanterna. O apresentar bom futebol nas

alvinegro perdeu para o jogos anteriores. Jandson

FLORIANÓPOLIS CircuitoMundial de Surf, foi o
americana C.J Hobgood,
campeãomundial doWCT em

2001.O 2º e 3º lugares ficaram,
respectivamente, com os

americanos Gabe Kling e Shea

Lopez. Antes da disputa em
. Florianópolis, os atletas irão

disputar a 2ª etapa com nível

quatro estrelas em Pipeline, no
Havaí, no dia 27 dejaneiro.

Ano passado, a disputa do
Costão ProFloripa só aconteceu

.

a categoria feminina, consa
grando aparaibanaDianaCris
tina, até então com 15 anos .

O'Costão do Santinho, em
Florianópolis, vai sediar a ter

ceira etapa do WQS de surf
masculino entre os dias 30 e

janeiro e 4 de fevereiro.Aetapa
é uma dasmais importantes do
circuitomundial e temnível seis
estrelas.

Aprimeira etapa doWQS
de surf 2007 aconteceu entre
os dias 5 e 11 de janeiro, na
Flórida, nos Estados Unidos.
Quem levou a melhor na

abertura do calendário 2007 do
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MANTEG'A REBATE CRíTICOS
E DIZ QUE BENEFíCIOS DO

.

PAC SÃO MAIORES DO QUE
AS EVENTUAIS PERDAS Qj B2

PETROBRÁS NÃO ATINGE
A 'AUTO-SUFICIÊNCIA NA

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO,
CONFORME PREVISÃO ® 83

,

I

" .

�,.' .. - .

"

PONTO NEGATIVO: A ALTA CARGA TRIBUTÁRIA ," .'
-

'..
, .'

Indústria de se está
confiante'na economia
Mas, índice ainda
fica abaixo dos
outros estados
como mostra

pesquisa da Fiesc

FLORIANÓPOLIS
A indústria de Santa Ca

tarina começou o ano com

expectativas mais otimistas

para o setor. É o que mostra

o Índice de Confiança do
. Empresário Industrial, di

vulgado ontem pela Fede

ração das Indústrias (Fie
se), que subiu de 52,9 para

55,7 pontos ern janeiro ante

a pesquisa anterior, realiza
da em outubro.
A maior contribuição pa

ra a elevação do índice veio
das pequenas e médias em

presas indUstriais, que ele
varam o índice de 49,7 para

54,2 pontos. Nas grandes indústria catarinense ficou

empresas não houve alte-. novamente abaixo da

ração, registrando-se nova- média nacional. Em janei-
mente o patamar de 58,1 ro, o índice brasileiro atin-

pontos. giu S9 pontos. Essa ten-

A pesquisa foi realizada dência completa agora dois

entre os dias 2 e 19 de ja- anos.

neiro e contou com infer- A elevada carga tribu-

mações de 119 empresas de tária continua sendo o prin-
Santa Catarina. O resul- cipal problema para as em-

tado varia no intervalo de O presas na visão dos indus-

a 100. Acima de 50 indica triais catarinenses. Para os

confiança, e abaixo, falta grandes empresários, em

de confiança na economia. seguida vêm a taxa de

Segundo os industriais de câmbio, os juros altos, a

Santa Catarina, .as COl),.;;__grande cornpe tição de ';':,.

dições atuais são ruins mercado e o elevado preço

(46,5 pontos), mas veri- das matérias-primas. Os

fica-se algum otimismo nas', empresários das pequenas e

expectativas (60,2 pontos). médias indústrias apon-

A junção desses dois indi- taram na seqüência dos

cadores com seus respecti- impostos o elevado nível

vos pesos resulta no índice dos juros, a competição
de confiança de 55,7 pon- acirrada de mercado, a falta
tos errijaneiro. de capital de girei e de de-

O índice de confiança da manda. Expectativa da indústria catarinense é que economia cresça apesar da alta carqa tributária

Jt"

Justiça analisa pedido de impugnação
FLORIANÓPOLIS
Um recurso contra a diplo

mação e duas ações de

impugnação demandato eletivo
tra-mitam contra candidatos
eleitos no Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina. O
recurso pede a cassação do

diploma do governador eleito,
Luiz Henri-que da Silveira

(PMDB). As impugnações de
mandato eleti-vo são contra

dois deputados eleitos e

tramitam em segredo de justiça.
Somente quando fa-rem
julgadas pelo pleno do'TRE a

justiça eleitoral poderá revelar o
nome das partes envolvidas nos

processos de impugnação.
Segundo a Coligação Salve

Santa Catarina houve abuso de
poder econômico, abuso de po
der político, uso indevido dos
meios de comunicação e uso da

máquina pública.
LHS já foi intimado e

apresentou ontem sua defesa

i' no TRE�C. O processo deve LHS já apresentou sua defesa no TRE de Santa Catarina ontem

PPS decide
votar unido
em Fruet

ADVB/SC faz jantar ce

em Jaraguá do Sul
BRASíLIA FLORIANÓPOLIS

Abrindo seu calendá
rio de eventos de 2007, a

A-DVB/SC - Associação
dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil -

promov " no dia 8 de feve

reiro, às 20 horas, no

Clube Atlético Baependi,
em Jaraguá do Sul, Jantar
de Idéias com o empre
sário J os ué

.

Gomes da

Silva, presidente da Co
teminas. A palestra terá o

tema "A internacionali

zação das empresas bra
sileiras - o caso Cotérni-

" N bénas. o evento, tam em

será empossado o empre
sário Giuliano Donini,
como vice -presidente re ...

gional da ADVB/SC. O

Jantar de Idéias tem o

apoio da ACI]S - Asso-

ciação Comercial e In
dustrial de [aragua do Sul.

[osué Gomes da Silva é

presidente da Associação
Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção e

vice-presidente do Con
selho Superior de Comér
cio Exterior - COSCEX.
O empresário é filho do

vice-presidente da Repú
blica, José Alencar. O

Grupo Coterninas empre
ga 16 mil trabalhadores e

produz 100 mil toneladas
de fibras. É responsável
por 12,5% do consumo
nacional de algodão. Pos
SUl 11 unidades espalha
das pelo país, sendo que
uma delas fica em Blume
nau'.

O PPS formalizou ontem
o apoio à candidatura de
Gustavo Fruet (PSDB-PR)
à presidência da Câmara dos
Deputados. Em reunião da
bancada do partido, nove

dos 20 integrantes do PPS
votaram pelo apoio a Fruet.
Os demais -que não partici
param do encontro- foram
consultados por telefone e

endossaram por unanimi

dade o apoio de Fruet.
.

Segundo o líder do PPS
na Câmara, FernandoCoru
ja (SC), a bancada vai votar
unida em Fruet já que o

.candidato representa a cha
mada terceira via. "É a me

lhor alternativa para garan
tir a independência da

Câmara", afirmouCoruja.

.,
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REPERCUSSÃO POLÊMICA

SANTA CATARINA
ccadernob@ocorreiodopovo.com.br

Mantega diz que o PAC
não sofrerá alterações
Governador de Santa
Catarina é um, dos
insatisfeitos com o

programa federal

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, descartou
8, possibilidade de alterar
medidas do Programa de

Aceleração do,Crescimento
(PAC) para atender aos

governadores apreensivos
com uma possível queda de

arrecadação. O chefe do
Executivo de Santa
Catarina, Luiz Henrique da
Silveira, é um dos
insatisfeitos.

Mantega argumentou
que os Estados lucrarão com
o PAC, uma vez que as

medidas de desoneração
fiscal do pacote' pouco
afetarão a arrecadação
·estadual, que tende, ao
contrário, a crescer pelo
estímulo à atividade
desencadeado pelas
medidas, segundo avaliação
doministro.

.

"Eu estou seguro que os

benefícios são infinitamente
superiores a- alguma perda

DIVULGAÇÃO

-..._"" """""""'.

Ministr.o garantiu que os benefícios serão maiores do que a's perdas

ocasional que eles terão",
�firmou Mantega ontem, ao
chegar ao ministério. "O

governo não vai mudar o

programa em função disso".
O ministro negou, ainda,

que o resultado primário do
setor público possa ficar
abaixo dos '3,75% do
Produto Interno Bruto

(PIB) no ano. A meta do

governo é de 4,25%,
resultado que pode cair em

até 0,5 ponto do PIB com

investimentos em obras
feitos no chamado Projeto
Piloto de Investimento

(PPl). "(O' superávit

primário) não pode cair para
3,5% do PIB, essa hipótese
está descartada", afirmou.

, Sobre as reclamações dos

governadores em relação ao

PAC, o ministro acrescentou
que as desonerações foram
feitas em cima de

contribuições, que não são

repassadas a Estados e

municípios. Ele destacou

que a Lei Geral da Micro e

Pequena Empresa traz

perdas para Estados e

Mun ic ípio s, mas que a

legislação já foi aprovada no
Congresso, com o apoio dos
governadores.

Liberado consumo

de ostras. e vieiras

Maré vermelha impediu a comercialização de vieiras durante uma semana

A colheita e o consumo de
ostras e vieiras das baías da ilha
de Santa Catarina foram
liberados no fim da manhã de
ontempelaSecretaria Especial
de Pesca e Aqüicultura do.

governo federal. Já mariscos e

berbígões continuam proibidos.
A· proibição foi

determinada na semana

passada por causa da maré
vermelha, como é chamada a

prolíferação de microalgas
tóxicas que podem causar dor
de cabeça e problemas
intestinais.

A maré vermelha foi
detectada por técnicos da

Universidade do &,ale do
Itajaí. A Univali monitora
semanalmente a qualidade da

água domar nas baías norte e

sul da Ilha de se.
N a análise realizada

sábado passado por exemplo,
a quantidade de algas na água
chegou a 1.450 células por
litro, enquanto o ideal é de até
500 organismos por litro.
A decisão de acabar

parcialmente com a proibição
foi tomada ontem pelamanhã
em reunião em Florianópolis.
Após o encontro, autoridades
celebraram a medida
comendo ostras in natura.

<' BESC

União entra na

justiça contra se
AUnião Federal ajuizou no

Supremo Tribunal Federal
Ação Civil contra o Estado de
Santa Catarina por suposta
quebra de cláusulaem contrato

de abertura de crédito e

compra e.venda de ações, sob
condição, firmado entre a

União e o Estado. De acordo
com o pedido, a folha de

pagamento dos servidores do
Estado deve permanecer no

Besc até que aUnião efetive a

privatização do banco.

PÚBLICO

Festa Pomerana
é um sucesso

Cerca de 43 mil pessoas já
visitaram a festa Pomerama. O
público superou as expectativas
da organização, que acredita

que a estimativa de 60 mil

pessoas deve ser superada. A
festa termina domingo. "É a

confirmação que o público
aprova a genuinidade das
nossas tradições", disse a dir. de
Eventos, Ivone Lemke.

O CORREIO DO· POVO

• PELO
PAC embute

definição de
competência
sobre
lei ambiental

Em se, ações da
Fatma estão
travadas
pela reforma
administrativa

'

Setor da construção civil está atento - como com leite ao

fogo - para o projeto de lei embutido no PAC do presidente Lula
e que estabelece competências sobre a legislação ambiental. -

Já é mais do que hora do país definir quem manda no quê
neste setor. Tem sido comuns os casos de obras embargadas
na esfera federal com a conseqüente cassação de licença
concedida órgão estadual. E vice-versa. "O setor carece de

\

estabilidade jurídica: só quem concede a licença pode retirá
la. Além de proporcionarmais investimentos, estamedida tende '1'
� reduzir custos, pois traz menos riscos", defende Helio

I

Bairros, presidente do Sindicato da Indústria da Construção I

da Grande Florianópolis. A propósito das questões ambientais 1

em Santa Catarina, se há um setor que tem padecido com o r

banho-maria em que mergulhou o governo é aquele que
,depende da Fatma. As decisões e ações serão -

adequadamente - descentralizadas para as SDRs e municípios,
conforme já anunciou o novo presidente Carlos Kreuz. O

.

, �)I

secretário Ivo Carminatti confirma que estas serão
)5

compactadas entre as funções das SDRs, mas até abril, ri
quando deve estar aprovada a reforma administrativa, aquilo ['

que já era demorado, simplesmente não tem ocorrido,

li
PONTE AÉREA. Pavan mantém primeira audiência oficial com o

governo federal hoje para tratar da autorização de linha aérea em JI,
Criciúma. Será com Milton Zuanazzi. Quando senador, o tucano foi')
relator da indicação do próprio para a Anac.

'J

EM NEGOCIAÇÃO. A senadora Ideli Salvafii destacou ontem em If

Itajaí que o presidente Lula vai negociar com os governadores não«
apenas medidas do PAC, mas especialmente as questões do
Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica (Fundeb) e da
prorrogação da CPMF e da DRU - a desvinculação de receita que
reserva à União até 20% do orçamento. O governador catarinense, ,

que não esteve em Brasília, é ardoroso defensor de que o

momento de decidir o novo prazo de cobrança da CPMF é o

momento exato para que o que for arrecadado com a comribuiçáo.,
passe a ser compartilhado com estados e municípios. Sua
proposta é meio-a-meio.

24 HORAS. Para não fazer feio nas andanças de inauguração do
governador LHS, Leonel Pavan retomou 60 minutos diários de

I exercícios em bicicleta ergométrica. De quebra, de madrugada,
tem feitos as vezes dé garçom no Bistrô Primo Piato da família, ern', i

Balneário Camboriú. O vice nem chegou perto da casa funcional a,i·
qU€ tem direito em Coqueiros, na Capital.

,
--------------------

REUNIÃO COM LíDERES. Os cortes no custeio da máquina
estatal - que incluem tesoura sobre 30% dos cargos
comissionados e sobre 50% dos contratos com terceiros- são
absolutamente necessários para garantir recursos para
programa de habitação, constituição de fundo previdenciário e

capacitação e reposição salarial de professores. Este foi o
recado de Luiz Henrique aos líderes das bancadas aliadas.
Secretário Ivo Carminatti, articulador da reforma, neutralizou:
"Não significa que sobravam cargo, mas que o governo
eletrônico vai permitir a compactação de diretorias e gerências",

,

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE FABIANO KUTACH/RIO NEGRINHO/:
PATRíCIA SILVEIRA/lTAJAí E CLAUDIO SANTOS/FLORIANÓPOLIS.
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Economia global deve
ter um "ano dourado"
revisão foi feita
ar especialista

<

urante abertura
do Fórum Econômico

A economia global deve
registrar mais um "ano dou

I rado" em 2007, afirmou ontem,
a economista Laura Tyson, da

,

Universidade daCalifórnia em
�erkeley, em uma das

primeiras sessões de debates no
Fórum Econômico Mundial,
iniciado tambémemDavas em
Davas (Suíça) ."Mesmo com

uma desaceleração nos EUA,
[2007] deverá sermais um ano

dourado para a economia

global devido aos encoraja
dores crescimentos vistos na

Europa e noJapão", disseTyson.
Na semana passada, o

governo do Japão reduziu sua

expectativa de crescimento

para 1,9% no atual ano fiscal

"

(que vai até março de 2007),
contra a expectativa anterior,
de 2,1%. Para o próximo
período fiscal, a previsão é de
um crescimento de 2%.

] á a economia da
Alemanha (maior da Europa)
teve crescimento de 2,5% em

2006, maior resultado desde
2000.' Para este ano, o FMI

(Fundo Monetário Interna-
I- cional) prevê um crescimento

I de 1,5% para o país.
Para a zona do euro

(conjunto de 13 países da
UniãoEuropéia que utilizam a

.

moeda comum), a OCDE

(Organização para Coopera.

,
Previsão é de crescimento econômico de 2% no Japão

ção e Desenvolvimento

Econômico) previu em

novembro um crescimento de

2,2% na economia neste ano

ligeiramente acima des 2,1%
previstos anteriormente.A

primeira estimativa de cresci

menta referente ao quarto
trimestre de 2006 na zona do
euro deve ser divulgadano dia
13 de fevereiro.

Risco.
O presidente da Roubini

• PREVISÃO DE CRESCIMENTO

PARA 2007:

-Japão: 2%

-Alemanha: 1,5%

-Zona do euro: 2,2%

Global Economics, Nouriel
Roubini, disse,'no entanto,

que o risco de uma

desaceleração nos EUA
afetar a economia global é
"real" e disse que o setor

imobiliário -que fez com que
um crescimento de 5,6% no

primeiro trimestre do ano

passado no país caísse para

2,2% no terceiro- é um sinal
de alerta.

O representante da
Comissão de Planejamento da
Índia, Montek Ahluwalia, e

.

o vice-presidente-executivo
do estatal Bank of China,

I .

Min Zhu, disseram que as

economias dos dois países têm
atualmente condição de
resistir a qualquer redução
no ritmo da: economia dos
EUA.

Petrobrás não atinge
a auto-suficiência
A produção média de

. petróleo e gásda Petrobras
no Brasil em 2006 foi de
1,777 milhão de barris por
dia e o país não conseguiu
atingir a auto-suficiência
Sustentável no ano passado.
No ano anterior, a média
ficou em 1,684 milhão de
barris por dia.O presidente
da Petrobras, ]osé Sérgio
Gabrielli, já tinha
reconhecido que a meta de

atingir a auto-suficiência •

com a produção de 1,850
. rnilhão de barris por dia- só
aconteceria a partir de
fevereiro.

No mês de dezembro, a

produção cresceu 1,0% '

sobre o volumeproduzido no
mesmo mês do ano anterior

.

e chegou a 1,832 milhão de
barris por dia.Segundo a

est-atal, as principais razões

para o aumento da

produção são a entrada em

operação dos poços ABL-68
e ABL-11, interligados à

plataforma P-50 (Albacora
Leste) e à entrada em

operação da plataforma p.

34.A produção média de gás
natural em dezembro de

2006, excluindo o gás
liqüefeito foi de' 43,4
milhões de metros cúbicos

por dia, o que é 0,7% abaixo
do valor produzido em

novembro de 2006.

Teto apresentado
irrita servidores

Os servidos públicos
federais são contrários à

medida do PAC (Programa
de Aceleração. do
Crescimento) que limita a

1,5% ao ano o crescimento

real (já descontada a

inflação) da folha de salários
da União até 2016. Eles não
descartam uma paralisação.
O objetivo .do governo

com a limitação é reduzir a

proporção do gasto em

relação ao PIB.O gasto com
a folha de pessoal consumirá
neste ano cerca de R$ 128
bilhões dos cofres públicos. O
valor supera em mais de R$
100 bilhões o total previsto
para investimentos, que é de
R$ 27 bilhões.

:r!

• PELO
O presidente israelense, Moshe Katsav, 61, que sofre

acusações de estupro e outros crimes sexuais, pediu ao

Parlamentoo afastamento temporário de suas funções,
enquanto cresce a pressão política para que ele renuncie
ao cargo.Se o pedido for aceito, a presidente do Parlamento,
Dali Itzik, do Partido Trabalhista, assumirá as funções,
Nominalmente, no entanto, Katsav continuará a ser }8
presidente de Israel.Caso seja aprovado, o pedido de licença ;8
vale três meses, e pode ser renovado por mais três. �fii

O escândalo explOdiu em julhO do ano passado, quando
uma ex-secretária de Katsav registrou queixa policial contra lq
o presidente por estupro. O promotor Menachem Mazuz
ordenou então uma investigação policial, que recomendou
a abertura de um processo judicial.Na terça-feira, Mazuz lO
decidiu indiciar o presidente pelas acusações de crimes .

£

sexuais. Katsav nega as acusações feitas por várias
mulheres que' trabalharam a seu lado durante seu mandato IA
na Presidência, e antes disso, quando era ministro de q)
governo,

Enquanto ocupar a Presidência, ele só poderá ser levado �;
a julgamento se sofrer um processo de impeachment.

Katsav pede,
afastamento
após séria

acusação

I

Presidente de
Israel é

investigaºo
por estupro In

SEQUESTRO NO AR
1 Um avião sudanês com 103 a bordo foi ontem e desviado para a

capital do Chade, N'Djamena, onde o seqüestrador se rendeu.O

Boeing 737 fazia um vôo interno entre Cartum, a capital nacional,
e AI Fasher, a maior cidade da região de Darfur.

SEQUESTRO NO AR 2
O seqüestrador tinha a aparente intenção de chamar a atenção
internacional para os problemas de Darfur. Ele saiu do avião e se

entregou depois da aterrissagem no Chade, e pediu asilo político
no Reino Unido.Não houve feridos na ação.

NEVE EM LONDRES
Na madrugada de ontem, a neve caiu em Londres pela primeira.
vez neste inverno. Até agora, as temperaturas estavam
excepcionalmente amenas, Foram registradas interrupções em
inúmeras linhas do metrô e do sistema de trens da cidade.

Coréia do Norte ajuda Irã
o

'

A Coréia do Norte auxilia o Irã a preparar um teste nuclear
subterrâneo similar ao que foi realizado por Pyongyang em 9
de outubro do ano passado, iffformou ontem, o jornal britânico
"The Daily Telegraph", que cita fontes européias da Defesa.
De acordo com o jornal, os dois países teriam selado um

acordo que prevê que a Coréia do Norte forneça a cientistas
iranianos as informações recolhidas após o teste feito em

outubro,
Pyongyang detonou uma crise diplomática que culminou

com uma resolução do Conselho de Segurança (CS) da ONU

para punir o país por seu programa nuclear' após .anunciar a

realização do teste que, segundo autoridades norte-coreanas,
foi "bem-sucedido" ..

Segundo o "Telegraph", a Coréia do Norte já negocia com o

governo iraniano ..

Perigos para América Latina

A falta de energia, o
<:0

presidente da Venezuela, -,f.;
Hugo Chávez, e o terrorismo

�3i!
internacional são as maiores

ameaças para a América
:J( )

,

Latina, afirmaram ontem em
�tj

Davos (Suíça) vários ()g

especialistas na região.O 'jd

professor de economia da
Universidade Católica do cit>

Chile, Felipe Larraín, criticou, c,q
as nacionalizações feitas 'If

nos setores energéticos, , r'_!
dizendo que "são políticas ')J
dos anos 60". 'b
Tais nacionalizações são :Jj

"um desastre 'para o

crescimento", disse t.arraín. Jb
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O novo brinquedinho
da Apple
A Apple mostra,

enfim, o seu telefone
celular. Segundo
palavras do próprio Jobs,
o iPhone congrega um

iPod com tela widescreen
de 3,5 'polegadas
sensível a toque, um

telefone celular, uma

câmera fotográfica de 2
megapixel fi um

comunicador de internet.

Segundo a Apple, o iPhone utiliza
sensores para que a música pare de tocar
automaticamente quando \

o usuário
aproximar sua orelha ao celular para atender
uma ligação. O aparelho estará disponível
nos Estados Unidos a partir de junho em

modelos de 4 GB e 8 GB,' com preços
sugeridos de U$$ 499 e U$$ 599. Aqui vai
custar no mínimo uns R$ 8.000,00. Ou não?

Oktoberfest fora de época
em Blumenau

Começa hoje e segue nos dias 18 e 25
deste mês is 10 e 8 de fevereiro, a Oktoberfest
deverão.

O evento estará acontecendo no Parque
Vila Germânica, que está devidamente
decorado para a promoção. Vale um

destaque especial para o Festival
Catarinense de Cervejas que estará
ocorrendo junto ao evento. Nà local será
possível degustar marcas como Eisenbahn,
Bierland, Heimat, Zehn Bier, Borck e Das Bier.
O ingresso vai custar R$ 3,00.

Personagem Wolverine
têm episódio no Brasil

Wolverine, o popular. personagem das
histórias em quadrinhos da Marvel, chegou
de férias ao nordeste do Brasil. Em edição
recentemente lançada na França, o mutante
das garras afiadas passa uma temporada
ém Pirambu no Ceará, considerado, no

C:ontexto da história, a maiorfavela do Brasil.
Na trama, Wolverine se envolve com um

gsquadrão da Morte cearense (!!!) e convive
Gam praticantes de candomblé, meninos de
rua e trombadinhas cheiradores de cola.

O especial, que por lá está sendo
vendido a 19 euros, tem lançamento
programado no Brasil para o primeiro
trimestre de 2007.

Efeito contrário

JOVEM

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

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

Ana Lúcia Pedri

Destaque para Thiago Markiewicz (terceiro da esquerda pra direita) na foto com Augusto Piazera, Romeo Piazera
Junior e Gustavo Pacher em férias pela Europa. Thiago que esta voltando ao Brasil neste domigo,

cornernoraseus 22 anos amanhã, parabéns ao amigo.

Programe-se
Deseo-B.C
11/01 - DJs Gavinha e Rithma (USA).
12/01 - DJs Sandro Horta e Alvaro
Quartino (UR).
13/01 - DJs Gavinha e Rodrigo Ferrari.

O CORREIO DO POVO

Warung -Itajaí
12/01 - DJs Danny Howells, Boghosian

, e Daniel Kuhnen.
14/01" DJs Greg Vickers, Renata Ratier
e Cliff,Lay.

Bali Hai - Piçarras
13/01 - Lenzi Brothers + Rex Jonson.

Bali Hai - Garopaba
13/01 - DJs Tiago Alves e Henrique
Fernandes.

Bali Hai .. Porto Belo
12/01 - Claudio J - (Aximy Rec

/SynergeticRec) .

13/01 - DJs Ruan Sulço-e Gui Pimentel.

Banana Joe - Ubatuba
13/01 - DJs Caverna, Sandro Ximbica e

Alan Madeira.

"Ibiza -B.C
11/01 - Espuma Show.

$car Lounge Bar,
11/01 - Rodíziode petiscos + Soul Bar.
12/01 - Enéias e Lanznaster.

Choperia Bierbude
11/01 - Música ao vivo com Coyote Jack
Acústico.
12/01 - Música aovivocom Peninha.
13/01 - Música ao vivo com Fernando da
Alta Rotação.

Boate Notre
11/01 - Noite das mulheres.
12/01 - Reabertura oficial.

Bom estar de volta

Reiniciando hoje a coluna aqui no CP,
fica um abração pra essa massa toda que
sempre nos acompanha. Um bom ano para
todos! 2007 vai ser pura inovação!

Alguém se lembra do "Tapa na Pantera"? Pois é, milhões de pessoas viram e já esqueceram
esse vídeo ". E assim foi com as "produções" de Paris Hilton, Pamela Anderson, Garoto Jedi,
sanduíche-iche, etc. Assim como propaga uma imagem na velocidade da luz, a internet faz com
que a mesma caia no esquecimento em igual valor.

'

Ignorar essa característica foi o maior erro que puderam cometer Daniela Cicarelli e seu

namorado em seu movimento judicial que culminou com a retirada do site Youtube do ar.

O vídeo que flagrara o casal em momentos íntimos, e antes ganhara destaque apenas no país, com a forçada
censura ganhou repercussão mundial. Então menina que já estava no limbo da web agora é porn star mundial.
Parabéns pelo capricho. Se há um conselho a ser dado nesses casosweb, é: deixa rolar. Agora o site já está de
volta ao ar e a Cica de brinde carrega o título de rneninlnha odiada pelos internautas brasileiros. Porém bastam
mais duas semanas e a poeira baixa novamente. _)

Voltando ao normal
Como de costume, a noite jaraguaense começa devagar no primeiro mês do ano, como boa parte da

população já voltou ao trabalho, as opções para quem não quer ficar em casa tem sido apenas os happy
hours espalhados pelos bares da cidade. Começando a voltar ao normal, a vida noturna ativa reaparece
esta semana com reabertura da boate Nótre, seguida da Moinho Disco próximo dia 18. Nó mês que vem

está programado o retorno da Cornbat dia 10, e o Baile de Carnaval do Baependi nos dias 16 e 20.

Camila Zipf e Gustavo klitzke

i
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As grandes marcas mundiais
bem perto você, Insatisfeita com o

rumo que sua

personagem está
tomando em

Páginas da Vida,
Ana Paula Arósio
falta às gravações
e pede mais

espaço,

,�.�
..., ..
�...",
j,�

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shopping Brcithcupt - 1" PI:;O

3371 1590 - cllcnsúoollcns COIll br

e

Barraco no casamento, separação relâmpago,
muitos namorados, sexo na beira da praia e o vídeo:"

no ar. Tudo faz parte do currículo da apresentadora "�
Daniella Cicarelli, de beleza inquestionável.

'

Furação, talvez. esta
seja a palavra mais

correta para definir
a apresentadora e modelo
Daniella Cicarelli. Além de

beleza, ela coleciona bar

racos, romances e problemas.
O último aconteceu no

sábado dia 13 de janeiro. En
furecidos, telespectadores das
MTV organizaram um pro
testo contra a apresentadora
do Beija Sapo. Cicarelli corria

pelo campus da Universidade
de São Paulo (USP), quando
seu celular tocou: "Você não

acha melhor vir aqui falar
com eles?", perguntou um di
retordaMTV

Organizado pela' comuni
dade "Protesto - Fora Cica
relli" , com cerca de 13 mil

, participantes no site de rela
cionamentoOrkut, o ato reu
niu apenas dez jovens, um

carro de som e cartazes. Pouco,

que a responsabilidade pelo .

bloqueio na segunda-feira 8,
por um dia, não era dela, 'mas
do namorado, Tato Malzoni.
Era mais um capítulo do caso

que ficou conhecido como

"Cicarelli x YouTube" que se

iniciou em setembro passado,
quando ela e Tato foram fla

grados em cenas picantes
numa praia daEspanha. Logo
depois, o casal entrou com

uma ação na Justiça para

mas o suficiente para atrair o

dobro de jornalistas. Ciente
disso, a apresentadora correu

para MTY. Os jo-vens
cobravam explicações pelo
envolvimento de Cica-relli
com o bloqueio do site de

compartilhamento de vídeos
YouTube e pediam a demis
são da apresentadora.
Ámissão dela era conven

cer de que não haviamentido

quando disse ém entrevista

impedir a veiculação das

imagens.
Apesar de tantos proble

mas e de ter a imagem arra

nhadamb;S uma vez, amode
lo continua atraindo contra

tos. Algumas marcas prefe
rem dar um tempo e esperar o

último escândalo ser esqueci
do, mas o sucesso da moça é

garantia. SandraChayo, dire
tora de marketing da Hope,
afirma que as clientes, mesmo

que não gostem de Cicarelli,
admitem que ela tem um cor

pão e que a calcinha cai bem.
"Não é que a gente apóie as

coisas que ela faz, mas ela é

umagrandemodelo" .

AMTV tambémnão pen
sa emdemitir a apresentadora
como chegou a ser cogitado.
O. que todos que convivem
comabela pedem é que ela dê
um tempo, deixe a poeira bai-

,

xar; até o próximo escândalo.

Tudo o que você precisa, encon
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NOVELAS
� GLOBO -18H

O Profeta
Carola promete ajudá-lo e Marcos diz que

ela é sua melhor amiga. Tainha e Edite

tentam arrombar a porta de Rúbia. Gisele

flagra os dois na porta de sua casa e diz a

Tainha que não quer mais se casar com ele.

Tainha e Edite não encontram a santa.

Tainha se lembra de Glsele. Os dois se

beijam. Clóvis vê Sônia passando mal.
. Joana liga para Dr. Michel a pedido de Sônia.

Teresa não deixa que Flávio a beije. Teresa
avisa Carola que Sônia irá ao consultório de

Dr. Michel. Marcos manda Ruth ir embora

da reunião de trabalho. Ruth ouve na

extensão quando Carola manda Marcos

aparecer no consultório para ver Sônia.

, Henrique diz que o profeta precisa dar
-

consultas e Camilo sugere que aluguem um

consultório. Arnaldo diz a Carola que

precisam terminar o namoro de mentira.

Carola pergunta por que ele a beijou. Carola
vê Ruth entrar na fábrica. Ruth conta a

Clóvis sobre o encontro. Clóvis liga para
casa e exige falar com Sônia. Dr. Michel

aconselha Sônia a denunciar Clóvis. Carola

diz a Arnaldo que eles têm que impedir que
Clóvis flagre Sônia e Marcos juntos.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Tadeu corresponde ao beijo de Elizabeth. Os

dois são flagrados por Leila, que fica furiosa.
vanessa se insinua para Último, que gosta.
Arthur pede Guinevere em casamento.

Guinevere mente para Arthur, dizendo que
não o ama. Morgana avisa Elizabeth que
Guinevere está tentando empurrar Vanessa

para Último. Maria afirma para Lance que
sua vida não tem graça sem ele e diz que

quer morar em sua casa. Lance teme que
Maria não vá gostar da vida que ele leva,
mas fica radiante com a proposta dela.

Último garante a Elizabeth que hão vai

desistir de Guinevere só por causa de
Vanessa. Leila joga charme para Último,
deixando Elizabeth assustada. Maria se

muda para a casa de Lance. Último manda
Elizabeth se aproximar de Antunes. Último
vê fotos de Guinevere jantando com Arthur.
Lance e Tadeu fazem de tudo para agradar
Maria. Último exige que Guinevere venha
morar na fazenda. Guinevere decide fugir o
mais rápido possivel. Antunes se insinua

para Elizabeth e deixa claro que Último
permitiu.

• GLOBO - 21H

Páginas da Vida
o aniversário de Tide é festejado pela a

familia no café da manhã. Tide se emociona
com o carinho de todos. Ele se recorda do
último aniversário que comemorou com

l.alinha e chora. Diogo combina com Isabel
e Helena verem o filme sobre sua estada na

África. Diogo pergunta a Isabel se ela se

importa em ele .convidar Renato. Renato
anda com mais firmeia e, quandô as pernas

� falseiam, Lívia corre para ajudá-lo. Renato
deixa claro que falta recuperar a virilidade.
Constância pergunta o que está
acontecendo com Fred, mas ele não

responde. Kelly conta para Verônica sua

suspeita de estar grávida. Helena avisa'
Tereza e Anna que vai passar uns dias fora.
Luciano e Giselle tocam piano juntos e se

beijam. Domingos avisa Tide que Sandra
está no portão gritando o nome dele. Tide
vai até o portão. Sandra diz que está
proibida de entrar na casa, mas Tide manda
que ela entre. Sandra dá a mâo para que os

seguranças beijem-na. Greg engasga ao dar
de cara com Sandra. Carmem diz que vai
perder a cabeça se Sandra permanecer na
casa. Jorge diz que ela está proibida de
entrar na casa.

• RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Zé Diacho e Brandão chegam à casa de
Silvia e a pressionam para que ela diga onde
está o diamante. E,la conta que Betinha o

levou e acaba apanhando por eles acharem
que ela tramou tudo. Leo e Jaci acordam, e

se deparam com um mendigo dentro da
caverna que eles estavam dormindo. Dr.
André diz que o quadro de Cecilia está pior.
Bárbara convida Vara para conversar depois
que ouve de Ruyzinho que Jaci foi embora
porque ela e sua mãe não se entendiam. Ana
se veste de homem para começar o plano
de Cajuru.

• RECORD - 20h

Vidas Opostas
Alencar, Jéferson, outros dois bandidos e

Haroldo estão mortos no Torto. Joana e

Lucllia choram. Os moradores começam a

perceber o que aconteceu. Nogueira liga
para Alencar e um morador atende,
afirmando que ele está morto. Nogueira se.

desespera e chama Hélio. Rosária
reconhece Alencar. Marcelo orienta os

moradores a fingir que nada aconteceu
quando a policia chegar. Carmo acha
estranho quando fica sabendo que Alencar
está no Torto e corre perigo.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br
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HPLANOS
Adriane Galisteu continua sem saber o que a

espera na telinha em 2007. A loira que está há
dois meses fora do ar, aguarda
resposta de Silvio Santos

pra saber se continua
no SBT. Mas enquanto
o "homem do baú" não

responde, ela não

perde tempo, além
dos ensaios da
Unidos da Tijuca,
Adriane já está se.
preparando para a

peça "Motel

Paradiso", de
Juca de Oliveira,

��PREFERÊNCIA
A catarinense Liane,
eliminada da semana no

BBB7, disse que vai torcer

por Fernando e íris, mas acha

que a Siri, no momento, é
uma grande candidata ao

prêmio de R$ 1 milhão. "0
Fernando é uma pessoa linda,
assim como a Siri. Mas acho'

que ela está despontando
como favorita. Todos dois
merecem muito", afirmou.
Liane confessou que pode ter
errado em um aspecto: "Meu
mal talvez tenha sido não ter

jogado".

� �RECLAMAÇíOí
Ana Paula Aróslo não
escon e que ficou
dec nada COlD o r

qlj� érs911agem
tomou ànovela "Pág s

da Vida" e tem faltado às

gravações. Manoel Carlos
respondeu à queba da
atríz; "Admiro muito Ana,.

o

Paula. Mandei um e-màíiw
para ela� semana passada,
pedindo que me ligasse.
Mas não me deu retor
Ach a tem r
'est eada, ma
acredito que ela Vai ficar
mais feliz nos próximos
capítulos"

�.ALTERAÇÕES
Uma das protagonistas da

nova temporada de Malhação,

.;;���il� A�ala, estájgwnada.'

en,,1ím hospital, no'Rid de

Janeiro. A jovem chegou ao

hospital na última sexta-feira
. (19) I se queixando de tortes

: �9!es,.abdominais. Os
:'capítulos da npvelirhadeverão
sofrer alterações na próxima

•

semana, A assessona da

ffilebo não divulgou aiores

hês, a úníc certa é
alla está for do roteiro

de gravações da próxima
semana.

��PERSONAGEM
Paulinho Vilhena encara

um novo desafio.

Acostumado a

Jnterpretar papéis de

[ovens alternativos,
descolados e

mulherengos, o ator

volta em Paraíso

Tropical, novela que
substituirá Páginas da

Vida, da Globo, como
um empresário bem

sucedido. Uma de suas

primeiras cenas foi

gravada segunda-feira
(22), no Rio de Janeiro.

:i
,

"

,
I

II DIVIRTA-SE
Culpa da Bebida
Dois bêbados conversam em um

bar:
- Perdi minha mulher por causa da
bebida!
- Ela te largou?
- Não, foi atropelada por um .

caminhão da Brahma!

Erro Geográfico
A mãe chega para o filho e pergunta:
- Joãozinho, o que você está
estudando?
- Geografia, mamãe.
- Então me diga: onde fica a

Inglaterra?
- Na pagina 83, mãe.

Mande sua piada para o Extra:

extra@Qcorreiodopovo.com.br

� libra 23/9 a 22/10
Você está constantemente atrás de equilíbrio e

isso acaba fazendo com que nem sempre
aproveite bem cada momento. Se a manhã não

. começou legal, paciência. Não dá pra estragar o
resto do dia por causa disso. Bola pra frente! Que
tal sair pra namorar depois do trabalho? Sem
namoro? Marque uma happy hour�om os amigos,
orgaqize uma roda de poesia...

.

� Escorpião 23/10 a 21/11
O que você acha de usar seu ferrão antenado

para captar a influência estimulante e instigante
do astral do dia e fazer o que você sabe que tem
de ser feito? Tudo motiva e convida a tomar
atitudes objetivas. Não deixe esta vontade

murchar, vá em frente. Chega de adiar momentos
de alegria, relax e prazer em nome de velhas

pirações.

SOLUÇÃO

II HORÓSCOPO
.

,

,

� Áries 20/3 a 20/4
Monitore a impulsividade, carneirinho. Tem
tempo para tudo e para todos. Você já está
cansado de ouvir que a pressa compromete a

qualidade, mas é assim mesmo. Não precisa
pular da cama cedo,. relaxe. Deixe o trator em

casa, pelo menos até o final da manhã. Depois
sim, ligue seu motorzinho e vá com tudo para
sua aventura diária.

� Câncer 21/6 a 21/7
Uma Lua fora de curso pra iniciar o dia pode
deixar seus nervinhos à flor da pele. É, pode ser

irritante, um pouco cansativo. Mas também é

possível que isso lhe traga informações sutis e

detalhadas sobre seus bem-quereres. Fique corn
as pinças prontas para segurar as informações
que chegam ao seu coração. Elas serão grandes

,

trunfos na hora de encantar o ser amado.

� Aquário 21/1 a 18/2
Andando por aí, tentando se encontrar? Talvez
você se ache em um daqueles grupos de

pessoas com idéias e objetivos altruístas e

hurnanltáries.hân, como se chama mesmo? Ah,
sim, ONG. Alguém como você, tão descolado e

cheio de sugestões originais para qualquer tipo
de situação, é sempre bem-vindo. A alma

aquariana exulta e vicej� no transpessoal.

� Sagitário 22/11 a 21/12
Quanto mais você correr por aí.menos atenção
vai prestar nas coisas pequenininhas. E elas

podem fazer tanta diferença ... Já sentou num

formigueiro? Ui! Brincadeiras à parte, reduza a

velocidade e repare bem no seu dia-a-dia.
Quantas providências a tomar, não? Faça uma

lista, enumere tudo tintim por tintim e tome as

necessárias atitudes.

� Peixes 19/2 a 19/3
.

Nada a se lamentar, pisciano. Histórias de

naufrágios, de navios afundados, sim, mas'
também de maremotos salvadores, que trazem
de volta à vida tesouros que você considerava

perdidos. Tudo é ciclo. Revolva sua intimidade, .,

conecte-se com seus sonhos. Olhe bem nos

.

olhos de seu amor, mergulhe no tudo de bom e

não pire.

• CRUZADAS
© Revistas COQUETEL 2006
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� Touro 2114 a 20/5
É tudo com você, amigo Touro. A Lua está na

sua, em seu signo, e faz um link com o

energético Marte. A força está a seu lado. Olhe
ao seu redor e veja que belo dia. Como tem gente_
bonita andando por aí, não? A vida pode ser tão
bacana ... Ainda mais pra você, que tem tantos

planos para colocar em ação e persistência para
concretizá-los.

� Leão 22/7 a 22/8
Cheio de gás, leãozinho? Se não está a fim de
ficar sozinho, então não fique. Procure aqueles
que sintonizam com sua pulsação; que o

entendem e o aceitam como você é. Não

desperdice seu tempo com quem não se encaixa
nesta categoria. Reúna seus amigos gatos, rode
pelos muros-e telhados com eles ou só com

aquele(a) gatinho(a) bacana ...

� Virgem 23/8 a 22/9
Vai ser tudo lindo, bem como você imaginou. E

agora chega de pensar em mais detalhes, ponha
em prática aquila tudo que você idealizou para
um dia de romance total. Quando um virginiano
se libera e seu lado amoroso fica à vontade, vixe,
é uma loucura, não há palavras pra descrever..

Timidez, pertecclonítes-ê senões diversos, deixe
isso pra lá!

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Um lado claro, outro escuro. Um vermelho, outro
amarelo. Multifacetado Gêmeos, você leva numa

boa as próprias variações, mas já prestou
mesmo atenção nas suas tantas tonalidades?
Não é piração mergulhar no laboratório e tentar
entender seus processos. Isso pode lhe inspirar
ainda mais, renovar as energias, revelar as cores ...

Tire os véus.

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Se você andava com fome de novos projetos,
agora está com a faca e o queijo na mão. Com
Marte em seu signo, é excelente para iniciar
atividades, concretizar objetivos. Tome logo seu

lugar à mesa e garanta as fatias que lhe são
..
merecidas antes que outro se avance. Depois de
tanto tempo na batalha, você merece o melhor.
Bom apetite!

, I
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• PROGRAME-SE

Formação
Estão abertas as inscrições para o

Curso de Pós-graduação, MBA em

Gestão Empresarial, que começa
em março desse ano. As aulas
acontecerão sextas à noite ou

sábados de manhã. Informações no

fone 3275·7059.

� CINEMA
JARAGuA DO SUL

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

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

dias)
Xuxa Gêmeas
(14h, 15h35 - Todos os dias)
CINE SHOPPING 3
Uma Nolte No Museu
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
JOINVILLE

Cine Cidade 1
Uma nolta no museu

(14h30, 16h45, 19h, 21 h20-
Todos os dias)
Cine Cidade 2
O Pacto
(17h40, 19h35, 21 h30 - Todos os
dias)
O Cavalheiro Dldl e a Princesa LIII
(15h40 - 'Todos os dias)
Xuxa Gêmeas
(14h - Todos os dias)
Cine Mueller 1
Uma noite no museu

(13h30, 15h40, 17h50, 20h, 22h1 °
- Todos os dias)
Cine Mueller 2
Eragon
(17h - Todos os dias)
O amor não tira férias
(19h15, 21 h50 - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(13h35, 15h15 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Diamante de Sangue
(13h40, 16h20, 19h, 21 h40 -

Todos os dias)
BLUMENAU

Cine Neumarkt 1
Uma noite no museu

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

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu

(14h, 16h1 0, 19h, 21 h1 O-Todos
os 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 Neurnarst 5
Filhos da Esperança .

(17h45, 19h50, 22h - Todos os

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

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

dias)
O mar não está para peixe (dub)
(13h35, 15h1O-Todos os dias)

� SERViÇOS

Curso .

O curso "Habilidades da secretária e

recepcionista" acontecerá dias 12,
13 e 14 de fevereiro, das 19h30 às
22h30, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O investimento pe
de R$ 180,00.

Extra
extra@ocorrelodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

O CORREIO DO POVO

Jaraguá do Sul espera de Pedro Ivo uma Secretaria de Estado

o Correio do Povo informou na sua edição semanal de 17 a 23 de janeiro que o
PMDS de Jaraguá do Sul iria apresentar até o dia 10 de fevereiro daquele ano,
ao governador Pedro Ivo Campos, nomes para comporem os 10, 20 e 30
escalões, inclusive urna secretaria de Estado. A matéria divulgava ainda que o

partido vinha relaclonando nomes que possuíam qualidades, tais como

honestidade, competência e militância partidária.
Para o prefeito de Jaraguá do Sul na época, Durval Vasel, a votação expressiva
obtida na eleição de um deputado foi lrnportante, para que as lideranças
apontadas para os cargos fossem reconhecidas e valorizadas pelo governo
eleito. Em declaração ao Correio do Povo daquela edição o pretelte afirmou que
nada era mais justo do que aguardar a inclusão de jaraguaenses no governo que
se instalava em 15 de março.

• O DIA DE HOJE
� SANTO
Santo Apolo
São Juventino
São Paulo de Tarso

., EMFÉRMIDADES
Dia do Carteiro
Fundação da cidade de São
Paulo (1554)

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
extra@ocorrelodopovo,com.br

c

31

6

.,1950
Mulheres:a
qonqui$h�

O velho companheiro dos homens do campo, não se assustou com o

flash do leitora Suzana Neves.

• ANIVERSÁRIOS
25/01

Carla Caroline Marinoso
Edwin Hinsching
Paulo César Martins
Eder Otto
Agostinho Klinkoski
Djair Pereira
Anderson Giese
Dfrce Mayer
Braz Patrício

'

Oswaldirío Amaral
lIton 'Hoffmann
Áurea p. Doge

. Marlete Oliveira Gonçalves
Michel Kackbarth
Cerize Motta Piazera
Jade T. Petry
Ezequiel Balssani
Edesio R. Júnior
Matheus Henrique Guths
Amin Stasuhn
Mariane Feustel

., 1954
.

São Paulo comemora 400 anos

com a inauguração do parque do.
Ibirapuera, déj catedral da Sé e

o

do "Monumento às bandeiras",
, "

de Brecher �

<}r :_"_':,:::: ::;�":;%

Papa enCem! �isita histórica a
Cuba, onde'rezou missa para
seiscentas mil p'essoas.

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é saber tudo o que acontece no globo,
então seuiornal é
O Correio do Povo.

Ele traz resumos dos principais e mais marcantes fatos

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

• PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável
No período da tarde o forte calor
favorece o aumento da nebulosidade e

as condições de pancadas isoladas de
chuva, principalmente entre o Oeste e o

Meio-Oeste. Temperatura elevada. Vento
predominante de Ol:ordeste no Litoral e de
noroeste nas demais regiões, com
,intensidade fraca a moderada e com

rajadas especialmente no Litoral.

� Jaraguá do S�I e Região

P,-" d SÁBADO [)és. DOMINGO GHOJE SEXTA a' )
MiN: 18° C '-"..._...,.. . ....,

MiN: 210 C MiN: 230 C MiN: 230 C
..

MÁ)(: 310 C MÁ)(: 32° C MÁ)(: 310 C MÁX: 280 C
Sol com nuvens,

\ Sol com, pancadas Nublado, com chuva a Chuvoso.
mas não chove .: de chuva à noite. qualquer hora.

.� Fases da lim

� LAGES
Mir� 16 i MÂX 29

CRESCENTE

� 06/01

CHEIA MINGUANTE

.O 14/01 "\) 22/01

• LegendasNOVA

• 29/01
<y"" ?"'''''. � � 0 ..
¥ \�.. ..) �.-J � � ,r

Ensolarado Parcíamente Nublrldo Illstrival Chuvoso trovnarta
nubilltlo

�JARAGUÁ
DO SUL

MíN18!MÂX31 '

FLORIANÓPÓLlS
MiN 21/ MÁX 31

. '
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I TE CONTEI?

O CORREIO DO POVO

Tarifas que vão te deixar bem satisfeito
Rua Jorge Czerrriewicz. 99 ... 8925-000 -'Jaraguá do �ul .. se - Fone (47) 3275-7500
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VISITA ILUSTRE
O Festival de Música de Santa Catarina está contagiando Jaraguá
do Sul. No começo da semana, o evento recebeu visita ilustre da
adida cultural des EUA no Brasil, Laura Gould, que esteve

acompanhada da assessora cultural Maria Estela Corrêa.
Mostrou-se encantada com as dimensões do evento e com as

instalações do Centro Cultural da Scar. Na foto, da esquerda para
a direita: Catalina Guevara Klein com o marido, maestro. e diretor
do Femusc Alex Klein (que já ganhou prêmio Grammy como
solista de. oboé): o maestro Daniel Misiuk (regente da Orquestra
do Instituto Pão de Açúcar); o pianista Ricardo Castro; Laura
Gould e Maria Estela Corrêa.

/ ,,�Estrutura de eventos
.

Sala de reunião com

capacidade para até l()O pessoas
l'elefone
Business Center '

Locação de eq'nipamento8
Internet (cobertura sem' fio
em toda área social) ,

lr

Lazer
Sala de alongamento
SaunA scca

Saunft dmidA
l'iscina
Solarium e áreas de repouso
Jacuzzi ( capacidade
para 8 pessulls)

Por Moa Goncalves
�

moagoncalves@netuno.com.br

CRUZEIRO
o empresário e boa praça Mauri
Cani e sua bonita esposa [oelma

i Schiess I (proprietários do
Kalahari), escolheram para
curtir as merecidas férias um
cruzeiro de dez dias no
requintado e charmoso Costa
Fortuna Transatlântico, o maior
'navio europeu para esse tipo
passeio. O casal fez o tour entre
os litorais do sudeste e do
nordeste. A dupla, que já está de
volta contando mil novidades,

, foi acompanhada na viagem.

pelos casais Paulo e Solange
,

Linztmaye, Inácio e Ronsagela
de Souza e Silva, e Betty e

Egenof Kanchen, de Timbo.

OPS
o campeonato de poker.
promovido pelo meu amigo.
bioquímico Marlon Souza
Júnior acontecerá dia 28 de
janeiro no Beira Rio Clube de
Camping - diferente do que foi
publicado em coluna anterior.

Alessandro e Alessandra Costa, da Farmácia de
Manipulação Receituário, leadados por Wanderlei

Wi/lrich(presidente Anfarmag SC), Hugo
Guedes(Presidente Anfarmag nacional) e Gerson

Apel(Vice presidente Anfarmag), marcando presença
no jantar comemorativo do dia do Farmacêutico,
oferecido pelo Conselho Regional de Farmácia, dia

20 de janeiro em Florianópolis.

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m2
Vista para o rio
Cozinha americana completa
Cama solteiro/casal king size
Banheira de hidromassagem
Sala de estar e lavabo
Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet
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Amanhã quem abre as portas para temporada de
2007, em Indaial, é o Carambas. A casa noturna vem
com mil novidades no quesito estrutura, decoração e

com lançamento do Open Food. E para completar o
babado, a noite contará com a presença do Dj Carlos

.

Fuse e· da banda Carta fechada. Boa pedida!

Meu abraço carinhoso de hoje vai para o amigo e

gente boa Adilson Maass, torcedor fanático do
Juventus e leitor assíduo da coluna.

Algumas pessoas vêm me ligando pedindo
informações de como participar, como funciona e

outros babados mais sobre a próxima Stammtisch.
Olha gente, por enquanto eu posso informar que a

festa será dia 28 de julho, solamente!

o jovem bem lançado Rafael Costa, popular
. "Costinha", curte todos os finais de semana as
baladas e a delícia 'da orla de Balneário Camboriú.

No próximo domingo, o pessoal da imprensa de
Jaraguá do SU,I e os veteranos do Juventus da
década de 70 farão a preliminar às 14 h, antes do

)

jogo entre Juventus e Criciúma, partida válida pelo
Campeonato Catarinense. Imperdível!

Quem estava sumido e agora pinta na cidade todo
repaçínado, com mil novidades para 2007, é o boa
praça e cantor Duda Georg. Figuraço!

o meu amigo e diretor da Marisol Robson Amorim
está fazendo um belo trabalho frente à Associação
Jaraguaense de Proteção aos Animais (AJAPRA).
Para quem não sabe: essa Ong foi fundada em julho
de 2005 e ainda corre atrás para conseguir um
espaço onde guardar, allrnentar e cuidar dos animais
recolhidos, que foram abandonados pelos seus

donos nas ruas da cidade, Volto ao assunto.

Enquanto alguns empresários correm do apoio ao

Juventus, outros engajam patrocínio forte ao

"moleque travesso". Entre eles, Casas da Água e

Farmácia Paraná. É isso ai!

Restaurante
Aberto

aopúblico
com café'

da manhâ,
almoço e jantar

Coffee break
Coquetéis

:Buffets
FOl'ma�s
Casamentos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




