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Últimos dias para curtir as

apresentações do Festival de
Música de Santa Catarina. O
evento termina no sábado com

Grande Concerto de
Encerramento na Scar. B5

(lA

JARAGUA DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.572 • R$ 1,00

PREJuízo: MAIS DE VINTE FURTOS DE FIOS EM CINCO MESES PREOCUPA CELESC . 4

erando obras
PIEAO AAGAZZI/OCP

'� epois de passarem um ano

na Itália, Richard Daniel e a

namorada Caroline Tironi se
preparam para voltar ao Brasil.
Saiba mais na coluna de Moa
Gonçalves. - B8 Com tráfego diário aproximado de 17 mil veículos, a BR-280 contemplada no PAC não tem data para começar duplicação

�NIM� I M���

Sol com nuvens durante o

dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
• B6

Meta de I(reis Jr. é brigar pelo pódio em 2007
. OIVULGAÇAO

Depois de disputar três

temporadas, Kreis Jr. se

prepara para subir ao pódio
em 2007. O piloto
jaraguaense da Copa Clio
destaca numa coinversa com
O Correio do Povo sobre as

mudanças na organização da
competição e de sua

expectativa de conquistar a
.

primeira vitória na categoria.
Estar entre os três primeiros
é seuprincipalmeta. _ 8

APROXIMAÇÃO

Junkes se reúne
com prefeito em

busca de diálogo
Depois de seis anos de
críticas veementes contra a

administração municipal, o
vereador Evaldo Junkes
promete trégua; O petista
foi eleito presídente da
Câmara com votos dos
vereadores do Pp, aliados do
prefeito. - 4

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
governo federal, e se disse

seguro de que "os benefícios
serão infinitamente

superiores a alguma perda
ocasional". B2

PESQUISA

Cresce otimismo
entre índustríats
de SC - B2.

5

I,

www.studiofm.cOm.br
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• EDITORIAL

-

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com:br

Cerco ao crime
Não é repressão que acaba

com a criminalidade. O que
contém a violência é a Edu

cação, nurrutponta, e a]ustiça,
noutra. Mas não há como se

negar que operações como a

que está sendo realizada em

toda Santa Catarina desde on
tem têm sua eficácia e dimi
nuem pelo menos a sensação de
liberdade que os rru:irginais têm
quando não são impedidos de
ir e vi no meio da sociedade.São o

140 barreiras policiais nas

rodovias que cortam o Estado,
.
para tirar de circulação armás

e drogas. A iniciativa faz parte
do plano de segurança pública
anunciado pelo governador Luiz
Henrique da Silveira há duas
semanas.Outro objetivo do pa
trulhamento nas rodovias é

evitar a entrada de quadrilhas
de outras regiões, princi-'

prensa precisam ficar atentos:
não adianta fazer um .espe
táculo cinematográfico agora e

daqui a seis meses continuar
mos àmercê dos bandidos, sem
encontrar um policial nas ruas.
Mas não é garantia de uma

ação permanente.
. É preciso investir cada vez

mais em Educação e na]ustiça.
Na primeira, o Governo vem

se saindo bem. Na segunda,
está com sérios problemas com
cadeias de delegacias lotadas,
superpopulação de presídios e

falta de lugar para colocas
apenados. E o estranho é que
poucos percebem que uma das·
saídas para este caos está exa

tamente aqui no Vale do Ita

pocu, onde o Presídio Re�onal,
em parceria com as empresas,
dá uma aula de ressocialização
pelo trabalho.

"Não adianta fazer um

espetáculo cinematográ
fico agora e daqui a seis
meses continuarmos à
mercê dos bandidos"

palmente do Rio aeJaneiro, que
reforçou a segurança com a

Força NacionaL
Participam também os poli

ciais rodoviários federais, com
barrefras em 22 postos, o mes
mo número de postos da Polícia
Militar Rodoviária que estão

acionados nas estradas esta-

duais.

Seja qual for o resultqdo da

Operação Acesso Seguro, é

preciso aplaudir a iniciativa. No
ent(mto, a sociedade e a im-

• ENTRE ASPAS

• SINDICATOS' DOS TRABALHADORES
< Direito de resposta ao Editorial publicada no dia 29 de
novembro de 2006

e

I,

As Entidades Sindicais dos cros das empresas. Também políticas públicas,' para que
Trabalhadores de. Jaraguá do estimulam melhores condi- . as pessoas possam ser incluí-
Sul espelham o grau de par- ções de trabalho, visando a das na distribuição de renda
ticipação da base e de seus saúde e segurança da classe

\
que geram, às custas de seu

dirigentes, atuando coni in- trabalhadora. Ainda vislum- suor, e que possam viver e re-

dependência frente ao estado bram o trabalhador não só alizar os seus sonhos, deven-
e aos patrões e autonomia em como fornecedor de mão-de- do as mesmas e suas entída-
relação ao� partidos políticos, obra, mas como ser humano des representativas terem

religiões e demais organi- integral, onde lhe deve ser tratamento da imprensa con-

zações da sociedade. Imple- garantido o direito ao traba- digno com a sua relevância
mentam, com firmeza, os so- lha, saúde, educação, trans- na sociedade brasileira.
nhos de. seus representados, porte, seguridade social, ha->
trazidos para apreciação e de- bitação, p�omoção de igual- Sindicato dos Trabalhado ..

cisão em suas instâncias de- dade de oportunidades, de- res de Alimentação de jara-
mocrãtícas e transformados senvolviinento sustentado, guá do Sul e Região; Sindi-
em organização, lutas e con- meio ambiente, lazer, cultura, cato dos Trabalhad�res da
quistas. Seu funcionamento prazer, etc. Tudo ii)0' subor- Construção e do Mobiliário
é regido por Leis e pelos Esta- dinados aos inte�esses sociais, de JSul e Região; Sindicato
tutos Sociais, tendo seus diri- razão pela qual buscam parti- dos Empregados no Comer-

gentes eleitos pelo voto direto cipar das decisões de políticas cio de Jaraguá do Sul e Re-
I

\

dos associados; prestam con- públicas, no intuito de' alcan- gião; Sindicato dos Trabal-
tas de suas atividades aos in- çar cidadania aos trabalha- hadores Químicos, Plásti-
tegrantes da categoria (asso- dores, respeitando as opções cos, da Borracha e Papelão
ciados ou não), responsáveis e valores individuais. de JS e Região; Sindicato
por mantener as Entidades, Deste modo, os Sindicatos dos Trabalhadores em Edu-
cam suas contríbuíções e par- de Trabalhadores resistem aos cação - Regional de Jaraguá
ticipação, modelos excludentes para, do Sul e Região; Sindicato

Através da organização, em aliança com os movímen- dos Trabalhadores Meta.
mobilizações, lutas e negocia- tos sociais, contrapor as pro- lúrgicos de Jaraguá do Sul
ções, os Sindicatos ímpulsío- postas de interesse des traba- e Região; Sindicato dos
nam melhores condições de o

lhadores, de um modelo em Servi-dores Públicos de
vida, obtendo conquístas co- que o ser humano seja o cen- Jaraguá do Sul e Região;
mo, por exemplo, de aumento tro e não prevaleça o meres- Sindicato dos Trabalhado.
real nos salários des represen-

.

do, onde a sociedade não seja res do Vestuário de Jaraguá
tados e participaç�o nos lu- receptora 'é) sim fonte das do Sul e Região.

<,
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• DOS BLOGS

1m ijtJde Souza

Sugestão, de
reforma
o Pal.ácio do Planalto vai

propor alterações na

legislação política e parti
dária. Lula enviará o docu
mento à Câmara e .Senado.
Trata-se de um mecanismo
que permite ao eleitorado
revogar os mandatos de con

gressistas Jl ocupantes de
cargos executivos. Para

exemplificar: o eleitorado
poderia revogar pelo voto o

mandato de deputados en

volvidos, fossem poupados
em julgamentos internos da
Câmara ou do Senado. 1)
Reduzir o mandato dos sena

dores de oito para quatro
anos; 2) Proibir o parlamentar
de mudar de partido durante'
toda a legislatura; 3) Proibir

ocupantes de mandatos
executivos e legislativos de

disputar outros cargos antes.
do términodos mandatos

para os quais foram eleitos;
Em 2005, Lula declarou: "O
erro não é de partido, é do
sistema, que está

apodrecido" .

�iOSiaS@UOI.com.br

liMiMit.ttJRodrigues

Os efeitos
do PAC
OS governadores já
reclamaram: grande parte da
renúncia fiscal anunciada
pelo PAC deve sair dos
Estados e municípios. Eles
são decisivos para influir os
deputados e os senadores ria
hora de votar o PAC. É o

Planalto fazendo
benemerência com chapéu
alheio.Demonstração de

força de Lula. Levou quase
todos' os governadores a

Brasília para uma aula
enfadonha de Guido Mantega
e de Dilma Rousseff. As
transparências que os dois
ministros mostraram eram

primárias no conteúdo (uma
'

obra prevista são 700 vagas
no estacionamento do

aeroporto de Confins) e no

formato.O país já teve outros

planos. Brasil em Ação e

Avança Brasil, no governo
FHC, também reuniam uma

pilha de projetos. QUai é a

semelhança? Todos

apresentam muito mais do

que será possível realizar.

� www.uol.com.br/fernandorodrigues

• DO LEITOR

Mais demanda tecnológica
demanda mais tempo
Ernpassado não muito-dis

tante, se falava, por exemplo,
que a tecnologia viria para au
mentar a nossa qualidade de

vida, facilitar os nossos serviços
e fazer sobrar mais tempo em

nossas vidas, principalmente
por conta das facilidades que
ela promoveria. Isso aconteceu
com você? Na prática isso não

aconteceu dessa forma, e essa

premissa do passado não se

tornou tão verdadeira quanto
se achava que seria, ou seja,
continuamos sem tempo ... mas

por que?A tecnologia realmen
te tornou a vida mais fácil em
muitos aspectos, apertamos
botões para abrir a porta des
nossos carros, para levantar o

vidro, para mandar corres

pondências, para mover má

quinas, etc, etc, etc, ou seja,
tudo aquilo que vivemos hoje,
que faz parte da nossa vida e

que ficamos surpresos quando
olhamos para o passado e

pensamos como vivíamos sem

essas coisas? Não est6u, de
maneira alguma, criticando
essas "tecnologias todas ou

mesmo as nossas atitudes fren
te a essa disposição tecnológi
ca que temos, mas estou abrin
do aqui uma reflexão q�e pre
cisamos fazer. Mas pensem co

migo, essa tecnologia nos

tornou mais produtivos e os

nossos. parceiros comerciais

também, o que causou uma

tffii.MUijOimenstein �
J�

Gravidez
precoce
Dados do Ministério da Edu

cação: uma das causas da ..

evasão escolar entre os jo
vens é a gravidez precoce. j:

. É simplesmente inacreditá-
li

vel como um problema tão
sério, tão disseminado, te
nha tão poucá atenção da
sociedade, Estima-se que, �,

por ano, cerca de um mi-
lhão de mulheres muito jo
vens já sejam mães, o que
as margihaliza do mercado

,

de trabalho por afastá-las
da escola.Há ações ainda

,

isoladas. como distribuir ca- ,

misinhas nas escolas ou

estimula, os postos de saú
de a ajudar no fornecimento •

de anííconcepcíonaís. Por
r

isso, O valor da decisão que ,

acaba de ser tomada pelo
Conselho R�gional de Medi- �

cina de Sp, recomendando
uso da chamada 'pílula do

,

dia seguinte'. É um daque- {

les marcos para promover a .�
cidadania. dando aos po-
bres um direito já adquiridos '�
pelos ricos i-O de planejar

4

suas famílias.

s

4)palavradOleitor@UOI.com.br

J

V
•Malcon!A. Tafner
Professor. .J

lj

Não tem comb esperar pelos policiais e muito menos gastar dinheiro com

caminhões de transportes". '

Genésio Jagiello, agricultor de Guaramirim, sobre proibição do Contran para tráfego de
máquinas agrícolas em rodovias sem escolta.

o
•

-I

demanda ainda maior pçw,
produtividade. Ou seja, resol-,
vemos mais coisas em meno�'1
tempo, sempre corn o apoio di
tecnologia, é claro. E'isso não'
nos deu mais tempo. Isso pro;',
porcionou que no mesmo tem:

,

po que sempre tivemos (o dia

sempre terá 24 horas) fizés�:
semos mais coisas, mas o pior é
que de noite, muitas vezes em
nossas casas, também estamos'

"plugados". Será que'não seria
hora de "puxarmos o fio da to-'
mada"? Será que não nos falta
um pouco de disciplina pars
lidar com tanta tecnologíai
Que ninguém volte ao tempo
das cavernas, mas sim àquele'
" \" â ídtempo t· o prometi o .

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 1 ,680 carae. Fonte Times New Roman 12 e podem ser. enviados por e-mail
redaçáo@ocorrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa I

Postal19, É obrigatório Informar nome completo, profissão, "'CPF e'" telefone ('" não serão publicados).
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'�'DETALHE

Portà aberta
o 'Conselho Municipal de
S úde já tem pronto o

calendário de reuniões

plenárias para o ano. A

primeira está marcada

para o próximo dia 30,
às 19 horas. As
reuniões acontecem

:) sempre na sala de
reuniões da Secretaria
da Saúde, abertas à

participação da
população.

Líderes 1
A bancada do PP na AL
definiu, por
unanimidade, o seu líder
para a próxima
Legislatura. Em sua

estréia como deputado,
Kennedy Nunes
assumirá a liderança ao
partido.

'

Comunicador,
ele ingressou na política
em 2001, como
vereador de Jolnville,
sendo reeleito em 2004.

Líderes 2
Gelson Merfsio
comandará a nova

bancada estadual do
PFL na Assembléia
Legislativa a partir de 10
de fevereiro deste ano. O
parlamentar já responde
pela liderança desde a

saída do ex-deputada
Antonio Ceron, que
assumiu a Secretaria da
Agricultura do Estado.

Eleição
No dia 1°, de fevereiro,
os deputados eleitos em

outubro do ano passado
tomam posse e elegem,

,
em votação aberta, o
novo presldente da
Assembléia Legislativa e

os outros membros da
Mesa. A opção pela
permanência do pefelista
Júlio Garcia toma corpo
entre parlamentares.

Derrapadas
JJuventus mantém
despenho característico
de outros campeonatos.
Ganha sempre vários
jogos importantes no

campo dos adversários
e se complica quase
sempre quando joga em

casa. Quando, pela
lógica, deveria ser o,
contrário.O macaco só
queria entender o
motivo.
queria entender o
motivo.

MOSAICO

Trânsito livra

mosalco@ocorreiodopovo,com,br

Projeto de decreto legislative que aprova o acordo para
facilitar a circulação de pessoas entre Brasil e Portugal já
está tramitando no Senado O àcordo isenta do visto os '

cidadãos brasileiros e portugueses, titulares de passaportes
comuns válidos entre os dois países, que permanecerem
no Brasil ou em Portugal por um período de até 90 dias,
para fins artísticos, culturais, científicos, empresariais,
jornalísticos, desportivos, turísticos ou de estágio

. acadêmico. O acordo entre os dois países foi celebrado em

julho de 2003.

Conversa ampliada
Além. da reunião com os govermadQres1 prevista pata

6 de :trtârço, o presídente Lula deverá ter um encontro

com prefeitos das capitais para debater o Programa
de Aceleração do Crescimento. O ministro das

Relações Institucionais, Tarso Genro, a pedido do

presidente está marcando um encontro com os

prefeitos, para discutir estratégias de implementação
do PAC, incluído na agenda nacional 'J\gora são

três grandes temas nacionais que vão dirigir omundo
políti¢o'brasileiro e a socíedadebrasíleira no próximo
período: a reforma tributária, a reforma política e o

PAC", disse. Até agora, o governo desagradou a todos.

Das contas
A prestação de contas do

comitê financeiro nacional
para presidente da Repú
blica do,PSDB, que con

centra a arrecadação e os

gastos da campanha do
candidato Geraldo Al

ckmin, da coligação POl"'tnn
Brasil Decente (PSDB
PFL), que disputou o�

segundo turno, será o pr
imeiro a ser analisado pelo
TSE.

Resposta
Governador Luiz Hen,

rique eritrpu com defesa
contra pedido de cassação
do diploma de governador
eleito. É acusado de abuso
do por econômico, abuso
de poder político, uso in,

devido dos meios de cornu,

nicação e uso da máquina
pública. Em ação da coli,

gação que apoiou Espe
ridião Amin (PP).

Mais dois
Outros dois deputados

catarinenses eleitos tam,

bérn sofrem ações de impu,
gnação do mandate e que
tramitam em segredo de

justiça. Somente quando
forem julgadas pelo Pleno
do TRE, a Justiça Eleitoral
poderá revelar o nome das

partes envolvidas nos
processos de impugnação.

O CORREIODO POVO

Antenados
_o tal salário digno foi \discurso de todos os J

candidatos a governador.
Com ênfase para agentes de

segurança, da saúde e

educação, coincidência ou iC')

não setores que agrupam o tO)

maior contingente eleitoral im
dos servidores. Que estão OH

esperando a promessa se \�H

materializar nos salários. "I)

Prontidão
Uma nova escolha
Rio Negrinho, GOm 40

, mil habírantes, terã fiOV�

€lleiç!io para prefeítc dia
11 de março. Em outubro
de 2004, Almir José
Kalbusch (PMDB) foi
eleito prefeito e Abel
Schroeder, vice-refeito.
Um ano depois, em

outubro de 2005, Almir
Kalbusch renunciou ao

cargo, alegando pressões
políticas da oposição e

problemas de saúde. Com
li renúncia, o vice Abel
Schroeder assumiu a

prefe ituta , mas depois
também renunciou ao

cargo. Po s ter iorme n ..

.. d .

te, numa a çao 'e In,

vestigação judicial elei
toral, o TRE·SC julgou
inelegíveis o prefeito e o

vice-prefeito, acusados
pela prática de abuso de

poder.

Vozes no deserto
Segundo informou a

imprensa estadual ontem,
as obras do contorno fer,
roviário de Joinville, numa
extensão de 20 quilômetros
entre a cidade e o porto de
São Francisco do Sul e que
devem começar até o final
desse ano; já têm garantidos
em caixa R$ 52,7 milhões.
Em São Chico as obras
estão em andamento há

cerca de dois meses. São
8,34 quilômetros que tiram
o trem da área central, hoje
totalmente congestionada
pela extraordinária deman
'da de contêineres com pro,
dutos de exportação. Na
região, só não se tem notí
cia alguma do projeto de

[araguá do Sul. Falar sozi
nho é falar ao vento. Nin
guém escuta.

Que beleza!
Dnit de Brasíla informa

que as obras de duplicação
da BR,280, a partir da BR,
101 até Brasília, começam
em outubro depois de aber
ta licitação prevista para
maio. Dnit de Santa Cat,
arina não desmente catego
ricamente, mas dizem que
não sabem de nada. Deus
sabe?

Divórcio à vista
PMDB e PFL do Médio

Vale do Itajaí "quebram o

pau" pelo simples cargo
de delegado regional de
polícia, em Blumenau. O
PMDB já mandou ofício
ao governador Luiz Hen,
rique exigindo que o atual

permaneça no cargo. O

PFL, por sua vez, cobra
cota de cargos do partido
por conta da tríplice ali-

ança e exige indicação de

delégado filiado ao par,
tido. Provocam, com isso,
não apenas discussão tipi
camente interesseira,
mas, e pior ainda, uma

cisão intempestiva entre a

própria polícia civil. Fru
to do balcão de negócios
em que se transformaram
os partidos na barganha de
cargos.

Sem descar tar a pos-x»
síbilidade de greves já nestes b�
primeiros meses do ano.v �

Porque cansados do fala, CJb

t6rio de palanques elei- I'm

totais, inclusive com res,
,H

paldo de todos OS deputadosf"
.

. In
eleitos em outubro, esta-

duais e federais, aí incluído :\Jt
o senador do PFL Raimun-

') )

do Colombo. É' ver para�
crer. .�

Concluído e ·assinado

Está definido: 30% dos

cargos comissionados
serão extintos como forma
de reduzir o custeio da

máquina administrativa.
O governador Luiz Hen,

rique da Silveira (PMDB)
disse que a próxima etapa
será a discussão da pro,

posta com líderes dos

partidos da base de sus'

tentaç,o na Assembléia

Legislativa. Lá, não terá

,iJ

problema algum. Já tem oib
"sim" de 27 dos 40 parla-sh
mentares para qualquer; 3
proposta. Para o próxirnovt
dia 31 está prevista re ,=''I

união com os deputados'"
aliados que assumem em'"
fevereiro. O projeto dajn .

;11
reforma administrativa

D

chega na AL no dia 5, .n
também com a assinatura-s,
do vice Leonel Pavan.p
(PSDB),' : :J

,
:)1)

PF não manda mensagens �i

'")J

A Polícia Federal alerta os intemautas, que nas j�
últimas semanas, estão sendo enviadas mensagens )q
eletrônicas em nome do órgão. Os e-mails falsos usam l')

imagens do site do DPF para simular denúncias de �r J

pedofilia e notícias referentes a operações. É
importante informar que a PF não envia mensagens

tn

eletrônicas para apuração de denúncias. O únicomeio v,'

de contato com a Polícia Federal por e-mail é através :0
I'

do endereço da Divisão de Comunicação Social '

hi
(dcs@dpf.gov.br), que pode ser usado pela população .1

para envio de dúvidas, reclamações e sugestões.
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PREJU�ZO: ESTRAGOS' E ROUBOS NOS ÚLTIMOS CINCO MESES CONTABILIZAM R$ 80 MIL
I

:i toubo de fios de cobre na
Junkes busca diálogo
com Peixer em reunião

.mícrorregíão preocupa Ceíesc O prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer (PFL),
recebeu ontem a visita do

presidente da Câmara de

Vereadores, Evaldo João
Junckes (PT), e dos vereadores
Belmor Bernardi, Jorge
Feldmann, Luiz Antônio
Chiodini e Alcibaldo Ger

mann, todos do PP. Crítico da

administração municipal no
primeiro e no atualmandato de
Peixer, o petista mudou o tom

do discurso ao ser eleito

presidente do Legislativo com
apoio dos quatro vereadores do

.

Pp, que são da base aliada do

prefeito. ,

Além de questões adminis
trativas, projetos e obras, a

aproximação entre oExecutivo
e Legislative foi a tônica da
reunião de ontem. "Queremos
começar com o pé direito essa

nova etapa. O sucesso do
Executivo é o sucesso do

Legíslatívo", disse o líder do Pp,
vereadorAlcibaldoGermann.Í
que intermediou o encontrou
O presidente da Câmara diss�J
que, apesar das divergências
políticas, está disposto a lutai'
por uma relação mais produ
tiva. [unkes também apresen-'
tou ao prefeito a proposta pa&
a compra de uma nova sede

para a Câmara de Vereadores
e um veículo para os trabalho�
législativos. )

O prefeito, por sua vez�
também defendeu a abertura
do diálogo, mas reiterou su�f
desaprovação ao tratamento'
recebido nos últimos seis anos

em que está à frente do

município. "Respeito a índe-;
pendência dos poderes, mas só
pode ocorrer uma aproximaçãó
se ela for baseada no respeito.
o que não aconteceu em '

diversas oportunidades",'
declarou.

.

PIERO RAGAZZI/OCP

Segundo engenheiro,
é provável que metal

j,!Urtado seja destinado
:�à receptação
�\�,�

.

�jARAGUÁ DO SUL
..:-

...."

t��
�� ACelesc (Centrais Elétrica
�.de SantaCatarina) contabiliza
;�um prejuízo de

�proximadameilte R$ 80 mil
...

desde agosto do ano passado.
Nos últimos cinco meses,

'quatro transformadores na

região foram depredados para
retirada de fios de cobre.
Nesse mesmo .período, -a

concessionária registrou 20
roubos de cabos de baixa

tensão,' que conduzem a ,

energia do transformadorpara
·

as residências.
O engenheiro eletricista

�a área de operação e

manutenção da Celesc,
Álvaro Alves da Rocha,i,

,ipforma que a maioria das

àepredações acontece no

.ínterior- de Guaramirim,
:próximo de arrozeiras. É o caso

·

Gdo Bairro PoçoGrande, onde
um transformador de 30 KVA

A� foi alvo de vandalismo por

.duas vezes neste ano.

"Nas duas vezes, os

vândalos le�aram todo o cobre
do transfonnador (30 quilos)

Engenheiro Álvaro da Rocha diz que transformadores começaram a ser destruídos em agosto de 2006

e jogaram no chão o

equipamento, que pesa

quase 400 quilos", comentou.
A equipe também acredita

que a proximidade com o

município de Joinville, onde
a depredação da rede
elétrica é comum, facilite a

ação dos ladrões ern
Guaramirim. Segundo
Álvaro, o quilo do cobre
custa aproximadamente R$
18, e é provável que o metal
furtado seja destinado à

receptação.
.

O técnico em eletrotécnica,
Ailton Raffael Diogo Unello,

��

comenta que-a concessionária

perde cerca de R$ 4 mil com'

cada transformador estragado.
.

Os roubos de cabos de baixa
Também salienta que são tensão acontecem.ernmédia,
necessárias de seis a oito horas uma vez' por semana. De
de trabalho para repor cada acordo com Ailton,
equipamento. "Quem sai geralmente os ladrões levam

perdendo com isso é a própria 400 metros por vez, o que

população, pois a energia equivale a 80 quilos de cobre:
elétrica fica interrompida nesse· A maioria das ocorrências

tempo", lamentou. .

- acontece apartir das 22 hor�s.
A equipe de operação e

manutenção também lembra
que os vândalos também
favorecem outros crimes -

como assaltos e estupros -

.

devido à falta de iluminação
pública. Qualquermovimento
suspeito pode ser informado à

Polícia Militar, pelo telefone
190.

TRANSFORMADORES
4 DEPREDADOS DESDE AGOSTO

CABOS DE BAIXA TENSÃO
UM FTIRTO POR SEMANA

OCORRÊNCIAS I

fv1AIORIA A PARTIR DAS 22H
Antigos adversários, preteitoe vereadorpetlsta prometem tréqua

VIAGEM LONGA
.

ANO NOVO - 2007NOTA DE,A,GRADECIMENTO
E CONVITE PARA CULTO PIERO RAGAZZI/o-ép

A felicidade é construída no dia a dia, não apenas com

grandes realizações, mas principalmente, pode ser

formada de uma série de pequenos detalhes.

Traçar objetivos, perseguí-Ios obstinadamente, superar
obstáculos e ter a alegria de celebrar os resultados
colhidos é o que nos move a todo momento. Com relação
ao Círculo Italiano também funciona assim.
Por isso, estamos traçando metas para continuidade e

melhoria das atividades sem esquecer de agregar outros

que venham a fortalecer cada vez mais a relação, já muito
forte, entre o Círculo Italiano e a Comunidade em geral.

J •

GUISELA WESTPHAL
l.

Os familiares enlutados de Guisela

Westphal, ainda, profundamente
consternados com o seu falecimento
ocorrido no último dia 19 de Janeiro, sexta
feira às 01 h20min, com idade de 58 anos,

agradecem a. todos que enviaram flq�»es,
coroas e a acompanharam à sua última
morada.

Aqradecerrrainda, oDr, Marcos Muller e a
Oncoclínica, ao Hospital e.Maternidade São
José (Eníermeiras, UTI), Plano Leier, Pastor
da Comunidade· Evangélica Cristo
Salvador.
Convidam á todos para o Culto In Mernórian

que será celebrado no próximo domingo,
28 de Janeiro, às 9 horas na Comunidade
Evangélica Cristo Salvador -'Barra do Rio
Cerro - Jaraguá do Sul.

'

,,'�
,
,

,
. ,

·

,

,

,
,

AULAS DE ITALIANO
Estão abertas as matrículas para o Curso de Língua
Italiana (iniciantes).
As aulas iniciarão em 06/fevereiro, no horário das 19hOO
às 21 hOD.
Interessados poderão entrar em contato pelo telefone
3370.8636, das 14hOO às 19hOO.

AGRADECIMENTO

��O ,''''.11< A todos que enviaram cartões, fax,
(I � e-mails e cumprimentos de boas

.� .

.,.. festas. Fica o registro de
I

CJ O agradecimento e a retribuição, com
, votos de que 2007 seja para todos

•

nós, muito melhor do que anterior.
� �'V
�-4GUÁoO<a

o biólogo Pedro Wilson Bertelli chegou no final da tarde de

quarta-feira a, Blurnenau depois de percorrer 4,5 mil quilômetros
de bicicleta, em pouco mais deAO dias. Ele saiu de Belém, no Pará,
no dia 10 de dezembro passado e desde então não parouxíe pedalar.
Na manhã do último dia 24, passou por Guaramirim e Massaranduba
fechando os últimos quilômetros da viagem. Nas contas de Bertelli,
foram gastQs cerca de R$ 120 por pia, além de utilizar inúmeros frascos

'

de protetor solar e ingerir quantidade incalculável de água. (KE)

•

A FAMíLIA ENLUTADA
Depto de Comunicação

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

""1'

REGIAO-
redacao@ocorreiodopovo.com.br

INCERTEZA: OBRA FOllNCLUíOA NO PAC, MAS PROJETO EXECUTIVO NEM ESTÁ PRONTO

SEXTA-FEIRA, 26 de janeiro de 20071 5

Duplicação da BR-280 este ano não está garantida
1

Dnit em Brasília diz

que obras iniciam em

outubro, mas em SC
a, informação é outra

l

-I

CAROLINA TOMASELLI

J�RAGUÁ DO SUL

:}
A inclusão da duplicação

da BR-280 no PAC

(Programa de Aceleração do

Crescimento), lançado no

�nício da semana 'pelo
�res�dente Lula, não significa
o) início das obras este ano.

De Brasília, o Dnit

(DepartamentoNaciona] de
Infra-estrr tura de

Transporte) informa que a

licitação deve ser realizada
;té maio, com início das obras
entre São Fvancísco do S"ul e
Guaramirim previsto para
outubro. Mas em Santa

Catarina, a informação

repassada pelo Dnit é outra.
A assessoria de imprensa

no Estado informou que não

há possibilidade das obras'

começarem este ano,

tampouco em outubro.
Conforme O Correio do Povo

publicou na quarta-feira, o

projeto executivo ainda nem
foi concluído - falta 30%.
Além disso, por se tratar de
rodovia federal, é obrigatória
a concorrência internacional,
que demanda, no mínimo,
seis meses de processo
licitatório. E, ainda que se

conheça a empresa

responsável em outubro, as

obras não iniciam
automaticamente, pois
existem outros prazos, como

o para instalação da
empreiteira no canteiro de
obras. Isto sem levar em conta

o fato de que o processo é

passível de recurso, o que

significa mais atraso.

Do total de R$ 1,75 bilhão
que será aplicado nas

rodovias em Santa Catarina,
a BR-280 receberá R$ 120
milhões. A verba vai custear
a

-

duplicação de 62

quilômetros da rodovia, no
trecho de São Francisco do
Sul aGuaramirim - o projeto
prevê um entorno próximo à

Weg Química. De acordo
com oDnit, serão investidos
R$ 15 milhões na obra este

ano; R$ 68 milhões em 2008,
e R$ 65 milhões em 2009. Pelo

cronograma, até maio a obra
deve ser licitada, iniciar em
outubro e ser concluída em

2009.

Ontem, o coordenador do
Dnit em SantaCatarina, João
José dos Santos, estava

viajando e não foi encontrado

para falar sobre o assunto por
telefone.

SANDRA GOMES/OCP

O custo para duplicar 62 km da BR-280 é de R$ 120 milhões

Lagoa não é imprópria para pescae banho
A partir desta semana a

lagoa de Barra Velha está

liberada para pesca e banho.

Depois de mais de um mês

embargada ela recebeu aval

positivo da Fundema (Fundação
de Meio Ambiente) após
análise laboratorial feita por

profissionais da Univali
(Universidade do Vale do

Itajaí) .

De acordo com o

_engenheiro agrônomo'Orestes
�Rebello, que também é

�responsável pela entidade, a

. mortandade dos quase 20 quilos

.de peixes ocorreu por fatores

'.naturais. 'Atemperatura (cerca
,

de 30ºC) aqueceu a lagoa e isto
somado a materiais orgânicos
levados pelas chuvas freqüentes
fez com que bolsões de falta de

oxigênio se formassem', explica.
Com o resultado do estudo,

DIVULGAÇÃO

a presença de metais pesados
no local, motivo aparente para
a mortalidade, acabou sendo
descartada. Segundo Rebello,
esses animais. passaram pelos
biólogos do Laboratório de
Estudos de ImpactoAmbiental
da Univali e nada foi
descoberto neste sentido.

Para impedir que novos

problemas aconteçam, a

Fundema inicia agora um

programa de monitoramento

ambiental. Nele devem ser

incluídas análises químicas e

biológicas trimestrais em três

pontos da lagoa e em um noRio

Itapocu. No total, Rebello
planeja divulgar quatro laudos
anuais. (KE)

Dono da Nicopel acha que incêndio foi criminoso
O proprie,tário' da

empresa de reciclagem
Nicopel, Silvestre Panstein,
acredita que o incêndio
que destruiu parte do

depósito na madrugada de

domingo foi criminoso. Esta
roi a segunda vez que o

estabelecimento, localizado
no Bairro Bapendi, pega
fogo em menos de umano.
"AI' I C"

guem co ocou rogo ,
.

afirmou o empresário, que
contabiliza um prejuízo de
"cerca de R$ 90 mil na área
: de 140 metros quadrados
atingida .. As chamas

estragaram eletrodo-

mésticos e parte do telha
do e da instalação elétrica.
Um dos motivos que o

levam a pensar que o

incêndio foi proposital é

que, nas duas vezes, a

queima aconteceu no fim
de semana. "Além disso, o
fogo começou em um

papelão. Não foi-um curto

circuito", explicou.
Segundo Silvestre, mais

de 40 toneladas de
material reciclável, entre
papel, papelão e plástico,
foram perdidas. Ele
comentou que a empresa
não tinha seguro porque a

maioria dos bancos e

seguradoras não oferecem

plano para estabele
cimentos de reciclagem. No
incêndio que aconteceu

em março do ano passado,
Silvestre teve prejuízo de

R$ 620 com a perda de
recicláveis e máquinas.

O empresário vai

registrar um Boletim de
Ocorrência na delegacia
para que a causa do
acidente seja apurada. A
N icopel tem 40
funcionários e emprega
cerca de 300 recicladores
indiretamente. (DZ)

Vigilância constata presença de caramujos africano�
A vigilância epide

miológica do município
visitou ontem o Bairro Santo
Antônio e constatou a

-

incidência de caramujos
africanos na localidade.
Ontem, O Correio do Povo
mostrou a situaçãs da

localidade, que está infestada
de moluscos em algumas

'"

áreas desde o início do verão.
Até então, a equipe de

vigilância não tinha sido
informada sobre o problema
e não podia garantir que os

caramujos eram africanos. O
molusco gigante contamina o

homem através da

alimentação, transmitindo
vermes que podem causar

doenças graves no intestino
. e no sistema nervoso.

A supervisora de zoonoses,
Regiane Candice Schiochet,

explica que o caramujo
africano tern a concha
marrom escura e pontuda e

se alimenta de capim.
Geralmente é avistado em

noites de chuva por

permanecerem enterrados
nos dias mais quentes. O
verão é propício para a

proliferação dos moluscos,
razão pela; qual são

encontrados com maior

facilidade nessa época.
A supervisora salienta

que é importante proteger as
mãos com saco plástico ou

luvas para pegar no

caramujo. A contaminação
pode acontecer quando as

mãos, contendo secreção
com vermes, são levadas à

boca. Também não se deve
deixar as conchas
abandonadas, pois a

estrutura pode acumular

água parada e transformar
se em um criadouro do

mosquito da dengue. Rodear
a casa com cal virgem ou sal
evita a disseminação do
molusco.

Os caramujos não podem
ser jogados no lixo, e sim

colocados em um buraco na
,terra, incinerados e

enterrados. Para evitar a

contaminação nas hortas, é

aconselhável deixar

hortaliças recolhidas de
molho por 15 minutos em

uma mistura de um litro de
água com uma colher de

vinagre ou água sanitária,
enxaguando em seguida. A
vigilância epidemiológica do
munic ípio pode ser

contatada pelo ntimero 56.

(Dl:)

Rua José Theodoro Ribeiro, 860 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - se

COMPRA - VENDA - PERMUTA - AVALIAÇÃO

Cod. 065 -Amizade - Casa c/02
quartos, lote 420m2 - rua c/astalto -

Legalizada p/Financ. R$ 75.000,00

Cod. 068. - Vila Nova- Terreno Plano
1.977,OOm2 R$180.000,00 (Aceita
Carro, Casa cf parte pagamento).

PARA VER MAIS FOTOS E '

OUTROS IMÓVEIS ACESSE
www.franéisçovende.com

Cod. 017 - Figueira - Casa cf 4 dormitorios,
2 saías, copa, Cozinha sob-medida, portão
etetr.. muro, asfalto, etc .. R$138,500,OO

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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!" ENJÔO: MAU CHEIRO E MOSCAS PROVOCAM ÂNSIA DE VÔMITO N,OS VIZINHOS • INDICADORES ECONÔMICOS

I�epós!to de esg�to �m ár�� rur�l� e anahsado por orgao ambíentaís
I

'

,
" , PioRO RAGAZZI/OOP O,72()1

'

I

Reservatórios que recebem o esgoto,estão a céu-aberto e não há qualquer tipo de barreira para impedir entrada de pessoas estranhas

Se:cretaria ainda não
foi: informada se a

empresa responsável
terh licença da Fatma

I
I KELLY ERDMANN
I CORUPÁ

Um depósito de esgoto.na
localidade de Pedra d" Amolar
é motivo de reclamações e

denúncias por parte dos
moradores de Corupá.Omau

cheiro e a proliferação de
moscas é éonstante naquela
região, segundo 'vizinhos do
terreno utilizado pela empresa'
responsável pela prática.

Conforme uma delas, que
preferiu manter o nome em

sigilo, são pelo menos três

cargas de dejetos por semana,
em dias alternados. Pelo relato,
o desconfotto causado pelo
acúmulo é tão grande que às

vezes é impossível fazer as

refeições sem sentir ânsia de
vômito. Além disso, também
há problemas com vazamentos.

A situação, de acordo com
o vereador.NiltonRichter, vern
de longa data equem envia o

esgoto ao local é a Desentupi
dora Carvalho, de Jaraguá do
Sul. "Não tem fiscalização e os

caminhões chegam atémesmo
durante o dia. Se começamos
a pressionar eles continuam à

noite", diz.
No final do ano. passado

Richter redigiu uma

proposição pedindo esclareci
mentos sobre a questão, só que,

. por enquan-to, não obteve
retomo dos órgãos ambientais
domunicípio e do Estado. Para

ele, é neces-sário
t

tomar

providências urgen-tes para
impedir danos sérios à'
I

natureza.

De acordo com o secretário,
deMeio Ambiente de Corupá,
Julio César Dominoni,' o
problema está sendo estudado.@'

Na tarde de ontem, ele se

<' encontrou com uma equipe da
Fal1l:ma (Fundação do Meio

Ambiente), no escritório

regional, em Joinville, para
tratar sobre O assunto, mas, até
agora nada foi divulgado a

respeito da existência de

licençaou não para o trabalho.
Mesmo assim, Dominoni

afirmou que uffi; parecer técni-

co vai ter que ser realizado. Isto

porque nos próximos meses

. vence o prazo para a adrninis

tração pública municipal
emitir os alvarás de
funcionamento e sanitário às

'empresas atuantes da cidade.
Caso não haja licen-ça
ambiental proveniénte da

Fatma, a desentupidora fica

proibida decontínuar o serviço,
o que também pode ocorrer se
a Secretaria entender de forma

negativa a ação:
A reportagem de O

Correia do Povo ten tau

entrar em contato com a

empresa Carvalho ao longo
da

.

última quinta-feira,
porém, o telefone informado
não foi atendido até o

fechamento desta edição.

,Polícias começam,Operação Acesso

Seguro em
.

rodovias de todo Estado
Quem transitar pe las

rodovias federais e esta

duais em Santa Catarina a

partir desta semana tem

chances de passar por
barreiras policiais perió
dicas. É que começou a

Operação Acesso Seguro,
defl agr ad a pela Polícia
Rodoviária Federal e

, Estadual, em parceira com

a Militar das cidades
envolvidas.

Só até o final desta

semana, pelo menos 144
! blitzes devem ser realizadas
, em diferentes pontos do
território catarinense. A
meta é retirar de circu

lação armas e drogas a fim

. de evitat a entrada de

quadrilhas vindas de �tras

regiões do país, como a do
Rio de Janeiro. Além disso,
as equipes também vão

ficara atentas a

contrabandos, ,objetos
furtados e pessoas com

mandados de prisão em

aberto.
-

Conforme o chefe da 3º

Delegacia Regional da PRF,
e'm Joinville, Arisfeu
Fernandes, "o start da

operação foi dado, mas, as

datas e locais escolhidos
ficamern sigilo". Os pontos
que mais serão patrulhados
são os acessos aos

municípios. As barreiras

devem acontecer de forma
simultânea em todo o

Estado, abrangendo 25

postos da Polícia
Rodoviária Federal e outros
25 da Estadual. Nestas

etapas da operação todo o

efetivo contratado das duas
deve ser escalado,
inclusive, aqueles profissio
nais que estiverem de folga.

Como o foco principal é
o litoral, a BIZ-101 passa a

ser monitorada co'm mais

intensi-dade. Na capital,
Florianópolis, a expectativa
é de armar 10 barreiras, em
Balneário Cam-boriú outras
cinco e em Itajaí mais três,
de cada vez. (KE)

ATÉ DIA 7

Unerj com vagas
abertas para cursos

A Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

Sul) 'tem uma notícia para

quem quer ingressar no ensino
superior, mas não garantiu
vaga. Até 7 de fevereiro está

aceitando inscrições com a

avaliação do histórico escolar.
Mais informações no site

www.unerj.br ou pelo telefone
3275-8200.

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL ,

DOLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,143 2,145 lit

PARALELO 2,260 2,360 It

TURISMO 2,097 2,250 �

- - -_- --- ---------

• BOLSAS DE VALORES
-- --- - -

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

� BOVESPA 44,686 1,15%
� DOW JONES (N. York) 12.513" -086%.
� MERVAL (B, Aires) 2.044 -125%
It NIKKEI (Tokio) 16,951 ·139%

-- -- --- - -

I!!! CUB janeiro
R$889,54

PLANTÃO DE POLICIA
ACIDENTE FATAL

O motori�tâ A.Mo; 32 ano�, morreu nlil quarta-feim apó� perder
Q controle do caminhão e bater em um barranco na 1�R·280,
Serra de Corupâ. O acidente aconteceu por volta da� 14 hams. O
caminhão, plMa� LYD-8904 d(') Corupâ, vinha de São Banto do
Sul (lârregado de galóes dê água minerai, quando o motorl$ta
perdeu ó ()ôntrolê, $aiu da pl�ta ê colidiu com um barranco. M.
teve fraturas multiplat� pelo corpo.

,

• FALECIMENTOS
Faleceu às 03:00h do dia 25/0', o senhor Ramon da Rosa, com Idade
de 69 anos.üvelório foi realizado na Igreja Nossa Senhora das IGraças
e o sepultamento no Cemitério Municipal de Schroeder,

Faleceu às 02:20h do dia 25/01, a senhora Maria Sirlei Teles, com
idade 47 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuárià da Vila Lenzi
e o sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 1 O:OOh do dia 24/01 , o senhorAleioni Miehelmaim, com
idade de 32 anos.n velório foi realizado na Capela Mortuárla da Vila
Lenzi e o sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

.'

...

�

:.1

-----------------�--�.,�1
ABANDONO DE EMPREGO

J:'

Pela presente, convocamos o Sra, Sirlei Pescharkl Martins, portador da CTPS nO
78048, Série 0006/SC, a comparecer no prazo de 48 horas na sede de seu

empregador, sito na Rua Prefeito José Bauer, nO 2720, bairro Três Rios do Sul, sala
nO 02, em Jaraguá do Sul/SC, sob pena de restar caracterizado a infração prevista
na letra "i", do artigo 482 da Consolidação cas Leis do Trabalho, sendo demitida
por Justa Causa,

DCA BORRACHAS LTDA
'---'-- ----' .::-i

• INFORMATIVO ACIJS/APEVI.
.. ')

"

O SUCESSO É A VITÓRIA DA CRIANÇA!
O Conselho de Núcleos

Setoriais da ACIJS convida

.para o evento de abertura
das atividades dos Núcleos
Setoriais ACIJS-APEVI 2007,
com a palestra O Sucesso é

r a vitória da Criança!, a ser

proferida por José Luiz Tejon,
-.

professor, escritor, jornalista,
publicitário e executivo.

Tejon é Mestre 'ern

Educação, Arte e História da
Cultura- pela Universidade
Mackenzie (SP), com

especialização nos EEUU e

França em Marketing,
Agribusiness, New Mídia

(Pace Unlverslty-Nv,
Harvard Business School
MIT Media LAB Boston e :'�,
Liderança; Insead
Fontainebleu). É diretor geral
da OESP Mídia, professor de "

pós-graduação da Fundação
Getúlio Vargas e Escola
Superior de propaganda &

Marketing, em São Paulo. O
evento será realizado dia 15.
de fevereiro (quinta-feira),
às 19h30min, no CEJAS.
Investimento individual ge
R$ 10,00 para Nucleados e

Acadêmicos; R$ 15,00 para
Associados e R$ 25,00

� ......41_••_

Iiiikv.rU7�-=·
transporle e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS E UNIVERSITÁRIO

posmvo· ENERGIA· EXATHUM • SOCIESCrrUPY· ACE UNERJ • CEPIG • SENAC • FAMEG

Ligue: 3370-4888/9184�9988 com tuelane Ligue: 3371 �5891 / 9973-8831 com Roselene
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OVO REGULAMENTO: CBFS DIVULGA AS NOVAS REGRAS DO FUTSAL BRASILEIRO PARA 2007
DIVULGAÇÃO

. RÁDIO ��b
JAQAGUÁ

rincipal mudança para 2007 é a respeito das faltas: as individuais não serão mais contadas e os jogadores não serão mais excluídos de quadra

;Futsal muda regras para se

adequar às normas da Fira
ntre as mudanças,
sta a eliminação da
ontagem de, faltas
ndividuais

JARAGUÁ DO SUL

Neste ano, aCBFS (Conte
deração Brasileira de Futsal)

�
esolveu se adequar às.normas
da Fifa. A partir deste ano,

novas regras serão adotadas no
salonismobrasileiro. Oprincipal
objetivo damudança é para que
o Brasil tenha as mesmas nor

mais do resto domundo. "Não
teremos qualquer diferença
entre jogos nacionais e interna
cionais", destacou o diretor de

arbitragem da entidade,
Paraguassu de Figueiredo.

As mudanças mais

significa-tivas dizem !espeito à

BANESPA .

, '._

Clube paulista tem
mais dois reforços
Depois de apresentar

Pábrio e KLB, que chegaram
recentemente, o clube do
interior paulista apresentou
mais dois reforços para a

temporada. Do futsal gaúcho
chegou o fixo Edgar, que tem
como principais caracterís
ticas a força física,' a boa
marcação e o passe, além do
pivô Japonês, que também
veio do Sul do país, Edgar
estava defendendo o

Atlântico, enquanto o pivô
estava na Ulbra,

contagem de faltas, uma vez

que as individuais não serão

mais levadas em conta, só

mesmo valendo as infrações em
termos coletivos. Na prática,
isto quer dizer que um jogador
poderá cometer mais de cinco
faltas que não será eliminado

dojogo.
Outro ponto a ser lembrado,

é em relação às faltas indiretas,
que não serão anotadas como

.

faltas acumulativas, nem

mesmo quando o limite de
cinco faltas coletivas for

,
ultrapassado será cobradotiro
livre direto quando a falta

anotada for indireta. "Esta é

uma questão de adaptação para
que as normas sigam ao que é

praticado internacionalmente",
relatou Figueiredo.

Entre os fatores que sofreram

intervenção também estão o

MAIS FUTSAL

Vasco anuncia
nova parceria
o Vasco da Gama, que

foi campeão da Liga Futsal
em 2000, disputará a

competição deste �no em

parceria com o Teresópolis,
equipe da região serrana do
Rio de Janeiro. É a segunda
parceria do clube

cruzmaltino, que em 2006
teve o apoio da prefeitura
de Cabo Frio. A sociedade
corn 'Ieresópolís foi assínada
na tarde de quarta-feira e

o nome da equipe na Liga
será CRVGrreres6poli�.

tamanho de quadras, farda
mento de membros de comissão
técnica e da dupla de arbitra

gem, que terá de utilizarbermu

das, meias e tênis pretos, em

substituição à tradicional calça
e sapatos bràncos, que não serão
totalmente abolidos, ficando
como opções para serem usados
em dias mos.

SEXTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2007 I 7 \

• LINHA oE FUNOO Julimar PivallD

Repercussão
A vitória diante do Brusque ainda repercutia muito ontem entre os

íorcecores. E assim vai continuar até domingo, quando começar a
.

partida contra o Criciúma. Mas uma coisa é também quase unânime
entre a torcida. É preciso fazer o dever de casa. Quem sabe seja
domingo a oportunidade. Até porque, Itamar Schulle deverá contar
pelo menos com o reforço do atacante Rodrigo Paulista, que pode
ter a documentação liberada. Uma boa opção, pois Leandro jogou
no sacrifício contra o Brusque.

Reforços
Depois de sofrer a goleada
para o Avaí, a Chapecoenee
anunciou ontem mais dois

reforços, ambos vindos do
Leão da Ilha. Os volantes Saulo
e Robson chegam por
empréstimo. Eles foram vice

campões catarinense de

juniores no ano passado e o

time da Capital pretendo
aproveitá-los no time principal
ainda em 2007.

Reapresentação
Quem iniciou os trabalhos
ontem foi a equipe de futsal da
Unisul. O time do Sul
catarinense iniciou os

trabalhos, As novidades no

elenco são Marcelinho
Paulista, ex-Assem (SP); Ariel,
ex-Chapecó; Christian, que
estava na Espanha; Paraíba e

Paquito, ex-Indaial; e Duda, ex
Ulbra (RS).

prinCipais Mudanças
* Os tamanhos mínimos das quadras serão determinados conforme a competição e a

categoria. O mínimo determinado para competições nacionais será de 34 metros�e
comprimento e 17 metros de largura para as categorias que vão do sub-15 ao sub-20;
* Para competições nacionais na categoria adu�a a quadra de jogo terá de ter pelo menos
36m x 18m;
* Na Liga Futsal, masculina e feminina, o tamanho mínimo da quadra será de 36m x18m;
* Os tamanhos máximos permanecem em 42m x 25m;
* As fa�as indiretas não serão corrouadascomo tatas acumulativas;
* As fa�as indiretas, mesmo após a quinta fa�a coletiva, permanecem sendo cobradas

em dois lances;
* Não haverá mais contagem de faltas individuais, com isto o atleta não será mais
excluído do jO.Qo por acúmulo de infrações;
* Membros de comissões técnicas poderão usar bermudas, desde que seja uniforme da
equipe;
* Membros de comissões técnicas não receberão cartões amarelo e vermelho, Quando

necessário, eles serão excluídos do jogo e o árbitro fará o relato da expulsão;
* O cartão amarelo aplicado como punição disciplinar não contará como fa�a acumulativa;
* Os árbitros deverão usar calções, meias e tênis pretos, com a opção de, em dias de frio

intenso, utilizar calças e sapatos brancos.

Real Madri disposto
a contratar

I

português
MADRI

DlVULI1l\ÇÃO

Base
As equipes juvenil e infantil do
Juveritus embarcaram ontem à
noite para Colorado (PR), onde
disputam a Copa Nacional do
Vale do Paranapanema. Serão
20 equipes parncipando da

competição, entre elas

Corinthians, Palmeiras, Santos,
Paraná Clube, São Paulo,
Grêmio, "Flamengo, seleção da

Coréia, da Argentina e do

Paraguai.

De volta
o atacante Leonardo Pupa está

próximo de acertar o retorno

com o Marcílio Dias. Ele já está
treinando no Hercílio Luz e pode
ser confirmado ainda hoje. Ele
atuou pelo Marinheiro em 2005
e, depois de deixar o time de

Itajaí, defendeu o Brusque e o

Francana (SP). O Marcílio será o

adversário do Juventus na �!1R

próxima quarta-feira.
-, ')

.. .JI..;

.ot:V

pênaltis a Copa SP -

J3)!
:';:j�

Cruzeiro.
"Eu queria muito que o ,

nosso time tivesse ganho no
�:;ul

(I ')
tempo normal, mas graças .

a Deus fui iluminado e·-'�'
peguei o pênalti", comen-'

.,

tou o goleiro Rafael. "Foi
-Ó,r ,

mesmo no instinto, na posi-
'

ção. A gente não conhecia =�.J.
b d d S - ,.:;)

os ate ores o ao,
·;31

Paulo", completou o
camisa 1. O técnico Ender-

-'r�'

son Moreira comemorou a" ,'·1
vitória inédita da equipe.' .:i�G

"Esse grupo é muito bom. -

Tinha certeza' de que':-i�
poderíamos fazer uma boa ':.",:"

'<;

campanha", contou 'o
treinador. ,��;

:-��
4 '
�,

'I,',

to r:
- 1

DIVULGAÇÃO/VIPCDMM,' )

(g)iQ
�

Rublnho: continua sendo otimista

O Real Madrid estaria dis

posto a concretizar a terceira'

contratação mais cara da
história do clube e o alvo desta
vez é o português Cristiano

Ronaldo, titulardoManchester
United. Segundo o jornal espor
tivo AS, "a contratação é estra

tégic�para o futuro imediato do
clube, se necessário, pode fazer'
uma mega-oferta de até 50
milhões de euros'', Cristiano Ronaldo é alvo de espanhóis

Rubinho diz que 2007
será um ano especial

SÃO PAULO,

O Cruzeiro conquistou o

primeiro título da Copa São
Paulo de Futebol júnior, Em
"

decisão por pênalti, após
empate em lxl no tempo
normal, o time mineiro

venceu o São Paulo por
6x5, ontem, no Estádio do
Pacaembu. Após cinco

acertos nas primeiras
cobranças, o atacante são

paulino Bruno Cesar errou
o pênalti, defendido por
Rafael no meio do gol. Na
seqüência, o cruzeirense

Paulinho mareou o gol e

garantiu a vitória ao

• I
, I

BARCELONA

No lançamento "apagado"
do modelo RA107 da Honda,
o piloto brasileiro Rubens
Barrichello semostrou confian
te para a temporada 2007 do
MundialdeFórmula 1. Após es-

. trear na equipe em 2006, quan
do saiu da Ferrari, Barríchello
acredita que neste ano

conseguirámelhores resultados
com a equipe inglesa. "Eu sei

que 2007 será especial", aârmou,
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comentou.

A principal novidade na ano em que eu nasci",
Copa Clio deste ano é a explicou.
criação da Associação de

'
,

PHotos e Equipes, que está .lMilMllMiIiI!lI!!i!M1i
à frente do comando da

competição. Com o

vencimento do contrato da

empresa que promovia o

evento até o ano passado, as
equipes se reuniram e

H�s'àlveram mariter o

campeonato, considerado,
em média de público, o

ter�eiro maior do Brasil,

Kreis Jr. quer brigar
para conquistar a
primeira vitória
na competição

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Kreis Jr. está entrando na
quarta temporada na Copa
Clio. E o principal objetivo
para 2007 é brigar para
terminar a competição
entre os três melhores. Para
isso, ele conta com a

experiência adquirida nos

três primeiros anos e

também com o apoio da
melhor equipe da

competição, a Officer, que
ganhou tudo o que disputou
em 2006. "É o meu terceiro
ano com esta equipe e

acredito que agora passou a

fase de adaptação e quero
.correr atrás de resultados",

ficando atrás apenas da
Fórmula Truck e da Stock
Car. Esta associação já
contratou uma empresa que
fará a parte organizacional
e promocional do evento,

que terá três categorias a

cada etapa - Copa Clio
Brasil, Marcas e Pilotos e

Endurance.
O piloto jaraguaense

acredita que o evento vai
ficar ainda mais forte e

chamar ainda mais a

atenção do público. "Ficará
agora conhecido como um

campeonato tipicamente de
turismo", argumentou.
Kreis Jr. agora, com � novo

regulamento, adotou o

número 71 como oficial. "Eu
sempre procuro usar este

número, que me

acompanha desde as

corridas na terra. É como

uma espécie de ritual para
trazer bons fluídos",
comentou. Por que 71? "É o

esporte@ocorreiodopovo.com.br

VELOCIDADE: COPA CLIO TERÁ NOVIDADES PARA 2007 COM A ASSOCIAÇÃO DE PILOTOS E EQUIPES
.

Acelerando em 2007

Kreis Jr. se diz preparado para a temporada e quer brigar para terminar o campeonato entre os três melhores e alcançar a primeira vitória neste ano

IIESTIS FÉR�S 110 RElIIECOl ASUI SEGURINÇA
Chegaram as férias. E tudo o que você mais quer é tranqüilidade, não é mes
mo? Sendo assim, não deixe de lado os cuidados com a sua segurança, antes e
durante a viagem.Siga essas dicas e tenha um verão lnesquec(vel.

- Antes de sair de casa. desligue os aparelhos das tomadas .

• Tranque portas e janelas,
� Na estrada, não esqueça do dnto de segurança.
- Se tiver sono. pare pra de,scansar,
- � se beber, não dirija,

UOI verão seguro também depende dI você.

L n V E W E A R

Promoção de verão
Preços:

R$5,OO • R$10,00 •

R$15,OO· R$20,OO
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CHINA CRESCE 10,7% E
PODE .SE TORNAR A 3a
MAIOR ECONOMIA DO
MUNDO NO PRÓXIMO ANO � 82

DESEMPREGO SUBIU EM
2006 E ATINGIU 10%,
EMPREGO COM CARTEIRA
ASSINADA TAMBÉM CRESCEU • 83

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Apoio do PDT é disputado por candidatos
Fruet, Chinaglia e

Rebelo apostam
todas as fie-has
na sigla trabalhista.
Eleição acontece na

próxima terça-feira

O partido deverá ser deci
.

siva na definição da presi
dência, mas só irá fazer o

anúncio sobre quem irá apo
iar na próxima terça-feira,
dois dias antes da eleição no
plenário da Casa Legis
lativa.
Porém 'líderes da sigla ad

mitem que a tendência da

sigla é escolher entre os no

mes de Aldo ou Chinaglia -

ambos da. base aliada do

governo-, uma vez que o

partido decidiu integrar a

coalizão política do presi
dente Lula em seu segundo
mandate.Mesmo com· a -du
pla candidatura de aliados

deLula, integrantes do PDT
insistem na tese de que um

deles deve desistir da dis

puta para evitar um racha na

coalizão -o que também fa
cilitaria para o partido es

colher ao lado de quem
estará no dia 1 º de fevereiro.
Fruet já adiantou, no en

tanto, que vai em busca de
votos do partido mesmo

com a tendência do PDT em

seguir os candidatos gover
nistas. "Eu vou procurar o

PDT, já comecei a conversar
com deputados do partido.
Há uma relação próxima do
PDT com o governo, mas

respeitando essa tendência
eu vou procurar o presiden
te e a bancada do partido��"e .. �

disse:
.

O candidato deve se reu

nir hoje com o presidente do
PDT, Carlos Lupi, no Rio de

Janeiro, na tentativa de a-

brir o diálogo com a legenda. Jutahy Junior (esq), conversaporn Fruet, na reunião do partido que decidiu pela candidatura íucana

Na busca por votos de par-·
tidos que podem ser decisi
vos para levar a eleição à.

presidência da Câmara para
o segundo turno, os depu
tados Gustavo Fruet (PS
B-PR), Aldo Rebelo (PC

do' B-SP) e Arlindà·Chi-'
naglia (PT-SP) disputam
nos bastidores o apoio dos
24 deputados que vão com

por a bancad� do PDT na

próxima legislatura.

�Iasse baixa terá prioridade em habitação
'.

Aposentadoria,s por
invalidez na mira

Decisão do

Copom é
criticada

BRASíLIA
O ministro das Cidades, Már

cio Fortes, afirmou ontem que a

prioridade na obtenção de re

cursos para habitação previstos
no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), é para as

famílias pobres, com renda
mensal de até cinco salários
mínimos. Mas destacou que R$
50,4 bilhões - dos R$ 106,3 bil
hões destinados no pacote para

habitação até 2010 - bene-'
ficiarão a classe média. 'Não há

competição entre as duas faixas,
são recursos claramente defini
dos", disse.
De acordo com o PAC, do to

tal de verbas destinadas à classe
média, R$ 42 bilhões vêm do
Sistema Brasileiro de Poupança
e Empréstimos (SBPE), que usa Fortes deu detalhes sobre
65% dos recursos da caderneta programa
de poupança para empréstimos
habitacionais. Os outros R$ 8,4
são de contrapartida de pessoas , ,físicas.

Embora o volume de recursos

seja praticamente igual, a quan
tidade de beneficiados da classe
média deve ser bem menor que
a da população de baixa renda.
A previsão do governo é que

pelo menos 4 milhões de famí
lias de baixa renda sejam bene
ficiadas com casa própria nos

próximos quatro anos, enquan
to 600 mil famílias com renda

superior a cinco saláriomínimos
devem ter condições de finan- .

dar sua casa própria.
Dos R$106,3 bilhões destina

dos no PAC para habitação, R$
27,5 serão investidos ainda este

ano e o restante até 2010. A

previsão do governo é destinar,
nos próximos quatro anos, R$
44,3 bilhões para moradia e R$
11,6 bilhões para urbanização
defavelas.

BRASíLIA
Líderes da oposição e até

aliados do governo criticaram
ontem, a decisão do Comitê
de Política Monetária (Ca
pam) do Banco Central (BC)
de cortar apenas 0,25 ponto
porcentual nos juros - redu
zindo a taxa Selic para 13% ao

ano. Ambos os lados avaliam

que há condições de queda
maior do juros e que a decisão
do BC é. conflitante com o

Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).

O governador de São Pau
lo, José Serra (PSDB), afir
mou que a decisão é "absolu
tamente contraditória com as

intenções do governo de pro
mover um maior crescimen

to da economia" e 'heduzmui
to o significado do PAC. Para
o tucano, não há pressão in

flacionária que justifique o

atual nível de juros. "Estão
sendo cometidos erros crassos
de desconhecimento de
análise econômica".

BRASíLIA
Depois de fazer um censo

previdenciário para iden
tificar fraudes no pagamen
to de benefícios, o governo
vai voltar sua atenção agora

para os benefícios por inca

pacidade, como o auxílio

doença e aposentadoria por
invalidez, por exemplo.

Segun�o o ministro da
Previdência, Nelson Ma

chado, o número de bene
fícios por incapacidade no

Brasil está muito acima da
média internacional. A

quantidade de benefícios
dessa natureza chega a 14%
do total de trabalhadores

contribuintes, enquanto' a
media mundial é de- 7% a

8%.

Apesar do descolamen
to no índice de benefícios
no Brasil em relação ao

cenário internacional, Ma
chado destacou que a idéia
não é tratar o problema
como casos de irregu-

laridades, mas como uma

'disfunção'.
O ministro fez questão

de dizer que o plano não

será simplesmente um cen

so, mas terá ações integra
das de reabilitação dos tra

balhadores, análise da capa
cidade laboral de cada um e

recolocação no mercado de
trabalho.

"Não é questão de fazer
censo. Precisamos trabalhar
na linha de melhorar as

condições de. saúde e traba
lho dos nossos trabalha

dores", disse o ministro, ao

comentar que as bases para
o programa estão prontas,
com a_ contratação de novos
médicos peritos.
A Previdência Social

encerrou 2006 com um dé
ficit nominal de R$ 42,065
bilhões, o que representou
um aumento de 11,9% em

relação a 2005, quando o

déficit havia sido de

R$ 37,576 bilhões.
�

"Os recursos para habitação não envolvem apenas a

construção de casas novas, mas também melhorias e

urbanização, que passa por criação de praças, centros
comunitários e quadra de esportes".

"O sistema de caderneta de

POupança é tradicional, em que
você torna os recursos e tem

também a sua contrapartida. O
financiamento não é total pela
caderneta de poupança", desta
cou oministro.

t

Márcio Fortes,
Ministro das Cidades
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PRIORIDADE NO SETOR ENERGÉTICO
• PELO

PAC não contempla
agricultura de SC

Cardeais do PFL produziram texto à la Maquiavel orientando
governadores. A peça está sendo distribuída a secretários de
Estado pertencerltes ao partido. Como o primeiro escalãç
catarinense � composto por até agora cinco pefelistas e - seja por
coincidência ou afinidade - há semelhanças com as primeiras
práticas deste segundo mandato de Luiz Henrique, vale um

passeio pela literatura de sobrevivência política-administrativa do
PFL. Seguem alguns desses artigos que podem ser encomrados,
atrás do balcão do governo quando depender da cartilhr,
pefelista: I

_

Maldade se faz de uma vez. Bondade aos pouquinhos. 1

_

Use os primeiros meses para um levantamento amplo e uma'
forte lipoaspiração fiscal.

_ Reveja as contas de luz, água/esgoto, cornbusnveí e telefones.
Aplique técnicas de redução usadas em outros estados e'
municípios.

_

_ Coloque papel embaixo do tampo de vidro da mesa de forma
que quem for despachar leia: Política se faz com as despesas.'
nunca com as receitas. ,I

�Não permita que os fundos de saúde e educação operem sem a

presença da Secretaria da Fazenda e do controle interno nos"
comitês gestores. I

_ Reveja o contrato com o banco que opera a conta movimento
do Estado.( ... )
( ... ) Faça as primeiras visitas ao presidente apenas protocolares"
Não leve nada. Não peça nada. Isso deve ser feito com calml
progressivamente. Não gaste o tempo dele. Só com coisas'
importantes. Contate antes os ministros e secretários. V�ja o que
os outros governos conseguiram e comece por pedir o mesmo.
Este último item, claro, mesmo que todos os pefelistas do

governo, tenham lido, está longe de combinar com a escola de
Luiz Henrique.

Cartilha do PFL
recomenda
maldade
de uma vez e

bondade aos

pouquinhos

escoamento da produção
agrícola.

O pacote também elegeu
áreas como habitação,
saneamento, transporte
urbano e energia - sendo esta

última a que atraiu a maior

parte dos inves-timentos,
cerca de R$ 190 bilhões.
"Claro que de certa forma vai
ajudar o produtor, afinal, o

interior é muito carente de
infra-estrutura. No entanto,
uma usina hidrelétrica
demora anos para ser

construída e o produtor
precisa de ajuda agora",
destaca o secretário de Estado
da Agricultura e

Desenvolvimento Rural,
Antônio Ceron.

Na última quarta-feira,
ele participou da abertura do
9º I taipu Rural Show, em

Pinhalzinho, e assinou
documento que garantiu os

-

recursos para subsidiar o

Programa Terra Boa.-·
Conhecida como Troca-troca
de Sementes, a iniciativa

Pacote concentra
investimentos no

Nordeste e Sudeste,
destaca secretário

MARCELO TOLENTINO
FLORIANÓPOLIS

A última segunda-feira foi
frustrante para a agricultura
brasileira, que apesar de gerar
ao país cerca de R$ 70 bilhões
de superávit nas exportações,
não foi contemplada no Plano
de Aceleração do
Crescimento (PAC) do
Governo Federal. O

presidente Lula confirmou a

expectativa de investimentos,
públicos e privados, de quase
R$ 504 bilhões nos próximos
quatro anos.Contudo, parece
ter esquecido as demandas do
setor, agropecuário. Só
beneficiou o segmento na

medida em que prevê a

execução de obras de infra-
estrutura logística,
importantes para o

Texto à la
Maquiavel
foi distribuído a
políticos da sigla

Secretário da Agricultura reclama

existe há 15 anos e beneficia
60 mil agricultores
catarinenses. Não é nenhum
plano ousado' de
investimentos, mas auxilia
imediatamente na

manutenção dos pequenos
produtores. O que não

acontece, em princípio, com o

PAC, diz Ceron. "Acelerar o
crescimento sem falar em

agricultura é inadmissível",
protesta ele, que também
critica a concentração de
investimentos nas regiões
Nordeste e Sudeste.

Conselho' Monetário
aprova moedas do Pan

j

SÃO JOSÉ

Têntativa de fuga
o frustrada por PM

Dois policiais que estavam
de plantão na Central de
Polícia de São José, naGrande
Florianópolis, impediram
ontem de madrugada, a fuga

.

de 14 detentos. Foi a segunda
tentativa em dois meses. Na

primeira, um preso foi morto
com tiro na cabeça.

Os presos arrombaram a

porta que separa a carceragem
das outras áreas do' prédio.
Armados, os policiais de
plantão impediram a fuga.

DIVULGAÇÃO
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TARTARUGA. A falta de dinheiro para empreiteiras tem tornadc
mais do que lentas - quase paradas - as obras rodoviárias entre
Rio Fortuna e Santa Rosa dé Lima, Guarda do Embaú até a BR:'
101 e Jaguaruna ao Balneário Camacho.

_

Salvo-conduto. Ricardo Fabris assume a Secretaria de Governo
do prefeito Anderlei Antonelli com carta branca para chacoalhe
a administração de Criciúma. Não seria por menos que o ex

governdor Eduardo Moreira abriria mão do braço direito em

Florianópolis.
Tarifa. Procurador Adriano Zanotto estreou com pé direito no STF,
Por decisão liminar, foi suspensa lei que proibia cobrança da
tarifa mensal de telefonia. Estado aguarda o iulqarnento. :�
Nova lei. Grupo de especialistas da Fapesc tem feito reuniõe's
com o setor privado, universidade e instituições de pesquisa para
formatar minuta de lei que promova e facilite a inovação
tecnológica. Proposta vai ser embutida na reforma administrativa,

ROUBO

Ladrões levam
12 mil de idosa

Moeda de R$ 5 é feita em prata, a de R$ 2, em cobre e%quel

O Conselho Monetário
.

Nacional aprovou as

características físicas e lay- ,

outs das moedas comemo

rativas aos Jogos Pan
americanos no Rio de
Janeiro em julho. São duas
as moedas aprovadas: uma
de prata (valor de face de 5

reais), modelo usual do
programa de moedas
comemorativas do Banco

Central, e outra de

cuprcníquel (valor de face
de 2 reais).

O projeto gráfico foi

desenvolvido pelas equipes
do BC e da Casa da Moeda
do Brasil e teve col-aboração
do Ministério do Esporte ,�
do Comitê de Gestão - das
Ações Governamentais dos

-,
XV Jogos Pan-Americanos
de 2007.
A comercialização das

moedas caberá ao Depar
tamento do Meio Círculante
do Banco Central junto à
Casa da Moeda. O preço de
venda da 'moeda de prata
deve ficar R$106 e a de
cuproníquel, R$15.

Dois assaltantes rouba
ram R$ 12 mil de uma

.

mulher de 62 anos, no final
da manhã de ontem, em São
José. Eles tentaram aplicar
o conto do bilhete premia
do, mas a mulher descon
fiou e entrou em casa para
telefonar para o filho.
Enquanto ela entrava na

residência, localizada, no

bairro Floresta, os assaltan
tes a ameaçaram e rouba-

, ram o dinheiro, fugindo de
carro logo depois.

------------------_ .....

E ar.....
Lei Kandir. O Governo Federal contingenciou mais de R$ 3 bilhões
para os estados e pediu que estes apresentassem a fórmula
sobre como receber. Claro que não houve consenso, então repete;
se distribuição de 2006. SC vai receber este ano, portanto, cerca

-

de R$ 9 milhões por mês por conta de compensação dos créditos
de exportação.

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇAo DE CRISTIANO CARRADOR/TUBARAO
E PATRIcIA GOMES/FLORIANÓPOLIS,
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ÚMERO DE DESOCUPADOS É MAIOR QUE EM 2005

Desemprego subiu para
2-

10% em 2006� diz IBGE
Já o número de

emprego com

_ :-arteira assinada,
cresceu cerca de 5%

S�O PAULO

A taxa de desemprego
média nas seis regiões
m�tropolitanas do país
et1cerrou 2006 em 10%,
suiperando 2005, quando
ficou em 9,8%, segundo
dados da Pesquisa Mensal

de Emprego do IBOE
'

(Institute Brasileiro de

Geografia e Estatística). Já
(

a renda do trabalhador

apresentou alta de 0,6% no

·"período.
O resultado anual, no

entanto, foi menor que os
.

registrados em 2004 (11,5%)
e em 2003 (12,3%). Apesar
da alta na taxa média, o

IBOE considerou a variação
<
de 0,2 ponto percentual
para cima no ano passado
em relação a 2005 como

estabilidade.O desemprego
em dezembro, por sua vez,

ficou em 8,4%, contra 9,5%
em novembro, de acordo
com a pesquisa. Na

comparação com dezembro
de 2005, o desemprego
registrou estabilidade.

Segundo o IBGE, no

mês de dezembro não houve
aumento do contingente
de ocupados. A queda no

desemprego no mês passado
é explicada pela redução

DIVUlGAÇÁO

Crescimento de trabalhadores com carteira assinada mostra qualidade

de 291 mil pessoas no

contingente de

desocupados.Em 2006, a

população ocupada teve

um crescimento médio de

2,3% �nte 2005. Já o

contingente total de

desempregados atingiu 1,9
milhão de pessoas.O IBOE

já disse que a evolução do
mercado de trabalha em

'2006 aponta para o mesmo

patamar de 2005.
Por o u tro lado, o

DESEMPREGO
Em 2005: 9,8%
Em 2006: 10%

Carteira assinada
Em 2006: cresceu 5%

Salário médio em 2006: R$
1.045,75

mercado apresenta mais

qualidade. O emprego com

carteira de trabalho
assinada subiu 4,-9% na

comparação com dezembro
de 2005. Na comparação 4e .

2006 com 2005, o IBOE

registrou elevação de 5,2%
no grupo de empregados
com carteira de trabalho
assinada no setor privado.

Rendimentos
O rendimento médio

real do trabalhador em

dezembro foi' de R$
1.072,30, o que representa
um avanço de 0,6% na

comparação com novembro.

J á em relação a dezembro
de 2005, o aumento foi de -;---

4,5%.
J á o rendimento médio

em 2006 ficou em R$
1.045,75, um aumento de

4,3% em relação à média
estimada em 2005.

Sobe a parcela do país
na exportação mundial
RIO DE JANEIRO

I�, A participação do Brasil
nas exportações mundiais

'i;hegou a 1,16% em 2006,

revelp estudo inédito do
BNDES (Banco Nacional de
DesenvolvimentoEconômico
€' Social). É o patamar mais
elevado desde 1988. A

parcela mais alta desde 1960
foi alcançada em'1984, com
!,38%.O banco classifica o

calculo como "conservador"

porque leva em conta um

c:rescimento de 3% do PIB no

ano passado.
Segundo o BNDES, o

crescimento é resultado de
um aumento contínuo nas

vendas externas desde 1996.
De 2002 a 2006, a taxa de ex
pansão das exportações brasi
leiras foi de 23%. Com a ten

dência de aumento das ven
das externas, a participação
das exportações no PIB passou
de 6,2% em 1996 para 16,8%
no ano passado.Outro dado

positivo mostra que as

exportaçõespara oMercosul

ganharam fôlego e passaram
de 4,2% para 10,1%, em
2006,0 estudo aponta ainda
o crescimento das

exportações para a China.
Elas representavam apenas

1,2% do total em 1990 e já
alcançam 6,1% no ano

passado.

RECORDE

Prejuízo da Ford
é de US$12,7 bi
A fabricante norte

americana Ford Motor teve
um prejuízo de US$ 12,7
bilhões em 2006, maior
perda anual já registrada
pela empresa.No quarto
trimestre, o prejuízo foi de
US$ 5,8 bilhões, devido à

que d a de vendas e aos

custos relativos ao

programa de re e s tru

turação.Nos três primeiros
trimestres do ano passado,
o déficit ficou pouco abaixo
dos US$ 7 bilhões.O

prejuízo de 2006 superou,

assim, o recorde anterior de
US$ 7,39 bi em 1992. Em

2005, o lucro registrado
pela Ford havia sido de US$
1,44 bilhão.

o CORREIO DO POVO�

• PELO
';3

A China registrou um crescimento de 10,7% em 2006, l
maior desde 1995, quando a expansão foi de 10,9%,
informou ontem, o Escritório Nacional de Estatísticas do

país. �

O PIB chinês ficou em 20,9 trilhões de yuans (US$ )
2,69 trilhões), o que deixou a China mais perto de superar
a Alemanha como terceira maior economia mundial -cujo
PIB em 2006 ficou em 2,3 trilhões de euros (US$ 2,98 �
trilhões), mas com uma taxa de crescimento (2,5%)
muito inferior à chinesa.

. ; li
Em 2007, o crescimento econômico chinês deverá ,'I

ser "rápido e estável", disse o comissário do O
departamento do governo, Xie Fuzhan. Segundo ele, os

investimentos no setor imobiliário e 'em outros
\�

dispararam, mas a demanda doméstica ainda cresce em
'1

ritmo mais lento.
O governo chinês se vê diante'do problema de ter de

conter o superaquecimento da economia através de
controles que podem ter o efeito colateral de inibir o . it 1

crescimento do consumo doméstico -como, por exemplo, d

aumentos na taxa de juros. F)

China
surpreende
e cresce mais de
10% em 2006

País pode ser

a 3a economia
do mundo

REVISÃO ADIADA O Tribunal Penal Supremo do Iraque
adiou até 12 de fevereiro a revisão da pena de Taha Yassin

Bamacan. o colaborador de Saddam Hussein condenado

à prisão perpétua e que poderia agora ser condenado à

morte.

ACORDO ANUNCIADO A Rússia se comprometeu ontem,
a construir quatro novos reatores nucleares na usina

indiana de Kudankulam, , assim como outras centrais

em diferentes pontos da índia. O acordo foi anunciado
pelo presidente russo, Vladimir Putin.

CARTA MARCADA O presidente da Venezuela, Hugo
Chávez, recebeu uma carta de Fidel Castro e mostrou a

assinatura do presidente cubano em um ato oficial

realizado no Palácio Miraflores. Na carta, Fidel fala sobre
a destruição da humanidade.

Israelenses cobram, renúncia
o

Uma pesquisa divulgada parcialmente ontem revela

que 71 % dos israelenses exigem que o presidente Moshé

Katsav renuncie depols=que a Procuradoria Geral
anunciou que pode apresentar contra ele várias

acusações, entre elas a de estupro.
A enquete realizada pelo "Instituto Dahaf" para o jornal

israelense "Yedioth Ahronoth", cujos resultados totais
serão divulgados hoje, também analisa as tendências
da população sobre os candidatos a suceder Katsav,
caso seja obrigado a renunciara suas funções.Na
pesquisa, na qual 516 pessoas foram entrevistadas, com
uma margem de erro de,4,4%, o vice-primeira-ministro
Shimon Peres aparece como favorito para suceder

Katsav, com 45%.0 mandato de Katsav termina em maio.

Futuro do Afeganistão em debate
Após o ano mais violento no

Afeganistão desde a invasão dos

EUA, em 2001, a administração de
Bush planeja adotar novas ;'1Ii

iniciativas militares, econômicas e

políticas para o país, que incluem
o envio de US$ 7 bilhões I'Í
adicionais. J

Ontem, o Exército dos EUA q
informou que cerca de 3.500 't

soldados da 1 Da Divisão do Exército ;,
terão o tempo de serviço no .r

Afeganistão estendido por maís'
, ,r:.

quatro meses, como parte do I'
esforços para fortalecer as tropas

,)

americanas no país. Hoje, a'
secretária de Estado americana, [

Condoleezza Rice, deve reunir-se)
com líderes da Otan (Organização) .

do Tratado do Atlântico Norte) em'
Bruxelas para discutir a situação. !)
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Jaraguaenses no Volta
ao Mundo Negres�o

Parabéns aos amigos Jackson Peixer e
Cleiton Nass pelo talento e criatividade que
lhes rendeu vitória no prêmio Volta ao mundo
Negresco, categoria Custornização de
Roupa. Ganharam da Nestlê e Editora Abril
um iPod Nano de 2gb e uma câmera
digital Oregon de 5.0 Meqapixels, Conheça
mais do trabalho ganhador no site
w,ww.premiovoltaaomundo.com.br.

, r

RogerWaters apresenta
The Dark Side of The Moon

O baixista, cantor e compositor Roger
.

Waters, ex-integrante do Pink Floyd, traz ao

Brasil o show "The Dark Side of the Moon",
baseado no álbum histórico da banda
progressiva, lançado em 1973. O repertório
terá também sucessos da carreira do Pink
Floyd.,

As apresentações estão marcadas para
os dias 23 (no Claro Hall, Rio de Janeiro), e
24 de março (no Credicard Hall, em São
Paulo).

Ministry of Sound
On Board

"

Pela primeira vez na história, a Ministry
of Sound, selo de música eletrônica mais
tarno s o do planeta embarca num

transatlântico para um cruzeiro temático de
final de semana.'

Com saída programada para o dia 9 de
févereiro, serão 3 noites de festa à bordo do
Qavio Island Escape.
� Entre as atrações destacam-se, os

gringos Robbie Rivera e Smokin'Jo e os

brasileiros Leozinho, Paulinho Boghosian e

Rodrigo Paciornik.
Pacotes ainda disponíveis para o evento

podem ser negociados através de agências
de turismo. Bateu vontade? Procure a sua!

Salada musical

JOVEM

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

bloq; Vl{ww.poraeaso.eom I contato@poracaso.eom .

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

Débora Breithaupt, Ana Carolina Bianchini e Girlane Pradi no reveillon de Fernando de Noronha.

Destaque para Chico Piermann na foto com duas promotoras uruguaias na Festa da Mini Cooper em Punta del Este.
Chico estava no Uruguai promovendo a Combat Tour que aconteceu no badalado clube KSK no último dia 30 de dezembro

O CORREIO DO POV

Programe-se
Deseo-B.C
25/01 - Leozinho e Paciornik.
26/01 - DJs Vidal, GRQOVERIA Live
Showe Bogus.
27/01 - DJs Conrado e Rodrigo Ferrari.

Warung -Itajaí
26/01 - DJs 16bit Lolitas, Mary Zander e
Sax Heaven.

Bali Hai - Piçarras
27/01 - DJs Bali Hal.

Bali Hai - Garopaba
27/01 - DJs Pantera e Mc Jack ..

Bali Hai - Porto Belo
27/01 - DJ Henrique Fernandes ..

Banana Joe - Ubatuba
27/01 - Banda Loonix + DJs Junior
Skaruzy, Rodriqo Aguiar, Caverna. e
AlexSilva.

Ibiza-B.C
25/01 - Espuma Show - última edição da
temporada.

-

Scar Loung� Bar
.
25/01 - Rodízio de petiscos + Soul Bar.
26/01 � Enéias e Lanznaster.

Choperia Bierbude
25/01 - Música ao vivo com Rony e

Roniel.
26/01 - Música ao vivo com Nathan e

Gerusa.
27/01 - Música ao vivo com Enéias
Raasch.

Boate Notre
27/01 - Noite do Femusc.

Carambas -Indaial
26/01 - Dj Carlos Fuse

PAUL VAN DYK CANCELADO
Isso mesmo! O tão aguardado show que

aconteceria heste final-de-semana no Ibiza
têve de ser adiado devido um efeito dominó
na programação do artista. Antes de vir para
o Sul, Van Dyk se apresentaria em evento na

cidade do Guarujá, que foi cancelado devido
a não-liberação de alvará. Aguardem março!

� Já imaginou ver Olivia Newton-John & John Travolta vs. Dr. Dre & Snoop Dogg em
uma mesma música? Ou então Beastie Boys vs. Led Zeppelin?

A dupla de DJs americanos Adrian & the Mysterious D, se especializaram em criar
mashups (do termo mash-up - misturar, em inglês) com os mais diversos ritmos e artistas.
O projeto deu tão certo que hoje eles promovem eventos em diversas cidades do mundo,
tocando apenas estas inusitadas mixagens.

Se você .ficou curioso em conhecer este projeto, no site da dupla
(www.bootieusa.com) é possível baixar a coletânia "Best of Bootie 2006" com 21 faixas +

10 trilhas adicionais de bônus, além de encarte para impressão.
E fique de olho, ainda no site, sempre por volta do dia 15 é liberado dentro dos links

dos eventos o Bootie Top 10, seleção com as músicas mais pedidas do mês para download -,

A resposta da concorrência
A LG anunciou uma parceria com a marca italiana de luxo Prada para lançar um novo

design de telefone celular semelhante ao iPhone. O aparelho de 12 milímetros de espessura,
chamado de "Prada Phone by LG", chegará à Europa em fevereiro e terá uma câmera de 2
Meqapixels além de ser cómpativel com todos os formatos de músicas e vídeos.

O Prada Phone by LG estará sendo vendido por cerca de 600 euros. Paula Ampessan e Mareio Maier
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Giovanna Antonelli,
destaque da
minissérie global
Amazônia, faz
mistério sobre o

casamento com o

americana Robert
Locascio.

As grandes marcos mundiais
bem perto você.

-,.�?
..... -

'"..."'-I"

Ellen's
cosmética 0 perfumaria

Shoppmg Breithoupt > 10 PISO

3371 1590 - ellens@ellens com br

Aumentar a participação dos catarinenses, que são

apenas 100 dos mil inscritos, é um dos objetivos
da próxima edição do Femusc, que termina no

sábado com Grande Concerto de Encerramento.
<,

"

17:30 h Concertos na Praça
19:00 h

.

"Série Jovens Solistas" - Scar.
20:15 h "Musicalmente Falando" - Scar
21 :00 h "Grandes Concertos" - Scar

,

Orquestra Femusc Philharmoni -

Daniel Bortolossi, regente

"

10:00 h Zoológico Musical - Scar
10:30 h Concerto para Famílias, Scar
Nova Orquestra Jovem do Femusc

11 :30 h Zoológico Musical - Scar
17:30 h Concertos na Praça
Grande Banda do Femuss - Abel Rocha, regente

Concerto de Encerramento - Scar

Orquestra Sinfônica do Femusc
Ori Kam, Viola
Bernhard toerche; Violoncelo
Alex Klein, Regente

I

O
Femusc (Fes
tival de Músi

ca de Santa

Catarina), que acontece

em Jaraguá do Sul até o

dia 27, está apenas na se

gunda edição e já se con

solidou como um dos ma

Iores encontros do seg
mento no Brasil e no

rnundo. Os números com
provam. São mais de mil

participantes entre pro-

certos em palcos alterna
tivos. Klein pretende ain

da integrar escolas, alu
nos e líderes comunitá

rios na empreitada. Ao

longo do ano, o Instituto

Festival de Música (for
mado para gerir estas ati
vidades) vai ficar respon
sável por esse tipo de con
tato. Outra novidade ar

ticulada para mais tarde é

a abertura de vagas para

novos cursos. Um dos

analisados, e que deve

chegar em breve, é o de

composição.
Os �unos também fa

zem uma análise positiva
do evento, é, o caso de
Alessandra Nagathi, que
veio do interior de São
Paulo. "Sinceramente não

poderia ser melhor, já es

tou me preparando para
voltar no próximo ano",

afirmou entusiasmada.

Quem ainda não conferiu
'nenhuma apresentação
tem pouco tempo, a opor
tunidade acaba no sábado

quando acontece o Gran
de Concerto de encer

ramento, os ingressos
custam R$ 16, idosos e es

tudantes pagam meia.

Então, amanhã chegou a

hora de dizer adeus, ou

melhor até 2008!

fessores e alunos de 18

países diferentes.
Para o diretor artísti

co, maestro e oboísta Ale
x Klein, vencedor do Gra
mmy em 2002, "o Femusc

, j á é um ícone da cultura".

Para chegar a este pata
mar, o evento foi desen
volvido a partir da expec
tativa de permanecer no

município por décadas,'
graças ao patrocínio de

grandes empresas. De

negativo somente a baixa

participação dos catari-
,

nenses, que somam ape-
nas 100 inscritos.

Se a edição deste ano é

um prato cheio para os

admiradores da boa músi

ca, a próxima promete ser

ainda melhor. O público
pode esperar evoluções
com a ampliação dos tra

balhos sociais, 'como con-

-,

,
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• PROGRAME-SE

� CINEMA
JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1
Uma noite no Museu
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
CINE SHOPPING 2
O Diabo Veste Prada
(17h10, 19h20, 21 h30 - Todos os

dias)
Xuxa Gêmeas

_

(14h, 15h35 - Todos os dias)
CINE SHOPPING 3 .

O Pacto
(19h, 21 h - Todos os dias)
Eragon
(15h, 17h - Tódos os dias)
JOINVILLE
Cine Cidade 1

'

O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili
(14h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu

(16h40, 19h, 21 h20 - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
A Grande Família
(15h, 17h1 O, 19h20, 21 h30 -

Todos os dias)
Cine Mueller 1

I Uma noite no museu

03h30,,15h40, 17h50, 20h, 22h10
- Todos os dias)
Cine Mueller 2
A menina e o porquinha
(13h35, 15h30, 17h30 - Iodos os

dias)
O Ilusionista

(19h40, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Mueller 3 '

Diamante de Sangue
(13h40, 19h, 21 h40 - Todos os

dias)
O amor não tira férias
(16h20 - Todos os dias)
BLUMENAU
Cine Neumarkt 1
Diamante de Sangue
(15h, 18h40, 21 h30 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu (dub)
(14h, 16h1 O, 19h, 21 h1 O - Todos
os dias)
Cine Neumarkt 3
Uma noite no museu (leg)
(14h20, 16h30, 19h40, 21 h45 -

Todos os dias)
Cine Neurnarkt 4
A Grande Família

(14h30, 17h, 19h30, 21 h40 -

10dos os dias)
Gine Neumarkt 5
�ilhos da Esperança
(17h45, 19h50 - Todos os dias)
O Pacto

(22h - Todos os dias)
Por água abaixo (dub)
(14h10, 16h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
O amor não tira férias
(16h40, 19h15, 21 h50 - Todos os

'

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

�SERVIÇO

Dança
Estão abertas as inscrições para o

Baila Floripa - VI Mostra de Dança
de Salão de Florianópolis. A mostra
acontece entre os dias 27 e 30 de
abril. As inscrições são gratuitas e

devem ser feitas até 5 de março.
Informações: (48) 3322-1724 ou

www.acads.org.br .

,I'
,

Vagas
O Centro Universitário de Jaraguá
do Sul (UNERJ) está com vagas
disponíveis para cursos. Até o dia 7
de fevereiro, a instituição está

.aceltando inscrições com a

,avaliação do histórico escolar.
'Informações no site www.unerj.br
ou pelo telefone (47) 3275-8200.

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS ».

O CORREIO DO POVO

Samae opera com déficit
O funcionalismo público municipal de 1987, ativo e inativo, receberia um reajuste
salarial de 30% no mês de janeiro daquele ano, segundo divulgado pelo Correio
do Povo, na edição semanal de 17 a 23 de janeiro. O reajuste totallza 55% desde
a implantação do Plano Cruzado. A matéria informava também da compra, pela
Prefeitura, de um imóvel com área superior a 3 mil m2, nos fundos da Escola
Municipal de 10 Grau Alberto Bauer pelo valor de Cz$ 700 mil, garantindo assim,
as ampliações futuras do estabelecimento de ensino. Da mesma forma adquiriu o
na época novo sistema PABX, com 50 canais internos e 14 externos, com os
investimentos de Cz$ 200 mil.
O prefeito Durval Vasel notificou igualmente a entrada ern operação da nova
Estação de Tratamento de Água. Na reportagem era informada a construção do
reservatório-3. O SAMAE, segundo o Prefeito, operava com um déficit mensal de
Cz$ 100 mil e em função disto estava-se no aguardo da autorização do governo
federal para rever as tarifas. Na época, para o consumo mensal de 10m3, a taxa
era de apenas Cz$ 13,90.

......................................................................................................-:
I

J'
,

1 i
• O DIA DE HOJE

� SANTO
Santa �aula
São Timóteo
são Tito

�1819
Ato real isenta de impostos os
livros importados no Rio de
Janeiro.

� 1.950
Oomancames ocidentais
protestam contra restrições no

tráf.ego de caminhões �a entrada
e saída de Berlim.

�'955
Morre João 'A"lberto, militar,
,poIJtico,e diplomélta brasileiro.

o

� 1977

Salvaddf seâi� a"auart� reunião
Jivd{)íFóruQ1 Parí:ArTlericàno para6

Estudo da Adolescência.
_�( "'li :�;'?): v.- ft>:

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

26/01

Marcos Dias
lisianna'Garcia
Quvidjo Lemke"
Carmem Kuhl .

Crlstlâne Iomporosã
Mariq de Lourq�s Vegini
Nilton Roque Zen
Eugenio A; Jann '

Priscil.a H��SGKa
Marcelo Gumz

.

OSAi Muller
Larissa Correa
'�uliane Lindemann
Pablo Wolz
Jesica Nazário
Lara'Vieirã da 3ilvao/j
Edemar Tomaselli
Andrieli Zanchin
Sonia Regina C.\lBuftendtlrf

�!�íl,��r"';

I

írio Piazera
Ângelo Piazera �r.
Dori Vorpagel
logo Luis Cescanetto
Marco A. S. de Paula

,
,

I
,

I
I

, I
• I

A vista maravilhosa do mar no litoral catarinense foi clicada pela leitora
Ana Laís Schauffert.

• UTILIDADE PÚBLICA
�eurso
O Curso de extensão,
"Recrutamento e Seleção
por Competência",
acontece nos dias 29 e 30
de janeiro, no Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul. O investimento é de
R$ 380,00.

�Voluntariado
A Defesa Civil cadastrará
voluntários no dia 10 de
fevereiro a partir das 8h30.
Interessados comparecer
na sede da Fujama, Bairro
São Luís. Informações
3273-8008.

� Inscrições
As inscrições para o

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

• PREVISÃO DO TEMPO
Sol com pancadas de chuva em se
O sol predomina na maior parte do dia
em todo o estado. No decorrer da tarde,
o forte calor e a aproximação de uma
frente fria provocam aumento da
nebulosidade e há condições de
pancadas isolada�llde chuva em todas
as regiões catarlnênses. Temperatura
bastante elevada. Vento predominante
de nordeste, fraco a moderado com

rajadas.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE' C'_\
MiN: 210 C

.,_,r-.J

MÁX: 32° C
Sol com nuvens

SÁBADO �
MiN:30°C �
MÁX: 230 C
Períodos nublados,
com chuva a qualquer hora

��:�2�� Q
MÁX: 30° C
Chuvoso

SEGUNDA QMíN: 21 ° C
"" ,

MÁX: 26° C
Chuvoso

� LAGES
MiN 19/MÁX2B

"

,

� Fases da lua

CRESCENTE

�, 06/01

CHEIA MINGUANTE
.

O 14/01 � 22/01

NOVA

.29/01
� Legendas

� �, 'c<) d »<. .,.. (�.:> ".., � :""

Ensolarado Parcialmente Nublado lnstàvel Chuvoso Trovoada
nublado

� FLORIANÓPÓLlS i

rvlíN 23/ MÁX 32
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NOVELAS
� GLOBO -18H

o Profeta
Sônia diz a Dr, Michel que Clóvis a ameaça,

assim como as pessoas que ela ama, Carola

manda Arnaldo sabotar o carro de Clóvis,

Joana mente que Sônia está passando mal e
Clóvis acusa-a de ter deixado a mulher sair,

Ruth pede dinheiro para dizer onde será o

encontro, Clóvis paga e sai. Ruth pega o

diário de Laura, Dr. Michel confirma a

gravidez de Sônia, Marcos se concentra e
-

ouve em sua mente a conversa de Sônia

com o médico, Marcos entra alegre no

consultório, Sônia fica apavorada com a'

presença de Marcos, Carola avisa que
-,

Clóvis está a caminho do consultório.

Marcos pede que Sônia fuja de casa, Sônia

diz que não pode fugir, pois Clóvis ameaçará
Piragibe e Analu. Marcos d)z que levarão seu

pai e Analu. Sônia concorda e avisa a Joana

que todos vão fugir. Lia aceita Gisele de volta

no salão, Ruth diz a Lia que Clóvis está em

suas mãos. Clóvis não encontra Sônia ne

consultório. Sônia e Marcos pegam Analu e

Joana.

� GLOBO -19H

'Pé na Jaca
Lance discute com Giácomo. Guinevere diz

para Arthur que o mapa está ali para Zidane

estudar, Wanderley, um caminhoneiro

amigo de Caco, diz a Guinevere que vai levá

la até a Argentina. Elizabeth fica furiosa ao

perceber que Último ofereceu-a para
Antunes e se dá conta de que jamais será

respeitada pelo pai. Lance revela para Maria

que Giácomo acha que não é seu pai.
Guinevere explica para Zidane que eles vão

ter que fugir do país. Lance descobre que
Débora enganou Dorinha e foi a uma festa

em São Paulo. Guinevere finge estar

resfriada e pede que Vanessa vá jantar com
Último em seu lugar. Morgana não deixa que
Vanessa entre na casa. Lance e Dorinha vão

a São Paulo para tentar encontrar Débora.
Guinevere vai embora com os filhos.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Helena avisa Tereza' e Anna que vai passar
uns dias fora. Luciano e Giselle tocam piano
juntos e se beijam. Carmem diz que vai

perder a cabeça se Sandra permanecer na
casa. Jorge diz que ela está proibida de
entrar na casa. Tide acalma os ânimos e

manda Sandra ir conversar com sua família.
Helena chega com Diogo e vê Marta
entrando no hospital.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Leo e Jaci ficam apavorados com o

principia do desabamento. Emilio pede para
Silvia não contar a ninguém que ele está
com o diamante, Bárbara faz companhia
para Cecília no hospital. Ruyzinho conta

para Juba que sabia onde Leo e Jaci
estavam. Juba resolve ligar para os. dois.
Presos na caverna, Jaci é Leo pedem
socorro para Juba. Juba liga para os

bombeiros. Yopanã vai conversar com Ana,
mas ela mente e diz que não gosta mais dele.
Iru pede Márcia em casamento. Alzira
sugere que Pitoco finja que esta de/namoro
com alguém para causar ciúmes em Maibi.
O mendigo mostra a Juba o local do
desabamento. Juba decide entrar por outro
túnel que dá onde Jaci e Leo estão. Emilio
vai até o hospital ver como está Cecília. Juba
chega até as crianças. O pajé conta para Iru
que ele será seu sucessor e que ele deve ser

treinado o quanto antes. Francisca visita
Mariano na delegacia. Ele comenta que
Francisca anda muito fria com ele.
Francisca diz estar confusa. Ruth vai até a

delegacia conversar com Maürinho sobre a

conversa que ele teve com Pedro.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Nogueira é grosseiro com Carmen e diz que
deseja falar imediatamente com a família de
Joana, isis chora ao saber a situação que
Miguel passou, Latife chega para fazer urna
entrevista com Mercedes e pergunta o que
aconteceu no Torto. Nogueira ouve Joana e

associa que ela é a pessoa que ele
Investigou a pedido de Sergio, Pedro e Isabel
discutem e ele diz que o casamento deles
acabou, Isis liga para Mario, mas, antes que
ele atenda Maria Lúcia desliga o aparelho,
Mário bate nela e a chama de cadela,
Nogueira dá entrevista para Chico e Latlfe e
diz que houve uma guerra entre as facções
do tráfico no Torto, Carmo diz a Nogueira
em particular que ela discorda com as

declarações que ele deu à imprensa, Isis
pede para Mário contratar um bom
advogado para Miguel. Nogueira diz a Hélio
que eles têm que pensar em alguma história
para contradizer a dos moradores, senão os
dais podem se dar mal. Carmo chega à casa
de Leonardo e pede para falar com ele em
sua casa, Lisinha, Margarida, Carla e
Patricia olham perplexas,

Extra

��IMPROVISO

extra@ocorreiodopovo.com.br

��PARTICIPAÇÃO
Depois de sua esfréla em "Belíssima",
Letícia Birkheuer volta à telinha. Na semana

que vem ela faz uma participação de três

capítulos em "Pé na Jaca" como uma

modelo grávida de Lance (Marcos
Pasqurn). Mas a carreira na passarela
prossegue, Ela é a estrela de inverno

da Ellus é hoje desfila

pela grife no São
Paulo Fashion

WeeK

��APOIO
Gisele Bündchen apóia a

causa levantada por
Christiane Torloni, Victor
Fasano e Juca de Oliveira,
atores, que estãQ;ro ar na

rnníssérle Amazônia, da
Globo, Segund.o a coluna

g� �9.nica B�çQ�rro, da.'Folnii'Bé S, Paulo, a top .

assinou o abaixo-

a�.�ipa?o sobr�{�
devastação dà,�mâzônia,
As assinaturas' recolhidas
serão entregue ao

pré�iâente Lula;;�r

��PROPOSTA
"Rápida no 9atilho, a
revista masculina
"Playboy" já entrou eni
contato com a ex-

8?rtiCipante ,,�o BBB Li�ne
para apresentar sua

1.",'

proposta, Ao sair da casa,

catarlpeQ§e não
"i'

artQu;'�;i!géia dª gR�pr
nua, "ClarQ, por que não?
Se pintar a proposta e for

legal, eu t��.9!Vai faze
�;6em pro hÍirlrego e

meu bolso. Vou até poder
comprar uma casa",

, afirmou.

© Revistas OOQUETEL 2006
.

Caracteris-i
i tica do i
i café re- i
pém-moído'

Reputação do Pelé
Um brasileiro entra num bar de Buenos Aires e três argentinos que estão

sentados de canto resolvem irritá-lo,
O primeiro 'vai até ele e fala: .

- O Pelé é veado.
O brasileiro nem olha para ele e diz:
- É mesmo?
O segundo vai lá, chama a atenção do brasileiro e manda:
- O Pelé é um bichinha!
O brasileiro parece não ligar, só diz:
- É mesmo?

.

Aí o terceiro tem uma iluminação, levanta, grita:
- O Pelé é argentino!
E o brasileiro responde:
- Bem que seus amigos me falaram!

Marcando Encontro
A formiga, a cigarra e a centopéia combinaram de se encontrar na casa da

formiga,
A cigarra chegou na hora marcada, mas a centopéia só chegou depois de
uma hora e a formiga perguntou:
- Por que você demorou tanto?
- É porque na porta tem um aviso, escrito assim: "Por favor, limpe os pés".

• DIVIRTA-SE
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��SIGILOSO
Giovanna Antonelli não quer
saber de muita badalação
no seu casamento. Prova

disso, é que somente as

pessoas mais chegadas já
sabem onde é o local da

cerimônia. A lua-de-mel
também' está sendo mantida

em sigilo, Em tempo, a atriz

divide as suas atenções
entre o filho, Pietro, o noivo,
Robert Locascio, e as '

gravações da minissérie

"Amazônia, de Galvez a

Chico Mendes",
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Libra 23/9 a 22/10
Legal, véspera de final de semana. Nada de ficar

sério, empurre os chatos & chateações pra lá.
Decisões complicadas, deixe-as para a semana

que vem, peque leve. As pessoas estão na maior

antenação, ansiosas para entrar�m rede com

você. Gire os seus pratinhos e responda os

contatos: você faz muita falta quando não se

junta com a galera.

Escorpião 23/10 a 21/11
Buscar a alma das coisas e das pessoas, eis o

destino de um escorpiano da gema, Esta é a

linha a ser trabalhada neste dia, O método não

Importa, pols, em se tratando do mestre das

profundidades e das Intensidades, ele será
Infallvel de qualquer jeito, Ative sua visão de raio
X e explore, desnude, desvende segredos,
resgate a essência,

Sagitário 22/11 a 21/1
A força está com você, Há multa energia no ar

e energia é movimento, Faça, aconteça, agilize,
mas lembre de segurar as rédeas com firmeza
para que a coisa realmente siga o rumo que
você ditou, Se deixar tudo correr solto demais,
a carroça dispara, você cal da boléia e tudo
acaba numa bagunça, Respeite seus limites e

os sinais de trânsito,

;. ,

','

','

• HORÓSCOPO
-,

'

" '

Verão

Criar um novo acontecimento na

vida de Marcos, em O Profeta,
foi a maneira encontrada para
conciliar o atual estado de sáúde

do ator Thiago Fragoso com Ó

excessivo número de gravações,
O ator está em tratamento de

pneumonia. Diante disso, a

produção e a direção da novela

resolveram que Marcos será

seqüestrado e, portanto, não
aparecerá por uma semana na

telinha. A idéia é garantir assim
o descanso absoluto do ator,

• CRUZADAS

Persona
gens da
Mitologia
grega

Auxílio; ......
socorro .....

o pólo Figura de
do urso- linguagem .....
branco

Capricórnio 22/2, a 21/1
Liberdade não é um problema para você, que
prefere caminhar devagar, conquistando o espaço
aos poucos. Por isso os transtornos do dia não o

afetarão muito. Nada que interrompa sua longa "
'

jornada montanha acima. E já que é você é das
'

raras criaturas que mantêm álucidez no meio da
confusão, empreste um pouquinho a amigos
menos capricornianos ...

Aquário 21/1 a 18/2
Está sozinho? Não por muito tempo, Sintonize-se
com a energia mágica e altamente inspiradora

-

deste dia e atualize seus relacionamentos

pessoais, Converse, se exponha um pouquinho, .

,

chegue mais pernnho. Só não deixe tanto estfmufo �

virar agitação, Com seu jeito racional de ser,
'

vezenquando você acaba se atrapalhando com as '

emoções,
' .

Peixes 19/2 a 19/3
A Lua em quadratura com seu regente Netuno
pode tornar sua Imensidão azul mais misteriosa
do que já é, A claridade não consegue penetrar no
Imenso reinado dos seres submarinos, e tudo ficá
vagando num mar de sentimentos e sensações,
As coisas práticas estão melo atrapalhadas, mas
o nativo de Peixes val nadar bem à vontade
nessas águas,

f"... ·

I

Câncer 21/6 a 21/7
O mundo da fantasia é irresistível para os

caranguejos, que adoram flutuar leves entre

paisagens de sonho. Desde quevocê faça isso
no momento certo, não há nenhum monstro

marinho a temer. Evite se perder em águas
escuras, brincar no computador nas barbas do
seu chefe, olharpro céu enquanto dirige o carro,

enfim, coisas assim.

Leão 22/7 a 22/8
Cólera, felicidade imensa, choros e gargalhadas.
O dia é de extremos, E você, Chegado num oito
ou oitenta, pode achar bem interessante, Fique
ligado no espetáculo dramático e/ou hilariante

que toma forma, Você pode até querer assumir
um papel nele, Como? Tem que ser o papel
principal? Ok, ok, Você é o astro especialmente
convidado,

Virgem 23/8 a 22/9
Embora a perfelçãq não seja exatamente uma

lenda, é quase Isso, Exigir o melhor
.

desempenho nas curvas da vida dá um

estresse danado, mesmo que a lntenção seja
aperfeiçoar e buscar a excelência, Conduza
com mais tranqüilidade os seus processos,
Dar-se de presente horas agradáveis e livres de

pressão também é um caminho para chegar
aos Ideals,

r'"

Aconse·
Ihado
Piirtiiià;
saída

I Scoolly-
i (?), caD

- ...

! da TV

I
' ...

i Inflama- i
, ção de i

,membranaldo coração
I

,I ...

i Palavra
i final da
i oração
i católica

Edifício-sede do
governo da ex-URSS .•

:i
'I
i''''

Adjunto
(?): acem

, panha o
,

sUjeito

:Interjeição
ide �spanto ...
, típica do

..

,

mineiro

Remédio
antifebril ...

Áries 20/3 a 20/4
Carneirinhos gostam de aventuras e a coragem é
um dos seus pontos mais fortes. O que é énrno

para encarar esportes radicais, mas pode
atrapalhar na hora de algum conflito. Antes de
dar uma cabeçada em quem pisou no seu calo e

arrumar confusão, reflita. Gaste sua energia em

outra coisa. Tipo dançando pela casa ou indo

pra balada. É sexta-feira: 'oba!

Touro 21/4 a 20/5
Para taurinos, o mundo interior precisa ser como

os campos verdejantes: calmo e trancüüo. Talvez __

o dia não esteja exatamente ideal para tanto,
Chuvas e trovoadas podem se armar no horizonte
sem mais nem menos, Mas você é sábio
suficiente para procurar abrigo, não se molhar no

temporal e ainda sair cantando: chove chuva,
laialalalááá" ,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu regente Mercúrio faz urpllnk forte com

N.etuno, Resultado: a cornmlcação se aprofunda e

se refina, Para um gemlnlano, é uma boa

oportunidade de mergulhar e Ir além dos limites
conhecidos, entrar numa escala superior de
conhecimento de 51 mesmo e de entendimento do
rnundo. Se você tem perguntas a fazer, não deixe
de colocá-Ias na roda,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Caroline Tironi e o namorado Richard Daniel depois de
temporada de quase um ano em Verona, Itália, onde estão
participando do importante curso de design de interiores,

fazem planos para voltarem breve ao Brasil

I

Por Moa Gonçalves..

moagoncalves@netuno.com.br

HOMENAGEM
Olha só que legal: para
homenagear o carnaval
brasileiro, a Brahma está

lançando uma edição especial de
680 millatas decoradas com

imagens alusivas à maior festa
popular do país. Mas por

.

enquanto quem poderá ver a cor

da preciosa embalagem é só

pessoal do Rio de Janeiro e de
Minas Gerais.

II TE CONTEI?
Para a galera que vai dar uma esticadinha amanhã
até Camboriú, a pedida é curtir a banca Black Out na
Expresso Choperia - uma das niais badaladas do
balneário.

Alguns dos profissionais de imprensa escalados
para enfrentar os veteranos do Juventus no

domingo, às 14 horas, no João Marcatto, antes da
partida oficial entre Juventus e Criciúma, são Celso
Luiz Nagel da Rádio Amizade, Joe Jr. e Régis
Cardoso da Studio FM, e Jailson Angeli da 105 FM.
Só craques! '

A programação do Banana Joe para amanhã (dia 27,
mais conhecido como sábado) acelera São Francisco
do Sul. Com repertório dos bons, a presença da
banda Loonix, de Curitiba, é a atração do palco
principal. Natenda eletrônica, os DJs residentes
comandam a balada.

.

Óí:MAS' HYUN'DAI JARAGUÁ DO SUL
Gam 32 anos de atuação no mercado automobilístico catarínense, o
grupo Dimas têm o prazer em escolher Jaraquá do Sul como novo
distribuidor Hyundai. A marca que mais cresce na Europa e nos EUA
chega ao norte do estado trazendo qualidade em serviços e carros

projetados com de�ign inovador para alto desempenho e segurança.
Uma paréería como esta vem agregar força à região e trazer um novo

caminho, que todos yão conhecer a partir do dia 5 de fevereiro, durante
coquetel oferecido pela empresa. "

Estrutura de eventos
Sala de reunião com

capacidade para até 100 pessoas
Telefone
Business Center
Locação de equipamentos
Internet (cobertura sem flo
em toda área social)

()'

Lazer
Saia de alonpmento
Saurut seca
SaunA úmida
Pilcin
Sola:riU1tl e áreas de repouso
Jacuzzi ( capacidade
pua 8 pessoas)

Na quarta-feira, o empresário Jurgen Joesting,
popular Igue, reuniu amigos mais chegadas na sua

elegante residência, para um delicioso churrasco e
também assistir à vitória de 3 x 2 do Juventus
sabre o Brusque; .

O Juiz de direito Márcio Renê Rocha e família, ainda
em ritmo de férias, descansa neste finalzinho de
janeiro na prala de Ubatuba.

liAl
IA}�mpt;@�a ro;i:!;):eir�ll1pat;i,j�ma'ilas pôêlerd�a� empres�'
fabricantes demat�!dal �!sportivo, fifm0� c�n��to �.�sei� �eses
cotip, o J;�vent!ls de1i1araguá. Ahpartiil'ide agpra;'·t<)dos QS jog';tdores'
disputarão o Campeonato Catarinense de Futebol com esta
m�rca. '2tJi ' urr1� ,lojas de'iJaragtiá já' estão vendet;tdó IBID.

Gílmar Moretti, vice-presidente de artes cênicas da
Scar, e Paulo Chiodini, presidente da Acijs, foram

conferir o Femusc

-._

O empresário gente boa Darci Budai Ar.ins, amigo
de longa jornada, não quer nem saber. Depois dos
cinqüenta, virou head banger, com cabelos
compridos ao estilo Ringo Starr. Agora a próxima
etapa é comprar Harley Davidson e viajar pelo
mundo.

Meu abraço carinhoso de hoje vai para Cristiane
Arend, um dos belos rostinhos que desfila na urbe
jaraguaense - outra leitora assídua da coluna.

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m2
Vista para o rio

.

'Cozinha americana completa
Cama solteiro/casal king size
Banheira de hidromassagem
Sal.a de.estar e lavabo
Conexio rápida e lavado
Conexlo 1'ápida com internet

DÁ-LHE, JUVENTUS!

Restaurante
Aberto

ao público
comcafé

da manhã;
almoço e jantar

Coffee break
Coquetéis

Buffet,s
Formaturas
Casamentos

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

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