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FOME: EM JOINVILLE 138 MIL PESSOAS VIVEM NA POBREZA. 35 MIL PASSAM FOME, NOVE MIL SÃO CRIANÇAS.

PIERO RAGAZZVOCP

...3

Juvc er a liderança
Angelina Jolie, a mulher mais

se� do mundo, confessa que
tem dificuldade em dar e
receber carinho. Mãe de três
filhos e defensora das causas
humanitárias, a bela pode
adotar um criança brasileira.
.85

MOA.

Direto de Jaraguá do Sul, a
artista plástica Dagmar
Bruemueller mostra sua obra
em exposição na terra do Tio

� Sam. Confira na coluna de
Moa Gonçalves, que conta
também sobre a possibilidade
do atacante Marcelinho

Carioc1a vestir a camisa do
Juventus. _ 88

Pereira (esquerda) começa jogando como volante, enquanto Leandro Guerreiro (direita) recupera a forma física para estrear no tricolor
, ,

Prefeito e vice recebem presidente estadual do PR
Nelson Goetten de Lima foi

recepcionado ontem de

manhã, no gabinete. O

deputado federal, eleito pelo
PFL, filiou-se ao Partido da

República e assumiu o

comando da sigla em Santa
Catarina. Moacir Bertoldi é
um dos três prefeitos
catarinenses do partido,
criado em outubro a partir da
fusão do Prona e do PL. Ele e

Rose devem fazer parte da

equipe que irá reestruturar
anova siglano Estado. .. 5

• PAN

2
MíNIMA

Brasil de olho na

redução de taxa

para importação
O objetivo dos Estados
Unidos de reduzir em 20% o

consumo de gasolina só será

alcançado com a redução
da taxa de importação do
barril de álcool, afirma
secretário americano. A
medida deve beneficiar
diretamente o Brasil.
.83

I

Sol com nuvens durante o

dia. Períodos de nublado, .

com chuva a qualquer hora .'
CONFIRA O MAPA TEMPO.
.86
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o Moleque Travesso
entra em campo amanhã,
às 16h, contra oCriciúma,
de' olho na liderança do

Campeonato Catarinense
da Divisão Principal. As
duas equipes têm sete

pontos e, juntos com

[oinville, dividem a ponta
da tabela da competição.
O técnico Itamar Schulle
não vai poder contar com
Fábio Lopes, que ainda se

recupera de uma lesão no
ombro direito e, com isso,
Pereira deve começar

jogando como volante.
Por outro lado, o

treinador contará com a

volta do zagueiro Diego,
que cumpriu . suspensão
contra o Brusque e deverá
formar a dupla de zaga
com Luciano Sobrosa. Já o
volante Leandro

Guerreiro, que chegou
nesta semana, ainda não

tem condições de atuar os
90 minutos e por isso só

deverá estrear contra o

Marcílio Dias na próxima
quarta-feira'.

DAvas

"Países pobres
qevem�de
chorar míséría"

I
I

I

O presidente Lula arrancou

aplausos no Fórum
Econômico Mundial, ao

dizer que os países mais

pobres precisam parar de
"chorar a miséria" e passar a

assumir responsabilidade
pelas dificuldades ,-

econômicas."
• 81
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• EDITORIAL

-

OPINIAO
opiniao@ocorreiodopovo.com.br

Garoto de Ipanema
As duas semanas vividas

por Jaraguá do Sul e Região,
com a realização do Festival de
Música - hoje o maior evento
'do gênero no Brasil- não serão

. esquecidas tão cedo. Para nossa
sorte, nesta sábado ainda eco

am pela cidade os acordes, os

instrumentos sendo afinados, a
cantoria pelos bares, os namo
ros efêmeros, as conversas entre
os artistas e todos esperam pela
grande [esta de encerramento,
-corn coro e orquestra.Foram
duas semanas em que amúsica
mostrou sua força propulsora
como instrumento de harmonia
entre os seres humanos. Sim, I

movimenta a economia, incenti
va o turismo, mas acima de tu
do, alimenta os espíritos daquilo
que mais necessitam: luz, fé no
futuro e certeza da existência de
Deus. Só Ele, na sua divina

A música alimenta os

espíritos daquilo que mais
necessitam: luz, fé' no
futuro e certeza da existên
cia de Deus".

sabedoria, poderia dar ao ser

que criou o dom de fazermúsi
ca.E na quinta-feira, como por
uma dessas coisas que só a

divindade pode oferecer, não
houve músico presente a este

Festival que não tenha lembra
do daquele do maior de todos
eles, o maestro Antônio Carlos
Brasileiro Jobim. O mestre,

completaria 80 anos no dia 25
de janeiro. Aut0r de 36 discos
e 300 mlisicas regis-tradas,
TomJobim é admirado em todo

o Mundo. Mas aqui no Bra�i�
nos últimos anos de vida, na

década de 90, não deixava de
destilar sua mágoa nas

conversas com os fiéis amigos
da Churrascaria Plataforma e

da Cabal do Leblon. Cortejado
por Frank Sinatra e pelos
maiores cantores e maestros do

planeta, aqui era tratado com
.

indiferença. Como Tom dizia,
"ser brasileiro é coisa pra
profissional". E é mesmo: só

quem sabe cbmo é o nosso dia
a dia, quem sofre nas mãos de

'

governos incompetentes, quem
paga impostos medievais e não

vê contrapartida, pode dar
valor a coisas como um Festival
de Música. Que ele seja
reconhecido agora, para não

ser lembrado depois com a

saudade que temos do nosso

Garoto de Ipanema.

• ENTRE ASPAS

" Respeito a independéncia dos poderes, mas uma reaproximação só
ocorre com respeito".

Mário Sérgio Peixer (PFL), prefeito de Guaramirim, em conversa como o presídénte da
Câmara Evaldo João Junkes (PT).

"Alguém colocou fogo".
Silvestre Panstein, dono da empresa de reciclagem Nicopel, atingida pelo segundo incêndio em menos de
umana.

I

"IÉ como uma espécie de ritual para trazer bons fluídos".
.-

Kreis Jr., piloto de corridas, explicando o porquê de ter adotado o númenf71 em seu carro.

• PONTO DE VISTA

�m festival para orgulhar os
catarinenses

o Femuse nasceu para ser

um evento de suma impor-
_
tância na cultura brasileira,
tanto na apresentação de
concertos de mais alto
nível artístico internacional
e de classes instrumentais
com grandes mestres da
música, provenientes de
vários países em quatro con

tinentes, como no envolvi
mento com a comunidade
por meio de atividades em

espaços alterna-tivos. O
corpo docente do Femusc
2007 é formado por líderes
nacionais e internacionais
da música erudita. É um

evento que deve orgulhar
ds catarínenees, pela sua

variedade de concertos, e

, pela hospítalídade oferecida

a professores e alunos em

um ambiente seguro, limpo'
e de excelente infra-estrtura
na bela J araguá do' Sul.
Tudo foi pensado de modo
a assegurar as velhores
condições a alunos e profes
sores, proporcionando con
dições de trabalho inve

jáveis, com salas amplas,
levando em consíderação as

necessidades de ensino de
cada instrumento.O Fe
muse vai contra as premo
nições de .muítos, que
alegam não ser possível um
trabalho de excelente qua
lidade com jovens ínex

perientes ou sem uma teta

lídade de profissionais
capazes envolvidos na tare
fa. Com um equilíbrio per-

.Alex Klein
Maestro-oboísta, diretor
do FEMUSC

O CORREIO DO POVO

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 - Caixa Postal19
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Telofone: 47 3371-1919
Planta0 Redaçao: 8835·1811 . Plantãe entrega do )ornal: 8807·3574/9174·7873
t-maus: radacao@ocorralodopovo.com,br

c omarc lal@ocorralodopovo.com.br
clrculacao@ocorraiodopovo.com.br ,

• DOS BLOGS

L.ula nega
3° mandato
É nula a chance de Luiz
Inácio Lula da Silva querer
imitar o colega da Venezuela,
Hugo Chávez, e mudar as
regras da Constituição para
tentar um terceiro mandato
em 2010. Essa possibilidade
foi cogitada pelo cientista
político Leôncio Martins
Rodrigues e deputados da

oposição ao especular sobre
intenções ocultas do

Programa de Aceleração do
Crescimento. Em reunião no

Planalto, o presidente da
República rejeitou o

raciocínio de que um

eventual sucesso do PAC
criaria condições políticas
para alterar a Constituição a

fim de que ele concorra a um

terceiro mandato daqui a

quatro anos. Lula disse: "É
um absurdo. Esse é o

mandate da minha vida".O
candidato presidencial do PT

pós-Lula é motivo de
conversas reservadas no

partido. Ciro Gomes (PSB)
surge como mais cotado.

4)kalencar@fOlhasp,com.br

Iffiijt'lde Souza

o PAC e os

ministérios'
o consórcio governista está
em polvorosa. A demora de
Lula em distribuir os
ministérios deixa inquietos os

deputados e senadores
governistas. Líderes das
legendas governistas
àvaliam, em privado, .que o

presidente conduz mal a

recomposição de sua equipe.
Lula faz chegar aos partidos
um recado: quer garantias de
apoio ao recém-lançado
Programa de Aceleração do
crescimento antes de ratear
os cargos dos ministérios.
No Congresso, diz-se que. o

presidente alimenta uma

ilusão. Os cargos devem vir
antes do apoio, não o ,

contrário. Até o minúsculo PC
do B, que mantém nos

Esportes o apadrinhado
Orlando Silva Jr., ambiciona
mais um lugar na Esplanada.
Há, de resto, a necessidade
de abrir espaço para os

noviços do governismo,
como PDT. É ambição
demais para pouco cargo.

4)ioSlaS@UOI,com,br

• DO LEITOR

Prefeito Moacir Bertoldi
consegue ser bem pior 1
Quando em campanha, o

prefeitoMoacirBertoldibrada
va em economia na gestão pú
blica e citava ser possível eco
nomizar cerca de 500 mil reais
mensais com o corte de cargos
comissionados. Hoje, na pior
das hipóteses, o número dos co
missionados está perto do
mesmo e em bom período dos
dois' primeiros anos foi até
maior que no governo anterior,
Reclamava e condenava o ex

prefeito de transformar a pre
feitura num cabide de em

pregos familiar e hoje o que se

vê é que a admínístração não
é do Bertoldimas des Bertoldi's
e familis. Alardeava trans

formar a cidade num verda-

deiro canteiro de obras e hoje
o que vemos é a cidade com

ruas centrais sendo tomadas

pelocapim.A prefeituramuni
cipal hoje faz parte da lista de
títulos protestados com empe
nhos emitidos que não são pa

gos. Programas, como a Farmá
cia Popular em convênio com
o governo federal, por aqui não
puderam ser implantados em

prática por falta de interesse e

dinheiro da prefeitura para a

contrapartida. O Bolsa Família
por aqui está prejudicado pois
falta combustível nos veículos
da equipe de assistência socíal
poder se deslocar aos lares das
famílias atendidas pelo pro
grama pera acompanhamento,

Sufoco
sem fim
yoltamos à época em que
precisávamos olhar a previ-

'

são do tempo antes de .G

agendar uma viagem aérea, li

já que por não operar por
instrumentos, os aeroportos
dependiam "de boa visibil-

I

idade para operar normal
mente. Dias seguidos a pis- (
ta do aeroporto de Congo
nhas, em São Paulo, tem
permanecido fechada por
causa do mau tempo,
causando atrasos em vários
outros aeroportos. Enquanto
não forem feitas as obras
de reparo nas pistas para
evitar o acúmulo 'de água
após as chuvas, os pas
sageiros vão continuar pe
nando. Quem volta de férias
deve se preparar para os

transtornos dos atrasos e

cancelamentos de vôos. É
um sufoco que não acaba!
Lembrando: Pagar pas
sagem de avião e ter minar
a viagem de ônibus é ina
ceitável Quem for lesado

.

deve acionar a Justiça .

feito entre qualidade, di
versidade, educação e in
clusão social, o Femusc se

destaca não somente como
o mais importante festival
do Brasil, mas sim como o

único com o propósito má
ximo de estender suas

raízes ao extremo social e
ao extremo alto" nível
artístico simultaneamente.
É por isso que a área social
ganha ênfase e faz o Fe
muse se destacar entre
outros eventos do gênero,
no Brasil e no exterior, coni
atividades em escolas, hos
pitais, orfanatos' e outros

.

centres ccmunttãrtcs,
contando 'com a partlcí
pação de professores e alu
nos.

4J mariainesdolciJolha@uol.com.br

•Marcos Scarpatto
Ex-vereador eleito pelo PT

ocontribuinte que espera ver

seu IPTU deste ano se trans'

formar em obras e melhorias"
infelizmente, verá apenas o

dinheiro todo servir para urr{�.
operação tapa-buracos das
contas municipais comple
tamente dilapidadas. Nossos
valorosos servidores municipais
esperam até agora o pagamenj]
to de suas férias, isso sem falar �

de esperarem.ainda a definição
clara do plano de carreira. Ahl
E o Issem e a operação até hoje
mal explicada com um banco'
íneernacíonal'Parece incrível
mas o atual governomunicipal
consegue de longe, mas muito
longe, serbem pior que o gover'
no anterior.

Os textos para !lsta coluna deverão ter no mlixlmo 1 .6BO carae., Fonte Tim!)!! New Roman12 e podem ser !lnvlados por e-mail
redaçAo@ocorrelodopovo,com,br, ou por carta no ,endereço Coronel Procópio Gomes de Ollv!llm246, cep B9251 200, Caixa
Postal19. É obrigatório Informar nome completo, proflssAo, "'CPF e"' telefone ("' nlo serio publicados).
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Projeto pioneiro criado

há mais de dez anos em

r Joinville pelo padre Luiz

Fachini (na foto, ao cen

tro), o "Cozinha Comuni

tária" .pode ser estaduali

zado, segundo o governa

dor Luiz Henrique (PMD
B), que inaugurou uma

i' nova unidade. O Estado e

Fundação Pauli-Madi
-

mantêm convênio de repas-

MOSAICO

se de R$ 50 mil/mês. Agora
os beneficiados sâo catado
res de lixo reciclável, com
almoço e café da tarde grá
tis'. Em Joinville háJ38 mil
pessoas vivendo na pobre
za. Dessas, 35 mil passam
fome, novemil são crianças.
São 33 cozinhas comunitá- ,

rias servindo 65 mil pratos/
mês com trabalho voluntá
rio de 460 pessoas.

o discurso repetido
"Individualmente importantes e complementares dentro

de suas respectivas áreas, os projetos sociais e de infra
, estrutura selecionados estão estreitamente associados entre

, si. Na verdade, eles formam um único conjunto voltado

para a dupla tarefa de inserir de modo competitivo o país
, na economia mundial. ( ... ). Elio Gaspari, da "Folha",
citando trecho da apresentação do PAC de Lula, para

)

compará-lo a uma nota de três reais: ninguém pode dizer

s
que sejam falsas porque nunca se viu uma verdadeira.
esmo lero-lero tucano FHC ao anunciar o "Brasil em

'A �

"h'nçao a nove, anos.

Aumenta a fervura
O' fim de semana pro

mete longas conversas

madrugada a dentro bus
cando definir as peças

principais no tabuleiro de
xadrez do novo se

cretariado do prefeito
, Moacir Bertoldi a ser

anunciado em fevereiro,
depois do Carnaval como
manda a tradição
rasileira. Reis e rainhas
correm atrás de respaldos,

sej a o das urnas, sej a a

assinatura de padrinhos
influentes mesmo que
nunca testados pelo voto

popular. Enfim, como'

ocorre em outras instân

cias, pouco importa a mis

são delegada pelo eleitor.
E muito menos a com

petência necessária. Pre

valece, na verdade, a so

brevivência política e, não

raro, a financeira.

mosaico@ocorreiodopovo,com,br

Exemplos
Festa Pomerana aqui

pertinho é um sucesso. A

Zommerfest, organizada
pela prefeitura de' Blume
nau sempre às quintas-feiras
neste verão, atrai milhares
de turistas. Ambas, é bom
dizer, a quilômetros das

praias. Enquanto isso; aqui
na terrinha dos portais em
construção não acontece

nada.

Goela abaixo
Conflito criado entre PFL

e PMDB de Blumenau pela
indicação do delegado re

gional acabou. Prevaleceu
o nome pefelista e fim de

papo. Enganouse redon
damente quem pensou que
o partido não teria influên
cia na tríplice aliança. Jorge
Bornhausen nunca articu

lou de graça. Já mandou e
,

ainda manda.

Cuidados
"Ouvir o ambiente onde
está émuito importante pa
ra o ciclista, portanto, não
faça uso de aparelhos de
som enquanto você peda
la". A recomendação está

no siste da PM/SC sobre
cuidados que o ciclista deve
ter. O que tem de gente
pedalando commil decibéis
nos ouvidos é um espanto.

FHC e Lula' acelerando
"Individualmente impor

tantes e complementares
dentro de suas respectivas
áreas, os projetos sociais e

de infra-estrutura selecio
nados estão estreitamente

associados entre si. Na ver

dade, eles formam ambos
tim único conjunto voltado'
para a dupla tarefa de inse
rir de modo competitivo o

país na economiamundial.

( ...). Elio Gaspari, da "Fol
ha", citando trecho da

apresentação do PAC de

Lula, para compará .. lo a

uma note de três reais: nin

guém pode dizer que sejam
falsas porque nunca se viu

uma verdadeira. Mesmo
lero-lero tucano Fernando

Henrique ao anunciar o

, "Brasil em Ação" há nove

anos.

Duvidando
"J á vi o filme. Mexeram

na Previdência alegando
que o órgãd era deficitário
e utilizaram recursos que

hoje deveriam remunerar

melhor as aposentador
ias". Senador Paulo Paim

(PT) sobre proposta do

governo de usar R$ 5
bilhões do FGTS em

fundo de investimentos.

José oruz I DlvUlgaç!o oOP

Ninguém por nós
O sonho acabou, com o

resultado previsível: lei do
deputado Paulo Eccel

(PT), homologada pela
Assembléia Legislativa e

que derrubava' a tarifa
básica para telefonia fixa
e celular, foi suspensa
Supremo Tribunal Fedé
ral. O Estado alega in

constitucionalidade, o

STF concorda. Governa-

o dinheiro da g�solina
Está pronto para votaçãô no Senadoprojeto de-lei

que restabelece o percentualmínimo da arrecadação
da 'Contríbuíção de Intervenção no Domínio
Econômico '(Cide) destinado à conservação,
recuperação. e ampliação qamalha de transportes. A.
aplicação dos recursos em programas de investimento
na infra-estrutura de transporte será realizada em

percentual igualou superior a 35% de sua

arrecadação. Os recursos da Cide a serem aplicados
no financiamento de programas de inita-estrutura
nesses setores, a partir dos recursos do orçamento
anual da União, não poderão ser bloqueados pelo
Executivo

dor Luiz Henrique aguar
da agora o julgamento
final. Nbão quer perder
a receita. Diz que isso é

competência do parla
mento federal. Em feve

reiro, SC terá lá 16 depu
tados federais e três se-

'nadares. As tarifas bá
sicas deles somos nós pa

� gamos. Do governador
também.

Insuportável
Finais de tarde e à noite

a rua Ângelo Schiochet em
alguns momentos parece

paleo de campeonato de
som automotivo. É de
arrebentar os ouvidos de

qualquer um e isso porque
os veículos estão de pas

sagem. Afinal, não é infra

ção grave prevista em artigo
do CTB? Então, multa
neles e PWnto!

Definhando
Site do diretório estadual

do PSOL mantém lá a

senadora Heloísa Helena

quando de visita a Florianó

polis na campanha à presi
dência da República. É a

única informação disponí
vel desde o dia 17 de julho
do ano passado. Agora sem
deputado estadual- Afrânio
Bopré não se reelegeu .. é
morte lenta.

O CORREIODO POVO

DETALHE

É pau ...
Clima quente no PT de

Jaraguá. Hoje, o
presidente do diretório
estadual e deputado r�·

eleito Pedro Uczai está Q

na cidade e conversa,
:"

inclusive, com o prefeito
"

Moacir Bertoldi, que
,(.

sonha ter os antigos
'o

(

"namorados" ao se lado
)

e no seu governo. \:::,

Oferecendo secretarlas,
'o

"

...é pedra ..,.
.

Mas a ala do deputado o

monei da Sliva abomina f

a proposta de Bertoldi. fi

Por motivos óbvios: a 0

candidatura do í

parlamentar a prefeito (a
quinta) em 2008 iria ')'

para o brejo. Bom ,)

lembrar que o partido i

perdeu os dois lS

vereadores eleitos em

2004 e hoje simpáticos
ao prefeito.

'�
"�

Começou
Primeiro acidente na

recém-inaugurada e

inacabada Rodovia do
Arroz aconteceu ontem,
próximo ao �)

entroncamento com a
)

BR-280, com caminhão �

de bebldas. Felizmente, i'
.. ,

sem vítimas, Estrada "

com curvas sinuosas,
estreitas e asfalto novo

é tentação para acelerar
e

E O povão fez a festa
....

Sem dó
Ministro da Previdência

•
.

Social Nelson Machado
�já sabe como vai .l-

amenizar o crescente '.,

rombo no orçamento do
_j

órgão: vai reduzir a
concessão de benefícios
em casos de
incapacidade

u

:1

comprovada, como �.!
auxílio doença e

.)

aposentadoria por fi

invalidez. Ficaste

aleijado? Azar teu!
:3

J

Na estrada
In

If

Para fevereiro o t

secretário da Fazenda In

Sérgio Alves já agendou I
um roteiro de visitas às

�

30 secretarias regionais ",j

de desenvolvimento., Vai ':'

discursar garantindo 1

autonomia financeira às
J

SDRs para execução de
}

obras mediante projetos
consistentes de suas

f

prioridades. 1

Teoria na prática
Duas mudanças fundamentais nas secretarias de

desenvolvimento regionais para este primeiro ano do

segundo governo deLuiz Henrique da Silveira

(PMDB): as licitações serão feitas pelas próprias SDRs
que, ao mesmo tempo, poderão programar obras

alicerçadas por orçamentos' pré-determinados. O
governador garante que a execução orçamentária será

integral, já não dependendo mais de verbas das
secretarias centrais; Se assim for, na prática vai se

materializar a autonomia que nunca tiveram.

Descentralizando de verdade e não no faz-de-conta.

\1

1
b

J

l'

o

i
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ALEX KLEIN, DIRETOR ARTíSTICO DE FEMUSC, MAESTRO E OBoíSTA

"O festival vai ser ícone da cultura catarlnense".

-

Uma pessoa que respiramúsica, assim
como Jaraguá do Sul respirou nos últimos
15 dias. É dessa forma que Alex Klein,
diretor artístico do Festival de Música de
-

,

Santa Catarina, é visto pela maioria dos
instrumentistas participantes do evento.

À frente da empreitada desde a primeira
edição, em 2006, e responsável pelas decisões
mais importantes doencontro anual de cerca
de mil professores e alunos, ele circula pelo
Centro Cultural da Scar como exemplo a ser

seguido. Dono de um currículo com cerca de
35 anos de dedicação à música de concerto

no mundo inteiro, o oboísta começa a fixar
r a íze s em J araguá do Sul. Uma cidade
intitulada de "informal, sem exageros e que

.

apesar da exuberância mostra simplicidade".
A partir desta interpretação, o maestro

coloca na lista de objetivos a serem seguidos
02 continuidade do evento por décadas, tendo
sempre o município de pano de fundo. Para
falar sobre isto, Alex Klein ·conversou com a

reportagem de O Correio do Povo no intervalo
de um concerto e outro.

OCP , O Femusc teve

somente duas edições e já
:. alcançou um patamar que
; surpreende O que levou a

esta ascensão tão rápida?
Klein - Há certas coisas

na sociedade que devem
ser feitas bem desde a

primeira vez. Quem
constrói uma ponte, um

viaduto, não vai faze-Ia
esperando trocar alguma
coisa daqui á alguns anos.

IN o caso do Festival,
estamos fazendo uma coisa

que vai ser ícone da
cultura catarinense. Nosso

plano é fica aqui por
-décadas.

OCP - Como manter

este padrão conquistado?
Klein - Estabelecer é

mais difícil do que manter.

.Estarnos lutando contra

interpretações errôneas

.

sobre o que é a música
clássica. Muitos acham
que é uma coisa de

"gravatinha", mas aqui os
alunos fazem festa como se

fosse um concerto de rock.
Precisamos mostrar que
aquilo que é organizado no

Brasil tem padrão igualou
superior do visto no

exterior.

OCP , O que o público
e os músicos podem
esperar das próximas
edições do Festival?

1

"Muitos acham
, .

...

que e uma corsa

de 'gravatinha',
mas aqui os

,

alunos fazem
festa como se

fosse um

concerto de rock"

Klein - Chegamos onde
queríamos chegar. A idéia
era fazer um evento

.
r e sp e itado nacional e·

internacionalmerxe, e isto

conseguimos. Agora eu

gostaria muito de trabalhar
a cultura musical de
J araguá do Sul e Santa
Catarina.

OCP - As ações sociais
fazem parte deste

objetivo?
Klein - É a prioridade

desde o começo. Só que o

social não é apenas
atender o pobre, é dar

atenção a todos aqueles
que podem participar de
um evento como este. Para

que isto aconteça vamos

trabalhar com escolas e

PIERO RAGAZZI/OCP

'alunos durante o ano para

aproveitá-los no Femusc
2008.

t ,

OCP - E para isto que
nasceu o Instituto.

� Femusc?
Klein - Sim, ele surgiu

para gerir o festival.

OCP - Esta integração
é uma forma de
desmistificar a imagem
formal que a' mú s ic a
erudita tem?

. Klein - A música de
concerto tem uma

profundidade maravilhosa.
Casa vez que' ouvimos
descobrimos algo novo.

Para muitas pessoas é fonte
de estímulo emocional e

por isso tratam como algo
especial. Ao fazer isto, se

vestem bem. O problema é

que às vezes é visto como

algo somente para este

tipo de apreciação. Não é

verdade. A música de
concerto recebe a todos.

OCP -' Há muitos
estilos musicais que se

misturam em busca de
uma nova vertente. A
música erudita caminha
neste sentido?
Klein - Sim, a música

clássica tem muitas

vertentes. Aqui tocamos
desde obras populares até

de concerto. Mas, a ênfase

"A ênfase do
Femusc. é
fazer música
bem feita. A
mistura está
nos ouvidos
de quem ouve.
Faz quem
quer"

do Femusc é fazer música
bem feita. A mistura está
nos ouvidos de quem ouve.

Faz quem quer.

.

OCP - É este o atual
cenário no Brasil?
Klein - Aqui temos

problemas. O Brasil não
consegue separar as

. culturas. É um país em que
temos como música
nacional o samba,
originário da África.
Louvamos como símbolo
sexual a mulata. Tudo veio
des escravos. Em outros

lugares acontece de a

cultura pura ser mais

importante da trazida de
fora. Mas, no Brasil aquela
vista como a do mais fraco
tem grande apelo. É o

reflexo do que somos: uma

mistura.

OCP - A música de
concerto tem espaço para
a novidade?
Klein - Tem muita coisa

nova, muitos que tocam as

próprias obras. No Femusc
ainda não temos curso de

composição. Só teremos

quando ele se erguer a

nível internacional, corno
os outros que oferecemos.

OCP - Você diz que os

15 dias de Femusc podem
Ser igualados a um ano de
curso no exterior. Por

quê?
Klein - A carga horária

de uma universidade dos
Estados Unidos tem uma

hora/aula por semana e são

cerca de 34 sem-anas de
classes por ano. Aqui tem
duas horas a mais de

interação entre professor
aluno. Além disso, há o após
aula. Numa universidade
no estrangeiro jamais vai se
ver os dois lados tomando
uma cerveja no.bar.

OCP - É -por isso que
os professores se sentem

bemaqui?
Klein - Eles ficam felizes

porque tem a necessidade
de contato. Só que algumas
culturas, como da Europa,
estão fechadas a isto.

O CORREIO DO POV

• QUEM 'É:

"Chegamos onde
queríamos
chegar. A idéia
era fazer um
evento

respeitada
nacional e

internacionalmente"

Outras, como a dos Estados'
Unidos, têm tanto medo de
assédio sexual que impedem
este tipo de relacionamento,
porque quem sai com aluno
automaticamente assume

ter um affair. Felizmente
estamos amadurecendo de
maneira mais inteligente no

Brasil.

OCP - Qual é a dica

para quem quer conhecer
e apreciar a música de
concerto?
Klein - A primeira é

participar das nossas

palestras no Musicalmente
Falando, às 20hlS. A outra

é não ter expe c ta tivas
Deixem a música falar e

não criem barreiras, anteSi:
de compreender o que ela
quer dizer.
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TRANSPORTE COLETIVO: USUÁRIOS DEVEM FICAR ATENTOS PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE. P resid e n te estad ua I

Mu,dança no trânsito adiada do PR visita prefeito
JARAGUÁ DO SUL Nora.

Nacionalmente, o partido
presidido por Sérgio Victor
Tamer integra a base aliada
do presidente Lula, tanto
que a articulação política do
PR é feita pelo ministro dos
Transportes, Alfredo Nas

cimento, também presidente
de honra. A bancada na

Câmara Federal é formada

por 40 deputados. Em Santa

Catarina,' o partidó conta

atualmente com três

prefeitos e 11 vice-prefeitos.
Em menos de quatro anos,

Nelson Goetten de Lima
mudou duas vezes de

partido. Foi eleito deputado
estadual pelo PP em 2002 e

mudou-se para o PFL em

2003. Nas eleições do ano

passado, conquistou uma

cadeira na Câmara Federal
pelo PFL e, antes da posse,
filiou-se ao PR .. (Carolina
Tomaselli)

� .

para proxuna semana N a condição de

presidente estadual do PR

(Partido da República), o

'deputado federal Nelson
Goetten de Lima fez ontem
sua primeira visita oficial ao
prefeito Moacir Bertoldi

(PR) e a vice -prefeita
Rosemeire Vasel (sem
partido). O PR foi fundado
em outubro do ano passado,
resultado da fusão do Prona
e PL, legenda a qual o

prefeito e a vice eram

filiados.
Além do primeiro contato

corri. Bertoldi e Rose,
Goetten convidou as

lideranças republicadas do

município a integrar a

. equipe que será responsável
pela reestruturação da nova

sigla no Estado, segundo
informou o presidente do PR

emJaraguá do Sul, Leônidas

PIERO RAGAZZI/OCP

Parte dos dispositivos
dos semáforos chega
de hoje de Curitiba e

ainda serão testados

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

Prevista inicialmente para
acontecer nesse fim de

semana, a nova etapa de

mudança no sistema viário

central foi adiada para o

próximo sábado, 3. O

secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera, informa que
data foi alterada porque

parte dos controladores de

tempo dos semáforos chega
hoje de Curitiba/PRo

Os dispositivos estão

sendo instalados nos

sinaleiros das ruas com novo

sentido e em três

, cruzamentos. Depois que a

instalação ficar pronta, a

empresa paranaense
.

Dataprom (vencedora da

licitação) vai testar os

equipamentos para avaliar o
funcionamento.
Com a inversão do sentido

das ruas, os usuários do

transporte que antes

embarcavam na Reinoldo
- Rau vão pegar ônibus na

Marechal Deodoro, e vice-

Ilha entre a Marechal Floriano Peixoto e a Epitácio Pessoa foi reduzida para adequação do tráfego central

versa. Na direcão Centro-
o

,

horários dos ônibus e rotas

costumeiras hão sofrerão

alterações. Na direção
Bairro-Centro, o desern
barque acontecerá na rua

de sentido oposto ao do

embarque.
Os ônibus com embarque

e desembarque no terminal
urbano de ônibus passarão
pelas ruas Getúlio Vargas,
Henrique Piazera, Francisco
Fischer, Expedicionário João
Zapella (Javel), Marechal
Deodoro, Marina Frutuoso,
Ângelo Schiochet,
Reinoldo, Procópio Gomes,
Reinoldo Rau, Procópio

Gomes, Marechal Floriano
Peixoto e Epitácio Pessoa,
retornando ao terminal.

MUDANÇAS - Amudança
de sentido engloba as ruas

Reincido Rau, Marechal
Deodoro (exceto o

Calçadão), Henrique Pia

zera, Francisco Fischer,
Quintino Bocaiúva e Estheria
Lenzi. Algumas transversais

também serão adequadas
conforme o tráfego, como as

ruas Domingos da NJva,
Bernardo Dornbusch,
Quintino Bocaiúva, Antônio
Carlos Ferreira e João
Marcatto.

Bairro, embarcam na

Marechal Deodoro ou na

Henrique Piazera (em
frente à Borrachas Wolf) os

usuários das linhas Alto da

Serra, Rio da Luz, Bat�a do
Rio Cerro, Garibaldi,
Jaraguá 84, [aragua Esquer
do, São Luis, Madre Paulina,
Rio Molha e Ilha da Figuei
ra. Embarcam na Reinoldo
Rau os usuários das linhas
Nereu Ramos, Estrada

Nova, Rau, Rodeio, Três
Rios do Norte, Tifa
Schubert, Santa Luzia e João
Pessoa - lembrando que os

PIERO RAGAZZI/DCP

Nelson Goetten se reuniu ontem com Bertoldi e a vice no gabinete

CW e Bombeiros abrem vagas para voluntários.BOA AÇÃO
PIERD RAGAZZI/DCP

e levar fotocópia daCarteira de
Identidade; atestado de bons
antecedentes; fotocópia de
documento de freqüência no

ensinomédio ou de conclusão
do ensino fundamental; e

declaração de prestação de

serviço voluntário, caso tenha
trabalhado . em outras

corporações, Mais informações
com Roberto ou Greice, pelos
telefones 21 061 O 13 ou

,21061008. (DZ)

CW (Centro de Valorização
da Vida) completou nesta

semana dois anos de atividade
na região. O trabalho da
entidade consiste em oferecer

apoio emocional para pessoas

que sentem dor ou angústia, por
meio de atendimento pessoal
ou por telefone.
O posto do município está

instalado no piso superior da
rodoviária e atende todos os

dias do ano - inclusivedomingos
e feriados i, e a meta para este

ano é funcionar 24 horaspor dia.
Para que isso aconteça, oCW
vai realizar, no dia 10demarço,
um processo seletivo de
voluntários.
O coordenador do programa,
Oscar Luiz Maba, comenta
que a entidade conta com 20

voluntários, mas o ideal é que
tivesse pelo menos o dobro.
"Se o posto tiver condições
de. atender 24 horas, o CVV
nacional (commatriz em São

Paulo) nos fornecerá um

númerb de telefone para

aceitar ligações a cobrar",
explica, informando que os

voluntários se revezam em

turnos de quatro horas e

meia.

O posto oferece apoio
emocional pessoalmente ou

por telefone, assegurando o

anonimato. A entidade é

mantida através de doações
e de arrecadações por meio
de eventos organizados pelos
voluntários. No ano passado,
o CVV realizou mais de 600
atendimentos.
Os interessados em

participar do processo
seletivo precisam ter mais de
18 anos de idade, e a

inscrição pode ser feita pelo
telefone (47) 3275-144. Q
programa funciona funciona
na sala 9 da Rodoviária do

municipio, na Rua Antônio
Cunha, 160/Baependi. O
horário de expediente é das
7 às 23 horas, nas terças e

quartas-feiras, e das 11 às 22

horas nos demais dias da

semana.

BOMBEIROS - O Corpo de
Bombeiros Voluntários do

município está abrindo 30

vagas para a terceira edição
do curso de Capacitação de
Bombeiros . Voluntários,
realizado em parceria com o

Senac (Serviço Nacional de

Aprendizagem Comercial).
O curse já formou cerca de
60 alunos e é -o único

oferecido no Brasil p�ra
bombeiros voluntários.
A capacitação dura seis

meses e engloba noções de
combate a incêndio e

atendimento pré-hospitalar.
As aulas acontecerão no

Senac de segunda a quinta
feira, das 19 às 22 horas.
Os candidatos deverão

apresentar-se na sede da

corporação (Rua Epitácio
Pessoa, 90/Centro), entre 14 e

18 demaio, das 14 às 18 horas,
para uma entrevista de pré
seleção. Os interessados
deverão ter 18 anos completos

Um grupo formado por saxofonistas do Femusc (Festival de Música de
Santa Catarina) esteve no Presídio de Jaraguá do Sul na manhã de ontem.
A visita fez parte da programação de concertos sociais feita pela

, organização do evento, que continua hoje, às 17h30 no Grande Teatro da
. Scar, com entrada gratuita. A apresentação iria ocorrer na Praça Ângelo
Piazera, mas foi transferida por causa da posslbllldade de chuva. (KE) CVV oferece apoio emocional
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AL�M DAS EXPECTATIVAS: BALANÇO INDICA RECORDE DE PÚBLICO ANTES MESMO DO FIM

O CORREIO DO POVO

Festa Pomerana termina amanhã

depois de dez dias de animação
PIERO RAGAZZl/OCP

Co�ldas tipicas são atração da festa, junto com as competições, bailes e desfiles que divertiram o público durante os dez dias de programação
,

,

casamemo à moda
a�tiga abre o sábado,
que continua com

ap-resentação culturais

KELLY ERDMANN
POMERboE

A 24ª Festa Pomerana
termina nest e final de
semana depois de dez dias de
muita alegria, comida típica
alemã, música e competições .

esportivas. Para encerrar as

comemorações pe lo
aniversário da cidade, a

programação de hoje conta

com uma das atrações mais

esperadas pelo público: um

casamento inspirado
naqueles que aconteciam há
cem anos.'

Os noivos Sírio Jandre e

Rúbia Peiker sobem ao altar
às 9h30, na Igreja da Paz.
Uma hora mais tarde, os

convidados seguem pelas
ruas do Centro do município
em desfile até chegar ao

Pavilhão Principal da Festa
Pomerana. A partir de então,
o conjunto Adlers Band
anima os festejos que
continuam durante à tarde'

De forma paralela,
ocorrem no Pavilhão
Cultural apresentações
diversas. Às 18h45, é a vez

do
.

Grupo Folclórico

Pomerano subir ao paleo para
mostrar ao público um pouco
mais da cultura trazida pelos
imigrantes alemães. Às
19h15, quem assume o local
'é a Banda Darb. Em seguida
tem ainda a companhia
teatral ''A vida é uma peça"
e as disputas do' melhor
lenhdor, serrador e bebedor
de chope. Quanto à música,
ela fica por conta dos
conjuntos Trio Edelweiss, Os
Cometas, Verde Vale e Tema
�1usical.

Para amanhã, a pro

gramação continua extensa,
tendo início às 9h30, com o

último desfile típico da
edição 2007 da festa. Ao

longo do dia, os pavilhões da
Pomerana recebem nove

grupos e bandas que' pro
metem animar o domingo.
O encerramento está
marcado para acontecer ao

som de Os Cometas, com
show previsto para começar
às 22h.

Os ingressos de hoje
custam R$ 8 e amanhã a

entrada é gratuita. Já o

estacionamento tem preço
fixado em R$ 5, para carros

de passeio, e em R$ 3, às
motocicletas. O chope, em
copo de 400 mililitros, é
vendido a R$ 3,50 cada, e

. refrigerantes e água sem-gás
a R$ 2.

Caminhão perde o controle na SC-413, em Guaramirim

Moradores do Caixa D
'

Agua recolheram parte das bebidas caídas

Um caminhão da assistiu à ocorrência desde
empresa Bebidas Príncipe, o começo, o barulho da
de [oinville , tombou no frenagem e da queda do
início da manhã de ontem veículo foram tão intensos
na Rodovia do Arroz, 'no
trecho próximo à entrada
do Bairro Caixa D'Água,
em Guaramirim. O

. acidente aconteceu depois
de o motorista perder o

controle em uma curva.

Segundo o agricultor
Gilda Tomaselli, 53, que

que chamaram a atenção
dos moradores da região.
"Ele (condutor) tentou

puxar de volta, mas não
,

conseguiu. Antes de cair,
ainda bateu na estrutura

das placas de trânsito",
comentou.

Logo em seguida, o

produtor rural correu para
socorrer os ocupantes do
caminhão. Os três saíram

pelo espaço do para-brisa
antes da ajuda chegar. O
motorista, Altair do Espírito
Santo, 44, apenas sofreu
escoriações pelo corpo,
assim com os ajudantes
Rogério Schochartd, 32, e

, Marcelo Colnitz, 33. Todos
foram encaminhados ao

Hospital Santo Antonio de
Guaram ir irn para trata

mento médico.
Conforme o

-

chefe de

manutenção da Príncipe, que
somente se identificou como

Kit, Ç> prejuízo foi grande.
"Eram cerca. de setemil quilos
de bebida. Somente o baú
valia R$ 60 mil", contou .

Mesmo danificadas pela
queda, as bebidas acabaram
sendo levadas pela
população. (KE)

CORUPÁ

Depósito de esgoto
vai ser vistoriado

o secretário de Meio Am
biente de Corupá, Julio César
Dominoni, esteve no final da tarde
de quinta-feira com a' equipe
regional da Fatma (Fun-dação de
MeioAmbiental) para tratar sobre
o depósito de esgoto denunciado
na localidade de PedraD'Amolar.
Segundo ele, por enquanto não há
nada definido a respeito do
problema enão se sabe �e a empresa

.

tem licença para o serviço. Na
semana que vem, os técnicos da
agência da Fatma de Joinville
vistoriam o local para mais tarde
divulgarem parecer técnico. (KE)

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL _

�

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,137 2,138 1J

PARALELO 2,250 2,350 1J

TURISMO 2,095 2,218 1J

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

it BOVESPA 44.412 -0,61%
it DOW JONES (N. York) 12.487

.

-012%
it MERVAL (B. Aires) 2,039 -022%
it NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,721

• CUB janeiro
R$BB9,54

• PLANTÃO DE POLICIA

CAPOTAMENTO NA SC-413
Na tarde de ontem, um Ford Escort Hobby, placas de Joinville
capotou na SC-413, trecho entre Massaranduba e Blumenau.
Com três ocupando, era conduzido por Flávio Witt, 42 anos,
que sofreu escoriações no cotovelo e coxa. As passageiras
Tainá Witt, 16 anos, sofreu escoriações na cabeça, costa, e
Rita de Cássia Machado Witt, 37 anos, sem ferimentos ficou
em estado de choque .

• FALECIMENTOS'
Faleceu ás 01 :40h do dia 26/01, a senhora Maria Lulza de Mendonça
Boehme, com idade de 64 anos.O velório foi realizado na Capela São
Pedro e o sepultamento no Cemitério Municipal de Schroeder,

"Para alcançar
a vltórla;é

preciso, antes
de tudo,
acreditar
nela."

*****
* *
*****

COLÉGIO
MARISTA
SÃO LUIS

EDUCANDO PARA A VIDA!

Educação Infantil ao Ensino Médio
www.marista.org.br
33710313

.-••�!!:�!!�!!!!!=_..�-__""':'_J.=
transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
PARA JOINVILLE COM MICR06NIBUS E UNIVERSITÁRIO

POsmvo· ENERGIA· EXATHUM • SOCtESC/TUPY • ACE UNERJ ": CEPEG • SENAC - FAMEG

Ligue: 3370-4888/9184-9988 com Luciane Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Roselene
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EINíCIO: PARA 2007, AS PRIORIDADES SÃO O TÉRMINO DA ARENA, O PARAJASC E OS JOGOS ABERTOS
CESAR JUNKES/OCP

'J-'

Depois do sucesso da organização da Olesc, em 2006, Jaraguá do Sul recebe neste ano a principal competição poliesportiva do Estado

FME quer que Jasc seja uma

competição para comunidade
Como resultado, o

objetivo é que a

cidade termina entre
os seis primeiros

comunidade. "Vamos
centralizar as competições para
que os jogos sejam em locais
de fácil acesso para os

torcedores", disse.
Outros objetivos para este

ano, e que atingem direta
mente às duas competições, é
a conclusão daArenaJaraguá,
prevista para inau-gurar em
maio, e' a c0l!strução da pista
sintética de atletisI?-0'. "J á
conver-samos com o

(secretário de Esporte, Cultura
e Lazer) Gilmar Knaesel, para
conseguirmos recursos tanto

para as obras como também

para organizar os dois

eventos", informou Leutprecht.
Amanhã, ele viajará para

Brasília, para apresentar a
,

JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Com os trabalhos
reiniciando na FME, não dá

para se esquecer do carro

chefe para 2007 - a

organização Parajasc e do Jasc.
As duas competições
acontecerão, respecti
vamente, em julho e novembro
emJaraguá do Sul e o principal
objetivo, segundo opresidente
da entidade, Jean Leutprecht,
é fazer um evento para a

prestação de contas do Pee

(Programa Esporte Cida

dania) e agilizar o processo de
renovação domesmo, alémde
buscar recursos para a pista de
atletismo. Outra obra que deve
ser feita para os J asc é o

estande de tiro. Em fevereiro,
o prefeito Moacir Bertoldi
deverá nomear a CCO

(Comissão Central

Organizadora) dos eventos e

. Leutprecht deverá comandar
as duas.

Sobre a participação da
cidade nos Jasc, o presidente
disse que Jaraguá do Sul não
estará representada em todas
asmodalidades, mas competirá
na maioria. "Estamos

aguardando a definição da

Brasil volta a jogar no Maracanã
1

RIO DE JANEIRO presidente da CBF, Ricardo
Teixeira. A decisão foi tomada

pela CBF em parceria com o

govemador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, após o

entendimento das partes para
a realização de novas obras no
estádio visando à Copa do
Mundo de 2014, que temBrasil

ASeleçãoBrasileira voltará
a jogar no estádio doMaracanã
após sete anos na primeira
partida em casa pelas Elimina
tórias da Copa de 2010, em
setembro ou outubro. O
anúncio foi feito ontem, pelo

e Colômbia como con

correntes.

"A data do jogo vamos

definir dentro dos próximos dois
meses, esse jogo poderá ser em

setembro ou outubro, mas é
certo-que o primeiro jogo das
elírnínatórias vamos realízamo

Maracanã", disse Teixeira.

nova diretoria da Fesporte para
saber quais modalidades
estarão na competição,
principalmente no Parajasc",
comentou Leutprecht.

Entre as novidades par o

J asc, três pontos serão

diferencias das outras 46

edições. A primeira é a idéia
de monitoramento para
transmissão on-line da

competição. A CCO também
deverámontar uma ouvidoria

para 'sugestões e· críticas

durante a edição. A terceira

novidade será o trabalho
voluntário, em uma parceria
com a Faculdade Jangada.
"Nossa previsão é que cerca de
300 pessoas trabalhemdurante
os Jasc", disse Leutprecht.

• LINHA DE FUNDO Julimar Pivallo

/
.

Contra o Tigre ....
Todo cuidado é pouco. O Criciúma pode vir com seis jogadores
no meio-campo e apenas um atacante. Parece ser uma formação
defensiva, mas funcionou muito bem contra o Figueirense, pois
os dois alas apóiam muito o ataque. O técnico Itamar Schulle
encheu de elogios o time do Criciúma e não é para menos. Mas
o Juventus joga em casa, vem apresentando um bom futebol e,
se jogar o que jogou em Brusque, em grandes chances de sair
com a vitória. Bom para a torcida, que tem a chance de ver um

grande espetáculo.
'

'i�
i,,!)

...................................

Reforço
Aqui em Santa Catarina, a

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

para as arquibancadas
descobertas seja de, no

minimo, R$ 15. Os clubes

que cobrarem menos, como
é o caso do Atlético de

Ibiramà, terão de arcar com

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

torcedor.

Figueirense
Para o jogo deste domingo
contra o Marcílio Dias, o

alvinegro da Capital terá dois

desfalques. O meia Fernandes
e o atacante Michel Simplicio
estão machucados e nem

devem ser relacionados. O

primeiro deve ficar fora por
dois jogos, enquanto que
Simplicio ficará dez semanas

tratando uma distensão na
.

coxa esquerda,

Dispensas
A coisa não anda muito bem
no Métropolitano. Depois de

conquistar o primeiro ponto
do campeonato, com o

empate em 2x2 com o

Joinville fora de casa, a

diretoria anunciou ontem

duas dispensas. O lateral

esquerdo Anderson Gaúcho
e o atacante Jackson
deixaram o clube, segundo a

diretoria, por ordem técnica.

Avaí
O lateral-direito João
Rodrigo está de volta ao

�vaí. Ele estava na Áustria,
onde, há dez dias, foi fazer
testes no SK Puntigamer
Sturm Graz. Ele já havia
sido apresentado no time
catarinense no dia 28 de
dezembro do ano passado,
rnassurnlu. Agora, ele
voltou para ficar, mas não
enfrenta o Metropolitano,
amanhã.

'I
.. �,

:R

Felipe Massa demensírac
confiança no novo carro

',1

ITÁLIA

O brasileiro Felipe Massa
está otimista com relação ao

modelo F2007 da Ferrari,
mesmo com os problemas de
chuva e acidente que
aconteceram nesta semana no

circuito de Vallelunga. Ontem,
Massa bateu forte contra a

proteção de pneus, mas saiu

ileso do acidente. ''Apesar de
todos os·problemas, no final

conseguimos realizar o

trabalho", declarou o piloto
brasileiro para o jornal italiano

Gazzetta della
.

Sport, .r.:
"Completamos algumas voltas
com pista seca e várias com O

asfaltomolhado", seguiu.
"Deste ponto de Vista foi

uma penÇl. não termos tido .:

mais tempo para trabalhar em; ,;
condições normais", falou., _ <.;

"Pelo menos conseguimos',
completar alguns giros e _.'
esperamos conseguir fazer ,

. .�

mais na próxima semana de

treinos", afirmou Massa.
"Minha impressão com

relação ao novo carro é boa",
avaliou o piloto.

Ronaldo faz exames no Milan
MILÃO

O atacante Ronaldo
concluiu a bateria de exames

médicos prévios à sua

contratação pelo Milan. Pela

manhã, o brasileiro foi exami
nado em uma clínica em

AppíanoGentile, almoçou com

o técnicy do clube, Carla
Ancelotti, e depois partiu para
uma nova série, no centro de
treinamento do clube.

O brasileiro deixou
normalmente as instalações do
CT do Milan, o que pratica
mente confirma sua contra

tação pelo clube rubro-negro.

Embora não haja confirmação
oficial, émais que provável que
Ronaldo fique à espera de
receber a aprovação nos testes
médicos e, com isso, acertar os
últimos detalhes da transferên
cia. O jogador deve' assinar o
novo contrato na próxima
segunda, em Madri.
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Juventus enfrenta o

Criciúma amanhã
de olho na ponta
da tabela

JULIMAR PIVATIO
JARAGUÁ DO SUL

o CORREIOESI)
esporte@ocorreiodopovo.com.br

DESFALQUE E RETORNO: ZAGUEIRO DIEGO VOLTA DE SUSPENSÃO, MAS FÁBIO LOPES CONTINUA DE FORA

Atrás da liderança
PIERO RAGAZZI/OCP

O CORREIO'DO POVO

carros que chegam", disse
Gabriel. Além de elogios, a

banda disse que a repercussão
foi maior que a esperada.
"Conseguimos uma boa forma
de l'divulgação para a banda",
afirmou Luiz. Eles já foram

co convidados para participar de
programas de rádio e a versão

já ganhou as ondas das rádios
da região.
A banda existe desde 2002

e há dois ano e meio está com

esta formação. Eles já têm uma

demo lançada e pretendem,
ainda este ano, finalizar e

. di�' . '"' 'priineiro CD oficial,
Pata iecér o trabalho da
banda � baixar o hino, .é só
acessar o www.distorcao.corn.

HINO DO JUVENTUS

Ressurgiu para a vitória
Seu futuro é glorioso
Entrará para a história •

Será sempre vitorioso

CATARINENSE 2007
a Rodada

, 2° Criçiúma . i!/l"',,

I 3° Juventus
4° Gy,arani

I 5° Marcílio Dias
6° Brusque

I 7° Chapecoense
8° Avaí

I go Atlético
10° Metropolitano

111 ° Próspera
12° Figueirense

disputada em Joinville.
Com um grupo formado

por vinte jogadores o time
catarinense tem caras novas

para o exigente torcedor do
norte de Santa Catarina.
Chegaram em 2007 para o

clube os alas Renatinho
Paulista, vindo do John Deere
e Adeirton, do Umuarama, o
pivô Renato, da Ulbra, e os

.

fixos Antônio (ex-Malwee),
que estava na Ulbra e Edu,
que veio do Minas. Eles se

Joinville continua treínamentos
o

para a Taça Brasil e a Liga Futsal

Banda Distorção faz uma versão rock'n'roll para o hino do Moleque Travesso
PIERO RAGAZZI/OCP

Freqüentando . o João
Marcatto desde criança, os

integrantes da Banda
Distorção resolveram dar uma
roupagem nova para o hino do
Grêmio Esportivo Juventus. A
idéia partiu do guitarrista

<'

Gabriel, que conhecia a letra
e a melodia e fez uma versão
rock'n'roll que repe. itiú
mui'to bem entre os

torcedores. Além de Gabriel,
fazem parte da banda o

vocalista Luiz, o baixista Ziba
(o único que não nasceu em

Jaraguá do Sul) e o baterista
Alexandre.

"A gente vinha para o

Êstádio e ficava imaginando
o hino tocar no som e até nos

juntam ao grupo de quinze
atletas que permaneceram do
ano de 2006.

J á na Ulbra, o ala/pivô
Andrey, que chegou no início
do ano, está em fase de
tratamento por conta de uma

inflamação no púbis e só
voltará a treinar na segunda
metade de fevereiro. O
jogador veio da equipe do
Carlos Barbosa e foi campeão
da Liga Futsal no ano

passado.

Juventus, Juventus, Juventus
TriColor jaraguaense .

Moleque, Moleq'ue Travesso
A vitória lhe pertence

Tem história no passado
No presente brilha mais
No futuro serás çrande
Cairá nunca, jamais

Juveníus, Juventus, Juventus
Tricolor jaraguaense
Moleque, Moleque Travesso
A vitóri'a lhe pertence

O Juventus deve ser

praticamente o mesmo time

que venceu o Brusque na

última quarta-feira. A única
novidade deve ser a volta do
zagueiro Diego, que cumpriu
suspensão e, com isso, Kassel
vai para a reserva. O volante
Fábio Lopes, ainda com um

problema no .ombro, continua
de fora e Pereira pode ser

novamente improvisado na

posição de volante, já que
Leandro Guerreiro não reúne

condições físicas para começar
jogando. A partida contra o

Criciúma será amanhã, às 16h,
no Estádio João Marcatto.

"Vamos esperar ele (Guer
reiro) estar em melhor forma.
Talvez ele enfrente o Marcílio
Dias (na quarta-feira) nem que
for por meio período", disse o

técnico Itamar Schulle. Portan
to, o time que deve começar
jogando é Vanderlei; Ivo,
Luciano Sobrosa, Diego e -" � •

Itamar; Pereira, Alex Albert, Antes do treino de ontem, jogadores se reuniram no centro do gramado para a tradicional corrente de oração comandada por Itamar Schulle
Mazinho e Andrade; Jean
Michel e Leandro. Schulle
disse também que espera a

recuperação de Ferreira, que
ainda não estreou.

O treinador do Moleque
Travesso disse que o coletivo de
ontem foiespecífico para conter
as principais jogadas do
Criciúma. "Eles têm uma boa
jogada de triangulação e são
bons na bola aérea, já que tem
muitos jogadores altos",
comentou Schulle. O
polivalente Pereira, acredita no
time e falou sobre o ponto forte

dojúventus. "Temos umpoder
de reaçãomuito forte, mas não .

podemos continuar tomando
gol.de bobeira", disse. Nos três

jogos disputados até agora, o

Juventus saiu atrás no placar,
mas conseguiu o empate no

máximo três minutos depois. <

Luiz, Alexandre, Ziba e Gabriel: paixão tricolor expressada em música

JOINVILLE

f\ poucos dias da estréia
na Taça Brasil e pouco mais
de dois meses da estréia na

,

Liga, o Joinville continua
trabalhando ern forte ritmo

para o início dessas duas
competições. Os trabalhos
foram iniciados no dia 15 de
janeiro e continuarão até a

semana anterior ao começo
da fase eliminatória A da
Taça Brasil, que será

VERÃO NA YANG
-

No Vang você encon1ra (I mais completo (olaspo de
Unho Praia femlníno, adulto e infantil, (orno:

biquínis, maiôs, rongas, chapéus, bolsos, bem como

todo (I linho fítness em supplex como colsos,
corsórios, bermudas, tops, regatos, maiôs poro

natação, tudo o preços de fábrica.

Além da linho praia e fitness, agora também,
vestidos e blusas em tecido light poro o dia-G-dia.

Venha conhecer nosso loill.

Fashion,
�Ull Bem�'do Oamblfleh, 432. BiI�ndl
FQne: '11, 327S·12.9Q • Jar"..,_1i\ !Io Sul se
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MINISTÉRIO PÚBLICO
TENTA DERRUBAR
TAXA DE ILUMINAÇÃO
COBRADA PELA CELESC $ B2

COMPANHIA VALE DO RIO
DOCE VAIINVESTIR US$
6,3 BILHÕES EM 2007,
UM INCREMENTO DE 40% ti 83

81

· Integração da América
do Sul é prioridade

FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL

Lula pede que países parem de. "chorar míséría"
Líderes devem assumir

responsabilidades
pelas dificuldades
econômicas, afirmou
presidente brasileiro
durante discurso

DAVOS
O presidente Lula arran-

l-

cou aplausos no Fórum Eco
nômico Mundial ontem, ao
dizer que os países mais po
bres precisam parar de "cho-

o , • "
rar a rmseria e passar a as-

sumir responsabilidade pe
las dificuldades econômi-

cas.'Eu tenho dito a todos
os dirigentes latino-ameri
canos: nós temos parar de

viajar o mundo chorando a

nossa miséria e importando
culpados pela nossa desgra-

ça. Muitas vezes, a respon
sabilidade é nossa", decla
rou Lula, em discurso no

fórum, em Davos, na Suíça.
O presidente fez ontem

seu discurso, em que procu
rou "apresentar resultados"
desde 2003, conforme de
clarou ao chegar ao local
onde se reúnemmilhares de
formadores de opinião, en
tre empresários, políticos,
acadêmicos, ativistas e re

presentantes da sociedade
civil.

O líder brasileiro reser

vou ainda uma parte db seu

discurso para pedir "cons-
o", ." ".

ciencia aos países ncos na

aplicação de recursos no

TerceiroMundo.
"Ê preciso acabar com a

mania dos países ricos de

dar dinheiro 'para gover
nantes que às vezes nem

aplicam o dinheiro correta

mente. Ê preciso que os in-
I

vestimentos sejam um pro-.
jeto de desenvolvimento,
porque isso gera emprego,

riqueza e melhorias na qua
lidade de vida", disse Lula.

Ressaltando que a Roda
da Doha é uma das manei
ras de combater a pobreza
nomundo, o presidente bra
sileiro pediu que empresá
rios de todos os países pres
sionem seus governos pela
retomada das negociações.
Desde' julho, as tentativas

de liberalizar o comércio

mundial estão suspensas por
um entrave entre União

Européia e Estados Unidos
na questão agrícola. Lula recebeu aplausos ao cobrar de líderes a responsabilidade pelo contexto econômico da América do Sul

Grandes corporações presentes em Davos

DAVOS
A comitiva brasileira em

Davos manteve ontem encon

tros com executivos de algumas
das maiores corporações do
mundo. Entre os 2.400 partici
pantes do Fórum Econômico

Mundial, até domingo (28) es

tarão na cidade cerca de mil
grandes lideranças empresariais.

O ministro do Desenvolvi

mento, Indústria e Comércio

Exteri()f, Luiz Fernando Furlan,
informou que o presidente Lula
se reuniu com os presidentes da
farmacêutica Merck & Co, da
empresa de tecnologia da infor

mação Google, e do Citigroup.
A Google, segundo Furlan,

que participou das reuniões,
manifestou grande entusiasmo

com o país. Em algumas áreas
de negócios da empresa, o cres

cimento é muitomaior no Brasil
do que nos Estados Unidos - é
o caso do portal de relaciona
mentos Orkut. "Eles querem,
inclusive, colocar recursos em

programas sociais brasileiros",
revelou oministro.

Nos encontros, acrescentou,
"o presidente Lula falou .muito

, sobre inclusão digital" - é a Go
ogle quem financia o projeto de.

" ..

Furlan esteve ontem com líderes empresariais e saiu otimista

computadores a cem dólares..
Lula também falou, de acordo
com Furlan, sobre uma possível
ajuda da Google para a cone

ctividade na área rural, com no

vas tecnologias.
A Merck & Co, por sua vez,

aproveitou o encontro com o

presidente para anunciar que
transferiu para o Brasil a co�

ordenação de seus negócios em

toda a América Latina. "Com

isso" eles estarão investindo
também em pesquisa e alguns
novos produtos", contou Fur-Ian.

Já. os presídentes do Cid

group, Chuck Prince, e do Cín-

bank, William Rhodes, dis
seram a Lula que estão muito

.

satisfeitos com as operações no

Brasil e que gostariam inclusive
de ampliá-las. "Disseram que

devido ao sucesso da política
econômica nos últimos quatro
anos, não encontram organi
zação à venda no Brasil para

poderem investir na aquisição",
relatou Furlan. Também foi
mencionada no encontro, se

gundo Furlan, a possibilidade de
urna reunião com investidores

para apresentação das oportu
nidades em infra-estrutura.

Produção de
biodisel entra
em debate

I BRAíLlA
O governo brasileiro está

disposto a transferir para os

países pobres a tecnologia
de produção de biodiesel,
segundo afirmou ontem, o

P£�sidente Luiz Inácio Lula
em Silva. Durante discurso
no Fórum EconômicoMun

dial, Lula sugeriu que os

países ricos financiem tais

projetos nos países em de
senvolvimento como forma
de diminuir a desigualdade
nomundo.

Um dos principais temas
em discussão no Fórum

Econômico são as mudan

ças climáticas. Como são

provocadas principalmente
pela emissão de gases polu
entes, o biodiesel aparece
com uma das alternativas

para reduzir esse processo.
Lula citou que os Estados

Unidos, por exemplo, em

vez de produzirem etanol do
milho, deveriam financiar

projetos de bíodtesel ,

DAVOS
Também em Davos, o

presidente Lula disse on

tem, que oBrasil continuará
insistindo na criação da
Comunidade Sul-Ameri
cana de Nações (Casa). "Es
tamos convencidos de 'que a

América do Sul vai ter de se

integrar cada vez mais". O
bloco envolvendo todo o

subcontmente sul-ameri
cano entrou em um período
incerto depois que o modelo
de integração brasileiro -

voltado para a questão da
infra-estrutura foi criticado

por presidentes andinos,
durante a reunião de cúpula
de Cochabamba, Bolívia,
em dezembro do ano pas
sado..
Lula ressaltou a neces

sidade de integração regio
nal em setores como infra

estrutura, ferrovia, rodovia,
telecomunicações, integra
ção aérea, e afirmou que
está esperança em relação

ao futuro da regiao. "Nos
últimas quatro anos, om,!pa
geopolítico da América do
Sul mudou. Todos os gover
nos têm compromissos
sociais profundos. Sou espe
rançoso que nos próximos
quatro anos não só o Brasil,
mas todo o continente ame

ricano terá um papel extra
ordinário no mundo", de
clarou.

Outros tempos
Ao falar sobre resultados

alcançados desde 2003,
Lula citou programas sociais
como o Fome Zero e o Bolsa
Família - que segundo ele
atende a 11 milhões de
famílias - e afirmou que

expandiu as redes de ener

gia elétrica para alcançar
máis cinco milhões de pes
soas no país. Mencionou

ainda êxitos do programa de
reforma agrária, que se

gundo dados oficiais aten

deu a 380mil famílias.
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MUNICíPIOS QUEREM AUMENTAR O BOLO

cadernobepocorreiodopovo.com.or

Fecam elege presidente
em reunião de assessores
Prefeito de Sombrio
José Milton Scheffer
foi eleitó por
aclamação ontem

PATRíCIAGOMES
FLORIANÓPOLIS

Uma nova lei que fixa
dirAssessores de imprensa de

prefeituras do' Estado

participaram ontem em

Florianópolis, da segunda
edição do Encontro Estadual
de Profissio�ais de

Comunicação do Setor
Público, promovido pela
Federação Catarinense de

Municípios (Fecam). Com o

objetivo de profissionalizar as

, assessorias, o eventotevemesa
de debates com jornalistas de

destaque da imprensa
catarinense, palestras e

também \ a 'presença do
jornalista Caco Barcellos, que
{alou sobre "Os novos desafios
da comunicação". Muitos
�refeitos tambémparticiparam

do encontro, que teve ainda
na programação a eleição e

posse do novo presidente da
Fecam.

O prefeito de Sombrio, José
Milton Scheffer, foi eleito por

aclamação para suceder o

prefeito de Governador Celso
Ramos,' Anísio Soares: Nos

planos para sua gestão - de um
ano' - Scheffer destaca o

fortalecimento do

municipalismo ea articulação
com oGoverno do Estado, por
meio de um comitê. Com o

Executivo estadual, a

Federação também deve
pleitear, já em fevereiro, a

isenção do ICMS para a

compra de máquinas e

equipamentos, como

ambulâncias, tratores e ônibus.
Além disso, segundo o novo

.

presidente, é preciso lutar pelo
Pacto Federativo ou pela
Reforma Tributária, para que
osmunicípios passemdos atuais
13% que recebem do bolo
tributário nacional, aos 25, ou

'

30%. "Não interessa se a

solução será com o pacto ou a

reforma, o importante é que se

leve em conta que as pessoas
vivem nas cidades e que a

velocidade damunicipalização
dos serviços é grande: vai em
progressão geométrica,
enquanto a velocidade no

repasse dos recursos corre em

velocidade aritmética",
enfatizou.

O vice-governador Leonel
Pavanprestigiou omomento da
eleição e posse do novo

conselho executivo e fiscal da
Fecam e destacou que a

Federação "é importante para

organizar as reivindicações e

lutar pelos municípios". No,
entanto, lamentou que muitas
vezes as reivindicações não
encontram eco no Governo
Federal. "Estamos há anos

reivindicando retomo de pouco
mais de 1% para osmunicípios
e nada acontece. Isso não é

culpa do Congresso. Se
deixasse na vontade dos

parlamentares osmuriicípios já
teriam sido' atendidos".

Celesc pode ter que
r

j
,

suspender'cobrança Pf procura miss,
Brasil catarinense

�,
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Decisão da justiça pode deixar conta de energia mais barata
/ ,

O governador Luiz HOs
consumidores da Celesc

. (Centrais Elétricas de Santa y

Catarina) de todo estado
poderão deixar de pagar a'
Coaíp, .contribuição que
substituiu as' taxas de
ílumínação pública das contas
de luz. O Ministério Público
(MP) estadual entrou comuma

AçãoMJusnça demonstrando
que II cobrança é irregular.

De acordo com o Mp, uma
resolução da Aneel define que
a cobrança de qualquer outro
serviço que nlo seja específico
despstos do consumidor tenha
que se dIU através de'

,

autorização.
A ação apresenta duas

saíd�s para a empresa:
conseguir uma au�o�ação de
cada consumidor para a

cobrança da taxa; ou inserir um
segundo código de barres no

boleto com o valor daCosíp.O ,

advogado da Celesc afirmou
que a empresa não pode
restringir da receita da Cosíp,
já que isso inviabilizaria a

atividade da empresa. A
receita provenience da
cobrança é de R$ 13,4mílhões
por mês, o equívalente a 3,5%

'

do,faturamento da empresa.
Um'a audiência

concUiat6ria foimarcada para
o dia 31 de janeiro,

�.

A Polícia Federal (PF) de

[oinville investiga o sumiço da
joinvilense Taíza Thomsen,
miss Brasil 2002. Os pais da
jovem de 24 anos formalizaram
o desaparecimento apenas na

,

quinta-feira, mas não falam
com a filha desde setembro.
Até o fechamento desta edição,
,a polícia não tinha nenhuma
novidade sobre o caso,

'

A última informação obtida
pela família é que ela estaria

no Exterior, provavelmente na
Grã-Bretanha ou na Bélgica.O
comerciante Antônio

Thomsen, pai de Taíza, não
quis comentar o assunto. Ele

-

apenas informou que o caso foi
registrado na polícia.
A carteira de Taba

começou a decolar em 2002, !

quando herdou o título de
mulher mais bela do Brasil da '

ex-Big Bhother [osíane
Oliveira, que teve a conquísta
cessada por esconder que €1'a

casada desde 1998.
,

Ta!za não eramaís vista em
eventos públicos nos últimos
anos, pois estl\\rlamerendo em
Sip Paulo,

,
.

• PELO

Governador de se
faz política do
morde e assopra
com Lula

LHS alivia no plano
partidário, mas sobe o
tom da crítica
administrativa

'A atitude do governador Luiz Henrique em relação ao
,

presidente Lula está na base do morde e assopra. Bate no
PAC e esperneia pelo compartilhamento das contribuições
como CPMF, mas alivia no plano político, assegurando o

alinhamento do PMDB à candidatura petísta de Arlindo
Chinaglia à presidência da Câmara dos Deputados. Também
leva frouxo na escolha do novo presldente do Senado
Segunda-feira, o governador estará em Brasília para almoço
na casa do singular governador do PFL, José Roberto Arrudal EI
"Crítico de primeira hora das medidas, por não tratarem d.. (
nova repartição das receitas da União, Luiz Henrique Vq\-
defender que, se o Governo Federal quer aprovar a

prorrogação da CPMF no Congresso; que aproveite aI I

ocasião para reparti-la -ao meio com os estados. Esta
contribuição por. movimentação financeira mais a Cide 'é,
Cofins correspondem a 1.29% da arrecadação com ICMS e

IPI, mas só estes impostos entram no bolo a ser dividido
com estados e municípios. E, claro, apresentar a preleção ;p
do secretário da Fazenda, Sérgio Alves, de que, com o PAC[! a

Santa Catarina perderá até o ano que vem R$ 11 milhões E
em transferências do Fundo de Participação dos Estados'! o

f.

INCENTIVOS. Fazenda estima que depois de retirar a cláusula dt
que pode ser cancelado a qualquer momento, o Pró-emprego, qJf
substitui o regime tributárlo especial do Compex, poderá s�f
sancionado nos próximos 10 dias.

q
RENÚNCIA FISCAL. Governo prorrogou por mais um ano a isenção
de ICMS sobre óleo diesel usado em embarcações rnantrnas. jZ

Jíi

PARA 2008. A transferência de domicílio eleitoral do deputado Valmir
Comin para Criciúma deve pôr mais lenha da fogueira municipal clã·
PP. Há intensa disputa para o comando interno da sigla entreVânio:
de Oliveira, o atual presidente, e o vereador Sérgio Pacheco, qye
coordenou a campanha do deputado,

"

� H
CORREÇAO. Uma das três obras no Sul, que andam quase paran9�
é a que liga o Bairro Guarda" em Tubarão, a BR�101.

SEM MOLEZA. Líder do PPS na Câmara, o catarinense Fernando
Coruja acha melhor tirar o cavalo da chuva quem imágina que 'o

segundo mandato de Lula vai ter facilidades pelo fato de que ro'
presidente não poderá ser candidato de novo. "O PMDB não é Ulll>

apoio firme e será um governo mais ainda fisiológico", analisa. ,f'!

Nem mesmo a sinalização aos aliados de que seria um governo ma,l�
à esquerda tm se verificado. O presidente tem se aproximado m�i�
do PMDS e do ex·PTB e Isolado PCdoS e PSB, na leitura do deputado,
��-----------------�

(fJ

EAi...

AZAR. A companhia Âguas de ltapema, única concessionária
privada de SC, planejava comemorar temporada tranqüila ...

pela primeira vez, em décadas, de escassez· mas fol"obrlgada
a adiar, para resolver o problema causado pelo rompimento
de duas adutoras no munlcrplo. A umidade do sOIQ atrapalhbU
o conserto, que acaqou Se estendendo por três dias durante
e,sta semana" Agora está tudo normalizado.

ADRIANA MbDISSAR�I.I,I, COM COI.A�ORAÇÃO Dg CRISTIANO CAFlRADOR/fU�AFlÂo, ;k"
KARINA MANARIM/CRICIÚMA � �AfRICIA GOM�S/FbORIANO�OI.IS, '

'

, 'I
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Objetivo americano é diminuir em 20 % o consumo de gasolina

O presidente Lula deve ir
aos EUA neste ano para
discutir com Bush acordos
na 'área de bíocombustível,
especialmente álcool-os dois
países são os principais
produtores mundiais de

álcool, com cerca. de 16
bilhões de litros anuais cada,

Em dezembro, os dois

países assinaram o tratado

que cria a Comissão
Interamericana do Etanol,
entidade privada lançada
por EUA, Brasil e BID

• ÁLCOOL

TARIFA IMPORTAÇÃO POR
'GALÃO:
US$ 0,54

PRODUÇÃO DOS EUA:
16 BILHÕES LITROS/ANO

OBJETIVO:
REDUZIR 20% CONSUMO
DE GASOLINA

Vale do Rio Doce vai
lnvestlr US$ 6,3 bi

atividades existentes, o

'que corresponde a 73,2%
do investimento total

programado, Esses inves

timentos são 43%
superiores aqueles realiza
dos no ano anterior. Trata
se do maior orçamento de
investimento em cresci

mento da estrutura existen
te da história da cornpa
nhia.Esse montante em

2007 contém gastos de US$'
4,230 bilhões em projetos e

US$ 406 milhões em

investimentos em pesquisa
e desenvolvimento. A Vale
também planejá a aqui
siçãoão de novas empresas
em 2007,

(Banco Interamericano de
Desenvolvimento) com a

proposta de promover o uso

do combustível como

alternativa ao petróleo nas

Américas.
.

Gasolina
No discurso sobre o

estado da União feito na

terça-feira (23), Bush pediu
para o Congresso união para
"reduzir o consumo de

gasolina no país em 20% nos

próximos dez anos" e

diminuir a dependência do

petróleo importado do
Oriente Médio".

O presidente americano

anunciou uma reforma nos

padrões de consumo de

gasolina para que os

veículos produzidos no país
aumentem sua eficiência em
5% no uso do combustíveL'
Atualmente são consumidos
no país cerca de cinco

bilhões de galões de álcool

por ano no país.

o

CRESCE

Preocupação
ambiental

O investimento de
indústrias brasileiras em

controle ambiental subiu de
R$ 10,5 bilhões em 1997 para
R$ 22,1 bilhões em 2002, .

segundo pesquisa elaborada

pelo IBGE (Instituto
Brasileiro ,de Geografia e

Estatística), com base em

informações fornecidas pelas
próprias empresas. O
crescimento real foi de 83%.

São considerados
investimentos em controle
ambiental aquisição de

máquinas que já incorporam
a concepção de tecnologia
limpa, obras com estação de
tratamento e gastos para
funcionamento de equi
pamentos.

'"

L
As forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte

(Otan) no Afeganistão destrulram ontem, uma base taleban
, 'no sul do paIs em um ataque aéreo que pode ter matado �

um conhecido Ilder Insurgente e seus seguidores, segundo 'I
fontes da aliança mllltar,Em comunicado, a Força para a

Assistência à Segurança (Isaf), sob comando da Otan,
Informou sobre o IIbem-sucedldo bombardeio aéreo" contra 1
uma base Insurgente em Helmand e afirmou que lIacredlta-
se que um veterano Iider tale ban e seus seguidores

j

, morreram no atacue'. A nota não cita a Identidade deles, t
A ofensiva ocorreu nas proximidades do distrito de

Moussa Oala, do qual as forças internacionais se retiraram
em outubro por causa de um acordo com o governador g
provincial, que representa a entrega do poder à millcls. i
lacaI.O ataque aconteceu IIfora da área do acorde', afirmou
a Otan, que acrescentou que foi lia última de uma série de

operações que Incluem ataques aéreos para levar

segurança e estabilidade da área de Moussa Oalall,O ano J,

passado foi o mais sangrento no pais asiático desde a

queda do Taleban em 2001, com mais de 4,000 mortes, :r

sendo mil de clvls. I

Otan destrói
base taleban e

anuncia morte
de insurgente

Bombardeio
aéreo
foi considerado
bem sucedido

ATENTADO EM HOTEL Dois seguranças morreram e outros
três ficaramferidos ontem, após a explosão de uma bomba no

estacionamento do Hotel Marriott de lslamabad, informaram
fontes policiais.

IMPASSE EM ISRAEL O primeiro-ministro israelense Ehud
Olmert vai propor uma emenda legislativa para favorecer a

eleição de Shimon Peres à Presidência em substituição a Moshe

Katzav, indiciado por estupro e assédio sexual.

AMERICANO EXPULSO O presidente venezuelano, Hugo
Chávez, avisou ontem, que pode expulsar do país o

embaixador dos Estados Unidos, William Brownfield, se ele
continuar a se "intrometer" nos assuntos da venezuelaSenhcr
embaixador, vá cuidar das coisas de seu 'país", disse Chãvez.

Cingapura executa jogador
Foram enforcados ontem, em Cingapura, dois

africanos condenados por tráfico de drogas, entre eles
um jogador de futebol nigebiano de 21 anos, apesar dos I

pedidos de clemência por parte do país do réu e das

Nações Unidas.
O nl'geriano Iwuchukwu Amara Tochi, 21 anos, e Okeke

Nelson Malachy, 35 anos, julgado "apátrida" por Cingapura,
mas considerado sul-africano pela Anistia Internacional,
foram enforcados no início da manhã.Tochi foi detido 'em

27 de novembro de 2004 no aeroporto da cidade Estado
com 727 gramas de heroína. Malachy foi condenado por
cumplicidade.Segundo a lei cingapuriaria, a pena de morte
é automática para qualquer pessoa considerada culpada
de narcotráfico e que for encontrada com 15 gramas de
heroína, 30 de cocaína ou 500 de maconha.

UA querem diminuir
onsumo de' gasolina

, facilitam a entrada
eE álcool internacional
E

i O fluxo de capital para
OSl meO secretário

americano de Energia,
ts�uel Bodman, afirmou

que os EUA terão de reduzir
a tarifa sobre importação de

álcool para fazer cumprir a

meta anunciada pelo
prksidente americano,

I,

George W. Bush, de reduzir
o consumo de gasolina no

aís. A redução da tarifa
� eve beneficiar a produção
e as exportações brasileiras
do produto,

,-

"Provavelmente teremos
de remover a tarifa para que
possamos importar mais",
disse Bodman, em uma das
sessões de debates no Fórum

Econômico Mundial, em

Davos (Suíça) ..
Os EUA impõe uma

tarifa de US$ 0,54 por galão
(3,785 litros) de álcool

importado de países fora da

região do Caribe e da
América Central. Bodman

. 1isse que o subsídio aos

�wodutores de álcool

qgtericanos, de US$ 0,51 por
galão não deve continuar

após 2010 e a tarifa não deve
se-r mantida após 2008,
segundo a agência de
notícias Associated Press.
1:'

Dl' A diretoria da

'<2ompanhia Vale do Rio
Doce an�nciou ontem

&urante coletiva de

imprensa, que vai investir

OS$ 6,3 bilhões em 2007. O
montante representa um

incremento de 40% sobre o

investimento realizado ano

anterior de US$ 4,5 bilhões,
�xcluindo aquisições.
_ No orçamento de 2007
estão incluídos os investi-

1jlentos programados de
�,ubsidiária CVRD Inca
�imited,

Segundo a companhia,
neste ano serão investidos
;US$ 4,636 bilhões no

crescimento de suas

Auxílio
Os Estados Unidos
destinarão US$ 10,6
bilhões para a segurança e

a reconstrução do

Afeganistão. O anúncio foi
feito ontem pela secretária
de Estado americana,
Condoleezza Rice.

Pássaro explosivo
Um ataque a bomba
ocorrido perto de um

mercado de animais em

Ghazil, no centro de

Bagdá, matou 15 pessoas
e feriu outras 35 ontem.

Segundo fontes da polícia,
a bomba foi deixada em

uma caixa que parecia
conter pássaros.

Verba disputada
A indústria de Hollywood
começou a abrir o bolso
em apoio às campanhas
dos senadores democratas
Barack Obama e Hillary
Clinton rumo às eleições
presidenciais de 2008.As

enquetes apontam Clinton
como favorita entre os

democratas.

Bush autoriza execução de agentes iranianos

O presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush,
autorizou os soldados
americanos no Iraque a

matar os membros dos
serviços secretos do Irã
infiltrados no país, informou
ontem, o jornal americano
"The Washington Post".
Bush aprovou no ano

passado uma nova política
em relação aos iranianos no

Iraque. A orientação de
"matar ou capturar"
substituiu a anterior, de
"capturar e soltar", segundo
o texto.
Além de endurecer o tratamento aos iranianos no Iraque, a Casa Branca também ampliou as

medidas contra os milicianos libaneses do Hizbollah, apoiado pelo Irã, e para dificultar o

flnsnclamento iraniano ao partido radical palestino Hamas, acrescentaram as tentes,

If,--------------------------------------------.--------------------------�'\,--------------- r
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Os pais Elói e Rita homenageiam suas filhas
Laura e Amanda pela passagem de seus

aniversários neste mês de janeiro.

Os gatinhos Matheus Eduard A. Roden e
Heliton Gustavo A. Roden em momento de

.

descontração.

Deixando um olhar verde encantador a
gatinha Gabriela Wille da Rocha de 8

aninhos.

Parabéns!
o garotão Rafael A. Voltolini
filho de Rosane e Marilda
completou 11 anos no

último dia 24.
,Muitas felicidades.

Extra

PÁGINA DA (RIA�ÇA·

; o CORREIO DO PO\l

II Piadinhas

recepcao@ocorreiodopovo.com.br
As lotos deverão ser enviadas até às 12h de quarta

Felicidades para as gêmeas Maria Eduarda e
Maria Fernanda que completam 4 aninhos
neste domingo. Beijinhos da mamãe, papai,
vovô e vovó.

Com muito orgulho os pais Laércio e Tere
desejam felicidades para a filhinha Milena
Pietruza que completou seu 1 ° aninho de
vida no dia 22.

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

O gatinho Paulo Ricardo Schmidt Demarchi
completa 4 anos no próximo dia 31 , Os pais
Jairo e Jane e a vovó Natália deixam
registrado de.sde já os parabéns.

O gatinho Maicon Tõve completa neste
domingo 8 anos. Os pais Élio e Andréia e
sua irmã Michele mandam os parabéns,

Contagiando à todos com sua beleza e

simpatia, a bela Beatriz Bigaton que
completou seu 2° aninho dia 25. Beijos dos
pais Adelar e Francisleine e da vó Clarice

Devido o sistema do cartório estar
indisponível, não foi possível
publicar os nascimentos da seman
Serão publicados nesse espaço na

próxima edição.

A Grande Surpresa
A mãe de Juquinha entra
subitamente na cozinha e pega ele
tirando chocolates de dentro do
armário para comer escondido. Ela
exclama com surpresa:
- Francamente, Juquinha, estou
admirada em encontrá-lo aqui!
- Pois saiba que eu estou muito
mais! - respondeu Juquinha - Pensei

.

que a senhora tinha saido.

.

• Você sabia?
Se tentar impedir que um

espirro seja expelido pode
morrer ao causar a ruptura de
uma veia no cérebro ou na

nuca. Se mantiver, à força, os
olhos abertos durante um '

espirro é possível que eles
saiam das órbitas.

Completa idade nova no próximo dia 31,
Thiago Gabriel Staldel. Felicidades dos pais

Maira e Ademar.

Envie sua piadinha,
curiosidade ou

charadinha pra gente!
Nosso e-mail:

recepcao@jornalcorreiodopovo.com.br

A fofinha Larissa Caroline Klabundé
completa seu 10 aninho dia 29,Parabéns dos
pais Edemar e Lucimere, padrinhos e avós.

A gatinha Alexia Sipert comemora hoje 6
anos junto com os pais Valdir e Rut e o irmão

Alex. Felicidades.

Para orgulho dos pais Suzana e Antonio a

filhinha Jéssica Amanda de Lima é só
sorrisos,

I"gobert Mundt completou 4 anos dia 27.
Felicidades dos pais Ivo e Sirlei.

Parabéns
Para o gatinho Douglas
Henrique Pietsh que
aniversaria dia 28.

Passando pra deixar um belo sorriso na

coluna Vinicius Arruda .

. �
�

_) � Posto �.ê
=' o.!!
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PREÇQ DE FÁBRICA
(47) 3275-1926
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promoção �e verão
Preços:

'

R$5,OO - R$10,OO
R$15,OO - R$20,OO
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As grandes marcas mundiais
bem perto você.
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Ellen's
cosmética e perfumaria

o drama de Susana Vieira

parece não ter fim. Apesar
de demonstrar felicidade,
a atriz se mostra arredia
com a imprensa e não fala
sobre o escândalo
envolvendo o marido e

uma prostituta.Shoppmg Breithaupt � 10 PISO

3371 1590 - cllcns@ellcns com br

anão
e carln

,lfi,;:

A mulher mais sexy do mundo confessa que tem
dificuldade em dar demonstrações de afeto, mas
não se cansa de defender as causas humanitárias.

A
atriz Angelina

[olie, o verda
deiro Tsunami

de Hollywwod, confessou em
entrevista ao site Female
First que não gosta de dar
nem receber' abraços, nem

mesmo do marido, o galã
Brad Pitt. Angelina disse que
tem dificuldade de dar de

monstrações de afeto. "Se al
guémme abraça, eu prendo a

respiração. Fazer carinhos,
chamego, abraçar, chorar,
todas essas coisas me deixam
desconfortável. Não falo so

bre mim mesma nem para
.

Brad, que tem que inter-pre-

I

tar as coisas que digo", afir-
maaatriz.

Difícil de acreditar que as

declarações acima tenham
sido dadas pela mesma pes
soa que adotou duas crianças
e está envolvida em muitos

projetos sociais, principal
mente na África. Se por um
lado a mulher eleita a mais

sexy do mundo parece. gela
do, de outro Jolie é só emo

ção. Ela é embaixadora a boa
vontade da Agência de Re

fugiados das Nações Unidas.
E foi a primeira pessoa a rece

ber da Associação de Corres
pondentes da ONU o título

de "cidadã db mundo".
Há cinco anos, ela pediu a

organização para visitar os

acampamentos de refugiados
e logo passou a trabalhar
constantemente por eles. Ao
contrário de outras celebri

dades, Angelina passa dias
nos acampamentos, dormin
do nas mesmas tendas e vi

vendo omesmo dia-a-dia do�
refugiados.Graças a Angeli
na [olie o mundo passou a

prestar mais atenção às tra

gédias das famílias desabri

gadas por guerras e catástro

fes naturais.
Ela se identifica especial-

mente com as mulheres e as

crianças e participa das ativi
dades cotidianas. No Cam

boja, onde ela mantém um

hospital pediátrico, adotou o

primeiro filho, Maddox, hoje
com seis anos.

Com Brad Pitt, ela ado
tou uma menina da Etiópia,
lahara. A mãe morreu de
Aids. Angelina se apaixonou
pelo alegre povo da Namíbia
e acabou escolhendo o país
para o nascimento da filha
dela com Brad Pitt, Shiloh
Nouvel, emmaio de 2006.

As fotos de Angelina com
a filha renderam ao casal

is.§��ual ass�rgt,&
Angelina Joliei.pel1sa em

adotar outra criança. A
bela cita a América do Sul
como possível destino.

US$ 10 milhões que foram
doados a instituições de aju
da a crianças. Só para a agên
cia da ONU ela já-doou US$
3 milhões, a maior doação
pessoal recebida pelo alto
comissáriado para refugia
dos.
A bela também já expres- .

sou a vontade de adotar seu
terceiro filho. " Eu gostaria de
adotar outro menino. Há
muitos lugaresmaravilhosos,
como a Ásia, África, Amé
rica do' Sul... acredito que
mais cedo oumais tarde esta
rei num lugar desses, estou

certa disso", comentou.

Emocionada, Angelina se

lembrou que, pelo menos,

duas crianças que estavam

no orfanato, junto com la

hara, morreram recente

mente com sintomas muito

parecidos com o problema de
saúde que a bebê teve, de

desnutrição."Se não tivésse

mos tirado lahara naquele
momento, hoje ela não

existiria", agregou a atriz.

Mas, o furacão Jolie não é

lembrado só pelas causas hu
manitárias. A atriz, bissexual
assumida, tem a boca e ago-

. ra também o abraço mais

desejado domundo.

Tudo o que você preci ,6: encon
.4 1

I

I
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



68 I FIM DE SEMANA, 27/28 de J�nelro de 2007

• PROGRAME·SE
I

� CINEMA
JARAOuA DO SUL

CINE SHOPPING 1
, Uma noite no Museu
(14h20, 16h40, 19h, 21h20-
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 - Todos os dias)
JOINVILLE
Cine Cidade 1
O Cavalheiro Dldl e a Princesa LIII
(14h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu
(16h40, 19h, 21 h20 - Todos os

dias)
Cine Cidade 2
A Grande Familia
(15�, 17h10, 19h20, 21h30-
Todos os dias)
Cine Mueller 1
Uma noite no museu

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

dias)
O Ilusionista
(19h40, 21 h50 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
Diamante de Sangue
(13h4,O, 19h, 21h40 - Todos os

dias)
O amor não tira férias

. (16h20 -Todos os dias)
BLUMENAU
Cine Neumarkt 1

.

Diamante de Sangue
.

,(15h, 18h40, 21h30 - 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 Neumarkt 4
A Grande Pamília

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

Todos os dias)
.

Cine Neumarkt 5
Filhos 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, 21h50 - Todos os

dias)
O mar não está para peixe (dub)
(13h35, 15h10 - Todos os dias)

� SERViÇO
Inscrições
As inscrições para o II Encontro
dos Músicos da Cultura Alem�
(Instrumentos foles, sopro e

cordas) foram reabertas até o dia
15 de fevereiro de 2007, O
encontro acontecerá no dia 11 de

março de 2007, na sede do
Botafogo Futebol Clube,

Estágio
A Agência de Fomento a Estágios
de Brasileiros no Exterior abriu

inscrições para estágio na
.

Alemanha. Os candidatos devem
ter alguma experiência no setor

primário para estágio teórico e

prático de um ano em fazendas
alemãs. Interessados ligar para
(54) 3281-1465.

Extra·
oX1ro@ocorrolodopovo,com,br

II SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

Kohlbach contrata Ingo Hoffmann
Na edição semanal do Correio do povà, de 17 a 23 de Janeiro, era
anunciada a tradicional prova de automobilismo nacional - as Mil Milhas
Brasileiras - que abria a temporada de 87 na próxima semana, Naquele
ano a competição chegava a sua 1711 edição, e contava com a presença
dos maiores nomes do esporte no Brasil na época.
A matéria lembrava que em janeiro de1986, a prova havia sido vencida
pela dupla Zeca Glaffone/ Walter Travaglini, com um Opala Stock-Cars.
Na competição de 87, a Kohlbach, de Jaraguá do Sul, também

.

participaria, com o pilato Sávlo Mur.llo Azevedo, que faria dupla com Ingo
Hoffmann. A reportagem informava também que em 86, o parceiro de
Sávlo tinha sido Oscar Chanoskl, quando ficaram em 16° lugar no geral,
prejudicados por problemas mecânicos.
Com informaçOes extra-oficiais a notfcia divulgava que a Kohlbach
poderia participar do Campeonato Brasileiro Chevrolet de Stock-Cars
com dois carros naquela temporada. Um deles, o 69, pilotado por Sávio
Murilo e o outro; por Ingo Hoffmann.

• O DIA DE HOJE
• SANTO
Santa Ângela de Mérici
São Julião
São Mauro de Gália

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

�" � �Hf�RtylIDA�E�
Dia do Agent� Fiscal

. dmr,0radóreS' J

Uma mãe alimentando os filhotes. Instalado no corredor do Colégio Marista
São Luís, o ninho de passarinho chama a atenção de todos que passam. E
foi inspiração para o clique da professora Vera Lucia Cani.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Concurso
A SDR de Joinville
está com inscrições
abertas até dia 31 deste
mês para concurso

público As inscrições
no site

www.ses.fepese.ufsc.br.

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

. José Luiz Tejon, ministrará a

palestra "O Sucesso é a

vitória da criança", no Centro
Empresarial. O ingresso
custa R$ 10,00,

�Curso
A Acijs oferece nos dias 5,
6 e 7 de fevereiro um

Curso sobre Memorização.
As inscrições devem ser

feitas do Centro

Empresarial. Informações
.

3275-7059.

'. PREVISÃO DO TEMPO
Parcialmente nublado

I
• No final de seman unia frente fria estará
influenciando as condições de tempo em SC,

.

ocasionando muitas nuvens, aberturas de
sol e chuva ocasional. A chu�a deve ser

mais persistente com risco de temporais no

decorrer da tarde e início da noite. Umidade
elevada: Temperattra elevada com sensação
de 'abafamento. Ventos de nordeste a

noroeste, passando a sul no Domingo,
fraco a moderado com rajadas de sul.

.� Jaraquá do Sul e Região

HOJE

Sol coni nuvens, Chuvoso

chuva a qualquer hora.

',':St '

/� �

\_�r")
MíN: 24° C
MÁX: 30° C
Sol com nunvens

DOMINGO

MíN: 25° C
MÁX: 32° C

. � Fases da lua

TERÇA G
MíN: 22° C

"" •

MÁX: 28° C
Chuvoso

SEGUNDA

MíN: 23° C
MÁX: 29' c'

CRESCENTE NOVA

06/01

CHEIA MINGUANTE

O 14/01 '» 22/01

.

·1

� Legendas

1¢k e�) c:D u Q _\
Ensolarado ParclahnRntn Nublado Il1st�vel CliUYDSO Irovoada

llulJ!arJo
29/01

A

o CORREIO DO POVO

é

Richard Hothbl.lrg •

Sandrg Hann
..

"

Oelsefela Nlttke
Alexlá Sipert
Alclrido Volkmann .

.

Renato �rueg�r
Laurlta L. Buzzl
Therezlta Roed.er
Adriana Josemara Fagundes
Bruno Berkembrock Junior
Adriana Wandersel Bueno
Jalnara Rosa Machado
Querlno Verglilo Bona
Erenlce Bruch
Bruno P. de Paula
Brun� C. Kopp
pâula-C, Kopp
Ll;llz Silvio Kuhn
Guilherme Carlos Schaffer '

Marina Gonçalves Bertholdl
Casslell F. Martins

28/01

"
LORIANÓPÓLlS

, ,
)
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• NOVELAS
� GLOBO -18H

O Profeta
Marcos avisa Sônia que eles estão sendo

seguidos. Clóvis toma o lugar de Amadeu no

volante do carro. Marcos escapa da

perseguição. Analu acha graça de estarem

fugindo do pai. Carola promete pegar

f'iragibe e levá-lo ao encontro de sua filha.

Sônia, Marcos e Joana reagem ao ver Analu

com Clóvis. Clóvis diz que vai levar Analu e

Piragibe para um passeio do qual eles não

vão querer voltar. Jonas cobra de Edite a

resposta para seu pedido de casamento.

Gisele diz que quer roupas e ióias e Tainha

concorda. Edite lembra que ele não tem um

tostão. Beniamim pede Natália em namoro e

ela o reieita. Sônia diz a Clóvis que vai para
casa com ele. Marcos fa segura. Laura

aparece e pede a Marcos que deixe Sônia ir,
pois ela a �iudará a se livrar de Clóvis. Clóvis

leva Analu, Sônia e Joana. Beniarnlm cai no

poço. Gisele e Tainha ficam noivos. Marcos

avisa Carola que o plano deu errado. Clóvis

coloca um colar valioso na bagagem de

Joana e a denuncia. Marcos tem uma visão

de Beniamim no poço.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Elizabeth se nega a dar o remédio a Último,
que morre. Lance, com a permissão de

Dorinha, confirma para Débora que é

mesmo seu pai. Vanessa vai conversar com
Último e percebe que ele está morto. Tadeu

pede perdão a Leila, em vão. Laura e Maria
recebem a noticia sobre Ultimo. Rosa tenta

falar com Guinevere para contar o

acontecido, mas ela não atende o·celular.

Elizabeth deixa claro para Maria Clara e Átila
que quem manda agora. é ela. Elizabeth

manda Deodato seguir Atila e lhe contar

todos os movimentos dele. Arthur encontra
Guinevere na estrada, mas Wanderley não

deixa que ele se aproxime. Dorinha confessa
para Lance que sempre o amou e pede que
saia com ela. Lance explica que não pode
trair Maria. Arthur se aproxima de Guinevere
e a convence a voltar para casa com ele.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Constância fica indignada com o fato de
Sandrater desobedecido à ordem de Jorge e

diz que ela é a desgraça da família. Sandra
rebate que desgraça foi ela ter nascido na

choupana e não no casarão. Greg e Jorge
pedem que Carmem não estrague o dia do
aniversário de Tide. Carmem retruca que
não pode suportar a presença de Sandra na
casa. Helena telefona ansiosamente de seu

celular. Diogo pergunta o que está
acontecendo. Helena avisa Irmã Natércia

que Marta está no hospital, pede que ela a

atenda e não dê informação alguma sobre
Clara. Irmã Má pede que Irmã Natércla
acompanhe um casal para mostrar o

hospital. Helena chora e diz a Qiogo que tem
medo de perder Clara. Marta pede para falar
com a diretora do hospital. Irmã Natércia

impede que a recepcionista ligue paralrmã
Má e recebe Marta.lrmã Natércia leva Marta

para sua sala e liga para Helena, para que ela
possa entrar no hospital.

� RECORD - 191115

Bicho do Mato
Dr. André explica que o mais diflcil será
achar um doador. Brandão decide
seqüestrar Túlio para que Betinha o troque
pelo diamante que supostamente estaria
com ela. Túlio pede para Frederica espionar
Betinha e Tavinho. Bonitona vai até Jurema
lhe dizer que acabou seu namoro com

Maurinho e que deseja aluda-la a fazê-lo
pagar portudo o que fez. Juba avisa Bárbara
do provável transplante de Cecilia. Tavinho
vai até a casa de Silvia para saber com quem
está o diamante. Silvia diz para Tavinho que
o diamante só pode estar com Hilton. Dr.
André confirma que Cecília terá mesmo de
fazer um transplante. Brandão e Zé Diacho
vão até a casa de Túlio para levá-lo,
aproveitam e levam Nicolau também. Vanda
e Graça ficam desesperadas. Brandão avisa
que eles estarão livres quando Betinha lhe

entregar o que é dele.

� m:COnD - 2011

Vidas Opostas
Carmo conta o Que aconteceu no Torto'para
Leonardo e all que roubou o celular de
Alencar para defender fi luallça, Leonardo
ouve ludo perplexo, Jac§on delira na cadela
e acorca grilando que 101 ele quem matou
Jélereon, Carmo vG que Nogueira fez
ligações a Alencar pouco antes da confus&o
no Torlo, Margarida val até a casa de Carmo
e Invenla que Lisinha aatá passandO mal.
Leonardo sal Imediatamente, Nogueira ae
Irrita com a matéria que Latlle coiocil na
lulavlsão Dobre o Torto, Ele fica multo
nervoso e douconta SUIl raiva om Felipe,
Nogueira val até II 1010 de Erlnla e lhe cantil o
quo houve no Torto, Noguolra olho �rlnla
com multo Intormo, Noguolra planelB Ir 0111
a em do Iglg oonverollr eem Miguel e podo

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��PROCESSO
O canal americano Fox

• também está disposto a

declarar guerra ao famoso
Vou Tube. Dias atrás o site
foi notificado pela justiça
que teria que revelar o
nome do usuário que
disponibilizava todos os

episódios de "24 horas" e

"Os Simpsons". Parece que
o namorado de Daniella
Cicarelli não é o único que
se incomoda com as

diversas divulgações do
site.

músicas

sempre
músicas

Sempre quis
com Shakira
músicas
ótimas",
Beyoncé.

;
-I
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��INDECISÃO '

Mesmo sem nunca terem

ficado Carol e Bruno já andam

.piscutindo a relação no BBBT.
O "casal" analisa as

possibilidades de ficarem, mas
ainda permanecem relutantes.
O mineiro se diz confuso por
não saber definir seus
sentimentos: "Pode ser

carência, não sei". E a morena

admite: "Você é diferente para
mim em relação aos outros

menino? Mas quando eu entrei

aqui eu prometi que só ficaria
.

com alguém se estivesse

completamente apaixonada".

��VIDA REAL
O drama de Susana Vieira _.

continua. A atriz está abalada
'I

desde que seu marido foi <'j

surpreendido com uma

prostituta num motel. Passado ;

um mês do flagra, a atriz segue·
sua rotina de gravação, visita o

marido no hospital onde faz

tratamento, mas não fala sobre' .

o assunto. Por outro lado, J ;
Marcelo implora o perdão da
amada e diz que não quer
acabar com a bela união que
construíram. Tudo indica que
essa novela da vida real ainda
vai longe.

dela. "Eu
adorei as
dela.
trabalhar

• DIVIRTA-SE

Falta justificada
Após atender o telefonema da mulher, o
funcionário diz ao chefe:
- Chefe, pode me dispensar do serviço
hoje à tarde? É que minha mulher vai ter
um filho, sabe ...
- Se o motivo é esse, então está

dispensado.
No dia seguinte, o chefe pergunta:
- E aí, como é que foi? Menino ou

menina?
- Tudo ótimo. Agora, pra saber se é
menino ou menina, só daqui a nove

meses ...

o Mendigo Desaforado
O mendigo chega para uma senhora e

pede uma esmola.
- Em vez de ficar pedindo esmolas, por
que não vai trabalhar?
- Dona, estou pedindo esmola e não
conselhos!

SOLUÇÃO

I

��PARCERIA
Beyoncé e Shakira gravarão juntas uma música

chamada "Beautiful Liar", que fará parte da

nova edição do disco da cantora americana,
"B'Day". Beyoncé, que está atualmente

promovendo o filme "Dreamgirls", disse que
decidiu trabalhar com a

colombiana, pois sempre foi
uma grande fã das

��PARTILHA
O site mexicano La Bota�,a
informou que o grupo RaD w'

'faturou US$ 1 milhãotoma
\

.

ce,;. 1" '\';' ��, ,

publicidade que fez para uma

rede de lanchonetes no Brasil.

Mas, desse dinheiro os

cantores só receberam 40% do

valor, já que o resto foi para a

Televisa e o produtor da banda,
Pedro Damián. Há alguns
meses, Dulce Maria comeQtou:
"As pessoas pensamq�� ...

estamos ganhando bem';que já
somos milionários, mas a

coisa não é bem assim",

• C'RUZADAS

··················f······

; Que con
i tém teor
: de acidez
: acima do
i normal

.

: Divisão
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Libra 23/9 a 22/10
Seu regente Vênus transita em Peixes até 21/2 e

traz um novo colorido para seus relacionamentos
no ambiente de trabalho e para outras áreas que
fazem parte do seu cotidiano. Atividades ligadas
ao contato social são favorecidas, pois você vai
estar mais bem-disposto e simpático do que já é.
É também um bom momento p5la cuidar da
saúde e do visual.

Escorpião 23/10 a 21/11
Vênus, o planeta do amor, da arte e da beleza,
transita por Peixes até 21/2 e vem dar uns
retoques na sua área afetiva, Sim, escorpleno,
pode render pra você, Talvez voei! pense mais
em sa divertir e curtir !IS coisas boas da vida,
entra elas, é clare, namorar, Mas não fique
esperando milagres: plante e colhtmí, O terreno
está úmido, fértil",

..

Sagitário 22/11 a 21/1
Mesmo os sagltarlanos mais Irrequietos e

ansiosos por excltaç!o precla.am de momentos
de tranqOllidade II recolhlmonto, O transito de
Vênus por Peixes, até 21/?, tem tudo para ser
uma fass dll harmonia na vida privada, Invista
mais nas relaQões com II famIlial! com quam
vocâ moro: é um bom porlodo para exereer !lO
artoo da convivência,

Ni
i Plenitude
lameclenal ..
iassociada
i à idade

j Tornar ...! voador
.

1-·--......-1
.! Máquina I
l usada
i para
! aplanar .,_

i terrenos .�.\ I'
-

-filniCi��kt-r'Príncipe
os Poetas

__ , ri, h_

"�
_ '_M 'M • __ ••• __

� � __ - _w _

j......•••••

BANCO 'ilodes/9 'e!9Jn - axeJd - 8jUep/s 'S9JO - iPIW/v

• HORÓSCOPO

Áries 2à/3 a 20/4
O trânsito de Vênus por Peixes, até 21/2, pode
avivar sua necessidade de exclusividade nos

afetos. O ariano é capaz de ser exageradamente
dedicado ao ser amado e, mesmo que não

demonstre, também necessita tal dedicação.
Não venha com aquele papo que não se importa,
que é independente, auto-suficiente, que não

precisa de ninguém...
I

Câncer 21/6 a 21/7
Para você, que muda como as marés, a
passagem de Vênus por Peixes (até 21/2)· pode
trazer uma bela alteração de perspectiva,
reciclando sua visão de mundo. É uma fase de

. abertura e expansão de horizontes, em que você
tende a se sentir atraído e a se interessar por'
pessoas e situações que conduzam a novas

experíênclas, fora do conhecido e cotidiano.

Leão 22/7 a 22/8
Embora leoninos se Inclinem aos romances de
cinema, com o transito de Vênus por Peixes, até
21/2 você não val querer ficar pendurado na

janela dizendo versos, Para quem é do elemento
fogo, quanto mais quente, melhor, clare. Mais
que tudo, .!l6.Sa é uma fm de aprofundamento
nas relações e de, através delas, aprender mais
sobre si mesmo,

Touro 21/4 a 20/5
A passagem de seu regente Vênus por Peixes, até
21/2, val aproxlmá·lo mais das pessoas, É uma

fase multo estimulante para atividades com

grupos !l amigos, Além do lado lúdico das
amizades, esta flnergla sellstendfl tamb!lm a

propÓSitos pr�tlco!l, favorecendo situações de
caráter profissional ligadas à reunlao de pessoas,
à reallzaç&o de aventos públicos, etc,

Gêmeos 21/5 a 20/6
O transito de Vênus por Peixes (até 21/2)
convida a espalhar seu charme por ar. Pode ser

um parlodo multo bom nas coisas da carreira e

proflssQo, Como Vênus é o planeta dOG
relacionamentos, liS oportunidades tsneem a vir
IItrllvós do BOUO links com !lO pe6!10a9, Invista
malo om contatoo, participo, coopere com 00

outros, estoja pfooonto,

. Virgem 23/8 a 22/9
venus transita am Peixes até 21/2 o Indica um

porlodo rico e estimulante nos relaclon'amentos,
Nas relações mais Intimas, além da ficar mais
afetivo e receptivo, você tonde a entender
melhor !l8 necossldades do S6U parceiro, So
você andaom conflito com tllgu�m, 010 uma bOil
oportunldado pam provldonclar uma tróguae
fazor um tratado de paz,

Capricórnio 22/2, a 21/1
Em seu trânsito por Peixes, até 21/2, Vênus, o
planeta dos relacionamentos, proporciona
momentos agradáveis no convívio diário com as;
pessoas. Você tende a ficar mais comunicativo el
sociável e assim poderá ver como aqueles à sua'
volta gostam de você. Às vezes você fica tão
concentrado nas coisas práticas que esquece o :

lado afetivo ...

Aquário 21/1 a 18/2
Está sozinho? Não por multo tempo, Sintonize·
se com a energia mágica e altamente Insplrador�
deste dia Il atualize seus relacionamentos '

pessoais, Converse, se exponha um pouquinho, :
chegue mais pertlnho, Só não deixe tanto :
estimulo virar agitação, Com sou jeito racional d�
ser, vmnquando você acaba 96 atrapalhando
(lam as emoções,

Peixes 19/2 a 19/3
Vênus, o planeta do amor, flutua nas Qndas de
Peixes até 21/2, é hora de Investir suas fichas,
pols fi deusa eBtá cooperando: val delxá·lo ainda
mills sedutor, além do mais slmpétlco e afotuoso,
Como uma companhia agradável em patanelal,

'

naturalmente Im favorecer� SIlUS
.

relacionamentos com ao pll!l60aO, tlmto no
âmbito privado Quanto no público,
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A artista plástica jaraguaense Dagmar Bruemueller, aDag, que
atualmente mora em Atlanta, EUA, a frente de um-de seus

trabalhos em recente exposição da terra do Tio Sam

EXPOSIÇÃOJ
A artista plástica jaraguaense Dagmar Bruemueller, a Dag,
que reside há nove anos nos Estados Unidos, em Atlanta,
ondelá conquistou seu espaço cultural e é reconhecida
pelos trabalhos em que retrata a rica cultura brasileira,
está convidando a Oficina da Cor, aqui de Jaraguá,
comandada pelas irmãs artistas plásticas Tânia e Elaine
Cotrim, para expor na terra do Tio Sam.

Estrutura de eventos
�a,l� de reunião com

cllpacidl1d� pari' até 100 pessoas
T�l�fone
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Por Moa Gonçalves
moagoncalves@netuno.com,br

'NAS ONDAS
Com largada às 9h 30min e

participação de mais de uma
centena de nadadores, acontece
amanhã a 7° Travessia de
Bombinhas. Serão 1300 metros,
partindo da Praia da Sepultura
'terminando em frente à Pousada
Vila do Farol, na Praia Central.
As mulheres também
participarão, mas a largada será
um pouquinho mais tarde.

ROINT DA MODA.li:'·'."' oil

Um dos points de Jaraguá que
vem a cada dia atraindo mais

'�;::' "\;:":j
pessoas - e o que émelhor,
bonitas e inteligentes - é o 115 ,

Lounge Bar do meu amigo'
César Silva. Principalmente às

sextas-feiras, onde as mesas sãp
disputadas a unlia, O sucesso

da casa é fruto da persistência
de César e da experiênnia de
mais 30 anos na noite

jaraguaense,
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o empresário André
Manteuffel (sócio

proprietária do Banana
Joe e do Botequim São
Francisco) ao lado de seu

, pai Luiz Carlos
Manteuffel, no Botequim

São Francisco, em
Joinville

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m2
Vista para o rio
Cozinha americana completa
Cama �olt@iro/cMal king size
Banheira de hidrornassagem
Sala de estar e lavabo

, Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

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

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

O CORREIO DO POVO

Tem um mega·empresário jaraguaense curtindo na
boa uma vida de snltelru- depois de terminar um
longo casamente • que em breve, breve deve
apresentar seu nOllo affair. Por enquanto, a moça é
guardada a sete chaves. Agora, uma coisa eu posso
adiantar: ela é linda, bem mais nova que o big shot e .

o que é melher- tem nome e sobrenome. Então, quem
viver, verá!

Já não são mais comentários: existe mesmo uma

possibilidade real do atacante Marcelinho Carioca, ex
Flamengo e Corinthians, aterrissar nos gramados do
João Marcatto. A diretoria do Juventus ainda não
confirma, mas a negociação está bem adiantada e o

craque tem tudo para reforçar o "moleque travesso" no

Campeonato Catarinense. Tomara, a torcida agradecei

Zé Luis Rausls, Moacir Schmitz, Lio Tironl, Ismar
Lombardi e Tato são mais alguns nomes que
completam a lista de craques do time d,a imprensa
para o jogo de domingo, às 14h no João Marcatto,
contra os veteranos do Juventus, antes da partida
entre a equipe principal e o Criciúma, que acontece às
16h.

Hoje à noite em Ubatuba tem Banana Joe, com a

participação da excelente banda Black Out. Vale a pena
conferir.

Por telefone, o Secretário de Esporte e Lazer de
Jaraguá do Sul, Jean Carla Leutprecht, me garantiu
que até o final de maio será inaugurada com certeza a

Arena, o maior centro esportivo da nossa região.
Agendem!

O Sr. José da Cachaçaria Água Doce, que sempre desfila
impecável, aparentado ser muito mais jovem do que é -

embora, claro, dê uma forcinha tingindo suas madeixas
a cada quinze dias - está mais feliz que ganso novo na

lagoa pelo sucesso da sua casa.

E o meu abraço de hoje vai para o empresário Renato
Freiberger, da Bell Arte· figura gente boa que é ótimo
ter como amigo, e também leitor assíduo da coluna.

. Quem estréia idade nova amanhã; domingo (28) em
Jaraguá é o amigo e músico Luciano da Costa, braço
direito do empresário Alcides da Rocha, lá da Roauto. Os
nossos maiores cumprlTentos!

Restaurante
Aberto

ao público
comcafé

da manhã,
almoço e jantar

Coffee break
Coquetéis

�uffets
Formaturas
Casamentos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




