
A Polícia deteve, na manhã
de ontem, três pessoas que
tentavam entrar com drogas
no Presídio de Jaraguá. Presos
em flagrante foram
conduzidos à Delegacia de
Guaramirim. Com os detidos,
estavam três crianças e que

ocupavam um automóvel
GM

.

Vectra preto, placas de

[oinvíle, Além da droga, havia
no veículo roupas e objetos
pessoais, que foram recolhidos
e entregues à Polícia de
Guararnirirn. As três crianças
foram conduzidas, por uma

representante do Conselho
Tutelar da Criança e do
Adolescente, à instituição
credenciada pelos Órgãos
competentes. A detenção foi

possível, segundo Ivo Ronchi,
diretor do. presídio, após
observação e suspeitas .

dos

agentes penitenciários, quanto
a ação dessas pessoas que
faziam

.

visitas a um dos
detentos. E as investigações
preliminares apontam uma

das mulheres como esposa de
detento, a outra responsável
pelo transporte das drogas, e o
homem, que já tem passagem
pela polícia, o responsável pela
condução do veículo. - 6

[ VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMÓCKEL I 2005
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Da favela para o palco.
Orquestra formada por jovens
carentes faz apresentação
inédita em Jaraguá do Sul e
comprova que a música

,

erudita não escolhe classe
social.
85

NA BERLINDA

;1 iVlP pede o

bloqueio dos
bens de Palocci

��� I MÁXIMA

Sol com muitas nuvens

durante o dia e períodos de
,céu nublado. Noite com

"'nuvens.
86

SOR: COM A REFORMA ADMINISTRATIVA PROPOSTA PELO GOVERNO JARAGUÁ PERDE APENAS UM SERVIDOR - 3

Detidos em flagrante
PIERO RAGAZZVOCP

CARGO Juventus perde a invencibilidade em Itajaí e cai
para a segunda colocação no Catarinense 2007

o ex-ministro da Fazenda
, Antonio Palocci (PT) é
i n v e s t

í

g a d o por
improbidade administrativa.
Segundo o promotor
Sebastião da Silveira, a

) denúncia tem como base
uma decisão do TCE que
)ulgou irregular as contas de
Palocci de 2002.A acusação
lista supostas irregularidades
na gestão do ex-ministro
como prefeito de Ribeirão
Preto...82 Veículo com placas de Joinvile apreendido no Presídio passa por vistoria de policiais civil e militar na delegacia de Guaramirim

PMDB confiante
'fia nomeação
para a SDR

Com dois gols de Edson
Rosa, o Marcílio Dias
venceu o Juventus ontem,
no Estádio Hercílio Luz, por

,

2xO. O Moleque Travesso
fica com os mesmos dez

pontos, junto com o

Criciúma, que venceu a

Chapecoense em casa. O
time do Sul leva vantagem
no saldo de gols e lidera.

Domingo, o tricolor enfrenta
o Guarani em casa. 8

Coordenador regional -da
sigla e nome indicado para
a titularidade da
Secretaria de
Desenvolvimento
Regional, Carlos Chiodini
diz que partido tem tudo
para ficar com a vaga, até

por conta de promessa
feita por LuizHenrique. 4

eleutns
CELTA - Vende-se, 06/07, 4 pts, c/ ar. R$ 28.000,00.
Tr: 9977-8889.
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CassuU Advogados Associados
OAB / se 397/99

(47) 3371 7511
Advocacia lll.'!1,presarial :

www.studiofm.com.br

Corupá : I
Procon orienta

lojistas sobre lei
de vitrines
Para informar os lojistas
sobre a regulamentação que
determina as informações
aos clientes e evitar

transtornos aos empresários,
a Câmara de Dirigentes
Lojistas convidou
representante do Procon
para orientar empresários do
comércio. _ 6
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• EDITORIAL

-

OPINIAO

Hora de agir
Se a contrapartida pelos

votos depositados nas urnas em
2002 não se dava à altura das

expectativas, como alguns anal�
isam, agora é que Jaraguá do

Sul, uma das mais importantes
cidades catarinenses na arre �

cadação do bolo de impostos
pagos ao Estado e União, vai
sentir ainda mais a falta de re

presentatividade parlamentar,
seja na Assembléia Legislativa,
seja na Câmara dos Depu
tados. Outras regiões, mercê de

engenharias políticas bem

montadás, garantiram, ao

menos numericamente, impor�
tantíssimos espaços no Parla�
menta estadual.

Para citar apenas dois

exemplos, o vizinho Vale do

Itajaí emplacou oito depu�
tados, enquanto que o Sul vai
estar representado por dez dos

o respeito nos é devido, da
mesma forma como, por
hábito, tratamos os go
vernantes de todas as es
feras". \

40 com assento naAssembléia.
Visto a orfandade que nos foi
imposta nas urnas por conta �e.
processo amropofágico de cem

didaturas na absoluta maioria

inconsistentes, é preciso, nestes
próximos quatro anos, redobrar
a vigília em defesa daquilo que
nos é devido de direito.
A cidade tem projetos

importantes estrangulados
justamente pelo não repasse de
recursos estaduais e federais na
proporção justa, critério que

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

deveria nortear a distribuição
de recursos nestas duas instân�

cias de governo. E, se não te

mos mais vozes oficiais ere

denciadas pelo voto popular,
então que façamos delas as

nossas vozes. Afinal, o tespei
to devido para a cidade, com
reflexos em toda região, não se

, catacietiza apenas e tão so

mente pelo aspecto político; ou
por discursos inflamados. In
dependentemente, disso, o

respeito nos é .devido, da rnes

ma forma como, por hábito,
tratamos os governantes de
todas as esferas.

Os governos se sustentam
I

pelos impostos, que saem do
bolso de todos e de cada um.

Devolvê�los à luz das neces

sidades hão é fazer um favor,
é, sim, uma obrigação. E aí se

dá o respeito.

•.COMPROMISSO COM OS TRABALHADORES

Direito de resposta ao Editorial pUblicado no dia 29 de
novembro de 2006

Fui eleita e reeleita pelo
voto direto dos associados,
no Sindicato des Emprega
dos no .Comércío de Jaraguá
do Sule Região, para buscar
melhores condições de vida
aos integrantes da categoria.
Amparada pela diretoria,
atuo naorganização,mobili
zações, lutas e negociações,
obtendo conquistas, como

aumento real nos salários

dbs representados, a exem-
I

.

plo da última negociação co-
letiva; onde os salários dos

Comercíáriostas) foram rea

justados em 4,5%, repre
sentando um aumento de

1,63% acima do INPC 'e o

piso profissional em 5,46%,
representando 2,59% acima

do INPC. Visandomelhores

condições de trabalho, de
saúde e segurança, além das

ações diretas do Sindicato,
sempre apoiei o trabalho da

Associação dos Portadores
de Doenças Profissionais do
Vale do Itapocu e, perceben
do o trabalhador como ser

humano integral onde lhe
, deve ser garantido o direito
à vida plena, procuro par
ticipar dos espaços de elabo
ração e decisão de políticas
públicas, para que tenham
sintonia com os interesses

sociais. Busco integrar as

ações dos Comerciários(as)
de Jaraguá do Sul às ações da
categoria e da classe traba-

,

lhadora em níveis estadual e

nacional, tomando parte da
Federação dos Trabalhadores
no Comércio de SC (FECE'
SC) e da CUT (Central
ÚniCa dos Trabalhadores).
Enquanto Presidente do
Sindicato dos Empregados,
com independência frente
ao éstado e aos patrões e

autonomia em relação aos

partidos políticos, religiões e

demais organizações da so

ciedade, tenho o dever legal
e estatutário de fiscalizar e

apontar os atos praticados
contra os interesses daCate

goria e dos Trabalhadores,
sejam eles praticados pelos
patrões, seus prepostos e/ou
por ocupantes de cargos pú
blicos. Assim, por exemplo,
em documento assinado em

conjunto com vários Sindi
catos dos Trabalhadores,
demos publicidade ao fato
de que o ex-deputado fede
ral Vicente Caropreso ter

votado contra os interesses
dos trabalhadores em oito

das 10 votações avaliadas

pelo DIAP (Departamento
Intersindical de Assessoria

Parlamentar), bem como

informamos quais os Verea-

dores de Jaraguá do Sul que
votaram contra os Comer

ciáriosfas) na aprovação e

votações da Lei que autori
zou o trabalho noComércio
aos domingo, cumprindo
com omeu deverAnclividu-
almente, exercendo garan
tia Constitucional que ga-

•

rante a qualquer cidadão (ã)
brasileiro (a), sejam eles

patrões ou: trabalhado

restas), o direito de optar
pelo partido que preferir, me
filiei ao partido em que
acredito 'e fui candidata a

vereadora em 2004, obten
do 536 votos, aos quais
agradeço a confiança.. As
sim, amparada nas Leis e Es
tatutos Sociais, em conjun-
to com aDiretoria do Sindi
cato e suas instâncias, presto
contas aos integrantes da

categoria, dos quais 1260
são associados, e responsá
veis por mantener, debater
e deliberar sobre os destinos
da Entidade, com suas con

tribuições e participação,
sempre visando ampliar
direitos dos trabalhadores e

de cidadania.
.

AnaMaria Roeder, exerce
o cargo de Presidente do
Sindicato dos Empregados
no, Comércio de Jaraguá
do Sul e Região
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• DOS BLOGS

I ;i{1ij ijSayãO

Adaptação
à escola
Nesta semana e na próxima,
muitas crianças pequenas
irão, pela primeira vez na

vida, enfrentar uma grande,
aventura: ir para a escola.
As escolas de educação
infantil em geral tratam esse

período com muita atenção
porque sabem que é um

momento delicado na vida
da família. Por quais
motivos? Não é fácil

'entregar o filho nas mãos de'

gente estranha, não é
verdade? É preciso confiar
na escola que você vai
deixar seu filho. Converse
muito com o pessoal que lá
trabalha. Não guarde dúvida

alguma: pergunte aos

professores e diretores tudo
o que você precisa saber

para ficar tranqüila enquanto
seu filho estiver lá. Mas,
não deixe para fazer isso no

primeiro dia de aula. Nesse
dia, os professores

.

precisam se dedicar aos

alunos, não podem dar

atenção aos pais.

� blogdaroselysayao.blog.uol.com.Br

,

• DO LEITOR

Investimento privado
nas ong

,

s da saúde

ISij,iHij·MAlencar
. A questão
fiscal
Após mais de dois meses

de debate, o presidente Luiz
"

Inácio Lula da Silva trilhará
um caminho prudente em 1,

relação à questão fiscal. O '

plano de Aceleração do
Crescimento tem um

conjunto de medidas para
diminuir a expansão de

gastos públicbs _ela foi em
média de 6% nos últimos 12

'

,anos.Há medidas de longo
prazo, que sinalizarão para
o mercado e a sociedade. É
uma decisão correta e que,
combinada a um plano de
investimentos em infra

estrutura, poderá levar o
Brasil a crescer a taxas

mais robustas nos próximos
anos. Durante a elaboração
do PAC, Lula foi e voltou
muitas vezes. Em alguns
momentos, relegou a

questão fiscal ao segundo
plano. Noutros, compree
ndeu que o êxito de sua

reeleição se deveu a uma

política econômica que teve
mais acertos do que erros.

�kalencar@fDlhasp.com,br

.Eduardo de Almeida.Carnelro
Presidente voluntário daAssociação ,

.

de Assistência à Criança Deficiente C

.I

cebem menor atenção: 54% I

das empresas que declaram 1

aplicar recursos investem em ,

)

ações de assistência social;
41% contemplam alimenta

ção e abastecimento; 19%,�
educação e alfabetização;
19%, desenvolvimento comu
nitário e mobilização socíalj
Apenas 17% investem na

saúde, que empata com

esportes e fica à frente apenas
'

da cultura, com 14%.05 nú-'
meros sugerem que institui.
ções bem geridas, com visibi
lidade na mídia, instalações
e tecnologia de bom nível e

fontes permanentes de receita
não precisassem do apoio da'
sociedàde e das empresas.

Os textos para esta coluna deverãoter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore-mail:
redação@ocorrelodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa

,

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

sistema registram 11,6 mi-

·

lhões de usuários/dia, inclu
indo consultas, exames e in-

.

ternações, mas a esperamédia
nas filas é de quatro dias e 12

horas. Seu custo é de 29 a 58
reais por pessoa, variando
conforme a idade e a renda.
No Brasil, o Terceiro Setor
cresceu 71%, entre 1.995 e

·

2002. Nada menos que 462
· mil empresas brasileiras (59%
do total nacional) declaram
realizar, em caráter volun

tário, algum tipo de ação para
a comunidade, investindo
nisso R$ 5 bilhões/ano.
Entretanto, os projetos de
saúde incluem-se entre os

que, proporcionalmente, re-

"

Processo contra

os "aloprados"
Prevaleceu o bom senso. A
Executiva Nacional do PT
decidiu abrir processo disci

plinar contra os dois "aíopra
dos" que ainda permanecem
abrigados em seus quadros.
Oswaldo Bargas e Expedido
Veloso serão julgados pelos
diretórios municipais a que
se encontram filiados. Serão

expulsos? O tempo e a

conveniência dirão. Como
bom senso e petismo são
coisa que não costumam
caminhar juntos, o partido
decidiu empurrar com a

barriga o caso de Bruno

Maranhão, aquele dirigente
petista que 'comandou a

invasão, ao Congresso,
seguida de quebradeíra. Há
um processo disciplinar

,

aberto contra Maranhão. Mas J

ele, até agora, não foi ouvido,
para defender o indefensável.
Por isso, continua integrando
o Diretório Nacional do PT.
Até quando? De novo, o

tempo e a conveniência
dirão.

�jOSlaS@UOI.CDm.br

Não há exagero quando se
\

afirma ser a precariedade dos

serviços médico-hospitalares
públicos brasileiros. A maio

ria da população (150milhões
de habitantes) é assistida. pe
lo SUS e apenas 21% (40mi
lhões) têm acesso à medicina

privada, principalmente por
meio do seguro-saúde. Além
de atentar contra a qualida
de de vida, a debilidade do
SUS provoca danos econô

micos: é de R$ 420 milhões
anuai� o prejuízo provocado

. pelo tempo de trabalho per
.

dido pelos pacientes nas filas
\ .

do atendimento, demonstra
estudo do IPEA. Os 5.864

hospitais e as clínicas do.
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e

Transparência necessária
,

Plera Ragaz,ll OCP

Receita de R$ 6 milhões,
a construção de sede pró
pria, reestruturação dos cri
térios de assistência aos

servidores públicos, um pro

jeto já aprovado pela
Câmara de Vereadores,
transparência nas contas

inclusive via internet. São
algumas das medidas que
estão sendo postas em

práticas pela diretoria do

MOSAICO

Institute de Seguridade dos
Servidores Públicos Muni
cipais presidido por Juliano
Nora. De fato, atitudes ne
cessárias para resgatar a

imagem do Issem e dar ere
díbílídade aos atos da dire
toria depois da famigerada
operação bancária feita à
revelia do conselho, trans
ferindo R$ 40 milhões para
conta em banco alemão.

Na AL somos'órfãos
,

Terminou ontem omandato do único deputado estadual
que representava a região do Vale do Itapocu, DioneiWalter
da Silva (PT), eleito em 2002. O primeiro e único do
partido a conquistar mandado na Assembléia Legislativa
pela região. Enquanto isso, o vizinho Vale do Itajaí
lri'�ntém seus oito' representantes na AL, com bases '

eleitorais em Blumenau, Brusque (com dois), Balneário
, étmboriu, Rio do Sul, Itajaí e Ituporanga. Atrás apenas da

régião Sul, com dez parlamentares e a Grande Florianópolis,
.. cà� nove. Representam o PT, PDT, PMDB, PSDB e PP.

Estamos órfãos, portanto.

Quer, mas não leva
o PT insiste: quer para

si os ministérios da Saú
de, hoje nas mãos do
�MDB, e o das Cidades
cujo ministro é do PP. O
Bcroblema está no acerto

r�cente feito com estes

Il.�rtidos no balcão de
negócios políticos do
governo. Como tirá-los
de lá sem a anuência dos
aHados oportunistas sem
pre à espreita, como que

hienas à caça de restos do

banquete deixados por

aquele que reina na flo
resta? O PT vive seu in

ferno astral e também

pode sofrer derrota hoje
na eleição à presidência
da Câmara dos Depu
tados. O presidente não

está nem aí. Afinal, à ex

ceção do PFL e PSDB, os
demais são apenas ma

rionetes.

,

"

mosaico@ocorrelodopovo,com,br

Demora!
A vice-prefeita Rosemei

re Vasel (sem partido), que
deixou o PL por discordar
do apoio que o diretório es

tadual deu à candidatura de

Esperidião Amin (PP), diz
que até setembro define seu

futuro político. Ela está à

procura de um partido de

centro-esquerda com linha
ideológica definida. Puro
sonho.

Menos mal
,

De qualquer forma, a vice
prefeita é, hoje, no contex
to político da prefeitura o

único nome consístente
para uma candídatura à
sucessão de Moacir Bertol-

. di (PR). Entretanto, paga o
Ônus político pela desorga
nização admínístratíva que
se instalou na prefeitura há
dois anos. Um peso a car

regar.

Para rir
Presidente do Partido

Republicano do Brasil de
Jaraguá do Sul, Carlos Al
berto Dias, também presí
dente da Fujamas e vice

presidente do Condec, diz
.

que a sigla não será de alu
guel. Deve ser por incompa
tibilidade de horário por

que, pelo visto, o PRB já
tem contrato com a prefei
tura em tempo integral.

Questões de segurança
Na próxima terça-feira o

comando dos Bombeiros
Voluntários e membros da
Defesa Civil começam a

discutir ações conjuntas
sobre as condições de
segurança oferecidas em

edificações e outros locais
onde se realizam shows
que, pela sua natureza,

provocam grandes aglo
merações de pessoas. Na

verdade, é preciso estabe
lecer responsabilidades,
que começam no exato

momento em que alvarás
são expedidos. Seja pelo
município, seja pela dele
gacia de polícia. Até hoje
não tem sido hábito veri
ficar antes de autorizar. O
que pode resultar em

tragédias de proporções
inimagináveis.

Posse
Deputado Onofre Agos

tini (PFL), com o maior
número de mandatos entre
os parlamentares mais

idosos, preside hoje, às 9
horas, a sessão da As
sembléia Legislativa para
posse dos deputados eleitos
em outubro. À tarde aeon

tece a eleição da nova
. Mesa Diretora da AL.

PP em evidência
Se Jaraguá do Sul não

entra no primeiro escalão'
do governador Luís Hen
rique da Silveira (PM
DB), em contrapartida
Santa Catarina está de
novo mapeada para um

ministério do governo
. Lula, depois de ter lá o

titular do Desenvolvi
mento, Indústria e Co
mércio Exterior, Luís Fer-

i'lUlgàÇãn J oCP

nando Furlan. Agora com

o deputado federal Odacir
Zonta (PP) .para a pasta
da Agricultura. Que já foi

. ocupada por outro catari-
.

nense no governo do Ita
mar Franco, mesmo que
por s6 dois meses: o ex

deputado Dejandir Dal
pasqualle (PMDB) . À
época indicado exata

mente por LHS.

Devendo

OCORREIODOPOVO

A ponte polêmica
Ex-prefeito de Corupá por duas vezes, Luis Carlos
Tamanini (PMDB), também diretor do Deter, órgão
subordínado à secretaria estadual de Infra-estrutura,
rebate o prefeito Contado Müller (PP), que acusa o

Estado pela não conclusão das obras de construção de
uma ponte (a conhecida ponte baixa). Segundo
Tamanini, o convênio assinado prevê que o repasse
da verba se daria em etapas, até sua conclusão. "Quem
não terminou a obra foi ele", disparou o ex-prefeito.
Quem

\

não descarta a possibilidade de nova

candidatura à prefeitura em 2008.

Recuperando as barragens
O governador Luiz Henrique assinou ontem a

ordem pará licitação dos serviços de'1119dertlização e '

recuperação das barragens Notte (Taió),
(ltuporanga) e Oeste (José Boíteux), esta última
depredada em seu sistema de comportas por índios
de reserva limítrofe no ano passado. Elas fazempatt�
do sistema de contençãQd:� theias n(J�àte do Itajl1Í:�;
barragem Norte, inaugurada em 1992, tem

capacidade para 358.000.000m3 de água, o que pode
reduzir em até 3 metros o nível das cheias em

Blnmenau, Aobra custouUS$ 55milhões.OEstaq.14
vai bancar R$ 460 mil e o governo federal outros 1\$
900 mil.

Mais de 14 milhões de
eleitores não votaram no

segundo turno da eleição e

ainda não justíficaram essa

ausência. Isso sígnífíca que
11,59% dos 125 milhões de
brasileiros que possuem
título de eleitor estão em

débito com a Justiça Elei
toral. No primeiro turno,

quase 13 milhões não
votaram.

Pendente
Entre os pontos da refor

ma política discutidos no

Congresso estão o finan
ciamento público de cam

panha, o voto distrital, a fi
delidade partidária, as lis
tas fechadas e o fim do vo
to secreto em todos os le

gislativos. Este último foi
aprovado pelo plenário
da Câmara' apenas em

1Q turno.

"

b

DETALHE

Trânsito 1
Todas as mudanças
projetadas para o sistema
viário de Jaraguá do Sul
esbarram num

componente que pode
, �

anular em pouco tempo
tudo o que se fizer agora

f:,

para melhorar o fluxo do ':
trânsito: a cada mês cerca

I,

,-

de 300 veículos
motorizados são
licenciados. É muita coisa.

)1

"

J

rqTrânsito 2 1G

A partir das 15 horas de �

sábado novas mudanças ;)

no trânsito vão valer, .
<

entre elas a Inversão do rf1

trânsito nas ruas rr

Marechal Deodoro e �

Reinaldo Rau. Como foi ,r

feito há 16 anos no

governo do ex-prefeito :3

Durval Vasel: Octavlano ;'

Pamplana era o secretário ,)1

de Planejamento. �

Ver e crer
A transferência de R$ 18 :

. bilhões dos gastos sociais
da Previdência para o

."'

Tesouro Nacional não 1
acarretará mudanças para �1
os aposentados e "

,

pensionistas. A garantia é
do ministro da
Previdência Social, Nelson -r

Machado. Disse tratar-se !1

apenas de uma forma
,-'

diferente de apresentar as
contas do INSS.

Dá e tira
Um possível aumento da .3

parte que cabe. a estados '.;:

e municípios na C\

arrecadação de impostos
está condicionado a uma L
nova distribuição de =:

responsabilidades desses
entes nas contas
públicas, avisa o

secretário do Tesouro
, Nacional, Tarcísio Godoy.
Ou seja, mais despesas �

com novas

responsabilidades.

ir

�-----------------I'

Bandeira
A Comissão Executiva
Nacional do PFl, sob o .

comando do senador
Jorge Konder

,rBornhausen, decidiu que
assumirá o fim das
medidas provisórias
como uma das principais '

bandeiras do partido. A -

Executiva do PFL '

endossará proposta de
emenda constitucional
extinguindo as medidas
provisórias (MPs).

,

...
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CONSENSO: REUNIÃO REITERA NOME DE CARLOS CHIODINI PARA A VAGA

PMDB diz que titularidade

da SDR é "questão de [usttça" .

Coordenador do

partido indicado

ao cargo lembra

promessa de LHS

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL

f O principal cargo do

governo do Estado em Jaraguá
do Sul foi a tônica da reunião

promovida pela coordenadoria
regional doPMDB nanoite de
terça-feira, na Sociedade

Esportiva Acaraí, em Jaraguá
do SuLA titularidade daSDR

(Secretaria de Desenvolvi

mento Regional) é pleiteada
não. só pelo partido do

governador Luiz Henrique da

Silveira, mas também pelo
PSDB, PFL e PPS, que

formaram àaliançavitoriosaem
outubro.

Mesmo assim, para o

coordenador regional do

PMDB e presidente do
, diretório de [araguá do Sul,
Carlos Chiodini, não restam

dúvidas de que a vaga será do

-partído. Aos 24 anos, ele é o

. nome indicado pelo partido e
,

pode se tornar o,mais jovem
secretário de Desenvolvimento

Regional. Em outubro,
Chiodini disputou uma das 40

vagas à Assembléia Legislativa
junto com outros dez

CESAR JUNKES/OCP

Dirigentes do partido de toda a microrregião partlcíparam do encontro

candidatos a deputado
estaduallançados por Jaraguá
do Sul emicrorregião, sendo o
mais votado, com 24.549 votos.

"O PMDB está tranqüilo
quanto à titularidade, até

porque o governador deu sua

palavra de que onde os antigos
secretários regionaisperderam

'

a eleição não vão continuar nos
cargos. Espero que o

governador cumpra isto, até

por urna questão de justiça",
declarou, referindo-se às '

promessas feitas por Luiz

Henrique ainda durante a

campanha. EmJaraguá do Sul,
o então candidato à reeleição

recebeu 40,64% dos votos válidos
no segundo turno, contra59,36%
para EsperidiãoAmin, do PP.

O presidente do PMDB de

Guaramirim, Rodolfo Jahn
Neto, fez questão de ressaltar

que Chiodini é nome de

consenso do partido na região.
"Esta reunião foi para ratificar

que nosso nome é Carlos

Chiodini e estamos na batalha

para emplacar ele como

secretário. Esta é a prioridade
número um do partido", disse,
na, tentativa de pôr fim às

especulações de que outros

peemedebistas - também

pleiteiam a vaga.

I
.j

,.,

ÇOMPRA -- VENDA • PERMUTA • AVALIAÇAO

Cod. 058 - Guaratuba Baln. Coroados
- a BOOm. praia. R$ 30.000,00

Cod. 024 - Figueira - Casa 150m2 cf
03quartos totalmente reformada Lote

535,OOm2, R$113.000,00

Cod. 017 - Figueira - Càsa cf 4
dormitorios, 2 salas, copa, Cozinha
sob-medida, portão eletr muro,

asfalto, etc" R$138.500,00

PARA VER MAIS FOTOS' E OUTROS-IMÓVEIS ACESSE
www.franciscovende.com, Ligue: 3370-6480/9609-0736

JahnNeto também criticou

o PSDB por querer manter a

titularidade, hoje ocupada
interinamente pelo tucano Ivo
Schmitt Filho. À revelia do

PMDB,durante todooprimeiro
governo de Luiz Henrique os

tucanos ficaram com a vaga,'

na pessoa de Niura Demarchi
dos Santos "A Niura está

brigando para ser outra vez

secretária, mas não tem total

apoio do PSDB da região. Já o
Carlos é unanimidade",
alfinetou. O PSDB regional, ,

inclusive, vai discutir o assunto
em reunião marcada para o

próximo dia 5.

O decreto, que regulamenta
a colocação de etiquetas
informativas nos produtos
expostos em vitrines de lojas,
é desmerecido pela maioria

dos comerciantes da Região.
Para tratar dessa situação, o
diretor do Procon, Sérgio
Felix, esteve ontemna reunião

mensal da CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) de

[aragua do Sul.
Conforme o responsável pelo
órgão, todos precisam saberda

obrigatoriedade e cumpri-la o
mais rápido possível. Para ele,
"é um

.
benefício ao

consumidor saber se o item é

compatível com o aquilo que
- "

querou nao .

O Procon planeja realizar

fiscalização para coibir os

lojistas que não atendem a

regulamentação legal. O

trabalho será diretamente no

comércio jaraguaense durante :1
fevereiro,março e abril.Quem.i
estiver fora das normas corre

-

o risco de ser penalizado com'·j
multas.

Para orientar os lojistas e

evitar transtornos, G.í

presidente da CDL, Joãó',
BatistaVieira, convidou Felix
que explanou detalhes do

Código de Defesa do'
Consumidor ,no encontro de
associados realizado no início',

_da tarde de ontem. Segundo"
ele, a situação não é favoráveis

porque "dá a impressão que os

empresários querem enganar:

os clientes. E isto não ér;

verdade". N a opinião der

Vieira, é preciso se adequar
mesmo sem concordar com o

decreto e assumindo os gastos
relacionados. s

Segundo Félix, decreto é ignorado pela maioria dos comerciantes

Conselho de Cultura se
reúne dia 8 deste mês

IPTU

Entrega de carnês

começa hoje
Os carnês de IPTU (Impost
Predial e Territorial Urbano)
começam a ser distribuídos

hoje em Jaraguá do Sul, com
aumento linear de 10%,

Quem optar pela parcela
única - com vencimento em

de março
- vai ganhai

desconto de 18% sobre

imposto, exceto as taxas d

limpeza pública e coleta d

lixo. Já a quitação de forma

parcelada pode ser feita e

até 8 vezes, dependendo d

valor do imóvel. A prefeitur
vai cobrar judicialmente o

contribuintes em dívida.

Os agricultores que
tiveram isenção do IPTU n

ano passado. está

dispensados de protocols
requerimento para obtê-I
neste ano. Aqueles qu
tiveram o pedido indeferido
devem solicitar o benefíci

até 9 de março, no setor d

tributação. (DZ)

/

\

��----.--------------------�------------------�I�, �__� �___

JARAGUÁ DO SUL

\

Os dez conselheiros e

suplentes de Cultura de

Jaraguá do Sul voltam a se

reunir a partir do mês de
fevereiro para traçar as

diretrizes que almejam a

expansão do segmento na

cidade. O primeiro
encontro acontece no dia 8

e tem como objetivo a

formulação conjunta do

regimento interno do

Conselho, instalado no final
de 2006.

I '

.' Conforme a presidente do

grupo, Silvia Toassi Kita,
também funcionária do

ArquivoHistóricoMunicipal,
omomento é de estruturação.
"Queremos aprovar o docu

mento já na segunda reunião
porque precisamos ir para a

prática", explicou. Entre as

metas está a realização de uma
conferência de cultura na

cidade e a formulação das leis
de incentivo que devem. gerir
as atividades de captação de

recurso para projetos.
Outra idéia a ser

trabalhada é oferecer meios

que possam dar autonomia às

entidades jaraguaenses. "Por

enquanto o poder público vai
ter de continuar ajudando,
mas necessitamos desenvol

ver essas associações para
serem independentes", enfa
tiza a ptesidente. EI� lembra

também que 2007 tende a ser

um ótimo ano para o setor,

"já que começou com um

evento como o Femusc" (Fes
tival de Música de Santa

Catarina).
O Conselho. de Cultura foi

aprovado pelo poder legisla
tivo e executivo em dezem

bro passado. Ele tem inte

grantes do poder público e

da sociedade civil orga
nizada. (KE)
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L,XO: CERCA DE 100 MIL QUILOS DE ENTULHO SÃO LEVADOS PARA MAFRA TODOS OS DIAS
•

Moradores reclamam da infestação de moscas
Estação de transbordo
da Tifa Monos agora
dá destinação final

ao lixo do município

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL .

)
.'�

(Moradores da Tifa

Monos estão indignados
com a estação de transbordo
de lixo, instalada no bairro
há cerca de dois anos. Eles
afirmam que a descarga de
entulhos está atraindo
moscas para as casas

próximas e que se sentem

perturbados com o barulho
das carretas que

transportam o material.
; O presidente da

associação de moradores,
Valdecir Ropelato, disse que
a comunidade nunca

aceitou a instalação da

,estação de transbordo.
Afirma, entretanto, que a

situação ficou pior nos

últimos 20 dias, quando a

Serrana Engenharia
assumiu parte dos resíduos

produzidos no município.

Até então, a' emp'r e sa
joinvilense responsabilizava
se pela destinação final do

.

lixo de Guaramirim e

Schroeder. "N ão dá para
tirar a carne do freezer para
descongelar que as moscas

vêm em cima", comentou o

motorista Sérgio Antônio
Piovezan, 41 anos, que
reside há uma distância de

aproximadamente 50 metros
do local.

O gerente da filial da
Serrana no município,
Jackson Barbosa, contesta
a reclamação dos
moradores. Ele garante que
o mau - cheiro não é

provocado pela estação de

transbordo, j á que a

empresa tem licença da
Fatma (Fundação do Meio
Ambiente) para' atuar no
local. "Também aplicamos
um veneno especial contra
moscas na estação de
transbordo e nas carretas",
salientou, destacando que
a empresa também obedece
às normas ambientais
relacionadas à poluição
sonora. Ele não soube

precisar por quanto tempo
a Serrana vai prestar o

serviço à prefeitura.
.

Jackson informou que

aproximadamente 100 mil

quilos de entulhos são

transportados diariamente

pela Engepasa - com quem
a Serrana mantém' um

convênio - para o aterro

sanitário da empresa de

engenharia em Mafra

(planalto norte

catarinense). De acordo
com o gerente, os resíduos
são levados em cinco

carretas, sendo que cada
uma comporta cerca de 25
mil quilos. Segundo ele, o
aterro recebe 2 mil
toneladas de lixo por mês
da microrregião, e 80%
desse total é produzido em

Jaraguá do Sul.
O fiscal da Fujam�

(Fundação Jaraguaense do
'Meio Ambiente), Luis
Carlos Stephani, informou
que uma equipe de
técnicos e fiscais deve
visitar hoje o local,
atendendo a reclamação
dos.moradores.

PIERO RAGAZZI/OCP

,
"

. \ i'

I

NR
- ..-

11
- - -

Cerca de 100 mil quilos de resíduos são transportados diariamente para Mafra pela Engepasa

t

�
o

ABRA SUA CONTA
NO BESe E PAGUE
MENOS TAXAS E
MENOS JUROS.
Seu banco está abusando das taxas?
Venha para o BESC. Aqui você tem as

menores taxas para manutenção de conta
e um dos menores juros de empréstimo
do mercado. Não deixe seu dinheiro ser

maltratado. Abra sua conta no BESC.

BESC
-

CATARINENSf DE VALOR

www.besc.com.br • 0800 489100
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POLíCIA: DROGA SERIA ENTREGUE A PRESIDIÁRIOS QUE CUMPREM PENA POR TRÁFICO

Pessoas são presas em flagrante
ao tentar entrar no Presídio

• INDICADORES ECONÔMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,122 2,124 lie

PARALELO 2,240 2,234 lie

TURISMO 2,087 2,220 11

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
CESAR JUNKES/OCP

PONTOS OSCILAÇÃO
1IBOVESPA 44,641 1,36%

, 11 DOW JONES (N, York) 12,630 088%

11MERVAL (B, Aires) 2,058 052%

lie NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,39%

càrro era utilizado por mulher para buscar a droga em JOinville e depois repassar aos presidiários de Jaraguá do Sul

Visitantes tinham
buchas de cocaína
e 'pedras de crack

. dentro de camisinha

ti
KELLY ERDMANN

J�RAGuA DO SUL/GUARAMIRIM
,

.
Três pessoas foram detidas

na manhã de ontem depois
de tentarem entrar no

Presídio de Jaraguá do Sul
coni duas buchas de cocaína

,

e'duas pedras de crack. A

prisão aconteceu em

flagrante e os acusados
acabaram sendo levados à

Delegacia de Polícia de

quaramiri� para .que a

irivestigação prossiga.
: Conforme o diretor do

presídio, Ivo Ronchi, a'

suspeita vem desde o mês
passado e os agentes já
estavam atentos àmovimen-

tação dos visitantes. A droga,
escondida dentro de um

preservativomasculino, seria
utilizada pelos detentos,
encarcerados por causa de
tráfico de entorpecentes.

Junto às duas mulheres

presas, foram encontrados
objetos pessoais. No carro, j
um Vectra preto com placas
de Joinville, também havia

roupas e demais pertences.
Tudo ficou na Delegacia de
Guaramirim para averi

guação. Além disso, três

crianças, ambas do sexo

feminino, tiveram de s�r
encaminhadas ao' Lar da

Criança Marcos Valdir
Moroso porque não podiam
permanecer no local. Uma
conselheira tutelar as

acompanhou. As pessoas
detidas vão ser julgadas e

correm o risco de pegar pena
mínima de cinco anos.

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

Detento foi autuado por reincidência

,

Mulher de detento foi presa

FOTOS: CESAR JUNKES/OCP

Mulher acusada de levar as droga

Ronchi: investigação é antiga

Estampador morre atropelado na BR-280
O estampador Evaldo

Gadotti, 42, morreu ontem ao

ser atropeladopor um caminhão

n� BR-280, próximo à Recrea
tiva daempresaMannes.O aci

dente aconteceu quando ele
voltava de bicicleta da empresa
RomitexMalhas, onde trabalha.
Apesar de a causa do atropela
mente ainda ser desconhecida,
acredita-se que ele passou mal
e desmaiou na pista, já que a

bicicleta estava encostada às

margens e não teve nenhum
dano.

Devido ao impacto que o

corpo de Evaldo foi atingido - o

tronco chegou a ser esmagado -

o. Corpo de Bombeiros de.
[araguá do Sul suspeita que ele
foi atingido por um caminhão.

DIVULGAÇÃO/OCP

Bicicleta que Evaldo usava ao voltar do trabalho não teve danos

O estampadormorava na Vila UNO - MILLE ano
Carolina (Bairro Rio Branco),
em Guaramírim, e deixou

esposa e dois filhos. Ele está

sendo velado em casa e setá

sepultado hoje no Cemitério
Rio Branco.O horário do sepul
tamento não foi definido até o

fechamento da edição (DZ).

94, prata, 2 portas,
limpador

desembaçador vidro
traseiro, R$ 8.200,00
Tratar: 9951-6830

após 17h.

DEFESA CIVil

,Comdec cadastra
voluntários dia 10

No próximo dia 10, o

Comdec (ConselhoMunicipal
de Defesa Civil) estará cadas
trando pessoas interessadas em
serem voluntárias. O cadastro

pode ser feito apartir das 8h30,
na sede da Fujama/Defesa
Civi, ao lado doArrozUrbano,
no Bàirro São Luiz.

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS

POSinYO • ENERGIA· EXATHUM • SOCIESCITUPY • ACE

ligue: 3370-4888/9184-9988 com Luciane I ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Roselcnc

0,720

• CUB Janeiro

R$889,54

.• FALECIMENTOS
Faleceu às 06:30h do dia 31/01, o senhor Carlos Rodolfo Baade, com
idade de 39 anos, O velório foi realizado na Igreja Evangélica Lutherana do
Centro e o sepultamento no Cemitério Municipal de Centro.

Faleceu às 21 :30h do'dla 30/01, a senhora Wally Mohr, com Idade 70
anos, O, velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

Cemitério Cristo Bom Pastor.

Faleceu às 21 :00 do dia 30/01, o jovem Joslmar Dionel Kreutzfeld, com
idade de 20 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepu�amento
no Cemitério de Ribeirão Grande da Luz.

'

CONVITE
Família e amigos de

Gilberto CassuU Júnior
convidam para missa de 01

a,no de falecimento, "

domingo dia 04/02 �a Igrej
São Sebastião - Jaraguá do

Sul, às 09:00 horas.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá
Sul S/A
CONTRATADO Haroldo Engelmann
OBJETO: Utilização por meio de servidão de terras para fins de extração
desaibro.
Prazo: 03/01/2007 a 02101/2008.
Valor: R$ 8.856,00
Foro: Jaraguá do sul,se.
Data assinatura: 03/01/2007 "

Signatários: Jair Augusto Alexandre e Haroldo Engelmann

EXTRATO DE CONTRATO I

CONTRATANTE: CODEJAS - Companhia de Desenvolvimento de Jaraguá
Sul S/A
CONTRATADO:Ronaldo Murara e Fidélis Murara
OBJETO: Utilização por meio de servidão de terras para fins de extração
de saibro,
Prazo: 03/01/2007 a 02/01/2008.
Valor: R$ 5.160,00
Foro: Jaraguá do Sul,SC,
Data assinatura: 03/01/2007

Signatários: Jair Augusto Alexandre, Ronaldo Murara e Fidélis Murara

EXTRATOADITIVOAOCONTRATOOlO/2006CON1RAT.ANTE
CODEJAS - Companhia deDesenvolvimento de Jaraguá do Sul sI
ACONTRATADA: BFGM - Consultoria e Auditoria

Governamental SSO prazo de execução fica prorrogado até 31 de

dezembro de 2007.0 prazo fixado poderá ser prorrogado na forma
da lei.Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato, não alteradas por este Termo Aditivo.Jaraguã do Sul, 03
01/2007.Signatários: Jair Augusto Alexandre, Representante Legal
BFGM.

transporie e turismo

TRANSPORTEESCOLAR
E UNIVERSITÁRIO

UNERJ • CEPEG • SENAC • FAMEG

..
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�PREPARAÇÃO: EQUIPES DO FUTSAL BRASILEIRO ACERTAM OS PONTEIROS PARA A TEMPORADA

Fininho (direita)anunciou que disputará novamente a Liga Futsal, desta vez com os paranaenses do Umuarama. Em 2006, defendeu o Jec

Fininho acerta com Umuarama
e disputará a lIa Liga Futsal
Além dos paranaenses,
o Vasco também vem

anunciando reforços
para a competição

com o clube paranaense até
o fim deste ano e, com isso,
disputará a Liga Futsal pela
11 ª vez.
"N ós vínhamos

conversando há algum
tempo.- a diretoria do clube
e eu - e ficou acertada a

minha ida para o interior

paranaense. É úm novo

desafio e espero ir bem, pois
sei do grau de paixão do
torcedor do Umuarama.

Quando íamos jogar contra
eles na Liga, não era, fácil.

Espero retribuir a confiança
da diretoria e do torcedor",
revelou o ala.

O ala que acumula 29
títulos ao longo da carreira,

DA REDAÇÃO

O ano começa e as

equipes de futsal do Brasil
estão a todo vapor na pré
temporada e também no

ritmo de contratações. Uma
das maiores-novidades é a

contratação de Fininho
pelo Umuarama (PR). Ele
estréia em competição
oficial na fase classificatória
para a Taça Brasil, em

Joinville. O jogador assinou

entre eles dois mundiais

Intercontinentais, com a

Impacel em 1994 e com a

ACB.F em 2001, e um

Mundial da Fda
Interclubes, novamente
com o Carlos Barbosa, em
2004, explica que estava se

mantendo em forma por
conta própria e em menos

de 15 dias de trabalho,
deverá estar pronto para
trabalhar com bola.

J á o Vasco, que agora
fechou uma parceria com a

cidade de Teresópolis (RJ)
e passará a se chamar
CRVG/Teresópolis,
também anunciou reforços.
Além da chegada já

Mineiro acerta com clube alemão
BERLIM várias vezes e ele sempre foi

convincente", completou.
O volante Mineiro assinou "Estou muito ansioso para

I contrato, ontem, comoHertha. jogar no Hertha e este é um

Berlin por um ano e meio. O novo desafio. Jogar no Cam
ex-jogador do São Paulo havia '.

peonato Alemão, ainda mais
passado por exames médicos em Berlim, no time do meu

pelo clube alemão no dia amigoGilberto,semprefoimeu
anteriot sonho", disseMineiro.Autordo

Mineiro usará a camisa 15 gol do título do São Paulo no
do clube. A apresentação Mundial de Clubes da Faa de
oficial do volante acontece 2005, Mineiro deixou o clube
hoje, às 13h. "Estamos muito no final do ano passado, após

I contentes que esta negociação duas temporadas.deu certo", disse o presidente Na ocasião, porém, o jogado clube alemão,' Dieter dornãodivulgouoseudestino.
Hoeness. ""Mineiroé umjoga- Ele limitou-se a dizer quedor extremamente versátil que estava'deixando o São Paulo

I. completa as necessidades do para realizar o sonho de jogar
nosso time. N6s o observamos no futebol europeu. Mineiro

WANDER Il,0BERTONIPCOMM

Mineiro se apresenta hoje em Berlim

era peça importante no esquema
de jogo do clube do Morumbi.
Além do Mundial, o volante

conquistou o Campeonato
Paulista e a Copa Libertadores
da América de 2005 e o

Brasileiro do ano passado.

anunciada de Cazuza, ex

Vasco, Alemão, ex

Maringá (PR), e lure, ex
Soledade, o time da região
serrana do Rio de Janeiro
apresentou novos reforços

. nesta semana. Do Cascavel
chegou o ala Aladinho,
que disputou parte da Liga
Futsal 2006 com a Malwee.
Do Sobradinho (RS), veio
o fixo Rafael Capelari, que
na última edição da Série
Bronze do Gauchão,
mareou 46 gols. Outros
nomes apresentados são o

experiente ala Piu, q�e
estava no Minas em 2006,
e o ala Cidinho, que vem

do São Miguel (PR).

• LINHA oE FUNOO Julimar Pivallo

o site volta
Até o fim-de-semana, o site oficial do Juventus deve voltar ao ar.

Se junta aos já comandantes da empreitadas, Henrique Porto e

Rafael Rangel, o tricolor Max Pires. Os três prometem manter a
sede de informação do torcedor do Moleque Travesso sempre
atualizada. Dentre as novidades, eles querem implantar uma'
sessão multimídia, com gravações de lances dos jogos e também
entrevistas com antigos e atuais ídolos do Juventus. O endereço
vai continuar o mesmo - www.juventusjaragua.com.br. A torcida
já estava com saudades do site.

Atacante Em Portugal
Os times do Campeonato Depois de conquistar o título
Catarinense continuam se do Sul-Americano sub-20
reforçando para a com o Brasil, o atacante do
temporada. Em Chapecó, o Joinville, Edgar, está de
Verdão do Oeste anunciou malas prontas para
nesta semana a contratação Portugal. Ele acertou com o

do atacante Marco Aurélio, Beira Mar, onde fará
que veio do Mirassol (SP). companhia ao também ex-

Outro que pode chegar em joinvilense Makelele. Edgar
breve e o lateral Chiquinho, se destacou no Joinville e

que está no futebol goiano. chegou a defender o ,São
Paulo no ano passado.

Avaí
O Leão da Ilha anunciou Alteração
mais dois atacantes. A sétima rodada do
Evando e Tico, que Campeonato Catarinense,

, participaram do terceiro inicialmente marcada para a

lugar do Avaí na Série B em próxima quarta-feira, 7 de
2005 estão de volta. O fevereiro, foi mudada para a

�',

primeiro estava no quinta-feira, 8. É que na data .. ' �

Fluminense, onde trabalhou. que estava marcada vai
com o técnico Josué acontecer a avaliação física '''I. l

..

Teixeira, e o outro estava no da Comissão Nacional de .,..'

exterior. Os dois chegaram Árbitro. Com isso, a partida '(.J

falando em levar o Avaí do Juventus com o Joinville, '.
'J

pará a Série A. na Arena, será no dia 8. "

t,

'.,

...- -'-- --.. L�

Sociedade Vitória

Fundada em 23-05-1944
/;Rua: Mal.Castelo Branco, 4429 - 89275-000 - Schroeder - SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ;1
Conforme reza o Art. 7, do estatuto da Sociedade _

Recreativa e Esportiva Vitória, estamos convocando todos
os associados para a Assembléia Geral que se realizará
em sua sede social, no dia 02/02/07, ás 20:00 horas em

primeira convocação e às 20:30 horas em segunda
convocação ..
Ordem do dia:
1 º - Leitura da ata anterior;
2º - Prestação de contas;
3º - Assuntos diversos;
4º - Eleição da nova diretoria.

.,
"

"

Schroeder, 19 de janeiro de 2007.
Helio Ronchi - Presidente

..,
't

L11Jüt11JJfjJ 011iI1!JIlij
Em ;oda Região Indusive pi 'OMERODE!
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DERROTA EM ITAJAí: JUVENTUS NÃO APRESENTA BOM FUTEBOL E PERDE POR 2XOJuventus perdeu ainda
o zagueiro Luciano
Sobrosa, expulso
no segundo tempo

CATARINENSE 2007

5aRodada
Resultados
Marcílio Dias 2xO Juventus
Joinville 2x2 Atlético-------aiu o invictoJULIMAR PIVATIO

rrAJAí

OJuventus não jogou bem
ontem em Itajaí e acabou
sofrendo a primeira derrota do
Campeonato Catarinense da
Divisão Principal. O Moleque
Travesso sentiu os desfalques e

perdeu por 2xO para oMarcílio
Dias, com dois gols de Edson
Santos. De quebra, o tricolor
ainda teve o zagueiro Luciano

.

Sobrosa, expulso no lance que
originou o segundo gol
marcilista. O 'próximo desafio
do Juventus será domingo, em
casa, contra oGuarani, partida
antecipada para as 16h.

O primeiro tempo foi sem

grandes emoções. O Marcílio
Dias tentava, mas pecava na

falta de habilidade dos
atacantes. O ]uventus tentava
no contra-ataque, mas também
sem muito poder ofensivo .. A .

melhor oportunidade para o

tricolor foi aos 12 minutos,
quando Andrade chutou à

queima-roupa, m<jls Marcelo
Vacaria defendeu. O time da
casa teve amelhor chance com
EdsonRosa, cobrando falta aos

30 minutos, mas a bola passou
raspando o travessão. "Faltou
empenho, garra, dedicação",

.

disse o técnico Itamar Schulle
na saída para o intervalo.

Depois do intervalo, os

técnicos fizeramsuas alterações,
mas quem teve mais sorte foi
Tonho Gol. Logo no início, o
Marinheiro chegou 'a marcar,
mas o gol foi anulado por
impedimento. O time da casa

só abriu o placar aos 15minutos
da etapa final. Edson Rosa
aproveitou bate-rebate na área
para fazer lxO. O [uventus não
chegava com perigo ao gol
adversário e, para piorar, aos 36
minutos Luciano Sobrosa fez

pênalti em André Luís e foi
expulso. Na cobrança, Edson
Rosa liquidou a fatura para o
Marcílio Dias.

CLASSIFICAÇÃO
Col Time

50
60 Atlético
70, Avaí
80 Guarani
go Brusque
10° Chapecoense 5
110 Próspera 4
120 Figueirense 3

Juventus perdeu ontem em Itajaí e caiu para a segunda colocação. No domingo, o Juventus busca novamente a liderança contra o Guarani

Avaí vence o Brusque com dois gols do zagueiro Fábio Fidélis
FREDERICO TADEU DA SILVA / DIVULGAÇÃO

FLORIANÓPOLIS de escanteio de Emanuel. Oito
minutos mais tarde, Eraldo

O Avaí conseguiu ontem, empatou para o Brusque depois
naRessacada.asegundavitória de um chute de Eduardo e

noCampeonatoCatarinenseda rébote do goleiro Eduardo
Divisão Principal. O Leão da Martini. Depois, Thiago
.Ilha venceu o Brusque por 2xl, derrubou Jandson na área:

comdoísgolsdozagueíic Fábio pênalti para o Avaí. Paulo
Fídélís. Com isso, o time da Zaltroncobrouemandoulonge,
Capital chegou aos seis pontos por cima do gol de Nivaldo.
e ocupa o sétimo lugar no Fábio Fidélis mareou o sep
campeonato. Já o Brusque segundo na partida e recolocou
agora é o nono, com apenas o Avaí em vantagem.aos 24

. minutos, de novo de cabeçacmco..

Aos 21 minutos, Fábio ,após cobrança de escanteio de

Fidélis abriu o placar para o

.

Emanuel.

Avaí de cabeça, após cobrança Já oAtlético deixou escapar
I

a primeira vitória fora de casa.

EmJoinville, o time de Ibirama
. chegou a abrir 2xO, mas sofreu
o empate no segundo tempo.
Com isso, o Atlético é o único
invicto e ocupa o-sexto lugar
com sete pontos.

Aos quatro minutos,
RogériomareouparaoAtlético:
lxO. Nos acréscimos doprimeiro
tempo, aos 48, Maurício fez o
segundo doAtlético, de cabeça.
No segundo tempo, aos 15
minutos, Rodrigo Tosi

\

descontou para o [oinville. O
empate veio comSerginho, aos
26, emum chute de fora da área. Avaí conseguiu mais uma vitória em casa e segue em busca da reabilitação

Cacá Pavanello está
confirmado na Fespor�!
JARAGUÁ DO SUL

DIVULGAÇÃO

Campeonato de skate,
movimenta Barra Velha
BARRA VELHA obstáculos para os atletas. O

acerto de uma manobra
levantava o público e dava
mais incentivo para eles. O

que mais chamou a atenção
do público foi o campeonatoJ

de manobras, o BestTrick. O
vencedor foi o atleta de

Jaraguá d-o Sul, Felipe
Gordo, que mandou um Flip
Board BackO campeonato
foi realizado pela Associação
dos Surfistas do Cosd.o dos

Náufragos e Five Sk8
. Brothers', além da Prefeitura
de Barra' Velha.

, O diretor de futsal da
Malwee e vereador de]araguá
do Sül, Cacá Pavanello, foi
Confirmadoontem ànoite como

novo comandante da Fesporte
, ·(Fundação Catarinense de
Desportos).A informação ainda
é

I

extra-oficial, mas' foi
c�nfirrnada ontem à noite pelo
próprio dirigente. Hoje ele

promete dar mais informações
sobre o anúncio, que faz com

que a região doVale do Itapocu
tenha representatívídade no

Governo Estadual.

Após receber reforma, a

pista de skate da Praça
Horácio Martins, no bairro
SãoCristóvão, foi paleo do 2º
Adrena Skate Praça de Barra
Velha. O campeonato
aconteceu nos dias 27 e 28 e

reuniu atletas de diversos

municípios.
Depois do descerramento

da placa, o pessoal entrou na
pista e mostrou muita

disposição. Tombos e erros

não chegavam a ser Atletas 6aram show de manobras dQ nova pista de skate

J
, .

�
�\
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INDÚSTRIA ESTÁ OTIMISTA
.

COM RELAÇÃO AO PRIMEIRO
SEMESTRE APONTA PESQUISA

,

,

DIVULGADA PELA CNI @ 83

POlÍCIA DE LONDRtS LANÇA
APELO PARA SABER SE MISS
BRASILEIRA ESTÁ REALMENTE.
'NA CIDADE, AFIRMA JORNAL lê B2

Divulgação

MÁFIA DO LIXO

ç:

MP pede bloqueio dos bens de Antônio Palocci
,

\ A acusação traz

uma lista de

supostas fraudes
na gestão do petista
como prefeito de
BibeirâoPreto

SÃO PAULO
, O Ministério Público
do Estado de São Paulo

.�. entroucom um.a ação civil
,

Ylpública na Justiça pe
dindo o bloqueio de bens
do exministro da Fazenda
Antonio Palocci: (PT) por
improbidade adrnin is

trativa. Segundo.o promo
tor Sebastião Sérgio da

Silveira, a denúncia tern

como base uma decisão do
TeE (Tribunal, de Contas
do Estado), que julgou ir-

regular as contas de Pa

locci de 2002. A acusação
lista supostas irregulari
dades na gestão do exmi

nistro como prefeito de
Ribeirão Preto ..

O promotor afirmou'

que Palocci deixou a pre
feitura com R$ 10 milhões
em caixa, mas com dívidas
de curto prazo de R$ 40
milhões. Além do blo

queio de bens, o Ministé
rio Público pede, na ação,

.

a suspensão dós direitos

políticos de Palocci, a per
da do cargo, já que ele foi
eleito deputado federal, e

o ressarcimento do dinhei
ro aos cofres públicos. O
ex-mÚüstro da Fazenda
também foi acusado de en
volvimento com a "máfia

do lixo", um esquema de

suposto superfaturamen
to na Prefeitura de Ribei
rão Preto entre os .anos de
2001 e 2004. O inquérito
da polícia apurou suposta
fraude no contrato de lim

peza pública envolvendo a

empresa durante o segun
do governo petista em

Ribeirão.
Ministério

Palocci deixou o Minis
tério em março de 2006",.�:;1,
após ser acusado de man�:':'!;:;';
dar quebrar o .sigilo ban�jó�<",
cário do �aseiro Fran
cenildo Costa. O caseiro

havia desmentido o então

ministro na CPI ao dizer, .;.. ,'�
que ele parti-cipava d�>:::'�:
reuniões em uma casa}'
freqüentada por lobistas. Palocci deixou o governo após ser acusado de mandar quebrar sigilo bancário de Francenildo Costa

,

,I

� Lula chama Marta, mas a quer fora da eleição
.� i �

/

Consultada esta semana

pelo Palácio do Planalto so

bre a possíbilídade de as-
,. ,., ' (

surmr um rmmsteno, a ex-

prefeita de São Paulo Marta

Suplicy (PT) respondeu que
está à disposição de Luiz
Inácio Lula da Silva e que,
se o presidente entender-ser
necessário, permanecerá na

Esplanada até 2010, sem

disputar a eleição do ano

que vem.O convite foi feito
por Marco Aurélio Garcia,
assessor especial de Lula,
sem especificar qual pasta o

presidente pensa em ofere-
,

cer a Marta, que cobiça Ci
dades ou Educação.
Garcia deixou claro que

Lula gostaria de formar lim
ministério que o ac>:ompa-'
nhasse até. o final d� seu

segundo mandate, o que
atrapalharia' eventuais pla
nos .eleitorais da ex-prefeita.
No entorno de, Marta, as

opiniões se dividem quanto
às vantagens de ela aceitar o
desafio.

,

Parte acha que seu futuro
passa pela eleição muni
cipal. Outros vêem na pro
POsta do Planalto um

, \

caminho até 2010, quando
poderá .concorrer ao gover
no paulista ou à sucessão de
Lula.
O cálculo da ex-prefeita

Marta Sup1icV deve ,ganhar um
ministério, mas terá que desistir
de disputa eleitoral

ao sinalizar favoravelmente
ao Planalto leva em conta a,

ausência de nomes viáveis
do PT para a eleição paulis
tana, o que obrigaria o par
tido a aclamar sua' candida
tura a prefeita.
Para "turbinar" a eventual

passagem da ex-prefeita pelo
Ministério das Cidades, pe
tistas ligados a Marta e a

Antonio Palocci, aliado da

ex-prefeita, trabalham para
que a pasta assuma os en

cargos para a realização da

Copa do Mundo de futebol
de 20 14 no Brasil.
Outra possibilidade para

que Lula possa alocar Marta
na Esplanada é a Educação,
embora o presidente aprecie
o trabalho de Fernando
Haddad (PT) à frente da

pastâ.

Governo federal
dá canal de TV

I
à I'greja Renascer

BRASíLIA
O governo federal con

cedeu à Igreja Renascer em
Cristo mais ull1 canal de TV,
informou ontem, o colunis
ta Daniel Castro.O Minist
ério das Comunicações pu-

, blicou portaria no "Diário
Oficial" de segunda-feira,
apesar dos escândalos en

volvendo os líderes da insti

tuição, Sônia Haddad Her
nandes e.Estevam Hernan
des, que, atualmente estão

'nos Estados Unidos.
Na portaria, o ministério

autorizou a Ivanov Comu

nicação e Participações Lt
da a retransmitir em Vila
Velha (ES) os sinais gerados
pela Fundação Evangélica

,
Trindade.
A Fundação Trindade foi

.

criada pela Renascer no�

anos 80 especificamente
para obter uma geradora de
televisão "educativa". O
canal será o quinto da Rede

Gospel.

"
Estou à disposição do presidente Lula. Não pretendo ser

um entrave político nesta segunda gestão que é tão ou

mais importante que a primeira".

Marta Suplicy
.

Ex-prefeita de São Paulo

j
,

J

Bloco de apoio ao, PT
ficará com 11 cargos
BRASíLIA

O megabloco de apoio
ao candidato Arlindo Chi

naglia (PT-SP), que dispu
ta a presidência da Câma

ra, vai ter direito a seis dos
11 cargos da Mesa Direto
ra da Casa Legislativa -dos

quais quatro titulares. Se
gundo cálculo divulgado
pela Secretaria-Geral da
Câmara, o bloco de oito

partidos tomou o lugar do
PSDB que teria direito à

terceira indicação na

Mesa.
A ordem é importante

porque -os primeiros a

escolher os cargos
.

ficam
com lugares 'mais cobi

çados na Mesa. O bloco de

apoio a Aldo Rebelo (PC
do B-SP), integrado pelo
PC do B, PSB, PDT, PAN,
PHS e PMN, foi o mais

prejudicado na' escolha
dos .cargos, O bloco terá
direito a apenas duas su

plências na Mesa. Antes

da união dos seis partidos,
o PDTtinha isoladamente
o direito a uma vaga de su

plente.
O bloco de oposição,
formado pelo PSDB, PFL e

PPS, terá direto a dois

cargos titulares na Mesa, e
uma suplência .. Os par-'
tidos terão o direito à

quarta e sexta escolhas dos
titulares na Mesa.
Comissões

O megabloco terá direi
to a presidir 11 comissões

e será o primeiro a esco

lher as que deseja coman-'

dar, o que garantirá ao go
verno as presidências das

principais comissões, da
Casa Legislativa. O de

oposição comandará seis
\

comissões. O bloco pró-
Aldo presidirá três co-

'missões, mas' ficou pre

judicado porque é o 17º da
fita a escolher.À. eleição
para presidência acontece

hoje, em Brasília.
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RENOVAÇÃO POLíTICA

Posse na Assembléia

Legislativa será hoje
Deputado Julio
Garcia deve ser

eleito para ficar
'na presidência

FLORIANÓPOLIS

Os 40 deputados elei
tos para a 16ª legislatura
da Assembléia Legislativa
tomam posse hoje, às 9h.
Entre eles,'13 novatos, do
is ex-prefeitos que retor
nam depois de período sem

mandato legislativo - Jan
dir Belini (PP) e Pedro
Uczai (P1) - e 25 que se

reelegeram. À tarde, os

deputados terão a primei-.
ra sessão de trabalho,
quando elegem, em vota

ção aberta, o novo presi
dente e os membros da
Mesa. Além disso, cada
hancada oficializa o nome

de seu líder.
'

� A sessão de posse e de

instalação da legislatura,
bem corno a de eleição do

presidente, será condu-

zida pelo deputado Onofre
Agostini (PFL), que, aos

66 anos, acumula o maior

número de legislaturas
'entre os parlamenta;es
mais idosos. O deputado
Julio Garcia (PFL) deve
Ser reeleito para presidir a

.

Casa - ao que tudo indica,
novamen-te; por unanimi
dade. Após eleito, o presi
dente passa a conduzir a

eleição pad 1 ° e 2° vice

presidentes elo, 2°, 3° e

4° secretários da Mesa. Os
membros da Mesa e o pre
siderite terão dois anos de
mandato.

Os nomes cotados nos

partidos para comporem a

Mesa eram os dos depu
tados Rogério Mendonça,
o Peninha, e Antônio

.

Aguiar do PMDB, de
Valmir Comin do Pp, Ana
Paula Lima (PT) e Dago
mar Carneiro (PDT), re
pr e s e n tando as siglas
menores (PTB, PL, PPS).
A dispuradeve. s,eli acir-
'ríldá pela vice -presidên
'tia: o deputado Peninha já
manifestou interesse e o '

PSDB também deseja a

vaga. A liderança das
bancadas d�ve ficar com

Manoel Mata (PMDB),
Ge lson Merísio (PFL),
Pedro Baldissera (PT),
Kennedy Nunes (PP) e

Sargento Soares (PDT). O
PSDB ainda não tinha
definido seu líder ontem à

tarde.

Deputados no Exe
cutivo - Já comprometidos
com cargos em secretarias

de Estado, os deputados
AI tair Guidi (Pla
nejamento), Jean Kuhl
mann (Desenvolvimento
Sustentável), Ronaldo
Benedet (Segurança Pú
blica e Defesa do Cida

dão), Dado Cherem
(Saúde), e Gilrnar Knae
sel (Cultura, Turismo e Es-

. porte) vão dar lugar na

Assembléia ao 1 Q suplente
do PPS, Sérgio Grande, 1 Q

e 2Q suplentes da coli-
.

gação PMDB/PFL, Edson
�,J�iriquitQ .(I;>MDm·"é; Elizeu
Mattos (PMDB); e 1 Q e 2Q

. suplentes do PSDB; Sera
fim Venzon e José Pereira.

Bancada de se assume,

com 50% .de renevação
,BRASíLIA

Também hoje, às 10h, no
Plenário Ulysses Guimarães,
tomam pos·se os 16 .

deputados, federais que

representarão Santa
Catarina na 53ª legislatura
no Congresso Nacional.
Com bancada 50%

renovada, o� parlamentares'
assumem com o

compromisso de "que Santa
Catarina esteja acima dos

partidos políticos, buscando
a geração de oportunidades
e trabalho para a população

'.

catarinense ", disse, o

deputado Odacir Zonta
'.' '(PP), coordenador do

Fórum Parlamentar
Catarínense.

Dos . catarínenses

empossados, o único que
deve deixar a cadeira daqui
ummês é o deputadoMauro
Mariani (PMDB).. .E�e

'�I

assumiu compromisso com �
.Secretaria de Estado 'da
Infra-estrutura. Os três
senadores catarínenses -

ldeli Salvatti (PT),' que
permanece no cargo; Neuto
de Conto (PMI)B) que
substituiu o vice

governador Leonel Pavan
(PSDB); e Raimundo
Colombo (PFL) que se

elegeu para a vaga deixada

pelo ex- senador Jorge
Bornhausen (PFL)
participam também da
cerimôniade posse.

Mau'ro Mariani deve ser o único a

deixar a cadeira para atender
chamado de LHS

SÃOJOSÉ

. Apreendidos 40
Kg de maconha
APolícia Civil da Capi

tal apreendeu na noite de

terça-feira, 40 quilos de
maconha em uma caminho
nete estacionada em frente
a um hotel de São José, às

margens da BR-1O 1. A droga
estava escondida na traseira
do veículo. 'Foram presos o.

gaúcho Osmar Borges, de 52
anos, um adolescente de 17
anos e o destinatário da car

ga, Zenildo Adernar Silva, o
Deba, de 33 anos.

JOAÇABA

Título de rainha
gera confusão

Uma mulher foi' espan
cada por outras duas nama
drugada de ontem, em [oa
çaba, no Meio-Oeste.
A polícia suspeita que o

fato te-nha relação com uma
disputa pelo título de rainha
da escola de samba

Alíança.A viti-rna informou

que recebia ameaças por"
telefone e que já havia: feito
um Boletim de Ocorrência
essas ameaças.

• PELO ESTADO Associação dos Diários do Interior - ADI/SC
'.·11 colunaadl@cnrsc com bl

O se�retário da Agricultura, Antônio Cer�n, explica que, �:
apesar dos contratempos inic'iais, vai deixar as nomeações

AI.do segundo e terceiro escalões para depois de janeiro,
pelo menos. Com isso, segue a orientação do governador,
Luiz Henrique de economizar. "O Tesouro não está
funcionando, há rnuita gente das empresas (Epagri e

Cidasc) em férias e nós aproveitamos para co.nhecer a

estrutura por dentro. Depois das mudanças que tem de
ser feitas, com nanqüãldade, vamos fazer as nomeações e

atendendo o princípio da participação política", atrma.]
Pelo mesmo motivo, revela, até a aprovação da reforma I
administrativa, serão mantidos nos postos todos os 1)
gerentes regionais da Epagri e da Cidasc, São 21 da primeira
e 24 da segunda para comandar a cobertura de serviço .1
nos 293 municípios. A

Gerentes da

Epagri e Cidasc
ficam até reforma
ser aprovada

Ceron segura
nomeações para
economizar

�l

].
I

,

-r1
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'Acerele o ritmo de suas
- conquistas na I

Fellows' Idiomas.

Inglês ou'Espanhol
Cursos dinâmicos.
do iniciante ao avançado.
Público: jovens e adultos.

carga horária: 2h semanais.

Manhã/Tarde/Noite
*desconto para alunos novos
nas mensalidades de
Fevereiro, Março e Abril

r::;-

{

Inglês ou Espanho(.
Rápido e eficiente.
1 semestre em 1 mês.

carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite

Aqui você tem:
- Método moderno

-frofessores com vivência no exterior. �
.

- Material importadó específiCo para
'

-

adolescentes e adulto�.
- Máximo 6 alunos por turma.
• Aulas dinâmicas.
" Reposição de aula. *

Semi-intensivo t(

Há muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

Carga horária: 3h setnervu»,
Público: jovens e adultos.
Manhã/Tarde/Noite

'" 'Matriculas'
,

,

Abertas

* Solicite mais Informações

3275·3475

'. r
Início das aulas: 12.02.2007

Rua Domingos da Naval 227 .Jàraguá do Sul
(em frente àCircuito Veículos)"
fellows@netuno,çom.br

School Ltda,®

í
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�ULlSTAS TAMBÉM GASTAM MAIS

:�São Paulo supera Rio
,

.

::em receita de turismo
: S Pesquisa do IBGE
I

•

.
)1 mostra que economia

I I é fundamental para
; 11 atrair mais visitantes
I

I
A sÃO PAULO

Destino pouco lembrado
B para qualquer viagem de
� férias, é São Paulo que
:, sustenta o turismo no país.
O Estado é campeão

ri absoluto entre todas as

,1 unidades da federação em

� receita bruta, pessoal
) ocupado e salários ,e

[� remunerações no setor.São
; Paulo é r.esponsável 'por
J quase 43,38% da receita,
/detém 35,12% dos
,r trabalhad�res do setor e

f�arante 41,28% dos salários.
A primeira pesquisa do

J IBGE (Instituto Brasileiro
1 de Geografia e Estatística)
G sobre o setor revela que o

IJ ,turismo obedece à mesma

'li dinâmica da economia

1 brasileira como um todo. Ou
-� seja, SãD Paulo, comomotor

D índustrial e financeiro do

,

3 país, também dá as cartas

1 nas atividades ligadas ao

u J1:urismo.'O turismo é uma

1'.iatividade econômica e,

) portanto, obedece a todas as

, [eis da economia', afirma
t Guilherme Telles,
) econornista do, IBGE

,

í responsável pela pesquisa.
O Rio de Janeiro aparece

1 em segundo lugar. Juntos
j !São Paulo e Rio concentram

D'VULGAÇAo

Capital Paulista atrai turistas principalmente pela importância econômica

63,53% da receita bruta de

serviços, 48,43% do pessoal
ocupado e pagam 58,90%
da massa de salários.
A pesquisa constata,

porém, que uma das

principais justificativas para
a prevalência desses Estados
é a maior participação de
setores que não têm relação
direta com o turismo, como

,

o transporte de cargas e o

consumo de

-responsável por 43% da
receita
-detém 35,12% dos
trabalhadores

-garante 41,28% dos
salários

alimentação.Além disso,
São Paulo, Rio de Janeiro,
entre outros locais, têm
forte presença de empresas
de transporte aéreo o que se

'reflete na maior receita

gerada.
Gastos
Os paulistas são aqueles

que também gastam mais

com turismo. O valor das

despesas com viagens entre
os moradores do Estado de
São Paulo chegava a 27,78%
do total de gastos com

turismo, de acordo com a

pesquisa. Os mineiros estão

em segundo lugar no valor'
dos gastos com turismo

(12,51%). O Rio de Janeiro
aparece em terceiro lugar
(10,19%), seguido pelo Rio
Grande do Sul.

,

Indústria está otlmlsta
icum 10 sem., diz CNI

Os empresários indus trias
G estão mais otimistas em

\ relação ao desempenho de
i suas atividades para o

: primeiro semestre deste ano,
é o que mostra a Sondagem
Industrial realizada pela eNI
(Confederação Nacional da
Indústria) .

As expectativas em

relação ao faturamento, às

§! exportações, compras de
� matérias-primas e ao n6mero
• de 'contratações de
empregados estão mais

I elevadas do que no

,
t levantamento realizado em

Outubro de 2006.0 indicador'

do total de vendas na

sondagem atual é de 55,2
pontos, contra 53,9 pontos no
documento anterior.' O
indicador varia em um

intervalo de O a 100 e os

valores acima de 50 indicam

expectativas positivas.
De acordo com a eNI,

os setores mais otimistas são

o de refino de petróleo,
farmacêuticos, borracha e

equipamen tos ho sp ita
lares.Em relação às expor

tações e às compras de

matérias-primas, os indi
cadores do levantamento
de janeiro ficaram em 51

pontos e 53,5 respe c ti

vamente.

EM SP

Diminui número
de desempregados,
A queda da parti

cipação de crianças e

j avens no mercado de
trabalho foi uni dos fatores

que mais contribuiu com o

recuo da taxa de desem

prego na região metropo
litana de São Paulo no ano

passado. Em 2006, o índice
de desemprego na região
caiu pelo terceiro ano

consecutivo e atingiu o

menor nível ern dez anos:

15,8% da PEA (População
Economicamente

Ativa) .De 2005 para 2006,
a taxa de participação das

crianças de 10 a 14 anos no

mercado de trabalho caiu

23,4%, para 4,1%.

O CORREIO DO POVO

• PELO

Polícia de
Londres

lança apelo por
miss brasileira

Catarinense foi
vista pela última
vez na cidade

A polícia de Londres lançou ontem, um apelo público por
informações sobre a ex-miss Brasil Taíza Thomsen que teria

If'
sido localizada pela última vez enquanto estava' na cidade. �

"O apelo é uma resposta ao pedido feito pelas autoridades t
brasileiras", disse a assessoria de imprensa da polícia à BBC
Brasil. "Com ele, vamos tentar estabelecer se ela esteve
mesmo ou não no país."Relatos do suposto desaparecimento a
da modelo catarinense apareceram nos jornais britânicos e ""

brasileiros nos últimos dias.
'

-:J

'x, Um deles, "The London Paper", distribuído gratuitamente, Is.
dizia na edição da tarde de segunda-feira que a polícia londrina : I
havia circulado cerca de .30 mil fotografias de Taíza entre os

'policiais, na esperança de que algum pudesse a reconhecer.
"Isso não aconteceu" disse a assessoria da polícia.Na semana

passada, os pais. da modelo disseram que não mantêm "

contato com ela desde o início de setembro. Nesta última

ligação telefônica, Taíza teria dito a eles que estaria na Grã
Bretanha.

Taíza Thomsen conquistou o título de miss Brasil em 2002 .)

após a vencedora daquele ano, Josiane Oliveira, ter admitido b

que era casada, o que era proibido pelas regras da compeüção. oJ

I

BEIJO CONDENADO O ex-ministro da Justiça de Israel, Haim
Ramon, 56, foi condenado ontem, por beijar à força uma

mulher que era soldado do Exército, em um caso que polêmico
no país.Ele foi acusado de má conduta sexual contra a mulher
de 21 anos durante uma festa no Ministério da Defesa.

ATENTADO NOBE,L O romancista turco Orhan Pamuk, Prêmio
Nobel de Literatura em 2006, cancelou uma viagem prevista
para esta sexta-feira à Alemanha.As razões não foram
comunicadas oficialmente, porém o jornal alemão "Koelner
Stadt Anzeiger" afirmou que há o temor de um atentado contra
Pamuk.

LIVRO GUANTÁNO Murat Kurnaz, que ficou preso no centro de

detenção de Guantánamo, decidiu publicar suas
'

meniórias."Cinco Arros daiMinha Vidal>- tJm Refatorio-tle i
,

.

Guantánamo", escrito com a ajuda do autor e jornalista Helmut
Kuhn, será lançado em 23 de abrll, '

Terapeuta acusado de escravidão
Uma paciente australiana que sofria de bulimia acusa o

terapeuta Bruce Beaton, 64, a fazê-Ia agir como sua escrava,
usando uma coleira e sendo obrigada a chamá-lo de "mestre".

Beaton está sendo processado pelo tribunal de Perth, no

oeste da Austrália, acusado de assédio sexual contra a mulher
de 22 anos, entre janeiro e março de 2005, mas se declara
inocente e afirma ter agido segundo as linhas éticas de sua

profissão.
O psicólogo alegou em audiência ter recorrido a terapias

drásticas mas éticas, baseadas no "tratamento mestre
escravo", depois que métodos mais brandos de tratamento
fracassaram contra a bulimia da paciente, aparentemente
ligada a suas violentas relações sexuais.

"Era um jogo de papéis. Mas não batia nela, não é esse

meu código moral", acrescentou.

Santos eram homens "normais", diz papa
, -'

O papa Bento 16 afirmou ontem, que )

se sente "consolado" pelo fato de os

santos terem sido "homens normais, "

com problemas e pecados", e disse que,
a santidade não consiste em não pecar."
mas sim "na capacidade de conversão, .�
reconciliação e do perdão".

','

Durante a catequese da audiência '�
.

pública de ontem, Bento 16 interrompeu
'1

o discurso oficial ao improvisar e dizer )

que é um consolo saber "que também
entre os santos existiam disputas".
"Os santos não caem do céu, eram

homens como nós, com problemas e

com pecados, e isto me consola",
disse o papa, arrancando aplausos ríos
fiéis, ao se referir aos problemas que

-

houve entre São Paulo e seus
colaboradores.

J
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Piratas do Vale do Silício,
o começo de tudo

Em tempos de iPhone e Windows Vista,
não pode-se deixar de citar o filme Piratas do
Vale do Silício, que conta a história dos

primórdios da Apple e da Microsoft e como

começaram suas eternas rixas. O filme é
baseado no livro de Paul Frieberger e

descreve os caminhos entrelaçados e

marcados pelas ideologias conflitantes de
Steve Jobs e Bill Gates e os destinos das
duas empresas comandadas por eles.

O filme foi feito em 1999 para a TV
americana e recebeu 5 indicações ao Emmy,
nas categorias de Melhor Filine, Melhor
Elenco, Melhor Roteiro, Melhor Edição e

Melhor Edição de Som. Indispensável no

acervo de qualquer amante da tecnologia.

SThe Police se apresenta
no Grammy Awards

o grupo The Police estará reunido
novamente para uma apresentaçao no

Grammy Awards, em Los Angeles, no dia 11.
Sting, Andy Summers e Stewart Copeland
vão abrir o evento.

A apresentação aumenta ainda mais os

rumores sobre uma possível turnê mundial
da banda, que este ano completa 30 anos.

JOVÉM

Pessoas, baladas, novidades e acontecimentos

blog: www.poracaso.comlcontato@poracaso.com

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

J

Talita Maba e I3runa Brito

Destaque para o sorriso de Keila Carvalho,
curtindo a badalada quinta-feira da Choperia Bierbude.

O CORREIO DO POVO

Programe-se
Deseo-.B.C
01/02 - OJ Pinho Menezes.
02/02 - DJs Vidal e Sandro Horta.
03/02 - DJs Conrado e Rafael Fel'�ei,ra, ;

VS Nando S. (Live Percussion).

Camorra.Bar& Fun - Blumenau
01/02 - Female House Sessions.

Bali Hai - Piçarras
03/02 - DJs Bali Hai.

Bali Hai - Garopaba
03/02 - DJs Pantera eMc Jack ..

Bali Hai • Porto Belo
27/01 - DJs Robson, Songa, Fernando
Olsen e Kbeça. I

Banana Joe· Ubatuba
03/02 - Banda Núcleo Sul + DJs
Caverna, Fernando Christoff e Alex
Silva ..

Ibiza-B·.Ç . .fi.:
03/02 - o�stréia nacional do P�ÓJ��()'
"Passport - The Green Project", que traz
o aclamado OJ Mau Mau.

.

BaturitéDivine ·'B.C
25/01 - DJs Handerson, Edu Brussi e
Rayene,

EI DivinoClub· Floripa
03/02 • Show nacional com Jota Quest +

DJs,Ely e �,�nrique Fernandes.

BoateNotre
03/Q2 - Festa Funk.

Choperia Bierbude
01/02 - Música sao vivo com Josiel e

Roniel,
02/02 - Música ao vivo com Zabomba
Acústica.
03/02 - Música ao vivo com Franciele.

Choperia 1'15
02/02 - Música ao vivo com Claudio
Ramalho e banda.

Carambas -Indaial
02/02 - Sunset Vibes com OJ Carlos
Fuse.

Marca Top do Hip Hop americano em Jaraguá do Sui

A partir de março de 2007, chega ao Brasil a marca de roupas americana Sean ,John
de propriedade do rapper Puff Daddy. A coleção foi desenvolvida especialmente parat
mercado nacional e no total serão cerca de 150 itens, com enfoque em t-shirts R

jeanswear, todas com modelagens comerciais para todos os gostos, e tamanhos.
Segundo a The Brands Company, empresa responsável também pela marca Eck�

no Brasil, o grande destaque da grife Sean John fica por conta das técnicas df
lavanderia e customização, todas inéditas no mercado nacional.

A Sean John considerada a "top das tops" entre as marcas de "Hip Hop" de alta
moda e a única no gênero a obter lugar garantido na Semana de Moda de NY, serl
vendida em breve e com exclusividade na loja Extreme Premium.

Clássico da Disney no YouTube
Quem não conhece pode ver, e quem já viu pode matar a saudade. Lá no

wwvv.youtube.com o desenho Alô, Amigos/Saludos, Amigos que mostra o surgimento
do personagem Zé Carioca já é' facilmente encontrado. Lançado em 1943 como

homenagem da Disney ao Brasil, o personagem ria verdade representava uma ação do
Tio Sam em tornar-se mais "amiguinho" deste que seria um belo aliado em tempos de II
Guerra. Aquarela do Brasil, é interpretada na animação de forma belíssima por Aloysio
de Oliveira. Para ver, procure por "aquarela do brasil" nomecanismo de busca do site.

o casal Kilian Neto e Jussane Marció na Noite do Sushi do Kantan Sushi Lounge

,
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Apresentação, na
próxima segunda,
integra comemorações
de' 47 anos do Arroz
Urbano

Na próxima 'se

gunda-feira, às

21h30, a Or-
questra Sinfônica das Co- \

munidades (Oscom) faz
uma apresentação, para
convidados, no restaurante

da. Associação Atlética
;Banco do Brasil (MBB),

� ,-em Jaraguá do Sul, como

f : parte dos eventos de come
moração pelos 47 anos de

_ fundação da Urbano Agro-
'-

industrial, que fabrica o

Arroz Urbano. O patrocínio
!

t,
I

da empresa, pelo Funcul

tural, vem possibilitando a

realização da turnê 2006/
2007, ao lado da Marisol e
Celesc.

Criada em 2003, a Os
com conta com 200 parti
cipantes entre 10 a 24 anos,

todos oriundos de comu

nidades carentes de Floria

nópolis. O trabalho trouxe

.
novas perspectivas de futu
ro e possibilidades de inser

ção social e no mercado de
trabalho. Outro ponto pasi-

O CORREIO DO POVO

tivo é que a orquestra aju
dou a transformar a imagem
de que a música erudita é

acessível a determinados
grupos sociais e graus de
escolaridade. As apresen

tações do grupo seguem.
uma forma didática, com

André Calibrina explicando
o significado e a impor
tância que cada instru

mento tem no conjunto da

orquestra. São 110 instru

mentos, divididos em qua
tro naipes: madeiras (flauta,

As grandes marcas mundiais
bem perto'você.

-�'7�
. ..., ..
"L;""-I,�

Ellen's
cosrnetfca e perfumaria

Lindsay Lohan
causa problemas
até internada! A
bela está em uma

clínica.de
reabilitação e, pelo
que parece, já está
deixando até os

internos
estressados com

suas manias,
Shoppinq Breithaupt � 1 o PISO

3371 1590· ellens@ellens com br

Horas:
4%

>

21.h30
Patto�cínio:
?'Arrclz Urbane

oboé, fagote, clarinete e

saxofone), metais (trompe
te, trompa, trombone e

tuba), cordas (violino, vio
la, violoncelo e contra-bai
xo) e percussão (prate; cai
xa, tímpano e bumbo).

Para Calibrina, a trans

formação de cada músico é
visível. "A relação com os

pais, com a comunidade e

com a escola muda consíde
ravelmente. Eles passam a

ter foco e noção de respon
sabilidade", observa o maes-

Orquestra formada por jovens carentes faz
apresentação inédita em Jaraguá do Sul e
comprova que música erudita não escolhe classe
social.

tro, um carioca que há 22
anos trocou o Rio de Janei
ro por Florianópolis após ser
aprovado num concurso

para tocar na banda da
Aeronáutica. Ele conta que
a maior recompensa, no

entanto, é saber que as cri

anças e adolescentes vol
tam a sonhar com um futu
ro de possibilidades. "Não
são poucos os que dizem

que querem viajar o mundo
tocando em uma orquestra
profissional", confessa o re-

Tudo o que você precisa, encontra aqujJ4
"

gente. "Eu digo para eles
que quem acha que um mú
sico que está na Filarmônica
de Nova York é parente do
Bill Clinton (ex-presidente
americano), está muito

enganado. A vida de um

músico é de muito esforço,
disciplina e seriedade. E
todos podem chegar lá,
porque o músico brasileiro
tem a sensibilidade e a ginga
que não se vê em nenhum
outro lugar do mundo",
anima-se.
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II PROGRAME-SE

� CINEMA

JARAGUÁ DO SUL

CINE SHOPPING 1
Uma noite no Museu
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20-
Todos os dias)
CINE SHOPPING 2
O Diabo Veste Prada

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

dias)
Xuxa Gêmeas

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

(19h, 21 h - Todos os dias)
Eragon
(15h, 17h - Todos os dias)
JOINVILLE
Cine Cidade 1
O Cavalheiro Didi e a Princesa Lili

(14h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu

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

dias)
Cine Cidade 2
A Grande Família

(15h; 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

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
(13h40, 19h, 21 h40 - Todos os

dias)
O amor não tira férias

.

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

dias)
Cine Neumarkt 2
Uma noite no museu (dub)
(14h, 16h1 0, 19h, 21 hiO-Todos
os dias)

•

Cine Neumarkt 3
: Uma noite no museu (leg)
(14h20, 16h30, 19h40, 21h45-
Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Grande Família

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

: TodoS os dias)
� Cine Neumarkt 5

: Fjlhos da Esperança
(17h45, 19h50 - Todos os dias)

. O Pacto
, (22h - Todos os dias)
: Por água abaixo (dub)
(14h10, 16h - Todos os dias)
Cine Neumarkt 6
O amor não tira férias

(16h40, 19h15, 21 h50 - Todos os

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

� SERViÇOS

Vagas limitadas
A Faculdade de Tecnologia de
Jaraguá está com as inscrições
abertas para o Processo
Seletivo Especial até dia 26 de
fevereiro. As vagas são limitadas.
A taxa da inscrição é de R$
20,00. Outras informações pelo
fone 3276=-3333.

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

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

Extra O CORREIOno povol I

extra@ocorreiodopovo.com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

• O DIA DE HOJE

PMJS adapta a estrutura interna
No mês de janeiro e fevereiro de 1987 a estrutura material da Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul vinha sofrendo alterações, possibilitando o melhor
funcionamento e atendimento, segundo divulgado na edição semanal do Correio
do Povo de 24 a 30 de janeiro. A Secretaria de Planejamento instalaria-se no

espaço onde na época era a Câmara de Vereadores, que passaria a desenvolve
suas atividades na rua Gurnerclndo da Silva 161 - Edifício Ana Ricobom Barbi.
A reportaqern informava que parte da antiga sala da Câmara também seria
aproveitada para a Divisão de Compras e para uma sala de reumões. No setor
onde era a Divisão de Compras funcionaria o setor de estatística e, mais tarde, o
serviço de computação que a administração municipal pretendia implantar. Na sala
antes ocupada pelo então secretário do Plariejamento, Aristides Panstein,
funcionaria a Tributação II. Da mesma forma, a Secretaria de Finanças,
Administração, Saúde e Bem-Estar Social, para melhor desenvolver suas'
atividades, estava sendo ampliada.

li
i:

,

• O cue DO LEITOR Mande sua fotq para o Extra:
extra@ocorreiodopovo.com,br • ANIVERSÁRIOS

A bonita árvore que proporciona uma grande sombra na Praça Ângelo
Piazera foi inspiração para a foto do leitor Jonas Rocha.

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

. �Curso
Nos dias 5, 6 e 7 de
fevereiro a Acijs oferece
o curso de

Memorização.
Informações no fone
3275-7059. O valor é de
R$ 320,00.

• PREVISÃO DO 'TEMPO
Sol em todo o Estado
A umidade do mar mantém muitas
nuvens entre o planalto e o litoral, com
chance de chuva por alguns momentos.
Nas demais regiões, o sol com aumento
de nuvens e pancadas de chuva no final
do dia. Temperatura elevada. Vento de
sudeste a leste no litoral e de leste a

nordeste nas demais regiões, com
intensidade fraca a moderada e com

rajadas:

> Jaraquá do Sul e Região

I

� Fases da lua

SEXTA (�
MíN:20°C �
MÁX:31°C
Pancadas de
chuva à noite.

HOJE �-'-.
MíN: 20° C �--)
MÁX: 30° C
Sol com nuvens.

SÁBADO dMíN: 19°C"" ,

MÁX: 31° C
. Sol, mas não chove.

DOMINGO

MíN: 21° C
MÁX: 27° C
Pancadas de chuva
à noite.

14/01

MINGUANTE
�. .

Qç:)-
lmnave! Chuvosa rrovoaca

CRESCENTE CHEIA

06/01 22/01
Nubiado

�.LegendasNOVA

<i>'\i I�
¥ \�J

Ensolaf3do Parcialmente
nublarío

29/01
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



d o CORREIO DO POVO
\

NOVELAS
� GLOBO - 18H

o Profeta
Jurema nega a Piragibe Que Sônia esteja
trancada no sótão. Piragibe, no entanto,

permanece desconfiado. Jurema avisa

Clóvis da presença de Piragibe. Moreira

pergunta a Carola e Arnaldo se não

inventaram o assalto à fábrica para Marcos

fugir, mas os dois negam. O delegado alerta

que Marcos será prejudicado com a fuga.
<Joana é solta. Carola segue Oiógenes.
Piragibe exige saber onde está a filha. Clóvis

conta Que Sônia está grávida e·foi ao médico.
Clóvis mandá Jurema tirar Sônia do sótão.

Camilo avisa Ruth e Lia Que sabotou a

comida do restaurante. Joana agradece a

Filomena pelo advogado Que a ajudou a sair

da prisão. Carola e Arnaldo entram em uma

casa e encontram Filomena, Que promete
deter 'Clóvis e encontrar Marcos. Tainha

convida Rúbia e Gisele para comer no clube.

Joelson procura seu inmão gêmeo Joilson.
Walter pede para fotografarBenjamim. Dedé
pensa Que Joelson é Jonas. Ele a convida

para lanchar. Wandatenta seduzirTony e diz

que ele deve estar carente. Piragibe abraça
Sônia. Clóvis dá uma jóia de presente para a

esposa.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca

Maria descobre Que Isabela está grávida de
Lance. Lance tenta explicar para Maria Que
tudo aconteceu antes de eles se

reencontrarem, mas ela não Quer nem saber.
Marquinho deixa claro para Dorinha Que não
vai se afastar de Lance. Arthur finge Que vai
consertar o gás na casa de Santa, mãe de
Juan, para procurar os dólares. Carmen
comenta com Guinevere Que nunca pôde
contar a Último o Que ele Queria saber.
Guinevere não sabe do Que ela está falando
e não dá muita bola ..Maria vai embora da
casa de Lance. Arthur encontra uma maleta
no freezer de Santa. Juan e Arthur lutam
pela maleta, mas, Quando a abrem,
descobrem Que lá dentro só há uma foto de
Santa dando a língua. Sebo revela a Lance
que Isabel a está grávida de cinco meses, o

Que Significa que ele não poderia ser o pai.
Guinevere vê Elizabeth conversando com

Tadeu. Lance elabora um plano para provar,
que não é o pai do filho de Isabela e pede a

modelo em casamento. Elizabettt· diz a

Guinevere Que précisa de sua ajuda para
colocar Átila contra a parede. Arthur volta a

pedir Guinevere em casamento e ela aceita
desta vez. Deodato revela a Morgana Que
Lance pode não serfilho de Giácomo.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida

• Kelly diz a Fred Que seus pais Querem
conversar com ele e sua família. Fred conta,
chorando, para Sérgio e Felipe sobre a

gravidez da namorada. Tereza comenta com
Luciano Que Giselle está sem falar com a

mãe há dias. Luciano diz Que está pensando
em dizer a Giselle Que sabe sobre a bulimia,
para Que os dois enfrentem o problema
juntos. Tereza diz QueMiroel e Anna também
vão fazer o mesmo. Odete diz Que Helena
Quer conversar com Tereza. Tide pede Que
Carmem avise Greg Que Quer uma reunião,
pais não está entendendo alguns dados nos
orçamentos e nos extratos bancários. Kelly
diz a Verônica Que Fred está assustado.
Verônica já imagina a linda festa de
casamento Que eles poderão dar no casarão
e pede para marcar um encontro entre as
famllias. Felipe diz a Fred que ele vai ter Que
se casar com Kelly. Fred teme que
Domingos ouça a conversa. Felipe debocha
dos problemas de Fred. Os dois se
desentendem. Domingos pergunta a Fred o
motivo da briga, mas ele nada responde.

� RECORD -19h15

.
Bicho do Mato

.

Túlio ameaça Betinha. O jagunço cai morto
no chão. Jurema obriga Mauro a limpar a
delegacia. Teleco fica bravo com Ruth. Juba
diz ao' Or. André Que se ele puder, será
doador. Maurinho sonha com Pltoco e
BOnltona, Tinia manca Ruth soltar Ieleco.
Emilio fica preocupado com a saúde de
Juba, Tavlnho se prepara para, roubar o
diamante dela. '

� I�ECl)R[J - 2011
- - -- -

Vidas Opostas
Miguel diz a sua mae que ele val lutar por
Justiça, Mario bate em Maria Lucia, Cllene
visita Isis, Mario e Abreu dizem a Miguel queele não pOde falar com a Imprensa,Leonardo e Nogueira discutem sobre a
acusaçao contra Miguel. Boris vê a foto de'
Nogueira no jornal. Pedro diz a Miguel queval para ajudá-lo, Miguel val ao Torto, Hello

.'
entra na viatura de Cicio,

, (Os resumos sao de responsabilidade das

'Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��NOVA ATRAÇÃO
A Band está trabalhando
em um novo projeto com o

apresentador Gilberto
Barros. Trata-se de um

programa semanal.
"Estamos desenvolvendo
várias idéias, será um

programa diferente das

atrações já comandadas

por Gilberto", afirma
Elisabetta Zenatti, diretora
geral de programação da
emissora. A nova atração
será em horário nobre e

esta prevista para estrear

depois do carnaval.

� �ES'PERA.NÇÀ
, Após a eliminação do

BBB ta terça, Alan
f

��COM\RAZÃO
Brad Pitt reclamou da

perseguição dos paparazzi que o

seguiam quando ele saía de um

escritório, depois de uma reunião
de negócios. Ele está de luto

pela morte da mãe de Angelina
Jolie; e estava irritado quando
os paparazzi insistiam em tirar
fotos, "Cara, vocês são

inacreditáveis!", disse o galã,
Mais tarde, Pitt e Jolie foram
visto no funeral da mãe

dela, em Los Angeles, A
mãe de Angelina morreu

no sábado, 27, de câncer.

��PREGUIÇA
Ana Maria Braga passará a

gravar seu programa a

partir do dia 5 de fevereiro.
Ela alegou para a Globo

que não agüentava mais
acordar cedo, O "Mais
Você" entra no ar às sh.
Mas a Globo atendeu

apenas uma parte do

pedido da apresentadora,
Inicialmente, ela terá de

continuar com o programa :
ao vivo às segundas. Os I

outros dias da semana (de:
terça a sexta) a loira

poderá deixar gravado,
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Mande sua piada para o Extra:,
extra@ocorreiodopovo.com.br

• HORÓSCOPO

)

� �MAIS PROBLEMAS
\

Lindsay Lohan causa
.

problemas até internada em·

urna clínica de reabilitação.
Isso mesmo, a atriz anda

deixando os pacientes do

hospital muito irritados. Lohan
tem tratamento �xcl(Jsivo,
levandocabelêireífo e

massagista para o local. No

entanto, a assessora da menina

problemática. di� que ela não

possui nenhumtrataroento"
�;'

diferencial e que tudo não

passa de fofocas

inconvenientes.

i
.... ..·1

I
- ....1�---------------

I SOLUÇÃO
i

• CRUZADAS
www.coquetel.com.br
Produto '-""de higiene

para peles
sensíveis

© Revistas COQUETEL 2006

_+}tÕI'P�ICs-Oendiioõs'" Um dos heterônlmos i
i de Fer- i

irmãos nallsadn.] nando :
Caruso explicado! Pessoa :

• DIVIRTA-SE
Relembrando
Na Lua de Mel, um tanto quanto decepcionado pela
jovem esposa não ser mais virgem, o sujeito pergunta:
- Com quantos homens você já foi para a cama?
Ela fica em silêncio.
- Tudo bem, Maria! Pode dizer, eu vou tentar entender!
Ela continua calada e ele perde a paciência:
- PÔ, Maria! Quer fazer o favor de me dizer com
quantos homens você já transou?
- Calma! Estou contando!

� Libra 23/9 a 22/10
É o amooor.. Essa bela palavra está rondando
seus pensamentos? Librianos tratam desse
assunto com maestria. Se todos fossem iguais a

você, céu e terra viveriam em completa harmonia.

Aproveite esse talento e saia por.aí espalhando
charme e embelezando o rnundo. Uns & outros só
estão esperando que você apareça e dê um

pouco de seu ar e de sua graça .. ,

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Aquela enorme pedra de estimação que todo
mundo carrega no bolso pode ser pulverizada,
sim. amigo caprlca, Hãn? Você é falível, claro,
como todo comum mortal, mas quem disse
que não dá para vestir a capa de super-herói
uma vez ou outra? Resolver pepinos não cria
rugas, muito pelo contrário. Preocupação não,
ação sim, Você tem a força!

• Escorpião 23/10 a 21/11
Espreguice bem suas patinhas, Escorpião, você
vai precisar. Calma, não é nenhuma ameaça,
Relaxe e aproveite ó dia de astral alegre, lá em

cima, pre fazer o que me der na telha, resolver
pepinos, abacaxis e o que mais vier, Não é à toa
que você é tido como poderoso: umas pitadas de
intensidade no seu cotidiano deixam seu ferrão
ainda mais afiado,

• �quário 21/1 a 18/2
O motor envenenado da sua nave futurista está
mais elétrico do que nunca. E quem disse que
isso é motivo pra plração? Você é energia pura,
fratar aquariano, mas ainda não é dois.
Relacionamentos em alta: use sua verve e suas
teorias sobre a orlglnalldaoe das coisas, que
funcionam como um canto de sereia, para
tecer novas redes e contatos,

Timida;
retraída ....

O primeiro
titulo uni- .•
versilário

Pintar
grossel- r....
ramente F E

.... � �..,� ..

Nor
noroeste
(abrev]

I
. I

.... _+._-----_._--��

Com ex
cesso de
requinte
(o texto)

t.......__ .c-rr,._._ ... I- .... �-c.."._'4 .......
_ .... _._.".h--......._ .. - .. -e-r+

Divisão do I
ensino no II3.rªs.iL
Trans
torno

Obsessivo
Compul
sivo

L_ __ ..

(1)
Welles,
cineasta
dos EUA

� Áries 20/3 a 20/4
Criatividade, ação, bola pra frente, força para
romper obstáculos, etc, e tal. Mas nada de

cabeçadas por aí. .. A não ser pra fazer gol.
Desfrute de sua superabundante energia, E

compartilhe, é claro, afinal o que você tem dá e

sobra. Desenhar o dia com aquarelas. pintar os
. lençóis com amor e cor. Tudo é tela: o pincel está
na sua mão.

• Câncer 21/6 a 21/7
Não tinha pensado que poderia ser diferente?
Todo dia é dia de estréias. Você fica aí, cheio
de medos, espiando da sua toca, e a vida
segue acontecendo, o Sol nascendo e se

pondo outra vez, Que bom que hoje você
resolveu atender o telefone: aceite o convite
que lhe fizeram, esta é a sua deixa, Estale as

pinças, pise no palco,

� Touro 21/4 a 20/5 -

Começou a verflores no caminho? Que legal! Ah,
você estava ar, mordiscando sua gramlnha
normalmente e, de repente, ficou todo sensível e
mexido, nem lembra aquele seu esprrlto
pragmático". Só porque você não consegue
controlar esses sentimentos não significa que ..

eles não são bons, Você, como ninguém, sabe
dar valor às coisas, tourinho.

• Leão 22/7 a 22/8
A Lua no seu signo traz na carona a energia do
Sol e aquece sua vida, Iudo é brilho e você
pode ser o centro das atenções, Por outro lado,
a Lua abre espaço para o inesperadQ: talvez
você se descubra com outros desejos, talvez
suas expsctatlvas não sejam atendidas na hora
que você quer", Mas não esquente a cabeça,
lsso só estraga sua juba,

� Gêmeos 21/5 a 20/6
Alegrlnhos e animados, Gêmeos? Nada melhor
que colocar em prática sua paixão por trocar
figurinhas e ficar sabendo de tudo o que rola por
ar. Que coisa boal Mas sem exageros, o que é
demais estraga, Já pensou se vocês tessem três

.

em vez de dais, que loucura? Pegue leve, não
sala dizendo tudo que vem à cabeça, não coma
tudo que estiver na mesa",

.

� Virgem 23/8 a 22/9
Sala das quatro paredes do escritório e Interaja
com a vida lá fora, libere um pouco as energias,
Não se perca na análise das minúcias de seus

pensamentos, Troque umas Idéias com o

pessoal, compartilhe seus planos com seus

semelhantes (e com os diferentes também),
Integre as partes e participe do todo, O mundo
precisa de você,

/

� Peixes. 19/2 a 19/3
Talvez você goste de dormir bastante e tenha
hábitos vespertinos e até notamos. Entretanto,
os astros recomendam um esforço para agilizar
negócios e trabalho durante o dia, À nolte,
deixe osuatos e gatas, pardos ou não,
tomarem conta, Não se preocupe, amigo peixe,
você não será o jantar deles. Pode correr pro
abraço e ser feliz,

Vo.lta de Paris
A mulher voltando de uma viagem de Paris com o

marido, comenta.corn uma amiga,
- Finalmente depois de muitos anos consegui
conhecer Paris!
- E o que achou? - pergunta a amiga curiosa,
- Maravilhoso! Só lamento não ter ido há vinte anos!
- Quando Paris ainda era Paris?
- Não! Quando o Paulo ainda era o Paulo!

� Sagitário 22/11 a 21/12
Preparado para os embalas de quinta à noite?
Entre em sintonia com o barato da' Lua que vai
ficando Chela e sala a passear no céu e

esvoaçar as crinas per aI. Chame para um cante
aquele alguém que você anda de olho pra
cenfessar o até então Inconfessável. Ficar em
casa? Ué, o que é Isso agora, sagltarlano, bateu
e velho medão?1
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O comandante do 14° Batalhão da Polícia Militar de
Jaraguá do Sul Alcebíades Broering e sua esposa Lourdes

foram curtir o Femusc

PRIMEIRíSSIMA SESSÃO
Em breve, Jaraguá do Sul vai ser a primeira cidade do
BrasiLa receber, com exclusividade, O filme O mundo em

duas voltas, uma aventura da família Schürmann. Por
iniciativa das empresas Duas Rodas, Marisol, Seara,
Urbano-e WEG, o grande teatro da Scar será preparado
com cabine de projeção e som de quinta dime-nsão para'
que os convidados se sintam a bordo do veleiro Aysso .

durante os 75 minutos de duração do filme. Os
Schürmann estarão presentes.

Estrutura de eventos
Sala de remio com.

capaddade para até 100 pessou
Telefone
BusineSs Center
Locação de equipamento$
Internet (cobertura sem 60
em toda área sod-at)

Lazer
Sala de aloagamento
Saunaseca
Saunaúmída
Piscina
SOlarium e áreas de repouso
Jacuzzi ( capacidade
paraS pessoas)

Por Moª Gonçalves
moagoncalves@netuno.com.br

. lÁ PODENDO
Carlos Barbosa Pinho, empresário
de Jaraguá do Sul, festejou a idade
nova ao lado da namorada Bianca
Marcondes e da família no seu

charmoso apê, em Balneário
Camboriú. A festa teve a presença
do amigo do anfitrião, [cão Carlos
Cedexco, sócio do grupo Cedexco.

--,

Rolou muito conversa regada a

champanhe e quitutes, preparados .

pela própria namorada do
aniversariante.

BODAS.
O empresário Ivo Ewald e sua

esposa Norma estão armando com

todo glamour para o próximo dia
três de fevereiro, sábado, a festa.
para comemorar mais lim ano de
feliz matrimônio.

TE CONTEI?

A gatinha e afilhada deste colunista Estafanl
Pavaneno, filha do vereador Cacá Pavanello
e Gisell Stolnskl, recebeu na terça-feira (30)
muitas bitocas dos amiguinhos e familiares
pela estréia de mais um aniversário.

Orlando Satter
Junior e Bianca
lamia, curtindo a

noite no .fitoral
catariiJense ..

f

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m2

'

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

Hoje às 19h, na batuta da minha amiga
Mirian Sasse, será inaugurada na Mal.
Deodoro, em frente ao Colégio Divina
Providência, a nova e elegante loja da Belle
Bijoux By Mizaki.

.

Amanhã (sexta-feira) às 19h 3Dmin, durante
concorrido coquetel, o grupo Dimas inaugura
em Jaraguá do Sul a nova concessionária

Hyundal, uma das marcas que mais cresce nos
Estados Unidos, na Europa e também no Brasil,

Com certeza o jornalista Cláudio Holzer, que
assina a coluna Lance Livre no Jornal do
Estado de Santa Catarina, não esteve no João a

Marcatto, no jogo entre Criciúma e Juventus, .

domingo passado, para afirmar na sua coluna I

de terça-feira (30) que não houve pênalti, no (

jogador Leandro do Juventus, contra o l

Criciúma. Também pode se. que de repente ele
assistiu a outra partida de futebol. Quem sabe?

Recebi gentil convite da AMA pa.r� pa.rtici.�.ar
�

no próximo dia oito de fevereiro, às 18h, da I
inauguração da nova sede da entidade, na
Rua friedmann, 134, na Vila Lalau.

O craque Falcão esta ultimandq detalhes para n
, inauguração da sua loja de material esportivo B
em Jaraguá. Se tudo correr bem, até meados
de março já estará funCionando.

A grife Olho fatal, do empresário Edson
Junkes, é. mais uma empresa que está
apostando no Grêmio Esportivo Juventus.

.

\
. (

Restaurante (
Aberto (

ao pqblico I

çom.çafé
&imaríhã,

almoço e jantar
, Coffee break

Coquetéis
, Buffets

Formaturas
Cà:samentos

Rua Jorge Czerniewicz, 99.- 8925-000 - Jaraguá do Sul - SC - Fone (47) 3275-7500
saintsebastian@saintsebastian.cofll.br - www.saintsebastian.conl.br
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