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om apenas oito anos de idade,
abriel Kaufmann rouba a cena

Páginas da Vida. O ator

irim dá vida ao personagem
rancisco e comove pelo talento

simpatia .

• 85 \

CONFIRMADO

acá Pavanello
nomeado para
a Fesporte

�NIMA I ��� .

Sol com nuvens durante O'
dia. Períodos de nublado ,

com chuva a qualquer hora.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
86

-

AMADOR: CON'GRESSO TÉCNICO SERÁ HOJE EM JOINVILLE E TRÊS NOVIDADES DEVERÃO MOVIMENTAR A CATEGORIA 7

u tiuso em maio
..... �.

3371-1846/www.proserv.cnt.br

I

nomeação do vereador
o PFL para a presidência
a Fundação Catarinense
e Desportos foi publicada
ontem no Diário Oficial do
tado. Assim, Jaraguá do
ul garante a tão pleiteada
epresentaçâo nos mais

tos- escalões do governo
stadual. Confira entrevista
xclusiva com Carione
Pavanello nesta edição. - 4 Com projeto arrojado e verba garantida a Arena Multiusono Bairro Nova Brasília será inaugurada em maio e sediará jogos da Liga Nacional de Futsal.

ADIeAcaert
decaranova
Os empresários Marise
H'a r t k e e Cláudio

/

ISchlindwein tomam posse

hoje, como presidentes da

Associação Catarinense das
Emissoras de Rádio e

Televisão e da Associação
dos Diários do Interior,
respectivamente, assim

.

como o diretor do jornal O
Correio do Povo, Francisco
Alves que assum� a vaga de

I lºsecretáriodaADI. _ 82

�
�
�
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ociados,
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• EDITORIAL

OPINIAO

Volta ao Mundo
'O setor cultural deJaraguá

do Sul e Região mais uma vez

marca ponto como referência
estadual e nacional, logo após
o sucesso com o Festival de

, Música. A cidade será a pri
meira do Brasil a assistir o filme
"O Mundo em Duas Voltas -

Uma Aventura da Família
Schürmann". No dia 7 pró
ximo, quando o resto do Brasil
só terá a estréia em abril. En
tidades culturais e patroci
nadores dãomuitos passos adi
ante quando se trata de'me
lhorar a qualidade dos eventos
e dos espetáculos. O teatro da
Scar foi adaptado: uma cabine
de projeção dará a senSação
de se estar em um cinema. O
som de quinta dimensãQ fará
com que os convidados sejam
levados a bordo do veleiroAys
so durante os 75 minutos de

Os ShOrmann carregam
consigo todos os genes
que construíram Jaraguá e

Região: a forte marca da
etnia, a força da família, o
trabalho incansável".

duração do filme, sentindo as

mesmas emoções que a família
passou. Para que isso acon

teça, é preciso que funcione a

PPP Jaraguá (Parceria Público
Pivada): sem alarde, sem mar

·keting, sem política, empresas
assumem responsabilidades
para apoiar o Poder Público
naquilo em que este não tem

condições de investir. Uniram
se mais uma vez a Scar e pa-

'

trocinadores (Duas Rodas,

opiniao@ocorreiodopovo,com,br

Marisol, Seara, Urbano e

Weg) . Vãomostrar ao Vale do
Itapocu uma histórica irtcr€vel:
por duas vezes os Schürmann
navegaram ao redor do mun
do. A primeira viagem durou
10 anos. A segunda, de 1997
a 2000, refez a mesma rota

navegad� em 1519 pelo nave
gador português Fernão de
Magalhães, que se arriscou. a

viajar na contramão das gran
des navegações e acabou pro
vando que a Terra é redonda.
Aliás, os Shürmann carregam
consigo todos os genes que
construíramJaraguá e Região:
a fortemarca da etnia, a força
da família, o trabalho incan
sável e, especialmente, o em

preendedorismo, que fez com

que os patrocinadores citados
acima também dessem a volta
aoMundo.

• ENTRE ASPAS

" O que não podemos é deixar que cargos sejam ocupados por partidos
que possam nos dificultar" .

Carllto Merss (PT), deputado federal, referindo-se ao PMOB e defendendo cargos no governo
federal para o partido.

.

"O PMDB em Santa Catarina é adversário e isso deve ser levado em consideração".
Lucy Cholnacld, ex-deputada federal, indicada pelo partido para cargo na área social do governo federal.

liA segurança de 500 mil pessoas dependem das três barragens".
Romualdo de França Júnior, presidente do Deinfra, sobre a recuperação das barragens nos Médio e Alto Vale
do Itajaf que o Estado vai fazer�

"

• PONTO DE VISTA

Crescimento real ou mais custos
para a sociedade?

,

o atual governo federal, a

exemplo das adminístrações
anteriores, lançou seu projeto
de desenvolvimento e em tor

no. destas projeções a socie
dade almeja ver o País ingres
sar em outro patamar, com
maior competitividade e solu

ções a problemas que com

prometem o pleno cres

cimento. As idéias sempre são

boas, as promessas melhores
. ainda, mas o que se tem visto

..

�:t�:"então é o aumento do
, .' Ccisto Brasil, por meio de im-

,

.: -postos e elevação da carga tri
btii:ária. Agora, com o Progra
ma de Aceleração do Cres
cimento surgem novas expec
tatívas. Pelo que se tem lido
e as reações em vários seto

res, existem boas perspectivas
de que a nação seja contem-

plada com uma açãomais pró
ativa. Não custa dar um voto

de confiança ao governo,
pois, afinal de contas, todos
estão torcendo pa'ra que esse

seja de fato um plano bem
sucedido.A grande preocu
pação, no entanto, sempre é

saber se o governo fará a sua

lição de casa ou se apenas
repassará à sociedade o custo

deste empreendimento. Isso

sígnifica dizer de que nada
adiantam ações-mirabolantes

, I

ou planos mágicos, se não

tivermos .um corte nas des

pesas da máquina adminis
trativa e principalmente na

redução da carga fiscal, onde
o Brasil é destaque nega
tivo.Assim, é preciso que o

discurso seja acompanhado de
decisÕes que facilitem o

_Paulo César Chiodini
Presidente da Associa
ção Empresatial de Jara
guá docSul- ACIJS

acesso a investimentos do
setor p.rodutivo com linhas
especiais para setores vitais
na área de infra-estrutura, e

que as condições para a

produção de bens sejam igua
lmente est,imuladoras. A
contrapartida do governo,
reduzindo os cargos que hoje
se baseiam em negociações
políticas, e a flexibilizaçâo da
arrecadação' tributária, é '0
inínimo que se pode .esperar,
Pois a sociedade vem fazendo
há muito tempo a parte que
lhe cabe, esperando que o

crescimento apareça, de
fato.Apostar no PAC é dever
de todos. Mas também é

obrigação dos governantes
dar exemplos de gestão pú
blica com responsabilidade e

cidadania.

O CORREIO DO POV

O CORREIO DO POVO
Diretor: Francisco Alves

I I
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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• DOS BLOGS

Só depois do
Carnaval
Contrariando o que havia

prometido, Lula não anunciou
o ministério do segundo
mandato antes da eleição
dos presidentes da Câmara e

do Senado. Em privado, o
presidente informou que os

nomes da nova equipe só
sairão pouco antes' ou até
depois do Cainaval. "Não
tenho pressa", disse. A

quarta-feira de cinzas,' dia
em que o país troca a folia
pelo ritmo normal de
trabalho, será no próximo dia
21 de fevereiro. A nova

disposição do presidente
chegou, na quarta-feira, aos

ouvidos de líderes de

partidos governistas. Houve
certa exasperação.É a quarta
vez que Lula adia o anúncio
do ministério. Prometera
soltar os nomes até 15 de
dezembro do ano passado.
Mas tomou posse com a

equipe antiga. Agora, joga a

coisa para os arredores do
Carnaval, alheio à apreensão
de políticos.

�jOSlas@uOI.com.br

Ministro per
vaidade
o ministro da Justiça, Márcio
Thomas Bastos, anunciou
que o presidente Lula

.

iniciaria a formação do seu

novo ministério ontem
mesmo, depois da eleição
dos presidentes da Câmara e

do Senado. Disse que na

segunda-feira, dia 5,
entregará o cargo ao

presidente, em reunião onde

pretende fazer prestação de
contas sobre �ua gestão à,
frente da Justiça. O ministro
não adiantou quem será o

seu sucessor, mas o ministro
Tarso Genro é o favorito para
ocupar o· cargo. Márcio
Thomas Bastos disse que
deixa o ministério porque já'
cumpriu seu dever, mas
confessou que sentirá falta
do cargo. "Nunca imaginei
que seria tão bom ser

,ministro, não sei como

consegui viver até hoje sem

ser ministro"."Aceitei o cargó
por vaidade - disse -

descobri que a função é
muito gratificante".

� www.blogdoet.com.br

• DO LEITOR
Nada é por acaso, há um
ser inteligente agindo

Opinião é
a publicada
Eu, meu analista político
preferido, mais a torcida do
Flamengo, continuamos
achando que a eleição da

.

Presidência da Câmara é
'j

uma questão política rnencd
Serve para a mídia encher
um espaço vazio de fatos

' ,

relevantes neste período de 11

recesso parlamentar.O que 10

muda para o Brasil a eleição,
de Chinaglia ou de Aldo S
Rebelo? Até que ponto o B
interesse publico está em a

jogo? Acontece que a opi- 'a
nião publicada, tão interes
sada nas eleições da Presi

. dência da Câmara, não é
I

eleitora. Poucos parlamen
tares têm uma visão de
interesse público nacional.
A maioria, quando tem

alguma perspectiva pública
é local, regional ou setorial,
representando interesses

corporativos.Eleito, tem
como meta ser reeleito. '

Teremos um novo

contingente de deputados
eleitores, os recém-eleitos.

4]taogOmeSPIRIO,bllg.lg.com.br

• Edson Gomes
Se,rvidor Publico
Efegom@yahoo.com.br

Nenhum acontecimento
no Universo ocorre ao mero

acaso. Heisenberg e sua

teoria da Incerteza, não

conceitua a casualidade co

mo muitos pensam, apenas
estabelece que não há

"previsão de acontecimen
tos", e por não prever quem
"aciona" o mecanismo, usa ...

se o termo acaso. Podemos
prever chuvas e logo dar um
sol-de rachar. vasculhan-

, do várias teorias físicas e

quânticas, observei que se

dermos um ponto de início

para a incerteza de que há
um ser inteligente agindo
nas ornamentações matérias
do universo e seus aeon-

tecimentos, seria mais lógi
co e estaríamos rumando

para uma nova era de estu

dos científicos. Chamo esse

ser de: Deus. Albert Ens
tein é dono de uma frase
interessante sobre o tema;
"Deus não joga dados" ,

quando se referia aos acon

tecimentos do universo em

contrapor a ideia de Hei

senberg, já Stephen Haw

-king (autor de uma breve
estória no tempo)diz "Deus

joga os dados' e os tira de
onde ninguém vê". Nada é

por acaso. Se nos fixamos
bem na tese, podemos
'perceber que as coisas

acontecem por Reação

,

'5°então conseqüenterneni Jjhouve uma Ação. Um ac'af.
inteligente já não seria u�8

,

acaso. Pois se ele é cego, nt,"podemos atribuir feit�,ainteligentes. Então, rest t1

nos a aproximação máxi �

de que Deus é real e o u an
verso é povoado por se

�

anjos que chamo de espírit
que somos nós mesma

Observando que não exit
o acaso que tudo tem ti

principio de inteligênd
então temos que nos vigi
ficarmos atentos com q

vibramos, pensamos sobre'
próximo e direcionar noSsl
atitudes para nossa eV�

lução em Deus.

r'

r

Os textos para esta coluna deverãoter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman'12 e podem serenvlados pore-m� I

redação@ocorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Ca�
Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). I
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ficha corrida deles
o menos um em cada sete deputados federais que

I ,maram posse ontem responde a processo ou inves-
3

, ação criminal. Levantamento de O Globo nos sete

i bunais da Justiça Federal do País. Dos 513, 74 são
, .usados desde infrações contra' a administração

,

blica até delitos como lesão corporal, tentativa de

pmicídio e cárcere privado. Nenhum catarinense na

sta. Se não dá para dizer que foi a pior, a última legis-
I, t(ura do Congresso Nacional certamente foi a mais'
; posta. O que serviu para aumentar' o controle popular
jabre o Legislativo.

ais votados no' país
invioláveis, civil e penal
mente, por quaisquer de
suas opiniões, palavras e

votos. Maluf já disse que
vaimoralizar o Congresso.
Clodovil, nem precisa
comentar. Russomano,
quarto mandato, é cam!

peão. de ausência na Câ
mara. tiro Gomes, que
chamava Lula de anal-

,ados assumiram ontem

I ,13 parlamentares. Entre
, les os campeões de votos

lor: o país: Paulo Maluf (PP
r
f) 739.827, Ciro Gomes

de PSB-CE), Celso Rus

lelomano (PP-SP) 573.52

;ãOf�C Clodovil (PTC-SP)
t93.951 e ACM Neto

PFL-BA) 436.966. Sá
I 'ara lembrar, Os depu- fabeto, o oportunista de

�.rdos
e senadores são sempre.

si'l riorizando. O diálogo

: Governador Luiz Hen

rique foi ao encontro dos
, eputados aliados eleitos

\

m outubro, para entre-

gar o projeto da reforma

nr9-ministrativa. E deixou

:3�berto um prazo para sug

u��tões. Luiz Henrique
n'. IfIlta a se reunir com a

t ancada no dia 6 de feve-
5tl eiro para a finalização do
i Ocumento que vai à

lnapreciação da Assembléia

Legislativa já com o voto

"sim" de 27 parlamen
tares.

O governador não abre
mão da redução de 30%
no número de cargos co

missionados do Estado e

disse que fará isso mesmo

com acriaçâo de seis no

vas secretarias regionais
(Itapiranga, Quilombo,
Seara, Taiá, Timbó e Bra

ço do Norte).

mosaico@ocorreiodopovo.com,br
'

Senadores

Esperando 1
Moradores de Itoupava-açú
continuam à espera de seu

próximo destino. Assem-
j

bléia Legislativa aprovou o

desmembramento de Join
ville no ano passado, porém
o governador Luiz Henri

que da Silveira (PMDB)
ainda não assinou' 'a lei.

Querem, com urgência
urge�tíssima, pertencer à

.vizinha Schroeder.

Esperando 2
Sempre abandonadas à

própria sorte, mas sempre
lembradas em eleições, as

mais de 300 famílias da

região nunca tiveram qual
quer assistência da pre
feitura de Joinville, muni
cípio ao qual a região per
tence. Schroedersempre foi
o socorro deles e 'por isso a

opção damaioria pelo voto.

I

Com muito mais gás,
Na vaga de Jorge Bor

nhausen, lue r ão disputou
a reeleição, assumiu ontem
o pecuarista Raimundo
Colombo, mantendo a ca
deira do PFL catarinense.

Neuto de Conto (PMDB),
contabilista e suplente de
Leonel Pavan (PSDB),
agora vice-governador, for-

'

ma com Ideli Salvatti CPT)
o trio 'catarina'.

A Se-Gás conseguiu
acertar com a Petrobrás o

I fornecimento automá
tico de gás natural con
forme crescer a demanda.

Hoje, são consumidos
1,5 milhões de metros

cúbicos por dia em 35

municípios da ár'ea lito
rânea catarinense. No

momento, a .rede de ser

viços está sendo expan-

dida para a região. do Pla
nalto Norte e deve che
gar ao Oeste. Menos um

problema para Ivan Ran-

\olin, que é o novo titu
lar da' empresa. O ex

senador Otair Becker vai

permanecer no conselho
da empresa até o mês de
abril. Depois disso deve

sair para cuidar da saúde
um tanto que abalada. I

Só hoje Marcado
Os estudantes pré-seleci

onados para receber bolsas
de estudos do Programa
Universidade para Todos
têm até hoje para confirmar
suas vagas. Deverão apre
sentar documentos com

provando seus dados socio
econômicos. O ProUni pré
selecionou 97.0n alunos.

Destes, 63.310 terão bolsa

integral.

Pela segunda vez na

história política e adminis
trativa de Santa Catarina,
o administrador de em

presas e bacharel em Con

tabilidade, Paulo Bauer,
natural de Blumenau, as

sume a pasta da Secreta
da de Educação, Ciência e

Tecnologia. Dia 5, às 17
horas, na Capital.

O CORREIO DO POVO

DETALHE

Modernidade Acredite, \ se quiser
Arranca rabo

, Esquenta a briga entre

Ministro das Comuni- Quando deputado es- calha reta. Já imaginaram PMDB e PSDB pela
cações, HélioCosta, alerta: tadual, o atual conse- a velocidade das águas. titularidade da Secretaria

as empresas terão de se lheiro do Tribunal de / Não osbraria ninguém de Desenvolvimento

adaptar à nova realidade Contas Moacir Bértoli foi para contar o que viu. Regional de Jaraguá do

do setor para evitar os pre- autor de projeto obvia- Agora, o governador SuL, Tucanos de bico

juízos decorrentes da popu- mente rejeitado e que, LHS acha que as três bar- afiado tentam se manter

larização do VoIP. Que per- segundo ele, acabaria ragens são um desper- I no posto, ganho em

mite o usa de microcompu- com as cheias no Valedo dício, poderiam ser hi- 2002. Peemedebi'stas
tadores conectados à inter- Itajaí: seria dinamitar as drelétricas. Ora, qual a

também querem. Seria o

net como telefones, com pedras e corrigir o leito utilidade em conter chei- encanto pelo cargo ou

um software apropriado e do rio Itajaí sempre que as com os reservatórios vocação para o
'

a custo mais baixo. possível em espécie de cheios? trabalho?

� � ,11'11

DolPTU
Secretário da Fazenda
Alexandre Alves corrige:
parzo pará que
aposentados e

pensionistas· <,

reivindiquem isenção do ít

IPTU em Jaraguá do Sul ;)

vai até 8 de março. Entre
\)

outros quesitos li

previstos em lei, podem' �
ter o benefício laqueies
que são donos de

J
bG

apenas um imóvel.
, IX

Do ICMS 1

Divisão.Presidente da ff

FCDL, Roque Pellizzaro !)

Jr., vai pedir ao governo ,i,
o parcelamento do ICMS �

relativo às vendas a z

prazo para o Natal. A h

obrigatoriedade do b

pagamento à vista Il

exigido pela Fazenda l)

preocupa as rnaísde 25 �
'?,mil empresas

representadas pela
entidade

Reforma
Corte de cargos
comissionados e a nova

"It :"g�@Q��tia. gas SDRs
animaram a conversa

ontem entre o

governador Luiz
Henrique e os deputados
da base aliada. No total,
vagas para pessoas de

confiança diminuem
30%: de 1.725 para

-

1.209. Nas regionais,
corte é mais leve, de 506

,
'Si

para 418, ou 17%.

Já era

Governistas estimam .que
'eveníuat.banmo da

oposlçao na Assembléia:
será apenas simbó[co. H

,
"A descentralização já foi

"

aprovada nas urnas. Não
tem choro. Seria o

mesmo que o

Congresso Nacional
retomar o assunto dos

'alopradps' de Lula",
compara um dos

peemedebistas.

\, j

, )

"
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CONFIRMADO: PEFELISTA FOI NOMEADO PARA A PRESIDÊNCIA DA,FESPORTE

"Queromudar a cara do esporte em SantaCatartna

Iii

I

O Correio - Como
foram as negociações para
o cargo? Havia outros

nomes?
Cacá - Eu até já tinha

conversado com o

governador, que conhece o

trabalho que a gente
desenvolve junto a

Associação dos Amigos do

Esporte Amador. Pelo
êmpreendedorismo, pelos
resultados que Jaraguá do
Sul junto com a empresa
Malwee dão ao Estado, ele
achou que eu teria condições
de presidir a Fesporte. É bom
porque vai ter um

jaraguaense lá na capital,
brigando muito pela nossa

microrregião.

O Correio - Em quais
circunstâncias você recebeu
a informação de que
assumirá a vaga?

Cacá - Recebei ontem
(quarta-feira) à noite, do
secretário Gilmar Knaesel,
um parceiro nosso e do
esporte, que me deu muita

força. Ele sabe que eu sou

uma pessoa de confiança e ele

'�cho é um bom
começo, mas

, nós precisá
vamos de mais
gente lá em

Florianópolis, de
alguém no

primeiro escalão"

precisa ter do lado pessoas
assim. Esperamos com a

ajuda de todo o corpo técnico
da Fesporte mudar a cara do
esporte de Santa Catarina.

O Correio - Agora estão

suprimidas as cobranças da
região em torno da

nomeação de umjaraguaense
para um cargo no governo!
É uma coisa que todos os

partidos têm batido...
Cacá - Todos têm

batido ... Eu acho é um bom

começo, mas nós

precisávamos de algo mais.
Precisávamos de mais gente
lá em Florianópolis, de um

secretário. A gente está

ocupando um segundo
escalão, uma pasta boa, um
orçamento alto. Vamos lutar
pela nossa região toda:
J araguá, Guaramir im,
Schroeder, Corupá, Mas
saranduba, São João do
Itaperiú. E aí, daqui a

pouco, se a gente desen
volver um bom trabalho,
quem sabe a fundação se

transforme numa secretaria
de Esportes. O esporte é a

melhor forma de inclusão
social. Através dele pode
mos dar oportunidade a

muita gente nova, tirar as

crianças das drogas, explo
rar melhor as potericia
lidades delas. Eu acho que
o espdrte é a 'grande fer
ramenta para isto.

O Correio - Sobre o

orçamento. Em jaraguá do
Sul, temos as obras da
Arena, da pista de
atletismo, além do Jasc e

PIERD RAGAZZI/DCP

Parajasc. O município vai
receber uma atenção

"

especial em termos de
recursos?

Cacá - Com certeza. Já
estive lá com o secretário

Jean Carlos (Leutprecht).
Vamos ajudar na pista de

atletismo, que vai ser um

marco para Jaraguá do Sul
. como está sendo a Arena.
.,

Precisamos também equipar
a Arena com pis ta, som,
estande de tiro para
sediarmos competições
internacionais. Espero fazer
em Jaraguá do Sul, junto com
a prefeitura municipal, um
grande Jogos Abertos, para
mostrar nossa cidade com

todas as suas porencia
lidades. Espero que este seja
o meu primeiro ato.

O Correio - Quando
assume a vaga e por onde

começar?
.

Cacá - Estou sendo
nomeado hoje (ontem) pelo
ato do governador. Já está no
Diário Oficial e eu devo ir

segunda-feira para Floria
nópolis para conhecer a

O CORREIO DO PO

A tão pleiteada indicação de um nome para
representarJaraguá do Sul nosmais altos escalões
do governo estadual está garantida. O vereador
Carione Pavanello (PFL) será o representante da
quarta economia do' Estado na condição de
presidente da Fesporte, a Fundação Catarinense de
Desportos. A confirmação dele para o cargo foi
divulgada ontem em primeira mão pelo O Correio,
que já 'no dia 3 de outubro de 2006 antecipou a

possibilidade dele ser um dos nomes indicados para
representar a região no Executivo.
Além do fato do PFL ter integrado a aliança

estadual vencedora em outubro, a nomeação leva
em conta a experiência e o envolvimento de Pavanello
com o esporte. Junto com a carreira política, Cacá,
como é conhecido, também acumula as funções de
diretor de Futsal da Malwee e vice-presidente da
Assotiação dos Amigos do Esporte Amador.
Candidato a deputado estadual em 2006, quando
recebeu 18milvotos, o vereadorna terceira legislatura
e por duas ocasiões presidente da Câmara tem feito
do plenário um palco para defender os interesses d�
esporte. Agora, lança-se neste novo desafio para o

qual promete lutar ainda com mais afinco, como
você acompanha na entrevista abaixo:

"Espero fazer em
Jaraguá do Sul,
junto coma
prefeitura, um
grande Jogos
Abertas, para
mostrar nossas

. potencialidades"

estrutura da Fesporte, me

ambientar, e dar seqüência
ao trabalho.

O Correio - Qual o
principal desafio no

comando da Fesporte?
Cacá - Com 'a ajuda de

todos e sempre com

humildade, o grande desafio
. nosso é mudar a cara do
esporte em Santa Catarina.

Principalmente os· Jogos
Abertos, que em 30 anos foi

mudado muito pouca co�
Nós temos que transforms]
um grande evento, mudar eI
Por exemplo, a competição I

futebol de salão. Você te

oito jogos em oito dias. N'
pode, porque expõe o time, ,

jogadores a contusões mui

graves. Também temos q'
trazer as federações para pe
da Fesporte, fazer parcerias
dar oportunidade a todos
praticarem esporte.

o Correio - Assumir
fundação é mais um moth

que o credencia a concon

a prefeito, ou o senh

pretende ficar os quatro an

na presidência?
Cacá - Ser candidato

prefeito de Jaraguá do Sulé
sonho de qualqu
jaraguaense. Não sou

Jaraguá, mas adotei es'
cidade. Serei candidato
prefeito se eu for sozinho.l
for para coligar, vou s

parceiro de alguma alian�
das pessoas que eu acho q�
tenham condições de tOI).

Jaraguá 'do Sul, cal

responsabilidade e credih
lidade. Eu serei candidato
prefeito se eu for sozinho pel
PFL, para não ter que di

emprego para ninguém, pa!
não ter que se vender �'
empregar parente. Ser u,
administração como foi n�
moldes GeraldoWeminghau

O Correio - Além �

importância no plan'
político/pessoal, o que s

indicação vai represent.,

para Jaraguá e região?
Cacá - Acho qu�

representa muito. VamnG
estar em Florianópolis, pert
de onde tudo aconteci

Vamos circular pebr
secretárias, reivindicané
melhorias para todos �
setores de J araguá do SIl'

seja na sr.úde, transport
educação, onde o Paulp
Bauer é secretário, nE
infra-estrutura, comaJ
dada pelo meu amigo Madl
ro Mariani. Vamos est!é
pertinho e é sempre melh a

que.venham recursos parh
nossa região do que para c

outras.

Promoção de Escap�mentos Originais
KIKAR AUTOC�,.£R 3371-7398

com 20% de desconto à vista

�
I

'I. I
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VESTIMENTO: R$ 16 MILHÕES ESTÃO GARANTIDOS, DIZ PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ESPORTES

l�fArena Multiuso será Inaugurada no mês de maio
. �rea externa não fica

:O,lS�ronta até a data,

��has licitações serão

ão bertas neste mês
te

N AlANE ZANGHELINI

le,� RAGUÁ DO SUL

Está confirmado: a Arena

ultiuso será inaugurada em

ias aio e' vai sediar parte dos

)S ogos da Liga Nacional de

Futsal: que�co�eça e� abril.

� informação e dó presidente
11ir� Fundação Municipal de
)th sportes, Jean Leutprecht,

)�mplementando que a parte

lh�terna não seráfinalizada até
d

,,/

an@r. ata" mas que estara em

condições de receber o público
ltocom conforto e segurança".
il é Segundo ele, o projeto da "

iulParte externa fica pronto na

1 próxima semana e o

es�niestimento está sendo

to

calculado pela Secretaria de

,

Urbanismo. A área com 100
mil metros quadrados inclui
estacionamento para 1.400
veículos, heliporto, praça de
eventos, quadra poliesportiva
re�ovível e, talvez, uma pista
de kart. Já a verba de, R$ 16
milhões para as obras do prédio
está garantida. Leutprecht
informa que R$ 5 milh6es
foram repassados peloGoverno
do Estado' através do
Fundosocial, R$ 4milhões pela
prefeitura e R$ 7 milhões pelo
Badesc (Agência de Fomento
do Estado deSanta Catarina),
por meio de financiamento.

Nesse custo não está

incluída a 'área externa, as

cadeiras das arquibancadas, a
arquibancada móvel metálica
e o piso poliesportivo.
Leutprecht explica que a

arquibancada móvel será
instalada após a inauguração

e que neste mês será, aberta a

licitação para instalação da

quadra poliesportÍva e compra
das �adeiras da arquibancada
,e do placar.

A parte interna da Arena
está praticamente finalizada,
faltando cerca de 10% do total.
O arquiteto responsável pela
obra, Fausto- Goetten, da'
empresa PromaConstruções e

Planejamento, explica que no
momento acontece a

colocação das cerâmicas nos

vestiários, do gesso acartonado
no forro é a finalização da

instalação elétrica. As
fachadas estão ganhando o

Vidro termo-endurecido - para
garantir mais segurança ao

público - e o ACM (alumínio
composto), para o acabamento.
O arquiteto comenta que o

prédio será finalizado até 18 de
abril, quando vence o contrato
da Proma com a prefeitura.

)'s�'Não existe espaço tão moderno no Brasil"
n� Situada no Bairro Nova

OQBrasilia, aArena começou a ser
a '

'o
construída em novembro de

ii�2005. De acordo' com o

t arquiteto ,Goetten, a
o ,

larquitetura foi inspirada nos
p5 '

dimoldes das ar�nas americanas

p�� européi�s .. "E a única no sul
. oao palS com traços

u��emelhantes", pontuou. Aúnicaobrano país que têmestilo
n·

A Arena Multiuso é

dividida em três níveis; tem
área de 21 mil metros

quadrados, capacidade para
7.500 pessoas sentadas, praça
de alimentação, oito vestiários,

e cozinha, 22 camarotes (todos
internacionais", comentou com banheiro) e outros

Leutprecht, informando que o serviços. Nos shows, a obra
local será palco de jogos.feiras, poderá abrigar até 15 mil
shows e exposições.

parecido é, a arena onde serão

sediados os Jogos Paname
,

ricanos, no Rio de Janeiio.
"No Brasil não existe espaço

tão moderno quanto a Arena

Multiuso, que vai sediar
eventos nacionais

pessoas.

bertas inscrições para financiamento habitacional'
an� A se ere.tar ia de
s abitação abriu inscrições
Itl ara' famílias que desejam
adquirir moradia própria

:j or meio de financiamento.
TI plano "Kit de Material
�nae Construção Civil"

:c\destina-se .às famílias com

:brendimento máximo 'de R$
1�b.700, é realizado por meio
ado Frohab (Fundo Rotativo
)uHabitacional do
rIMunicípio) e conta com a

ulparceria da Caixa
ffiEconômica Federal.

a� , O diretor de habitação,
adair Pedrí, informa que o kit
;1 é composto por placas de
h alvenaria, que o

arinteressado compra para
1 Construir uma casa pré-
moldada de 39 metros

J quadrados. A moradia tem

I sal� e cozinha conjugada,
, dOls quartos, banheiro e

'lavanderia. O material é

I· fabri�a�o pelos detentos doPreSldlO Regional de
Jaraguá do Sul e pode ser

adquirido com ou sem a

mão-de-obra inclusa.
I

PIERO RAGAZZI/OCP

Pedri explica as modalidades

Na primeira
modalidade, o inscrito

paga R$ 10.200 em até

cinco anos. Na segunda
opção, o investimento é de '

R$ 14.400 e o prazo de

pagamento pode ser

prorrogado junto à

secretaria de habitação.
Metade do valor do kit é

financiado com a

prefeitura e o restante com

a Caixa Econômica
Federal. ,

Para ·participar, do
financiamento, ,

o

interessado não pode estar

cadastrado em nenhum
sistema de proteção ao

crédito e não ter adquirido
terreno em loteamentos
irregulares. Segundo Pedri,
o valor da mensalidade

gira em tomo de R$ 260 e

o objetivo do plano é
atender 30 famílias por ano.
Ele salienta que o déficit
habitacional no município
é de, cerca de 4 mil
moradias.

.

As inscrições ficam
abertas de forma

permanente e podem ser

feitas na secretaria de

habitação, na Rua Ângelo
Rubini, 600/Barra do Rio

.
"

Cerro. O interessado deve
levar Carteira de
Identidade, comprovante
de renda e residência e

escritura do terreno ou

contrato. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone (47) 3376-0536.

(DZ)

Arquiteto Goetten diz que acabamento da parte interna da Arena será finalizado até o dia 18 de abril

'IEP"E-SEP'" 'EnCER.
Acerele o ritmo de suas
conquistas na
Fellows'ldiomas.

Inglês ou Espanho/�
Rápido e eficiente.
1 semestre em 1 mês.
carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite,

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

Aqui você tem:
_ Método moderno
- Professores com vivência no exterior.
_ Material importado específico para
adolescentes e adultos.

_ Máximo 6 alunos por turma.
- Aulas dinâmicas.
- Reposição de aula. *

Semi-intensivo

Há muito tempo você queria
um curso assim.

Inglês ou Espanhol em 14 meses. *

carga horária: 3h semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/Noite
* Solicite mais informações

Roa Domingos da N.ova, 227 .1araguá do Sul
(em frente à Circuito Veícut.os)
fellows@netufilq,com.br

3275-3475 .

{fc.�Início das aulas: 12.02.2007
- .

Fellows' Language School Ltda.®
-----------------------------------------�----

"
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M[UDANÇA:. MOTORISTAS DEVEM TER ATENÇÃO REDOBRADA AO TRAFEGAR PELO CENTRO
I
,

Parque Municipal começa a se
, I 1
: '. i

�

tornar .realtdado apos 2,5 anos
,

L:. : t
,

C�rca de 5Mil depanfletos
estão sendo distribuídos . ,'.

p�ra orientar a pbpulação "
sobre as mudanças" "���;)'

:
. �{t$

.

KELLY ERDMANN

B�R��LHA �
,

.,
.

I >)i' .:,�.

j X'itefeit�ra de��il�'
. ,�>&�. , :�

...,.

Vps�raraguae.nse já 'podym
começar a se pr_�PFrar paraI �;"'�; .

transitar de,'�G:':fnaneira
diferente a par¥d�tarde de
arhanhã. É que neste sábado,
a� principais ruas do�entro
sofrem as alterações previstas

. +lO TransJaraguá. r

I

.! Para explicar as inversões
d¢ sentido à população, a

Prefeitura inicia hoje a

: d�stIibuição de cinco mil

panfletos com um mapa e

demais informações a

respeito impressos. Além
f'

disso, os mesmos dados estão
disponíveispara consultano Policiais. militares devem

,

d .

I auxiliar os motoristas casosi�e o governo mumcipa :

www.jaraguadosul.com.br. tenham dúvidas.

! Segundo o prefeito Vale lembrar que às 15h,
Moacir Bertoldi, mesmo com a equipe de trânsitomodifica

:
bé o sentido, entre outras, dasestas iniciativas, tam em

haverá sinalização' n-as avenidas Marechal Deodoro

e�trada-s e saídas das vias da Fonseca e Reinoldo Rau,

durante o final de semana. e por isso o trânsito fica

PIERO RAGAZZI/OCP

Bertoldi: "temos que preservar as pessoas", durante coletiva em tala sobre as mudanças

completamente interditado
por dois m.inutos. A partir de
então, todos os veículos são

. obrigados a seguir dentro das
novas normas. Quanto às

pessoas que dependem do

transporte coletivo urbano,
é importante prest_ar atenção
às alterações e as placas

indicativos dos abrigos, que
só serão re-colocados depois
de segunda-feira.

Amanhã, O Correio

publica reportagem especial
sobre como ficará o trânsito

. com as mudanças e qual o
sentido das principais ruas

da cidade. eKE)

Processo seletivo de'
atendentes iniciahoje, .

,
,

,

J�RAGU� DO SUL não concordou com, o

: resultado. A lista oficial é
I

A Seer e tar ia de 'anunciada em 14. dee
Educaç'ão de.jaraguá do Sill feverei�O..

·

i
inicia hoje, sexta-feira, o Segundo o secretário de

• t, '

: •

pt:ocesso seletivo de quem Educação, / .

Ariésio

qúer concorrer a umavaga Alexandre, .rião há data
dê:�ú:eilden,te de berçário '. específica / para' a

;
.. o� orientador e.4u�·�siqnaJ. contratação dos
'}/;;�'s. inscrições. s'ó podeni ser

.

profissionais. ''A colocação
l<iê;t�s�'�'té segúÍldaH�jr�, 5, é conforme as que sobraram

: nb ".�: .......•... ':' . :isÚe do ano passado ou para

':\v��.jarag��B'õsu(�orÍ1.br. aquelas que surgirem ao

J â a: entrega .I� da longo de 2001", explicou.I '..

documenração precisa A rede municipal de
ocorrer entre 6 e 8 de ensino jaraguaense tem 34
févereiro, na própria escolas e outros 24 ct7ntros
Se cre taria, instalada na de Educação Infantil. As
R�a Walter Marquardt, aulas começam na quarta-I

pjôximo à Prefeitura. feira, 7, mas desde a

: Para aqueles que. se segunda-feira, 5, as creches
cadastrarem, vale lembrar voltam. a atender

l .

que a classificação vai ser normalmente. No dia 6,
divulgada no dia 12. Na todos os professores de 1 º a

terça-feira, 13, . QS 9º anos participam de

responsáveis pela escolha capacitação no Centro

ficam disponíveis para Cultural Scar, das 8h30 às
receber recursos de quem 16h. (KE)

Taxa de inadimplência
na Ce-Iese é baixa
JARA.GUÁ DO SUL

Ao contrário do que
acontece em outras

agências da. Celesc

(Centrais Elétricas de
Santa Catarina), na

regional de Jaraguá do Sul
o índice de inadimplência
é considerado baixo. A
média não chega a 1% das
contas encaminhadas aos

clientes todo mês. Os
números não refletem a

realidade do Estado, onde
a inadimplência acumu-lada

chega a R$ 600 milhões. O
valor equivale ao faturamento'
geral de dois meses. O

principal devedor é a Casan

(Companhia Catarinense de

Águas e Saneamento), com
R$ 140milhões.

Segundo o gerente
comercial da unidade, Celso

. Parachen, "6 estoque de
dívidas" teve acréscimo nos

últimos meses de 2006, mas,

L
C

pl
ci

ir
C

[================����!!�!!�!!��!!�!!!!===============:JtcL:
,...Ik.......................__-...-...._., ti

C
fe
cí

CI

mesmo assim, ficou em 0,85%.
Em ge-ral, este número não

passa de meio por cento.
Para o responsável, boa

parte desta tranqüilidade no

recebimento das contàs vem
.da maneira com que a

população respeita as normas

da empresa. Além disso, há os

prazos de pagamento
concedidos antes do corte da

energia elétrica fornecida aos

cerca de 65 mil clientes de

J araguá do Sul, Corupá,
Schroeder e Guaramirim.
Em geral, o fornecimento
não é impedido antes de 45
dias após a conta vencer.

Agressão
Um homem foi preso na noite de quarta-feira por agredir
sua companheira, no Bairro Jaraguá 84. A polícia recebeu
denúncia _de que o casal estaria brigando, e no local
descobriu que o homem havia tentado sufocar a mulher
com um travesseiro e jogado seu filho de 11 meses

sóbre um colchão, fugindo em seguida. Após buscas na

região a polícia prendeu o acusado.

Furto de moto 1
A moto Honda cor vermelha, placas MER-6472 de
Blumenau, foi furtada no começo da tarde de quarta-Ifeira, em Massaran-duba. O furto aconteceu quando o

· veiculo 'estava estacionado no pátio do posto
lantana. Segundo testemunhas dois homens
chegaram no posto com uma Biz de cor escura, e

levaram a moto.

Furto de moto 2
A moto verde, placas MEC-2780 de Jaraguá do Sul,
foi furtada na tarde de terça-feira na Rua José
Theodoro Ribeiro, Bairro Ilha da Figueira ..0 veículo
estava estacionado em frente à loja Dsl Informática.

Acidente em Palhoça
Dua:s pessoas morreram ern um acidente no km 233
da BR-1 01, em Palhoça. O acidente aconteceu às 6
horas de ontem, quando o Fiat Palio, IJl-4715, bateu
na traseira de ônibus de Florianópolis, perdeu o

controle, atropelou uma mulher no ponto de ônibus e

capotou. O condutor e os passageiros do ônibus não
se machucaram. A passageira do Palio, Márcia
Pereira, 27 anos, ficou gravemente ferida. O condutor C
do. carro, Marcos Antônio Vieira, 41: e a pedestre, e

ai�da não identificada, morreram. d

• INDICADORES ECONÔMICOS

. DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,099 2,101 Ie

PARALELO 2,230 2,330 Ie

TURISMO 2,078 2,195 Ie

• MOEDAS ESTRANGEIRAS _ $ POR REAL

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA N

JaPONTOS OSCILAÇÃO
1JBOVESPA 44.815 0,39%
1J DOW JONES (N. York) 12.673 041%
1J MERVAL (B. Aires) 2.081 . 053%
Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,747

• CUB janeiro tr

illR$889,54
c�-------------------------------

LEIA O MUNDO Se o seu mundo é o mundo dos

esportes, então seu jornal é
'o Correio do Povo.

Ele traz tudo sobre esporte local e

regional, além dos grandes
campeonatos nacionais e

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

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES TRANSPORTE ESCOLAR
PARA JOINVILlE COM MICROÔNIBUS E UNIVERSITÁRIO

POsmvo - ENERGIA - EXATHUM - SOCIESC/TUPY - ACE UNERJ - CEPEG - SENAC - fAMEG

Ligue: 3370-4888 I 9184-9988 com Luciane I Ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Roselene
e�

/!
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OMPETIÇÕES: PREFEITURA E.CÂMARA DEVEM CONTINUAR CUSTEANDO AS TAXAS DE ARBITRAGEM DE FUNDO Julimar Pivallo• LINHA

Continua naMalwee
f

Foi o que garantiu o novo homem forte do esporte catarinense,
Cacá Pavanello. Ele já havia dito 'ao secretário Gilmar Knaesel que ':

',.

queria ter a liberdade de acompanhar a Malwee e, por isso, que ele .
'
•..

continuará na diretoria. "E também é de interesse do governo do
,

Estado porque chama-se Malwee Santa Catarina, não é Malwee

Jaraguá do Sul. .E eu acho que presidente da Fesporte tem que estar
junto com Figueirense, com Avar, onde o esporte do Estado está eu

acho que o secretário de esporte deve estar junto", disse ele, Até
porque, seria difrcil Cacá se "separar" do futsal.

Apoio
A Malwee também vai continuar
apoiando o atletismo em 2007.
Foi o que garantiu Cacá ontem.
Outra modalidade que deve
receber apoio da empresa
também é o futsal feminino e

todas as categorias de base do
futsal jaraguaense. Aliás, o que é
muito válido. O esporte de' base

,

vem -rendenoo ótimos resultados
para a nossa cidade.

Problemas
A TV FCF teve problemas para' , q
transmitir a partida entre
Juventus e Marcílio Dias, na

quarta-feira em ItajaL Somente a

partir da metade do segundo : ')I,
tempo é que a conexão funcionou : \8
normalmente. Segundo a

assessoria de imprensa da
entidade, problemas com o

servidor impediram o acesso .� V

dos ntemautas.

Convocação
o técnico da Seleção Brasileira
de Futsal, PC de Oliveira,
convocou os jogadores para os

confrontos com as seleções de
Madri, Córdoba e Alicante, na

Espanha. Por isso, somente os

atletas "estrangeiros" foram
chamados para os confrontos.
Os jogos fazem parte da

preparação para os Jogos Pan-
Americanos, Cf

r

����������������D

Reforço
o Marcíl[o Dias apresentou
ontem mais um reforço para o

Estadual. Trata-se do meia
Paulista, de 31 anos, e que já
defendeu o Matsubara; Atlético
PR, Avaí e foi campeão
Brasileiro da Série C com o

Remo, em 2005, além de ter
atuado no futebol chinês, Antes
de chegar em Itajaí, ele estava no

Londrina-PR.

Vitória e Caxias (branco) são os dois representantes [arauuaenses já contlrrnados na 4a edição da Copa Norte de futebol amador

Copa Norte � Sênior abrem o

'calendário da Liga Jaraguaense �__� � ���1
,

"; D

Aulas de r-: b
Italiano -: f2

Estã'o abertas as' '.-. '1

matrículas para o

Curso de Língua '1,1

I t a I i a n a �'�! >
(iniciantes). ;\.�

As aulas iniciarâo '"
em 06/fevereiro,

no horário das 19hOO às 21 hOO.
.' .

lnteressados poderão entrar em contato .�.;"
pelo telefone 3.70.8636, das 14hOO às

-,

19hOO.
.

também dá o direito do

campeão de participar do

quadrangular final do
Catarinense, com um

representante da Grande

Florianópolis; um do Sul e

outro do Oeste. De Jaraguá do
Sul, Vitória e Caxias
(campeão e vice,
respectivamente, da Primeira
Divisão), estão confirmados.
O Cruz de Malta foi

. convidado e deve anunciar
'

hoje se participa. A novidade
na edição deste ano é a

inclusão de representantes das
cidades de Pomerode e

Gaspar,' que deve totalizar,
então, 16 equipes\

participantes. O sistema de '

"

disputa é o mesmo - mata

mata desde a primeira fase
com os mesmos ·critérios da

Copa do Brasil.

todas sextas-feiras à noite, no

campC? da Karlache, e que
deverá" contar , com a

participação de oito equipes.
A segunda é o campeonato

feminino de futebol de Campo,
marcado para iniciar emmaio

e a última e a competição entre,
escolinhas, envolvendo atletas .

O pontapé inicial das de 8 a 14 anos em quatro
atividades oficiais da Liga categorias - pré-mirim, mirim,
Jaraguaense será nesta noite .. "infantil e juvenil. Esta
O primeiro compromisso será competição estámarcada para
o congresso técnico da Copa junho. No segundo semestre,
Norte, na sede' da Liga as tradicionaiscompetiçõesda
[oinvílense, a promotora da Segunda e Primeira Divisão.
competição neste ano. Mas "Vale lembrar que, no

três novidades prometem feminino, a equipe campeã<,
mrvimentar ainda mais o representará a cidade no

• calendário do futebol amador Campeonato Estadual", disse o
da região. A primeira é o presidente da Liga, Rogério

- Campeonato de Futebol Sete Tomazelli:
Sênior, que deve começar n21 A Copa Norte, que
próxima semana, com jogos começa ainda em fevereiro, .

�. Calendário. da, Liga
. Crongresso técnico
em Joinville vai

Jiefinir o número
:�inal de equipes

..

Fevereiro'
"

Copa Norte

Cámpeónato Fu
Sete Sêhior

t:'%'¥:K�···· ea w

Ma�ço
200 Campeonato
Sênior

• •JULIMAR PIVATTO
JARAGUÁ DO SUL

Certidão Negativa de naturalização,
(CNN) - Processo de Cidadania;;.L
Italiana
Por determinação dos Órgãos Exteriores
em Roma, todos os processos de <)�L

cidadania italiana encaminhados -: Ii

,

deverão apresentar a Certidão Negativa �. ,q
de Naturalizaçáo do Imigrante Italiano. -::E
Este documento é requerido junto ao 'o

Ministério da Justiça, via carta registrada, � 1\

pelo seguinte endereço: Esplanada dos ;ic:}

Ministérios - Ministério da Justiça, Anexo "1

II, 3º Andar, Sala 314 CEP: 70.064-901 : '\�I�
Brasília - DF. Este requerimento deverá

.' i;
ser preenchido conforme as , o

especificações do requerente, 'I 1

anexando necessariamente fotocópia da '. ?

carteira de' identidade do requerente e .�-;q
também 'fotocópia' simples da certidão'

-: q

de nascimento, casamento e óbito do
',�:) .

imigrante italiano. O formulário, p ,

encontra-se no site: www.trentini.com.br. r b
, ,1

Campeonato de
t '''''£l

Escolinhas

2° Semestre
Segunda Divisa0
Primeira Divisão

Hleardmho pode ir

para o Juventude
LIGA FUTSAL <:'; ",1_ CARIOCA

,

Espírito Santo
tem nova equipe

\
' .

Arbitro confirma
,

que estava armado
o árbitro Fábio Calábria,

que apitou a vitória do

Borafogo sobre a Cabofriense
na noite de quarta-feira,
admitiu que estava armado

após o jogo, mas negou que
tenha sacado o revólver para
'intimidar torcedores da
Cabofrierise que teriam

tentado invadir o vestiário'

da arbitragem. Calábria,
que além de árbitro é

policial federal, disse que
não vê problemas em levar
a arma para as partidas.

A vigésima equipe da '

Lrga Futsal será o Álvares
Cabral (ES). O time,
primeiro capixaba a parti
cipar da competição, foi
indicado pela empresa
Cortiana Plásticos, deten-

... tora de uma franquia da
�iga e que no ano passado
t,inha parceria com a AFF.
O próximo passo será
fechar os acordos de patro
c;ínio e definir elenco e

�omissão técnica para a

r estréia no campeonato.

CAXIAS DO SUL

Atualmenteno Besiktas, o
ex-corintianoRicardinho pode
ser onovo reforço doJuventude.
Impulsionado pelo acordo que
deve ser fechado com a Red
Bull, o time gaúcho estuda a

apresentação de uma proposta
pelo meia pentacampeão. A
chegada de Rícardinho pode
ser o presente para a torcida
celebrar a parceria entre o

Juventude e O patrocinador.
Cepto Comunicação

I;",
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Impulso implanta o que é o Face2Face?

programa inovador
É a prlrnelra academia do Sul do Brasil a ter o programa Face2Face, criado pelo australiano Paul Brown

uma meta, de acordo com

as necessidades da pessoa,
e com isso, ela tem a

vontade de continuar",
comentou Marlise.

O australiano Paul
Brown é professor de

educação física desde os 16
anos e criou o programa há
11 anos. "Eu percebi que as

pessoas começavam 'a

praticar e paravam, E não
era só na minha academia,
e sim em todas. Antes do

. Face2Face, de cada dez

pessoas que começavam,
quatro desistiam", disse o

professor e hoje proprietário
da franquia que está em

nove países. "Agora ás

pessoas não tem ,mais que
inventar desculpas para não
vir na' academia, pois-todos
terão metas a cumprir e os

resultados chegam mais

rapidamente", explicou.
Para ele, o exercício físico
é como escovar os dentes.
"Você pode não estar com

vontade de fazer, mas

precisa", comentou.

JARAGUÁ DO SUL
�".1 <,'

ilustrevisita

movimentou o início da
tarde na Academia
Impulso. O australiano Paul
Brown, criador do programa
Face2Face esteve ontem em

Jaraguá do Sul para' o
lançamento do projeto
oficial implantado pela
academia. Com isso, a

Impulso é a primeira do Sul
do Brasil a entrar no

projeto, com o apoio da
Bioritmo, de São Paulo, até
então a única no país com

este sistema.

"Os nossos professores já
fizeram um treinamento

específico e todos eles estão
aptos a trabalhar", disse a

coordenadora técnica da
academia, Marlise
Klemann. O diferencial
deste programa é que cerca

de 95% das pessoas que
iniciam, dão continuidade.
"A gente incentiva os

resultados. Cada um tem

� I
Paul Brown orientando e incentivado a prática do programa Face2Face r I

rei
O Face2Face (em inglês,

face two face, um trocadilho
semanais de 30minutos.

O programa Fase2Face £Hlançando há 11 anos n

Austrália e divulgad a

posteriormente para outro
LI

países como Nova Zelândi
Éstados Unidos e Canadá. H �

dois anos é uma exclusividadrel
da Academia Bioritmo de Sãrec
Paulo. A Academia Impulsooa
uma das primeiras academiaPo
do Sul do país a adotar le '

Programa Face2Face, po,c
acredita que seus clientes qUi

G

merecem um atendimento dç.em
�xcelêr:ia. ya:a maiore�:l
informações, e so procurar jdsecretaria da Academi

f
e

Impulso, que fica na Ru
ai

Presidente Epitácio Pessoa, a
au

lado do Ginásio Arthur Mulie;;
O telefone é 3275-1862.

para cara fi cara) é um

programa de resultados. Prima
pelo acompanhamento
supervisionado dos exercícios,
feito por um profissional
capacitado e com todo o

suporte de modernas
instalações da academia. Ele

compromete-se, por meio de
contrato, em garantir
resultados para Seus

participantes em até 45 dias ou
a devolução da quantia
investida. A forma de obter
este verdadeiro "milagre",
como alguns alunos classificam,
é dividido em passos, que geram
suporte, acompanhamento e

conquista de-resultados. Ele é
dividido em três sessõesA proprietária da Impulso, Heidi Behnke, ao lado de Paul Brown

<'
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PREÇO DE FABRICA . O .._.._.._..

(47) 3275-1926 ��r I�'!ij

v

Promoção de verão
. Preços:
R$S,OO .. R$10300 ..

R$15,00 .. R$20�OO
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TONY BLAIR É INTERROGADO
PELA SEGUNDA VEZ EM CASO
DE CORRUPÇÃO,ENVOLVENDO
SUPOSTA VENDA DE CARGOS ®B2

INCENTIVO FISCAL DEVE
ESTIMULAR EXPANSÃO
DA INDÚSTRIA, PREVÊ
RELATÓRIO DO COPOM @ 83

81

eputados tomam posse e confirmam Julio ,Garcia
arlamentar fica
a presidência com

ce romessa de manter

reláção de harmonia

:�1>----·-��-

ad atrícia Gomes
t

LORIANOPOLIS
ro

di ,

d
H Como já era, espera o, o

ad�eputado Julio Garcia foi

So
I econduzido à presidência.
aHa Assembléia Legislativa
sor

"

'ror unanimidade na 16ª

�l�egiSlatura, do

par.
lamento

, a t a r i n e n s e . Os 40
101

.

, eputados foram
qu,
) d�mpossados

ontem (1 º) em

. erimônia concorrida no
Ire '. .

alácio Barriga Verde. Mais

lf�,de mil pessoas, entre

nit .

ti amiliares, amigos e
u! id d

.

Iauton a es ataram as
, a

!le;

galerias ,e o hall da Casa.
Neste seu segundomandato,
Julio Garcia terá como vice- .

presiderite o deputado
. Clésio Salvaro (PSDB). O
acordo para a 1 ª vice

presidência foi fechado

poucas horas antes da

eleição daMesa..
O deputado peernedebista

COMPOSiÇÃO DA MESA

Presidente - Julio Garcia (PFL)
1 ° vic� - Clésio Salvem (PSOB)
20. vice - Ana Paula Lima (PT)
, U secretano - Hogeno Mendonçé
(PMOB) l

20 secretário � Valmir Comin (PP)
30 secretário - Oagomar Carneiro

'.

(PDT)
40 secretário - Antônio Aguiar
(PMOB)

Rogério Mendonça, o

Peninha, desejava a vaga.
No entanto, deixou
prevalecer a vontade da
bancada e abriu mão da 1 ª

vice-presidência, ficando
com a função de 1 º

secretário, considerada a

segunda posição mais

im p o r t an te da Mésa,
embora sem tanta

visibilidade. O 1 º secretário
é quem recebe todos os

projetos enviados à

Assembléia.

Julio Garcia creditou a sua

reeleição' à "solidariedade
dos companheiros e ao

reconhecimento do traba-
lho coletivo e compartilha
do". Comprometeu-se em

manter '<:1 harmonia com ás

Poderes e também o bom
relacionamento.

Renan é reeleito presidente oo Senado com folga
Renan Calheiros (PMDB-Al)
foi reeleito presidenté do
Senado com 51 votos. Ele'

�

�'superou o adversário José
'- Agripino Maia (PFL-RN); que
recebeu 28 votos. Também
foram apurados um voto em

branco e um rasgado, que foi
,anulado.Durante discurso
'realizado antes do irúcio da
v o t aç ã o ; R e nan s e

comprometeu a lutar pela
independência,' autonomia e

1 transparência do Congresso
, NacionaL ,1

Renan disse que 'o Senado "em

I'
nenhum Illomento deu costas à
sociedade" "mesmo . diante dos
escândalos políticos que

S� arranharam ,a' imagem do
Legislativo' nos, últimos dois"
anos.

_,

'Ele criticou ainda o excesso de
Medidas Provisórias editadas
pelo Executivo. Mas lembrou
que, durante o seu comando' 6
Senado aprovou medidas p�a
evitar o trancamento das pautas
de votações por MPs. Renan
ressaltou .que, em nenhum
momento, o Senado foi

I submisso às determinações do
Poder Executivo -mesmo sendo

" integrante de um partido aliado

Renan continua na presidência

"

do governo dopresidente Lula..

Renan disse que o Senado não

comporta a divisão de

parlamentares em "guetos" -

numa referência implícita à

tradicional divisão da Câmara
dos Deputados em alto e baixo
cleros. "Aqui, todos osEstados
são iguais, os senadores têm a

mesma importância. Não tem

confraria dos que mandam o
)
gueto dos que seguem. Não
existem senadores de segunda
fileira, são todos iguais", disse.
Apesar de ser um dos principais
aliados do governo Lula, Renan .

tem um bom trânsito com os

senadores do PSDB e do PFL.

Originário da esquerda em'

Alagoas; despontou naciona

lmente como aliado, depois
desafeto, de Collor. Foi líder do
gov�o dele (1990-92) . Aliou
se" a Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002) e foi seu
ministro da Justiça.'

;

"Ouemrnnrreu não foi a ética, quem.apodreceu foi o
nosso sistema político. O Senado em nenhum momento
deu costas à sociedade"

Renan Calheiros (PMOB)
Presidente do Senado

FQto. dós depulados Que tomaram posse ontem, abrindo a 16a legislatura, com Julio Garcia na presidência
.

.

.

�
- .

.

ASSUMIU

Colombo promete
.

oposição atenta

BRASíLIA
Raimundo Colombo; ex

"prefeito de Lages e

presidente do PFL-SC,
tomou posse ontem, na

instalação da 53ª

Legislatura, como o mais
novo Senador de Santa
Catarina. É uma das 27
caras novas - ou pelo menos
renovadas - que passam a

povoar o Senado 3a

República. Disse, ao assumir,
que atuará, fielmente, na

linha partidária, "colocando,
para o governo federal,
oposição consciente e sem

preconceito, a t e n t a ,

madura, equilibrada, de
forma a resultar responsável
e .eonstrutiva, conforme

espera a sociedade". Após a

cerimônia, o Senador
reuniu-se, em .almoço com

familiares e correligionários.
I

Colombo também

agradeceu a confiança dos
eleitores.

Com base dividida,
Chinaglia é. eleito
BRASíLIA

Apoiado por um megabloco
partidário, o petista Arlindo
Chinaglia (SP) venceu a

eleição para a presidência
.

da Câmara. Com 261 votos,
Chinaglia superou Aldo
Rebelo (PC do B-SP) no

segundo turno da eleição.
Foram contabilizados ainda
6 votos embranco.
Omegabloco de Chinaglia é

formado por PMDB, PT, PP;
PR, PTB, PSC, PTC e PT do
B. Essa costura foi.criticada

por tradicionais aliados do
. presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, como o deputado
Beto 'Albuquerque (PSB
�S), "O presidente I Lula
'di�se que queria um eixo de

�entro-esq�erda no seu

governo. Nós levamos isso a

sério. o PT não fez eixo de,

centro-esquerda, mas" de

centro-direita", afirmou ele •

ontem.

O racha na base aliada foi

'criticado por aliados fiéis
de Lula. O deputado Cito'
Gomes (PSB-CE)'j�<ex
ministro de Lula, reb�téu a

declaração do presidente
sobre o racha na base aliada

provocado pelá disputa de
Aldo e Chinaglia (PT-SP) à
presidência da Câmara.
Ciro disse que a disputa no
segundo turno só serviu

para "sangrar um pouco
mais a basealiada". "É algo
abaixo .d a s e n s a t e z",
afirmou o I ex-ministro da

Integração de Lula.
De manhã, Lulaminimizou
as feridas provocadas pelo
embate entre dois

candidatos, da . base. "Um

pouco de mercúrio resolve
todo o problema", disse o

p r e s i de n t e :

ao ser

questionado sobre como

curada as feridas políticas
deixadas pelo racha

provocado pelas duas
candidàturas da base
aliada.

"
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Brusquenses assumem
Acaert e da ADI hoje
Ma�se Westphal
Hartke e Cláudio
Schlindwein estão no
comando das entidades

BRUSQUE

Eleitos por aclamação por
me�bros das entidades as

quais integram, os empresários
brusquenses Marise Westphal
Hartke (Rádio Diplomata) e

Cláudio José Schlindwein
(lornal Município Dia-a-Dia)
tomam posse nanoite de hoje,
como presidentes da Acaert -

Associação Catarinense das
Emissoras deRádio e Televisão
e da ADI - Associação dos
Diários do Interior,

· respectivamente. O diretor do
jornal O Correio do Povo,
Francisco'Alves também
assume a vaga de' Jº secretário
da AO!. A cerimônia será

realizadanoCentro de Eventos
do BlueTree ColinaMonthez,
em Brusque.

. O evento terá início. às
19h30 e deve reunir

importantes autoridades e

convidados, comoogovernador
LuizHenrique da Silveira e s�u
vice, . Leonel Pavan, o

presidente da Celesc Eduardo
PinhoMoreira, o secretário de
Comunicação doEstadoDerlv
Massaud de Anunciação, a

O diretor do 08p, Francisco Alves, toma posse como 10 secretário
I

presidente daADI Brasil Isabel
Baggio e o presidente da
ABERT Associação
Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão Daniel
Pimentel Slaviero, entre outros.

De acordo com os

empresários, pela primeira vez
o evento de posse dos

. presidentes vai ser realizado em -

conjunto e fora da capital.
"Tanto eu como o Cláudio

pregamos em nossas

campanhas, a interíorízação

das ações das entidades e

dentro desse espírito, pela
primeira vez, vamos realizar a
posse festiva no interior", frisa
a proprietária da Rádio
Diplomata.

Cláudio salienta que as

características do evento têm
a ver com o modo ern que vai

ser conduzida a ADL

"Queremos consolidar

parcerias estratégicas para
. desenvolver ferramentas que
qualifiquem os jornais do
interior", observa.

PIERO RAGAZZI/OCP

.. -�
Cláudio Schlindwein e Marise Hartke assumem hoje' a presidência da ADI e da Acaert, em Brusque

Morre ex-prefeito dá Capital Bulcão\�. .

O ex-prefeito de Floria
nópolis Antônio Henrique

· Bulcão Vianna, de 67 anos,
.

morreu de parada cardíaca na
.

.

.. madrugadade ontem, porvolta
· das 4h30min, em sua casa.

Entre os cargos que ocupou
estão o de prefeito de
Florianópolis, entre 1990 e

1992, vereador da Capital por
duas legíslaturas, deputado
estadual por três legislaturas,

Assembléia Legislativa de
··8anta Catar ina (AL),
Ricardo Bulcão Vianna, ele

. "morreu como quis, em casa

e na companhia da família".
Na quinta-feira, antes de

,

morrer, ele recebeu uma

homenagem do Lira Tênis,
onde trabalhou até dezembro,

tratando um câncer' rro ,e será homenageado pela
fígado. Segundo seu filho, o

'

escola de samba da Capital
historiador e funcionário da Unidos daColoninha.

presidente da. Casan, do
conselho delíberatívo do

Figueirense e do LiraTênis
Clube, secretário· de

Adminis-tração do govern;
Jorge Bornhausen e chefe de
gabinete do vice-presidente
da RepúblicaMarcoMaciel.

.

Bulcão Vianna estava
.,'

.·PELO

PMDB enfrenta

disputa 'interna
para comissões,
da Assembléia

Deputado Titon
deve
concorrer com

Herneus ou

Sopelsa

O PMDB tem a maior bancada na Assembléia, o maior númer
de cargos na Mesa e nas comissões e - também - os maiore
problemas com disputas internas. A encrenca começou co
a escolha do líder de bancada. Manoel Mota bateu pé e levo�
O deputado Romilda Titan mirou então na composição � :
Mesa eclética. Ficou de fora, de novo. A escolha ficou co
Rogério Mendonça, o Penhinha, e Antônio Aguiar. Nesl
ponto, a disputa estendeu-se para os aliados tucanos e f
solucionada depois da interferência do governador Lui

\ Henrique e do ex Eduardo Moreira. Peninha "fez o gesto" 00.1
concessão ao transferir a decisão para a bancada. Em no (6da unidade da aliança governista, os peemedebistas abrira' �
mão da vagarde vice-presidente para o tucano Clésio SalvaH c
Agora, Titan promete disputar a Comissão de Cons�ituição

. Justiça. Mas ai, terá de bater chapa com o mais vota
Herneus de Nadal. Se tentar a Agricultura, a batida será co
o ex-secretário da pasta Moacir Sopelsa. Tanto Herneu
quanto Sopelsa indicam, à boca pequena, que se tiverem d
concorrer com o colega de bancada abrem mão das vaga'��
Mas, naturalmente, na falta de reconhecimento, costum ai
sobrar ressentimentos, m

FETICHE, Manoel Mota assinou a ata de posse com dUoas canetas(b�
nome escreveu com a que ganhou de um empresário de Ararangu' êj
sobrenome, com aquela presenteada por cabos eleitorais. Não che_1j
a usar a canetadourada, com detalhes em couro, que lhe foi presente 11

.' por Luiz Henrique na posse do govemador. Il

DE FORA. Já houve tempo em que Jorginho ,Mello gabava-se de sa���,
fazer contas. Eterno candidatável a presidente da Alesc, desta vez fi "r.ll
de fora tanto da liderança de bancaaa quanto da Mesa Diretora. !:corredores da Assembléia conam que, ao lhe pedirem sorrisos de IV
da vitória de Marcos Vieira e Clésio Salvara na reunião de bancada, M I'

brincou que teria sido submetido a posições sexuais que consid �".

desfavoráveis e exclamou: "E ainda querem que eu saia feliz?"

DÚVIDA. Dado Cherem admitiu para alguns aliados que, se não ho \

alteração no texto da reforma, não sabe se volta para a Secretaria
Saúde. Está muito preocupado corri o esvaziamento político da fun�
especialmente com a delegação dos hospitais regionais para as SO 2;';

Enquanto decide, comando fica com adiretora-geral CarmemZan .J,
que o deputado Fernando Coruja (PPS) pretende tornar candida "

.Prefeitura de Lages, me:
•

, 1

PARA DEPOIS, Para assumir na Alesc, o seguildo suplente do Ps;p,José Natal, terá de renunciar ao quinto mandato de vereador em JÊ.

José, Serafim venzon, o primeira, assume na vaga de Gilmar Knae�"
'

---�--------------- �

o

E aí....
.

�Ul
Verdade que diminuiu o recesso, acabou a convoca�bn
extraordinária remunerada e o aumento jamais vai ser de

9�ê'mas os deputados estaduais ainda não rasgam dinheiro. Aqu 6i' (
que vão ocupar cargos no primeiro escalão do Luiz Henriqu iv
não precisam esperar pela pela aprovação da reforma, ainda as i:
devem se demorar pelo menos até semana que vem na AI írr
Assim, receberão o salário convocação. Em vez de R$ 11,8 :

em subsIdio, valor que aliás mantém no Executivo, levarão o do 2�r
__________"!"'- ..-.!�e:
ADRIANA BALDISSARELLI COM COLABORAÇAo DE JARBAS VIEIRA/SOMBRIO,
�ANARIM/CRICIOMA E PATRIcIA GOMES/FLORIANÓPOLIS.
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. VISÃO OTIMISTA
�

,
'

lnccntívc . fiscal deve
,
."

co

�stimular expansão
lesl n

e j r,. '

Lui ustna passara
)" HU aceleração,
'? ,�vê relatório
Ira f1 '

lar DoGopom

leu O Banco Central prevê a

11 a�/pansão da indústria deverá
ga� r.

•

àssar por uma aceleração
u� rri 2007 beneficiada por

, esonerações e pelo processo
[e �orte das taxas.'Para

��
embro, os indicadores
ecedentes e coincidentes

.

rodução industrial sina
iz m acomodação da expan

r iã�, O que não deve surpre

r�aer, tendo em vista o

.réscimento forte observado
lJS meses imediatamente

�eriores. Entretanto, diver
'o� fatores de estímulo, inclu-

j

'i�e impulsos fiscais e a fle-

d)ilização da política mo-

1ária já realizada, sugerem
1ue a tendência de expansão.
I "!ndústdadeva apsesentan
�1leraçãD em 2007', diz a

ta�da última reunião do Co-
) r,' (Comitê de PolíticaMo
l �tária), divulgada ontem.
Em novembro, a produ
$ industrial apresentou um

.crescimento de 4,2% na

tas, rnparação com o mesmo

lU' ês de 2005. No acumulado
le !2006 até novembro, a ex
!te. )hsão é de 3,1%, segundo

IBGE (Instituto Brasileiro

��e�Geografia e Estatística).

sa�'
(IN n � d . A

�fio

D....
a ava iaçao o cormte,

I. &esempenho da produção
Ie fêJ bens de consumo durá-

M I, I

Desonerações e corte das taxas devem beneficiar setor industrial

veis (7,9%) reflete a recu

peração da renda e a expan
são do volume de crédito.

Cenário externo
O BC não descarta novas

altas nas taxas de juros nos

EUA, mas lembra que o aper
to monetário poderá desace
lerar a maior economia do

mundo.Ainda que o cenário

de re�essão pareça menos

plausível, permanecem in

certezas quanto àmagnitude
da desaceleração da econo

mia dos EUA",' diz o doeu-
,

mento.

Na quarta-feira, o Federal
Reserve (Fed, o BC america
no) decidiu manter sua taxa
de juros em 5,25% ao ano.

Foi a quintamanutenção se-

I

. guida, após p ciclo de altas

que ocorreu erttre junho de
20Q4 e junho de 2006.
. Outro risco apontado pelo
Copom no cenário interna

cional diz respeito ao preço
do petróleo, que embora te-'
nha recuado, ainda apresen
ta forte volatilidade, princi
palmente devido a questões
geopolíticas ou reversão de

padrões climáticos usuais .

Apesar dos riscos, o Co

porn reafirma que a economia

brasileira estámais resistente

a choques externos por conta
do controle da inflação, do
saldo na balança comercial,
da recomposição das reservas
internacionais, do superávit
primário e da melhor quali
dade da dívida interna.

�\ uperávítcai pela
etade em janeiro

n�lOPAuLo
la!#> b

i
O saldo da balança <:0-

e.
rcíal apr.esentou um forte

>5 tUO em Janeiro. No mês

n �ssado, o superávit foi de
l€US$ 2,494 bilhões, uma
- ieda de 50,2% em relação

o registrado em dezembro
YS$ 5,012 bÚhões). Na

aI bmparação com o mesmo

g�êS
do ano passado, a queda

lU o

..
ide 11,6%. Os dados foram

qu iyulgados ontem, pelo
�s

.
.

':1 lnlstério do Desenvol-

�Il·inento. I

B
' ,

'I ��l( Embora as operações de
OVcom r •

erCIO exterior sej am
� ,lmores no início do ano, o
crescimento das importações

,

bem acima das exportações'
justifica essa queda acen

tuada.
Nomês passado, as expor-·

tações totalizaram US$
10,963 bilhões, um cres

cimento de 18,3% sobre ja
neiro de 2006 e uma queda

. de 10,4% em relação a de

zembro.já as importações de
janeiro, que somaram US$
8,469 bilhões,' apresentaram
desempenho maior nas duas
comparações, 31,3% com o

mesmo mês do ano passado
�

e 17 ,3% em relação ao mês

anterior.No acumulado dos
últimos 12 meses, o superávit
é de US$ 45,747 bilhões.

NO CANADÁ

AmBev compra
outra empresa

AmBev (Companhia de
Bebidas das Américas)
anunciou ontem, a compra
da canadense Lakeport Bre
wing, através da subsidiária
Labatt Brewing, também do
Canadá, por cerca de 201,4
milhões de dólares cana
denses (US$ 1 71 milhões) .

Segundo comunicado da'

AmBev, o conselho de cu

radores da Lakeport irá
recomendar que a seus acio

nistas a aceitação da oferta
da Labatt. Os acionistas

deverão também receber

pelo correio um documento
.

explicativo sobre a operação
em até 21 dias.

l'
/

• PELO

Blair interrogado
pela segunda vez

em caso de

corrupção

O premiê britânico Tony Blair foi questionado pela '

segunda vez ontem, a respeito de um caso de corrupção
envolvendo a suposta vends de cargos em troca de
doações ao Trabalhismo, informou seu porta-voz oficial. O
interrogatório durou uma hora.

.

...

Na sexta-feira passada, Blairfoi interrogada na qualidade
de testemunha, e não como suspeito, pelos agentes da
Scotland Yard que averiguam o caso, indicou o porta-voz.

.

Blair foi questionado pela primeira vez em dezembro de
2006. O líder trabalhista, que chegou ao poder em 1997� �
com a promessa de uma gestão transparente e ética, foi o .1
primeiro chefe do governo a ser interrogado duas vezes

pela polícia na história do Reino Unido.
O segundo lnterroqatórío do premiê ocorre uma semana J

depois da detenção de sua colaboradora próxima Ruth
Turner por "supostos delitos" atribuídos ao Trabalhismo e
"sob suspeita de obstruir o curso da Justiça", segundo a

polícia.O questinamento de Blair também acontece quatro
dias depois que Lord Levy, arrecadador de fundos do Partido
Trabalhista, foi detido pela segunda vez por envolvimento

r

com o caso.

Suposta venda
de cargos ainda

gera polêmica

SEM CARRO Mais 1,2 milhão de veículos particulares saíram
de circulação ontem, na capital colombiana, no nono Dia sem

J Carro, que a cidade realiza há sete anos com base em uma

norma legal aprovada em votação popular.

ENTERRO Uma lei aprovada em uma reg'iãÓ da Itália determina

que todos os fetos abortados deverão ser sepultados.A lei,
aprovada pelo Conselho Regional da Lombardia, cuja capital é
Milão, diz que se os familiares não puderem providenciar o
enterro, ele ficará a cargo do hospital.

ASSASSINATO A Rússia fará tudo para proteger a profissão
dos jornalistas, afirmou o presidente Vladimir Putin, ao ser

questionado sobre o assassinato da repórter Anna
Politkovskaya em Moscou. Desde que. Putin, chegou ao

poder, em 2000, ao menos 12 casos de assassinatos de
jornalistas não foram solucionados.

I

I

.

União homossexual legal
Duas mulheres protagonizaram esta semana, a primeira

união homossexual legal no México ao assinar um "pacto
civil ,de solidariedade", que foi aprovado há três semanas

pela Assembléia Estadual de Coahuila (norte). Erika e Carla,
com já se relacionavam há dois anos, viajaram de Matamoros,
cidade em que moram e que fica no Estado vizinho de
Tamaulipas (noroeste), a Saltillo, capital de Coahuila, para
formalizar a união.Coahila é o único Estado que reconhece
administrativamente as uniões de pessoas do mesmo sexo.

Sob a nova figura. legal de pacto civil de solidariedade, o
casal assume compromissos recíprocos, tem alguns direitos,
como a herança, e também pode definir com detalhes a

administração dos bens, entre outros benefícios.

Entra em vigor lei: que proíbe o clqarro
DIVULGAÇÃO •

A proibição de fumar
em empresas,
eseolase repartições
públicas· entrou em

vigor ontem na

França, primeira
etapa para o veto
total nos locais

públicos. Cafés,
restaurantes,
cassinos e

discotecas terão um

prazo adicional de 11
meses" ou seja, até

janeiro de 2008.

Aqueles que
acenderem cigarros
em locais como hospitais, escolas, escritórios, estações de trem e aeroportos poderão ser

multados -68 euros (R$ 188), para pessoas físicas. O valor da multa para esubelecirnentos
onde alguém esteja fumando é de 135 euros (R$ 373).

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, O CORREIO DO POVO TURIS
..

QUARTA - FEIRA, 02 de fevereiro de 2007 I

VIAGEM: ESPORTES DE AVENTURAS E AMBIENTES REFINADOS

Bariloche é destino mais
. procurado da Argentina OPtçõef_s<l�e lâzet'.

'

para DuO'

�a��1da��: i�t��;�sde !mund6
descobertas e também

Há muita opção paraavent,uras na Patagônia toda ª família que

......
.

. ':não r�.quer 'Í3reparo
físico nem conhecimento prévio
da 1:lJ!;iyidad�.'comQ tamb�m al-"
ternativas mais complexas e que

efCÍg�,� conf�Fimento t�peciq,ry
lízado. Cavâlgadas por florestas
centenáriag çammhadª$ até os
i <) rw" 'i

.

principais picos com pernoites
em

�

iot;,,,dª mqptanha, des"-,b,
tid m02i��ani�s em botes e·

caiaqges ias d� águq.s cris-
t�lm'�� ou aIga� riô��e de-
?elo .. ::.tudo,�om e�uipe�it�einat,das eirguias1¥speci�Iizadós t são'"
algumas da§, sugestões p�ra apro
eeítaêe adjirar ci"tr1:ça rifl:í:ureza
'de B�riloche, longe do estresse

da ciêilade: K

'Di

As montanhas ao redor de
Bar}lqçhe �J,ibpõeJp; çliv{i,.f$a�
QPçõ�� para Trekking e Hiking.
Vão.&le cattl;inha4a$ de.GOlltefXlq,�

. ;\;,:0" .'; q::\i�>·· x::.- ??¥ -'

y{----,. <�

plaçãê5 da natureza, hístêricas e

l(lc\ci t�Miª§ �*
as em r edos

també'l1l pratjg,adas, "r;. \% 4rff t:a�yf ;;;. ·;:�-;t:w
sem €Wxpe i via, mas sã9
recogiendadas para quem está
comB'om prêpato"tísico.
\ Pelos rios estreitos e corredeí
ras, os amantes dGi'Canyaning"
diver m-se.numa mesc de es

ôaê!
te esporte/pode {in�

Mesmo sem neve, Bariloche é simplesmente maravilhosa. Vale a pena curtir o verão
nesse paraíso argentino

AViSãO que se tem da

pais�gem que se d:s�
cortma com o verao

já seria suficiente para eleger
San Carlos de Bariloche, na Ar-
gentina, como um dos destinos a

ser visitados no Verão. O grande
número de atividades e esportes
que podem ser praticados pelas
montanhas; rios e lagos da
região nesta época do ano faz da
visita uma obrigação.

Localizada na Província de
Rio Negro, na margem sul do
lago Nahuel Huapi, Barilocheé
considerada a capital turística
da Patagônia e porta de entrada
para um mundo repleto de

emoção e contemplação de
belezas naturais. Nos meses de

:> inverno é o destino de muitos
"

que querem esquiar ou mesmo

contemplar a neve, mas no
verão o lugar tem programas
para todas as idades nos longos
dias de céu claro.

,
, Escalaras

montanhas e

rochecoade
Bariloche é

depois admirar
a ,desl�mPTél�te

vista da
natureza é sem

"'dúvidaum
'momento

,!,inigual?yel

Bariloche está situada numa
micro-zona climática e de

vegetação de floresta temperada:
Seu clima é temperado,
influenciado pela proximidade
dos Andes, e suas florestas se

.

mantêm graças à abundância de
água dos grandes lagos glaciais.
'No inverno (junho a agosto), as

ternperaturas caem abaixo de
zero e a maior quantidade de
neve nas montanhas maisaltas
dá início à &mporada de esqui.
Afastando-se poucos

quilômetros para leste da cidade?
porém, o clima se torna mais

seco, surgindo a fria estepe da
Patagônia, com sua vegetação
de gramíneas cada vez mais

esparsas, até que a paisagem se

torna a de deserto. Estes
ingredientes, somados as belezas
e recursos naturais, fazem da

região o destino ideal para o

Ecoturismo e Turismo de
Aventura.

correntes

clui��.'ind eIS em oeit�)�\
. tiroÍe;as e saltos em trampolin�
h:;1tl.!��pi i'Íve�ição
kies (caiaqúes infláveis) é uma

ativi4ade ��e .se*�fD,ª r�porrel}J1
te na regiãÔ: A eiilbarcação es-

tável;l��rm��.e fáGil.epre��izad�0\'pode�se pr�ticar em caiaques
'

ôupk�.�. Os.;�pde ,p,��a e�t�t
, ave�thras são o o Mar1so in:'

feris�,!no mo �� M�:çI:so, :\mas\�'m d ão ã1frontetra corn
o Ch��e e �){..Yilleg:s.Gicaia de �id"é taF\rez
que mais exige h(l�ilidade, po�o

;;ij�"!prati��nte!'�e",e éJrrent�;r s02{i�'
nho os d�fe��nte&:i>bsta��los 9�es pré��ntai1. A'irt�a nos�:'
rios Limay e-Manso, outro es-

rt��tÜt,p.todifadQ Raftt�
ng, E� bote� que cabem até 10

passtgeirq�!t�em' cÇlptal;" Q guia, os
aventureiros experimentam des
cidas porSfl;;trent�tas qu¥ ... variq:;rn
entre os Úí;'�is 1 e''4. As riquezas
de e.afiloc�e têm�spaço ainda,
par�;o' Molmtain Bike, para rra�
vessias em Jipes 4x4 e Para o

!/Mergulho. Naja f�lego!

B
ariloche oferece unia

ampla variedade de
alojamentos,

restaurantes, cafés e casas de
-

chás. São mais de 300
estabelecimentos de

hospedagem. A cidade tem três
hotéis cinco estrelas, dois deles,
o Panamericano e o Edelweiss,
�stão no centro da cidade.

O tradicional hotel Uao Uao
oferece uma bela vista das
montanhas e do lago Nahuel
Huapi. O Pire-Hue, no base do
cerro Catedral, oferece
tratamento de spa e tem a

vantagem de estar próximo às

pistas de esqui.
Tradicionais também são os

I

chocolates de Bariloche. Há
várias casas da iguaria. A

.

Mamuscka é referência na

cidade pelo chocolate artesan

Há dois pontos-de-venda, no
centro e no aeroporto. Entre a

casas de chá, o Chalet Suisse i

de fácil acesso, pois está
localizado no centro.A
confeitaria Giratória, no cerro

Otto, serve chás, almoços e

defumados, alérri de oferecer
uma vista panorâmica de toda
cidade.

Entre os restaurantes, o
austríaco Família Weiss põe à

mesa uma excelente cozinha
internacional, com opção de
fondue, grelhados e pizzas, alé
da gastronomia local, como
patês, defumados, trutas, javal'
o cervo a la cazadora,
especialidade da casa.

,
,--�;���------�--'------��-------�\--�--�----,-
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I"xa. , grita ele. O futuroCom apenas cinco

anos de idade,
Gabriel Kauf-

mann rouba a cena dos ato
res veteranos quando apa

lece em "Páginas da Vida".
Para integrar o elenco da
novela, o jovem ator fez
testes como qualquer outro
artista e foi escolhido não só
por seus "belos cachos do�
rados" e seus olhos claros,
mas sim por sua simpatia e

talento frente às câmeras.
Desde o primeiro dia em

que pôs os pés nos estúdios
da Globo, Gabriel conquis
tou não só a equipe de pro-

dução, diretores e atores,
mas todo os telespectadores
que acompanham a trama

deManoelCarlos.
Ao lado de Joana Mocar

zel, de sete anos, sua compa
nheira de elenco, Gabriel

põe o estúdio de cabeça para
baixo, ambos não param um

minuto. Correm e brincam
o tempo todo. Até os atores

que contracenam com a du

pla entram na zoeira. Mas

quando as luzes se acendem
e as câmeras entram em

ação, daí a história é outra.

Tanto Joana, que também

conquistou o Brasil na pele

da meiga Clara, quanto Ga
briel se portam como gente
grande e gravam suas cenas

com maestria."Gosto de ba

gunça", mas fico calminho

quando me mandam gravar,
revelou o pequeno ator.

Uma hora antes das gra
vações da novela Gabriel

passa o texto com uma pes
soa da produção,' assim já
vai afiado para fazer bonito
diante às câmeras .A novi

dade para o galã infantil da
Globo em 2007 é que ele vai
desfilar como ummalandro,
na escola mirim Aprendizes
do Salgueiro, no Carnaval

Jennifer Aniston
quer dar adeus à
tristeza. E pelo que a

imprensa
internacional afirma
a bela está sorrindo
à toa, tudo porque
ela e o galã Keanu
Reeves começam a

se conhecer melhor.

As grandes marcos mondicis
bem perto você.

tampouco se restringe à
carteira de ator. Depois de
ver um coração de verdade
na escola e perceber que era
diferente dos desenhos de

coração no papel, ele botou
na cabeça que quer ser cien
tista. Não um qualquer, ela
ro: "Quero inventar coisas,
ser um cientistamaluco!

Para conferir o desem

penho do ator e ver qual se
rá o final de Francisco em

"Páginas da Vida", basta

acompanhar diariamente os

capítulos da trama, que é

exibida nas noites daGlobo.

-�.�
--
"A","-

. "�

Ellen's
cosmética e perfumaria

Shopping Breithaupt _ 1 o PISO

3371 1590 - ellens@ellenscom br

Gabriel, que adora ser reco

nhecido: "No shopping é

que as pessoas me reconhe
cemmais. Elas dizem: 'Olha
lá aquele menino da nove

la!''', conta ele, que tem até'

uma foto-padrão, autogra
fada embaixo, para dar aos
fãs e ganhar tempo.

Em 2007, além de ir à

praia, jogar videogame e

brincar muito, Gabriel quer
mesmo continuar traba
lhando na televisão, apesar
de estar aberto a todas as

possibilidades. Só tem algu
mas exigências: "Cinema,
eu quero, mas com a Xu-

Tudo o ·que .�Qcê precisa, encontra aquI'
�-?i

carioca.

No final do ano passado,
Gabriel foi, eleito por uma

pesquisa feita em umarevis
ta semanal como o atorin
fantil revelação de 2006. Já
outra publicação o colocou
no topo como o principal
nome em destaque para
uma carreira artística pro
missora.Mas tanta fama não
afasta Gabriel de suas obri
gações escolares. "Eu 'estudo
numa escola aqui do Rio e

adoro minhas 'tias'. Agora,
quando acabar minhas
férias, vou estar no Grupo
Três do Jardim", explica
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PROGRAME-SE

Palestra
O presidente da Coteminas, Josué
Gomes da Silva, faz palestra no

Jantar de Idéias da ADVB, no dia 8
de fevereiro, em Jaraguá do Sul. O
evento acontece às 20 horas no

CJube Atlético Baependi. Os
;ingressos custam R$ 35:00.

-

� CINEMA

JARAGuA DO SUL

CINE SHOPPING 1
A procura da felicidade
(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
Uma noite no museu (leg)
(14h, 16h20, 18h40, 21 h - Todos
os dias)

JOINVILlE

Cine Cidade 1
A procura da felicidade

. (14h20, 16h40, 19h, 21h20 -Todos
os dias)
Cine Cidade 2
A Grande Família
(15h, 17h10, 19h20, 21h30 -Todos
os dias)
Cine Mueller 1
O Ilusionista
(13h30 - SeX/Sab) .

(13h30,22h10-Dom/Seg!Ter/Qua/Q
ui)
Rocky Balboa
(22h10 - Sex/Sab)
Uma noite no museu

(15h40, 17h50, 20h - Todos os

dias)
Cine Mueller 2
A menina e o porquinho (dub)
(14h, 16h - Todos os dias)
Diamante de Sangue
(19h, 21 h40 - Todos os dias)
Cine Mueller 3
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h15, 21h50-
Todos os dias)

BlUMENAU
f '-! I

Cine Neumarkt 1

Deja Vu

(14h10, 16h50, 19h15, 21 h50 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
A conquista da honra
(13p45, 16h30, 19h, 21 h35 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
A procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h20, 22h -

.lodos os dias)
,Cine Neumarkt 4
� Grande Familia
(14h30, 17h, 19h30, 21h4.D
Todos os dias)
"cine Neumarkt 5

,Rocky Balboa
'(21 h20 - SeX/Sab)
Uma noite no museu (leg)
(22h - Todos os dias)
(19h1 0,21 h20-Dom/Seg!Ter/Qua/Q
ui)
Dogão - Amigo para cachorro
(dub)
'�4h15, 15h50, 17h20 - Todos os

dias)
Cine Neumarkt 6
,Diamante de sangue
(18h40, 21 h30 - Todos os dias)
Uma noite no museu (dub)
(14h, 16h15 - Todos os dias)

�SERVIÇO
I�scriçõ�s
Ás inscrições para o II Encontro dos

lYlúsicos da Cultura Alemã (Instru
mentes foles, sopro e cordas) fo
ram reabertas até o dia 15 de feve
reiro de 2007. O encontro aconte
cerá no dia 11 de março de 2007,
na sede do Botafogo Futebol Clube.

Extra
extra@ocorrelodopovo,com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS

• ANIVERSÁRIOS

O CORREIO DO POVO

• O DIA DE HOJE

atarjn�. de RiccI..
iciana;!�e Rom��'\

DES

hora dos

o Trata(io de Gu�dalupe
p�1 "o Mé�i�·o

ce Texa, Alta Cálif6rnia ê
o Novo México aos EUA.

�

Crianças negras vão pela
prifll�i,�a VeZ.,a.ó6scolas, qntes só
parabrancos. em Arlington e

Norfolk, na Virgínia - EUA.

�vn

�1964

Ct)e�a à Lua o foguete
americano Ranger VI, lançado
em 30 de janeiro.

Mulher marca presença na Constituinte
A edição semanal do Correio do Povo de 31 de janeiro a 6 de fevereiro
informava que a Assembléia Nacional Constituinte, instalada em 10 de
fevereiro de 1987, contaria com a presença de 21 mulheres deputadas, o
que representava cerca de 40% do total de parlamentares. Segundo a

matéria, esse número cresceu de importância, pois das seis constituições
que teve o país, apenas na de 1933 a mulher participou, com a parlamentar
Carlota Queiroz. A presença da mulher no Legislativo vinha aumentando aos

poucos na época.
Naquela Legislatura o Senado não teria nenhuma mulher entre os seus 72
integrantes, embora muitas delas tenham sido candidatas. A Câmara quase
triplicou o número de mulheres com relação à Legislatura que se encerrava.
Eram oito e passaram a ser 21. O parlamento catarinense (Assembléia
Legislativa) após décadas, contaria naquele guverno com uma

representante das mulheres, a agricultora Luci Choinacki, eleita pelo PT e

que repres-entaria o Oeste Catarinense .

• O CLIC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo,com,br

As pontes que cruzam toda a cidade de Jaraguá do Sul foi o tema do clique
da leitora Tainá Ferreira.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
Qualidade no Atendimento,
dia 10 de fevereiro, no
Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O curso

acontecerá das 8 horas às
12h e das 13 horas às
17h. Investimento R$
150,00

�Curso
A inscrição para o Baila

Floripa - VI Mostra de

Dança de Salao de

Florianópolis vai até 5 de

março. Informações: (48)
3322·1724 ou

www.acads.org.br.

�Palestra
Dia 15 de fevereiro, às
19h30, o professor e escritor
José Luiz Tejon, ministrará a

palestra "O Sucesso é a

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

• PREVISÃO DO TEMPO

Marlice Neumann
Edgar lino

0tMoaci ch
�1', Mário eoe

Ângela M."Bening
Adriana mbeta

i;,:Tereza N ar
,

Rosimeri'Brunkow
Thaina Jasmim Gaspa,retto
Daniela M"r9ues e
Osvino Kurt·,

'" Marcelino Vargas
, Maria L. Lipinski

Um sistema de alta pressão no Litoral
Sul do Brasil mantém o tempo estável
com sol e calor em Santa Catarina.
Condições de pancadas de chuva
isoladas a partir da tarde. Umidade
relativa do ar baixa no Oeste e Meio
Oeste à tarde. Temperatura elevada.
Ventos predominantes de leste a

nordeste, fraco a moderado.

� Jaraguá do Sul e Região

Sol com pancadas
de chuva,

Sol com pancadas
de chuva.

� fases da lua

./

Sol com nuvens.

� LAGES
MiN i 7 (MÀX 19

SEGUNDA �
MiN: 21° C C, )
MÁX: 27° C
Sol com nuvens.

CHEIA � Legendas

02/02

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

Q.ê)�C;)G�
Ensolarado Parcialmente Nublado lnstavel Chuvoso Trovoada

nuolado

� FLORIANÓPÓLlS
MiN 22/ MÁX 33

..
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NOVELAS
� GLOBO -18H

O .profeta
Clóvis diz que é normal uma grávida
desmaiar. Sônia se recupera. Abigail e

Francisco se preocupam ao ver os

fregueses irem embora passando mal. Lia

avisa Gilberto sobre o que acontece no

restaurante. Camilo liga para o repórter
Walter. Francisco descobre que colocam

vermlfugo na comida. Gilberta declara para
Walter que vão fechar o restaurante, Clóvis

elogia a lealdade de Jurema, Plraglbe Insiste
em ficar, mas Clóvis o leva para casa,

Plraglbe deseja voltar, pols estranhou o

comportamento do genro. Dedé o convence
a ir mais tarde. Ruth dá dinheiro a Camilo.

Fabiano registra e desconfia. Clóvis demite

Arnaldo. Carola convence Jurema a deixá-Ia

conversar com Sônia. Carola fica perplexa
ao saber que Sônia está usando as roupas
de Laura. Sônia comenta que Clóvis

insinuou ter tirado Marcos da delegacia.
Carola conta que encontrou Filomena.

Carola e Arnaldo seguem Clóvis, que vai ao

correio. Os dois pedem ao delegado que
investigue a caixa postal para a qual Clóvis
enviou urna correspondência. Joelson

decide se vestir como Jonas. Paulita

estranha queWalter, que é amigo de Camilo,
tenha aparecido no restaurante depois da

confusão.

� GLOBO - 19H

Pé na Jaca
,

Deodato explica que dizem que o bebê de

Giácomo nasceu morto e foi trocado por
uma outra criança que havia sido reieit�da.
Morgana fica impressionada. Elizabeth

afirma para Átila que vai expulsá-lo da

empresa com a aluda de Guinevere. Isabela
se insinua para Lance, que acaba não
resistindo. Maria entra nessa hora com

Salomão, namorado de Isabela. Isabela
confessa para lance que namorou Salomão,
mas mostra um exame que prnva que ele é
estéril. Maria não acredita que Lance queria
desmascarar Isabela. Elizabeth conta para
Átilaque Guinevere a aiucou a descobrir que
ele estava roubando a empresa. Guinevere
manda Átila parar de roubar, mas não faz
questão de tirá-lo da empresa: Elizabeth Se

sente traida porGuinevere.

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Thelma cuida dos ferimentos de Fred. Felipe
provoca-o de novo e sai cantando uma

música que diz que Fred vai sec papai.
Thelma e Pinhão percebem o que está
acontecendo. Bira vai ao consultório de
Marília, diz que está se sentindo sozinho e

·

com saudades dela. Ela propõe adiantar a
sessão de terapia, mas Bira quer conversar
como amigo. Bira diz que Marília é a

primeira pessoa que lhe dá atenção depois
de anos. e beiia suas mãos. Horácio e Cecflia
ensinam um exercíoo para os alunos do
curso de teatro. Rafael se prontifica a fazer
com Marina. Sérgio convida Sabrina para
ver um clipe sobre esportes na sua casa.

Rafael reclama que Marina tem pouco
tempo para ele. Greg comenta com Miroel .

que Tide quer conversar e teme que ele
esteia desconfiando dele. Camila reclama
que Horácio não a procurou. Cecília
comenta com Nina que Camila não desiste
de provecar seu marido. Nina diz que Camila
sempre teve fantasias e sonhos impossiveis.
Elisa recrimina Camila por insistir na história
com Horácio. Adriana avisa Helena que_
alivia ligou mais úma vez. lavinia consegue
uma doação de brinquedos para a pediatria
do hospital. Irmã Zenaide confessa que,
contrariando as ordens da superiora, tem
cantado para as crianças. Sílvio!:lá uma taça

· de champanhe a Tônia e comemora

antecipadamente o sucesso da exposição
que terá inicio no dia seguinte. Sérgio e
Sabrina se beilarn, Francisco espia à cena e
vibra com a conquista do tio.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato .

·

Ruth sabe que Cecília está quase morrendo.
Juba realiza o transplante. Silvia revela a
Tavinho que vai vender o diamante no dia
seguinte. Emilio briga com Tavinho.
Maurinho leva Ana, Yopanã, Dani e Rafa à

,
delegacia. Brandão pergunta a Túlio de
Betinha e do diamante. Vanda diz a Brandão
onde Betinha vai roubar o diamante.
Maurinho interroga os lovens na delegacia.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Berloque pede lisinha em casamento.
Nogueira e Hello obrigam Cicio a dizer que
ele terá que falar que viu Miguel matarAlencar. Hello atira em Cicio, 'Noguelra
ord�na que Cicio desapareça, Carla
confessa para Mariana que é virgem. Cicio
se encontra com Pé de Pato e Zaqueu para
Contar sobre. a ameaça dos policiais,

,

Extra
extra@ocorreiodopovo.com.br

��RUMIRES
Parece que flnalrnente Jennifer
Aniston está disposta a deixar
toda a contusão da separação
com Brad Pitt e seguir em frente
com sua vida amorosa. Segundo
a revista Life & Style deste mês,
uma amiga em comum teria

apresentado ti galã Keanu
Reeves a Jennifer no começo do
ano e a conversa passou da
amizade, Segundo essa mesma

amiga, os dois estão se

entendendo muito bem.

��COMEMORAÇÃO
No dia 5 de fevereiro, Regina Duarte

completa 60 anos. A data, como não

poderia ser diferente, ganhará muita

comemoração: "Não vai ter uma festança,
mas eu faço questão de me reunir com
todos os meus amigos", confirma Regina,
que no início da carreira ganhou o eterno

título de Namoradinha do
Brasil e é considerada

pelo Gulness Book
como a mais
Importante atriz de
novelas do
nosso

país:

(J'

��SUCESSO

j�i' A Grande Família - O filme
estreou há uma semana, e o

resultado não poderia ser '.i:: I

'\ .

diferente. A turma de dona /1
J\�

Nenê atraiu 303.362 l
.«

espectadores somente no
"

"

primeiro fim de semana,
;;1 I.

com certeza um númeropra
Í!�]
"

lá de bom, O longa já
I-
I

�. i
arrecadou mais de dais ,

.Ie;

milhões de reais e provou .-

que as produçOes naeíonals v-,
, ,

estão bom tudo, A obra !1�'1

dirigida porMaurlclo. Faria
, -, :;
�\ ;

desbancou 'outras filmagens 'J •

,

�(J !

• CRUZADA,S
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL 2006

• DIVIRTA-SE
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Papagaio poliglota
Uma loja de animais tinha um papagaio poliglota à venda, que custava mil
reais, Um dia um homem se interessou, e perguntou como funcionava.

,O dono da lója disse:
Você levanta a asa direita e ele fala francês, a esquerda ele fala alemão,à
perna direita, italiano e a esquerda, português. O cara ficou abismado, e

perguntou:
- E se levantar as duas pernas?

E o papagaio respondeu:
- Eu caio, imbecil.

A primeira mulher
Na aula de religião a professora pergunta para o Joãozinho:
- Joãozinho, quemtol a primeira mulher?

E o garoto responde: ,

I - PÔ, professora, eu não vou falar da minha vida sexual na frente de todo
mundo, né?

• Libra 23/9 a 22/10
Mercúrio está em Peixes até 27/2 e pode chamar
sua atenção para detalhes a que geralmente você
não dá a mínima. É um ótimo período para se

dedicar ao trabalho intelectual e atividades em

que concentração, precisão e técnica sejam
necessárias. Você tende a ficar mais crítico e

exigente cum você mesmo, com o que faz e

também em relação aos outros.
\

.

• Escorpião 23/10 a 21/11
o trânsito de Mercúrio por Peixes, até 27/2, é um

ótimo período para desenvolver atividades
intelectuais e de comunicaçãó. Você tende a

conseguir expressar mais espontaneamente e

com mais clareza o que pensa e sente. ,

.

Entretánto, talvez você fique tão voltado para
suas coisas que não consiga ouvir os outros.
Equilibre o fluxo de entrada e saída.

• Sagitário 22/11 a 21/1
o trânsito de Mercúrio por Peixes, até 27/2, é
um ótimo período para desenvolver atividades
Intelectuais e de comunicação, Você tende a

conseguir expressar mais espontaneamente e

com mais clareza o que pensa e sente,
Entretanto, talvez você fique tao voltado para
suas coisas que não consiga ouvir os outros,
Equilibre o fluxo de entrada e sarda,

SOLUÇÃO

• HORÓSCOPO
I

'; I
� � � �t, .

• Áries 20/3 a 20/4
Com a passagem de Mercúrio por Peixes, até
27/2:, é provável que você fique mais reservado e

silencioso (talvez não tenha muita disposição
para (alar... ). preferindo se comunicar com você
mesmo. É uma fase de lnterlorízação, de contato
com seus aspectos ocultos, em que você vai
fundo nos seus quebra-cabeças pessoais,
revelando-se para si.

• Cancer 21/6 a 21/7
Com a passagem de Mercúrio por Peixes, até
27/2, um signo de elemento Água como o seu,
você tende a sintonizar melhor com suas

qualidades naturais de intuição e percepção. O
mental é superestírnulado e é provável que você

'

fique mais atraído por novos conhecimentos e

experiências. É uma fase de expansão de seus

horizontes e de sua visão de mundo.

• Touro 21/4 a 20/5
Atualize seu projeto de vida. Mercúrio transita por

.

Peixes até 27/2 e convida a refletir sobre suas

metas, ideais e planos. É um bom momento para
examiná-los, ver o que ainda está valendo e

.

verificar em que medida está ou não conseguindo
realizá-los: Dessa forma, você poderá fazer as

-

adaptações necessárias e criar outras abordagens.
e táticas mais efetivas.

• Leão 22/7 a 22/8
o trânsito de MercÚrio por Peixes (até 27/2)
indica uma fase de reflexão, de olhar para seu

. mundo interno e sua psicologia. O intelecto
tende a ficar mais próximo a áreas restritas que
normalmente você esconde até de si mesmo.
Que tal fazer uma investigação na sua leo
caverna e bater um papinho com seu bicho
papão? Ele não é tão feio assim ...

• Virgem 23/8 a ?2/9
A passagem de seu regente Mercúrio por
Peixes, até 27/2, indica uma fase de reflexão a

respeito de si m�smo e seus relacionamentos
Intimas, para esclarecimento de questões
profundas e fundamentals, Para aproveitar
melhor esse trânsito, converse com seu

parceiro ou outra pessoa: o contraponto do
outro ajuda a ver além do que você poderia
ver sozinho,

.

• Gêmeos 21/5 a 20/6
Seu regente Mercúrio transita por Peixes até 27/2
e movimenta as coisas ligadas à carreíra e

profissão. Tendo ou não uma atividade definida,
você começa a pensar mais no assunto, tentando
se encontrar ou encontrar algo em que você se

sinta mais realizado e contribuindo para o muncc,
B�sque InformaçOes, faça contatos com pessoas
e Invista no marketing pessoal.

• Capricórnio 22/2, a 21/1 .�
,

o trânsito qe Mercúrio por Peixes (até 27/2) podà
ser um período dinâmico e muito produtivo,
sobretudo em atividades ligadas à comunicação;'
ao trabalho intelectual, às negociações e contatos,
às viagens, etc. Mantenha sua mente flexível e �.
pronta para novas experiências, troca de

.

informações e relações com pessoas. Não fique'� ./

na montanha só olhando e ruminando...
'

.....

s !
• Aquário 21/1 a 18/2 ' .�
A passagem de Mercúrio por Peixes, até 27/2, é.

'

um bom momento para refletir a respeito de tUdq: :
o que você considera como valores em sua vida,. ,

do material ao espiritual. Talvez você se veja mais :
envolvido em negócios e finanças do que o ;� i
normal e, se usar bem a cabeça (ocue inclui
organização e planejamento),pode melhorar a ".

situação de seu bolso.
.

',\
�

.'

• Peixes 19/2 a 19/3
Mercúrio, o planeta da cornarscaçao e do

.

movimento, visita o seu signo até 27/2, todo
animadinho e disposto a agitar sua vida, Ele quer
soltar sua lingua e fazer você se mexer. É um . I,.'período estratégico para se dedicar aos contatos" .

.

com pessoas, Você poderá se comunicar com �'
,

mais facilidade e sua mente fica mais ativa e mais;
rápida: conecte-se com o mando.

.

I

;J
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Sra Brunhilde Mahnke Schmôckel, matriarca da família
Schmõckel com o neto Leandro Schmõckel Gonçalves. Ela

.
aniversariou dia 25 de janeiro e ele festeja o niver hoje (0'2).

CAMAROTE

Por Moa Goncalves
"

O ex-jogador do Juventus e do Flamengo
Sandro Schmidt, o popular "Toto", está
ensaiando a sua entrada na política, tanto é
verdade que já se lançou a candidato a

vereador para as próximas eleições. Na veia,
dele corre sangue político, seu pai o

'

empresário Guido Schmidt, já ocupou uma
.

cadeira na Câmara de Vereadores de [aragu;
**

moaqoncalvesõpnetunó.cnm.br
.

TEATRO
Um boa pedida para os amantes das artes cênicas, começa
hoje, com duração de dez dias, o 10 Festival Brasileiro de"
Teatro de Itajaí com curadoria do Núcleo dos Festivais

Internacionais de Artes Cênicas do Brasil.
. o vereador Carione Pavanello, o Cacá, foi

confirmado pelo governador do Estado Luis
Henrique da Silveira para ocupar a

presidência da Feesporte. As malas já estão

prontas, falta agora confirmar a data para
Cacá aterrissar na Ilha mais bela de Santa

Catarina.
**

Por motivos de força'de jnaio o Grupo
Dimas, adiou para março a inauguração da
concessionária Hyunday, em.jaraguá do SuL
**

Está de volta a Jaraguá depois de uma
temporada de férias e estudos, em Santiago
no Chile, a empresária Cláudia Fonseca,
**

Aarquitetajaraguaense Ruth Borgmann envia notícias da
Cidade norte-americana de Spokane, onde está passando
uma temporada. Está estudando mais de.7h por dia numa
escola para estrangeiros. Como em Jaraguá, um rio divide
Spokane ao meio. O frio lá beira os 20 graus negativos!

,No domingo(4) a equipe de veteranos do
,

Juventus faz a preliminar da partida entre

Juventus e Guarani, eles enfrentam outro

turma de veteranos, comandos pelo jogador
César Praâi.
**

LANÇAMENTO NO CARAMBA'S
O Caramba's abre suas portas nesta sexta-feira (2/2) para receber a galera ern clima de"
festa, ao comando do DJ Carlos Fuse, em lndaial. E para brindar a noite, muitoThorn

.

lee Mint, o novo refrigerante de limã� com menta, produzido Bebidas'Thomsen, de .

Blumenau, depois de' uma série de pesquisas para atender o gosto dos jovens entreLs
e 24 anos. Haverá um espaço decorado para degustação; além de distribuiçãoha

:

entrada e em alguns momentos da festa.
' ., .

v »

Jaraguâ do Sul. - 1!ttJ0l Iffetrl'10rdlo [)of�hu&:lht 8ijQ
3274..6000

A festa de aniversário do Kledson Bonatti,
que registrei ria minh� coluna, edição de ..
ontem, não será na Chácara da .Marisol,

.

como havia comentado. Erramos por uma
informação errada do próprio organizador d
(rege.

' .
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