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Trânsito mudahote

queridinha do cineasta

go spanhol Pedro Almodóvar,
enélope Cruz, comemora
�dicação ao Oscar pela
ilme "Volver".
B5

,t

,MOA

A beleza de Lana Becker é
destaque da coluna de Moa
Gonçalves que conta também

.
sobre o sucesso da banda
Distorção.

B8 Funcionários demarcaram ontem área central, como o trecho entre ruas Bernardo Dornbusch e Augusto Mielke, no Baependi • 5

ALERTA

.

Prefeito prestigia abertura dos trabalhos legislativos
Relatório da
ONU culpa o

homempor
A temperatura da Terra

aumentará entre 1,8º C e 4º C
até o fun do século, causando
problemas ao ambiente. É o

que mostra relatório

divulgado ontem pela ONU,
em Paris. De acordo com os

especialistas, o aquecimento do
planeta se deve às emissões de
dióxido de carbono

provocadas pelo homem.a B3

Foi a primeira vez na atual

legislatura que Mário Sérgio
Peixer (PFL) compareceu à

uma sessão da Câmara, A

aproximação é resultado do

apoio dos vereadores da base
aliada do prefeito ao

vereador Evaldo [unkes na

eleição para presidente da
Casa. O Prefeito, em suafala,
defendeu a parceria entre os

dois poderes. Durante os

trabalhos foram escolhidos
os representantes das
comissões. • 6
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I Sol com nuvens durante o
. dia. Períodos de nublado,
com chuva a qualquer hora.
CONFIRA O MAPA TEMPO.

'

86

Vende-se: casa no bairro amizade,' com suíte, sacada,
sala, cozinha,garagem,três quartos, valor a combinar.
fone:3371-3804 .

www.studiofm.com.br
Av Marechal OO(l(lO(Q, 13(i.· !llIlà OS
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A mudança no sistema

viário central começa hoje,
às 15 horas. Os motoristas

deverão ter atenção
redobrada ao trafegar no

centro, .que receberá

policiamento, até segunda,
feira, em todas as esquinas
das vias alteradas. Para
fazer as modificações, o

trânsito no centro da
cidade será interrompido.

por trêsminutos.

Entre as mudanças
planejadas está a inversão

de ruas preferenciais, que
voltam a ter o sentido de

tráfego de doze anos atrás.

A alteração também inclui
a implantação de mão

única em algumas vias. A
secretaria de Urbanismo
informa que todos os

semáforos serão adequados
ao tráfego até às 17 horas e

que a sinalização horizontal
será finalizada até o fim da

próxima semana.
Ontem, foram instaladas

placas regulamentadoras e

de' alerta e os cabos de

sincronização dos
semáforos.

EDITORIAL

Jaraguá do Sul

representa região
no governo

A confi1iT1aÇão do nome de
Carione (Cacá) Pavanello

para a Fesporte vem coroar,

em primeiro lugar, uma

articulação política bem

engendrada . nos bastidores e

da qual particiParam políticos
e empresários da Região ..

Continua. 2
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• EDITORIAL

OPINIAO'

Representação
É muito importante que o

Vale do Itapocu venha a ter um
representante numa Fundação
como a Fesporte, ligada dire
tamente a uma das mais fortes
vocações da Região. Cacá
Pavanello vem se juntar ao de
Luiz Carlos Tamanini, ex

prefeito de Corupá, confirmado
para a' presidência do Depar
tamento de Transportes e

Terminais e ao de Antônio Car
los Zimmermann, na Junta
Comercial do Estado. Neste
escalão, entra a importância de
um nome representativo para a
Secretaria de Desenvolvimento
Regional e tudo leva a crer que
Carlos Chiodini ocupará o

cargo, que já foi de Niúra
Demarchi, hoje 2a suplente de
Senador. A escolha de Ca�á
Pavanello (PFL) pelo. gover
nador LuizHenrique (PMDB)

Não se pode negar que, em
termos técnicos, o nome

de Cacá era o que apre
sentava as melhores refe
rências"

levou em conta os aspectos
políticos - afinal, estão sendo

cumpridos os compromissos da
tríplice aliança que levou LHS
à ser o primeiro reeleito da
Hist6ria de Santa Catarina.
Além disso, Pavanello é ve

reador, foi presidente da
Câmara em 2006 e também
durante a legislatura anterior,
além de ter obtido 18 mil votos
na eleição para deputado
estadual. Mas também não se

pode negar que em termos

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

técnicos, o nome de Cacá Pa
vanella era o que apresentava
as melhores referências. Ligado
ao Esporte desde a infância,
Cacá cumpre atualmente uma
bem sucedida carreira como

diretor de futsal da Malwee - .

e é desnecessário desfilar aqui
a enxurrada de títulos que este

time obteve nos últimos anos.

Chega. à Fesporte acompa
nhado da boa notícia da inau

guraçãodaArenaJaraguá, em
maio, cuja construção também
teve sua participação como

articulador. Resta confirmar os
nomes de Jurema Wülf como

delegada Regional e de Ivo'
Ronchi no presídio na área de
Segurança Pública para que a

Região tenha pelo menos uma

relativa compensação ao fato
de não ter eleito sequer um

deputado estadual.

• ENTRE ASPAS

, 'A eleição é passado. Peço ajuda para errar Q menos possível".
Arlindo Chinaglia (PT), o novo presidente da Câmara dos Deputados.

"Um pouco de mercúrio resolve todo o problema",
luiz Inácio lula da Silva (PT), presidente da República, sobre o resultado da eleição do presidente da Câmara
dos'Deputados.

.

"S6 serviu para "sanqrar um pouco mais a base aliada. É algo abaixo da sensatez".
Ciro Gomes (PSB), deputado federal sobre a necessidade de segundo turno na eleição do novo presidente da
Câmara dos Deputados.

<'

• PONTO DE VISTA

,Faça valer seu direito e cobre o
I

'que seguradoras sonegam

Você sabia que a pessoa
que falecer ou ficar inválida
em virtude de acidente de
trânsito tem direito a um

seguro no valor de 40
salários mínimos? A vítima
no trânsito tem direito, de
acordo com o §3 da Lei
6.194/74, onde estabelece
que, no caso' de morte o

prêmio é de 40 salários
mínimos, o de invalidez
permanente 40 salários e, os

que causarem apenas
despesas médicas ao valor
de 8 salários mínímos.A lei
acima exposta, alterada pela
Lei 8.441/92, regula o

seguro DPVAT, que é

responsável pelo recolhi
mento do segurodes veícu
los automotores. Ouseja,

como dito acima, a pessoa
envolvida em acidente de
trânsito tem direto ao

seguro, que varia de acordo
com a extensão do da
no.Este seguro pode ser

pago por várias seguradoras
- FENASEG - que é um

convênio do DPVAT, as

quais são responsáveis pelo
pagamento.Até aí tudo
bem. Mas o que acontece,
é que o valor do premio pa
go para as pessoas que fale
cem ou ficam inválidas, não
atinge o estabelecido em

Lei. O valor inferior aos 40
salários mínimos. Diante

,

disto, mais uma vez, a

Justiça acertou em cheio ao
estabelecer que o valor a ser
pago deve ser fixado em

.Pier Gustavo Berri
Estudante de Diretto
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• DOS BLOGS

Ibti6tJde Souza

Cruzada da
anistia
Poucos políticos festejaram
tanto o triunfo do petista
Arlindo Chinaglia quanto o

deputado cassado José
Dirceu (PT-SP). Embalado
pela acomodação do

companheiro de partido na

cadeira de presidente da
Câmara, Dirceu programa
para março o lançamento de
uma campanha para tentar
reaver os seus direitos
políticos, anulados até o ano

de 2014. Dirceu revelou a

alguns petistas que privam
de sua intimidade detalhes
de sua estratégia. Para
difundir a causa, levará à
internet um sítio pró-anistia.
Ali, será retratado como

vítima de uma vendeta
política. Venderá a tese de
que seu mandato foi passado
na lâmina sem provas de que
tenha delinqüido. Pretende
também usar manifestos de
celebridades e intelectuais
brasileiros e estrangeiros

. favoráveis à revisão de sua

pena.

�jOSiaS@U�I.Com.br

liijU@"t.ttJ Rodrigues

Vitória
do PT
Arlindo Chinaglia (PT-SP) é o

novo presidente da Câmara
dos Deputados. O senso
comum na Câmara era o de
que Chinaglia venceria no

primeiro turno ou ficaria
muito próximo disso. Mas
faltaram 21 votos. Não é

pouca coisa. Apesar do
racha, a eleição foi marcada
pela cordialidade entre os

candidatos, sem ataques
pessoais. A votação do

segundo turno começou em

seguida da 1 a votação e

durou apenas 1 h. A vitória de

Chinaglia se deu graças aos

votos do PSDB, que teve a

bancada liberada para votar
em quem quiser. O petista
precisava de apenas 21
votos. Parece que promessa
de cargos deu certo. Agora
entra em cena a "operação
mercúrio" de Lula para curar

as feridas dos derrotados. De
toda forma, uma coisa já
ficou certa: a base aliada de
Lula está rachada no

momento.

� www.uol.com.br/fernandorodrlgues

• DO LEITOR

Desenvolvimento só é possível
com educação de bom nível

Fiquei estarrecido ao re

ceber a mensagem de que o

curso de Tecnologia Têxtil
do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul está com suas

inscrições prorrogadas para o

"Processo Seletivo", por cer
to que isso ocorre em virtude
da falta de candidatos para
as vagas disponíveis, isso se

tratando de uma cidade com
cerca de 130.000.000 habi
tantes que é consíderada a

Capital Naciona] da Malha.
Acontece, caros leitores.que
é impossível que ocorra o de
senvolvimento sem que exis-

.

ta educação de bom nível, e
ISso se comprova' através da
história, países destruídos

por guerras tornaram-se

grandes potências econô

micas através do investi

mento em educação. Acom
panhamos as notícias de paí
ses como a China que cres

cem de maneira exorbitan
te, e inevitavelmente con

vergem a dominar nosso

mercado e prejudicar sem

limites nossas indústrias)
oferecendo produtos com

ótimo custo x benefício. Faço
.

um apelo no sentido de ten
tar conscientizar o povo [ara
guaense (para que esse to

me consciência da impor
tância da formação profis
sional na vida dos cidadãos),
mas em especial aos industri-

o rancking
da posse
Dezesseis por cento, vou

repetir, dezesseis por cen
dot 244 novos deputados'
que tomam posse neste
momento na Câmara Fedel
ral estão sendo proces
sados na Justiça. São pro·
cessas administrativos e

I

criminais. Isso,é claro, par
não falar de outros peca-

'

dinhos legais que eles co

metem como nepotismo,
usurpação de cargos, trá
fico de influência e auxílio
paletó, por exemplo. Os
políticos, definitivamente,
não estão preparados. Na
verdade, nenhum de nós.
Quem lidera um outro ran

king, menos científico, ma

o de maior volume de tintu
gasta para renovar a "cor
natural" dos cabelos é o e

presidente Fernando Collor
de Mello, que apresenta
nesta posse pelos capilar
mais negros do que as

nuvens no horizonte dess
nova legislatura. Deus aju
e tenha piedade do Brasil.

çfJffJ www.marcelotas.blog.uol.com.br

salários mínimos e de
acordo com o montante

fixado no §3 da Lei 6.194/
74. Isso possibilita às
vitimas a ingressarem com

ação de cobrança, reque
rendo a restituição do va

lor. Por isso, se você foi le
sado e faz parte destas
pessoas que não receberam
o valor correto, conforme
a lei estabelece, faça valer
a justiça e cobre o restante

do valor justo. Pois só assim
se constrói um país des
cente para se viver. Onde
as leis são criadas em be
nefícios à população e,

quando não cumpridas,
devem ser requeridas, pois
é para isto que nos serve a

Justiça.

.Thiago Roger Machado
Estudante

árias do ramo têxtil, para q
invistam mais na qualif

.

ção de seus funcionári

para que esses possam pro
.

d
. I

zir ca a vez com mats qu

dadq, e os Cursos de Teen
logi�� Engenharia cerram

te são um caminho para q
a cidade possamelhorar s

índices de desenvolvimen
e conseqüentemente mel
qualidade de vida a tad
Reitero, não há futura S

educação, e para que n

sejamos. devorados pelo
tema darwiniano, deven

sempre adquirir o tão e�

mado Conhecimento! ,,&

educação, não há distin�
de classes" (Confúcío).

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 1.680 carac. Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e·rnl
redação@ocorrelodopovo.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),
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. iso s�larial estadual
o Dieese e o Movimento Sindical catarinense

731 meçam a discutir a necessidade de se implantar em
1 nta Catarina o Piso Salarial Estadual - uma espécie
salário mínimo catarinense, como se pretende fazer

,

Educação. A Constituição Federal e a legislação que
regulamenta permitem este tipo de política salarial,
e já existiu em relação ao salário mínimo. Nos esta-

, s do RJ e RS já vigora há muito tempo e tem

l ossibilitado uma adaptação à realidade estadual pois,
l uitas vezes é escondida as diferenças em razão

ensidão brasileira.

1

T com nomes próprios
en!
OSI A Executiva estadual

9 o PT decidiu que o par

del ido terá candidatos

róprios em 2008 no

roo stado. O objetivo é
e

I ançar candidatos ao

a� xecutivo e ao Legis-
1

'

-

ativo nos 293 muni
w·

1 ípios, com destaque para
,á. idades-pólo, incluindo aí

lio Capital, Florianópolis.
Jaraguá do Sul, tam
ém. Assim, o diretório

local, que por certo se

guirá as orientações, deve
passar por novos mo

mentos de convulsão in

terna por conta da apro

ximação com o prefeito
Moacir Bertoldi pret
endida por uma das alas

petistas. O ex-deputado
Dionei Walter da Silva
vai defender sua can

didatura com unhas e

dentes.

enovando a promessa
Ivane MarcarinVSecom

,Y

ique participou da ceri

ônia de posse dos 40
eputados eleitos em

outubro passado. Ao final
aqHa solenidade na Assem
�fj 'léia Legislativa, o gover-
Hl d f

.

na or con r a terruzo u

rOrcom os participantes do
lU
,ato promovido pela As-

'en

�l0ciação dos Praças de

aq,Santa Catarina, ocasião
rseem que reafirmou seu

compromisso prioritário
com a segurança do cida
dão e com a valorização
pro-fissional dos policiais
militares.
Nos dois casos, compro

misso assumido já na pri
meira campanha, em

2002, mas ainda longe de
ser materializado. Aliás,
salário dos servidores tem
sido a via crucis dos go
vernadores.

�en
el'

fd Esperando pela reforma
rS• d11 Enquant@ o vereador Ronaldo Raulino não iz se

o � assumirá uma das secretarias do prefeito Moacir
I

11 Bertoldi - ele já disse que só se interessa por pastas

[el políticas- persiste um certo equilíbrio de forças e da

II�
, razão naCâmara de Jataguá do Sul.A ida já con:firrnada

n� de Cacá Pavanello para a Fesporte, abrindo vaga para

I o suplente José de Ávila, e a inconstância de Jaime
Negherbon (sem partido) e [urandir Michels (PV)
deixatn0iguadro atualsob vigilância permanents, Sesair, Raulino dará lugar a Ruy Lessmann (PIYf),
também disposto a se alinhar comBertoldi.A reforma
administrativa ditará o futuro.

mosalco@ocorreiodopovo,com,br

iálogo na prática
PrefeitoM�9$ér�0 Pe�ti(PFL) .foiª�&leirasess��

Ordinária da.<!5âmata de �lita1"a:tn.itim na.quinta-feirª.
Escaldado pelas críticas da oposição nestes dois
primeiros anos do segundomandato, disse estar aberto

a9. diálogo. p}]�Rosto pelo �residente �f Legisl�tíy��,
Evaldo JoãoJunkes (PT)lseumais cont te crírtc�.
Junckes acenou com a bandeira branca, Peixer topou
e discursou a favor de um trabalho integrado entre os

dois poderes. Em Jaraguá?? Sul, o Pl"�feito Moac\t
Bertoldi (PRc) ignorou a r�a15ertura dO$) trabalhos d.a
Câmara. Aliás, não tem o hábito de .it lá a não ser

quando convocado por dísposítívos legais.

Trânsito
Tenente Gildo Martins

de Andrade Filho, respon
sável pelo setor de trânsito
no 14º Batalhão da Polícia
Militar de Jaraguá do Sul é
o convidado deste sábado
da Stúdio FM. Vai falar
sobre as novas resoluções do
Contran, mudanças no

trânsito da cidade, índices
e causas de acidentes. Às
7h30.

Positivo
Balanço da Câmara de

Vereadores de Blumenau:
em 2006, o Legislativo
aprovou projetos de lei
abolindo o nepotismo, re
duzindo o recesso parla
mentar e o não-pagamento
por sessões extras. Os custos
do Legislativo caíram mais

de R$ 5 milhões. Na Câ
mara de Jaraguá, falar em
nepotismo é uni perigo!

Estratégia
Pelo menos cinco suplen

tes de deputado estadual
devem assumir como titula
res na Assembléia Legisla
tiva. Ocupam as vagas de
eleitos em outubro convo
cados pelo governador
LuizHenrique para secreta
rias de Est�0. Neste as

pecto, o governador é im
batível. Suplentes sãomui
to mais maleáveis.

o porquê
A razão de alguns políticos
preferirem assumir pastas
políticas está bem expressa
na indecisão do deputado
Dado Scherem (PSDB) em
continuar à frente da Secre
taria da Saúde. É que os

hospitais regionais passam

para o comando das SDRs.
E ele perde votos a, cada
investimento feito pelo
Estado.

B '?om, ne ..
Cinco dos deputados elei

tos em outubro e já anun

ciados como secretários de
Estado não demonstram
nenhum apetite para as

sumir os cargos em fevereiro.
Estão recebendo o salário

convocação. Recebem, por-
.

tanto, total de R$ 36,6mil
ao invés do subsídio atual
dos parlamentares que é de
R$ 11,8 mil.

Pedágio mais barato
O ministro dos Trans

portes, Pedro Passos de

Oliveira, anunciouque
serão reavaliados os pro
cessos de concessão de
sete trechos de rodovias,
a pedido do próprio presi
dente Lula da Silva. Entre
os trechos que terão redu
ção de tarifa de pelos me
nos 20% em SC estão as

rodovias BR-I0 1 e BR-

116. A reavaliação dos
editais será agora subme-

i'�t I H ., , � 1 l_ •

tida ao Tribunal de Con-
tas da União. Com a

desoneração do setor de
infra - es trutura, previs ta
no Programa de Acele

ração do Crescimento,
haverá uma redução dos
custos do investimento
por parte do setor pri
vado.

'Inédito
Deputado Júlio Garcia

(PFL), vai passar todo o

mandate de quatro anos

presidindo a Assembléia

Legislativa. Coisa inédita
no país, duas vezes eleitos

pela unanimidade dos 40
deputados e que hoje repre
sentam oito partidos:
PMDB, PL, PT, PTB,
PSDB, Pp, PDT e PPS.

o Partido Democrata
O PFL foi o primeiro

partido a promover mu

danças por conta do
resultado eleitoral de
2006. A Executiva Na

cional deverá aprovar, em
reunião no próximo dia

6, terça-feira, um calen
dário para mudar de

nome, de estrutura, de
estatuto e de programa,
através da fusão com um

partido de pequeno por
te. O nome mais simpá
tico à direção nacional e,
por isso, favorito para vin

gar definitivamente é

Partido Democrata. A
novidade foi relatada pe
lo atual presidente, o

exsenador Jorge Bor

nhausen, a um grupo se

leto de parlamentares do

partido

O CORREIO DO POVO

DETALHE

Meio assim
Meio que constrangido, o

médico e ex-prefeito de
Rio do Sul, Jailson Lima,
obrigou-se, como outros

colegas de partido, a
declarar voto a Júlio
Garcia (PFL) para mais
dois anos na presidência
da Assembléia
Legislativa. Tudo na vida

\

tem sua primeira vez,
1

disse. �

Recado
"Nós somos

trabalhadores do povo, e

precisamos nos dedicar
mais, atender melhor". O
recado é do presidente
da Câmara de Vereadores
de Guaramirim, Evaldo
João Junckes (PT), para
os servidores da Casa.
Junckes tem como uma

de suas ações a compra
ou construção prédio
próprio para o

Legislativo.

Ainda não
Câmara de Vereadores de
Massaranduba retorna
do recesso só no

próximo dia 15. Como

primeiro ato ocorre a

eleição do presidente e

dos membros da Mesa
Diretora do Legislativo.
Além de, observada a

proporcionalidade
partidária, a indicação de
todos os membros das
comissões permanentes.

A conferir 1
A afirmação é do
vereador Jurandir
Michels (PV): a prefeitura
de Corupá tem a mesma

quãornetraçern de ruas

não pavimentadas que
Jaraguá e consegue fazer
a manutenção com

apenas uma patrola.
Enquanto que aqui alega-

.

se, sempre, a falta de

máquinas. Ou de
recursos.

A conferir 2
Só para lembrar, as
mudanças finais no

trânsito de Jaraguá
acontecem hoje, a partir
das 15 horas, segundo o

secretário de Urbanismo
Afonso Piazera Neto.
Sem projetos de vlas
expressas que tirem boa

parte do tráfego de
veículos do Centro, não
poucos duvidam da
funcionalidade
anunciada.
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fEsquinas das vias
.alteradas terão

-poüclarnento e
.

placas indicativas

f'
','

DAIANE ZANGHELINI
JARAGUÁ DO SUL

o .

1\ mudança no srsterna

Sviário central começa

hoje, às 15 horas, e inclui
a inversão de sentido e a

(implantação de mão única
em algumas vias. Com isso,
os motoristas deverão ter

[;atenção redobrada ao

. drafegar no centro, que
'"receberá policiamento em

Ctodas as esquinas das vias

"alteradas até segunda-
feira.

f�Para modificar o sentido
das ruas, o trânsito no

centro da cidade será

;nterrompido por três
t

minutos, O secretário de
c-
'·}Urbanismo, Afonso

r-Piazera, informa que todos,,'

os semáforos serão

. ê'àdequados ao tráfego até

às 17 horas. Também
destaca que a sinalização

""'"

REGIAO
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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horizontal será finalizada
até o fim da próxima
semana. Além disso, os

motoristas continuarão

sendo informados sobre as

mudanças por meio de

panfletos, outdoors e placas
indicativas.
.Ontem foram instaladas as

placas regulamentadoras e

de alerta de mudança de
sentido e os cabos de

sincronização dos
semáforos. Segundo
Piazera, os motoristas que
se enganarem e entrarem

na contramão nos

primeiros 30 dias após a

mudança não serão

multados, "exceto em caso

de excesso de velocidade".
Com a' mudança, as ruas

preferenciais Marechal
Deodoro da Fonseca e

Reinaldo Rau voltam a ter

o sentido de tráfego de
doze anos atrás, corno no

governo do então prefeito
Durval Vasel. De acordo
com o secretário de

Urbanismo, a mudança
será diferente da .realizada

naquela época porque

evitar os cruzamentos". Ele
acredita que o tráfego
central vai desafogar o

trânsito nos próximos 10

anos, consi-derando-se o

crescimento dos veículos
licenciados.
PONTOS DEÔNIBUS -

Os usuários de transporte

CESAR JUNKES/Ot;

Trecho entre as ruas Bernardo Dornbusch e Augusto Mielke, no Bapendi, ganhou nova demarcação ontem

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGU,Á DO
SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação Empresarial de
Jaraquá do Sul, usando da faculdade que lhe
confere o Artigo 33, I, do Estatuto Social, convoca
os Senhores Membros do Conselho Deliberativo

para uma reunião a realizar-se as 19 horas do
dia 12 de fevereiro de 2007, na sede social, à rua
Octaviano Lombardi, 100, a fim de deliberar sobre
a sequinte

ORDEM DO DIA:

01- Eleição da nova Diretoria da entidade, gestão
2007/2008;

02- Assuntos de interesse geral da Associação.

"FONTRAMÃO: MOTORISTAS QUE SE ENGANAREM NOS PRIMEIROS 30 DIAS NÃO SERÃO MULTADOS
., ".

Muríança no sistema viário central começa hoj

"agora o tráfego será

adequado nas vias centrais
e nas ligações tom os bairros,
enquanto em 1994 foi'
alterada só a ligação
central". Também salienta
que a inversão dos fluxos vai
"eliminar os engar
rafamentos nos semáforos e

coletivo devem ficar
atentos aos locais de

embarque e desembarque.
Com a inversão de
sentido, 16 pontos de
ônibus da área central
serão instalados no lado

oposto ao que hoje se

encontram, com placas

indicativas. Já os abrigos
ônibus serão recolocad
no decorrer da próxirn
semana. Vale lembrar
usuários que até entã (,

embarcavam na Reinold I,!

Rau vão pegar ônibus .n J
'

Marechal Deodoro, e vied
versa.

Fuj�ma notifica empresa
de transbordo de lixo
A Fujama (Fundação

J araguaense do' Meio

Ambiente) notificou nes

sa semana a empresa Ser
rana Engenharia, respon
fável pela estação de
transbordo de lixo no

Bairro Tifa Monos por
estar com a licença
ambiental inadequada
para executar o serviço de

destinação final dos
resíduos. Na quinta-feira,
O Correio do Povo
mostrou o relato dos ma

tadores sobre a possível
�nfestação de moscas

provocada pela descarga
�e resíduos.
: A. direção do .órgão
informou que a empresa
tinha autorização da

. Fatrna (Fundação do Meio
Ambiente) para o trans-
i
i'

bordo diário de apenas 40
toneladas de lixo, quan
tidade abaixo da que era

executada até então. A

empresa tem prazo de dez
dias para se adequar às

normas ou pagará multa.
Os entulhos estão sendo

transportados para o

aterro sanitário de Mafra

(planalto norte

ca tarinense)
A Serrana assumiu a

destinação final do lixo
do município há cerca de
20 dias, após o ven

cimento do contrato

entre a prefeitura e a

Engepasa. Por cerca de
cinco anos, os resíduos

produzidos na cidade
foram transportados para
o aterro sanitário de

Brusque.

As chapas devem ser registradas na Secretaria da
entidade até ás 17 horas do dia 7 de fevereiro de 2007,

Jaraguá do Sul (SC),fevereiro de 2007.

PAULO CESAR CHIODINI
Presidente

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE JARAGUÁDO SUL
ASSEMBLÉIAGERALORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO I�

O Presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do S�I, usandJ .

da faculdade que lhe confere a letra "a" do Artigo 15 do Estatut� a

Social, convoca os Senhores Associados para participarem dll NAssembléia Geral Ordinária a realizar-se às 18 horas do dia 12 d1 '

fevereiro de 2007, na sede social, à rua Octaviano Lombardi, 100

Iem primeira convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte
:p.
!

ORDEM DO,DlA: I li
01- Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividade! ! 'e

desenvolvidas no exercício administrativo findo em 3 I
de dezembro de 2006; i

1102- Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativ : '

ao exercício administrativo findo em 31 de dezembro dI I!l.
2006' I

03- Eleição do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal I a
04- Assuntos de interesse geral da Associação, ;

Jaraguá do Sul (SC), fevereiro de 2001 i
PAULO CESAR CHIODINI '

!
NOTA: i

1 - As chapas para eleição do Conselho Deliberativo, que �r
composto de 40 (quarenta) membros e do Conselho Fiscal, quet ,
constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes i'
deverão ser registradas na Secretaria da Entidade até às 17 hora; i
do dia 7 de fevereiro de 2007; ,

, :,
2 - Não havendo quorum para a instalação da AGO, em primelrt ! !

convocação, no horário acima mencionado, a Assembléia Gerá:
Ordinária realizar-se-á em segunda convocação, -corn qualque' �

'.

número de associados presentes, às 18h30min, no mesmo:
ia e local.

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO POVO'"

I t

,.,.,

REGIAO

SEN'11DO DO TRANSITO

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

li
_Ji

-I)Ir

Ruas que sofreram atguma alteração
Ruas inalteradas

FIM-DE-SEMANA, 3/4 de fevereiro de 20071 5

Como está a ,partir de hoj�:
-Inversão de sentidos da Marechal
Deodoro e Reinoldo Rau;
-Inversão de sentido das ruas Esthéria

Lenzi, Expedicionário Combatente Antônio

Rita; Henrique Piazera; Francisco Fischer
e Expedicionário João Zapela
-Domingos da Nova Ganha sentido duplo
da Procópio Gomes até Reinaldo Rau l

-Bernardo Dornbusch ganha sentido dupl�
do Baependi até a Rede Feminina de
Combate ao Câncer

,

-Quintino Bocaiúva (rua da praça Ângelo
Piazera): inversão de sentido

,

-Calçadão: inversão de sentido no trecho
da antiga Prefeitura para o Banco db
Banco. O trecho da antiga Prefeitura até 1)

Colégio São Luiz permanece inalterado :
-A rotatória do Hotel Etalan será substituída

por sistema semafórico
Com as mudanças realizadas no fluxo,
motoristas e pedestres - principalmente

.

os que dependem de transporte coleti�o
(ônibus tubeno) - devem estar atentos
para evitar transtornos.

Associação do Bairro Vila Lalau constrói sede
A população do Bairro

Vila Lalau arregaçou as

mangas e resolveu construir
a sede da Associação de
Moradores por conta própria.

II
Eles aproveitam as horas

vagas para levantar as

paredes do galpão que em

t breve vai Ser transformado no
I �spaço da comunidade.
i Nos sábados, cerca de 20
; homens passam a manhã

I snteíra entre tijolos e

i cimento com o objetivo de
: adiantar parte da obra.

Segundo Cleber Belmonte,
candidato à vice

presidência do grupo, todos
trabalham de maneira

voluntária e pretendem
inaugurar a sede emmeados
de março. "Desde o alicerce
até a finalização, tudo foi

possível graças à ajuda das

pessoas da Vila", comentou.
No topo da lista de

doações estão à mão de obra
e parte dos R$ 42 mil gastos
no local, por enquanto. Mas,
para chegar ao orçamento

final ainda faltam outros R$
68 mil, somando R$ 110mil.
Conforme explica Belmonte,
ameta é conseguir este valor

.

junto aos empresários da

região e com alguns bingos
e torneios de futebol

programados para iniciar

daqui a dois meses.

Estes eventos devem ser

organizados no campo que
está aos fundos da futura
sede. Ao todo, a obra tem 435
metros quadrados de área

coberta e outros 256 a serem

PIERO RAGAZZI/OCP cons truídos no terreno
--�

cedido em forma de
comodato pela Fundação de

Esportes de Jaraguá do Sul.
O projeto completo conta

com vestiários equipados,
bar, churrasqueira, banheiros
e sala fechada para reuniões.

ELEIÇÃO - No próximo
dia 10· de fevereiro os

moradores do Bairro elegem
a nova diretoria da

Associação. A escolha
ocorre no galpão da sede,
que fica no's fundos da
Escola Rodolfo Dornbusch,
das 8h às 12h. Até agora

apenas uma chapa se

inscreveu para concorrer.

Ela é presidida porSebastião
Decker e a vice-presidência

Galpão de 435metros quadrados com banheiros, vestiários e sala de reuniões é de Cleber Belmonte. (KE)

"E"'E-SE"" 'EleEI.!
Acere/e o ritmo de suas
conquistas na
Fellows' Idiomas.

25%
Inglês ou Espanhol desc *

Cursos dinâmicos.
do iniciante ao avançado.
Público: jovens e adultos.
Carga horária: 2h semeneis.
Manhã/Tarde/Noite
*desconto para alunos novos
nas mensalidades de .

Fevereiro, Março e Abril

•
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

Semi-intensivo

Matriculas
Abertas

.. Solicite mais informações

3275-3475
Início das aulas: 12.02.2007

Inglês ou Espanho/.
Rápido e eficiente.
1 semestre em 1 mês.
Carga horária: Bh semanais.
Público: jovens e adultos.
ManhãjTarde/Noite

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. *
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• INDICADORES ECONÔMICOSFIM DO RECESSO: DOIS- MAIORES LEGISLATIVOS DA REGIÃO REINICIAM TRABALHOS

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

Câmaras de Jaraguá do Sul e

Guaramirim elegem comissões

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,129 2,131 lie

PARALELO 2,225 2,350 lie

TURISMO 2,077 2,220 lie

• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA
I PONTOS OSCILAÇÃO

"BOVESPA 43.427 2,24%
lie DOW JONES (N. York) 12.565 002%

" MERVAL (B. Aires) 2.037 063%
lie NIKKEI (Tokio) 16.951 ·1,39%

0,659
PlEAD RAGAZZlIOC{

Primeira sessão do
ano foi realizada
na quinta-feira, nos
dois Legislativos

JARAGUÁ DO SUL

Comissão de Legislação,
Justiça e Redação Final:

Eugênio Garcia (PSDB), Carione

Pavanello (PFL) e Ronaldo Raulino (PR)
Finanças e Orçamento:
Pedro Garcia (PMDB), Carione Pavanello
e Eugênio Garcia

Transportes, Obras, Agricultura,
Indústria e Comércio, Meio Ambiente

e Serviços Públicos:
Sadi Terras daSilva (PTB), AdemarWinler

(PSDB) e Ronaldo Raulino

Educação, Cultura, Esporte,
Saúde e Assistência Social:

Adernar Winter, Sadi Terres da Silva e

Pedro Garcia
--_

GUARAMIRIM

Legislação, Justiça e Redação:
Presidente Luis Antônio Cmodini (PP)
RelatorMarcos Mannes (PSDB)
Membro Alcibaldo Germann (PP)
Economia, Finanças e Fiscalização:
Presidente João DenizVick (PMDB)
Relator Alcibaldo Germann

Membro Belmar Bernardi (PP)

Educação, Cultura,
Bem-Estar Social e Ecologia:
Presidente Belmar Bernardi·

RelatorMarcos Mannes
Membro Luis Antônio Chiodini.

Urbanismo e Obras Públicas:

Presidente Marcos Mannes

Relator.BelmorBemardi

Membro João Deniz Vick

Servir.o Público:

Presidente Alcibaldo Germann

Relator tus Antônio Chiodini

Membro Belmar Bernardi

Defesa do Cidadão:

Presidente Belmar Bernardi

Relator João Deniz Vick

Membro Marcos Mannes

• CUB fevereiro

R$889,54

COMUNICADO

Conforme boletim de ocorrência 00050 - 2006 - 11743, relata o

comunicante que, extraviou em local incerto e não sabido, uma pasta
contendo diversos documentos, entre os quais: Certidão, de nascimento

em nome do comunicante e de seu filho de nome Johannes Amantino

Lacerda, Históricos escolares em nome do comunicante, Certidão de

Casamento, certificado de reservistas e 04 registro de lrnóvels (casa,
terreno, apartamento, terreno de área rural) todos em nome do comunicante,
02 talões de [lotas fiscais em nome da empresa Marco Lacerda Comércio

e Representações e Serviços LTDA, sendo que não recorda o nQ das

notas fiscais e extraviado também 05 projetos particulares de marketing.
Era o registro a efetuar.

'. p.

CAROLINA TOMASELLI
GUARAMIRIM / JARAGUÁ DO SUL

De volta do recesso

parlamentar, as Câmaras de
Vereadores de Jaraguá do Sul

e Guaramirim realizaram, na
quinta-feira, a primeira sessão

ordinária do ano. Conforme
determina o Regimento
Interno, foram eleitas as

comissões técnicas das Casas

para o período de um ano e dois

anos, respectivamente. Em
Guaramirim, os nomes foram
definidos por consenso pouco
antes do :início da sessão.Além
do presidente Evaldo João
Junkes (PT) , impedido
regimentalmente integrar as

comissões, os vereadoresMaria
LúciaRichard eOsniBylaardt,
ambos do PMDB, também
ficaram de fora.

Já em Jaraguá do Sul, os

nomes foramescolhidos através
de eleição, com voto aberto.
Para cada' uma das seis

comissões foram eleitos três

nomes, que entre si.definirão
posteriormente quem será

presidente, vice-presidente e

membro. A sessão também foi
marcada pelas boas-vindas dos
líderes dos partidos ao novo

presidente do Legislative,
vereador Rudolfo Gesser (PP).
Gesser foi eleito presidente com
seis dos 11 votos possíveis em
21 de dezembro.

Na sessão da Câmara de

• FALECIMENTOS
Faleceu às 08:00h do dia 02/02, o senhor Edmundo Boeck, com idade

de 79 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e

o sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Lado a lado: Prefeito eJunkes afinados no discurso da união dos poderes
Faleceu às OO:OOh do dia 02/02, a senhora Jacinta Luiz, com idade 53

anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor Bom Jesus e

o sepultamento no Cemitério Municipal de Guaramirim.
"Infelizmente senti isto, mas
estou aqui reiterando a minha

vontade de uma aproximação.
Estou a qualquer momento a

disposição de todos os

vereadores, para discutir os

assuntos de interesse seja em

público ou em particular",
declarou.
A presença de Peixer na

sessão é motivada,
principalmente, pela mudança
na postura do atual presidente
Evaldo João Junkes (PT). O
petista foi o principalcrítico da
administração nos dois últimos
anos, mas mudou o tom do
discurso ao ser eleito presidente
do Legislative no final do ano

com apoio dos quatro
vereadores do Pp, que são da
base aliada do prefeito. Na
semana passada, inclusive,
[unkes fez uma visita a Peixer,
em seu gabinete, para
consumar a aproximação.

Guaramirim, a novidade ficou

por conta da presença do

prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) que, pelaprimeira vez na
atual legislatura, compareceu
ao Legislative.A presença dele
foi cobrada insistentemente

pelos vereadores das bancadas.
de oposição nos últimos dois

anos, como lembrou o ex

presidente Marcos Mannes

(PSDB), ao ocupar a tribuna.
"Buscamos por diversas vezes

uma aproximaçãodo Legislative
comoExecutivo, e infelizmente
não conseguimos. Quero deixar
aqui esta crítica construtiva,

porque temos ainda mais dois

anos pela frente", afirmou.
O prefeito disse que sempre

defendeu a parceria entre os

poderes, mas que sua ausência

foi motivada pela falta de

respeito para com ele e com a

administração municipal por
parte de alguns vereadores.

Faleceu às 17:30h do dia 31/01, o senhor Evaldo Gadotti, com idade

de 42 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
no Cemitério Rio Branco.

COLÉGIO
MARISTA
SÃO LUIS

"O' futuro
pertenc�

aqueles que
acreditam na

beleza dos seus

sonhos.
IITank cobra prestação de

contas da Schroederfest
Deputado de Rio do S�I se
coloca à disposição da região

.

Dly'!!�AD
O presidente do PT de

Jaraguá do Sul, Sebastião

Camargo, prestigiou na última .

quinta-feira a possé dos 40

deputados estaduais eleitos para
a 16a Legislatura, Depois da

sessão, Camargo foi recebido no
gabinete pelo deputado Jailson
Lima da Silva (PT), que se

colocou à disposição para
reivindicar e intermediar os

pleitos de Jaraguá do Sul e

região, que ficou órfã de

representação na Assembléia

Legislativa. Ex-prefeito de Rio

do Sul, Jailson também é

médico do trabalho e há dois
anos atende a Associação dos
Portadores de Lesões porEsforço
Repetitivo de Jaraguá do Sul.

Ex-presidente do Legislativo
de Schroede� o vereador
RudibertTank (PMDB) cobrou.
da administração municipal a
prestação de contas da
Schroederfest. O apelo verbal
foi feito na sessão da Câmara
desta semana. A festa é

realizada todos os anos pela

['II prefeitura para comemorar o

aniversário da cidade, no dia 3

Iii, de outubro.
O vereador lembra que no

II ano passado, os vereadores
I

I aprovaram projeto de lei
encaminhado pelo prefeito

� autorizando o município a

. efetuar despesas de até R$ 40

1.'1 mil para a realização da festa.

Mas, segundo ele, até agora
.. 1

illl

não foi encaminhado para a

Câmara o relatório de despesas
e receita.

"Somos a favor da festa. In

clusive sabemos que foram
feitos investimentos para apri
morar o evento, mas já estamos
em fevereiro e nem ficamos
sabendo qual foi' o lucro da

Schroederfest", reclamouTank.
O secretário de Admi

nistração e Finanças, Denílson
Weiss, informou ontem que o

balancete da festa foi concluído
ainda no ano passado e que o

atual presidente da Câmara,
Décio Piske (PP), já foi infor
mado que o documento será

encaminhado para os verea

dores na próxima semana.

MATRíCULAS ABERTAS,

Educação Ínfantil ao Ensino Médio
www.marista.org.br
47 - 33710313

Camargo e Jailson de Lima

. transporte e turismo

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

posmvo - ENERGIA - EXATHUM • SOCIESCtrUPy • ACE UNERJ - CEPEG • SENAe • FAMEG

Ligue: 3370-4888/ 9184-9988 com Luciane I Ligue: 3371-5891 / 9973-8831 com Roselene
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Ano 2004
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Confronto com o

time de Palhoça
é decisivo para as

pretensões tricolores

. JULIMAR PIVATIO

JARApUÁ DO SUL

[uventus eGuarani entram
"

em tampo amanhã, às 16h no
EstádioJoãoMarcatto, de olho
no título do primeiro turno.O

Moleque Travesso ocupa a

segunda colocação com dez

pontos, a frente justamente do
timede Palhoça, que temnove.

Por isso, a partida é decisiva

para as pretensões das duas

equipes na competição.Há seis

rodadas do fim do turno, não é

a hora de vacilar, para, no
futuro, depender apenas de si

para ficar como título e garantir
a vaga na final do Estadual da
DivisãoPrincipal.

-,

O tricolor jaraguaense terá
os desfalques do ala Ivo e do

zagueiro Luciano Sobrosa,
ambos suspensos.Aboanotícia

é a liberação do atacante

Rodrigo Paulista, que vem

como mais uma opção para o

ataque. Fábio Lopes ainda é

dúvida, pois sente dores no

ombro direito. "ORodrigovem
apenas treinando e pode ser

opção durante a partida", disse
o técnico Itamar Schulle, que
comandou o treino no fim da
tarde de ontem. Para o lugar
de Sobrosa ou de Ivo, o

treinador pode promover a

estréia de Leandro Guerreiro,
que já foi capitão da equipe em
2004.Outra opção é o zagueiro
Leandro CasseL

Depois de cumprirem
.

suspensão, estão novamente
a disposição o atacante

Leandro, e os meias João
Henrique e DaniloSantos e

são mais opções para o trei

nador. Mas Schulle prevê
dificuldades contra o moti

vado Guarani, que venceu o

Figueirense na quinta-feira.
"É um time muito rápido e

que não está em terceiro

lugar à toa", comentou.

I!I
II
I

esporte@ocorreiodopovo.com.br

JOGO DE SEIS PONTOS: DOIS DESFALQUES, DUAS ESTRÉIAS E O PROVÁVEL RETORNO DE FÁBIO LOPES

De olho no Guarani
ARQUIVO/PRf

"

.'Ú! d , .;i. .JiJ.Jlií.' � ..fj..,. ... ;_

O ala Ivo (com a bola) é um dos suspensos para o confronto deste domingo, em casa, contra o Guarani, terceiro colocado no Estadual

O CORREIO DO POVO

Chapecoense
Próspera
Fi ueirense

Criciúma praticamente definido para defender a liderança contra o Brusqus]
o técnico Gelson da

Silva praticamente definiu

o time que enfrenta o

Brusque, amanhã às 17h, no
Estádio Augusto Bauer. Ele
deve começar jogando com

a mesma formação que
enfrentou o Juventus, no
último domingo, já que

contará cm o retor'''� do

zagueiro Cláudio Luiz, do'

ala-esquerdo Fernandinho

e do atacante Délmer, que
cumpriram suspensão. A
única ausência será do meia

Alex Sandro, expulso na
,

quarta-feira. Mateus e

Rudinei disputam a vaga.
No Brusque, a única

ausência é do zagueiro
Rogério Gaúcho, expulso

contra o Avaí na rodada do

meia da semana. Com isso,
Barbosa ganha a vaga no

time titular.
Em Chapecó, a

preocupação maior é com a

quantidade de cartões que

a equipe vem tomando.

Ontem, O presidente der

Chapecoense, Edir de

Marco, conversou com os

jogadores para tentar

conscientizá-los a diminuir

este número. O Verdão do

Oeste, que amanhã enfrenta

o Marcílio Dias em casa,

levou . quatro· cartões

vermelhões em cinco jogos.
Outro problema enfrentado

pela diretoria é a dificuldade

financeira para fazer novas

I
J

f
,

contratações. Como se não

bastasse isso, a casa onde os

jogadores moram foi
assaltada e o atacante Kadu
teve R$ 3 00 levados e o

lateral Diego perdeu R$ 50,
segundo o site da Torcida

Raça Verde. Já o adversário

da Chapecoense, o Marcílio

Dias, terá o desfalque do

zagueiro Sandro Dias,
suspenso. O técnico Tonho

Gil vai colocar Luiz Fernando
no time titular. Quem deve

começar jogando é o

atacante Leonardo Pupa, que
fez bonito contra o [uventus
e, com isso, deixou Robson

Espiga no banco de reservas.

Ambos têm passagem pelo
Juventus. Criciúma enfrenta o Brusque amanhã de olho na ponta da tabela

VERÃO NA YANG
No Yang você encontro o mais completa coleção de
linho Praia feminino, adulto e infantil, como:

biquínis, moias, (ongos, chapéus, bolsos, bem como

todo o linha Fitness em supplex como coisas,
corsórios, bermudas, tops, regatas, moias para

nota,õo, tudo a pre�os de fábrica.

Além do linho praia e fitness, agora também,
vestidos e blusas em 'tecldo Ijght poro o dia-o-dia.

Vênha conherer nossa loja.

Rua BernardQ Dorabusch, 432,. lla�1t'ndi
FOile 47.3275-3290 - Jaragllá do Sul se
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TEMPERATURA DO PLANETA
AUMENTARÁ 4°C ATÉ
2100, E NíVEL DOS OCEANOS
TAMBÉM VAI SUBIR-B2

MORTES DIMINUEM 25% '

NAS RODOVIAS FEDERAIS
DE SANTA CATARINA, EM
RELA ÃO A JANEIRO DE 2006 ® 83

RIMEIRO DIA COMO PRESIDENTE

81
CézarJunkes/OCP

epois da vitória � Chinaglia fala de reformas
á Aldo Rebelo diz

ue o racha na base
liada deverá ser

olucionado por Lula

No primeiro' dia como

residente da Câmara dos

eputados, Arlindo China

lia (PT-SP) chegou na ma

hã de ontem,àCasa, dizen
o que pretende criar co

iissôes específicas para tra-
ar de temas relacionadas à

revidência Social e das re
ormastríbutária'e política.

PHI

Ele reconheceu, porém,
ue as reformas não deverão
er feitas rapidamente. "Está
rovado que, historica-:"

mente, não é rápido, por is
so temos que começar o

mais cedo possível".
Chinaglia disse que quer

discutir as prioridades de

votações com os líderes par
tidários. "Ê dever agir para
compor, debater e deliberar
apauta".

Outros projetos destaca
dos pelo deputado são me

didas propostas pelo Progra
ma de Aceleração do Cres
cimento (PAC), a regula
mentação do Fundeb, além
de Medidas Provisórias que
tramitam na Casa.

Sobre a disputa em se

gundo- -turrro "CC9-Htra Aldo
Rebelo (PCdoB-SP), parla
mentar da base aliada, Chi
naglia disse que todos esta

vam preparados para "ga-

nhar ou perder", E questio
nado se houve ferimentos,
ele respondeu: "foi uma dis
creta canelada".

Já o candidato derrota

do, Aldo Rebelo (PCdoB
SP), disse que recebeu o re

sultado como uma "delibe

ração soberana" do plená
rio. "Respeito a decisão dos

deputados", afirmou.
Indagado sobre um pos

sível racha na base do gover
no, Aldo Rebelo respondeu:
"A base do governo é um

problema do governo, não é

uma solução que deva .ser

dada pela Câmara dos De

putados-.Aldo RebeleH:am-�
bém disse ter recebido um

telefonema do presidente
Lula, mas não quis revelar o
teor da conversa. Arlindo Chinaglia foi recebido com festa por aliados do governo

I ula diz que vai fiscalzar rebanho com o PAC

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva disse ontem,
durante evento da Petrobras,
que vai fiscalizar pessoalmen
te a execução do PAC (Pla
ao de Aceleração do Cres

çimento) e que vai realizar
lip fino" dente- mo em to os os pos-
síveis entraves para a viabi

lização do plano.
Lula afirmou que vai via

jar "mais do que nunca" pelo
Brasil para fiscalizar a execu

ção dos projetos previstos no'
PAC. •

"Eu aprendi nos primeir�i;
,','

quatro anos de governo que
se o presidente não tiver to
rnando conta do rebanho à

,
,

vezes [o rebanho] pode se

perder nesses 8,5 milhões de
quilômetros desse país",
afirmou. O presidente disse'
ainda que pediu à Abdib

(Associação Brasileira da
Infra-Estrutura e da Indústria
de Base) que forme uma

comissão para fiscalizar o

PAC.
Lula defendeu que o pla

no
-

,

nao e um projeto de ne-
Ce id d

,

SSl a e do governo, mas,
SIm da SOciedade e que vai"

trabalhar junto ao Congresso
e com o empresariado para

que o PAC seja aprovado ra

pidamente.

Lula diz estar vigilante

"

O presidente comparou o

atual momento da economia
com outras épocas de maior

crescimento como em 1973 e

durante o governo Juscelino
Kubitschek (1956-61) e disse

que é possível crescer mais

do' que 3% sem aumento de

inflação.Para ele, é preciso
aumentar as exportações,
elevar a demanda interna e

aumentar a renda princi
palmente das classes mais

baixas."A economia vem

capengandodesde 1980. Al

gumas gerações nem viram o

Brasil crescer. O Brasil
,

precisa sair desse patamar de

2% a 3% (de crescimento

anual) e entrar no patamar
de 5% ou mais".

Para mim, crescimento não é estatística, mas simboliza
melhoria da qualidade de vida. O PAC não é do presidente
Lula, mas de interesse da sociedade brasileira".

Luiz InácioLula da Silva
Presidente do Brasil

Brasil vai

exportar motor
bicombustível

BRASíLIA
A PSA Peugeot Citroen

irá exportar para a França
motoros bicombustível fabri
cados pela companhia em

Porto Real (RJ). Eles serão

instalados no Peugeot 307 e

Citroen, C4 que circularão
no país a partir do segundo
semestre com o combustível

E85, que é composto de 85%
de álcool e 15% de gasoli
na.Será a primeira vez que
umamontadora instalada no'
Brasil exporta motores bi
combustível para a Europa.
Ainda não há uma projeção
sobre o volume a ser corner

cializado.
O grupo francês já expor

ta esses motores para a fábri
ca naArgentina, que exporta
algunsmodelos para o Brasil.
Além disso, o Brasil tenta ex

portar para a França o eta

nol, já que a partir desse ano
o país francês passará
obrigatoriamente a adicio
nar 2% de álcool na gasolina.

Fiesp pede informação
sobre setor de energia
SÁOPAULO
A Fiesp (Federação das

Indústrias do Estado de São

Paulo) pediu ontem ao Mi-.
nistério de Minas e Energia
para ter acesso às infor

mações sobre o monitora

mento do setor para ter

garantias de que haverá

energia suficiente para
sustentar o crescimento

acelerado a taxas superio
res a 4% ao ano.

Segundo o vice-presi
dente da entidade, Satur
nino Sérgio da Silva, res

ponsável pela área de infra

estrutura, a federação po
derá participar como con

vidada das reuniões do
CMSE (Comitê de Moni

toramento do Setor Elétri

co) para acompanhar de

perto as avaliações que o

governo faz sobre o abaste
cimento de energia no

futuro, e o andamento das
obras do setor.

Após reunião com o

ministro de Minas e Ener

gia, Silas Rondeau, Silva
disse ter obtido o compro
misso de que haverá tam
bém mais transparência
nas informações do ONS

(Operador Nacional do
Sistema Elétrico) .

"Eu acho muito positivo
que a Fiesp e ministério

compartilhem mais esses

dados e discutam a inter

pretação", disse o vice-pre
sidente da Fiesp, ao co

mentar que estudo da

Federação aponta para
uma linha muito próxima
do limite entre a demanda
e a oferta de energia com

um crescimento de 4%.
O uso de diferentes ba

ses de informação têm sido
o motivo de divergências
entre as projeções do setor

privado, que alerta para o

risco de déficit, e do

governo, ,que descarta

problemas no abasteci
mento até 2010.

-A � �. � � � -= � __
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Mortes dlmlnuem nas

estradas catarinenses
Queda é de 25% em

relação a janeiro
do ano de 2006 nas

rodovias federais

Patrícia Gomes
Central de Notícias Regionais

FLORIANÓPOLIS

As estradas federais em

Santa Catarina registra
ram uma queda de 25% no

número de acidentes fatais
em janeiro de 2007 em

relação ao mesmo período
do ano passado ..Em 2006,
55 pessoas morreram nas

estradas e no mesmo mês

deste ano foram 41 mortes.

Apesar dos números

positivos, o presidente do
Movimento Nacional de

Educação no Trânsito,
Roberto de Sá, afirma que

por trás das es ta tís ticas
.

ainda há muita coisa com

que se preocupar. "Existem
muitos dados que não são

levados em conta após o

acidente, como as mortes

em hospitais e as seqüelas

Apesar do aumento no trânsito de veículos, número de mortes caiu 25%

'que ficam para algumas
pessoas".

Ainda de acordo com

Sá, a diminuição é signi
ficativa se levar em consi

deração o aumento no

movimento das rodovias,
conseqüência da crise nos

aeroportos.
Para o chefe do setor de

comunicação da Polícia
Rodoviária Federal (PRF),
Luiz Graziano, o balanço
parcial da Operação Verão
mostra uma maior consci

entização dos motoristas.

Segundo ele, os visitantes

estão mais alerta para en

frentar as estradas do
Estado.

Oeste cnmen ra boas
safras de milho e soj�

_�_�.� ��
DivuJgaão

CINEMA

Capital terá
14 novas salas

Florianópolis terá, a partir
do próximo mês, mais 14 es

paços para exibição de filmes.
As novas salas de cinema,
que somam 4,7 millugares,
pertencem às redes Cine
mark, Cinsystem e Arcoiris -

única que já atua no Estado.
Os cinemas funcionarão em

três shoppings centers.
A salas prometem con

quistar o público com tec

nologia e conforto. Na rede
dóS i1 va, d e Ch ap e c ó , curitibana Cinesystem, que
espera colher entre 30% e funcionará no Iguatemi, o

.

40% a mais do que no ano diferencial será a franquia de
p lS ado na lavoura de um café. Do lado de dentro,
milho. A média deve ficar

o atrativo fica por conta da
entre 130 e 140 sacas por ::.�diversidadedepoltronas. Tem
hectare. N�s lavou�as de'. às especiais para crianças, as
)la UL ainda estão em· ....

tômi 1!_..:: •

.

. ana onncas, as reCUlll::lVelS e as
torm. çii.o, a previsão é d�:1 t

. d.

.

.' ove se s, para casaIS e
50 vacus pOl' hectare, con- dA' .

.

.. , 1 r.!
, 2006" namora os. s pnmeuastid r I;:I}l '. t •.�: f'I,I.

'

A d � d .

'n" ',�}
.

,

�. r-, 1.- tit,ras trazem espaçopro uçao e tnht10"t10 ..
�: d" ,,: dEstndu, estimada em 3,:�,.i" a .,apta o para pesso�s em

m!1htit's, não será a luaiOl> cadeiras de roda. A1�m da
..levldo �1 redução de área

.

inovação e tecnologia, a

em 10%. Mas, na soja, a abertura dos novos cinemas

pruduçào deve ser recorde, represenmoflmdademorada
L )1) P revisão de 962 mil exibição, na cidade, de fllmes
lUIII.d LId Icl :'"

. •

que estréiamnacíonalmenee.

As lavouras de milho devem superar a média de 100 sacas por hectare

CHAPECÓ
Os agricultores do oeste

de Santa Catarina estão

comemorando a boa safra
de milho e a expectativa
de uma safra de soja ainda
melhor. O clima tem cola
borado e as lavouras cor

responderam. A previsão é
de uma colheita corn pro
dutividade recorde.

As lavouras de milho
devem superar li média de
100 sacas por hectare,
contra Ill! 80 sacas do ano

plllsslldo. As lavouras corn

mats tecnologia devem
ulttapassar 1 SO sacas.

O produtor Celso Jesus

• PELO
Vieira vai
assumir

vaga na Câmara
dos Deputados

Principal meta será
estender

vinculação
de recursos

José Carlos Vieira vai assumir a vaga de Mauro Mariani na Câmara
dos Deputados em março. Pelo menos, "todas as tratativas já foram
feITas", garantiu ontem o govemador Luiz Henrique ao próprio, durante
almoço na companhia do prefeito Marco Tebaldi e do deputado
Paulo Bauer, em Joinville. A subida para o Congresso do terceiro
suplente da coligação govemista confirma que Acélio Casagrande
vai mesmo retornar ao cargo,de tITular da SDR de Criciúma, como
altemativa de pacificação do PMDB regional. Para adoçar entidades
empresariais do Sul, que exigiam representação em Brasília, o

engenheiro argumenta que nos dois mandatos na Câmara foi o I
deputado que mais trouxe recursos para o Estado - R$ 52 milhões

),

para saneamento, saúde e habitação. Por conta disso, ampliou sua
'

base eleIToral e fez mais de mil votos em Içara, por exemplo. Neste é
mandato, seu compromisso será estender a vinculação de pelo Il
menos 10% dos recursos orçamentários para a Segurança Pública.
Como já existe para Educação e Saúde. A idéia, explica o deputado
com base no Norte do Estado, é permitir que os municípios - além
dos estados e da União - passem a atuar na prevenção e repressão
da criminalidade.

EM OPERAÇÃO. Usina Hidrelétrica de Campos Novos ativa
hoje a primeira unidade de geração de energia. Quàndo as três s

máquinas estiverem em operação, o investimento de R$ 1,5 'fi
bilhão vai produzir energia equivalente a um quarto do consumq. a
catarinense.

H
REAÇÃO LEGISLATIVA. Ainda é forte a resistência à perda de .

i,
poder dos tttulares das secretarias centrais. Na Saúde, por r. a
exemplo, todos os convênios passarão a ser assinados pelas
SDRs. Esboço da reforma administrativa foi encaminhado

li
ontem a deputados da base aliada. Para que façam sugestões, t
até terça-feira, dia da apresentação na Alesc da Mensagem do
Governador. O projeto da reforma será encaminhado no dia

a

seguinte.

CORTE DE PRIVILÉGIO. A tal gratificação diferenciada foi
criada no governo Vilson Kleinübing a partir da divisão entre os

serddores admnsnatvos da Fazenda de 15% do valor
arrecadado com muttas. À atual recomendação da PGE pela
extinção do privilégio, foi acrescentada a proposta de que o

valor - R$ 3,2 mil para nível superior - seja incorporado ao

salário dos que já recebem. Mas, para os cargos
comissionados destas áreas, necas de pitibiriba. Ficariam sem
o extra. za

- - - - - - -......;. - - - - - - - - - - ---:ac

E aí.... te

te

aia justa. Ao inverso, com os dois que ganharam poder na ta

bancada tucana - o estreante Ifder Marcos Vieira e o vice, sir

presidente Clésio Salvara - rusgas à vista. Quando secretário da D

Administração, Vieira foi o responsável pela 'festa' da GAF(e), a Ie

gratlflcaç!o diferenciada que provocou a transferência de mil p(
servidores para as áreas de Fazenda, Admlnlstraç&o e PGE, é in
uma lista de outros mllinteressados, Com a reforma, há proposll UI
pa.ra que sela extinta. Quanto a Salvara, só a insistência del� em UI

derrubar o veto sobre renúncia fiscal às têxteis já dá a medida da tit
nova correlação. K'

ADRIANA BALDISSAR�LLI, COM COLABORAÇÃO DE CLAUDIO SANTOS E PATRiCllas
GOME6/r�ORIANÓPOLIS � FABIANO KUTACH/RIO N�GRINHO, a
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NSEQÜÊNCIA DA EMISSÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO

emperatura .

do planeta
umentará até 4 graus

I evisão da ONU
� ostra também que
é 2100 o nível dos

it eanos será outro

A temperatura média do
I [aneta subirá de 1,8 a 4
u aus até 2100, provocando

aumento do nível dos
eanos de 18 a 59 cen

. etros, inundações e ondas
calor mais freqüentes,

r ém de ciclones mais vio

ntos durante mais de um

ilênío.
As conclusões foram
unciadas ontem, em Paris

elo Painel Intergoverna
ental sobre Mudanças Cli
áticas (IPCC, em inglês),
ONU (Organização das

ações Unidas).
O comitê do IPCC englo-

a centenas de cientistas e

presentantes de 113 países.
O documento de 21 pági
s -omais importante a res-

, eito do aquecimento global-
iaça um quadro preocu
nte sobre o futuro do pla

; ta caso não sejam adotadas
S's medidas adequadas. De
'fordo com os especialistas
q. o IPCC, o aquecimento do
11 laneta se deve, com 90% de

hance, às emissões de
i ióxido dê carbono provo
r adas pelo homem.

O IPCC afirmou ainda

•
ue. as emissões passadas e

ti

D' turas de C02 continuarão
ontribuindo para o aque-

Aumento do nivel dos oceanos pode deixar milhares de desabrigados

cimento global e a elevação
do nível dos mares durante
mais de ummilênio, levando
em consideração sua perma
nência na atmosfera. Se os

países não adotarem os meios

para reduzir a poluição da

atmosfera, a temperatura
média pode aumentar até

6,4%.
Este desajuste modificará

totalmente as condições cli
máticas: provocará ondas de
forte calor, as inundações
serão cada vez mais freqüen
tes, os ciclones tropicais, tu
fões e furacões provavel
mente serão mais intensos, os
recursos de água potável
diminuirão e a elevação do
nível do mar pode provocar
o desaparecimento de algu
mas ilhas e superfícies férteis.

As mudanças obrigarão
milhares de pessoas a aban
donarem suas casas, e o

número de refugiados do

clima será superior ao de

refugiados de guerra, alertam
alguns especialistas.

f • PREVISÃO':'ATÉ 2100

Temperatura:
-Aumento entre 1,8 e

4°C
Nível dos oceanos:
-Aumento de 18 a 59
cm

Principal causa:
-Emeêões de dióxido
de carbono

Conseqüências:
- Forte calor,
inundações,
ciclones tropicais,
tufões e furacões. Os
recursos de água
potável diminuirão e

algumas ilhas e

superfícies férteis
desaparecerão. O
número de refugiados
do clima será superior
ao de refugiados de
guerra.

FONTE:: www.datafolha.com.br

reenpeace dá alerta

pede ação imediata

De acordo com a organi
zação ecológica Greenpe
ace, o informe do painel in
tergovernamental de on.

tem, aciona o 'sinal de aler
a ta' necessário para impul
I' sionar os governos à ação.

la Diante das previsões desa
a lentadoras, os cientistas es-

1111 peram que a comunidade
f internacional apresente
I� uma resposta vigorosa e

1 �nida que implique na con

tin id dUi a e do Protocolo de
KYoto, destinado a reduzir

Ol�as emissões de dióxido de
arbono, cuja primeira fase
xpira em 2012. No entan-

)
,

to, este protocolo ainda não
foi ratificado pelos Estados
Unidos, que é o maior polu
idor mundial.

Segundo Susan Solo

mon, cientista do governo
dos EUA, "não há dúvidas
de que o aumento de gases

poluidores é causado pelas
atividades humanas".De
acordo com o documento,
não importa o quanto se

reduza a emissão de gases,
o aquecimento e o aumen
to do nível dos oceanos

perdurará por séculos.
"Estamos criando um

planeta diferente. Teremos
um clima diferente".

CONCLUSÃO

Aquecimento maior
no Centro-Oeste

o relatório sobre Mudan

ça do Clima também apon
ta que o aquecimento mais

intenso no Brasil ocorrerá no
final deste século, no Cen

tro-Oeste e no Norte, regi
ões que abrigam a Floresta
Amazônica.O documento

prevê ainda uma alteração
no regime das chuvas -

invernos cada vez.mais secos
e verões cada vez mais chu
vosos. Esse quadro será

visível na região Sul. Con

tudo, o IPCC aponta que
entre os anos de 2.020 e 2.039
a elevação da temperatura
será menos acentuada em

relação aos dias de hoje.
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A nova estratégia para o Iraque anunciada em janeiro
pelo presidente dos Estados Unidos, George W Bush,
pode exigir o, envio de 35 mil a 48 mil soldados

suplementares, ou seja, muito mais que os 21.500 anun

ciados. a custo pode chegar a US$ 13 bilhões, de acordo
com uma estimativa oficial publicada ontem.

"Até agora, o ministério da Defesa mencionou apenas
o envio de unidades de combate, mas as operações
militares americanas também exigem importantes forças
de apoio", adverte uma análise do departamento do

orçamento do Congresso (CBa, siglas em inglês).
Baseando-se na proporção registrada no Iraque nos

últimos anos, de 5.500 homens no apoio para cada 4.000
membros de unidades de combate, o csa estima que,
mesmo reduzindo o número de soldados no apoio para
3.000, o envio de 2'1.500 combatentes significaria na

verdade a mobilização de 36 mil a 48 mil homens no total.
Manter 48 mil soldados no Iraque durante um ano custaria

US$ 27 bilhões aos EUA. Para 35 mil militares, o custo
seria de US$ 20 bilhões .

Bush deve
enviar 48 mil
soldados para
o Iraque
o custo pode
chegar a US$
27 bilhões/ano

':�.':Wi
i¥'

o
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SOS RELIGIÃO O presidente de Israel, Moshe Katsav, que pode
ser acusado formalmente de estupro, espera sair da situação.
com a ajuda da religião e, para isto, se reuniu com o neto de um

"rabino que faz milagres", informou o jornal "Vediot Aharonot"
ontem.

CARTA ROUBADA As autoridades mexicanas encontraram na

quinta-feira mais de 1 O toneladas de cartas enviadas dos
Estados Unidos que nunca chegaram a seu destino. A

correspondência havia sido furtada ao longo dez anos por um

carteiro, que já foi preso.

EXPLOSÃO Ao menos 22.pessoas morreram e dez foram feridas

depois da explosão de um caminhão-tanque carregado de gás,
no sul das Filipinas, informaram fontes policiais.Ainda não se

sabe quais foram as causas da explosão.

Com faca no avião
Um repórter do jornal italiano "La Repubblica" conseguiu

burlar duas vezes em questão de horas os controles de

segurança dos aeroportos de Roma e Milão, onde embarcou
com uma faca de cerâmica, que exibiu no avião sem que
ninguém se desse conta.a jornalista Massimo Lugli entrou no

avião com uma faca japonesa feita em cerâmica presa na cintura
das calças. Segundo o jornal, a faca, "afiada como uma lâmina
de barbear, é vendida em qualquer loja especializada".

Este tipo de arma, que não é .identificada nos detectores de

metal, "era a que foi usada, segundo as hipóteses mais

prováveis, pelos terroristas do 11 de setembro de 2001 para
desviar pela menos um dos aviões" nos Estados Unidos.Lugli
conseguiu embarcar com a faca nos aeroportos de Fiumicino,
em Roma, e Linate, em Milão, apesar de ter sido revistado

pelos seguranças.

Exército chinês nega ccrrída armamentista

b
b

.

t ,

O Exército chinês negou a intenção de se envolver em uma corrida armamentista

espacial, e recordou que nunca participou de alianças militares nem teve bases militares
no exterior, reagindo às críticas de países como os EUA, publicou o jornal "China Daily"."A
China nunca se uniu a nenhuma aliança militar, nem buscou a expansão militar, nem

construiu bases militares no exterior", afirmou Zhang Qinsheng, general do Exército de

Libertação Popular (ELP).
As afirmações são uma resposta à inquietação mostrada por países como os EUA,
Japão, Coréia do Sul e Austrália após o lançamento do primeiro míssil anti-satélite

chinês, dia 11 de janeiro.
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Milena Pietruza em pose com um

o para o orgulho do papai e da

. No próximo dia 5 ,o garatão Lucas Ricardo

.cornpíeta 8 anos. Quem deseja toda
,felitidade são os pais Jair e Margot e o irmão
Matheus.

Embelezando a coluna, a bonequinha
I

Errtanuelli Nicoli Todl.

'bêmeos Andrey e Anthony Weber

£itaram 1 aninho essa semana. Os pais
orgulhosos mandam os parabéns

Extra O CORREIO DO POVO

. PÁGINA· DA CRIANÇA

Por Daniele Santos
recepcao@ocorreiodopovo.coiTl.br
As totes deverão ser enviadas até às 12h de quarta

No próximo dia 5 a gatinha Karina Uller

completa 6 aninhas. Quem deseja um feliz
Aniversário são seus pais Alfeu e Dulce, seus
irmãos Eduardo e Simone e seu cunhado
Celso.

"Um ano de traquinas ficou para trás, muito
cuidado meninas já estou ficando rapaz."
lago Henrique Silva completa seu 10 aninho

no dia 9. A festinha será realizada no dia 11.

Um grande beijo dos pais Paulo Henrique e

Fabiana.

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

Jáfazendo muitas poses para alegria dos
pais Francine e Marcos Antonio, o fofinho
Raul Marcolla Neto com 5 meses e meio.

II Nascimentos
da semana

Veio ao mundo no dia 12/01 para alegrar a
vida dos pais Patricia e Alexandra com

3,285Kg e 46 cm a fofinha
Joana Jensen Schifter.

"Querida Maria Luiza, você foi uma
verdadeíra conquista em nossos corações,
que Deus te abençoe sempre e te dê muita

paz, saúde, alegria. Feliz Aniversário é o que
deseja seus pais, irmãs e cunhados".

"Ontem era um sonho, hoje sou realidade,
faz um ano que cheguei trazendo alegria e

felicidades".Com amor e carinho os pais
Claudinir e Elisete homenageiam o filhinho

Kalel da Silva Oszika que aniversariou no

dia 29/01.

E as gatinhas que passam essa semana na

coluna são, Nicoli e Débora, além
da beleza em comum, elas são primas.

No último dia 29/01, a fofinha Marcelle
Coelho Doege completou 2 anos.Os pais

Eliziane e Cristiano mandam um super beijo.

Devido o sistema do

cartório estar

indisponível, não foi

possível publicar os
nascimentos da
semana. Serão

publicados nesse

espaço na próxima
edição.

II, Piadinhas
Uma ajudinha
Estava um garoto todo esticado
tentando alcançar uma campainha.
Passa por ele um policial e pergunta
se quer ajuda.
- Sim seu Guarda, será que dava

para o Senhor tocar à campainha
por mim?

O policial assim fez. E grita o garoto
saindo em desembalada carreira: I

- Agora fuja que eles costumam

jogar água ...

A gatinha Danielle Cristhine Brígido
completa 9 anos no próximo dia 06. Quem

deseja os parabéns com muito carinho é o

pai Sidnei, Cá, os avôs Joaquim e Sula e os

dindos Neni e Sirlei.

A princesinha Aline, filha de Fabiana e Juares,
completa 2 aninhas de vida no próximo dia

3.Felicidades e que Deus te abençoe sempre!.

Júlia Vavassori filha de Ivanildo e Bernadete

completou 6 anos no dia 10• Parabéns.

III Você sabia?

Envie sua piadinha,
curiosidade ou

charadinha pra gente!
Nosso e-mail:

Que o,macaco usado para o

filme King Kong, em 1933,
parecia ser gigantesco. Na
realidade, o modelo tinha

somente 40 centímetros. Na
nova produção de 1977,

King Kong cresceu e passou
a medir 13 metros.

�
�

'_) � Poslo �.�
= Marcolla ti �

If an

*

REÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926

baby @
L O v E W E A R

promoção I>e verão
Preços:

R$5,OO - R$10,OO.
R$15,OO - R$20,OO

..
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Estão a todo vapor os

preparativos para o casamento

de Wanessa Camargo e

Marcus Buaiz. A
.

cantora já escolheu
o model ito para o

grande dia e

promete
arrasar.

As grandes marcas mundiais
bem perto você.

,�.��
..., �

�.�
Ellen's

.
cosmética e perfumaria

Shoppinq Breithaupt _ , c PISO

3371 , 590 - eHens@ellenscom br

Penélope Cruz comemora indicação ao Oscar
como Melhor Atriz pelo filme "Volver" e já traça
novos desafios.

Penélope Cruz Sanchez
Natural de:
Madri, Espanha
Nascimento:
28 de Abril de 1974

Principais Trabalhos:
1997 - Carne trêmula
1999 - Tudo sobre minha mãe
2000 - Espírito selvagem
2000 - Sabor da paixão
2001 - Vanilla sky
2004 Não se mova

2003 - Tudo pela honra
2006 - Bandidas
2006' - Volver

E�
a atriz Penélope

Cruz e o cineasta

Pedro Almodóvar
não conseguem mais se

desgrudar. Ela além de ser

protagonis ta do úl timo
longa do diretor, "Volver" -

e indicada ao Oscar pelo
papel -, vai fazer nova

dobradinha com ele. Pené
ope será a estrela de "La
Píel Que Habita" - uma

história que tem a cara

dramática de Almodóvar.
Mas antes de começar a

gravar e ainda come-

"Volver" significa vol

tar, e Almodóvar volta a

focar na vida de mulheres

espanholas, uma caracte

rística de seus primeiros
filmes, e a manifestar seu
senso de humor esdrú

xulo, depois de seus fil

mes mais dramáticos,
como "A Má Educação",
de.2004.

Apesar dos momentos

cômicos em "Volver",
abordar o abuso sexual de
um ângulo diferente ao

drama é complexo, e con-

morando a indicação ao

maior título do cinema

internacional, Penélope
Cruz diz que seu papel em
Volver é o mais difícil que
já representou. O filme
mareou o reencontro de
Cruz com o premiado dire
tor Pedro Almodóvar, que
escolheu a beldade espa
nhola relativamente des
conhecida na época para
atuar em "Carne Trêmu

la", em 1997, e, mais tarde,
em "Tudo Sobre Minha
Mãe".

seguir o equilíbrio correto

entre comédia e tragédia
foi um desafio para Pené

lope Cruz, 32 anos."É o

personagem mais difícil e

complexo que' já me de

ram", disse a atriz. "Co

nheço mulheres. que já
passaram por coisas que

poderiam têlas destruído,
mas que continuaram a

lutar. Minha personagem
não é uma vítima."

Em seus primeiros pa

péis em Hollywood, Pené
lope, por sua beleza mar-

heroínas do cinema ita

liano dos anos 1950, como
Sophia Loren; com corpo
cheio de curvas. Agora a

atriz e seus fãs estão na

expectativa para que a

academia enfim, consagre
o talento da espanhola de

sangue quente. "Gosto de
ser franca sobre essas

coisas, e é claro que um

, Oscar me deixaria feliz.
Não vou me f;zer de
indiferente e dizer-que não
ligo, por isso seria- falso",
finaliza a atriz.

".'.

cante, várias vezes repre
sentou o par romântico

dos protagonistas. Mas,
em filmes como "Não se

Mova" e "Volver", ela am

pliou seu repertório, re

presentando mulheres de

espírito independente, e

sua beleza conternporâ
nea acabou por prejudicá
la tanto quanto já a aju
dou.

Para "Volver", Almo
dóvar exigiu que a atriz

usasse um "bumbum falso"

para ficar parecida com as

/.
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• PROGRAME-SE

� 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, 21 h20 -Todos
os dias)
Cine Cidade 2
A Grande Familia
(15h, 17h1 O, 19h20, 21 h30 -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, 21 h50 -

Todos os dias)

BLUMENAU

Cine Neumarkt 1

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

Todos os dias)
Cine Neumarkt 2
A conquista da honra

(13h45, 16h30, 19h, 21 h35 -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 3
A procura da felicidade

(14h20, 16h40, 19h20, 22h -

Todos os dias)
Cine Neumarkt 4
A Grande Família

(14h30, 17h, 19h30, 21h40-
Todqs 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)
(14h15, 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
Curso

,

O curso "Recepcionando com

Qualidade" acontece do dia 5 à 8 de

fevereiro, naMk3 Assessoria

Empresarial (Av. Getulio Vargas,
" ,,827, sala 06 - Centro - Jaraguá do

Sull. O valor é de R$ 150

arlteCipado.

Palestra
; l-

O presidente da Coteminas, Josue.
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

Clube Atlético Baependi. Os
ingressos custam R$ 35.

extra@ocorreiodopovo,com.br

• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS
,

Preço do arroz preocupa políticos do Vale do Itapocu
A safra de arroz, do ano de 1987, na região, era considerada boa,
de acordo com a reportagem do Correio do Povo, edição semanal
de 31 de janeiro a 6 de fevereiro. No entanto, o produtor da época
se via diante de um quadro constrangedor: o seu produto estava

sendo pouco valorizado. A matéria informava que os Diretórios

Municipais do PMDB enviaram telex ao então deputada Luiz

Henrique da Silveira, solicitando sua intervenção em favor dos

agricultores da microrregião do Vale do Itapocu, pois os

beneficiadores além de pagarem Cz$ 90,00 a saca, desejam
parcelar o pagamento ao produtor que" em 1986, r�ebia Cz$
140,00 pela saca.

Em virtude das fortes enxurradas que caiam com regular
freqüência em Jaraguá do Sul, o então prefeito Durval Vasel
encaminhou telex ao secretário da Justiça do Estado daquele ano,
Dr: Mário Eduardo Lobo, solicitando o apoio e auxilio. As fortes
chuvas causaram sérios prejuizos, principalmente na canatzação
de águas pluviais.

O CORREIO DO POVO

• O CLIC DO LEITOR• O DIA DE HOJE Manda sua foto para o Extra:
axtra@ocorralodopovo,com.br

• ANIVERSÁRIOS
3/2

Sandro Rogério Alvize
Dirceu Krueger
Eduardo Fugel
Adalberto Blank
Ronalda Petry

. Marli F. Boddenberg
If. carlos Fern�ndo Priebe

Maristela Moretti
Gerson Schmitz
Carin lark Stern
Alice Cristina Duwe
Priscila Borchardt
Karla Ranghetti
Camila Rambo
Roberto C. Buzzarello
Kelly Fablane Borges

. Lucas Max Weber
Ademar Panstein
Ivonete E. P. Ristau

4/2

Valmir Scoz
Sérgio Henn
Adilson Utpadel
Mário Valdir Schneider
Maicon Jackson Rocha
Gabriela de A. Ribeiro
Vicente R. Petry
Lidia Schmidt Erschlng
José O. Lopes
Idalina Picolli Rubinl
Everton Rodrigo 'Strelow
Laurita Utpadel
Eduardo Emanoel Stein
LerianSilVa Janunze
Rafaela M. Meier

� SANTO
Santa Celerina
São Brás
Santo Ocr

� 1962
O presidente Kennedy profbe
praticamente todo o comércio dos
EUA com Cuba.

� 1966
A nave espacial soviética tuna 9

pousa na Lua.

A natureza, que tanto nos proporciona bens, foi o tema da foto do leitor

Gustavo Scallvin.� 1968
O cantor brasileiro Roberto Carlos
venc� o XVIII Festival de.$an
Remo, na Itália.

,

• UTILIDADE PÚBLICA'
�Curso
Dias 10 e 11 de março,
das 8h30 às 18 horas,
na Surya Yoga acontece

o curso de Reiki Nívell.

O valor é de R$ 180,00.
Informações no fone
3275-3881.

�Treinamento
O curso

"Desenvolvimento de
líderes" será oferecido no

Centro Empresarial nos
dias 8, 9, 15 e 16, das 18
às 22h30. O investimento
é de R$ 375

LORIANÓPÓLlS

�Atendimento
Curso Qualidade no Atendi

mento, dia 10 de fevereiro,
no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O curso

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

�.1982

11 PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em todo o Estado
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 predorrmantes de leste a

nordeste, fraco a moderado.

� Jaraquá do Sul e Região

�)'-....,_...
.

MiN: 21° C
MÁX: 31° C

,
Dia'de sol com
.aigumas nuvens,

¥�
SEGUNDA ( )
MiN: 210 C

",-,-

,MÁX: 30° C
Sol com muitas nuvens

.

durante o dia e períodos
de céu nublado.

T�RÇA d'
MIN:19°C
MÁX: 31° C
Sol com pancadas de '

chuva à tarde e à noite.

DOMINGO

MiN: 21° C
MÁX: 31° C
Sol e muitas
nuvens à tarde.

HOJE

� Legendas
CHEIA MINGUANTÉ

02/02
. ""\) 1 0/02

q t) çD d Q�.
Ensolarado Parclalmente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado

CRESCENTE

� 24/02

NOVA

17/02
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NOVELAS

� GLOBO - 18H

o Profeta
Sônia implora que Clóvis salve seu pai.
Clóvis diz que Piragibe está importunando-o.
Sônia declara que o marido não suporta o

fato de ela estar grávida de Marcos e, para

seu desespero, é novamente trancada.

Clóvis fica furioso ao ver pela janelaAmadeu

colocando Piragibe no carro e o impede de

sair. Clóvis deixa Piragibe no carro. Lia

promete que vai ajudar Ruth a tirar Sônia de

seu caminho. Wanda beija Tony, que retribui,
mas, em seguida, vai embora. Sônia se

concentra pedindo ajuda de Marcos. Carola

ouve a voz de Marcos implorando que ele

socorra alguém. Arnaldo escuta também a

voz de Marcos pedindo que ele ajude
Piragibe. Amadeu encontra Carola eMarcos.

Os dois socorrem Piragibe. Amadeu

tranqüiliza Sônia. Filomena assume os

custos do hospital. Clóvis fica pasmo ao

não encontrar Piragibe em seu carro. Carola,
Arnaldo e o delegado vêem um homem

estranho entrar na agência do correio.

� GLOBO -19H

£�vM Jí!P,ªr ter agredido Nirdo.

Maria fala para Marquinho que não ama

Lance de verdade. Vanessa marca com

Lance de encontrá-lo naquela noite. Lance

explica para Tadeu que cansou de esperar

por Maria. Laura aconselha Leila a

reconquistar Tadeu. Arthur convence a juíza
Lucrécia a soltar Guinevere. Maria liga para
Lance, mas desiste de falar com ele quando
Vanessa atende. Leila tenta se fazer de

vitima para atrair Tadeu, mas ele continua

não dando bola para ela. Lance encontra

Vanessa, mas só consegue pensar em

Maria. Maria diz a Lance que não quer um

compromisso sério com ele, deixando-o

arrasado. Uma mulher chamada Alma
afirma para Elizabeth que teve um filho com

Último. Arthur quer vender o sítio para
montar uma fábrica de coxinhas, mas

Guinevere afirma que ele não pode fazer

aquilo com Tio José. Fininho revela a Lance

que Giácomo deixou o gás aberto no dia em

que a padaria explodiu. Tadeu descobre que
Maria está grávida.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Alex diz ao juiz que não aceita que Léo fique
com Francisco e ele se torne somente uma

visita. Marta acha que Léo tem direito de
cuidar do filho e que Nanda certamente
concordaria com ela. Alex e Marta discutem

quando ela diz, ainda, que Francisco terá
melhores condições financeiras com o pai.
Alex tira diversas fotos de Francisco e as

mostra ao juiz, demonstrando o quanto o

neto foi feliz nos cinco anos de vida. Marta
manda que ele as guarde e o chama de
ridículo. Léo abaixa a cabeça. Alex mostra a

foto de Nanda com os bebês, acusa Léo de
tê-la abandonado no exterior e contribuído

para a sua morte. Léo se insurge, bate na

mesa e diz que não admite tal acusação.
Dorival senta-se ao lado de Thelma na

capela. Domingos se coloca na frente do
carro de Fred e obriga o filho a conversar

com ele. Jorge hesita em ir até a capela e

desiste. Fred confessa ao pai que
engravidou a namorada e que a familia dela
quer conhecer a sua. Léo grita que não tem
culpa da morte de Nanda e nem da filha,
embora se arrependa de ter sido imaturo.
Alex insiste com o juiz que não está aberto
para um acordo. Dorival propõe encontrar
trabalho no Rio, para que Thelma não
precise voltar para a fazenda. Ela chora mais
ainda com a proposta e diz que não quer se
casar, pois não o ama. Thelma abraça
Dorival e Pinhão vê de longe a cena. Jorge
ouve quando Pinhão canta para Constância
que Thelma e Dorival estás abraçadinhos.
Constância agradece a Deus. Domingos
bate em Fred quando ele diz que sugeriu que
Kellytirasse o bebê.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Betinha diz a Tavinho que eles vão se fingir
de ladrões para roubar o diamante de Silvia.

JUb� tem um ataque de hipotensão. Ana
aceita voltar a namorar com Yopanã. Juba
diz a Emilio que Irá se afastar de Cecilia.
Ramalho manda Brandao e Zé Diacho
vigiarem Cecilia e Juba, Bonltona finge para
Maurlnho que Pltoco bateu nela, Hilton'
aparece diSfarçado de garçom,

Vidas apostas
Berloque pOde LI6inhH em CHaamento,
Nogueira G Helio obrigam Cicio o dl�Gr queele terá que falar Que viu Miguel molar
Alencar, Hello allra em Cicio, Cicio oe
encontra Com Pó de Pato e ZaQuGu parR
Cgnt�r Bobre a ªmeaQa dos policiais,Marcelo val visitar Luoilia e ROb@rto percebe
que o �mlgo @�t!Í gOBtangO dela, Hello e
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��RETA FINAL
O tiro que Carmem (Natália
do Vale) tentará dar em
Sandra (Danielle Winits), em
Páqinas da Vida, ao
descobrir que ela e o marido
são amantes, vai acertar em

Greg (José Mayer). Além
disso, Sandra perguntará ao

amante se quer ter um filho

com ela. A novela cos nove,

que está na reta final, tem
desagrado parte dos

telespectadores. O povo
reclama que a hlstória está
muito chata.

� �PREPARATIVOS
Continuam a todo vapor
os preparativos para o

casamento de Wanessa'

Camargo e Marcus Buaiz,
marcado para maio deste
ano. A cantora já
escolheu o model ito para
o grande dia: seu vestido
será assinado por
Francisco Costa, que
trabalha com o renomado
estilista Calvin Klein.
Wanessa viaja este mês

para Nova York, onde
fará as primeiras provas
de roupa.

��CONFIRMADO
Carollna Dieckmann
confirmou sua gra.videz, e
afirmou: "nosso bebê é

para agosto. Queria mesmo

mais um filho e estou muito
feliz". A bela está

preocupada com este

período que é natural
ocorrer aborto espontâneo,
c9mo o �I.le ela sofreu emw'
setembro do ano passado.
Ela seri� �rotagorlsta da

próxima�riovela dás nove,
"Duas Caras", de Aguinaldo
,Silva. Aln€1a não tál
decidido quem fica com o

seu papeh

��ALTA MÉDICA
É apenas questão de dias

para o retorno de Thalia

Ayala as gravações de

Malhação, onde interpreta
Marcela. Segundo a

assessoria da Globo, a
jovem, que esteve internada
em um hospital do Rio de

Janeiro, já deixou a unidade,
e deve voltar ao trabalho na

próxima semana. Mas
continua o mistério em torno

do diagnostico da atriz, já
que o hospital informou que
estava proibido de passar
qualquer informação neste

sentido.

• DIVIRTA-SE

Papai é careca
Durante o jantar, Joãozinho conversa

com a mãe:
- Mamãe, por que é que o papai é
careca?
- Ora, filhinho ... Porque ele tem muitas
coisas para pensar e é muito. inteligente!
- Então, por que é que você tem tanto

cabelo?
- Cala a boca e come a sopa, menino!

o fim da picada
- Joãozinho! - chama a protessora,
quando o garoto entra na sala - Por que
você não veio à aula ontem?
- É que uma abelha me picou, fessora!
- Ah, é? Onde?
- Não posso falar, fessora!
- Tá bom! Então vá sentar!
- Também não posso, fessora!

Libra 23/9 a 22/10
Balança' pra cá, balança pra lá ... A vida pode ser

cheia de oscilações. Você quer mais é cuidar de
você e, lá pelas tantas, esquece de si mesmo e

só pensa nos outros. Você ri, depois têm
vontade de chorar e, logo mais, quer pular na
jugular de alguém. O que é que tem? Não dá pra
ser sempre igual. Não se cobre coerência, sente
no balanço e se deixe levar.

Escorpião 23/10 a 21/11
Diga lá: continuar pensando nessas coisas agora
vai mesmo ajudar a resolver o seu problema?
Pois é, Então guarde essas tranqueiras na pasta
de trabalho e só abra segunda-feira, lá no

escritório, Carregando essas malas você não vai
multo longe, amigo escorplano. Desencane e

deixe seu esplrlto viajar, asas de águia
acariciando o Infinito azul",

Sagitário 22/11 a 21/1
Acordou dlapol!to II oxpandlr aou& horlzontell, a
p06qulnr o proenchor a ligand!! cultural? Ótimo,
Ilagltarlano, é a vibração do Sol acionando seu

regGnto Júpltor elhe enohendo d@ energia
positiva, Exercito seu lado viajante, filosófico e

atô profético, E não esqueça também de
compartilhar os eenheelmentcs asslmllado6 na

jornada,

,
..

��FORA DO AR
O humorístico A

. njarjstal�ode saifi{jo ar

este ano, de acordo
com a coluna de
Patrícia Kogut, do jornar

a

O Globo. Uma parte da

tequipe aoha que mais
• uma temporada do
progr��a iria �xígir

'

:

muito�'esiorço de!?
renovação'. Ainda

!%cqegu�'i uqlls�çãOI ..
'M div cias entre
Cláudia Rodrigues, a
"'aireção e, o resto'€10
elenco.
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• HORÓSCOPO

Capricórnio 22/2, a 21/1
Para você, que não tem tempo a perder e que
às vezes acha difícil encontrar espaço para se

divertir e brincar, eis o momento de dar uma
relaxada. A Lua Cheia deixa todo mundo mais
inspirado, sensível e inquieto e você não é
diferente. Escale as pedreiras internas, detone o

que tiver que detonar e aproveite o resultado
com bom humor e alegria.

,
,

" I
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! Força a !
i ser ven· !
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I b:!���! T
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r I

Aquário 21/1 a 18/2
Tá, tudo bem, você não quer escancarar, não

quer dar bandeira, mas, vá lá, abra uma

frestinha em seu aquário". Se continuar assim, .:

segurando tudo, nem mesmo você val
conseguir sair quando quiser, Aproveite o clima i :

da fase Chela da Lua e libere suas fantasias
romântlc.as, Elas estâo loucas pra tjrar es véus .;:
e ficar beoem à vontade", " ,

Peixes 19/2 ti 19/3
voce, Que 60 comunica das maio dlflmmto9
formall, que conta com umallutll comunhão
com o cesmoe flllflUIl hlloltanteli, vallie
ollD!lldor nellte dill de maré chola, Olflcll é
oxpllcar o que sonte ou no que você eatll IIglldo, " i

g precl6a? Se está vendo borbulhóflll de col�ali
.

ao mesmo tempo, como falar de uma só? Viaje �

no seu barato que tudo s!lllncalxa,

,',

i 1
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BANCO QXOJOJoq/B mExa - Ç!doJJí9 'lalunl- P!�EP/9 'Eupalv

Áries 20/3 a 20/4
Se o paraíso não existe, o fim de semana

promete ao menos ser um parque de diversões,
com direito a maçã do amor e outras

gostosuras & travessuras. É também a deixa

para apresentar à platéia seu lado alegre e

palhaço, aquele nem sempre percebido nos

valentes guerreiros. No público ou no privado,
deixe o artista que mora aí dentro se expressar.

Câncer 21/6 a 21/7
Na Cheia da Lua, você está em casa. Mas isso
não quer dizer pra você fechar as portas pro
mundo, não, afinal sua casa é portátil, vai
junto com você aonde você vai. O que ocorre é

que suas inclinações lunáticas são acentuadas.
Ou seja, pode contar com um carrossel de

emoções, sensibilidade à flor da pele,
imaginação a todo vapor. Curta!

Touro 21/4 a 20/5
Talvez não seja necessário trabalhar tão duro,
mas se você prefere se dedicar um pouco mais

é porque sente que esta é a coisa certa. Você
sabe que assim os resultados podem ser multo
melhores e é a sua realização e contentamento,
seu próprio prazer, que você está buscando,
Multo bem, tourinho, tudo com vocêl

Leão 22/7 a 22/8
Cara ou coroa? Caso seja você o que está em

jogo, convém ficar sempre com a melhor parte
do dia, aproveitando a exuberância que emana

do rei Sol para dourar sua juba e se enerçlzat
Abra suas patinhas para as coisas boas que
aparecerem, dizendo sim para as atividades
lúdicas, criativas e socials, encontrando
amigos, tendo Idéias, paquerando",

Gêmeos 21/5 II 20/6
Mills � melhore!! Idólll!! vertendo da OUII caboQa,
rllme!l, VICOOIi, IIvroll, vocõ é QUIISG um centro
cultural ambulanto, Ma!! o m®lhor a hIm hoje é
fl!!taclonllr um pouquinho pllra conllultar a
bÚ!llIol!! Intorlor o dor um rumo li tudo I!HlO,
Como? ccmeee terminando o quo deixou pilla
metade, uma coisa de (Hlda vez, Hãn, anlm
você ee entedla? Ok, Gêmoo!!, duall de cada
vez,

Virgem 23/8 ti 22/9
Um!! bOll IlllpregulQlldll, um longo bocojo o

ua!lllh", Ficar um film nadll, NRO conooguo?
Ah, fique, IH; um pouquinho, O ócio tom BUa!!

delicias o, como dizem por III, I) criativo, Vllr
pra crllr: nRo Ó lIulm que você pensa? E
Ilntáo? So precisar dll ajudll em tão
dllufladora empreitada, peç!l pro IiOU amor

lho fazer uma m!lS6agem nas costas, Ihll dar
uns bllljlnhos",
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CAMAROTE

Por Moa Goncalves
"

DISTORÇÃO
A banda jaraguaense Distorção formada em 2003, só agora, depois que
lançou o CO Demo, que tem como carro chefe o Hino do Juventus
Versão Rock, time de coração do grupo, vem aparecendo na mídia e

dobrando os convites para o show. No domingo, quem ainda não' os

conhece, terá a oportunidade. Eles farão uma apresentação, no Estádio

João Marcatto, antes do jogo juventus e Guarani. Na ocasião, um

programa de TV local fará a cobertura do babado.

CLÔ
Eleito deputado Federal pelo
PTC-SP, Clodovil Hernandez já
começou a "afiar" sua língua de

sogra dentro de uma instituição
Federal. Este tal de Cló-cló, ou
como queiram chamá-lo, mesmo
não estando familiarizado com as

idiossincrasias da Câmara dos

Deputados, vai servir de "adorno"
à mídia, que gosta de uma

fofoquinha. Repórteres de revistas

como Caras, Ti-ti-ti, Minha Novela,
Capricho, AnaMaria, Viva Mais

vão se instalar na Câmara dosBANANA JOE
Neste sábado com a participação Deputados com certeza.

da banda Núcleo Sul de Joinville
e o DJ Fernando Christoff
(Deseo), acontece no Banana Joe,
em Ubatuba, a festa Oceano
Summer Party. Festa temática
que mostrará o astral do verão
catarinense e beleza das praias
de São Francisco. Programa
imperdível!

HOJE AS 18:30, NA REDE TV, TEM PROGRAMA MOA GONÇALVES .

.

Est11ltura de eventos
SAlI de HUfllio eem

C.Apicldidtpili até 100 pessols
filefone
Business Center

.

Locação de equipamentos
Internet (cobertura sem fio
em toda área social)

Lazer
Sala de alongamento
Saunaseca
Saunaúmida
Piscina
Solarimn e áreas de repouso
Jacuzzi ( capacidade
para 8 pessoas)

Bem Confortável
Apartamento duplex com 60m2
Vista para o rio '

Cozinha americana completa
Cama solteiro/casal king size

.

Banheira de hidromassagem
Sala de estar e lavabo

• Conexão rápida e lavado
Conexão rápida com internet

O . CORREIO DO POVO

_'".J
'.

" TE CONTEr?
Quem deixou o Pará e veio rever amigos em

Jaraguá é o ex-presidente do PPS. João do
Táxi. Nem bem chegou na cidade, já quis
saber de todas as novidades da política.
**

Hoje, mas conhecido como sábado, fiquem
atentos porque o trânsito de Jaraguá estará

modificado, principalmente nas ruas do centro

da cidade.
**

Amanhã no João Marcatto, às 16 horas,' o
Grêmio Esportivo juventus enfrenta a

equipe Guarani de Palhoça. Antes, às 14
horas, jogam veteranos do Juventus com
combinado de jogadores, organizado por
César Pradi.
**

O empresário Paulo Floriani, Católico
praticante e sempre ligado nas boas causas,
comemora um sonho realizado, que foi a
instalação, (embora que provisória, pois o

projeto é audacioso) a construção da Casa de

Apoio Pe Aloísio Boeing, no Ribeirão Grande
do Norte � Estrada Bela Vista, Nereu Ramos.
Valeu!
**

Ontem a minha comadre juçara Rozza,
esposa do amigo Élcio Rozza, recebeu festa -

surpresa de amigas e das filhas Ana Cristina
e Maria Gabriela, para comemorar a idade

.

nova. A festa foi na residência da anfitriã
com direito a bolo e coro de parabéns.
**

A figurinha carimbada no meio político Carlos
Alberto Ribeiro, descobriu novo dote. Sem
antes, nunca se quer ter assado uma 1ingüiça na

chapa. Agora Ribeiro está se tornando o mestre

da churrasqueira. Até, inclusive, vem recebendo
convites de bacanas para ser o chefe do babado.
O seu assado preferido e o que ele sabe fazer

melhor, é a picanha na brasa.
**

O empresário Nelson Pereira, proprietário
da Real Vidros, resolveu apostar pra valer
no Juventus. A empresa dele já se destaca
como um dos maiores investidores do
"Moleque Travesso". Outro que resolveu

apostar no clube é o empresário Nilton
Dreschsel, da Met. Nilmar.

Aberto
ao público
com café

da manhã,
almoço e jantar

Coffee break

Coquetéis
Buffets

",

,

Formaturas
Casamentos

\
.
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