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Bruno Gagliasso e Gamila
.

Pitanga vivem uma dupla de
vilões na próxima novela das

oito da Rede Globo. A bela
vive uma prostituta na trama

de Gilberto Braga, Paraíso
Tropical. O autor promete
muito amor e sedução na

telinha.
.85

'·2
MíNIMA

Sol com muitas nuvens.

t
Pancadas de chuva à tarde
e à noite.
CONFIRA O MAPA TEMPO.
86

Cassuli Advogados Associados
OAB 1 se 397/99

(47) 3371 75.11
Advocacia Empresarial

.��"'��"'�:"_ ....���....�

SCAR: DE PORTA ABERTAS E COM O PALCO LIVRE PARA TODA POPULAÇÃO

--------AR
ARaUIVO/OCP

.... -

3371-1846/www.proserv.cnt.br

SCAR com infra-estrutura para promover projetos culturais, tem como objetivo facilitar o acesso de todas as camadas sociais 115

Juventus conclama torcida

paramanter a liderança
PIFRn RAGA77!/nr:p

Com ingresso mais barato,
a goleada contra o Joinville

.

e a primeira colocação do

campeonato, a expectativa
é que a torcida compareça
em massa amanhã, às 16h,
no Estádio João Marcatto.
O Juventus enfrentará o

Metropolitano, que perdeu
o técnico Sérgio Ramirez

para o Avaí, Pereira e

Leandro, que jogaram
machucados na quinta
feira, são dúvidas para
amanhã.
'.7

.

_ i I
INVESTIGACAO I i

� I! I
Polícia investiga
queimadas na
região de Corupá
A Polícia Civil, da Comarca
de Jaraguá do Sul, investiga
as causas que provocou
que i mad' a s nas

proximidades da ferrovia na

região de Corupá. Na
momento a polícia ouve

moradores d a s

proximidades d a s

ocorrências 16

Cinco deputados
abrem vaga.para
suplentes na AL
Entre os deputados
empossados esta semana,
dois deixaram suas vagas

para os suplentes. Na lista
dos que devem saiar estão

os deputados Gilmar
Knaesel, Dado Cherem,
Jean Kuhlmann) . .-J2

I

MASSARANDUBA I 11
Prefeitura

entregará carnês
do IPrO após o
carnaval
Os proprietários de imóveis
de Massaranduba
receberão os camês de
IPTU a partir do final de
fevereiro. O aumento é

certo.O contribuinte vai

desembolsar 10% a mais

por conta do acréscimol6
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Pelo que se tem visto nas

últimas semanas, é de se

II� acreditar que aquelaproposta de
III integração dos partidos políticos
representados emJaraguá do Sul
e região para uma. conciliação
de forças em tomo de objetivos
comuns por conta do estado de

cnfandadeparlamentar delegado
pelas umas não passou d� mera

conversa. Quando partidos e

políticos, embora partes
integrantes de'uma aliança que
atingiu seus objetivos na eleição
majoritária, disputam
publicamente até mesmo a

indicação de diretores de
escolas, é legítimo a qualquer
cidadão duvidar da honestidade
de propósitos a que se disseram

dispostos. Infelizmente, é o que
ocorre. Teoricamente, ocupar
espaços nos governos municipal

,.."

OPINIAO O CORREIO DO POVO

Talvez a lição precise ser

estudada de novo e

compreendida. E. com
urgência."

e estadual pode significar que a

região passe a ter um tratamento

justo, exatamente na proporção
em que participa, com trabalho
e impostos, na construção da
economia catasiiiense. Mas a

voracidade por cargos públicos
pelos quais não medem

conseqüências futuras desmente
toda e qualquer manifestação
partida destes segmentos de que
estejam verdadeiramente
imbuídos pelo esPírito coletivo de

opiniao@ocorreiodopovo.com.br

união em torno de objetivos
comuns. Ou seja, aqueles
assuntos que interessam
também ao que toca à parte de
direito legítimo do eleitor
contribuinte. Saúde, educação,
transporte, segurança,
habitação e por aí afora. Neste
momento, pelo que se vê, tais

prioridades, irlfelizmente, ficam
em segundo plano, esquecidas
nas umas de outubro do ano

passado. Como interesses de

partidos e de políticos sempre
predominaram em relação ao

interesse comum, éprovável que
ainda não tenham assimilado
com clareza a leitura das umas,
que não deixou dúvidas quanto
a insatisfação do eleitor. Talvez
a lição precise ser estudada de
novo e compreendida. E com

urgência.

'11111- EDITORIAL
Pensando pequeno

D

. - ENTRE ASPAS

" Eleição é eleição, já passou. Agora é importante haver bom.
.

relacionamento".
Moacir Bertoldi (PR), durante audiência com o presidente da Câmara de Vereadores Rudolfo
Gesser (PP), crítico de sua administração no Legislativo.

'Já deixei claro que, como presidente (da Câmara), represento todos os vereadores".
Rudollo Gesser (PP), esclarecendo motivo da audiência com o prefeito.

"Não estamos brigando pelo cargo de secretário (da SDR) porque o interesse era a

Fesporte".
Valdir B�rdin, presidente do diretório municipal do PFL, sobre a disputa entre partidos aliados
pelo comando do órgão.

- PONTO DE VISTA

Empreendedorismo também
se aprende na escola

Estudos realizados por
entidades respeitáveis, como
o Sebrae, indicam que o Brasil
desponta no cenano

internacional com destaque
entre as nações mais propícias
ao empreendedorismo. De
fato, se formos avaliar as

origens dos estados brasileiros,
veremos que -- como disse .

Pero Vaz de Caminha em sua

célebre carta relatando ao rei

de Portugal o que comitiva de
Cabral descobriu, "aqui em se

plantando tudo dá". A
criatividade do brasileiro, ágil
em encontrar soluções para
tudo, .e sua engenhosidade,

. são mais do que referências.
Em 2006, mesmo, o mundo
comemorou os 100 anos da
invenção do avião, pelo
brasileiro Santos Dumont. Na
nossa região e em toda Santa

Catarina, também há
inúmeros casos de negócios
que surgiram nos fundos das
casas para se tomarem grandes
empresas.De outro lado, os

mesmos estudos mostram que
o tempo de vida é curto, na

maioria das vezes chega a 5 ou
seis anos na média. Há vários
fatores que indicam porque
um negócio muitas vezes não

prospera, como a excessiva

carga tributária, burocracia
estatal e a competitividade
empresarial, má qualidade dos
produtos, atendimento
deficitário ao consumidor etc.
Mas um dos mais relevantes
está relacionado com a falta
de informação na gestão do
empreendimento. Ou seja, a

Educação pode ser um

caminho fundamental para
que os. empresárico�!,

. .Carla Schreiner
Reitora do Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul

especialmente de micro e

pequeno porte se sobressaiam
no competitivo mercado a

que se habilitam. Nesse

sentido, o Centro Universi
tário inicia nos próximos dias
o curso superior de

empreendedorismo, ideali
zado com o imprescindível
apoio daAssociação dasMicro
e Pequenas Empresas, visa a

dar aos empreendedores
noções que lhe ajudarão em

muito na gestão de seus

negócios. A escola, acredi
tamos, cumpre deste modo,
mais uma função estratégia no
sentido de' estabelecer aos

'estudantes' um cabedal de
conhecimentos de marketing .

e administração, entre outros

aspectos, que o ajudarão a

perceber oportunidades de
melhorias.
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iiM,@iit.MRodrigues Imttie Souza

PFL ou PO, Michel para Os índices
Pouco importa ministério? Oa Educação
Três assuntos: essa história Interessado em acomodar O índice do Enem mede
de o PFL mudar de nome para' Nelson Jobim na presidência_ performance individual dos
PO é só espuma. Quero ver se do PMOB, Lula passou a alunos, que fazem o exame
esse partido terá condições de cogitar a hipótese de voluntariamente. Portanto,
estabelecer algum vínculo acomodar Michel Temer uma média que afere uma

orgânico com a socidade/ (PMOB-SP) na Esplanada dos performance individual, de um
eleitores. Até agora, sejamos Ministérios. Sondado acerca grupo que se apresenta
francos, o pefelê só tinha do interesse do presidente, a voluntariamente, não tem
algum apoio da elite --o primeira reação se Temer foi qualquer valor como
eleitorado mais volúvel, pois a de recusar a oferta. O amostragem coletiva. Erro
bastou Lula fazer um deputado soou decidido a maior é o de comparar essa
movimento para o mercado e reeleger-se presidente de seu média que nada quer dizer
a ampla maioria dos ricos partido, ainda que tenha de com a média do ano anterior e
lulou. Decisão do TSE de disputar o cargo com Jobim. tirar uma conclusão. Não quer
redistribuir o fundo partidário A intenção de Lula chegou dizer que a Educação é uma
causou rebuliço nos partidos. aos ouvidos de Temer, pela maravilha. Ao contrário, a
Nanicos, obviamente, primeira vez, na quarta-feira. Educação no Brasil continua
comemoram. Siglas como PT, A julgar pelos movimentos uma vergonha nacional.
PMOB, PFL e PSOB devem se que fez nas últimas horas; a O outro índice divulgado pelo
unir e apresentar projeto de lei idéia de vir a ocupar um MEC, o Saeb, este sim, mede
para reverter a situação. ministério não passa pela a performance das escolas e
Setores da CUT de raiz estão cabeça de Temer. Temer alunos, aponta pequenas
mcontorrnados com a virtual esteve também com o seu variações, algumas para ba�o
nomeação de Luiz Antonio de potencial rival Nelson Jobim. outras para cima, todas c
Medeiros para a Secretarla de Tentou demovê-Io da idéia de dentro dê uma inadimissível IIRelações do Trabalho do disputar o comando do média vexatória que mostra f
Ministério do PMOB. Nos subterrâneos, o com todas as lenase
Trabalho.Ninguém na CUT foi PMOB revive uma velha

a
números a condicão de

ouvido a respeito. disputa pelo comando do indigência da Educação
a

wwwternandorocnçues.combr . partido. brasileira. � a

� blogdaroselvsayao,blog.uol.com,Br �www.marcelomDtas.com.br� losias@uol.com.�r

• DO LEITOR

o que procuram os pacientes
em uma consulta médica?

•Carlos Varaldo
Presidente do Grupo Otimismo de
Apoio ao Portador de Hepatite ç

Muitas vezes o indivíduo pacientepode estarprocu-rando
com uma doença pergunta a o apoio não encon-trado com

outro profissional. Um olhar da medicina. Um paden atu
humano, uma conversa com complicado para médicoscO Dies
palavras amigas, escutando o pouco conhecimento atu�'- s

paciente, dedicando mais dez dos ou para os que não gost carg
minutos, perguntando sobre de dar maiores exphcaç' ao
seus problemas e angústias Estamos _mmi-nhando P

poderia tomar mais fluida a um atendimento mais hun
consulta. Desarmando o

.

nizado e multidisciplinar,on
"impaciente" transfor-mando- o médic� vai �PIlpartilhar
o em um verdadeiro "pacien- pacientes col}l outr

_ te", sem exigir respostas ou profissionais, di�idin em

soluções imediatas, com índices responsabilidades, deixa
meno-res de abandonos no de ser o sumo conhecedor
trata-mento das doenças crôní- tudo aquilo que aflig�
cas.Um novo tipo de paciente paciente. Deixaremos de
existe atualmente. É o "semi- um "Deus" único, sobera
especializado", que procura passaremos a ter um e:xcel�

procuram pateticamente informações na internet ou grupo de "anjos" cuidando tee
alguma coisa perdida. O freqüenta grupos de apoio paciente. ::::d ve

. I. iniOs textos para esta coluna deverão ter no máximo 1.680 carac., Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados pore.
redação@çcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, �

�
Pa

Postal19. E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados). e a

si mesmo se existe, por parte
do médico, conhecimento da

diferença sobre o concei-to

do que é doença e o que é

saúde? O médico, acostu

mado com os sinais dadoen-
.

ça como um fato biológico
olha exclusiva-mente para os

indicadores da doença
esquecendo o indivíduo. A
resposta pela qual procura o

doente e, também, aquela que
o médico procura encontrar,

podem ser tão diferentes que
muitas vezes se transformamem

frustra-ção para ambos. Parece
que durante a consulta ambos
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I está míope, diz LHS

overnador Luiz

, nrique da Silveira e o

sidente da Coteminas,

ué Gomes da Silva, (na
o) defenderam a proposta

descentralizar as ações
ministrativas do governo

dera! durante o Jantar de
Héias prómovido pelaAdvb

! C na quinta-feira. "Santa
tarina é urnBrasil vitorioso,
odelo para os demais",

elogiou [osué, filho de José
Alencar, vice-presidente da

República. "O Brasil está

míope, nenhuma idéia vai

resolver o problema da

violência generalízada sem

uma nova redistribuição dos

tributos", disse LHS. Hoje, os
municípios ficam com 12%

do bolo arrecadado, os

estados com 23% e a União

com o restante.

R.eforma faz-de.-conta
Consta que dos 43 comissionados exonerados em

dezembro do ano passado por conta de. anunciada,
índíspensável e urgente economia. de recursos

públicos, cerca de 20 já foram recontratados,
agora com critérios políticos mais rigorosos. Isso
tem deixado alguns vereadores da base aliada de

cabelo .ern pé. Já não conseguem mais explicar
para muitos eleitores bem informados o que de
fato está por trás da anunciada reforma

admíutstratíva, que, na prática, pode refletir

apenas um novo rodÚio de cargos, oterceíro do
atual governo domunicípio.

uxandn o tapete
Liderados pelo presidente

da associaçãode aqüicultores,
Adernar Muller, agricultores
foram ao gabinete do prefeito
Moacir Bertoldi (PR) .

Querem garantias de que o

atual titular da Secretaria de
! Desenvolvimento Rural,
ArkudoSarti, permaneçano

.,
cargo, prometido pelo prefeito
ao PDT Mas há quem

garanta ter sido tudo jogo de

cena, armado por lideranças
ligadas ao Executivo, para
d " h 1/1'ar um c ega pra a no

suplente de vereador e

presidente do diretório do
.

PDT, RuyDorval Lessmann,
um crítico feroz do prefeito,
mas disposto a apoiá-lo em

troca de espaços para o

partido.

obre cobre e bronze
·"Meu projeto não fala

em nota fiscal e, sim, em
cadastro e receituário
p,ara Controlar a compra
e venda de materiais de
cobre, bronze e alumínio

u�ados", €xplica o verea

dor Ronaldo Rauli-no. O
recel't ' ,

uarío, prosse-gue o

�ereador, terá forma de
Impresso padronizado

�
Para identificar a compra
e a venda de materiais a

terceiros pelo estabele

cimento. No ato da venda

o receituário será pre

enchido pelo comer

ciante e cópias irão para

a delegacia regional e 140
BPM. Vereador Raulino

também é o autor de

projeto criando o Museu

de Esportes a se localizar

na arena multi-uso a ser

inaugurada no mês de
maio próximo.

Enfrentamento Arrumando as malas
A encrenca em torno

do comando da SDR de

Jaraguá do Sul continua.A
ex- secretária e segunda
suplente de senadora,
Niura Dermachi dos
Santos (PSDB), quer de
volta o cargo, dela por três

. anos. Claro, suplente de
senador não tem salário.
Se alguém quiser irritar o

governador é só tocar no

assunto.

Ajuda
Prefeito Bertoldi já

mandou o primeiro projeto
em regime de urgência
para a Câmara de

Vereadores, como o fez
durante quase todo o ano

passado. Desta vez são R$
100 mil para honrar
convênios com entidades;
clubes, sociedades e

associações visando
desenvolver ações no

esporte amador.

Barbaridade!
Prefeitura de [oinville já

tem mais de 10 mil servi
dores. Se é verdade que a

maior cidade do Estado
tem 500mil habitantes, dá
um servidor para atender

cada 500 pessoas. Coisa de

dar inveja à segurança

pública fora da Capital,
onde sobram problemas
com carência de policiais
cada vez maior.

O PPS de Jaraguá do
Sul está desembarcando

do governo do prefeito
Moacir Bertoldi (PR)
onde, aliás, nunca esteve

de corpo presente. Há

cerca de um ano infor

mações veiculadas pelo O
Correio, extraídas de
assembléia do diretório

acompanhada, com auto

rização da executiva,' por

repórter e fotógrafo aqui
da casa, estampou o

descontentamento de

lideranças do partido à.
época com a adrniriis

tração municipal. O que

agora deve se materializar

de forma oficial. Aliás,
outros aliados também
reclamam por cargos,
embora semprte des
mintam tal interesse.

Sentinelas
O fechamento pela

vigilância sanitária de 30

escolas estaduais, inclusive
aqui no Vale do Itapocu,
no ano passado, foi objeto
de discurso do deputado
joinvilense Kennedy
Nunes (PP). Disse ele que
vai "bater" nesse problema
e que os partidos de

oposição terão atitude de
"sentinela" .

DlVULGAÇAo

Liberando os decibéis
o senador Marcelo

Crivella (PRB-RJ), que é

bispo da Igreja Universal

do Reino de Deus, tem

projeto para garantir a

liberdade de culto

religioso, prevista no

artigo 5º da Constituição
no que toca ao verdadeiro

a la.r id o na maioria das

igrejas evangélicas du
rante os cultos. O projeto
do bispo dispensa o

chamado Estudo de

��
Vontade. para fazer
"Humildade, força de vontade e. a inovação será minha
filosofia de trabalho". Carione Pavanello (PFL), ao
assumir a direção gemIdaEesporse e gl3.rantindo que dará
apoio a todas asmodalidades de esportes e não apenas a

um segmento. O que.quis aizer com isso, 1'I.ão explicou.
A posse, mesmo, está marcadapara dia 1?1 às 17 hO�al)'
com presença do governador. Ex�atleta de'futsal, de 39
anos, foi vereador pqr três legislaturas, t;::ln duªs delas
presidiu a Câmara. Pavanellomilitanomundo esportivo
há 20, anos. Ajudou a implantar o �rojeto Malwee de
futsal e a AS,soçiação dos Amigos do EsporteAmador.
crescer emmeio a tempestades.

"

1

Impacto da Vizinhança e

muda a Lei Federal 10.257/
01, o conhecido Estatuto

da Cidade, que não prevê
proibição. Não são poucas

as encrencas com vizinhos

que professam outras

religiões pelo que eles
consideram isso um

exagero na manifestação
de fé. Na verdade, cada um

tem o direito de se expressar
como bem entender.

Horários
Vereador Dieter Jans

sen (PP) sugere ao

prefeito Bertoldi estudos
para a readequação de
horários de ônibus na

entrada e saída de traba
lhadores das principais
empresas. Um estudo que

poderia ser ampliado para

readequar horários das

empresas, evitando con

gestionamentos em várias
ruas de acesso.

Entrevero
Polícia Militar de

J araguá do Sul exige
receber valores maiores

originados em multas de
trânsito via convênio

existente com a prefeitura.
Que não pagou o que
devia à corporação no mês
de dezembro de 2006. E

nem de janeiro. Cada parte
interpeta o convênio à sua

maneira. Decisão está com
.

,

o TCE.

DETALHE

Mudanças 1 ,

Os congestio-
!
l
I

namentos provocados .

pelas mudanças no

trânsito são admitidos

pelo secretário de I
, Urbanismo Afonso :)

Piazera Neto. Tanto é
J

que a nova sinalização
horizontal nas áreas
central está sendo feita )

à noite, para não ,

complicar mais. De T

dia, só nos bairros. �

)

Mudanças 2 )

Usuários do transporte
coletivo urbano vão

,

ficar mais um mês
torrando no sol

;

escaldante deste verão
ou tomando banho de

z

chuva. É o prazo
i
,

mínimo estabelecido
,

por Piazera para que )

sejam construídos. O ,

-

investimento é por
conta da empresa
Canarinho. 1

Mudanças 3
A empresa tem ,.

compromisso
contratual de investir
R$ 3,7 milhões por
conta da renovação da

� . � � �

concessao por mais
dez anos sem licitação

"

aprovado pela Câmara.

Responde, ainda, por r
obras de revitalização .,

do terminal central. 1

Que deveriam começar <

em agosto de 2006.

Antropófagos
Loteamento de cargos
entre PFL, PSOB e

PMOB atinge até as

escolas estaduais da

região .. Com uma
,

disputa intestina para
indicação dos novos

diretores. Perguntar
não ofende: por que, \

ao invés de indicar r

amigos, os políticos !

não defendem sistema ,

de eleição nas
-

escolas?
,

Tabuleiro
Primeiro passo para o

prefeito Moacir.
Bertoldi acertar os

,

ponteiros na Câmara .

de Vereadores foi
dado. No lugar de
Carione Pavanello

(PFL), que assumiu a

Fesporte, entrou José
Osório de Ávila (PFL).
O "Zé da Farmácia"
não é sim nem não,
muito pelo contrário.

o

q
J.

(j

()

3

,
•

..
1

1
.)
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FALCÃO COMEÇA A VIDA DE EMPRESÁRIO E MONTA NEGÓCIOS EM JARAGUÁ DO SUL

�'Quero parar de jogar com cerca de 35 anost
.

JULIMAR PIVATTO

o craque Falcão começa uma nova fase na

vida. Já pensando no futuro, ele começa a

difundir ainda mais os negócios e,
....aproveitando a boa relação com a cidade de
f)araguá do Sul, implantará aqui a primeira
t�scolinha de futebol com a marca da Falcão

�§ports. De contrato renovado com a

�alwee até 2010, o craque já começa a

�prever a aposentadoria. Ele quer parar de

f$ogar por volta dos 34, 35 anos e não

�scondeu o desejo de encerrar a carreira

�:ãqui. "Sei que fico até 2010, depois a gente
,�decide. Se não for interessante para a

t·�mpresa que eu fique, procuraria outro

�aminho. Mas quem sabe, com novos

��títulos, eu prolongue ainda mais a minha
Í« A' "

�ermanencla .

i!b melhor do mundo também falou do
�f�arinho que tem por Jaraguá do Sul e de
Gsn
como se sente bem na Malwee. Só mostrou

insatisfação com as mudanças nas regras do
futsal, que para ele, são a favor da
violência, no caso específico da eliminação
�o número máximo de faltas individuais.

OCorreio doPovo - Essa
idéia de abrir a escolinha e

também criar amarcaFalcão
Sports é já pensando na

aposentadoria?
Falcão - Acho que é um

projetomeu, já que em todo
lugar que ando as pessoas per

. 'guntavam e pediam isso. É al-
go que até demorou para

: acontecer. Isso veio muito for-
.

i te durante as férias na minha
; cabeça e pus tudo em prática
! no final do ano. Fui atrás das
,

! pessoas especializadas não só

··i para a escolinha, como para a

l loja. E o Beira Rio me procu

I. rou como uma forma de ajudar
! tanto a mim, como a eles.

i
-

.

O Correio - E a sua lojaI

! vai funcionar de que
: maneira?

I Falcão - Ela será em frente
: ao Colégio Divina Providên-
': cia. Devemos abrir entre 15 é

1 30 de março, somente quanto
! estiver tudo em mãos. Vamos,

: comercializar artigos esporti
: vos e uma linha minha queI

I estou lançando, que é aFalcão
I Sports. A Malwee abraçou a

! -idéia e entrou junto. EntãoI

!

pronta, pois fiquei dez meses

atrás disso. Portanto os papéis
para a franquia da escolinha
estão prontos, mas para a loja
é algo que verei no futuro.

O Correio - E quantas
crianças farão parte desta
escolinha emJaraguá do Sul?

Falcão - A minha idéia é

começar com mais de 100
alunos. Começamos sem

divulgação e já chegamos em
80. Mas depois do carnaval
quero chegar entre 250 a 300
em um mês. Temos o ginásio
e dois campos, a intenção é
trabalhar com 350 alunos, no
máximo. Estamos variando as

turmas entre futsal e futebol
de campo. Também temos

uma parceria com o São Paulo
para, pelo menos a cada seis

meses, levar os alunos para lá,
para que eles entrem com o

time em algum jogo oficial,
fazer visita no centro de
treinamento.

O Correio - Montar uma
escolinha e uma loja na

cidade, mostra que os laços
de Falcão comJaraguá do Sul

estão cada vezmais estreitos?
Falcão - Cada vez mais.

Estou trazendomeu cunhado
que cuidava domeu escritório
em São Paulo para cuidar
aqui. Fiz uma proposta para o
meu sogro para ele vir morar
para cá e também' cuidar da
loja. Estou trazendo a família
toda para cá porque vou estar

sempre viajando e precisa ter

alguém cuidando os meus

negócios.

O Correio - E o contrato

até 2010 com a Malwee já
foi assinado?

Falcão - Ainda não está

assinado, mas está fechado.
Pelo menos mais quatro
temporadas eu estarei aqui e,
quem sabe as coisas dando
certo, eu não prolongue cada
vez mais. Agora vamos bater
os contratos e pelo que .eu

conheço deles e eles conhe
cem de mim, hoje uma pala
vra vale mais do que papel.
Posso dizer então que está
tudo certo.

O Correio - Das

propostas de ir para o

exterior, qual foi a que te

seduziu mais?
Falcão - Teve várias pro

postas durante vários anos. A
última foi esta do Barcelona
que eles queriam o Ronaldi
nho Gaúcho no campo e eu

no futsal. Mas a Malwee vê
em mim, assim como eu vejo
na Malwee, um casamento

perfeito. Aindamais com essa

idéia da minha grife, da
escolinha, com a loja. São coi
sas que você põe no papel não
vale a pena. Pelo lado salarial
até vale a pena ou empate,mas
os extras que eu tenho no

Brasil, como eventos, isso eu

não vou ter em lugar
nenhum.

O Correio - Já está

pensando na aposentadoria?
Falcão - Acho que 2010

vai ser cedo para parar. Vou
estar com 32 para 33 anos.

Espero parar com 34 a 35
anos. Se puder terminar aqui
na Malwee, para mim será
ótimo.

.
O Correio - Falando das

mudanças da regra do futsal.
Este ano, foram abolidas o

• QUEM É:

"A.Malwee vê. em
mim, assim
como eu vejo na

Malwee, um"
"casamento
perfeito e por
:lsso não foi para
o eJterior��

eles vão fazer os produtos,
sendo oito linhas masculinas
e quatro femininas. Será uma
loja de artigos esportivos
normais com um cantinho do
Falcão, onde ficará roupas de
treino e jogo tanto da Seleção
Brasileira como da Malwee

O Correio - Tem a

intenção de virar franquia?
Falcão - A procura pelas

escolinhas já está grande. A
documentação está toda

"Pelo menos maí
quatro tempo.. I

radas·eu estarei
na lVIalwee e",
quem sàbe as em
sãs dando certo,
eu não prolongue
cada vez mais"

número mínimo de fal
individuais. Você acha
um jogador como você se

mais"caçado" em qua
Falcão - Eu não entendi ('

estas mudanças qu'
valorizam a violência. �

tirassem esse limite porqu "

um time era prejudicad
com um atleta que tives�

que sair toda hora, ai

entenderia. As falta
coletivas continuam, vãol
de tomar cuidado.
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OPULARIZAR A SCAR E SEUS EVENTOS É O OBJETIVO DE LIDERANÇAS DE JARAGUÁ

, CAR populariza projetos culturais na comunidade
�� massificação do

1trabalho produzido pela
CAR depende,
mbém, da procura

!. A Sociedade Cultura

tística (SCAR) de Jaraguá
o Sul desenvolve uma série

e atividades em prol da
wltura da cidade e do Estado.

O que mais se conhece são as

promoções de eventos do

quilate do Festival de Música

eSantaCatarina (FEMUSC),
onsiderado um sucesso pelos

., articipantes, comunidade e

orga-nizadores. Para Monika

Hufenüssler Conrads, Presi
'dente da SCAR e do Instituto

FEMUSC, em entrevista

concedida ao programa
FalandoFrancamente daRádio

Jaraguá, "o sucesso está na

qualidade do que foi ofere

cido", e completa "promove de

forma positiva o nome de

Jaraguá do Sul".
Mas além de promover e

realizar
.

eventos como

FEMUSC, Monika enfatiza

que é necessário tornar os

eventos acessíveis àpopulação,
como os Concer-tos Sociais

apresentados no festival.
Durante o Festival, a música

chegou às platéias de todos os

gostos e classes sociais, através
de concertos, permitindo que a

população ouvisse e assistisse

apresentações, que normal
mente são vistas por grupos

. privilegiados. Em Corupá, O
Correio conver-sou com Carla

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA
(SCAR) RUA JORGE
CZERNIEWICZ, 160 - BAIRRO
CZERNIEWICZ - FONE (OXX47).
3275-2477

Novicki, funcionária pública
que afirmou, "para mim foi

original, diferente, nunca
tinha visto, nem pela tv".
Apopularízação des-tacada

por Monika já é realidade na

SCAR, onde tem vários

projetos que contemplam todas
as camadas da população.
Entre os projetos citados pela
presidente da SCAR estão,
"Portas Abertas" que permite
a população visitar e conhecer
os bastidores de um teatro;
"Palco Livre", oportunidade
oferecida a grupos da região
para se apresentar, contando
comuma estruturaprofissional,
sem custo para o artista, e

projetos para iniciação a

musicà, teatro, dança, entre
outros. Os interessados em

participar de algum desses
projetos deve procurar a

Sociedade Cultural para mais

informações.

EDITAL DE REVOGAÇÃO
INSTRUMENTO DE REVOGAÇÃO DE MANDATO QUE FAZEM MARCELLO FURLICH E SUA
MULHER SOFIA FURUCH, COMO ADIANTE SE DECLARAM:

Saibam quantos esta pública escritura de revogação de mandato virem que, aos vinte e nove elas
do mês de janeiro do ano de dois mil e sete (29/01/2007), nesta Cidade e Comarca de Guaramirim,
Estado de Santa Catarina, perante mim Interventora, neste Serviço Notarial, compareceram como

outorgantes MARCELLO FURLlCH, carteira de identidade nO 2/C - 3.230.962-SSP/SC, CPF nO 216.538.369-
20, e sua mulher SOFIA FURLlCH, carteira de identidade nO 2/C - 3.231.997-SSP/SC, CPFnO 904.987.639-

� ,

00, brasileiros, casados sob o Regime;de Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei
6.515/77, agricultores aposentados, residentes e domiciliados na Estrada Ribeirão da Lagoa, s/no, em
Massaraflduba, SC; assinando à rogo dele outorgante por estar impossibilitado de assinar por motivo
de doença de conformidade com a Declaração Médica assinada pelo Dr. Rogério José Guindani-CRM
6389 em 22/01/2007, o Sr. Leandro Marcelo Furlick Damazio, CI RG nO 4.845.782-SESPDC/SC, CPF nO

059.149.089-73, brasileiro, solteiro, maior, funcionário público, residente na Rua Ferdinando Pradi, nO
45, ap. 305, Bairro Centro, em Jaraguá do Sul, SC, e as testemunhas: Jair Franzen, CI RG 3.230.089-1-
SESP/SC, CPF nO 902.779.459-68, brasileiro, solteiro, maior, estampador, residente e domiciliado na

Rua Rio de Janeiro, nO 666, Bairro Schroeder I, em Schroeder, SC, e Claudeomir de Jesus Tatsch, CI RG
nO 7.175.123-6-SESP/PR, CPF nO 007.286.519-98, braslleíre, solteiro, maior, caminhoneiro, residente
na Rua Ervino Hanemann, nO 414, Bairro Avaí, em Guaramirim, SC; reconhecidos CO[TIO os próprios do
que dou fé. E pelos outorgantes, me foi dito que por Instrumento Público de Procuração, lavrado no livro
053, às folhas 152/152v, neste Tabelionato, em 20 de abril de 1994, outorgaram procuração ao Sr.
LADISLAU WROBLEWSKI, com poderes para assinar em nome dos outorgantes uma Escritura Pública
de Cessão de Direitos Hereditários em favor do Sr. Ladislau Wroblewski ou a quem este indicar dos
seguintes imóveis: 1) Um terreno contendo a área de 237.600,00m2, adquirindo do Sr. Emilio Manke
Junior, conforme Escritura Pública de Compra e Venda, feita no município de Massaranduba, neste
estado, no livro 009, às folhas 77vo; 2) Um terreno Contendo a área de 237.600,00m2 adquirido do Sr.
Silvana Inácio de Senna, devidamente registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Blumenau,
neste estado, sob nO 13.276, livro 3-M, às folhas 220, com os demais poderes constantes da mesma.
Que pela presénte escritura e nos melhores termos de direito, revogam unilateralmente em todos os

seus termos a procuração acima referida, para que, a partir. desta data não gere mais nenhum efeito em

Juízo ou fora dele e mais, nenhum ato possa ser praticado pelo Sr. LADISLAU WROBLEWSKI calcado no

instrumento ora revogado. Os outorgantes expressamente declaram que foram orientados pela Sra.
Interventora que a presente revogação é feita de conformidade com os artigos 891 a 893 do Código de
Normas da CGJ/SC, e para que a revogação atenda os requisitos judiciais exigíveis é necessário a

notificação do mandatário, de terceiros ínteressados, a publicação de editais, bem como tudo que se

.

fizer adequado para plena, configuração desta revogação, para que se tenha efeito oponível erga
omnes, e ainda que é de 'inteira responsabilidade dos mandatários, ora outorgantes o atendimento
destes pressupostos. Pelos digo, outorgantes, foi dito que aceitam esta escritura como aqui se contém,
e que a presente revogação fica fazendo parte integrante e complementar da procurar';!" ora revogada,
para que juntas produzam seus devidos e legais efeitos; e que por este mesmo ins\· , autorizam
a Sra. Interventora deste Tabelionato para que faça constar à margem da proeuraç. ência desta
escriturade revogação de mandato. ASSIM O DISSERAM do que dou fé e me pediram 41.le lhe lavrasse
esta escritura, que sendo lida, acharam conforme, a foi aceita em tudo por aqueles que, reciprocamente,
outorgam e assinam. Ficam dispensadas as testemunhas conforme artigo 884 do Código de Normas da
COrregedoria Geral da Justiça de SantaCatarina.· .:

Eu, Interventora, que a mandei digitar, conferi e subscrevi, dou fé, dato e assino. Protocolo nO 1588, do
Livro nO 01, em 29/01/2007.

.

VJ / Guaramirim, SC, 29 de Janeiro de 2007.

ARQUIVO/OCP

A SCAR realiza váriõsprojetos. Monika Conrads (detalhe), convida interessados a procurar a entidade para infonmaçóes
\

)

"E"RE�SE"" IERCE'.
. Acere/e o ritmo de suas
conquistas na
Fellows'ldiomas.

-

',"

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

Carga horária: 2tr semanais.
Manhã/Tarde/Noite
*desconto para alunos novos
nas mensalidades de
Fevereiro, Março e Abril

Inglês ou Espanhol.
Rápida e eficiente._
1 semestre em l.mês.
Carga horária: 8h semanais.
Público: jovens e adultos.

Manhã/Tarde/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. *

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

Matriculas'
Abertas',

* Solicite mais informações

3275·3475
Início das aulas: 12.02.2007

Rua D�m�ng(js da-Nova, 227 .J�ra9uá do $ur.

. (em fr.ente à Circuito VeiculOs) .

( fellows@netuno.com.br ,,' .

i
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V�RBA: ORÇAMENTO FINAL DEVE FICAR EM QUASE R$ 2 MILHÕES, MAIORIA VEM DO CAIXA DA PREFEITURA' • INDICADORES ECONÔMICOS
I

Licitação para obras no Hospital. .

/ '

deve sair na próxima semana
CESAR JUNKES/OCP

E� cerca de nove meses, o Hospital Municipal de Massaranduba ganhou poucas evoluções. Entre elas, as divisórias no piso interno e a cobertura da fachada
,
,
,

Censnução do prédio•

está parada desde

novembro, mas a meta
é !naugurar em,2008

KELLY ERDMANN
M4sSARANDUBA

. ·Parada. Assim está a

construção do Hospital
Municipal de Massaran-duba.
Desde o final 'de novembro
nenhum operário trabalha,na
obra e poucas são as evoluções
vistas no local nos últimosnove
meses que antecederam o

término do contrato com a

empreiteira responsáveL

Iniciada em 2004, a

estrutura deve ficar pronta até
dezembro deste ano ou começo
de 2008. A abertura à
comunidade pode ocorrer em

2008, mas, "não se sabe,
exatamente quando", segundo
o assessor de Planejamento,
Roberto Leu. Ele afirma que
existe a possibilidade de lançar
o próximo edital de licitação em
alguns dias. "Será omais abran
gente de todos porque com

preende o segundo pavimento",
diz. Além disso, esta etapa
também vai beneficiar os

acabamen-tos do primeiro piso,
na atualidade sem janelas,
portas e revestimento no chão,

teto e nas paredes.
Estima-se que o total a ser

investido a partir deste edital
chegue a R$ 1 milhão. De
acordo com Leu, até agora
foram gastos cerca de R$ 550
mil e o orçamento final do
prédio pode ultrapassar amarca
de R$ 1 milhão e 800 mil. O
dinheiro vem, na maioria, dó
caixa da Prefeitura, exceto os

R$ 100 mil repassados pelo
governo de Santa Catarina no
começo das obras. Outra
transferência feita para
financia-la veio do lucro da
Fecarroz (festa do município
realizada no final do primeiro
semestre) de 2004 e 2006. O

assessor de Planejamento
comenta ainda que a

administração pública tenta

viabilizar recursos "de fora",mas
conta com poucas expectativas
favoráveis neste sentido.

O projeto do Hospital de
Massaranduba comporta a

abertura de um Pronto
Atendimento, Centro
Cirúrgico Obstétrico, setor de
Serviços (com cozinha,
farmácia, entre outros) e de

Internação, com espaço para 25
leitos. Dependendo da
necessidade, é possível a

contratação de 50 a 60
funcionários, incluindo todos os
turnos de trabalho e cargos.

Entrega dos carnês de IPTU
fica para depois do Carnaval

.
.

Os contribuintes de
Massaranduba vão ter que
esperar até o final destemês para
receber os carnês de IPTU

(Imposto Predial e Territorial
Urbano) referentes a 2007. O
atraso ocorre porque o

documento ainda está em fase
de confecção e não tem data
definida para chegar à

, Prefeitura.
Segundo informações do

diretor do Departamento .de
Administração e Finanças,
Hilário Fritzke, os cerca de 2.200
moradores que devem pagar a
taxa só vão poder retira-la
depois do Carnaval. Mesmo
assim, ele antecipa o valor do
aumento: 10%.

Quem optar por acertar a

conta à vista, precisa reservar o
dinheiro para o dia 10 demarço.
Já as parcelas têm vencimentos

seguidos no dia 10 do mês que
vem, de abril,maio e junho. "Há
uma chance mínima de a

primeira ser prorrogada

dependendo de quando os

carnês estiverem aqui na

Prefeitura", comenta Fritzke.
Os aposentados com renda

familiar de até um saláriomínimo
(R$ 350) têm a possibilidade de
solicitar isenção, assim como os

produtores rurais. Para estes, é

obrigatória a comprovação de
atividade agrícola a partir da
apresentação de nota fiscal de
produtor e do pagamento do ITR
(ImpostoTerritorialRural). Nos
dois casos é preciso procurar o
Departamento de

Administração e Finanças com
os documentos exigidos em

mãos.

O horário de expediente do
setor é das 8h30 às 11h30 e entre
às 13h30 e 16h30. Todos os

camês de IPTU deverão ser

retirados na Prefeitura, exceto
aqueles pertencentes a pessoas
que não residem no município.
Para estas, a taxa chega através
dos Correios. Mais informações
pelotelefone (47) 3379-1223.

Polícia investiga queimadas
As queimadas ocorridas no

segundo semestre de 2006 na

região de Corupá sãomotivo de
uma investigação por parte da
Polícia Civil da Comarca de
Jaraguá do Sul. No inquérito, o
delegadoUriel Ribeiro trabalha
com a hipótese de as ocorrências
terem sido criminosas.

Segundo ele, as chamas
eram percebidas sempre nas

proximidades da linha férrea e,

por isso, omomento é de ouvir
os depoimentos de pessoas que
moram naquelas áreas para
chegar a alguma conclusão.
Antes disso, a polícia fez levan
tamento fotográfico do trecho
atingido. "Há a suspeita de que
o fogo tenha partido de dentro
dos trens e de forma proposital",
comentou.

A meta, conforme Ribeiro,
é encerrar a coleta de infor
mações até o próximomês. Caso
a ação criminosa seja compro
vada, os culpados vão responder
judicialmente pelos danos
causados ao meio ambiente e

estão sujeitos à prisão.

De acordo com o sub
comandante do Corpo de
Bombeiros Voluntário de
Corupá, Carlos Alvez, as

queimadas aconteceram entre

os meses de setembro e

novembro. A mais importante
ocorreu noConsórioQuiriri, em
São Bento do Sul, onde os

prejuízos à natureza foram
considerados sérios. (KE)

Ribeiro suspeita de ocupantes de trens

• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,107 2,108 11

PARALELO 2,220 2,320 lit

TURISMO 2,032 2,192 11 'I
1• BOLSAS DE VALORES • POUPANÇA

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 44.284 ·1,35%
lit DOW JONES (N. York) 12,565 002%
11 MERVAL (6, Aires) 2.100 118%
lit NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,748

• CUB fevereiro
R$890,14

1�
--------------------------------------..

• FALECIMENTOS
Faleceu às 02:30h do dia 09/02, o jovem Edílson Klabunde, com idade de 19
anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no Cemitério se
Santo Estevão.

Faleceu às 02:00h do dia 09/02, a senhora Maria Terezinha Kammer, com
idade 40 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o
sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 00:40 do dia 09/02, o senhor Roland Paganelli, com idade de 17
anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Apóstolo Paulo e o

sepultamento no Cemitério de Rio da Luz I.

o

Faleceu às 22:00 do dia 08/02, o senhor Ivo José Koerich, com idade de 56
anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento
no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 20:30h do dia 08/02, o jovemAiitonGiovanidosSantos.comidade
de 17 anos.O velório' foi realizado em sua residência e o sepultamento no
Cemitério Santo Estevão.

, Faleceu às 14:45 do dia 07/02, a senhora Sisyla Peixer, com idade de 96
anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento
no Cemitério Santo Estevão.

Coloque uma estrela para guiar.o seu futuro.
Para superar os desafios da vida, é.predso coragem e sapedoria.
Você pode escolher crescer ao lado de um gula que possa
orlentá-lo ¢ indicar as melhores direções. COrn mais de cern anQ$
de experiência na arte de educar, o Marista oferece as

Condlçõe�neces$árlaspara que você tenha urna bagagem repleta
de valores para a vida, com a certeza de saber investigar e poder
percorret os diferentes caminhos com segurança e firmeza.
Por isso, na hora de escolher quem vai conduzi-Ie> pelo
murrdo chamado conhecimento, escolha o Colégio Marista.

Ál_;streta que leva você mais longe,.
-::::!* C O L É G I O

��R�SJí�

transporte e turismo
TRANSPORTE DE ESTUDANTES

PARA JOINVILLE COM MICROÔNIBUS
TRANSPORTE ESCOLAR

E UNIVERSITÁRIO
UNERJ - CEPEG - SENAC - FAMEG

Ligue: 3370-4888/9184-9988 com Luciane Ligue: 3371-'589·1 /9973-8831 com Roselene

posmvo - ENERGIA - EXATHUM - SOCIESC/TUPY - ACE
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TIVAÇÃO A MIL: TITULARES DESCANSAM E RESERVAS TREINAM NO JOÃO PESSOA

uventus enfrenta o Metropolitano para
anter a regularidade no Catarinense

'-

mar Schulle ainda

m duas dúvidas

It! ra o confronto de

Ir, manhã à tarde

Jl ULiMAR PIVATIO
Il�ARAGUÁ DO SUL

) A goleadanoJoinville ainda
, serefletiana treino doJuventus,
ontem à tarde no Estádio do

.

'

JoãO Pessoa. Enquanto os

jogadoresqueatuaramnavitória
.

dequinta-feiradescansavam, os
reservas fizeramumcoletivocom

o time júnior do Moleque
Travesso. O técnico Itamar

Schulle espera ver o João
Marcano lotado, para apartida
de amanhã, às 16h, contra o

Metropolitano. Com ingresso
antecipadomaisbarato e uma

torcida feliz da vida com a

goleada em cima do Jec, a

expectativa do treinador é

grande.
liA torcida pediu ingresso

•
mais barato e a diretoria

atendeu. Dentro de campo o

torcedor está feliz com 6 que o

time está apresentado. Estamos
nosmantendo entre osprimeiros
sempre", disse Schulle. O
treinador ainda tem duas

dúvidas parao jogo de amanhã.
O lateral Pereira e o atacante

Leandro, que jogaram lesíonados

ernjoinville, ainda sentem dares

edevem ser confirmadosou não

apenas momentos antes da

partida. Por outro lado, Schulle
terá a volta do ala Itamar e

poderá contar com a estréia de
Leanch-oGuerreirooudeMárcio
Martins.

"O Márcio chegou agora e

. precisa conhecerumpoucomais

o grupo. Eu não gosto de fazer
muito isso. Gosto de fazer aos

poucos, com o atleta se ambien

tando, é melhor até para o

jogador", declarou. Uma opção
parao ataque, caso Leandro não

jogue, pode serjean Michel,
artilheiro tricolorna competição
com quatro gols. ''Pode ser tanto
ele, como o LeandroGuerreiro.
Amanhã (hoje) de manhã farei
um trabalho tático para definir

quem começa jogando", conclui
Schulle.

PIERO RAGAZZI/OCP

l

Jean Michel (D) é o artilheiro do Juventus no campeonato e pode ser uma das opções para o ataque tricolor amanhã

---------:------_",..,-.------_ - -- - -- -

, \ '(

SlfRodada �.

- --

-

CATARINENSE 2007
- ---

- --

Amanhã

18h - Joinville XChapeooense
--------------------�

1611- Juventu;xMetroPOlitánfj
�

16h - Atlético x Aval

17n - Eigo�ireQ§� xPr��peJ"i ,

17h - Brusque x Guarani

19h - Criciúma x Marcílio Dias

98Rodalfa

Quarta-feira *
-

201130 - FigueirenseXAvaí

20h30 - Juventus xAtlético

! 20h30;.,;.el1apê(:�ns��ftósfl!f#
20h30 - Brusque xMetropol�ano

20b30 --;gCriciúma xJ.Oinville OI •

20h30 - Marcílio Dias xGuarani

* Horáriospodem seralteraoos

CLASSIFICAÇÃO

Col. Times
Juventus
Criciúma
Atlético

MetrollQlitano
Marcflio Dias
Guarani

70 Chapecoense
8Q Joinville
go Avaí
100 Figueirense
110 Brusque
1ZO Prós�ra
��

DEPÓSITOS ASSOCIAÇÃO JEF JGUÁ
Leonidia Welk Straub 2005.72.09.000651-7 Juizado Especial Jaraguá 11/07/2006

Leonora Maria Bockor 2005.72.09.000358-9 Juizado Esnecial Jaraauá 13/09/2006

teooa Rech 2005.72.09.000019-9 Juizado Esoecial Jaraauá 18/08/2006

Lindolfo Krueaer 2005.72.09.000354-1 Juizado Esnecial Jaraauá 18/08/2006

Luiz Klein 2005.72:09.1100170-2 Juizado Especial Jaraguá 11/07/2006

Marcos Ceruti 2005 72.09.000423-5 Juizado Esoecial Jaraguá 13/09/2006

Maria Helena Tironi 2005.72.09.000653-0 Juizado Esoecial Jaraguá 11/07/2006

MarioWeiller 20057209000015-1 12/01/07

Max Friese 2005.72.09.000245-7 Juizado EsoeciaJ Jaraauá 28/07/2006

Norberto Soredemann 2005.72.09.000246-9 Juizado Esoecial Jaraguá 13/09/2006

Oloa Junckes Krevssig 2005.72.09.000636-0 Juizado ESDecial Jaraauá 13/09/2006

Olinda Hart Schmitt 2005.72.09.000654-2 Juizado ESDecial Jaraauá 11/07/2006

Osmar Klein 2005.72.09.000350-4 Juizado ESOBCiaJ Jaraguá 13/09/2006

Paulo Burner 2005.72.09.000018-7 Juizado ESDeclaJ Jaraauá 13/09/2006

Pedro De Almeida 2005.72.09.000368-1 Juizado Esoeclal Jaraguá 28/07/2006

Pedro Medeiros 2005.72.09.000367-0 Juizado ESDeclal Jaraauá 28/07/2006

Pedro Schimainski 2005.72.09.000422-3 Juizado Esoecial Jaraguá 18/08/2006

Rita Voloi Fenazza 20057209000177-5 12/01/07

Rudi Klemann 2005.72.09.000435-1 Juizado Esoecial Jaraauá 13/09/2006

Seailfredo Tecilla 2005.72.09.000197-0 Juizado Esnecial Jaraauá 14/09/2006

Tarcisio Jose Lescowicz 2005.72.09.000171-4 Juizado Esoecial Jaraguá 14/09/2006

Thomaz Menel 2005.72.09.000363-2 Juizado Especial Jaraguá 13/09/2006
2005.72.95.014085-9 R

Udo Milnitz 2005.72.09.00064 Juizado Especial Jaraguá 28/07/2'006
2005.72.95013924-9 R

Valdir Manske 2005.72.09.000195-7 Juizado Especial Jaraguá 14/09/2006
2005.72.95.009523-4 R

Yanda Hornburg 2005.72.09.00043 Juizado Especial Jaraguá 11/07/2006
200572.95.020463-1 R

Vendolin Bratzki 2005.72.09.00001 Juizado Especial. Jaraguá 11/07/2006
2005.72.95.009233-6 R

Waldemar Hornburg 2005.72.09.000242-1 Juizado Esoecial Jaraauá 14/09/2006

Waldemar Mueller 2005.72.09.000364-4 Juizado Esoecial Jaraguá 11/07/2006

Waldir Kuehne 2005.72.09.000635-9 Juizado Especial Jaraguá 28/07/2006

Waldo Krueaer 2005.72.09.000633-5 Juizado Esoecial Jaraguá 18/08/2006

Wander Bartel 2005.72.09.000235-4 Juizado ESDecial Jaraauá 14/09/2006

Wanfried Schroeder 2005.72.09.000012-6 Juizado Esoecial Jaraauá 13/09/2006

WllIv Baumann 2005.72.09.000251-2 Juizado Esoeclal Jaraguá 13/09/2006

WllIv Piske 2005.72.09.000252-4 Juizado Esoeclal Jaraauá 13/09/2006

COMUNICADO IMPORTANTE

AASSOCIAÇÃO,DOS POUPADQRES E COBRENTISTA.S DO ESTADO
.' .'. DE SANTA CATARINAINfORMAAOS,POUPADORES:

O número do Jltocess6 e-o [1�Íi1e po respe'C�iv,o.'autut,:IR6[J�ADQfY'indj�ad6 na tabela abaixo, possui

valor,dep9sifado judicialmente pela CEF, e que poderá se dirigir'a Jüstiça Federal de Jaraguá do Sul -

Vara do Juizado Especial, para entrega da autorização de levantamento de valor.

Rudolfo Gesser
Presidente

Nome N° PROCESSO VARA DATA

Adelia Baumgartel MarQuardt 2005.72.09.000253-6 Juizado Esoecial Jaraauá 28/07/2006

Adernar Butlendorf 2005.72.09:000243-3 Juizado Especial Jaraauá 28/0712006

Adernar JaM 2005.72.09.000239-1 Juizado Esoecial Jaraouá 13/09/2006

Adernar Koosch 2005.72.95.009237-3 Juizado Especial Jaraauá 11/07/2006

Ademar Lescowicz 2005.72.09.000005-9 Juizado Especial Jaraauá 11/07/2006

Adernar Schwarz 20057209000179-9 12/01/07

Adolfo Wackemaae 2005.72.09.000194-5 Juizado Especial Jaraauá 13/09/2006

Alberto Zick 20057209000193-3 12/01/07

Alfredo Darem 2005.72.09.000631-1 Juizado Esoecial Jaraauá 14/09/2006

Alfredo Horonaozo 2005.72.09.000652-9 Juizado Especial Jaraauá 11/07/2006

Alice Maier 20057209000361-9 12/01/07

Alido Hafemam 2005.72.09.000481-8 Juizado Esoecial Jaraàuá 14/09/2006

AlirioDalri 2005.72.09.000640-2 Juizado Especial Jaraauá 28/07/2006

Arnandio Schmidt 2005.72.09.000632-3 Juizado Especial Jaraguá 28/07/2006
2005.72.95.015090-7 R

Andre Ponticelli 2003.72.09.001683-6 Turma do TRF 4" Reaião

Angela Steinke Maass 2005.72.09.000250-0 Juizado Esoecial Jaraauá 11/07/2006 .

Anna Rooelato Lescowicz 2005.72.09.000178-7 Juizado Especial Jaraauá 13/09/2006
Amo Kruger 2005.72.09.000424-7 Juizado Especial Jaraguá 13/09/2006

Arthur Kleinschmidt 20057209000196-9. 12/01/07

Augusto Hasse 20057209000003-5 12/01/07

8enno Schroeder 2005.72.09.000427-2 Juizado Espe'cial Jaraguá 13/09/2006

Bertoldo Lindemann 2005.72.09.000241-0 Juizado Esoecial Jaraguá 18/08/2006

Bertoldo Panstein 2005.72.09.000641-4 Juizado Especial Jaraguá 28/07/2006

Bertoldo Viebrantz 2005.72.09.000649-9 Juizado Especial Jaraguá 14/09/2006

Celso Eloi Lenzi 2005.72.09.000426-0 Juizado Especial Jaraguá 28/07/2006

Charles Siewert 2005.72.09.000351-6 Juizado Especial Jaraouá 28/07/2006

Conrado Hansen 2005.72.09.000001-1 Juizado Esoecial Jaraauá 13/09/2006

Conrado Kruger 2005.72.09.000365-6 Juizado Especial Jaraguá 14/09/2006

Crtstian Carlos Wackerhage 2005.72.09.000357-7 Juizado Especial Jaraguá 28/07/2006

Curt Ricardo Paria Kuhne 2006.72.09.000137-8 Vara Federal Jaraouá 14/09/2006

Edernar Gaedke 2005.72.09.000430-2 Juizado Especial Jaraguá 18/08/2006

Edla Undemann Geisler 2005.72.09.000181-7 Juizado Especial Jaraguá 28/07/2006

Eduardo Valentini 2005.72.09.000187-8 Juizado Especial Jaraguá 14/09/2006

Elfi Drews Priebe 2005.72.09.000180-5 Juizado Especial Jaraauá 28/07/2006
Elmo Klabunde 2005.72.09.000645-1 Juizado Especial Jaraauá I 18/08/2006

Elsemira Geisler 2005.72.09.000188-0 Juizado Especial Jaraeua 13/09/2006

Enio Butzke 2004.72.09.000516-8 Juizado Esoecial Jaraauá 21/11/2006
Ercília Montibeler 20057209000356-5 12/01/07
Evaldo Tiens 2005.72.09.000182-9 Juizado Especial Jaraauá 13/09/2006

Jrederlco Horonaoso 2005.72.09.000238-0 Juizado Especial Jaraquá 18/08/2006
Frldolin Marauardt 2005.72.09.000186-6 Juizado Esoeclal Jaraauá 28/07/2006

Frldolino Brotzki 2005.72.09.000362-0 Juizado Especial Jaraauá 28/07/2006
Frieda Berndt 2005.72.09.000008-4 Juizado Especial Jaracuá 14/09/2006

�Geraldo Ziehlsdorff 2005.72.09.000248-2 Juizado Especial Jaraouá 18/08/2006

Guido Muller 20057209000642-6
- J.Y01/07 __

Hilbert Karsten
_____ri_.___

2005.72.09.000004-7 Juizado Especial Jaraauá 18/08/2006

HOl1encio Mattedl 20057209000002-3 .12/01/07
JngO Hornburo 2005.72.09.000172-6 'Julzado Esoocisl Jaraauá 18/06/2006
Ingrita Geisler Hasse 20057209000173-8 VF Jaraguá 12/01/07
Jairo Leandro Gutz 2005.72.09.000353-0 Juizado Esoecial Jaraauá 14/09/2006
Joroe Toni 2005.72.09.000237-8 Juizado Especial Jaraouá W09/2006

'

Jose Valdir Sbardelatti 2005.72.09.000480-6 Turma do TRF 4a Realâo 19/01/07
,lullana Kltzberaer Buttendoerff 2005.72.09.000010-2 Juizado Esoeclal Jaraauá 28/07/2006
_KurtHass 2005.72.09.000355-3 Juizado Esoecial Jaraouá '14/09/2006
.haerelo Vicente Rech 20057209000147-0 12/01/07
Laurtndo Klein 2005.72.09.000244-5 Juizado Especial Jaraouá 18/08/2006
�uro Reinke 2005.72.09.000011-4 Juizado Eso6clal Jaraouá 18/08/2006
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CLIO

BLUME.NAU
3144-3144

ITAJAi
3341-3341

}OINVILLE.
3145-3145

}ARAGuA DO SUL
3274-0000 •
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BEATlES E APPLE CHEGAM
A ACORDO SOBRE A MARCA
PONDO FIM ALONGA DISPUTA
PELOS DIREITOS DE USO � 82

CINCO TITULARES ABREM
VAGA PARA SUPLENTES
NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,
PARA ASSUMIR SECRETARIAS ® 83

votação na segunda-feira e,

segundo a sindicalista, se

essa emenda for aprovada,
"grande parte da classe
trabalhadora ficará

desprotegida e as relações de
trabalho".
A emenda praticamente
elimina o trabalho
fiscalizador dos auditores,
deixando para o Poder

Judiciário as decisões sobre

irregularidades no

cumprimento de normas

previstas pela CLT

(Consolidação das Leis do

Trabalho).
Entre as áreas mais afetadas,
segundo a presidente do

Sinait, estão o combate ao

A juíza determinou o

pagamento de uma

indenização mensal de R$
754,11 para cada um dos
12.180 pescadores prejudicados.
O período devido é de 10 anos,

considerado o prazo em que os

danos ambientais ainda

prejudicariam a atividade

pesqueira. Na época, houve
mortandade de peixes e aves,

principalmente nos "mangue
zais, entre eles os da APA

(Área de Proteção' Ambien
tal) de Guapimirim, última

trabalho escravo, a

fiscalização do serviço
terceirizado, seja ele regular
ou irregular, e das

"cooperativas de trabalho
fraudulentas".
Ela reiterou que "o texto da
emenda prevê que o

Judiciário seja responsável
por verificar as condições
trabalhistas, mas o Judiciário
só age se for provocado - não

realiza o trabalho preventivo
que os auditores fazem e não

tem estrutura para isso".
Na opinião da sindicalista, "a
emenda tem erros técnicos

gritantes e abre a porta para
flexibilizar as relações de
trabalho".

Justiça condena Petrobras a pagar R$ 1,1 bilhões
região ainda preservada da baía
de Guanabara.
A estatal informou que vai

recorrer da decisão. Ela

argumenta que indenizou

extrajudicialmente todos os

pescadores. 'Dos cerca de 12
mil relacionados à citada

sentença, à época do acidente
em 2000 apenas 3.339

poderiam pleitear indenização
em decorrência do acidente
da Petrobras segundo registros
do cadastro nacional de

pescadores', diz a empresa.

PROMOÇÃO YANG
CHEGOU A GRANDE PROMOÇÃO NA YANG.

A PARTIR DE 12/02 SEGUNDA-FEIRA

BIQUINIS E MAIÔS COM 50% DE
DESCONTO.

LINHA FITNESS, NATAÇÃO, VESTIDOS E
BLUSAS COM 20% DESCONTO.

YANG FASHION,. QUALIDADE QUE
VALORIZA O SEU CORPO!

Rua 8emardo Dornbu$Ch, 43�, lIaopendi
Fone: 47. 3275-3290· Jaraguá do Sul se

Super Receita prejudica Iegístação, diz sindicato

o ex-senador Ney Suassuna conversa com Renan Calheiros e Aldo Rebelo sobre emenda ao projeto.

Emenda proposta
or Ney Suassuna

B criticada por
entidade trabalhista

BRASíLIA
Entre as 35 emendas ao

projeto de lei nº 6.272/05,
que cria a Super Receita, a
de número 3 - proposta em

� junho de 2005 pelo então

senador Ney Suassuna -

preocupa a presidente do
Sindicato Nacional dos
Auditores Fiscais do
Trabalho .(Sinait), Rosa
MariaCampos.
O projeto volta à Câmara
dos Deputados para nova

A juíza Simone Gastesi
, Chevrand, da 25ª Vara Cível
do Rio de Janeiro, condenou
a Petrobras a pagar R$ 1, 1
bilhão pelo vazamento de
óleo na Baía de Guanabara
em2000.
Na madrugada do dia 18 de
janeiro de 2000, um duto que
levava óleo da Reduc
(Refinaria Duque de Caxias)
para � Ilha D'Água se

rompeu. O acidente
despejou 1,3 milhão de litros
de óleo na baía.

"

,I,
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DANÇA DAS CADEIRAS

SANTA CATARINA

stado
cadernob@ocorreiodopovo.com.br

Cinco tltulares abrem

o CORREIO DO Po

vaga para os suplentes
Dois se licenciaram
para assumir pastas,
outros três devem
fazer o mesmo

PATRíCIA GOMES
FLORIANÓPOLIS

Dois dos 40 deputados
empossados esta semana, no

início dos trabalhos do

legislativo catarinense para a

gestão 2007-2010, já
deixaram suas vagas para os

suplentes. O deputado'
Ronaldo Benedet (PMDB)
que se licenciou para assumir
a Secretaria da Segurança
Pública e o deputado Altair
Guidi (PPS) que saiu para
comandar a Secretana do

Planejamento. Em seus

lugares assumiram,
respectivamente, EdsonRena
toDias - o "Piriquito" (PMDB)
e Sérgio Grande (PPS). Na
lista dos que ainda devem
deixar aAssembléia Legislativa
para ocupar cargos no primeiro

II

escalão do Governo estão os

deputados Gilmar Knaesel e
Dado Cherem, ambos PSDB,
e Jean Kuhlmann (PFL).

Em janeiro, Knaesel
assumiu a Secretaria da

Cultura, Turismo e Esporte;
Cherem aSecretaria daSaúde;
e Kuhlmann a Secretaria do
DesenvolvimentoSustentável.
Todos renunciaram a seus

postos nas pastas um dia antes
da posse no Legislativo. Agora,
demonstram certa indecisão
sobre a volta às Secretarias,
-mbora a orientação do

..�

governador LuizHenrique seja
para que voltem
imediatamente. Para segunda
feira (12) está prevista reunião
entre o trio e o governador, que
deve acertar o retomo deles
para a terça-feira (13).No lugar

.

dos dois tucanos entrarão o 1º

e 2º suplentes do PSDB,
Serafim Venzon e José Natal
Pereira. A vaga liberada pelo
pefelista será ocupada por
Elizeu Mattos (PMPB).

OS deputados entram 1').a
segunda semana de trabalho
já com 12 projetos enviados

pelo Executivo para serem
analisados. O pacote inicial
de propostas e outros projetos
que ainda devem ser

encaminhados no'decorrer
da semana fazem parte da
terceira etapa da reforma
administrativa. Para serem

analisados, é essencial que as

comissões permanentes da
Casa estejam formadas. O

prazo para indicação de
nomes pelos partidos para as

14 comissões técnicas encer
ra na quarta-feira (14).

QUEM SAl:
-Ronaldo Benedet -

-Altair Guidi
-Gilmar Knaesel
Dado Cherern
-Jean Kuhlmann

QUEM ENTRA
-Edson Renato Dias
-Sérgio Granda
-Serafim Venzon
-José Natal Pereira
-Elizeu Mattos

Foco de mosquito
encontrado no Sul

<'

CRICIÚMA

Verão é propício para multiplicação de ta vas do mosquito

I i

I I
I

Cerca de 200 larvas
localizadas em cinco focos do
mosquito da dengue, foram
encontradas esta semana pela
equipe do ProgramaMunicipal
de Combate à Dengue de

Criciúma, noSul doEstado. As
larvas doAedes Egypt estavam
em uma loja de materiais de

construção do bairro Nossa
Senhora da Salete.

A área foi delimitada, os
focos eliminados e o larvicida

aplicado. O local está sendo
monitorado constantemente

por profissionais da Saúde.
Outros dois focos foram
achados em um vasilhame de

água, no início desta semana,

em uma residência no bairro

SantoAntônio.
''Acredito que o mosquito

renh 1 vindo de carona em um

caminhão que faz entregas no
t:.SL. bclecimento" afirmou

Jaqueline Aparecida Lopes,
coordenadora do programa.A
coordenadora ressaltaque não
há motivos para pânico, pois
urna equipe treinada está

realizando monitoramento

constante no bairro.
Diariamente, é realizado um

levantamento' do índice
amostral em residências,
comércio, escolas, terrenos
baldios, além de pontos
estratégicos tais como

cemitérios, borracharias, lojas
de materiais de construção,
florículturas, ferros-velhos,
entre outros.

São Francisco terá
usina, em breve

São Francisco do Sul

ganhará uma das duas
novas usinas de regasei
ficação de Gás Natural

Liquefeito (GNL) anun

ciadas pela Petrobrás. A
.

outra é no porto de Suape,
em Pernambuco. Elas se·

somam às do Rio de Janeiro
e Cerará, previstas para
2008. O diretor da área de

gás e energia da estatal,
Ildo Sauer, disse ao jornal
Gazeta Mercantil que

.

estão avançados os estudos

para a instalação das
unidades em Santa
Catarina e em Pernam
buco. Na próxima quarta
feira, Sauer trata do
assunto com a senadora
catarinense ldeli Salvatti,
na sede da Petrobrás, no
Rio de Janeiro.
A utilização do GNL é

uma alternativa de
abastecimento para o Sul
do país, que aumenta o

consumo razoavelmente.

Depois de' gaseificado, o

combustível pode ser

distribuído pelo gasoduto
que serve à região.

PMDB de se ganha espaço na cena naciona

I

Olote do PMDB na convenção nacional, com a eleição de cinco deputado!
federais em outubro, aumentou de 24 para 32 delegados. Santa Catarina

deixou de ser, portanto, uma delegação de médio porte para inserir-se entrea� i

grandes representações na cena peemedebista nacional. Fina ironia da politicl
desverticalizada: justo quando PMDB e PT cruzam para margens opostas n

Estado, o PMDB passa a integrar formalmente a coalizão de Lula e a patrocina
os movimentos que vão desembocar na formação do novo ministério. Aliás, Se

depender' do PMDB catarinense, assegura o presidente Adélcio Machado, não.
haverá, em março, disputa interna para a presidência da sigla, mas decisão
consensual entre Michel Temer e Nelson Jobim. Difícil de acreditar. Tão difid S

quanto engolir que este seja o motivo para mais um adiamento na composiçãó
do segundo Governo Lula. Que já ficou para depois das férias de Lula, para de:
pois das eleições das mesas diretoras do Congresso, para depois do Carnaval:

I I

Jaksson Zanco/Divulgação Secom j rt'F,u; t.$� lZ2d.48oXl

Função suprapartidária .

A movimentação em Lages incluiu até o

reencontro de Colombo com o sucessor

Renato de Oliveira. A trupe suprapartidá
ria, que incluiu também o tucano Francisco
Küster, percorreu aAvenidaDom Pedro II.
Obra fica pronta em julho com investimen
tos de R$ 12 milhões, em parceria do Esta
do e municipio, mais recursos do Badesc.

. Ocupação pefelista
Raimundo Colombo investe ern time for
te na assessoria do Senado. Até porque foi
indicado como titular em três comissões:
Assuntos Econômicos, Educação e Infra
estrutura. Mas não vai contar com o estra

tegista Ubiratan Rezende. O ex-secretário
de Administração e Qualidade do último
Governo Amin vai ficar no Estado, aguar
dando a nomeação para a presidência da
Cidasc. Que será antecipada para março.

Eleição para prefeito
Neste final de semana, serão definidos
os candidatos à eleição municipal de Rio
Negrinho. Tudo indica que Paulo Rogério
Tureck (PMDB) e Luiz Gonçalves Júnior
(PTB) vão disputar o meio mandato com

o atual prefeito interino Osni Schroeder
(PFL). Abel Schroeder, que renunciou ao

cargo depois de condenação pelo uso da
máquina em campanha, desistiu de con

correr, com receio de impugnação.

Prévia para 2008
o PMDB de RioNegrinho deverá contar
com o apoio do PSB e PR (antigo PL). Já o
PFL, ao que tudo indica, vai de chapa pura.
O PTB deve somar PSDB, Pp, PTD e PT. A
não ser por mudanças de última hora, fa
lharam os apelos para repoduzir a coliga
ção governista.

O affair entre o PMDB e o PFL não é
suficiente para evitar dissonância de

�
vozes. Ontem, em Lages, durante a posse
do novo presidente da Amures, Antônio
Coelho Lopes, Luiz Henrique seguiu
com a pregação de que os prefeitos
devem se mobilizar para assegurar o
compartilhamento da CPMF pela União
na razão de 20% para os estados e 10%

para os municípios. O PFL de Jorge'
Bornhausen vai mais longe e brigará no
Congresso para que a contribuição sobre
movimentação financeira deixe de ser

cobrada em dezembro. São arrecadados ,

R$ 32 bilhões ao ano.

Caiu para cima
I \J

o apimentado inf6tmafiVo do PV faz tro�
com o professor Luizinho Azevedo- qU1
qualifica de ex-super-híper-secretário-ne G

nícípal-de-todas-as-pastas. De acordo co
g

os verdes, ele vai ser "promovido" para oSenado Municipal, PI's, o Porto de Itaj
Para onde vão todos os que não cabem' ,

prefeitura petista. Nem em Brasilia.

Inclusão digital ]
FCDL estima aumento de 40% este ano Dl

venda de computadores que, com as medi'
das do PAC do Governo Federal, vão fie
cerca de 10% mais baratos. L

Fora de hora Io presidente do Ipuf, TIdo Rosa, considero .

"uma pérola" a alegação do presidente ill J
Casan.Valmor de Luca, de que as ações.�, e

saneamento na Capital dependem das�
trizes do recém-iniciado PlanoDiretor. "ti\
tão aquele cocô todo que tern nos Ingleses�
Uma ilusão? E o único problema da Cas�1
planejar o futuro?", desabafou em reUl1la�
do Núcleo Gestor esta semana. . j

Planos futuros
Valmor de Luca, a propósito, é dado eW

Içara, no Sul do Estado, como candidato
prefeito em 2008.

Desperdício federal
Ministério Público Federal quer s�be
porque são mantidos imóveis públic�
federais desocupados em Blumenau e� I
quanto a União torra R$ 45 mil por n:' I
em aluguéis para os escritórios da Recel�

n
Justiça, IBGE e Sub-Delegacia Regional. .

Trabalho. Procurador da República Jo. Ir

Marques Brandão Neto acionou Control o

doria da União.

Associação dos Diários do Interior - ADIjSC colunaadi@cnrsc.co� �

ADRJANA BALOISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE CLAlffiIO SANTOS/FlORIANÚPOLlS, FABIANO KUTACH/RJO NEGRINHO, '

FERNANDO BOND/LAGES, KARINA MANARIM/CRICIÚMA E PATRiCIA PERON/ITAJAí. j e
----_-._----------

liA ]sc
Associação dos Diários do Interior

Associado�: A Gazeta - Biguaçu em Foco - O): I

Correio do Povo - Correio Lageano - Correio do I r:
. Sul- Destaque Catarinense - Diário da c���de' r I
Diário da Manhã - Diário do Iguaçu - Diana O

Tempo - Folha da Cidade - Jornal da Man�ã' :
Jornal O Iguassu - Municipio Dia-a-dia • Notlsul:, Ui
- OAtlântico - Jornal Perfil- O Vale - Sul Brasil•A
Tribuna-Tribuna Catarinense - Voz Regional
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ene da inteligência é

igado à esquizofrenia.
o! .

DIVULGAÇAO

'�l
"

\J

SQUISA DESVENDA MISTÉRIOS

Pesquisadores americanos comprovaram ligação direta entre os genes

Contudo, o gene também
foi ligado à funções cerebrais

registradas em pacientes com
esquizofrenia. Uma

investigação em 257 famílias
com histórico de esquizofrenia
mostrou que o gene é bastante
comum entre pessoas com. a

doença.
O gene amplia a

capacidade de processamento
de informação e, quando o

cérebro funciona

normalmente, o indivíduo

ganha flexibilidade para pensar
e um melhor desempenho da
memória.

Entretanto, outros genes e

as condições de vida do

.

indivíduo podem fazer comque
o cérebro encontre

dificuldades para gerenciar
esse ganho, ocasionando um

efeito colateral. "Seria o

equivalente neurológico de
umamega..-rodovia terminando
num beco sem saída" ,

eatles e Apple chegam
e� /acordo sobre a marca

batalha nos tribunais foi
"dolorida".

Como resultado, as

canções dos Beatles ainda
não estão disponíveis em

serviços legais de baixa de
música.A trégua pode abrir
caminho para a inclusão das

canções do grupo na loja vir
tual da Apple, o iTunes.Jobs
disse: "Nós amamos os Bea

tles e tem sido dolorido bri

gar com eles por causa dessas
marcas.É ótimo resolver isso
demaneira positiva". A briga
começou em 1980, quando
George Harrison viu um

anúncio dos computadores
da Apple em uma revista.

comparou o pesquisador
Daniel Weinberger, em

entrevista ao jornal britânico
The Times.
A esquizofrenia é uma

condição que pode causar

alucinações e delírios e que em
casos muito graves por fazer
com que o paciente se tome

incapaz de interagir
socialmente com outras

pessoas. Estima-se que cerca

de 1 % da população do
mundo tenha sintomas da

doença.
N a história, há vários

exemplos de nomes famosos

que foram diagnosticados
como esquizofrênicos, como o
matemáticoJohnForbesNash
(retratado no filme Uma
Mente Brilhante), o músico'
Svd Barrett, ex-guitarrista do
grupo Pink Floyd, o escritor

americano Jack Kerouac e o
,

poeta e dramaturgo francês
AntoninArtaud.

NA REDE

Viacom e YouTube

partem para a briga
AViacom, proprietária dos

canais de TV Nickelodeon e

MTY, proibiu o YouTube de
oferecer cerca de 100mil clips
"não-autorizados" no site.De
acordo com a Viacom, os sites
YouTube e Google, que
recentemente comprou o

primeiro, não instalaram
chamados "filtros" para tirar de

circulação os vídeos não

autorizados. A empresa disse

que o YouTube parece estar

"pouco disposto a chegar a um
acordo mercadológico justo"
para deixar os usuários

acessarem o material da
Viacom.O YouTube disse que
vai acatar o pedido daViacom.

"ai tudo mostra
tic! ação da doença
n m a capacidade
n

I �ectual alta
se 9

n.�O) Úm estudo feito por
ad

d
.

ti,
i squisa ores americanos

CÜ • l' A •

c . ostroU que amte igencia e a
ao
f' d

e! uizo rema po em estar

ali adas por um gene que
,

menta a habilidade do

ebro de pensar.
a trabalho, desenvolvido
Instituto Nacional para
úde Mental dos Estados

I idos, em Bethesda, no
. tado de Maryland, indica

e a esquizofrenia, condição
J

•

cótica que afeta cerca de 60
:

.

ões de pessoas nomundo,
'ode ser o risco que
. terminadas pessoas têm de
I ITer pelo desenvolvimento
I traordinárío de capacidades
I telectuais.
�, A pesquisa, publicada no
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1 vestigation, sugere que
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mu e envolvem as capacidades
00
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A alta comissária das Nações Unidas para Direitos

Humanos, Louise Arbour, apresentou pedido à Suprema Corte
do Iraque para que o ex-vice presidente do país, Taha Yassin

Ramadan, condenado por crimes contra a humanidade, não

seja executado. Arbour disse que a execução é uma violação
da Convenção Internacional para Direitos Civis e Políticos, da

qual o Iraque
I

é signatário.
-

O tratado estipula que execuções só podem ser realizadas
se o julgamento atende aos padrões internacionais.Ramadan
foi condenado a prisão perpétua no ano passado por seu papel
na morte de 148 xiitas em Dujail, em 1982, depois de uma

tentativa de assassinato frustrada de Saddam Hussein.Mas o

Tribunal de Apelações disse que a sentença era muito leniente
e recomendou a pena de morte.A Suprema Corte está decidindo
se a pena capital deve ser aplicada no caso de Ramadan.

A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou
anteriormente I

as execuções por enforcamento do meio-irmão
de Saddam Hussein, Barzan Ibrahim' al-Tikriti, e do ex-caete
da Corte Revolucionária do Iraque, Awad Hamad al-Bandar, no
dia 15 de janeiro

Bush visitará o Brasil, em março, diz Casa Branca

ONU solicita que
ex-vice de
Saddam não
seja executado

Taha Ramadan
foi condenado por
crimes contra
humanidade

MORTE ANIMAL Cerca de mil animais exóticos, entre os

quais serpentes, lagartos e tartarugas, morreram em um

incêndio ocorrido numa empresa localizada no município de

Humanes, no sul da comunidade autônoma de Madri.

NAVIO ENCALHADO Um petroleiro grego que transportava
100 mil toneladas de combustível encalhou ontem, diante das
costas da Finlândia.

MÉMÓRIAS O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, disse
que planeja escrever um livro de memórias quando deixar o

cargo, em 'setembro. Em uma entrevista com o ator inglês
Stephen Fry, o primeiro-ministro admitiu que vai usar sua

agenda diária como guia na hora de escrever e que não
manteve um diário pessoal durante os anos de governo.

Grupo anuncia fundo para vacinas
Um grupo de países ricos anunciou a criação de um

fundo de cerca de US$ 1,5 bilhão (cerca de R$ 3,14 bilhões)
para acelerar o desenvolvimento de novas vacinas para os

países pobres.A idéia é subsidiar a compra futura de
vacinas na esperança que isso atraia empresas
farmacêuticas para a pesquisa.O primeiro alvo é estimular
uma droga que imunize contra a bactéria que causa a

pneumonia e outras doenças.
Uma vacina assim já existe, mas os países em

desenvolvimento precisam de uma versão específica que
não têm a atenção das empresas farmacêuticas por causa
da falta de compradores. Caso um país em

desenvolvimento concorde que precisa de uma droga que
a indústria pode desenvolver, o fundo garantiria a compra
delas assim que foram colocadas no mercado.

O presidente norte-americano,
George Bush, irá se encontrar com
o presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, em São Paulo, onde irá
discutir uma série de temas, entre
eles combustíveis alternativos.O
Brasil e os Estados Unidos

respondem juntos por 70% da

produção e do consumo mUndiais
de etanol. O novo embaixador
brasileiro em Washington, Antônio
Patriota, anunciou no começo
desta semana que Brasil e Estados

,

Unidos estão negociando um

padrão técnico para o etanol, o que
representaria o passo inicial para
transformação do álcool
combustível em uma commodity
internacional, que seria negociada
em bolsas de mercadorias como o

petróleo ou a sola:
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Mais um ano se passou, completando 3 aninhas,
Gabriel Bassani Hames filho de Cristiane e

Dcuglas.Parabéns e muitas felicidades pela
passagem do aniversário no dia 9

'I-
.

,", .

-:
,!i
��.

I\I";;�
,

,

,

�

�
'II,',;';�
It�.'.:,
�;';'�I.

Na foto em pose com os pais Silvia e Rogério
o fofinho Nathanael Jackson Raduenz

nvie sua piadinha, cunosidad
ou charadinha pra gente!

Nosso email:

O .CORREIO DO POV�
I

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

Extra

PÁGINA DA CRIANÇA

• Colorir

• Piadinhas
A Flecha

Batem na porta de Dona Maria. 'J

Dona Maria abre. Diante dela está o
.Juquinha ., if

- Dona Maria, eu posso entrar lá not
seu quintal? 1
- Não. Deixa que eu vou pra você. g

Que é que foi que caiu lá desta vez2
- Minha flecha. )

- E onde é que ela está?
- Espetada no seu gato.

:{

,j

Por Daniele Santos e

Fabiana Martins
recepcao@ocorreiodopovo,com,hr

As fotos deverão ser enviadas até às 12h de Quarta

Comemora hoje a 10 Eucaristia Khrystopher Matheus
Andretta. "Ricas bênçãos" é o que deseja os pais

Sidnei e Sandra e avós

Os padrinhos Luiz e Deonilda desejam um lindo dia

para o gatinho KhendrweyMathias Andretta que
comemora hoje 4 aninhas. Felicidades

• Você sabia?
Que os gatos miam para )

expressar seus
sentimentos e desejos? E :

já foram encontrados
cerca de 1 00 miados

diferentes!

Os tios Oswaldo e Matilde mandam um super
beijo para a fofinha Yasmin que completou seu 10

aninhO dia 8 O gatinho Régis Eduardo Todt completou 6 anos

no último dia 8. Parabéns dos pais Anderson e

o
Beatriz e do irmão Roger

<'

Enfeitando a coluna a pequena Jessica Stolt
Birr filha de Janete e Vilmar

Na foto com todo charme a linda Thayna Venturi Koroll
que completou 7 anos dia 8. Os pais Caio e Carla e a

irmãzinha Thayssa mandam um super beijo e desejam
muitas felicidades

Completou seu 10 aninho no dia 9 a gatinha
Emanuelle Nicoli Todt, para a alegria da família

EÇO DE FÁBRICA
(47) 3275-1926
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P· áginas
da Vida

caminha para o final. .

Alguns desfechos,
como o destino de Clara

(Joana Mocarzel) e

Francisco (Gabriel
Kaufmann), serão revelados
somente nos capítulos finais,
enquanto que o final de
Marta (Lília Cabral) será

.-Virar um fantasma, logo após
sua morte. Pelo menos é isso

que tem circulado pelas
colunas de fofocas. .. _ __ _

Mas, além de esperar pelo
�al de "Páginas da Vida", o
público fiel aos folhetins
globais já está especulando
quanto à próxima trama das
oito, qual será o seu enredo e,
principalrnente, quem serão

os atores que, aparecerão na

telinha.
"Paraíso Tropical", novela de
Gilberto Braga e Ricardo

Oinhares
terá o amor como

rincipal argumento. O
enário escolhido para

(i
ambientar a maior parte da
trama é o bairro carioca da

\ Copacabana.

\
Se de um lado o amor será o
tema central, de outro a

. corrupção e a canalhice
,

serão mostradas através de

personagens que farão tudo
para vencer na vida. Nesta
linha estão Olavo (Wagner
Moura), disposto a tudo para
Controlar o . Grupo
Cavalcanti, seu irmão Ivan
(Bruno Gagliasso), que vive

de aplicar golpes; Umberto
(Sérgio Marone), garçom
num bar, mulherengo e

metido a espertalhão; Bebel
(Camila Pitanga), uma

prostituta sem nenhum

escrúpulo; e uma das

personagens centrais. A

gêmea Taís (Alessandra
Negrini), uma vilã disfarçada
de socialite, vive atrás de
convites para participar das
festas na alta roda. Ela nem

imagina que tem uma irmã,
Paula, boa moça, namorada
de Daniel Bastos (Fábio
Assunção). As duas são

filhas de Amélia (Suzana
Vieira), a dona de um bordel

que morrerá nos capítulos
iniciais do folhetim.
Outro fio condutorda história
será Antenor Cavalcanti'
(Tony Ramos), um poderoso
empresário que atua em

várias frentes, mas seumelhor
negócio é a cadeia de hotéis

que administra. Casado, tem
uma amante e ainda encontra

tempo para relacionar-se com

garotas de programa.
A novela também terá um

casal de homossexuais

representados pelos
personagens Rodrigo (Carlos
Casagrande) e Tiago (Sérgio
de Abreu). Tiago é

recepcionista num dos
hotéis da rede.
No elenco estarão ainda

Hugo Carvana, Fernanda
Mon tenegro, Alinne

o CORREIO DO POVO

o sucesso de Grazl
Massa/era só faz
aumentar. A bela
está recebendo
elogios de autores e

diretores da Rede
Globo. A ascensão
já causa inveja nos

corredores da
emissora.
·87

As grandes marcas mundiais
bem perlo você.

��.�
4': ..

�.�
Ellen's
cosmética e perfumaria

Shoppmg Br eithoupt _ 1'" PI�O
3371 1590 - cllctls@ellcnscom br

"Paraíso Tropical" já começou a ser gravada e

promete ao público uma história intensa e
muito romântica, tudo com Copacabana como

principal cenário.

Moraes, Reginaldo Farias,
Yoná Magalhães, Isabela
Garcia, Marco Ricca,
Marcello Antony, Ísis
Valverde, Beth Goulart,
Marcos Palmeira, entre

outros nomes. A estréia

acontece em março. É
espe-rar para conferir o

que promete ser uma

envol-vente história de

amor, segundo Gilberto

Braga.

SERViÇO
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• ANIVERSÁRIOS• SAIU NO O CORREIO HÁ 20 ANOS• PROGRAME-SE

� CINEMA
SCAR e Fundação Cultural buscam os incentivos fiscais da "Lei Sarney"JARAGuA DO SUL

CINE SHOPPING 1
Rocky Balboa
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os

dias)
CINE SHOPPING 2
A ptbcura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

TOctbs os dias)
CINE SHOPPING 3

Xux� Gêmeas
(13h40, 15h20 - Sab/Dom/Qua)
,(15h20 - SeX/Seg/Ter/Qui)
O Diabo Veste Prada
(17h - Todos os dias)
Uma noite no museu (leg)
(19h10, 21 h30 - Todos os dias)

,

A Fundação Cultural e a Sociedade Artística de Jaraguá do Sul estavam em 1987 buscando incentivo fiscal
relativo a doações, patrocínios e investimentos na cultura, previstos pela Lei Sarney, segunda matéria do
Correio do Povo, edição de 31 a 6 de fevereiro. Através dessa lei, de 02 de julho de 86, o Governo Federal
concedeu benefícios fiscais às pessoas físicas e jurídicas, que efetivassem doações, patrocínios ou

investimentos, em pessoas jurídicas de natureza cultural.
O Decreto 83.335, de 03 de outubro de 86, regulamentou a Lei, estabelecendo a seguinte forma de
aproveitamento do referido incentivo: a) Pessoa Física - Toda pessoa física que efetuar doações, patrocínios
ou investimentos em pessoas jurídicas de natureza cultural, devidamente cadastrada como tal, poderá abater
de sua renda bruta, apurada na declaração de rendimentos; b) Pessoa Jurídica - O benefício fiscal no campo
da pessoa jurídica, consistirá inicialmente, na possibilidade desses valores serem considerados como

, despesa para fins de apuração do Lucro Real, isto é, será despensa dedutível. Além desse benefício, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido valor equivalente à aplicação da alíquota do imposto devido.
Tanto a Scar quanto a Fundação Cultural estavam na época providenciando seus registros junto ao Ministério

_

da Cultura, condição para poder receber tais benefícios.
JOINVILLE

cm�Cidade 1
A procura da felicidade
(14�20, 16h40, 19h, 21 h20 -

TpdOS os dias)
qine Cidade 2

A Grande Família

�15h, 17h1 0, 19h20, 21 h30 -

Ipdos os dias)
qine Mueller 1

�ocky Balboa
(H3h30, 15h40, 17h50,20h, 22h10
-1 Todos os dias)
qine Mueller 2

Q mar não está para peixe (dub)
�� 3h50, 15h30 - Todos os dias)
uma noite no museu

in 7tT1 0, 19h20, 21 h30 - Todos os

dias)

�'ine
Mueller 3

procura da felicidade

(, 4h30, 16h50, 19h1 0, 21 h40 -

10dOS os dias)
,

I
,

,LUMENAU
moo Neumarkt 1

Rllcky Balboa
(14h20, 16h40, 19h, 21 h20 -

Todos os dias)
,

Cine Neumarkt 2

� procura da felicidade
(14h20, 16h40, 19h20, 22h -

lodos os dias)
Cine Neumarkt 3
A menina e o porquinho (dub)

I (15h, 17h - Todos os dias)
,

:: .] Vu

i '
'

:, 21 h30 - Todos os dias)
� : Neumarkt 4
:. wande Família
I

1 K14h10, 16h30, 18h45, 21 h -
,

li ecos os dias)
i ',J Neumarkt 5

I'
; mante de Sangue

�1 i:Jh30, 21 h30 - Todos os dias)
\'�il noite no museu (dub)
---

16h20 - Todos os dias)
'\Ieumarkt 6

A I':onquista da honra
(f6h10, 19h10, 21h50 - Todos os

dias)
Dogão - Amigo para cachorro

(dub) _

(FMh30 - Todos os dias)

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

Mesmo não querendo posar para a foto o gatinho foi clicado pela
dona e leitora Carolina Bartin.

• UTILIDADE PÚBLICA
�Curso
o curso "Qualidade no

Atendimento" será

promovido hoje, no
Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O
investimento é de R$
175,00 na hora,

�Voluntariado
A Defesa Civil cadastrará
voluntários hoje a partir
das 8h30, na Praça
Ângelo Piazera.
Aqueles que não

puderem comparecer,
ligar para 199.

�Dança
Inscrições para o Baila

Floripa - VI Mostra de

Dança de Salão de

Florianópolis até 5 de

março. A mostra
acontece entre os dias 27
e 30 de abríl.

• PREVISÃO DO TEMPO,
Frente fria trás chuva ao Estado.

O sol predomina na maior parte do dia em

todas as regiões catarinenses, mas a partir
da tarde o calor e a aproximação de uma
frente fria provocam aumento da
nebulosidade e pancadas de chuva.
Temperatura alta. Vento predominante de
nordeste, fraco a moderado e com rajadas.

� SERViÇOS

Vagas IimitadasA Faculdade de
.

Te�Flologia de Jaraguá está com as

inscrições abertas para o Processo
S.�I�tivo Especial até dia 26 de
fJ3:Vl}!'eiro. As vagas são limitadas. A
t�'ª da inscrição é de R$ 20,00,
Outras informações pelo fone
,327.6-3333.

6
FLORIANÓPÓLlS
MíN: 23°jMÁX: 30°

� Jaraguá do Sul e Região

����220 C
d ��N�����d ���:U2�?� 6 �í���90C 6

MÁX: 28° C MÁX: 280 C MÁX: 27° C MÁX: 28° C
Sol com 'pancadas de chuva Sol com pancadas de Sol com nuvens,
à tarde e à noite,

-

chuva à tarde e à noite.
Sol com nuvens,

Exposição
A exposição sobre a Semana de
Arte Moderna e o Movimento
Modernlsta acontece no Museu da
'NeG até amanhã. Na quinta e na

sexta o horário de visita é das 9h às
16h30. No sábado das 9h às 11 h30
e:;no domingo das 14h às 16h,

� Fases da lua

� Legendas
_

CHEIA MINGUANTE NOVA CRESCENTE

ât)çDdG�
Ensolarado Parctalrnente Nublado Instável Chuvoso Trovoada

nublado

j
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• NOVELAS

� GLOBO - 18H

I ;

o Profeta
Clóvis coloca uma mala no carro e promete
manchar a reputação do delegado. Gilda

descobre o namoro de Camilo e Carola e o

acusa de tê-Ia enganado. Camilo nega ter

namorado Gilda e garante que ama Carola.

Arnaldo diz que Camilo é um aproveitador.
Camilo pede uma chance a Carola para
fazê-Ia, feliz. Fátima e Isabel contam para
Gabriel que Camilo enganou Gilda. Clóvis

contrata Oscar para preparar uma cilada

para o delegado Moreira. Rebeca influencia

Henrique, que discute com Ester. Baby pede
a separação de Tony. Ruth tenta impedir que
Tony fique na casa de Lia, mas ele diz que
tem os mesmos direitos. Gabriel se

desentende com Camilo. Eustáquio e

Lindomar interrompem a discussão. Abigail
combina com Lidia e Cida como agir para
que Sônia não coma comida envenenada e

lembra que Clóvis precisa confiar nelas.

Clóvis se nega a ir à delegacia para
conversar sobre a sua ligação com os

criminosos.Carola e Arnaldo só se falam

atrravés de Natália. Camilo escuta a

conversa entre Sofia e Lia. Lia garante que
levou a criança para o orfanato e conseguiu
que tosse registrada como filha legitima.
Teresa chega e reconhece Sofia. Lia diz que
Sofia veio visitá-Ia.' Oscar faz com qué
Moreira pegue a mala de dinheiro e ele é

preso acusado de extorquir o comerciante.

� GLOBO -19H

Pé na Jaca
Elizabeth fica mu�o nervosa, pois sabe que o

lucro da fábrica só existe porque eles compram
açúcar barato da fazenda. Arthur explica para
Cigano que o parque vai ter que sair de suas

terras, pols elas serão vendidas. Tio José ouve.
Juan encontra o relógio que acusou Marquinho
de ter roubado, mas decide não falar nada.

Marquinho se muda para a casa de Lance.
Elizabeth comenta com Juan que Maria e

Guinevere estão ficando amigas para derrubá
la. Tanaka prende Lance a mando de Dorinha.
Giácomo elogia Lance por ele ter lutado por
Marquinho, deixando-o emocíonado. Lance
garante a Guinevere que vai resolver o

problema dela com Nirdo. Morgana decide
fazer um exame de DNA em Julio. Guinevere
aconselha Dorinha a deixar Lance em paz.
Lance convence Nirdo a retirar a queixa contra
Guinevere e Dorinha decide retirar a queixa
contra Lance. Maria aparece na c�deja.
discutindo com Dorinha, e Guinevere chega
trazendoArthurpara soltarLance.

•

� GLOBO - 21 H

Páginas da Vida
Tide conta para Leandro suas suspeitas
sobre Greg. Marina convida o avô para
assistir a sua aula de teatro. Tide diz que
está pensando em visitar Bira. Sílvio
conversa com Márcia que está tentando se

soltar mais, ousar e a convida para jantar.
Márcia pergunta se Tônia não ficará
chateada e ele garante que não. Márcia
aceita o convite. Tônia diz para Nina e

Vinicius que está adorando o desafio de
fazer uma estátua de Lalinha. Vinicius
comenta que Tide não teve outra mulher
depois da morte da esposa. Dorinha ensaia
para o desfile de carnaval. Luciano e Anna
colocam Giselle, encolhida de dor, na cama.
Giselle pede para ficar sozinha. Luciano diz
a Tereza que não sabe como ajudar Giselle.

� RECORD - 19h15

Bicho do Mato
Ramalho marca um encontro com alguém'
no telefone e não conta para Hilton, que fica
desconfiado. Nicolau sai para um encontro,
Graça decide segui-lo. Cecilia pede para
Zuzu visitar Túlio e Vanda para tentar
descobrir se o diamante está Gam eles.
Graça observa, Juba pede para Claudia
ajudá-lo a procurar o diamante no quarto de
Tavinho. Cecília explica seu plano para
Emilio e Silvia. Juba e Claudia acham uma
pasta presta debaixo da cama de Tavinho,
eles tentam abri-Ia, mas, Tavinho chega.Um
ladrão rouba a bolsa de Graça e ela perde
Nicolau de vista. Frederica se encontra com
Ramalho.

� RECORD - 20h

Vidas Opostas
Nogueira diz a Carmo e Helio que Miguel
está perdido. Felix mostra as salas da
empresa para Carla. Lucilia diz a Miguel que
não tem roupas e nem cultura adequada
para ir à casa dele. Miguel ri e fala que ela
não precisa se preocupar com isso e que ele
quer de qualquer jeito que a família de Joana
conheça sua mãe. Felix e Carla se beijam,
estão no maior clima, de repente o elevador
faz um barulho, é Claudia chegando. Felix e

.

Carla se escondem 'na sala dele.Ela acha
tUdo muito engraçado, ouvindo Felix
mandar Claudia embora. Carla pede que
Felix a leve embora para casa. Nogueira e
Erlola se encontram na loja. Mariana vê
Isabel e Helio se agarrando na agência.

Extra FIM-DE-SEMANA, 10/11 de fevereiro de 2007

��NA JUSTiÇA
Giovanna Antonelli entrou na

Justiça contra Murilo
Benício pela guarda integral
do filho dos dois, Pietro. De
acordo com a coluna
"Retratos da vida", do jornal
"Extra", a atriz sofre há

alguns meses com a

represália de seu ex-marido,
que não gosta nada de
ver o filho viajar para Nova
York com a mãe. Giovanna
está noiva do empresário
Robert Locascio, que
mora nos EUA, e viaja
freqüentemente para lá
com Pietro.

extra@ocorreiodopovo.com.br

��FINAL
J.K. Rawling escreveu em

seu website sobre como foi
terminar de escrever o
sétimo e último livro da
saga.Harry Potter:
"Mesmo estando
incrivelmente pesarosa, sinto
o alívio da tarefa cumprida. Mal
posso acreonar que escrevi
o final que planejava há
tantos anos. Nunca
senti
esta mistura de

emoções em minha
vida, nunca sonhei
que poderia me

sentir
simultaneamente
arrasada e eufórica".

��ELOGIOS
Isto que é estar com a

. 'Co",
bola toda: Grazl Massafera..t:;.�:
que vem arrebentando na ;':.,'
novela de Manoel Carlos, '"

recebeu vários elogios do ��"':
diretor Jayme Monjardim. ';'.
Ele disse que moça, além ,<�

.

de se preparar bem para .:
o

cenas com muita disciplina;;
nos estudos, tem feito '�:'
muito sucesso em cena: "·É·,'
notável seu rápido -�.<,

desenvolvimento" disse o,;�·,···· ,

diretor. Grazi gara�te �� t; :
que .,', ,; I
vai buscar dentro de si o .:;. -, i

máximo de concentração ;.;.�:
Para as cenas fortes. -e:

" ..,dJ

• DIVIRTA-SE Mande sua piada para o EJska:·,
ex!ra@ocorreiodopovo.COnltj-·

,
�.....
�� Vi

-Ii' ,.

:;0,:-A Diferença .)1:11)
O aluno pergunta à professora: fi �
- Fessora, a senhora sabe qual é a diferença entre um pára--i�:)
quedas e uma camisinha? :�ICI
- Sei lá! Qual é? .�ni'"
- Quando o para-quedas falha, é uma pessoa a menos. �:JDD.

Quando a camisinha falha, uma pessoa a mais. :(1)
.;7" �

• SUDOKU

SOBRE O SUDOKU
A palavra Sudoku significa "número sozinho" em japonês, o que mostra
exactamente o objetivo do jogo. O Sudoku existe desdea década de 10, mas
começou a ganhar popularidade no final de 2004 quando começou a ser

publicado diariamente na sessão de Puzzles do jornal The Times. Entre Abril e
Maio de 2005 o puzzle começou a ganhar um espaço na publicação de outros
jornais Britânicos e, poucos meses depois, ganhou popularídade mundial.
Fonte: wikipedia.org

• HORÓSCOPO

1r.i0Caso de Emerg_ência .m }
O policial do 190 atendeu o telefone e foi anotando o pedida :'0!)
de socorro: '.m u
- Pelo amor de Deus! Mande alguém urgente que entrou um�\t)
gato em casa! .;,;:;ip
- Mas como assim, minha senhora? Um gato? 3'1; )

- Sim, um gato, é 'uma emergência! ·�4 i1

:� i)- A senhora está usando algum tipo de código? .:bo!
- Não! E um gato mesmo! Uma tragédia! Venham logo!
- rylas quem está falando?
- E o papagaio, cara! ;!)�

�------------------------------------------------��
.j'It ...

1

SO�RE O JOGO

É um jogo de
lógica muito
simples e viciante.
O objetivo é

preencher um
quadrado 9x9 com

números de 1 a 9,
sem repetir
números em cada
linha e cada
coluna. Também
não se pode repetir
números em cada
quadrado de 3x3.

"",-.

Áries 20/3 a 20/4
Passados alguns momentos de impulsividade à
toda prova, reserve-se o direito e a delícia de
passar o fim de semana curtindo os resultados
dos seus esforços e ações. Dar início e fazer a
luz são coisas em que você tem a maior
habilidade, mas também cansam. Reveja a

contabilidade de alegrias e saboreie o doce
gostinho da realização.

-

Câncer 21/6 a 21/7
Aperte bem as pinças, caranguejo: fique
grudadinho em sua pedra predileta e espere aquela
onda louca passar. Dê uma pausa e descubra a

solução para seus projetos complexos. O
descanso é merecido, vai render ótimas idéias e

renovar energias. Se tiver algo pesando demais em
seu lastro, jogue ao mar, não faça força
desnecessária com problemas que não são seus.

Libra 23/9 a 22/10
Você acha que não precisa dizer nada, que é
básico e que todo mundo sabe, só que nem

todos são tão versados. nas artes sociais como

você, tampouco igualmente sensweís e
observadores. Não conte com o ovo dentro da
galinha, nbríano, você vai acabar ficando sem

almoço (e jantar). Comunique seus quereres,
ponha tudo em pratos limpos.

Capricórnio 22/2, a 21/1 Fluxo e ,:,,;�)

refluxo: é assim que funciona. A fotça da ::.-,;
montanha está no equilfbrio entre sua altura e-:
sua profundidade. Você andou movendo mundos
e fundos nas últimas semanas, não acha que
poderia se recolher um pouquinho e investir na
manutenção? Não espere até o motor engasgár.: ,

Delegue funções, deixe que o pessoal faça �
,_.

alguma coisa. ,.
I

• SOLUÇÃO

í

Leão 22/7 a 22/8
Seus sonhos são grandes, sua determinação
também, e muitos admiram o seu jeito leonino
de correr atrás das coisas. Então, desfrute deste
seu dom: Dê uma ajeitadinha na juba e saia para
desbravar a floresta. Tarefa nada difícil para uma

pessoa carismática como você. Suas patinhas
fofas podem estar precisando de outras ...

Touro 21/4 a 20/5
É certo que um Touro teimoso chateia muita
gente, mas um taurino indeciso se incomoda
muito mais. Para que postergar seus assuntos,
se há condições de resolvê-los? Ninguém disse
que é gostoso engolir os jilós que a vida nos

apresenta. Claro, não são saborosos, mas
também não matam ninguém de indigestão.
Aceita um chá?

Escorpião 23/10 a21/11
Com sua visão de raio X, tudo é rastreado e

captado. O engraçado é que, apesar disso, vez
ou outra, há detalhes de você que lhe passam
despercebidos. Mecanismos auto-sabotadores,
esses são os mais ardilosos e difíceis de conter,
exigem constante atenção. Será que, no meio de
tanta coisa, você não anda esquecendo de se

olhar?
.

Aquário 21/1 a 18/2Pra você, que está",
sempre pensando no amanhã, o tempo pode .:.�: I
parecer um pouco nebuloso. Não se deixe abalâr; I
Desvendar certos mistérios de si pode ser útWi1a'ljornada rumo ao futuro. suamente é forte, mas-:
essa mania de tudo racionalizar põe você <: I

distante do mundo e a galera acaba reclamanati:�.
Quem vai querer ficar longe de alguém bacana
como você?!

Gêmeos 21/5 a 20/6
NãQ é porque, teoricamente, meio mundo está
em férias e com as pernas pra cima que você
vai chutar o pau da barraca,' esquecer planos e

largar de mão seus estudos e metas. Ok, no
calor do verão, os dias podem rodar em slow
motion, mas você bem sabe que o

conhecimento, além de agitar seus neurônios,
faz o seu dia-a-dia mais colorido.

Virgem 23/8 a 22/90ba! Fim de semana,
umas mini-férias. Mesmo que sejam apenas
dois dias, a programação não precisa ser

pequena. Os astros sinalizam que viagens para
o interior de si mesmo estão favorecidas. Não
precisa bilhete, pode largar as bagagens,
esqueça o mundo prático. Você vai de qualquer
jeito e para qualquer lugar na carona da
imaginação.

Sagitário 22/11 a 21/12
Com franqueza, sagitariano, falar tudo o que vem
à cabeça nem sempre é uma atitude louvável.
Sinceridade, como tudo, .é boa se usada com

equilibria. E não adianta utilizar como álibi sua
mente clarividente, que sempre acredita ter
alguma verdade na ponta da lingua. Lançar mão
da racionalidade é bem mais saudável do que
optar por tiroteios verbais.

Peixes 19/2 a 19/3
Peixes aceitam o que os outros ignoram ou
descartam. Convivem bem com o mágico e O·

profundo. Vasculhe a Imensidão do seu ser e' de
quem está no mesmo barco que você. Sua
atenção está ampliada e você val pescar coisas
importantes que escapam aos olhos dos dêmal$:.
Pois é, o diálogo Interno ou intimo precisa
acontecer de quando em vez ...

-
..

�.
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COMBAT
O promoter Chico Pierrnann,
entusiasmado com a nova estrutura

que montou, trazendo mais conforto
e segurança e também nova

qualidade de som corn o sistema
sound system e fly para seus clientes,
reabre hoje à noite as portas da sua

casa noturna Combat Club. E já
começa com a corda toda. Para a

reabertura Chico traz os Djs Fefeu x
DJ Schuster e Dj Nando Oliveira x
R.Costa Give percussion).

CAMBUFOLIA
O carnaval de Balneário Camboriú
será um atrativo a mais no verão

200612007. A festa que este ano

recebeu o nome de Cambufolia
acontece de 17 a 19 de janeiro, na
Praia Central. A promoção, que
surge como uma inovação no
carnaval estadual pretende levar às
areias da Praia Central toda a

animação das folias de momo. O
babado é animação garantida com
a participação de trios elétricos.

VALEU!
LIEu gdstariã d� ag1'adee��, êth'méJt
nome e nome da minha família,
à Câmara t�e Vereadores dê �:\

!aragqá d�.Sul, em especial ao /{ivereador Jaime Negherbonr; pelo'
envio do 0t�cio �xpr��sand� _�s
condolências pelo falecim,ertto dê' I

minha mãe Rosa Florentína
Gonçalves. Muito obrigado!

o empressário Elsio F. Russi
(Consórcio União),que

apare'ce na foto com sua

esposa Rose, comemora
- idade nova amanhã. Nossos

cumprimentos!

� do \1100 pgfil motor (SAg �ºWf[j(}A,ªI"SJ AOC§IQ@) e filtrQ WAQ01�12) p1Jflil todo!! 06 vereuloa Chevrolet produ:!!ldos no Bra$1I II g�sollnll e/ou Flexpower com 4olllndros,oom ��o promf)!lll,lmill €I vi11m iii Piilftlr d@ R$4fMlO, !ixgl�§lvªmflnte plm;! wmoa eom Inilt!lle\l�o nilll Oonees!llonilrillis Chevrolet do Estado de Santa Catarina partlolpantes, do PmlfflmB do Mªfketlfl� de ,ªóg,V�mg!l(l, M1JnYtf:lflQ�g IndioªgÇl p"lm @s vefeulol',l que prellerV"lm as caractllrfstlcae originals de fábrica, Imagens não correspondernM@Ot!Hrlgm@nte {jot! J;lfl)iMQS em promoQªQ, A§ Infgrmilçgeli eontldos neete tll'\\lnolo, bem como o serviço e a Instalação dos produtos em perfeitas condições e naAAJlfllnf@fm@do, �I,} d@ reapgnliElbilldªl:Ie exel4êlva dflli Cgn(Jesillon�rlíl§ Chevrolet participantes, Consulte sua coocesstcnãría quanto a preços, taxas de Juras e condiçõesflo flr-umelllm@f1to, Imªg§flS meH'lmente ilu§trí:ltlv!l(l, Ali condlçôe!l J;lQdertio ser alteradas sem prévio aviso, Consulte sua Ooneesslonérla Chevrolet sobre as demaiseondiçO@§ d18J!(,!nfVeI8, -alii vefeulo§ ChlllVfOltlt elitag em eflnfgrmldade com o PROCONV� (Programa cJe Controle de Poluição do Ar por Vefculos Automotores), Promoçãov�II{1ª Irté (:)t!lQ3/�OO'7 eu enqui'lflffi dUffif@m !'l§ (3iltl'lqU§il ml§ Con(Jel}l�lon�rlíla pílrtlclpllnt.ell, Prelilerve a vida, Use olnta de segurança"
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TE CONTEI?
Amanhã, mais conhecido como domingo (11), quem
recebe todo o carinhó dos amigos e familiares pela
estréia de idade nova é o empresário Elsio Russi,
diretor dó Consórcio Ubuão. Os nossos maiores
cumprimentos.

O empresário Márcio Mauro Marcatto e sua Vera foram
a São Paulo curtir as delícias da "paulicéia desvairada"
e também participar do casamento de um amigo.
Retornam na segunda-feira.

O Kantan Sushi Launge realmente veio pra ficar! Não
é mole não o festival de sushi que a galera promove
de terça a domingo. Embora seja uma delícia, é um
exagero. Os irmãos e amigos Fernando e Cristiano
querem seus comensais satisfeitos. Bola branca!

O poderoso DJ Andréas Fiar, da Espanha, será o
comandante dos cinco dias de Folia do Ibiza, em
Balneário Camboriú.

Depois de golear '0 JEC por 4 x1, o Juventus enfrenta
neste domingo, às 16 horas, no João Marcatto, a
equipe do Metropolitano de Blumenau.

A dentista e triatleta Elke Nada Marques Bernardino, que
já participou da tradicional Corrida de São Silvestre,
juntamente do seu Pai Geraldo, adora curtir os finais de
semana na Ilha de Santa Catarina. Além da beleza de
"Floripa", lá ela pode dar suas pedaladas e fazer seu
cooper diário. Espaço é o que não falta para praticar,

Na segunda feira (12), quem estréia idade nova é o

amigo e engenheiro mecânico do segmento GNV,
Sérgio Varnier, A partir de agora Sérgio entra no rol
de "uma boa idéia", com seus 51 bem vividos.

O publicitário Armandio do Nascimento mandou e-mail
para coluna caçoando ou dando a solução, sei lá, para
o terrível trânsito de Jarapuá. Segundo ele, a maneira
mais fácil de fazer os carros fluírem é implantar o
mesmo sistema da cidade de São Paulo. O rodízio de'
carros, através do final da placa. Porque só a inversão
de ruas jamais vai da certo. "Só acreditaria nisso, se a

prefeitura construísse no rnínlrno cinco pontes na
cidade", Taí o recado!
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