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PSDB, PDT e PR

negam ter fechado
acordo com PMDB
Partidos contestam declaração,

do pré-candidato a prefeito e

presidente do PMOB, Nilson
Bylaardt, de que estaria

praticamente acertada aliança
para elelções de outubro,
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Governo proíbe venda de
bebida alcoõlícanas BR's
Comerciantes criticam a medida, mas governo federal acredita na redução de acidentes

PIERO RAGAZZI
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Medida que proíbe a .venda de bebidas alcoólicas entra em vigor no dia 1° de fevereiro, véspera de Carnaval • PÁGINA 5
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• EDITORIAL

Vacina do pânico
Os casos de febre amarela

ocorridos no país .têm des
pertado uma verdadeira busca
desesperada por vacinas por

parte da população brasileira.
De acordo com os agentes de

s_aúde de Jaraguá do Sul, cerca
de 100 pessoas procuram os

postos de saúde diariamente.
Até agora, oito pessoas
morreram vítimas da doença
no país.

Há cerca de cem anos, o

Brasil enfrentava uma verda
deira crise na saúde pública.
Epidemias como varíola, peste
bubônica e febre amarela fizeram
com que o governo tomasse

De acordo com os agentes de
saúde de Jaraguá do Sul, cerca
de 100 pessoas procuram os

postos de saúde diariamente"

medidas extremas para conter o
alastre das doenças. Uma das

ações foi a vacinação obrigatória
em massa da população.
Empreendida pelo' médico
sanitaristaOswaldo Cruz, a

medida foi considerada uma

tragédia na época. Aparadas por
decisão do Congresso, brigadas
de saúde pública invadiam as

residências da população, com
força policial, a fim de aplicar as
injeções. O caso ficou conhecido
comARevolta da Vacina.

No entanto, hoje o que se

identifica agora é o reinício da

_

Revolta da Vacina, só que às

avessas. As pessoas correm pro
curando imunização sem que
ela seja necessária emuitos, que
realmente precisam da vacina

contra a febre amarela, ficam
sem ter a defesa. O governo
federal que deveria ser trans

parente parece evitar o assunto
contribuindo mais ainda para

que cresça o sentimento de

pânico.

• DO LEITOR

Valor ou Poder de um Produto
Já foi' o tempo, e já faz tempo,

que o valor ou o poder do produto
estava vinculado aos princípios
básicos do markering: Produto,
Praça, Promoção e Preço. A
máximadequenadaépermanente
exceto amudança exige que todo
produto venha acompanhado de
valores que transcendam 0-

objetivo de atender necessidades
e os desejos dos clientes.
Motivação para fazer o novo, o

diferente, o irresistível é o oxigênio
para os profissionais demarketing.
Pensando nisto, lancei um desafio
aos meus alunos da 5ª fase de

Marketing (2007/2) da Unerj,
afinal de contas, eles serão os

responsáveis por reinventar o que
já foi inventado, de renovar o

novo, de pensar naquilo que
ninguém pensou .

Pois bem. Lancei então um
.

desafio para que os alunos
refletissem e definissem o "novo
valor ou poder do produto".
Quem cutuca onça com vara

curta tem de estar preparado para
uma reação instantânea e, neste

caso, posso afirmar com todas as

letras que foi avassaladora. Em

equipe, os acadêmicos elaboraram
profundos conceitos quemerecem
nossa reflexão e apreço:'
Produto com poder é aquele

que mexe mais com a emoção do

• ENTRE ASPAS

" Não quero dizer que o país está imune, mas o Brasil nunca esteve
tão sólido para passar por uma crise dessa magnitudell•
Do ministro Guido Mantega sobre es reflexos da crise americana.

� PONTO DE VISTA
<'

A Constitucionalidade do
Exercício da Cidadania

Cresce no Rio de Janeiro
um movimento popular, no
sentido 'de boicotar o paga
menta do IPTU, como forma
de protesto contra a falta de

ordem, limpeza e segurança no

município. Cogita-se. o paga
mento somente no fim do
exercício (dentro da legali
dade) ou o depósito do mon

tante em juízo (direito do

contribuinte) .

Embora possa ter alguma
conotação política, conside
rando tratar-se de ano eleitoral,
é preciso atentar para, os re

flexos e as conseqüências de
. atos dessa natureza.

Devem perguntar-se, tanto
.cidadãos quanto os poderes
constituídos, da legalidade e

constitucionalidade de tais

atitudes, afinal, o pagamento
dos Impostos é dever do

cidadão, não apenas para com

o seu Estado, mas com toda a
coletividade.

Mas, é também necessário

questionar, de que meios de
mocráticos pode lançar mão
o cidadão, que se sente lesado
em seus direitos, se os diri

gentes e representantes po
líticos escolhidos, não cum

prem adequadamente com

seu mandato.
A Assembléia Nacional

Constituinte, legítima repre
sentante do povo brasileiro, no
preâmbulo da Constituição'
aprovada em 1988 apregoa

que essa Carta vem: instituir

um Estado Democrático,
destinado a assegurar o

exercício dos direitos' sociais
e individuais, a liberdade, a

segurança; o bem-estar, o

desenvolvimento ....

• Célia Gascho Cassuli,
Presidente do Instituto Cassuli
e Profa. de Direito Tributário
e Teoria Geral do Estado'
da UNERJ.

Democraticamente são

eleitos os representantes do

povo, para dirigir os destinos da
Nação, contudo, dentro dos

princípios apregoados nessa

Constituição. _

Quando os dirigentes se

distanciam desses princípios,
os cidadãos possuem, não

apenas o direito, mas o dever
constitucional de tornar ati

tudes que levem ao cumpri
mento dos primados básicos
do Estado Democrático.
- Dessa maneira, embora um
boicote ao pagamento de im

postos tenha uma conotação
de desobediência civil, não

deixa de ser um movimen- .

to muito sintomático, num
Estado em que os tributos são

muito mais caros
-

que os

serviços prestados pelo poder
público.

que com a razão, levando até a

loucura. É aquele que provoca um
desejo íncontrolável diretamente
no imaginário e chega a anestesiar,
pois é capaz demateríalizar sonhos
e despertar umapaixão duradoura
que leva ao amor verdadeiro.

Tatuagem. Produto com poder
tem o mesmo impacto que uma <'

tatuagem: mexe tanto com a

loucura quanto com a satisfação.
Paixão. Mas não dessas

incendiárias que toma conta,
deixa cego e, tempo depois,
desaparece como vapor no vento.
Paixão enlouquecedora, sim. Mas
que se descortina, surpreende e vai
conquistando aos poucos,
deixando sempre um gostinho de
queromais.
Nós, ao mesmo tempo consu

midores e fornecedores, na cons
tante busca por novidades a um

custo beneficio cada vez melhor,
precisamos atentar aos apelos dos
novos valores. '

Neste compostomercadológico
incluo, assim, um íngredíente

.

cada vez mais poderoso: o P de

Pessoas, entre as quais o relacio
narriento é o tempero certo para

. atingiro paladar sensorial do valor
ou do poder de cada produto.

.

• Edson Ewald, Professor de
Marketing da Unerj

,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New'Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronet
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É Obrigatória informar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).
<

• DOS BLOGS
Ilustrada no Cinema �

Palpite para o Oscar
o Oscar divulgou nesta manhã (ontem) suas indicações, e o blog já aciona sua bola
de cnsta' paraguaia para apontarfavoritos e prováveis vencecores. A disputa de
Melhor Filme deve ficar entre "Onde os Fracos não Tem Vez" e :'Sangue Negro", os
dois com o maior número de indicações (o�o) e que tiveram até agora o melhor
'desempenho na temporada de prêmios nos EUA, "Desejo e Reparação" e "Conduta
de Risco" correm porfora, e "Juno" é a "PequenaMiss Sunshine" de 2008
_independénte, simpático, divertido, mas não tem a força de seus adversános.

hltp,f/ilustradanocinema.folha.blog.uol.col1Í.br/
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POLITICA
Jogo duro
Câmara de Jaraguá tem,

navolta do recesso, devotar
as contas doprefeitoMoacir
Bertoldi (PMDB) do exer

cício de 2006 rejeitadas pelo
Tribunal de Contas do Es
tado. Em tese, votam pelo
parecer do TCE cinco ve

readores de oposição. Do
outro lado, em defesa do

prefeito, outros cinco. Se isso
ocorrer, ovotodedesempate
será dapresidenteMaristela
Menel (PI do B).

Concurso 1
Na relação dos candi

datos classificados para as

cinco vagas na área de as

sistência social da prefeitu- ,

ra, não aparece a primeira
dama Nilda Bertoldi. À
primeiravista, nenhumpro
blema para quem se propôs
a trabalhovoluntário depois _

de perder o cargo de se-

. cretária de Desenvolvi
rnento Social e Família por
conta da lei antínepotismo.

Concurso 2
Pelomenos seis jornalistas

em pleno exercício da pro
fissão em [araguá do Sul
prestaram' o concurso da

prefeitura para duas vagas
no setor de comunicação.
Por um salário inicial de R$
1.450,29.Dos51 inscritos,30
foram considerados aptos à
segunda etapa, que é a

prova de títulos;

Concurso 3
Na área de fiscal de

posturas, o concurso reser

vou umaúnica vaga. Assim,
não fica difícil concluir o

porquê de tantas irregula
ridades não fiscalizadas com
a velocidade exigida, além
da precária estruturo.:

CÉSAR JUNKES

Mais pOlêmica
A bilhetagem eletrônica a ser implantada ainda

em 2008 garante passagem única Sem necessidade
de se 'construir terminais de integração em Dairros,
defende o gerente de tráfego daViaçãoCanarinho,
Rubens Missfeldt . Agora o assunto mais debatido
rio ano passado pode gan,har nov;os ,contornos de
discussões no plenário da Câmara.:4'\. v-eread6ra e

presídeate do ,Legislativo, Marist�laMenel{PT do
B), ap:�Jil.ciq. que. v-ai propor a ,constr,ução de ll111fi
novo .tetIllmal çentr�h�rn, OM
que a Praça do Expediçionário

.
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sua f�a ori�aL ,:'

. Bom negócio
Emjoinville, onúmero de vagasmonitoradas pelo sistema

de cartão em vias públicas está praticamente esgotado.
. Por causa disso, incluído a falta de segurança, cresce o

número de estacionamentos particulares, um negócio
bastante rentável que, em [araguá do Sul, ninguém
enxerga. Preferem construir prédios com lojinhas, sem
estacionamento, onde inquilinos ficam em média seis

meses e quebram. Também pela falta de estacionamento.
,

POluição
Relatórios periódicos da Fundação do Meio

Ambientemostram que pontos impróprios para banho
em praias catarinenses diminuem se comparado com
dezembro do ano passado. Nada mais lógico. Mais
gente nas praias 24 horas por dia, mais titica e vice

versa; Sem nenhum indicative de que os governos

estejam tratando do assunto com seriedade.

CeLso Machado
redacao@ocorreiodopovo.oom.br
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Onipresente
Presidente estadual do

PMDB, o senador su

plente Neuto de Conto,
garante que o partido
terá candidatos a pre
feito em todos os 293 mu

nicípios catarinenses.

Levada ao pé da letra,
como foi dito, a afir

mação deixa pensar que
o partido não abrirá mão
da cabeça de chapa nem
mesmo no mais remoto

rincão do Estado.

ELeições
Quem se propõe a gas

tar até R$ 2 milhões para
se eleger deputado fe
deral e ganhar R$ 500
mil de salários em quatro
aros, é conta que não

fecha, observa o senador
Raimundo Colombo

(DEM). Em defesa do
voto distrital ou do fi
nanciamento público,
como alternativas para
que eleitos não fiquem
nas . mãos dos finan
ciadores das campanhas.

Não quer?-
Presidente Lula rea

firma que "resiste" à

idéia de um nOVO

mandato. Como já disse
o ex-presidente Fer
nando Henrique Car
doso (PSDB), "se Lula
resiste. é porque há

quem queira". FHC
sabe hem do que fala.
Foi mentor do instituto
da reeleição, que lhe
deu um segundo man

dato. Em 1994 e 1998,
o tucano levou total de .

49.078 votos em [ara
guá, contra 27.984 da-

.

dos a Lula nas duas'

eleições.

RETRANCA
Remember
N a majoritária de 1994, o ex-governador

Esperidião Amin, concorrendo à-presidência da

República pelo então PPR, foi o terceiro mais

votado em Santa Catarina, atrás de Fern�ndo
Henrique Cardoso (PSDB), coligado com o PFL,
com 789.001 votos,Lula da Silva 630.999 e Amin

-

517.375.

Alternativa
Pomerode ganha rede de gás natural para uso

industrial, automotivo, comercial, residencial;
infra-estrutura e serviços. Primeira etapa da obra

começa em março, com fornecimento 'a partir de
julho. Com extensão de 4.830 metros e

investimento de R$ 1,83 milhão. Previsão de
atender um mercado potencial de 6.600 metros

cúbicos/dia: 2.600 m-' para a indústria e 4.000
metros cúbicos para o segmento automotivo.

Abrangente
No projeto de remodelação do transporte

coletivo urbano de Jaraguá do Sul-está previsto
a implantação de novas linhas e horários. Po

sitivo, desde que a consulta alcance de forma

abrangente os usuários e não se restrinja apenas
à -fria estatística da demanda diária. Até hoje,
pesquisas sobre a satisfação de passageiros feitas
pela prefeitura nunca foram detalhadas publi
camente. E são sempre muito positivas.

DIVULGAÇÃO

Um novo apagão só se omundo acabar ou se não

chover nunca mais, garante o presidente Lula. Mas
o senadorRaimundo Colombo (DEM), que estuda
é:1 questão energética do país assessorado por

. técnicos especialistas no assunto afirma que haverá
um-colapso na rede de distribuição até 2010.
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COLIGAÇÕES Voigt assina convênio de R$ 50 mil

para ampliação de posto. de �aúdeKleine nega que PSDB tenha
sido procurado pelo PMDB

SCHROEDER
O prefeito Felipe Voigt (PP)

. esteve namanhã de ontem, em

Florianópolis, onde assinou
convênio de R$ 50mil que serão

destinados à área da Saúde.

Segundo o prefeito, o recurso é

oriundo de emenda apresentada
pelo deputado federal Carlito
Merss (PT). O dinheiro virá do
ministério da Saúde e será

'utilizado 113 ampliaçãodeposto de
saúde de Schroeder I.

De acordo com Voigt, haverá
contrapartidadeR$ 25mildomu
nicípio para, além da ampliação,
realizar as reformas necessárias que
oposto requer. "Existemoutros re-

cursos que logo serão repassados
ao município e quê foram con

quistados através do auxílio de

deputados estaduais e federais. É
sempre bom poder contar com a

colaboração dos répresentantes
catarinenses no parlamento, até
porque eles estão lá para lutar
em função do estado", disse o

prefeito.
Omunicípio deSchroeder tem

'aproximadamente 15 mil habi
tantes distribuídos emuma área de
144 quilômetros e está há 220

quilômetros da capital do Estado.
E nacionalmenteconhecido pelas
trilhas e cachoeiras que circun

dama região. (Osni Alves)

OSNI ALVES

PDT admite conversa,
mas também não

confirma' aliança
CAROLINA TOMASELLI

GUARAMIRIM
.

"O PDSB não foi procurado
,

pelo PMDB. Por enquanto, não
conversamos com ninguém". A
afirmação é do presidente do
PSDB de Guaramirim, Victor
Kleine, contestando declaração
do pré-candidato a prefeito e

presidente do PMDB, Nilson
Bylaardt, de que o partido teria

conversado com dirigentes tuca
nos sobre umapossívelaliançapara
as eleiçõesmunicipais de outubro.

"Não fazemos parte daquela
aliança que estão pretendendo,
até segundas conversações", disse
Kleine, informando que até agora
o partido só sentou a mesa com o

PT e com o PDT, para conversas
iniciais, que poderão ou .não
avançar. ''Ainda estemês o PSDB
vai se reunir para começar a se

posicionar sobre estas conver

sas", continuou o presidente,
informando que o partido tem,

candidatos a candidato a

prefeito, sem, entretanto, revelar
quem seriam.

O vice-presidente do PDT,
Emílio Manoel do Rosário,
também negou que estaria pra
ticamente acertada aparticipação
dopartido emaliança encabeçada

Governo do Estado assegura R$ 34 mL

para municípios do Vale do Itapocu ,

Representantes dos cinco
Presidente tucano diz Que partido ainda nem discutiu internamente a questão municípios da região estiveram

. reunidos ontem, pelamanhã, nas
vice-presidente da sigla, estru- .. dependências da Amvali (As-
turada no município através de sociação dosMunicípios doVale
uma comissão provisória, que

.

do ltapocu), em [araguá do Sul.
deve ser transformada em di- O motivo do encontro era para
retório este ano. deliberar 107 projetos que estão

O vice-presidente também
em pauta entre os conselheiros

informou que esteano o partido regionais. Para este ano, estão
completaquatro anos de fundação previstos os investimentos de R$'
e que participará da primeira 34 milhões oriundos do governo
eleição municipal com ampla do Estado. Deste montante, R$
nominata de candidatos a 2,5milhões]áesmoemcaixapara
vereador. Segundo ele, o partido serem repassados a três pastas.
também tem pré-candidato a SeráR$ 1 milhão para a secreta- ter consciência ern termos de
prefeito e vice, mas preferiu não ria de Turismo, R$ 1 milhão para projetos regionais, pois o dinheiro
revelar os nomes. a secretaria de Esportes e R$ 500 está vindo e devemos priorizar

mil para a pasta da cultura. as principais necessidades de
No ano de 2007, os investi- cadacidade para supri-las", disse

mentos chegaram ao montante a secretária Niura.
de 12milhões, ou seja, quase três PROJOVEM - Na oportu
vezes menos do que o previsto nidade esteve presente Azael

para este ano. A secretária de Batista, coordenador do Con
Desenvolvimento Regional; selho daJuventude de Santa.Ca-
NiuraDemarchi, ressalta que es- tarina. Azael pediu para que os

tes números são apenas previsões municípios semobilizassem para .

orçamentárias. Para Niura, o a conferência estadual da ju-
. valordorepassepodesersuperior ventude que acontecerá em

ou inferior ao previsto. "É preciso março» na cidade de Joinville.
lembrar que nos últimos quatro, Embreve.segundo o conselheiro .

anos foraro-investidos noVale do da juventude, o governo anun

Itapocu a quantia de R$ 85 mi- ciará a criação doProjovem, que'
lhôes-vindos do governo do lis- - é um-projeto de-capacitação e

tadoe todosos cincomunicípios -: profissionalização dos jovens
foram contemplados. É preciso catarinenses. (Osni.Alves)'

pelo PMDB. "Existe a pos

sibilidade, como existe também
com o PT' e com o PSDB", de
clarou, informando que oPDT foi
procurado por estes partidos para
tratar de alianças.

Segundo Rosário, se as

conversas existem, são individuais,
e não sigríificam que o partido
tenha fechado acordo, decisão

.

que, salientou, cabe a executiva.

"O PDT não está fechado com

Segundo Niura, FÍ$ 2,5 milhões
já estão em caixa

ninguém. As portas estão

abertas, e tem conversação com
todos os partidos", continuou o

PR re.afirma candidatura própria:a prefeito
GUARAMIRIM candidato a vice", declarou

O presidente do PR, Sandro Antonius, para quem o partido
Antonius, afirmou que, está "já nasce morto" se não tiver

mantida a pré-candidatura a pretensão de encabeçar chapa.
prefeito do vereador .Luis "O que não impede de lá na

,

.

Antônio Chiodini. O partido foi frente chegarmos a um enten

citado 'Pelo PMDB e PT como dimento", completou.
provável aliado nas eleições« Segundo ele, o PRjá se reuniu /

municipais de outubro. "O PR . comasexecutivasdoPMDBePT
foi criado com o ideal de lançar etambémcomalgimsmembrosdo

. candidatopróprioaprefeito.Não ,PPS.Informal.rneüte, o-partída •

descartamos uma aliança, mas" também corwersacom o.Põl.Be
não estamos acertados para ter PDT. "Mas não temos nada

definido em termos de alianças.
Por enquanto são só especu

lações", ressaltou, informando
que o PR terá chapa completa de
candidatos a vereador.

Fundado em julho do ano

passado, o PR conta atualmente
com 400 filiados; parte deles
díssídentes.do DEM,'PMDB, :rr .

e Pp, partido ao qualChiodini era
filiado.Amaioria dos integrantes,
infonnouAntonius,são jovensque-,
não.tinhamvínculo partidário" \ .. '
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Humanizar trânsito na r�gião
é um dos obj�tivos d� curso

MEDIDA PROVISÓRIA

Proibição de bebida alcoólica
nas estradas causapolêmica

JARAGUÁ DO SUL
As estatísticas de violência

no trânsito são assustadoras.
No ano passado, foram regis
trados mais' de três mil
acidentes envolvendo veículos
na cidade de Jaraguá do Sul.
Nestas ocorrências, 21 pessoas

perderam a vida no local da

tragédia. Os números são da
Polícia Militar e não incluem
os pacientes que morreram

após serem encaminhados aos

hospitais da região. Com a

intenção de promover a

humanização no trânsito e

quem sabe no futuro, reduzir
estes índices, seguem abertas
as inscrições para o curso

superior de Tecnologia em

Gestão e Segurança no

Trânsito da Unerj. O prazo foi

prorrogado e os interessados

podem realizar amatrícula até

o dia 31 de janeiro.
O curso, de nível superior e

inédito na região, tem o

objetivo de fornecer informa

ções sobre gestão e prevenção
de- acidentes, incluindo meio
ambiente e cidadania. Os
acadêmicos vão recebernoções
de medicina, primeiros so

corros, legislação e até mesmo,

administração no trânsito.

Depois de formados, os profis
sionais podem trabalhar em
Centros de Formação de

. Condutores, Controladorias
Regionais de Trânsito, Prefei
turas, Polícia Militar, Polícia
Civil e em outros órgãos que
desenvolvam atividades rela
cionadas à gestão e segurança
no trânsito.

Segundo o professor Júlio
César da Silva, coordenador do
curso, a questão'do trânsito é

cada vez mais preocupante,
justificando ações imediatas no
sentido de rever,ter um quadro
que traz prejuízos sérios ao país.
Ele conta ainda que a primeira
turma do curso, lançado em

2006, vem apresentando
.

excelente resultado.
COMO SE INSCREVER.

- As aulas têm duração de dois
anos e meio e são oferecidas 50

vagas. Para se inscrever não é
_

necessário prestar vestibular. A
secretária acadêmica Mariza
Garcia explica que o cadastro

pode ser feito através do site

da universidade (www.unerj.
br) ou no setor de Serviço de
Atendimento ao Estudante -

SAE, que fica no Bloco A.

CÉSAR JUNKES

Medida já preocupa
comerciantes, mas

vale no Carnaval

DÉBORA VOLPI

JARAGUÁ DO SUL
Vendedores e proprietários

de estabelecimentos que ficam
às margens da BR 101 estão

apreensivos. Eles temem queda
nas vendas devido à Medida
Provisória do Governo Federal
que proíbe a comercialização de
bebidas alcoólicas nas rodovias
federais.

Segundo a medida, anun
ciada na última segunda-feira
pelo presidente Lula', fica
proibida a venda de qualquer
bebida que contenha álcool em
sua composição com grau de

concentração igual ou acima de
0,5º, o que inclui os vinhos.,
Quem descumprir a norma, vai
receber umamulta de R$1.500
e em caso de reincidência, o

valor da multa dobra e o es

tabelecimento pode até ser

interditado.
Amedida vale a partir do dia

1ºde fevereiro,mas comerciantes
da região ainda não sabem o que
f�er para se adaptar às novas

regras. "Não temos informações
precisas, isso pegou, a gente de

surpresa", diz o gerente de uma

.rede de postos que possui filiais
nas BRs 101 e 280. Ele conta que
em seu estabelecimento a venda
de' vinho é significativa e a

proibição prejudicaria o

faturamento da empresa.Mas de
acordo com o gerente, o volume
da venda a .. cervejas e vinhos

88% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool/direção

para o consumo imediato é baixo.
Amaioria das pessoas compra para
consumir em casa ou para

presentear amigos. "A. venda de
vinhos' fechados e embalados
deveria ser liberada porque quem
compra este tipo de produto são

-

turistas que passam pelo Estado e
levam bebidas para dar de

presente", revela. O gerente de
um outro posto que fica próximo
à BR 10 1, em Guaramirim,
tarnbémnão concordacom anova

legislação. "Prejudica nossas

vendase issonão resolve aquestão

dos acidentes. Se não comprarem
aqui, vão comprar em outro

lugar", argumenta.
Mesmo que as opiniões sejam

divergentes, os comerciantes têm
até o dia 31 de janeiro para se

adequar à nova legislação. A
Polícia Rodoviária Federal vai
ficar responsávelpela fiscalização,
que deve ser ainda mais intensa

durante o próximo feriado. A

OperaçãoCarnaval2008 da PRF
será lançada pelo ministro Tarso
Genro, no dia 31 de janeiro, em
Porto Alegre (RS).

Motorista bat� contra árvor�
� mulh�r t�m v�ículo roubado
JARAG'yÁ DO SUL
Apick-upCourier, placaCZP-

4370d�JaraguádoSul, assustou
os moradores da Rua Emílio
Stein, no Centro. Na manhã de
ontem, por volta das 11h, o
condutor CG. colidiu em uma

árvore e, logo em-seguida, no
poste, ambos sobre a calçada.

Segundo Rogério Pereira,
funcionário de um prédio
próximo ao local, o acidente não
tem explicações. "Escutei a

freada. Depois o motorista fez a

volta, acelerou e bateu", contou.
O barulho chamou a atenção do
porteiro, que encontrou o

condutor e mais uma pessoa'
ainda dentro do· veículo. Eles

precisaram ser levados ao

Hospital São José para atendi- .

menta médico e, até à noite,
haviam sido liberados. Os nomes

completos dos envolvidos não

foram divulgados.
ASSALTO - Ao meio-dia

de ontem, A.R.CS., 37, teve o

automóvel roubado. Ela saia de
uma padaria na Rua Roberto
Ziemann, no Bairro Amizade,
quando o assaltante sacou o

revólver de dentro da bolsa e

exigiu a chave do carro.
Conforme a PolíciaMilitar, o

homem vestia jaqueta e calça
pretas. Aparentemente tem

cerca de 1,60 metro de altura e

pele morena. A PM acredita

que ele esteja escondido na área
central na cidade.

Para o Governo Federal,
a nova legislação é uma

tentativa de combater a

violência no trânsito e a

mortalidade nas estradas do

país. Somente entre os anos

de 2006 e 2007, a Polícia
Rodoviária Federal registrou
122 mil acidentes nas estradas
federais, o" que significa um

aumento de 9% em relação aos

anos anteriores. Segundo dados

Rio de Janeiro, a combí
.

nação "bebida e direção" é

responsável por 88% das
mortes em acidentes de

. trânsito.
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Encontro
As inscrições para o 3Q Encontro de Músicos da Cultura

Alemã (instrumentos de foles, cordas, sopro e eletrônico)
estão abertas. O Encontro vai acontecer no dia 9 de
março, na sede do Botafogo Futebol Clube. O evento terá

categoria única, sem caráter classificatório, mas com a

finalidade de oportunizar o intercâmbio da musica alemã,
com instrumentos como gaita, bandoneon, violino,
saxofone e teclado. As inscriçôes vão até o dia 25 de
fevereiro. O Encontro é um evento do calendário cultural
de Jaraguá do Sul. Mais informações no telefone 3275-
1300, com Ademir.

doSu!.
2·Processo: 036.05.008525·0
Exeqüente: Posto Rio Do Julho Ltda.
Executados: Fulvino Milinitz ME e Fulviho
Milinitz
Bem: Serra fita, com 1,10m de volante, com
carrinho portador de torras e um guincho para

1" leilão/Praça: 06/fevereiro/08 - 14:00hs. avanço de carrinho, equipamento com motor
Porvalor igualou superior à avaliação. de 3CV; avaliação R$ 33.000,00 em 24/07/06.
2' leilão/Praça: 20/fevereiro/08 -14:00hs. A Depositário: Fulvio Milinitz. Vistoria: rua

quemmaisofertar, desdeque nãoa preçovil. Barão do Rio Branco, 953, Duas Mamas,
local: Átrio do Fórum de Jaraguá do Sul�SC Schroeder-SC.
Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, nO Ônus: Os tributos incidentes sobre os bens
87 Vila Nova, fone: (47) 3275-7200. ' móveis e imóveis, multas sobre os

Advertências: 01) Ficam intimadas as partes automóveis bem corno contas vinculadas às
através deste Edital, caso não o sejam pelo concessionárias telefônicas, correrão por
Sr. Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os conta exclusiva do arrematante. Para
credores hipotecários, usufrutuários ou arrematação em primeira praça, os valores
senhorio direto que não foram intimados das avaliações serão corrigidos
pessoalmente, ficam neste ato intimados da monetariamente até à data do leilão/praça,
realização dos respectivos praças/leilões (art. onde o valor do lanço não poderá ser inferior à
698 CPC); 03) A verificação do estado de avaliação efetuada, sendo que, não
conservação dos bens poderá ser realizada ocorrendo a venda ou adjudicação nesta,
pelo pretenso arrematante, se desejado, será levado à segunda oportunidade,
mediante acompanhamento de Oficial de conforme data e horário supra, onde haverá a
Justiça. alienação a quem mais ofertar (art. 686, VI,'
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro CPC), desde que não a preço vil (art. 692,
Público'· Oficial' e Rural, devidamente CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão de
autorizado pelo Exmo; Sr. Or. EDENllDO DA 5% (cinco por cento) correrão por conta do
SilVA, Juiz de Direito da 3" Vara Cível da comprador, remitente ou a'djudicante em caso

Comarca de Jaraguá do Sul-SC, venderá em de"arrematação, acordo/remição ou

Praça/Leilão, na forma da Lei, em dia, hora e adjudicação, respectivamente, conforme
local supracitados, os bens penhorados nos competente Portaria expedida por esta

processosaseguir: Comarca. Maiores informações com o

1·.Processo: 036.97.002255-2 leiloeiro Público Oficial e Rural VICENTE

Exeqüente: Banco do Brasil S/A ALVES PEREIRA NETO, fone/fax (47) 3026-
J;:xecutado:lngomarSchüncke 1615, site www.agencialeilao.com.br, e-mail
Bem: Caminhão Ford Cargo 1215, 1988, vicente@agencialeilao.com.br, com end. na
placas LWZ 8928; avaliação R$ 22.000,00 em Av. Hermann August Lepper, 1.500, Saguaçú
25/05/06. Depositário: Ingomar Schüncke. - Joinville-SC. Exmo.·Sr. Dr. EDENllDO DA
Vistoria: ruaWalterMarquardt, 222, Jaraguá SilVA, Juiz de Direito 9a 3" Vara Cível da

Comarca de Jaraguá do Sul-SC.

EDITAL DE PRAÇA/lEILÃO
COMARCA DE JARAGUÁ DO

SUL· 3a VARA CíVEL

A SOCIEDADE ESPORTIVA
E RECREATIVA ALIANÇA

Convida todos sócios para participarem da
Àssembléia Geral Extraordinária,

Data: 26/1/08
Horário: 15 horas
Assuntos:
• Prestação de contas de 2007

.

".' Assumas Gerais'

Desde já a diretoria agradeçe 0-

comparecimento de todos -. �
�.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Culinária
O verão requer comidas leves e pratos saborosos. Pensando

nisso, estão abertas as inscrições para curso de culinária para a

estação. No cardápio estão saladas, peixes e risoto. O
treinamento começa amanhã na Rua Augusto Mielke, 301, no.
Centro de Jaraguá do Sul, das 19h30 às 22 horas. Após serão

degustados os pratos preparados no curso. Outras informações
no telefone 3372-0851 ou no celular 9993-3404.

Festa Pomerana
A festa na cidade mais alemã do Brasil continua divertindo

os participantes. Os portões do Parque Municipal de Eventos
abrem às 18 horas, mas somente às 19h45 tem show com o

Grupo Folclórico Edelweiss. Às 20 horas têm o Concursos
Culinários, desta vez serão escolhidos os melhores licores e

batidas da festa. A Banda Cavalinho anima o evento a partir
das 21 horas no pavilhão principal. Às 21h30 tem o baile das
Majestades e às 22h30 a Banda os Montanari. Desta vez a

competição do chope em metro iniciam às 22h30 e encerram

as atividades do dia.

PROCURA-SE
Professor na área de

Legislação Previdenciária
para lecionar matéria. do

concurso do INSS •

Majores informações:
Rua Epitácjo Pessoa, 85.
Fone: 47 3055�2021

Faleceu às 6h, a Sra. Emilia
Rozza Fontaneli com idade de
84 anos, o sepeltarnemo será
realizado dia 23/1/08 às 10h,
saindo o féretro da Capela
Santos Anjos, Bairro Avaí em
Guaramirim, seguindo após
para o Cemitério Municipal de
Guaramirim.

:
Roubo _
Um assato aAgropecuária
Paulista na tarde de segunda
feira chocou funcionários e

clientes do estabelecimento.
A.F.M. entrou em contato com a

Polícia infonnando que um
homem entrou na loja annado .

com revólver calibre 32 e

anunciou o assato. O assatame
trancou o dono e os clientes no
banheiro e disse que iria levar a
camionete GM S1 O que estava
no estacionamento da loja. Um
dos clientes aproveitou gue o
banheiro não tinha chave e sau

correndo em direção ao
assaâame. Este atirou em no

cliente, que por sorte acabou'
errando. Após o bandido
desistiu da ação e correu em

direção a linha férrea. A PM
reaãzou rondas no local.porém
não encontraram o homem.

A�idente
Por vo�a das 23 horas de
segumla-feira, mais um acidente
foi registrado emJaraguá do
Sul. O Omega placas BSH-0713,
colidiu no 'muro de uma
residência na Rua José Teodoro
Ribeiro, na Ilha da Figueira.
Após ele fugiu e foi localizado na

sua residência. O carro estava
com licenciamento vencido. O
condutor recusou entregar os
documentgs e resistiu em traro
carro do local. Ele tentou fugir
mais uma vez," , );usão a
mãe dele, de 41 aoos, deu um
soco na face do policial. Mãe e

filho foram presos, o teste de
alcoolemia do motorista acusou
0,33 mg/l.

• LOTOFÁCIL
CONCURSO: 291
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RECESSÃO NOS EUA Ex-comandante dos bombeiros
é o novo diretor da Defesa Civil'Crise não terá reflexo forte

Depois disso, a Defesa Civil

passou a ser' coordenada
,
interinamente pelo secretário de
obras e vice-presidente do órgão,
AlbertoMarcatto.

Sobre o novo trabalho,
Maicon respondeu que
decidiu aceitar o convite do

prefeito pela oportunidade de

adquirir experiência na área

de prevenção de acidentes.
. "Trabalhei nos bombeiros por
nove anos e agora me sinto

pronto para assumir novos

desafios", comentou. Segundo
Maicon, a corporação dos
bombeiros não deverá escolher
um novo comandante para

ocupar a vaga deixada por ele,
mas criar uma nova estrutura,
com quatro coordenadores.

(DZ)

JARAGUÁ DO SUL

Depois de cincomeses com 'a
vaga de diretor em aberto, a

Defesa Civil será comandada, a
partir dessa semana, pelo ex

comandante dos Bombeiros
Voluntários

.

do município,
Maicon Leandro da Costa. Ele
foi nomeado na segunda-feira e

ficará no lugar de Carlos Dias,
que foi afastado-do cargo assim

que o prefeito Moacir Bertoldi
abriu uma sindicância para

apurar as causas do acidente na
Arena Jaraguá, em julho do àno
passado; deixando três pessoas
feridas. Na época, testemunha
afirmou que o ex-diretor da
Defesa .Civil teria forjado o

cenário do acidente, colocando
um botijão de gás no depósito
depois que explosão ocorreu.

noBrastl", diz economista
Setor de materiais
de construção deve ser

um dos mais afetados

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Investidores de todo omundo

estão preocupados com a

possibilidade de osEstadosUnidos
passarem por uma recessão. Na

segunda-feira,' países com forte
crescimento econômico fecharam
no vermelho. As bolsas fecharam
em queda de, em média, 6%.
Masontem, omercado já começou
a dar sinais de aquecimento: o
índice Ibovespa, o principal da
bolsa, teve alta de 4,45%, e o dólar
fechou a R$ 1,793. A Bolsa de
Londres teve ganho de 2,86%; a
de Paris teve alta de 2,07% e a

Bolsa de Frankfurt caiu 0,31%.
A preocupação é que, se a

maior economia do mundo não

cresce, compra menos produtos
dos outros países, afetando o resto
do mundo. Diante desse quadro,
as empresas crescem menos , o

crédito disponível para o con

sumo diminui e os investidores
vendem suas ações. Mas os ana

listas acreditamque o impactonão
será fortemente sentido no Brasil.·
"Se houver recessão, isso vairefletir

.

direta ou indiretamente no país.
Mas uma grande parcela dessa
crise já foi assimilada pelos

Schünke diz que não deixará de investir na Bolsa por causa da crise

financiamentos 'émuitomenor e
as pessoas procuram pagar de
forma correta e o mais rápido
possível". Segundo especialistas,·
o volume do crédito imobiliário
é correspondente amais de 60%
dó PIB (Produto Interno Bruto)
nosEUA, enquanto noBrasil não
passa de 2%.

'

.

De acordo com o economista,
o setordemateriais de construção
brasileiro deve ser um dos mais

afetados. "Commenos casas sendo
construídas, os Estados Unidos
devem importarmenos", explicou.
Mas, na visão de Possamai, as

empresas deverão dar um novo

rumo aos negócios, buscando
outrosmercados consumidores.

mercados nós preços dos ativos

financeiros, como ações e
.

contratos futuros de juros e

dólar", afirmou o economista
Ademar Possamai.

Ele também comentou que o

crédito imobiliário do Brasil e dos
EUA são diferentes, o que limita
ainda mais o reflexo da crise no

país. A crise começou no ano

passado, com a chamada crise do

"subprime" (financiamento a

clientes sem muitas condições de

pagar as prestações). ''NosEUA, a
economia é sustentadano crédito
imobiliário - que é praticamente
um créditobancário - e o número
de hipotecas é grande. No Brasil
é diferente, o número de

contato pelo telefone (47) 3215
2309.

TRAJETÓRIA - O GATS
se apresentou em dez diferentes

. estados brasileiros durante o ano

passado. Em uma das parti
cipações, na cidade de Porto
Velho (RO), o público chegou
a 20 mil pessoas.Ern Jaraguá do .

/

Sul, o GATS se destaca com o

projeto ''A escola é o palco",
onde o grupo traz peças criadas

especialmente para o ambiente
escolar. Somente através deste

projeto, já foram realizadas mais
de 40 apresentações:

No ano passado, o curso de
teatro doGATS contou com 45
alunos, que participaram de·
cinco peças distintas. No total,
os jovens atores realizaram 19

apresentações teatrais.

Inscrições para curso

de teatro do GATS
JARAGUÁ DO SUL

Seguem abertas as inscrições
para o curso de teatro do grupo
GATS - Scaravelho Cia Tea

tral.Quem estiver interessado em

participar, deve realizar a ma

trícula o quanto antes, pois as

aulas começam já na primeira
semana após o carnaval.

O curso tem o objetivo de
estimular o desenvolvimento

expressivo, criativo e crítico do
aluno. Segundo os participantes
do grupo, as aulas são indicadas
até para os mais _tímidos, pois o
teatro pode estimular a de

sinibição. Interessados em

participar podem entrar em
'ECONOMIA VAI REAGIR', APOSTA INVESTIDOR �

o empresárioMuriloSchünke,
24 anos, acredita que o que está

acontecendo émais "especulação" .

4.0 que propriamente risco de re
cessão e vai continuar investindo.
"Acredito que a economia vai

reagir e o que aconteceu na se

gunda-feira foi um susto, pois os

mercados aguardavam medidas
mais interessantes do que a anun
ciada pelo governo dos EUA",
apostou.

O pacote, que tem o objetivo
de estimular o crescimento, é

baseado na diminuição de

impostos para consumidores e

empresas e representará cerca
de l%doPlBarnericano (entre
US$ 130 bilhões e US$' 150

,

bilhões). Mesmo assim, ele
.

acredita que omomento não é

bompara começar a investirem
ações. "Quem está inseguro, é
melhor procurar o fundo de
renda fixa. É, quem ainda não

investiu, o conselho é esperar a

melhorano cenário econômico

Nomomento em quemui

tos investidores procuram um

"porto-seguro" para fugir da
turbulência norte-americana,

I '

os analistas alertam: é preciso
ter calma. Os especialistas acre
ditam que não é uma boa idéia
sair da Bolsa nesse momento.

Anopassado, houvemomentos
de fortes perdas, comoem agos
to e início de novembro. Mas
no balanço do ano, o índice da
Ibovespa, registrou valorização
de 43,6%.

PIERQ RAGAZZI

Grupo'GatS já viajou o país inteiro apresentando a peça "O Patinho Feio"

. I
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CORAL DO FEMUSC
INICIA ENSAIOS

Maestro Alex Klein chama população para- participar.
"Quem não souber cantar, aprende no festival", diz

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Desde
os 15 anos de idade. ' MonicaOlíari,_

58, canta. A paixão já a levou para
diversos corais de Jaraguá do Sul e

região. Agora, depois de todo esse tempo, ela
resolveu embarcar emmais um projeto e promete
dedicação. Até o próximo dia 1 Q de fevereiro,
sexta-feira, reserva suas noites para ensaiar ao

lado.de centenas de outras pessoas. Todas vão se

apresentar no encerramento do Fernusc (Festival
de Música de Santa Catarina), junto corri uma
orquestra de 250 instrumentistas.

Os coralistas devem cantar três obras: Pompa
e Circunstância, de Edward Elgar, alguns trechos
da ópera "Aida", de Giuseppe Verdi, e, por fim,
"Magnificat" de Johann Sebastian Bach. O
concerto terá a regência do maestro e oboísta
Alex Klein. Também diretor-artístico do Femusc,
ele avisa que o coral ainda está aberto para novas

adesões. "Vamos cantar-porque é gostoso cantar.

Quém não souber, não tem problema, aprende
aqui no festival" , explicá. Por isso, ameta é reunir
,400 a 500 inscritos, no�íni�o. Em 2006, foram
somente 80 integrantes.

- -

Segundo Liara Krobot, coordenadora do gru
po, os encontros são diários e iniciam às 19h, se
estendendo até por volta das 22h. Os partici
pantes têm aulas de preparação vocal e depois se

debruçam no aprendizadodo repertório, sempre
divididos em naipes e acompanhados pelo maes

tro Emanuel Martinez. "É um desafio a ser en

frentado porque o evento é diferente e o pessoal
ainda está aprendendo a conhecer", comenta

Liara. Mas, ela enfatiza que quem está de fora e

com vontade de se reunir aos _coralistas deve
esquecer _ a timidez. "Todos vão aprender o

repertório em duas semanas", afirma.
Os ensaios acontecem na Igreja Evangélica

Luterana, no Centro. As inscrições são gratuitas
e podem ser feitas até segunda-feira, 28, no
site www.femusc.com.br au no local, a partir
das 19h.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE

Monica Oliari
reforça paixão
pela música
durante os

ensaios
do Coral

formado por
iniciantes

Café espresso com deliciosos QOces e -

sjI'gados em um ambiente climatizado, só
-

na DOCE SABORCONF��'--
Alamedà 25, sala II

- 'Fo�e-305S_'2 ": -
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VERSÃO TUPINIQUIM

SOCIAL

Olha só, descobrimos que em Jaraguá do Sul temos um Juvenal
Antena, aquele personagem interpretado por Antônio Fagundes,
na novela global Duas' Caras. Trata-se de Sandro Luís Tecilla,
mas com versão superior - ''JuvenalAntena, o Rei do Garibaldi".
É Mole? Ele faz de tudo um pouco! É Dirigente do Grêmio do
Garibaldi, Catequista e integrante do Grupo Litúrgico da Igreja
Sánto Estevão, faz p(l.rte da APP da Escola Santo Antônio, é
membro da Associação dos Moradores e é Responsdvel pela
Pastoral da Juventude. Sintetizando, Sandro manda prender e

.

solt4r no Garibaldi. E tem outra, ainda sobra tempo para ser

corretor de seguros .

.
LlGEIRINHO

.

E um cidadão apaixonado,
. curtindo intensamente e

sendo correspondido pela sua

cara metade, tanto é que até

fez até uma viagem
interestadual dias atrás para
apresentar o novo affair para a

sua muti, descobriu que na

hora do "uga-uga e bilu-bílu",
.um .problerna dos coelhos e

galos se faz presente também
no seu amiguinho, lá dos
países baixos. É isso mesmo!
São duas bimbadas e "schlept- ,

schlept". Mas o pior foi que'
.

FOFOCODROMO
ele resolveu contar para um Pegou fogo.dia desses o clima

entre dois empresários num
amigo no Bar do Cenoura.

bar da cidade. Acusações,
. Como amúsica estava alta, ele '

.

, discussões e exaltacões! Foi
teve quase que gritar: 'olha,

um Deus nos acuda, 'um salve-
,: eu estou -

com. eJ'aculação dse quem puder. Precisou é
tprecoce�' .. Só que a música muita água com açúcar parahetmfnou bem no momento acalmar os ânimos.
::do pronunciamento da frase e

f�todQs:' ouviram claramente o

�:dilem'i 'do rapaz. Foi aquela
;:gozacã�. O nome eu não

tf�veldr):ná$'ele é de Jaraguá,
,. �C.

•

�'é:sJá';L'\#i. 'pelos 35 anos,

!ftlVe'r(�nLé calvo, moreno e

�tenq�, agora também pelo
{apel�ode Nissin Miojo, pois
''fica' prohto em três minutos.

FEMUSC
A atracão do FEMUSC desta
quarta-feira ,(23) é Q.Grande ._

Concerto de Professores, às 21
'

horas, no Centro Cultural da
SCAR.' O programa vai
incluir peças para quarteto de
piano e cordas de J. Brahms e

o famoso quinteto de piano e
.

cordas de F. .Schubert "A
.

Truta". Os ingressos custam
R$ 10,00 e R$ 5,00 e podem _

ser adquiridos na bilheteria
,

do Centro Cultural.

DIZEM PORAí...
Que um abaixo-assinado esta

prestes a chegar às mãos do
prefeito Moacir Bertoldi. O

_

povo quer a cabeça de um

fun c i o n á r i-o p ú b I ic o

co n c u r sad o no P a c o

Municipal. Logo, dou o nome
doboi.

"FRASE DO D-IA
É dia dà mulherada jogar
sinuca no bar do Oca.

A mulher deve sempre
sonhar com um homem fiel
e obediente... Só não deve

.' ,

querer transformar o sonho
em realidade. ' Anônimo

PERGUNTAR NÃO OFENDE
. Por que tanto cavam e fecham, cavam e fecham um buraco
no asfalto, no trevo em frente ao Küchenhaus?? Com a

palavra ...

PODEM FAZER.:.
Suas apostas ... o DEM, de Cacá Pavanello, e oMDM,de Moacir Bertoldi,
estarão juntos nas próximas eleições. Mais uma, segundo fontes
fidedignas, Ivo Konell é carta fora do baralho para ser vice.

•
� '\b.belliarte.

QUARTA-FEIRA, 23 de janeiro de 2008 I 09

Por M�a Gonçalves
(moagof1calves@í)etuno.com.br)

II TE CONTEI!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 I QUARTA-FEIRA, 23 de janeirb de �008 '

. EXTRA OCORREIOOOPOVO

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
Eu Sou a Lenda
(15h, 17h, 19h, 21 h - SeX/Seg/Ter/Qui)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping ·2
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h40, 17h - Todos os dias)

30 Dias de Noite

(19h10, 21h20 - TOdos os dias)

• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina
(14h - Todos os dias)

Deu a Louca na Cinderela
(15h45, 17h35 - Todos os dias)

Hitman: Assassino 47

(19h30, 21 h30 - Todos os.dias)
.

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
Eu Sou a Lenda
(15h, 17h, 19h, 21 h - SeX/Seg!Ter/Qui)
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h .

- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Cidade 2
Bee Movie - A História de uma Abelha

(14h30 - Todos os dias)

A Bússola de Ouro (Dub)
(16h30, 18h40 - Todos os dias)

O Amor nos Tempos do Cólera

(21 h - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Eu Sou a Lenda

(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 2
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h15, 19h15 - lodos os dias)

PS Eu Te Amo
(16h40, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Alien Vs Predador 2
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
Eu Sóu a Lenda
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
O Caçador de Pipas .

(14h10, 16h40, 19h10, 21h50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Alien Vs Predador 2
(15h,-17h, 19h, 21h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h30, 15h30 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo
(17h20, 19h40, 22h05 - Todos os dias)

• Cine 'Neumarkt 5
A Bússola de Ouro (Dub)
(13h40, 16h15 - �odos os dias)

A Bússola de Ouro (�eg)
(19h30 - Todos os dias)

Across The Universe
'

(21h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h30, 15h30 - Todos os dias)

PS,: Eu Te Amo

(17h20, 19h40, 22h05 - Todõs os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com,br

o CORREIO HÁ 20 ANOS
Municipalização do Ensino
A edição do O Correio do Povo há 20 anos divulgava que Jaraquá
do Sul havia encaminhado no dia 23 de dezembro a minuta do
convênio de municipalização do ensino à Secretaria de Educação.
A previsão era que errrqunze dias aconteceria a assinatura do
convênio específico. Na primeira fase foi municipalizado o ensino
em 19 escolas isoladas estaduais que eram: Estrada Garibaldi,
Ângelo Moretti, Ribeirão Cavalo: Garibaldi, Ribeiro Manso, Alto
Jaraguá 19, Ribeirão Rodrigues, Vila Chartres, Ribeirão Molha,
Francisco de Paula, Rio dal.uz Vitória, Jaraguá 84, Rio da Luz,
Ricieri Marcatto, Rio da Luz II, Seara, Vila Lalau. Jaraguá 99 e

Alto Garibaldi. Com a municipalização o ensino foi
descentralizado, 'passando a administração o centro de
decisões para o município, que assumiu também os prédios.
A ação objetivou a melhoria do nível de ensino.

O DIA DE HOJE O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@?ocorreiodopovo.com,br
SANTO
São Áquila .

Santo IIdefonso
São Severiano

EFEMÉRIDES
Dia do Rotariano

1637

Chega a Recife P� Maurício de
Nassau, nomeado governador
civil e militar do Brasil colonial
holandês

1974
. O governo da República Federal da
Alemanha (RFA) decide abrir sua
primeira agência em Berlim ..

1979
O Itamarati anuncia que o Brasil
receberá 26 refugiados vietnamitas
que se encontravam em Cingapura.

1998
Entra em Vigor o novo código de

'trânsito, que prevê multas mais

rigorosas e perda da habilitação.

Bigo e Mâya foram pegos observando o movimento do
outro lado da rua.Oilagrante {oi da dona Rafaeli Lanegitz,

23/1
Alex Volpi
Avenir W. Eischtadt
Eric Nunes de Oliveira
Iracema Panini
Marli Schunke

_Miriam Thomsen
·Odila Piermann de Souza
Romeu Milton Herber

Rosangela de Carvalho
Freitas

UTILIDADE PÚBLICA
VERÃO'
O evento Estação Verão 2008,
continua até o dia 10 de fevereiro
na praia da Enseada em São
Francisco do Sul. Este ano o

projeto começou no dia 5 de
janeiro. São mais de 20 atividades

esportivas e recreativas
oferecidas gratuitamente.

BOMBEIROS'
Os interessados em fazer parte
do Corpo de Bombeiros de
Guaramirim precisam correr

para se inscrever. O prazo
termina hoje, e o candidato deve

procurar a corporação na

Rua 28 de agosto, 2.700, Outras
informações no telefone
3373-0100.

BAILE
A Associação da Escola de Música
Jazz Band Elite de Corupá promove
no sábado, 2 de fevereiro, um baile
na Sociedade Canto e Esporte
Guarani. O evento inicia às 22 horas.
Mais informaçõesno telefone (47)
3375-2801 com Luciana.

PREVISÃO DO TEMPO
Sol com aumento de nuvens

No Oeste e Meio-Oeste catarinense, sol com
aumento de nuvens. Do Planalto ao Litoral, a
circulação marítima mantém mais nuvens,
aberturas de sol com chuva fraca. Temperatura
amena. Vento de sudeste a nordeste, fraco a

moderado com rajadas. Amanhã o tempo
continua instável do Planalto ao Litoral.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE

o.
QUINTA

O
SEXTA

o.
SÁBADO

MiN: 21° C
.

MiN: 21° c· MiN: 22° C MiN: 21; C�MÁ)(: 25° C " , , ' , MAx: 25° C "" ' , MÁ)(: 25° C "" I MAX: 25° C
.

Chuvoso Chuvoso
j

Chuvoso Nublado

� Fases da lua
• Legendas

CHEIA MINGUANTE

O 2211 �30!1
. NOVA CRESCENTE

.8/1 �15/1 -o 16 0ICJIOI.'Ensolaft\do Parc�!monif, Nublado Instável Chuvoso Trovoada
nub!<loo

l�
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 22°1 MÁ)(: 24°
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Desejo Proibido
Henrique tem certeza de que Chico
escondeu Ana entre as pedras da

.

gruta. Magnólia e Belinda decidem
investigar sobre a suposta amante de
Viriato e Galileu. Henrique enfrenta
Cândida e ordena que Raquel con
tinue morando com eles. Chico fica
furioso ao ver Germano e os peões
cavando na gruta e os expulsa. Hen
rique ordena que os peões voltem à

gruta à noite. Os peões encontram um

vão entre as pedras.

Sete Pecados
Beatriz diz a Dante que está bem. Dante
avisa Beatriz que dará um jeito de
encontrá-Ia. Beatriz revela a Dante que
foi Clarice quem a ajudou a se esconder.
Custódia e Adriano estranham a reação
de Pedro quando perguntado sobre os
armários do restaurante. Renato
descobre o disfarce de Antero. Antero
é preso. Juju diz a Romeu que não
aceitará o transplante de Teobaldo.
Simone convence a chefe da Secretaria
de Educação a abrir uma sindicância
contra Miriam. Dante despista a polícia
para encontrar Beatriz.

DuasCaras
Lucimar conta sobre o OVO. Duda
descobre que o original do filme sumiu
e se explica para Juvenal. Mosquito diz
que fez uma cópia de segurança. Júlia
estranha a comida da casa de Misael.
Juvenal propõe ver 9 filme com toda a

comunidade. Maria Paula não

consegue entender porque o filho está
tão amuado.Bemardinho comenta com
Dália que Heraldo está arrasado. Dália
vai consolá-lo. FerraçomandaWaterloo
arrumar uma cópia do filme. Júlia decide
ir à sessão do filme e Evilásio adora.
Amara aparece no filme com Canão.

Amor e Intrigas
Jurandir começa a beijarValquíria à força.
Débora convida Petrônio para conhecer
Dorotéia. Ele tenta daruma dflsculpa para .

não ir. Mas depoismuda de idéia e resolve
conhecer a mãe da namorada. Janaina
termina de maquiar Celeste, que está

. elegante e sWJ. Celeste diz queestámuito
arrumada para ir ao restaurante ver

Anselmo. JurandirdiZ aValquíria que quer
transar mais com ela. Ela aceita a

contragosto. Anselmo toca com a

banda.

Caminhos do Coração
Tati sente-se culpada pela morte de
Dalva e começa a quebrar objetos da
casa. Marcelo tenta reanimar Dalva.
Beta e Marcelo se despedem de Dalva.
Tati não se conforma e chora num

canto. Maria tenta consolá-Ia. A
menina diz que a odeia e Maria se
assusta. Hélio tenta se soltar das
cordas e começa a se transformar em

.

lobisomem. Noé tenta acalmá-lo, mas
o rapaz consegue se soltar. Os dois
lutam. Janete tem ciúmes de Paola ao
vê-Ia desfilando.'Marisa avisa Ana Luz

que tem uma senhora no circo di
zendo ser sua mãe.

ADOÇÃO
Muito em breve a família
Pit-Jolie vai ganhar um novo

herdeiro. Angelina Jolie, 32,
e Brad Pitt, 44, estão
planejando adotar mais uma
criança. De acordo com o

site "Pop Crunch", o casal
segue na Páscoa para a

África para visitar alguns
orfanatos. Pit e Angelina
vão dar preferência a uma

menina. A quinta herdeira
vai ser irmã de Maddox, do
Camboja, Zahara, da Etiópia,
Pax Thien, do Vietnã, e
Shiloh.

ocorreiodopovo@ocorreiodopqvo.com.br

VILÃO
Mais uma polêmicapara JK
Rowling: desta vez é o papa
quem condena a saga do
bruxinho Harry Potter par
proporcionar às crianças um
"nada saudável interesse" pelo
satanismo. Um artigo no jornal
oficial do Vaticano, o
"L'Osservatore Romano", acusa
a autora de afastar os jovens do
cristianismo. A publicaçãQ, que
traz os pontos de vista do papa
Bento XVI, alega que os livros
criam "uma imagemdistorcida
do herói, que não tem religião".

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo é preencher
um quadrada 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.

Os loucos do manicômio resolveram jogar uma
partida de futebol. Detalhe: sem bola.
Ficaram correndo, chutando, comemorando os

gols, durante horas, mas um deles se.recusou a

participar do jogo, ficou só olhando. Isso
chamou a atenção do diretor do hospício, que

. .toi falar com ele:
- Ei, rapaz. Por que você não vai jogar futebol
com os seus amigos?
- Eu não! - respondeu ele - Não sou louco!
Sensibilizado com a resposta, o diretor resolveu
dar alta para o rapaz. Com certeza ele não
estava louco'.

Depois que o louco curado foi para casa, o
diretor voltou até o pátio para falar com os

internos:
- E aí, quanto está o jogo?-
- Cinco a zero pra geeeeente! - gritou um

louco.
- E o amigo de vocês, não quis partícípar do,
jogo por quê?
- Ah, ele é bobo! - disse outro - Disse que
não joga com bola murcha!

BOA CAUSA
DESMASCARADAAlém de participar da próxima

novela das sete "Beleza Pura",
Christiane Torloni corre para
recolher as assinaturas que
faltam para o abaixo-assinado
"Amazônia para sempre".
"Restam 400 mil para
chegarmos a um milhão",
disse, durante o intervalo de

gravação da nova novela. O
documento vai exigir do
governo federal medidas mais
drásticas na preservação da
Floresta Amazônica. Torloni
diz que não quer promoção
com a iniciativa.

Todos pensavam que o titulo de
Miss Rio Grande do Sul2000 é
da BBB Natália Casassola
Acontece que não é bem
assim. Na noite de segunda
feira, a verdadeira dona do título
foi à tevê para desmascarar a
conterrânea. Maria Fernanda
Schiavo, foi ao programa
SuperPop e disse ser ela a

Miss Rio Grande do Su12000.
Segundo ela, a loira é mesmo
Miss Rio Grande do S�12000,
mas na categoria juvenil: "Ela
tinha 15 anos em 2000', contou.

SUDOKU

DIVIRTA-SE
Partida de Futebol

SOlUÇÃO

Câncer (21/6 a 2117) /

O canceriano tem um ótimo dia, principalmente porque sua auto-estima está em alta pela presença
da Lua em Leão. É bom manter-se conectado com suas reais qualidades, sem ilusões . .você notará
que está sabendo usar adequadamente seus talentos ou características que o tomam mais sensível.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Este pode ser um dia muito positivo para curtir seu namoro ou encontrar uma companhia bem
interessante, com a Lua ainda em Leão. Permita-se sentir que a vida pode ser boa. Mostre às
pessoas queridas sua criatividade. É fundamental poder curta esse dia com amor.

Touro (21/4 a 20/5)
Apesar de Netuno se opor hoje a Lua, é aconselhável que você aproveite as energias do dia
ativando sua área do lar, e procure dar uma nova cara à sua casa. Receber em casa as pessoas
queridas pode fazer com que uma simples reunião, se tome um momento especial e inesquecível.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
O geminiano vive mais um dia bom para a comunicação e à intelectualidade, com a LUa
estimulando este assunto. Porém o contato de Netuno o leva a cultivar algumas fantasias. Crie uma
maneira diferente de dar um novo rumo à sua vida. Comece alterando sua maneira de se expressar.

Leão (22fl a 22/8)
A Lua em seu signo, mas hoje tensa com Netuno, o deixa numa posição mais sonhadora. Para
ficar mais entusiasmado faça exercícios ou caminhas. O dia se apresenta bastante positivo para
você cuidar melhor do corpo e da sua forma física.

Virgem (23/8 a 22/9)
Procure ficar mais quieto num dia como o de hoje em que Netuno estimula seu inconsciente.
Descansar é' o mais indicado. Que tal fazer yoga ou meditação, como uma maneira de recuperar
suas energias neste dia e se equilibrar?

.

Libra (23/9 a 22/10) .

Com a posição dos astros hoje atingindo seu mapa, o libriano pode participar de alguma
atividade social. Não reclame, pois você se encontra com _muito brilho, charme e elegância.
Todas estas qualidades estarão em evidência, e você será muito bem admirado por seus amigos.

Escorpião (23/10 a 21/11) .

Este pode ser um ótimo dia pata o escorpiniano sair de casa e ir a festas ou eventos. O que deve fazer
é sempre preservar sua intimidade, pois uma imagem se encontra em destaque mas Netuno pode
confundiras idéias. Você está mais atraente do que é, e esse seu jeito magnético pode ser mais notado.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Com a posição da Lua hoje no seu mapa, o dia está propício para você fazer uma viagem astral.
É importante ter a oportunidade de se aventurar um pouco, 'fazendo o que tanto gosta. Aproveite
o que pintar de bom, mesmo que seja tudo rápido e pareça instantâneo.

Capricórnio (22/12 a 21/1) ,

Você pode ter um dia mais introspectivo com Netuno em ação com a Lua. O que é fundamental
é fazer uma boa avaliação do que tem sido sua vida a dois. É bom ter bem claro o valor de sua

parceira em sua vida. Só assim terá idéia do que poderá melhorar ou não neste relacionamento -.

Aquário (21/1 a 18/2)'
A Lua ainda na sua área de relacionamentos.o aconselha a chamar a pessoa amada, ou quem
está interessado, para sair. Se você ainda não está namorando, esta é a chance de críar coragem
e tomar uma iniciativa. Pode ser que esse seja o passo que está faltando para rolar um namoro.

Peixes (19/2 a 19/3)
Num dia em que o céu se apresenta como hoje, é bom você mostrar seu otimismo, e usar uma .

boa dose de auto- confiança, quando tiver que lidar com as pessoas com quem convive
diariam�ntB.-P(ocure mostrar suas qualidade�, sem receios, mesmo que seja num plano geral.
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VIDA ALTERNATIVA
DIVULGAÇÃO

.. "."

Moradores vivem sem água encanada e energia elétrica em praia quase deserta

Comunidade vive
isolada em praia
A praia do Saquinho
,é um dos últimos

refúgios da Capital
FLORIANÓPOLIS

Uma pequena comunidade
.

vive completamente isolada, sem
energia' elétrica ou água
encanada, em uma praia quase
deserta localizada no extremo sul
de Florianópolis.Conhecida como
apraia do Saquinho, o local é um
dos últimos refúgios da capital
catarinertse que se mantem
distante do agito da alta

temporada e da especulação
imobiliária.

O único meio de se chegar à
comunidade, onde vivem cerca de
4Ofamí1iasque usam a pesca como

principal sustento, é percorrendo
uma trilha de quase 2 km, o que
leva em média 30 minutos. Com
subidas e descidas muito acen

tuadas, a trilha foi capricho
samente construída e cimentada
pelos própriosmoradoresdo local.
O visual em todo o caminho vale
o sacrifício, assim como apequena,

praia deserta, com cerca de 400
metros de areia.

As ínovaçôes tecnológicas e

facilidades do mundo moderno
passam longe: da pequena
comunidade catarinense. Os
cavalos ainda são usados como

principalmeiodetransportepelos
nativos para levarpara casa galões

de água, botijões de gás e compras.
Os habitantes garantem não

sentir faltade energiaelétrica. Para
tomar banho quente,. assistir à

televisão ou, ouvir rádio,
. improvisaram baterias de
automóveisparagerarenergia. Elas
são recarregadas na casa de

-

moradores da praia da Solidão, a
(.�

. ".

mais proxima.
Mesmo assim, as famílias

gastam, em média, um ou dois

pacotes de velas por dia, segundo
afirma Marli Marafico, que mora
há 16 anos na praia doSaquinho e
montouemsuaprópria casaoúnico
bar do local para atender os

visitantes que percorrem a trilha.
"Como todo mundo chegava
morrendode sede ebatianaminha
casa para pedir água, resolvi
montar um bar", brinca,

Quirino Simião Borges, 42
anos, nasceu na isolada praia e

nunca pensou em deixar o que
considera um "paraíso". Ele dizque
corretoresde imóveis jáofereceram
milhõespelas casas dosmoradores,
masdizque querpassar avida toda
longe dacidade, semouvirbarulho
de carros e buzinas.

"Não me falta nada aqui.
Tenho liquidificador, televisão e

usoplacassolaresparaenergia", diz.
"Quero viver longe de tudo. Estou
perto da natureza, a praia é boa

parapescare, ànbite, eunão tenho
nenhumbarulhoparaincomodar".

PAULO ALCEU Il'dacao@ocomíodopoyo.com.br

E agora?
Seria conveniente que os vereadores florianopohtanos tomassem

alguns cuidados. Melhor prevenir do que remediar. Imagina se o

que está acontecendo em Pelota's no Rio Grande do Sul vire regra
entre os prejudicadosdaqui.NoporãodaCâmaraMunicipaldaquele
município foram colocados bonecos de vodu. Um vereador do PV
acreditando ser de um ex-colega, que foi cassado, decidiu com uma

coroa de espinhos fazerum ritual deexorcismo contraoque classiíicou,
de trabalho de magia negra. A turma por lá está convencida que o
ex-vereador que perdeu os direitos políticos por cinco anos está por
trás disso tudo.Colocouumcaixãode 30cmcomsete bonecos dentro,
cinco deles representando a mesa diretora, de cabeça para baixo,
com alfinetes cravados ...se a moda pega. -O vereador que praticou
o exorcismo está correndo o risco de ser cassado por falta de decoro
parlamentar. De repente está dando certo a magia do porão.

Complicado
Depois de uma enorme campanha estimulando a conversão

dos veículos para o uso do gás veicular o governo começa a recuar

e deixar, mais uma vez, o cidadão literalmente no meio da rua. '

Desta vez foi a ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff
afirmar,durante o balanço do Programa de Aceleração do
Crescimento, que é temerária a conversão para o gás.
Argumentou que a prioridade do gás natural ê geração de energia
'para usinas termoelétricas e, quando houver sobra do produto,
ele deve ser usado pela indústria e não paramovimentar veículos.
Ou seja, quem fez a conversão que se dane ...

Campeão
Será que desta vez passa? O projeto mais requisitado através do

serviço 0800 daCâmara Federal foi o que acaba com a cobrança da
tarifabásicade telefone.Mais de ummilhão de telefonemas apoiando
aproposta.Cáentre nós umabuso inaceitável. Por aqui foi aprovado
na Assembléia o fun da tarifa, mas vetado pelo governador.

Recursos e apagão
Enquanto o prefeito Ronério Heiderscheidt faz nesta quarta-feira,
segundo sua assessoria de lmprensa um 'tour por Brasilia" onde
assinará um convênio no Ministério das Cidades no valor de R$
4,6 milhões para obras de saneamenío várias localidades em .

Palhoça ficarão sem' energia elétJica das 13 horas às 17 horas
.•

São elas: Praia de Fora, Enseada de Brito, Massiambu, Passagem
" do Massiambu, Praia do Sonho, Ponta do Papagaio, Praia da
Pinheira, Morreres, [vtorretes de Baixo, Guarda dó Embaú e,
Albardão. Detalhe: Esses recursos fetJerais foram anunciados ao
prefeito através do deputado progressista João Pizzolatti.

Concurso
Adireção daFloram está aguardando a autorização doMinistério _

Públicopara realizar concurso a fimde contratar servidores efetivos.
Ocorre que atualmente conta com 185 funcionários emprestados
de outros órgãos, tanto que os fiscais são designados por Portaria e

não concursados. A proposta é absorver 200 servidores ainda este
,

ano. ''Estou impedido pelo prefeito Dário Berger e peloMinistério
'Público de efetuar qualquer tipo de contratação. Além disto um

contingente terceirizado também será desligado assimque terminar

o contrato. Estamos nos preparando para o concurso," adiantou o
superintendente José Carlos Rauen;

Finne
Os devedores que não

aderirem ao Refis da Casan
correm o risco de ter seus

nomes no SPC. A empresa
estuda a possibilidade de fazer
o mesmo que a Celesc, visando
recuperar pagamentos não

efetuados. Para isso vem

realizando um redacas
tramento. Quando chegar aos
80% passará a enviar o nome

do inadimplente ao Serviço de

Proteção ao Crédito, mas a

prioridade é o programa de
refinanciamento.

Refis
Foi lançado pela Casan um

programavisando recuperarparte
dos R$66 milhões que estão há
cinco anos na rua. Consciente de

que a cobrança judicial leva tem
po a direção da empresa decidiu
refinanciar a dívida dos inadim

plentes. Ameta é recuperar pelo
menos R$ 20 milhões. "Se eu

continuar ouvindo que estamos

dando vantagens aos devedores
ficareimais cinco anos esperando
pelo pagamento," expressou o

presidenteda empresaWalmorde
Luca.Quantomenoro prazo para
o quitação da dívida maior o

desconto.

Recado'
Ao deixar o comando do PT o

deputadoPedroUczai, expressou
que gostaria de ver, nas eleições
deste ano, umPTque priorize seu
próprio projeto político nos

municípios, semestarsubordinado
a nenhum outro projeto partidá
rio. Ou seja, mandou um recado
à nova direção partidária capi-

.

taneada pela ex-deputada Luci

Chonaicki, ou seja, de evitar

aproximação com partidos de
direita. Não quer um PT

coadjuvante.

Seráque rea1mente ospro
fessores estaduais estão sa

tisfeitoscomo salário ficando
o ranço e as ameaças de gre�
ve apenas como sindicato?
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NÃO FOI DESTA VEZ

"VOU seguir em frente">">"> diz
diretor brasileiro sobre Oscar
10 ano em que meus

pais saíram de fériasl
ficou fora da corrida

SÃO PAULO
Com a voz abatida, o diretor

Cao Hamburger comentou o fato
deo seu filme "O anoemquemeus

pais saíram de férias" não ter con

seguido uma das cinco vagas ao

Oscar de filme estrangeiro. Os in
dicados foram anunciados nama
nhã de ontem. Parao cineastapau
lista, há uma certa imprevisi
bilidade na definição dos concor
rentes em lingua estrangeira.

"Ê uma loteria", declarou. "O
fato de não ter nenhum filme de

língua latina, nem da Argentina,
da Espanha, da França e da Itália,
que são cinematografias muito

fortes, mostra que é difícil fazer

previsões." Hamburger disse que

chegar até a chamada "short list"
do Oscar, os nove filmes que dis

putaram as cinco vagas finais da
Academia de Hollywood, já é

motivo de comemoração.
''Não fizemos feio, entrar nos

nove foi uma vitória, é uma pena
não ter nenhum filme latino, mas
'tivemos o apoio e a torcida do pú
blico brasileiro e agradeço o apoio
do Ministério das Relações -Ex
teriores e da Ancine [Agência
Nacional do Cinema]."

Questionado sobre a reação
durante o anúncio dos cinco fil
mes da categoria de filme

DIVULGAÇÃO

o ano em que meus pais saíram de férias conta a história de. um menino judeu,

estrangeiro, o diretor não falou
em decepção e se limitou a dizer

que iria manter sua agenda do
dia. "Eu já confirmei a reunião

que eu tinha daqui a pouco e

vou seguir em frente, vou con
tinuar trabalhando."

"O ano em que meus pais saí
ram de férias" era apontado com
boas chances em razão de sua

temática, que tem um menino

judeu que precisa se refugiar na
casa do avôquando seus pais estão

sendo perseguidos pela ditadura
militar. O filme foi escolhido no
final do ano passado, por uma
comissãomontada peloMinistério
da Cultura, como candidato do

,
Brasil ao Oscar.

CaoHamburger disse que seus
próximos projetos incluem a

segunda temporada da série da.
HBO "Filhos do Carnaval" e dois
roteiros: ''Xingu'', emparceriacom
a 02 de Fernando Meirelles, e

outro intitulado ''UTI''.

Cam,a'nhérvai incentivarcandidatura 'de.. 'muthe-re:sJ
BRASíLIA. '

Uma campanha promovida
pelo governo federal.vai tentar

e incentivar a participação. de
mulheres nas eleiçõesmunicipais

, deste ano.. De acordo com.

_ anúncio feito na segunda-feira.
pela ministra Nilcéa Freire.. da
Secretária Nacional de Políticas,

para as Mulheres, a. campanha
pretende ampliar D número de
candidatas no pleito. _"Há uma

janela para participaçãomaior da Banco Mundial de participação
mulher na' política", disse ela. feminina.na política, oBrasil está
Uma pesquisa divulgada na- em 107º lugar. Ospartidos são

semana passada,pelo jornal O obrigados a reservar 30% de suas
Estado de S. Paulo mostra que o . candidataras 'a mulheres. As le-.
eleitoradobrasileiro defende uma . .gendas,porém, têm dificuldades.

.

-

I d h "N-' ,

participação mars amp a a ,. para 'preenc er a. cota.. ao.e

mulher na política.:para58% dos. nada fácil encontrar candidatas,
entrevistados.esse papelémenor para alcançar.os 30% de,mu-'
do que deveria ser; para 67<yQ".a_ lheres na chapa'', disse o, de-

.

políticaficariamelhor.commais, ,;_ putado Edson- ;Aparecido,
. mulheres.iNum ranking do- (PSDB-SP) ao Estado..

Autor de Duas Caras supera fase
conturbada e alavanca audiência '

BRASíLIA
Passou o inferno astraldo autor

Aguinaldo Silva. Depois de

amargar uma, audiência morna,

sua novela Duas Caras, que vai

ao ar às 21h na Rede Globo, saiu
do buracoe chegou a bater até o

campeão Jornal NacionaI. O
folhetim vinha mantendo uma

audiência média de 38 pontos no

Ibope desde sua estréia. Na

segunda-feira 7 chegou a 42

pontos e no dia seguinte atingiu
seu pico: 45 pontos. Ficou sete

pontos acima do telejornal
apresentado porWilliam Bonner
e Fátima Bernardes. Para uma

novela queparecia sem rumo, cujo
autor afastou-se da dianteira

alegando stress e; cinco dias depois
assumiu de novo oposto alegando
"saudade", evidencia-se um

resultado surpreendente. De seu

escritóriono apartamentodaBarra
da Tijuca, Onde tece diariamente
sua trama, Aguinaldo explica a

receita com a segurança de quem
temuma trajetóriade 13 trabalhos:
"Duas Caras virou finalmente o

que é urnanovela: umnovelo que
a gente vai desenrolando."

Nada que lembre o clima de

pressão de dois meses atrás.

Colocando a culpa na recente

conconêncía da tevê a cabo e da

internet, naépocaAguinaldo pas
sava pÓr cima do planejamento
global e adiantava cenas danovela
emseubIog, espaçoemque andou
fal�mdo mais do que Jevia. Ao

opinar, por exem, o, sobre a

Protagonista parte para cima do vilão
e contorna audiência da Rede Globo

decisão do ministro da Cultura,
Gilberto Gil, de pedir a dupla
cidadania italiana, ele argu
mentou que o certo seriaele tentar
a África. A irritabilidade acabava
contaminando sua escrita.

"Amenizei o lado mais cáustico

que estava adotando e que' as
pessoas estranhavam", diz ele.
"Dei também um tom mais

otimista-aoenredo."No conjunto
de mudanças que acabaram
dando resultado, ele apelou
naturalmente para o sexo e a

violência. Mas ó que anda
contando mesmo na boa

performance de Duas Caras é a

fórmula infalível de apostar no
confronto direto dos personagens
segundo a conhecida gradação
de vilania e bom-mocismo.

Uma das.razões'apontadas+rtla Justiça - para que as

por' Aguinaldo pa..r�: 9 rnudançasjyiessem, de forma
desempêrího.aaraldofolhetim

"

'emergencial. A tentativa de
é a mudança de atitude da excitar o público com as cenas

protagonista.Amocinha ficou' de "dança do poste" de uma

menos chata e resolveu partir dançarina stripper acabou
para cima domau-caráter que rendendodor de .cabeça para '

a enganou. É uma fórmula a emissora, que teve a faixa
. batida, que não tem como etária da novela reclassificada

I
contornar: "Opúblicoquerque de 12 para 14 anos. Aguinaldo
ela seja doce e não tenha provídencíou então aexplosão

- falhas", diz; Forrtecessário que da.uisquesia onde aconteciam '

It acontecesse uma interf:rência esses espetáculos e garihou

",[!-tem,
a" � no c�so: �a?, .'�,�s tempo para intrigas mais,

,
- .espectadores,mas'doMl11lSteno_ quentes.'

. --��-"'���-_.
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11.milhões de crianças são
de famílias· de baixa renda
Destas 4,7 milhões
recebem o auxRio
da Bolsa-FamRia

BRASíLIA
No Brasil, há 20,6 milhões de

crianças com idade até seis anos,

o que equivale a 11% _da
população. Trata-se da maior

população das Américas nessa

faixa etária. Desse total, 11,5
milhões vivem em famílias com

.

renda mensal per capita inferior
a meio salário mínimo - mais da
metade é negra e 4;7 milhões são
de famílias benefíciadas pelo
Bolsa-Família. Os números

constam no relatório Situação
Mundial da Infância 2008,
divulgado ontem pela Unicef
(Fundo das Nações Unidas para'
a Infância).
A edição brasileira do rela

tório deste ano tem como foco os
seis primeiros anos de vida, a

chamada primeira infância,
considerada fundamental para o

desenvolvimento físico e mental
do indivíduo. De acordo com o

Unicef o Brasil avançou em inú
meras áreas. Caíram a mortali
d�de infantil e o índice de des

nutrição e, pelaprimeira vez desde
1999, nenhum estado brasileiro.

apresentou Índice de De-

OIVULGAÇÁO'
.

---

-Menores índices de desenvolvimento infantil estão no Nordeste e Norte

senvolvimento Infantil (IDI)
abaixo de 0,500, que .9 Unicef
considera baixo.

.

Em 1999, sete estados tinham
IDI baixo. Naquele ano, nenhum
estado tinha 101 elevado (acima
de 0,800). Em 2006, São Paulo,
Santa Catarina e Rio de [anei-

.

ro registraram índice acima de
0,800. Os menores IDls estão
no Nordeste (0,647) e Norte

(0,655) do país
.

No que se refere àmortalidade
infantil, o relatóriomostraque em
1990 a taxa entre crianças de até
um ano de idade era de 46,9 para
cadamil.Em2006, este índice caiu
para 24,9. No mesmo período, a
redução de mortalidade entre

crianças até cinco anos de idade
foi de cerca de 50%..

O relatório revela, no entanto,
os números da exclusão no Brasil:
as crianças pobres têm duas vezes
mais chances demorrer do que as

ricas. A taxa de mortalidade
tambémémaiorentre apopulação
indígena (48,5 para cada mil
nascidos vivos) e entre filhos de
mães negras - 27,9 por mil, 37%
acima do que entre filhos de mães
brancas. Por estados, os maiores
índices estão em Alagoas,
Maranhão, Pemambucoe Paraíba.

.

A menor taxa de mortalidade é

registrada nos estados do Sul e
Sudeste: Rio Grande do Sul, São
Paulo e Santa Catarina.

O Unicef cita dados do
Ministério da Saúde 'que
indicam que nos últimos
cinco anos caiu mais de 60%
o número de crianças des
nutridas com até um ano de
idade. Restam, no país, 60mil
crianças abaixo do peso nessa
faixa, etária. Na faixa até dois

. anos, a redução foi de 72,4%
- apenas 3,5% dás crianças
estão abaixo do peso.

Ainda assim, noNordeste
o número é quatro vezes

maior do que na Região SuL
O pior índice -está em

Alagoas, onde a desnutrição
atinge 7% dos meninos e

meninas com menos de dois
anos de idade. O Distrito
Federal tem omelhor resultado
- apenas 0,7% de crianças são

desnutridas nessa idade.
Na área de educação, apenas

15,5%' dos 11,26 milhões. de
meninos emeninas commenos de
três anos freqüentam creches.
Embora muito baixo, o índice é

melhordoqueos 10,7% registrados
em 2001. Na faixa entre quatro e

seis anos de idade, 76% de um total
de 9,39 milhões decrianças estão

matriculados ria pré-escola -

acima dos 65,6% de 2001.
Emboraa redução damor

talidadematerna faça parte do
quinto Objetivo de' Desen
volvimento do Milênio, o

número cresceu 2,1% no Brasil
entre 2000 e 2005, passando de
52,3mulherespara53,4porcem
mil. Omaior aumento ocorreu

no Centro-Oeste (39,3%),
seguido do Nordeste (16,3%)
eSul (2,1%). NoSudeste hou
ve queda de 15,6% na mor

talidade materna e no Norte,
redução de 7,7%.
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ECONOMIA
Rede de Gás Natura

Pomerode será abastecida com gás natural a partir deste ano.

A ordem de serviço foi assinada pelo presidente da SCGÁS,
Ivan Ranzolin, durante a abertura da 25ª Festa Pomerana. O

Projeto Pomerode vai atender a demanda para uso industrial,
automotivo, comercial, residencial, infra-estrutura e serviços do
gás natural no municipio. A rede terá uma extensão de 4.830
metros, representando um investimento de R$ 1,83 milhão, para
atendimento a ummercado potencial de 6.600 metros cúbicos/
dia, sendo 2.600 m3 para a indústria e 4.000 metros cúbicos/dia
para o segmento automotivo.

Ministra desaconselha
A ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff disse ontem,

durante o balanço do Programa de Aceleração do Crescimento

(PAC) que é temerária a conversão dos veículos para uso do gás
natural veicular_(GNV). Segundo ela, a prioridade do gás natural
é geração de energia para usinas termoelétricas e, quando houver
sobra do produto, de deve ser usado pela indústria e não para
movimentar veíçulos. "Só tem dois países nomundo que usam gás
veicular nomontante que usamos. Nós e aArgentina. É bom que

haja essa atividade, principalmente para transporte urbano de

massàs, que usa gás quando tem sobras. Mas para uso no transporte
de massas, não de veículos particulares", salientou.

Geração de emprego
Os estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná são os.que

mais têmmunicípios no ranking das 50 cidades que mais geraram
emprego (saldo entre contratações e demissões) em 2007,
segundo dados divulgados nesta semana pelo Ministério do
Trabalho eEmprego (MTE). A maioria dos 50 municípios é

formada por paulistas (19). Depois de São Paulo, o estado com
mais cidades na lista é Santa Catarina (cinco), entre eles estão.

Joiriville em 22º lugar com saldo de admissões de 10.317, em 29º

Florianópolis com 8.205; em 35º São José com saldo positivo de
6.248; em 37º Jaraguá do Sul com 6.041 e em 46º Chapecó com.,

saldo de 5.577.

Santa Catarina
No caso de Santa Catarina, o supervisor-técnico do Dieese

SC, economistaJosé ÁlvaroCardoso, destaca que vários fatores -

explicam o desempenho do estado."Primeiro, possivelmente o

PIB catarinense cresceu mais do que os 5% que o Brasil cresceu
em 2007. As exportações tiveram um aumento de 23% em

relação a 2006. Além disso, você tem um desempenho da
indústria de Santa Catarina extremamente positivo", disse
Cardoso.

Setores
Os principais setores da economia catarinense são as indústrias

têxtil, alimentícia emoveleira. Além disso, colaboraram também ':F

os setores de turismo e construção civil, no qual a capital
Florianópolis viveu um "boom imobiliário" no ano

passado.Segundo ele, não há uma concentração econômica em
nenhuma região do estado. "Nós não temos em Santa Catarina

grandesmetrópoles. Tõdos os fenômenos econômicos que ocorrem
no estado têm a característica da pulverização, e isso também
ocorre com o emprego."
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Jnventus mantém o time para
segundo jogo do campeonato
o lateral-direito Cris

aguarda a liberação
para poder estrear

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
Ainda sem poder contar

com o lateral-direito Cris e

com o meia Renatinho, o

técnico Picolé deve repetir a

escalação da estréia para o

jogo de hoje, às 20h30, contra
o Brusque, no Estádio Augusto
Bauer. O primeiro tem pro
blema na documentação e

aguarda até hoje à tarde a

regularização da sua situação.
Já Renatinho continua sen

tindo o pé direito e treinou se

parado do grupo ontem.
Depois da vitória na

estréia, a confiança aumentou
no time do juventus. "O
resultado ajudou bastante;
porque ninguém sabia o que
ia acontecer", comentou o

treinador, que elogiou o grupo.
"Eles foram aplicadíssimos no
esquema que foi proposto.
Respeitaram o time deles, que
vinha mais tempo treinando",
emendou Picolé.

Sentindo a falta de pre

paração e de ritmo de jogo,
o técnico acredita que estes

três jogos na semana (Cha
pecoense, Brusque e Cri

ciúma) podem ajudar o

grupo a se entrosar ainda
. mais. "Mas será um jogo mais
difícil que o o�tro". O time

deve manter a mesma pos

tura, esperando o time de

Brusque tomar a iniciativa.

"Eles vêm para cima, mas

No treino de ontem à tarde, o grupo priorizou as jogadas de bola parada

sabem que também en

contrarão um adversário
motivado", disse Picolé.

O Brusque terá apenas uma .

mudança para o jogo de hoje.
Andre Luiz deve entrar no

lugar de Carlinhos, expulso no

empate em 1x1 com o Atlético
de Ibirama. Mas a assessoria de

imprensa do clube disse que o

técnicoNasareno Silva só deve

divulgar a escalação -do time

meia hora antes do jogo
começar,

Juventus: Carlão; Jovane,
Jé e Marcão; Thiago Dati,
Juninho, Bele, Palácio e

César; Jaime e Marlinho.
Técnico: Picolé

Brusque: Alessandro; Arley,
Romão, Carlos André e Canhoto;

André Luiz; Alemão, Xipote
e Paulinho; Catê e Eber.

. Técnico: Nasareno Silva.

*

x

Data: 23/01 - Quarta-feira '. Horário: 20h30 • Local: Estádio Augusto Bauer
Arbitragem: João Fernando da Silva (Concórdia), auxiliado por Evandro Tiago Bender (Chapecó) e

Emilio Luiz Johann (Concórdia). Ingressos: R$ 15 (descoberta), R$ 25 (coberta) e R$ 40 (cadelras)..
.

.
.

Ex- tricolores
Ex-jogadores do Juventus fizeram
L'1riijO no Rio Grande do Sul. Jean
IVI.:,hel fez, de pêna�i, o.gol do
emp"te em 2x2 do Inter de Santa.
Maria com o Inter de Porto Alegre. Já
o time do São Luiz de Ijuí,

.

comandado por Itamar Schulle,
venceu o Brasil de Pelotas por 3x1,
com gols de Ronaldo Capixaba,
Pereira e Alex Albert.

Mais difícil
o .jogo contra o Brusque não promete, em nada, ser parecido com a

estréia. O Juventus tem condições de vencer,
.

mas a dificuldade será
maior. O adversário vem de uma vitória e um empate e é o vice-líder do

campeonato, além de jogar em casa. Mas as duas equipes vêm
travando grandes duelos nas últimas duas edições. Se o tricolor
jaraguaense conseguir vencer a própria falta de ritmo, tem chances de .

trazer, pelo menos, um ponto. A torcida promete ajudar. Pelo menos dois
ônibus, organizados pelos próprios torcedores, saem de Jaraguá do Sul

para acompanhar o confronto.

. Na líbia
A Seleção Brasileira de Futsal
venceu a Líbia no primeiro
amistoso, de uma série de três, por
3x2. Lenísio fbi eleito o melhor em

quadra, mesmo sem ter marcado.
Gs gols foram de Ari, Mithyuê e

Cabreúva. Hoje os brasileiros fazem
o segundo confronto e, na sexta-

.

feira, o terceiro e último.

Calendário apertado'
O ano para o futsal promete.
Especialmente para quem
servir à Seleção Brasileira. De
olho no Mundial, muitas
equipes devem ficar
desfalcadas durante a Liga
Futsal, já que ela não vai parar
quando o Brasil fizer
amistosos. E estes prometem
ser muitos. Tudo para recuperar
a hegemonia nas quadras.

Recuperação
o ala Márcio irá dia 6 de fevereiro
para Caxias do Sul (RS), onde irá
se consultar com o médico cue
operou o seu joelhQ. Ele já treina
forte com bola e espera retornar às
quadras durante a Superliga. "Estou
inscrito quero jogar", disse. O
jogador mostra confiança e vai
querer brigar para jogar o Mundial
com a Seleção.

Massa superou o companheiro de equipe nos treinos de ontem na Espanha

Massa é o mais

rápido nos treinos

VALÊNCIA (ESPANHA)
Na primeira sessão de testes

que contou com a maioria dos
novos modelos para a temporada

. 2008, o brasileiro Felipe Massa
colocou a Ferrari no topo da

classificação geral de melhores

tempos, seguidopelo companheiro
� Raikkonen. Uma das

surpresas dos treinos preparatórios
realizados no circuito deValência,
na Espanha, ficou por' conta do

alemão Nico Rosberg, que

conseguiu o terceiro tempo do dia
com o carro FW30 daWilliaws.

Das 11 escuderias da Fórmula
1, apenas Ferrari e Tbyota
confirmaram presença .nos testes

programados no Bahrein para o

mês de fevereiro, informaram os

responsáveis pelo circuito.No ano
passado, nove equipes estiveram

presentes na pista de Sakhir. O
Circuito InternacionaldeBahrein.
sediará um total de seis rodadas
de treinamentos no próximomês:
nos dias 4 e 6, e entre os dias 9 e

11. Em 2007, somenteWilliams e

Spyker não estiverem nos testes.
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FerreUi conversou ontem com os primeiros profissionais a chegar ria cidade e que participarão do estágio

Estágio naMalwee reunirá.
67 profissionais de íutsaí .

.

Promovido pelo técnico
Fernando ferretti, curso
vai até dia 31 de janeiro

o método de trabalho da co

missão técnica.

Os colornbianos Oscar

Sacdstán e Jair Barrera fazem
o estágio pela primeira vez.

"Conhecemos o Ferretti há três
anos .e ficamos amigos. Viemos
para aprender com um dos
melhores futsal do mundo",
disse Oscar, técnico do Saeta e

professor da Universidad

Jauciana. "Vamos acrescentar

e fazer com que o esporte

cres�a ainda mais rio nosso

país", emendouJair, que treina
.

equipes de base e o MZp, clube
amador de Bogotá.

Já Tomeslaw Kalman, téc
nico do CRE e da Seleção'de
Santa {:;ruz de La Sierr� (Bo
lívia); faz o estágio pelaterceira
vez. "Deu tão certo que' sou
tricampeão nacional com o

CRE e bí do Campeonato Bo
liviano de Seleções", comen
tQU Tomeslaw.

Para Ferretti, o estágio vem
dando certo porque prioriza a

parte prática. "Existem muitos.
cursos que priorizam a parte
teórica. Aqui eles aprendem o

que se faz e como se faz. Ex

plicamos a eles cada ação que
fazemos", explicou o treinador..

JUUMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
A partir de hoje, profis

sionais de vários países da
.

América do Sul iniciam o Es

tágio 20.08 para profissionais de
. futsal. Esta é a quarta turma do
evento, liderado e ministrado

pelo técnico Fernando Ferretti
e que, neste ano, recebe 67
pessoas. Até dia 31 de janeiro,
os participantes conhecerão a'

esttutura da Malwee Futsal e '

Muricy é eleito o 14° melhor técnico do mundo

Se'is e'stádios mineiros podem ser

interditados por ralta de segurança
BELO HORIZONTE
A quatro dias do início do

Camp.eonato Mineiro, pelo
menos seis estádios em que estão

marcados jogos do certame

enfrentam problemas para serem
liberados pelas autoridades,
especialmente pelo Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar, por
questões de segurança. Por isso,
o presidente da Federação
Mineira de Futebol (FMF), Paulo
Schettino, admite até a

possibilidade de remanejamento
de partidas da primeira rodada,
nopróximo domingo.
A lista de estádios que ainda

não foram liberados oficialmente
inclui três administrados pelas
prefeituras, casos do Epaminon
das Mendes Brito (Ipatingão),

Engenheiro João Guido
.(Uberabão) e Radialista Mário
Helênio, em Juiz de Fora, além
de outros quatro de propriedade
dos clubes: José Mammoud
Abbas, em Governador Vala
dares; Waldemar Teixeira de
Faria, emDivinópolis; Parque do
Azulão, em Andradas.

O sétimo estádio, o da Fa

zendinha, em Ituiutaba, segundo
Paulo Schettino, foi liberado na
manhã desta terça-feira. Estão
aprovados e podem sediar

jogos o Mineirão, Indepen
dência, Joaquim Henrique
Nogueira (Arena do Jacaré),
em Sete Lagoas, 'e Castor Ci
fuentes, em Nova Lima, com
restrição de capacidade para .

3 mil pessoas.

Pesquisa aponta Ronaldinho Gaútho
<-,

como segundo jogador mais feio
BARCElONA

Ronaldinho Gaúcho anda
ern baixa, mas voltou a liderar
o Top 5 numa relação de era ...

ques. Em pesquisa' reàliz�d·ã.
pelo site www.thepeoples
club ..com, o brasileiro foi con
siderado osegundo craquemais
feio do mundo, superando in
clusive um dos favoritos, o

argentino Tevez. O campeão é

companheiro de Carlitos no

ManchesterUnited: o atacante

Wayne Rooney.

.

"Nossapesquisamostra como
o dinheiro não pode comprar

. beleza", diz um porta-voz do The

People's Club ao jornal inglês
DailyStar. Rooney, descrito como
Shrek, levou o primeiro lugar
com 33% dos votos da pesquisa.
Outro brasileirofigurou entre os

Top 5: Ronaldo, homem de
muitos penteados que teve seus

"dentes de castor" lembrados.
. Em quarto lugar apareceu o

atacante PeterCrouch, o gigante
magrelo do Liverpool.

DIVULGAÇÃO

, SÃO PAULO como essa. Eu realmente não es- entre os 22- melhores treina-

'_;.CF
A IFFHS (Federação Inter- perava aparecer como Q pri- dores do mundo é Zico, que

. � .nacional de História e. Estatís� meiro técnico btasileiro melhor atualmente está à frente do
tica) divulgou uma lista dos colocado e ficosatisfeitíssirno, Fenerbahce, da Turquia. O ex-

. melhores técnicos de clubes de principalmente por estarmos na jogador tern sete- pontos e

futebol do mundo. O'brasileiro América do Sul", disse o .téc- aparece.ern 18Q lugar. O ven

Muricy Ramalho, treinador do .
nico são-paulino, via assessoria cedar de 2007. foi o italiano

São Paulo, àpareceDbilla" o 14�:¥'f: de imprensa, .

_'
,

.

Carlo Ài:lÇélo�ti; que liderou'
. melhor, e�pât:âdo com Lucian�' ': .� A lista, . .classificada por 'o'Mtlan.até' o título :i:1b'Mun

:,�:: 'Spálleti, .da,Rolllci: "É muit8�. ?

�6ntos,:e616�aM�ficy,com 11. -::,d�ai "çle"Ch,lbes' �:obre o ���:
bom'ser lembra1íÓ numa list� • Ou tro brasileiro que fígura: ., genÚri6:Bo'caJuníors. ::.

..

..: .. :. R�maldin�o Gaúcho ficou atrás'do ínglês Rooney na lista divulg-ada ontem
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