
BIBLIOTECA PÚBUC DE SAf\lT,A; C:;AIP\I'!lI�P,

SETOR DE SANTA CATARINA

CORREI
FUNDADO EM 1919 .'

..

QUARTA-FÜRA,:28 DE NOVEMBRO'OE2'O'07 :.."�-� � =:
� .... _ .._

�

,� -

o CLIMA HOJE:

. www.éllan.com.br

Quatro times
lutam contra o

rebaixamento
'Corinthia,ns1 Goiás, Vasco
e N�utico ainda têm chance
de se manter na elite do

,

futebolbrasileiro .

.

.•,'PÁGINA 16

"Michels crnícaa
,

demora da SDR
� .

em fazer obras
Vereador cobrou a realização

.

das obras prómetidas há anos

ao longo da SC�416;

• PÁGINA3'

JARAGUÂ DO SUL E VAlE DO ITAPOCU • N° 5.788. R$ 1,00

BALANÇO DE 2007 .

-

Com 18 mil funcionários em todo mundo, a Weg é a mai.or empresa do setor na regiao, só em 2001, 3,8 mil pessoas foram contratada.s

Falta qualificação e sobram

vagas nas grandes empresas
Setor metalúrgico, mecânico e de materiais elétricos da região comemora o bom desempenho em 2007. o melhor dos últimos

emprega 20 mil pessoas no Vale do Itapocu, mas o número - oito anos. Só aWeg, amaior empresa da região, contratou 3,8mil

poderia ser aindamaior.A faltademão-de-obra qualíâcada é um funcionários e teve lucro líquido de R$ '436 milhões no acu

dos principais problemas enfrentados. Mesmo assim, o setor mulado até setembro .

• PÁGINA,5
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• EDITORIAL

vaga para todos
Matéria publicada na edição

da última terça-feira do O
Correio do Povo mostra a rna

ratona de uma mãe que há três

anos tenta vaga para seu filho em
uma creche municipal sem ter

êxito. Segundo dados da pre

feitura, a fila de espera tem cerca

cl 900 nomes. As mães, mu- diferente. Muitas crianças sâo

i. res trabalhadoras, na sua encaminhadas à rede particular
gr mdemaioria, precisam de um de ensino sem que a família

local -eguro e de profissionais tenha um orçamento necessário

capaci tados para deixar os filhos para isso. As grandes empresas

enquanto enfrentam a rotina do
.

proporcionam creches ou ofe �

mercado de trabalho. recém convênios para assegurar

. A Constituição Federal que as mulheres consigam
dispõe que a educação é um produzir sem se preocupar com

direito social, e que o dever os filhos. Mas as' médias e

Estado será efetivado mediante pequenas empresasmuitas vezes

. a garantia "de atendimento em não têm recursosoferecer este

creche ou pré-escola às crianças . I tipo de benefício.
de zero a seis anos de idade" . Muito mais que a carência

Mas na prática a realidade é material, vive-se mais vergo-
.

. Fila de espera nos centros de

educação infantil de Jaraguá
do Sul já possui cerca de

900 nomes".

nhosamente a carência de
direitos. Algumas mulheres são
obrigadas a deixar aos filhos

maiores, de sete a dez anos, a

responsabilidade de cuidar dos
irmãos menores, expondo as

crianças aos mais diversos riscos.
Pensar nas crianças é pensar

na construção de um futuro

digno para toda a comunidade.
Se a educação é fator funda
mental para o crescimento de
uma nação é também dever de
toda a sociedade lutar pela
eficiência dela. Se o cidadão
comum é obrigado a seguir a lei,
inclusive pagando seus impostos
em dia, o Estado não pode mais

recorrer a desculpas diversas para
deixar de cumprir a sua obri

gação. Ainda mais no Brasil,
onde a arrecadação de impostos
cresce expressivamente.

• PONTO DE VISTA

Processo contra

autarquia fornecedora
de água

Consumidor é quem usu

[rui do serviço e não somente
. aquele que figura nos ca

dastros da concessionária.
. Segundo dados de certo

processo, o consumidor ajui
zou ação de indenização por
danos morais contra a au

tarquia responsável devido
ao corte no abastecimento de

água, por duas vezes, mesmo

depois que o autor corn

provou a quitação das contas.
Por um erro da lotérica, que
registrou incorretamente a

quitação, as contas ficaram
em aberto nos arquivos da

autarquia. Devido a tal

equívoco, a lotérica foi
chamada' a fazer parte dó

processo (denunciação da

lide) .

O juiz de primeiro grau

aceitou os argumentos da

autarquia de que o autor da

ação não teria legitimidade
para processar a autarquia,
porque 'seu nome não consta

nos registros - e extinguiu o

processo. As contas de
consumo de água registram o

nome de outra pessoa como

titular e beneficiário dos

serviços de água, esgoto e

coleta de resíduos sólidos. Em

segundo grau, no entanto, os
desembargadores aceitaram,
à unanimidade, o recurso do

consumidor, reconhecendo
sua legitimidade para ocupar
o pólo ativo da relação
processual.

O acórdão do Tribunal de

Justiça do Estado do Espírito
Santo (TJES) deixa claro que
o artigo 2ª da Lei 8.078/90

imputa status de consumidor

ao usuário real, e não ao

• Janaína
Elias Chiaradia,
Advogada na

Cassuli Advogados
Associados.

..

Textos escritos por alunos da Rede Municipal para o

O OR
Programa de Educação Fiscal e Cidadania - Cidadão

• D lE IT Consciente, realizado pela Prefeitura de Jaraguá do Sul

.Nota OU cupom fiscal:

quem ganha é o cliente.

nominal. Nesse sentido,
registra: "o apego exacerbado

pelo nominalismo pode gerar

situações extremamente

injustas, sendo exemplo disso
a desconsideração de uma

relação consumerista de fato

pelo simples fato de a

unidade consumidora estar

cadastrada em nome de outro
" . "

usuano .

O litígio chegou ao STJ no
recurso especial interposto
pela Autarquia, sendo que ao

analisar a questão, o relator,
ministro Luiz Fux concordou
com a decisão do TJES,
considerando plenamente
válido o julgamento, e, a

Primeira Turma, por unani
midade, garantiu ao usuário

o direito de processar a

autarquia pela interrupção do
fornecimento de água.

Todos os sábados, eu e minha família íamos à pizzaria. Na praça ali

perto, era tão bonito no passado, tinha orelhão, bancos, balanços, mas
agora só se vê sujeira, lixo por todo o lado. Eu nem vou mais lá. Então,
estava com dúvidas e pedi para os meus pais me explicarem:

� Por que um lugar tão bonito poderia estar tão sujo?
Meus pais falaram:
� Minha filha, isto aconteceu porque ninguém mais pediu cupom

fiscal. Todo mundo achava que era bobagem. Para que exigir o cupom
fiscal? Só pra depois a gente jogar fora?

Então, falei:
� O que tem a ver o cupom fiscal com a depredação?
�Tudo. Se nós pedirmos o cupom fiscal, estaremos contribuindo para

que a cidade melhore na saúde, educação, segurança e obras.
� Meu! Que ruiml .

� O pior é que muitos não pedem o cupom fiscal e depois ficam
reclamando que não há hospitais, orelhões, parques e outros.

� Pai, nós devíamos nos reunir e fazer um acordo com as pessoas e os

fiscais da fazenda.:
� Mas que tipo de acordo?
� Um acordo em que as pessoas sempre vão pedir nota e cupom

fiscal.E as fiscais da fazenda iriam fazer melhorias na cidade,
� Então, vamos começar a agir, minha filha.
� Sim,mamãe! Eu vou fazer de tudo, mas que a cidade vaimelhorar,

isso vail

• Larissa Corrêa, aluna vencedora da Escola Franclsco de Paulo

- Nota fiscal
-Émuito importante
Exigirmos nota fiscal
Pois quando pegamos o cupom

.

Uma parte do imposto
Vai para obra públicamunicipal.

Sempre que eu

comprar alguma coisa
Pedirei nota fiscal corretamente
Pois eu sei que sou

Uma cidadã consciente.

Se por acaso eu não

pedir nota fiscal
Posso ser enganada
Se a mercadoria estragar
Não poderá ser trocada.

Daqui pra frente eu vou pedir
Nota fiscal, com certeza

É bom que eles me dêem
Commuita gentileza.

Então fica o recado:
.

Sempre exija nota fiscal
Pois todomundo está pedindo
Até a polícia federaL

• �aira J. Formigari, aluna vencedora da Escola Guilherme Hanemann
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Promessa
'

Vereador Jurandir Mi
chels (PV) abriu o verbo
contra a SDR e o Deinfra,
cobrando obras prometidas
há anos ao longo daSC-416
no trechoquecortaaregião
de RioCerro, onde aciden
tes com mortes já não se

constituem em novidade.
Cobradoseguidamente pela
comunidade, cobrou tam

bém dos dois órgãos há um
mês. Não obteve resposta.

Agora pretende encami

nhar pedido de informa

ções, que obrigatoriamente
terá de ser respondido.

Garantia
o governador Luiz Hen

rique da Silveira (PMDB),
quando esteve em Jaraguá
do Sul na campanha de

reeleição, foi o destinatário
de pleito idêntico e afirmou
convicto da vitória nas ur

nas, que as obras seriam

executadas em 2007. On
tem o Correio publicou in- '

formação da SDR sobre
obras previstas para a ro

dovianospróximos trêsanos.
Mas não há data para o

irúcio.

Perigo
Na rua Ângelo Schio

chet, ao lado da lojaMauro
Veículos, piscina de con

fortável residência vendida
ainda no primeiro semestre

do ano e até hoje não ocu
pada, está cheia de água das

-

chuvas. Provavelmente,
cheia de larvas de mos

quitos: Deus queira não

sejamosdadengue, queem
Jaráguá são monitorados

diutumamentepelavigilân
cia epidemiológica do mu

nicípio. E, diga-se, com
eficiência.

CÉSAR JUNKES

Relatório rejeitado
Comissão Processante que' investiga o não

pagamento de ex-funcionários credores do Hospital
Santo Antônio deGuaramirim e que pode resultar
na cassação do prefeito Mário'Teixer (OEM),
apresentou relatório pelo arquivamento, que só não
aconteceu pelo voto de minerva. do presidente da

Câmara, Evaldo João [unckes (PT). Alcibaldo
Germann (PP), relator da Comissão, entendeu que
uma audiência entre as partes envolvidas já deu

solução à questão. Mas detalhe, faltam os valores de,
2006. A conta só não teria sido paga, diz o relator,
porque implicava ferir lei que limita em 6% os juros
para a-fazenda pública. VotaramaJavor do relatório
Jorge Feldmann (PP), AlcibaldoGermann (PP), na
foto, ..A_dilsolo}AraújO (PP) e Luiz.Antônio Chi<Xlini
(PR).COntra votaramMarcosMannes (PSDB), João
Vick(PMDB);M� Lúci�RicharflJPMDB) e <;1sni
Bylaardt (PMDB), além de Juncl.<es.

.

Pode?
É possível que um ginásio de esportes não tenha um

bebedouro paramatar a sede dos usuários ou das torcídasi

Pelo visto, é a realidade do Osvaldo 'Klein, no bairro

Guamiranga, levando o vereador João Vick (PMDB) a

pedir que aprefeitura instale o equipamento.O que obriga
a gastos com papel e perda de tempo com providência
q�e deveria ser rotineira.

Injusto
Bombeiros voluntários, mesmo que não tenham

remuneração pelo trabalho prestado à comunidade

jaraguaense, obrigam-se a pagar do próprio bolso

custos de cursos de especialização na cidade ou fora
dela, afirma o vereador Ronaldo Raulino (PDT).
Que, entende, devem ser bancados pela prefeitura. ,
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Números
De janeiro até no

vembro de 2007 foram
detectados no Brasil 481
mil casos, sendo 1.076 de
febre hemorrágica, re
sultando em 12 óbitos. De

janeiro de 1003 a janeiro
de 2006 foram notifica
dos 1.051 casos em Santa

,
Catarina, com 170 con

firmados. Atéjulho deste
ano houve registro de
outros 409 casos sus

peitos, sendo 109 deles

comprovados. Todos con
traídos em outros es

tados.

Acabou l'
Dos R$ 10,35O-milhões

negociados na compra do '

prédio da antiga Marisol
na gestão do ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB)
para abrigar a sede ad
ministrativa do muni

cípio, o prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB) anun
cia 'quitação da última

parcela de R$ 188 mil
dia 10 de dezembro. Dos
cerca de R$ 8 milhões da

proposta original, a conta
subiu para mais de R$ 10
milhões.

Acabou2
Foi corrigida por conta

'de indisponibilidade fi
nanceira da prefeitura no

_

exercício de 2004, o ano

da compra.O contrato ori

ginal previa que o imóvel
seria pago com uma en

trada de R$ 1.776milhão
e parcelamentos mensais
de R$ 200 mil. Em abril
de 2005 outros R$ 2,274
milhões, com quitação da
dívida em janeiro de

2006, a última parcela no
valor de R$100 mil.

RETRANCA

=-

Ataque
Carlone Pavanello (DEM) reassume sua cadeira na

Câmara de Vereadores semana que vem. Prometendo

debulhar detalhes de proposta de empresa de
'

comunicação da cidade para dar publicidade à Arena

Jaraguá quando de sua inauguração. N� valor de R$
150 mil e prontamente recusada pela prefeitura. Que,
por conta disso, estaria sendo alvo de críticas

contundentes ediárias. Eele, nacondiçãodepresidente
diFesporte, também.

Contra-ataque
Mesma empresa que, ontem, em editorial, afirmou,

entre outras coisas, que não existe para aceitar'contratos
publicitários queevidenciemapropagaçãode inverdades
e muito menos prestar serviços sustentados pelo
submundodacrimínalidade,maisespecificamenteo jogo'
do bicho, em citação direta a Pavanello. O bate-boca,

vai longe, podem escrever:

Melhores
Dos dezesseis deputados federais catarinenses, três

foramagraciados comoPrêmioCongressoemFoco, em
universo de 180 mil votos contabilizados pelo site

'www.congressoemfoco.com.br; Carlita Merss (PT) e

Fernando Coruja (PPS) no item atuação destacada.

ÂngelaAmin (PP) na lista dos mais assíduos às sessões

emplenário e comissões técnicas.

,Eu, �in?
PMDB defende com unhas e dentes aprorrogação da

CPMREoPI, comamesmaperformance, anãocassação
do senadorRenanCalheiros (PMDB).O ano tem tudo

para fechar comumcardápiodiferente: buchadadebode
em lugar da costumeira pizza,

-

Viltência
Maria da Penha, a mulher que

inspirou da criação da lei 11.430,
de combate à violência doméstica
e familiar vai estar sábado, dia 1º,
pela primeira vez em Santa Cata
rina. No centro multiuso de São

José.Quemquiserparticiparda 1ª
,

Jornada Maria da Penha pode se

inscreverpelowwwalesc.sc.govbr;
com direito a certificação de 4
horas/aula pela Escola do Le

gislativodaAssembléiaLegislativa.

•

c..
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Clube de Mães doa brinquedos para
creches os brinquedos arrecadados

SAUDE
PIERO RAGAZZI

JARAGUÁ DO SUL
O Clube de Mães de Jaraguá

do Sul entregou na tarde de

ontem, brinquedos e colchonetes
confeccionados durante a 2ª
Gincana da Solidariedade, reali
zadanomês deoutubro.Aentrega
foi feitapeloprofessorde educação
física do clube, Anderson dos
Santos e por mães representando
os 75 grupos participantes.

Durante o ano as mães ti

veram aulas de costura e con

fecção de brinquedos. "Todos os
brinquedos feitos por elas vale
riam mais pontos", explicou o

professor Anderson. A em

polgação das participantes su

perou expectativas e cerca de
mil objetos foram criados. ''A

experiência foi um sucesso e os

,
clubes se empenharam muito,
ao todo asmães juntaram quase

1,7 mil brinquedos", calcula.
Todo material elaborado pelas
equipes participantes da gin
cana foram doados às creches

'municipais -:- cerca de mil - o

restante será distribuído em

bairros de comunidades com

menor renda na atividade
chamada "Natal Solidário".

Agentes de epidemiologia instalaram armadilhas portodo municipio para verificar a presen;a do Aedes aegypti

Quatro focos de mosquito da
dengue identificados ·este ano

Centro. No João Pessoa, as larvas até o momento, nenhum pa
também foram encontradas duas ciente apresentou sintomas

vezes nomesmo local. O trabalho característicos da dengue no

de eliminação de. possíveis município. O mosquito, que se

criadourosdomosquitoéreahzado desenvolve em água patada e

durante todo o ano, com a ins- limpa, só transmite a doença se

peção e orientação nas casas e a tiver picado alguém que esteja
aplicação periódica de larvicida, contaminado.
num raio de 300 metros do local SINTOMAS - Febre alta por
onde as larvas foram encontradas. vários dias seguidos, muitas vezes

O objetivo das armadilhas, acima de 40º; dores de cabeça e

instaladasportodoornunícípioern nos olhos, músculos e juntas;
pontos estratégicos, é verificar à manchas avermelhadas pelo corpo
possível presença domosquito.A e, em alguns casos, sangramento
armadilha fica pendurada na da gengiva e do nariz. No caso da

parede e é compostaporumpedaço
.

'dengue hemorrágica, quando a

de pneu de moto cheio de água febre acaba, os lábios ficam roxos

limpa,' dois tocos de madeira e e a pessoa sente fortes dores no
.

arame. abdômen e alterna sonolência
A supervisora de zoonoses, com agitação. A dengue hemor

Regiane Schíochet,afirmou que, rágica pode causar amorte.

locais com água parada
e limpa podem facilitar

transmissão da doença
DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
Nesse ano, os agentes do

ProgramadePrevenção àDengue
e a Zoonoses, ligado à Vigilância
Epidemiológica, identificararn
quatro focos do mosquito Aedes

aegypti, que transmite a Dengue.
O último foi no início do mês, em
uma transportadora da Ilha da

Figueira. Uma semana depois, no
mesmo local, a equipe encontrou
novas larvas domosquito.

Desde fevereiro, a vigilância
epidemiológica identificou focos
do Aedes aegypti também nos

bairrosNova Brasília, João Pes'soa,

Arrecadação de brinquedos fez parte da 2a Gincana da Solidariedade

Música para Todos faz audição
e apresentações na comunidade
JARAGUÁ DO SUL

O ProjetoMúsica para Todos,
umainiciativa socialdaSociedade
Cultura Artística apoiada. com
recursós federais via LeiRouanet,
realiza em dezembro uma série de

apresentações com o objetivo de

apresentar à comunidade o

resultado de mais um período de
aulas.

A programação tem início
, com a segunda audição especial
do projeto, no dia 10, às 20 horas,
no Pequeno Teatro do Centro
Cultural da Scar. No dia 13, às

.
19h30min, aapresentaçãoaconte

. ce no Espaço Cultural do Ange
loni; e finalmente, no dia 15, às

9h30min, em frente ao Museu

Emílio da Silva, na praça Ângelo
Piazera, no centro. Todas as apre

sentaçôes são abertas ao público,
incluindo a audição especial no
Centro Cultural, com entrada

gratuita.

O ProjetoMúsica paraTodos
.

foi criado em setembro de 2003,
com o objetivo de dar opor
tunidade de iniciação musical,
instrumental e votal a crianças,
adolescentes e adultos. Con
forme a coordenadora Vanize

Kraag, o programa ensina a

linguagem musical através do

processo de alfabetização,
estimulando o surgimento de
músicos com uma formação
abrangente.

O trabalho envolve alunos, a

partir dos 10 anos de idade, com
aulas em grupo ou individuais e

audições especiais.Alémdoensino
de vários instrumentos (piano,
teclado, violino, percussão, violão,
flauta doce' e transversa, bateria,
guitarra e baixo), o programa

.
oferece educação musical e o

ensino de canto popular com a

pesquisa de elementos históricos
e técnicos.

COMO EVITAR?
Deixar sempre bem tam

pados caixas d "

água, poços,
tambores, cisternas e outros

depósitos de água; evitar o
acúmulo de água em pneus e

pratos de vasos de plantas e

xaxins. Ao lavar os pratos de

plantas, passar uma escova ou

bucha para eliminar completa
mente os ovos domosquito; guar
dar as garrafas vazias sempre de
boca para baixo e em local aber

to; jogar no lixo tudo o que possa
àcumular água: copos descar-.

táveis, tampinhas de garrafas,
latas e outros, e nunca jogar lixo

em terrenos baldios. Lavar os
bebedouros de aves e animais

comumaescovaoubuchapelo
menos uma vez por semana e

trocar a água todos os dias;
limparascalhaS e a lajedecasa;
se tiver piscina, lembrar que'a

. água deve ser tratada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BALANÇO

SETOR METALMECÂNICO E ELÉTRICO
TEM UM ANO DE BO'NS NEGÓCIOS
Mas, enfrenta probll'ma

.

por causa da falta de
mão-de-obra capacitada

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
As cerca de 650 indústrias do setormetalúrgico,

mecânico e de materiais elétricos de [araguá do

Sul e região empregamquase 20milpessoasnoVale
do Itapocu. Mas, segundo estimativas de re

presentantes do segmento, este númeropoderia ser
ainda maior se houvesse profissionais qualificados
para os serviços oferecidos .

.

Conforme Vilmar Garcia, presidente do

sindicato jaraguaense de empregados, a produção
está em crescimento acelerado e chegou ao seu

ápice em 2007. "Neste ano tivemos o melhor

desempenho dos últimos oito e a tendência é

continuar assim", calcula.
Porém, a grade de funcionários não consegue

acompanhar a realidade positiva. Faltam operários
e, como conseqüência, sobram vagas, prin
cipalmente, para cargos nas linhas de montagem
mecânica, pintura e usinagem. Funções como as

de motorista de empilhadeira e de soldador

também restam desocupadas, de acordo comCélio

Bayer, do Sindicato Patronal.
ParaGarcia, oproblema temváriosmotivos.Um

deles é que "nuncase pensou no futuro".Com isso,
ele reclama da pouca preocupação das fábricas na

capacitaçãohumanade quem trabalhanochamado

"chão de fábrica". Alémdisso, culpaos baixos salários
pela debandadamassiva a qual o ramo é submetido

hoje. Das 2.954 demissões registradas entre janeiro
eoutubrode 2007, 930foramsolicitações dospróprios
trabalhadores. A média salarial dessas pessoas,

geralmente na faixa etária dos 18 aos 30 anos, fica

em tomo dos R$ 580 e R$ 650. No ano passado, o
total de demissões chegou a 2,4 mil. O resultado

das contrataçõesnãoémensuradopelas instituições.
.

Segundo o presidente do sindicato patronal, os

esforços de treinamento ficaram focados apenas no

"alto escalão" por bastante tempo. "Temos muitas

faculdades de tecnologia e poucas alternativas de

formaçãoparaaquelaspessoas (operários)".Quanto
aos salários, ele justifica: "o nosso normativo é um

.

dos mais altos de SantaCatarina".
Na tentativa de resolver o problema, as duas

partes estão em período de negociação do reajuste
para2008.Osempregadosquerem 100,,6deaumento

real, porcentagem que deve ser negada pelos
patrões. No princípiodeste ano, as folhas de

pagamento vieram acrescidas de 5%.

FOTOS PIERO RAGAZZI

TOTAL DE EMPRESAS: 650 (em média)
TOTAL DE EMPREGADOS: 20 mil (em média)
DEMISSÕES: 2.954 (até novembro)

Qualificação dos operários é prioridade
para sindicato patronal e dos empregados

RAIO-X

O presidente do Sindicato

Patronal,Célio Bayer, conta que

� demodo geral todas as empresas
I especializadas na produção
metalúrgica, mecânica e de
materiais elétricos tiveram um

bomanoemcomparação a 2006.
O balanço mais positivo fica a

cargo' das fornecedoras de

equipamento para usinas de

açúcar e construção civil. Do

contrário, as que dependem das
indústrias alimentícias sofreram
leve declínio nos lucros.

Para 2008, ele espera a

estabilização do dólar. ''Algumas
empresas de exportação
tiveram dificuldades devido à

desvalorização da moeda

americana", explica. Como
contraponto, Vilmar Garcia,
lembra o aumento de 24% no

total negociado pelo setor coin
.o mercado estrangeiro no ano

passado.

�
..•

. �. . � 4

AWeg possui 18 mil funciohálios nomundo inteiro e está no topO da lista dasmaiores

empresas do ramo instàladas em Jaraguá d(\l.SuLNeste ano ela foi responsável por:
Contratações: 3,8 mil
Demissões: 2 mil ;

Total de funcionários: 18 mil (no mundo inteiro)
Luc.ro líquido: R$ 436,8 milhões (acumulado até setembro).
Fabri�ação: motores, capacitores, transformadores, painéis elétricos; tintas e vemizes�

.L
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Festival da Canção
o jaraguaenseClaudiomirMozartSoares deMello (esq.) venceu

no último sábado a etapa estadual do Festival da Canção do Sesi.
O evento ocorreu na cidade de São Ludgero e contou com a

participação com representantes de todas as regiões de Santa
Catarina. Claudiomir venceu namodalid�de popular com amúsica

"Uma vezmais", do compositor Ivo Pessoa.

ADOUVI - Associação dos Doutores do Vale do ltapocú
EDITAL DE CONVOCAÇÃO _

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da ADOUVI no uso de suas atribuições

conferidas no ato de constituição da entidade convoca a todos
os sócios-fundadores ou não pertencentes à categoria
profissional dos Doutores do Vale do Itapocú para a Assembléia
Geral Extraodinária que será realizada no dia 30 de novembro

de 2007, às 19:00 horas, na Faculdade Jangada, R: Presidente
Epitácio Pessoa, 676 - Centro, para deliberarem sobre os

seguintes assuntos:
.

1 - Discussão e transformação da Entidade em Fundação
de Incentivo á Pesquisa e ao Ensino (FIP&E);
2 - Eleição da nova Diretoria;
3 - Discussão e aprovação dos Estatutos Sociais;
4 - Outros 'assuntos de interesse dos participantes.
Caso não seja obtido o "quorum" legal em primeira

convocação, a Assembléia será instalada em segunda e última

convocação, 1 (uma) hora após, com qualquer número de
Doutores presentes.
Jaraguá do Sul, 28 de novembro de 2007.

ALDO ADOLAR MAUL PhD
Presidente da Comissão Provisória da ADOUVI

<'

EDITAL
Registro de Imóveis de Comarca de Jaraguá do

Sul/SC
ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro

de Imóveis da comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma
público pelo presente edital, que DIA EMPRE
ENDIMENTOS E ADMINISTRADORA LTDA, inscrita
no CNPJ sob nO 04.233.545/0001-07; estabelecida na

Rua Felipe Schmidt nº 157, nesta cidade, requer com
base no art. 18 da Lei nº 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 443-Erich
Koch e 688-José Titz, Bairro Três Rios do Sul, perímetro
urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nº 127/2007, expedida em 24.04.2007,
assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Ana Maria Badura, CREA nº

16605-3, ART nº 2608808-2. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área
total de 2.757,04m2, sendo constituído de 8(oito) parcelas.

O prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última

publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683-centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 22 DE NOVEMBRO DE 2007

AOFICIALA

EDITAL
Registro de Imóveis de Comarca de Jaraguá do Sul/

SC
.

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, toma público
pelo presente edital, que DIA EMPREENDIMENTOS E

ADMINISTRADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nO

04.233.545/0001-07, estabelecida na Rua Felipe Schmidt
nº 1571, nesta cidade, requer com base no art. 18 da Lei
nº 6.766/79, o REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO,
situado nas Buas 443-Erich Koch e 688-José Titz, Bairro
Três Rios c!o Sul, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/

SC, abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC,
conforme Certidão nO 137/2007, expedida em 03.05.2007, assinando como responsável
técnico, o engenheiro civil Ana Maria Badura, CREA nº 16605-3, ART nº 2608809-0. O

.

desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 2.609,76m2, sendo
constituído de 8(oito) parcelas.

O prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e de verá ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve este, no- endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683-centro, Jaraguá do Sul/SC.
JARAGUÁ DO SUL, 22 DE NOVEMBRO DE 2007
ORCIALA

redacao@ocorreiodopovo.com.br

EDITAL
Registro de Imóveis de Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público
pelo presente edital, que JJJ ADMINISTRADORA DE BENS

LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.932.050/0001-07,
estabelecida na Rua João Marcatlo 'lo 13, apto 701, nesta
cidade, requer com base no art. 18 da Lei nº 6.766/79, o
REGISTRO DE DESMEMBRA-MENTO, situado nas Ruas

391-Carlos Oechsler e 1246-Sem Nome, Bairro Ilha da

Figueira, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo
caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nº 122/2007,
expedida em 23.04.2007, assinando como responsável
técnico, o engenheiro florestal 'Ingo Paulo Robl, CREA nº

6262-2 ART nº 2477989-2. Odesmembramento é de caráter
residencial, possui a área total de 76.985,19m2, sendo
constituído de 1 (urna) parcela, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e de verá ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683-centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE NOVEMBRO DE 2007
OFICIALA-

1
í

Registro de Imóveis de Comarca de Jaraguá do
Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna
público pelo presente edital, que DIA EMPREENDI
MENTOS E ADMINISTRADORA LTDA, inscrita no

CNPJ sob nº 04.233.545/0001-07, estabelecida na Rua
Felipe Schmidt nº 157, nesta cidade, requer com base

no art. 18 da Lei nO 6.766/79, o REGISTRO DE

DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 443-Érich
Koch e 444-Sem Nome e 688-José Titz, Bairro Três
Rios do Sul, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, aprovado
pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Certidão nº 136/2007, expedida
em 04.05.2007, assinando como responsável técnico, o engenheiro civil' Ana Maria

Badura, CREA nO 16605-3, ART nº 2608820-1. O desmembramento é de caráter residencial,
possui a. área total de 5.369,34.m2, sendo constituído de 16(dezesseis) parcelas.

O prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última
publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala

que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683-centro, Jaraguá do Sul/SC.

JARAGUÁ 'DO SUL, 22 DE NOVEMBRO DE 2007

OFICIALA
.

EDITAL

EDITAL
Registro de Imóveis de Comarca de Jaraguá do SuVSC
!SAMARTAMOHRZIEMANN, Ofidala do Registro de Imóveis

da Comarca de Jaraguá do SuVSC, toma público pelo presente
edital,queADILSONSACHT,CI nº 19/R-1.587.657-SSP-SC,CPF
nO 638.600.669-00, brasileiro, separado judicialmente, mecânico,
residente e domiciliado na Rua 601-Manoel Francisco daCosta nº

4.306, Bairro João Pessoa, nesta cidade, e ROSETI MARIA
KASMIRSKI, CI nº 1.566.595-o-SESP-SC, CPF nO 902.782.329-

49, brasileira, separada judicialmente, costureira, residente e
domiciliada na Rua Paraná nº 29, Bairro Recanto Feliz, em
Guaramirim-SC, requereram com base no art. 18da Lei nº 6.766/

79, oREGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas
601-ManoetFrancisco da Costa e 1233-Sem Nome, Bairro João

Pessoa, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, ábaixo
caractedzado, aprovado pela PrefeituraMunicipal de Jaraguádo
SuVSC, conforme Certidão nº 10512007, expedida em 12.04.2007,
assinando como responsável técnico, o engenheiro civil Adriario
Antooio daFonseca, CREAnº 36672-9ARTnº 3138156-3. Odesmembramento é de caráter residencial, possui
aárea total de 7.631 ,48m2, sendo constituído de 9(nove) paroelas comercializáveis, A.U.PE, sistema viário
e remanescente.

O prazo de impugnação porterceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da última publicação do
presente edital, e deverá ser apresentada porescrito perante aOficialaque subscreve este, noendereço da
Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-centro, Jaraguá do SuVSC.

JARAGUÁ DO SUL, 22 DE NOVEMBRO DE 2007
oFIàAL.A

FALECIMENTOS
Faleceu às 17h do dia 26/11 , o

senhor Nelson Jansen com idade
de 56 anos. O velório foi realizado
em sua residência e o

sepultamento no cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

DETALHE

Inauguração
o Gas (Grupo dos Amigos
Solidários) lançou
recentemente seu website. O

endereço do grupo na Internet é
o www.grupogas.com.br. O
espaço serve para contar a
história do Gas, divulgar os
eventos, novidades e os novos

projetos. O endereço será o

canal oficial de comunicação
entre membros, amigos,
simpatizantes, imprensa e

parceiros do Gas. Em formato
de Blog, será atualizado
semanalmente com fotos e

textos. No site já está
disponível a campanha Natal
Sem Fome, no qual a
população pode colaborar com
alimentos não perecíveis, ou
uma cesta básica (na faixa de
R$30cada).

Saúde
Na quarta-feira acontece mais
uma edição do Sesc Saúde ao
Seu Alcance. Como o de
costume o evento será no

Shopping Center Breithaupt a
partir das 8 horas e segue até às
12h30. Na oportunidade a
população terá orientações de
prevenção e promoção da
saúde, com a realização de
exames de colesterol e glicemia,
verificação da pressão arterial,
peso, altura, e cálculo do IMC.

• LOTOFÃCll

••
LABORATÓRIO JARAGUAENSE I, DE ANÁLISES CLINICAS LTDA. j

I
.

Dr. Waldemiro Mazurechen, 67
Centro • Jaraguá do Sul

(41l�8371 �J)AB2.
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Feira deSaúdemobiliza 'para
a prática de atividade tísica
Sf.lcretaria df.l Saúdf.l
df.l Corupá organiza
f.lvf.lnto df.l prf.lvf.lnção

GENIElU RODRIGUES

CORUPÃ
Pequenas ações podem

mudar a vida d�s pessoas.

Exemplo disso é o que aconteceu
com a dona de casa Luiza Mahs,
que aprendeu a se exercitar e;

com isso, aliviar as dores

causadas pela artrose. 'Agora vou
praticar todos os dias para
melhorar aminha saúde", conta.
A dona de casa, que já cuida da

alimentação, encontrou na

atividade física uma forma de

obter qualidade maior vida.
O evento que "abriu os olhos"

de Luzia foi a 1 ª Feira de Saúde

'de Corupá, que aconteceu

durante todo o dia de ontem, no
salão paroquial da cidade.A feira

serviu para orientar a população
quanto à prevenção de doenças.
Foi' no estande "Saúde e

Atividade Física" que Luzia

soube da importância de se

alongar todos os dias antes de

fazer qualquer atividade, até

mesmo antes de trabalhar. Para

ela, essas orientações poderiam
acontecer mais vezes durante o

ano."Deveria ser todos os meses.
Aprendi muita coisa aqui",
sugere.

Segundo a secretária de

Saúde e Bem-Estar Social, Alice

Feira orientou quanto à prevenção de doenças, saúde bucal e testes de pressão

Maçaneiro, a intenção' é passar

a mensagem de saúde para as

pessoas. "Queremos promover a
saúde na parte preventiva, com
a integração da comunídade",
revela a secretária.

.

A feira contou com quatro

espaços: sobre Sexualidade, com
demonstração de como utilizar

os preservativos e apresentação
das doenças; Alimentação

Saudável, commedição do IMC
(Índice de Massa Corpórea),
receitas saudáveis e orientação
quanto à reeducação alimentar;
Prevenção, coin testes de

glicemia, pressão arterial, entre
outros e Atividade Física, com
explicações sobre a importância
de manter o corpo ativo e a

realização de alongamentos
todos os dias.

Cine�ube começa com �xibição de clássico'de David lynch
JARAGUÃ DO SUL

Quando você vai à vídeo

locadora sempre acaba em frente

às prateleiras dos filmes clássicos
e conceituais?Então, podemarcar
na agenda esta quarta-feira, 28.
.É que hoje acontece a primeira
sessão de cinema do Cineclube
de Jaraguá do Sul.

Para começar, os curadores
Gilmar Moretti e Carlos Hen-

.

rique Schroeder escolheram o

filme "Veludo Azul", de David

Lynch:O longa-meuagem traz os

atores Dennis Hopper, Isabella
Rossellini, Kyle Maclachlan e

Laura Dern. Eles dão vida a

personagens como Jeffrey Beau:
mont, que percebe uma orelha
humana perdida em um terreno

baldio. A descoberta faz mudar

as impressõesdo jovemacercada
cidade onde vive.

Para saber o que acontece

depois disso, basta se integrar ao
Cineclube. Ele é abertopara todos
os interessados e programa exibi

ções gratuitas sempre no Centro
Cultural Scar, às 20h.
A censura é de 16 anos.

Confoime os organizadores, a
licença do grupo foi dada pela

. Motion'Picture Licencing Cor

poration, que .oferece qualidade
e sam deDVD com projeção em
telão. (KE)

postura já começou a apre

sentar resultados� Uma dela é

a marca "Vale dos Encantos".

O nome pretende formar a

identidade local para depois
vendê-la Brasil afora e inclui

os municípios do Vale do

Itapocu, tendo São João do

Itaperiu e Barra Velha como

convidados.
Ainda no encontro'de on

tem, a diretoria fez o lançamento
do Case Show, um livro técnico
sobre Jaraguá do Sul específico
para quem organiza eventos. Por

s

fim, entregou o título de sócio

benemérito ao secretário de
Estado de Turismo, Cultura e

Esporte, Gilmar Knaesel, a.

Ricardo Ziemath, presidente da

Federação catarinense de
Convention eVisitors Bureau, e

para Niura dos Santos, da
Secretaria de Desenvolvimento

Regional. O prefeito Moacir
. Bertoldi, os secretários Jean
Leutprecht e Marcia da Silveira
e o vereador Dieter Janssen tam
bém fazem parte da lista.

Convention e Visitors Bureau

lança novidades em aniversário

CÉSAR JUNKES

Lotação média dos hotéis da cidade ficou em torno de 50 a 60%

:BOM. MOlEHIll
total. "Mesmo com a aber
tura de diversos hotéis nos

últimos cinco anos, a setor

continua em crescimento",
afirma. Hoje, a principal par
cela fica com o turismo de

negócios, esportivo e de.

eventos. (KE)

JARAGUÃ DO SUL
O [araguá do Sul Conven

tion e Visitors Bureau come

morou cinco anos de fundação,
ontem. Para lembrar a data e

encerrar o ano, a entidade pro
moveu uma assembléia geral
para divulgar o balanço das

atividades de 2007.
Conforme o diretor exe

cutivo do grupo, Fenísio Pires

Junior, o ano foi positivo para o
setor jaraguaense. Além de a

instituição fechar o período sem
depender de auxílio externo,

pela primeira vez desde 2002,
houve também diversos even

tos de grande porte realizados

nomunicípio. "Nenhuma ação
ficou dispersa graças à ins

tauração da política de turismo

que definiu os papéis de cada

um dos envolvidos", destaca.
-Com isso, o Convention e

Visitors Bureau passou a ser

responsável pela captação de
atividades e formulação dos·
materiais promocionais da
cidade. E, dentro dessa nova

Segundo Fenísio Pires
Junior, o segmento de eventos
está aquecido em Jaraguá do
Sul. Esta realidade se reflete
na taxa de ocupação hote

leira, que atinge constan

temente uma média de 50 a

60%, com picos de lotação
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Café espresso com deliciosos doces �
salgados em um ambiente climatizado, só

na DOCE SABOR CONFEITAR!f

QUARTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2007 .

Strogonoff
com pão italiano! Marechal DeOdoro da Fo

Alameda 25, sala 1.1.

Fone305522

fim!", diz ela COIl} a determinação e o pro
fissionalismo que conquistaram o dono do SBT
em 2004. Admiradora de Silvio Santos, ela não

concorda com algumas das suas decisões. "Às
vez� sinto que não posso fazer nada, mas mesmo

,
assim sou profissional e trabalho dentro dasmi
nhas possibilidades", afirma.

APRESENTADORA.INSATISFEITA
"Não jogo a ,toalha, não! Sou ariana, vou até o fim!.", diz a apresentad�ra, que tem contrato com o SBT até outubro de 2008

"Preciso de férias!" garante uma bem-humorada
Adriane Galisteu. O cansaço é resultadode'uma
verdadeira batalha entre a apresentadora e o seu

chefe, o poderosoSilvio Santos.

o estresse tem seu preço. Desde setembro deste

ano, Adriane tem enfrentado sérios problemas de
saúde por conta de sua intensa rotina dividida
entre as apresentações de teatro e as gravações de
Charme, seu programa no SBT. No início de

novembro; por conta de fortes doresna região do
.

reto, onde fez uma cirurgia para a retirada de um
tumor benigno, ela foi substituída às pressas por
Patrícia Salvador nas gravações do programa.

A saúde não está 100% e éla ainda vem sendo

submetida a avaliações médicas;mas não deixa de
cumprir sua agenda de compromissos. "Preciso
trabalhar", diz a apresentadora, que não esconde
mais a insatisfação corri o .formato de seu

programa, modificado à pedido de SílvioSantos.
"Para mim programa bom é todo ao vivo, não tem

que ter partes gravadas", diz ela em relação à nova

exigência do patrão:

Determinada e profissional, Adriane explica que

'gostaria de fazer um programa corn a sua cara, mas
.

segue as regras impostas por Silvio. Ela também
afirma que não pensa em romper o seu contrato

com a emissora" que só termina em óutubro de
2008. "Não sou mulher de desistir. Não jogo a

toalha, não! Sou ariana, minha filha, vou até o

Em dezembro, ela pretende tirar férias, mesmo
sem. saber se será substituída. Adriane planeja
passar seus diasde folga ao lado da mãe, Ema, na
África. "Agora só quero cumprir minha agenda e

descansar!". Só depois do Carnaval, volta a

pensar em uma nova intervenção. "Foi uma

cirurgia muito chata e delicada. Vou tratar disso

quandovoltar."
"
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mensagem em nome do SBT, Foi comemorado na quinta-feira
dizendo que o dono do aparelho (22), o Dia do Músico e daqui,
em questão foi sorteado "e ganhou usando toda escala ou .como no

um carro Okm. Cuidado' com essa
sambinha de uma nota só, mando
meu carinho e agradecimento a

todos' estes profissionais,
principalmente os de Jaraguá, que
enchem nossas vidas de alegria e

poesia!.Como dizia uma confrade
-----------------

minha: "tem coisas que fazembern

pra alma ... carinhos de quem

amamos, boas lembranças (mesmo
que a saudade nos leve lágrimas), o

perfume

Embora atrasado, quero registrar D
ill

nA n..... QUARTAhoje com todo o carinho e apreço 0·1iI I li ut .. I k .

niver do meu amigo e gente do bem
Silvio Veloso, da Contato Call Curtir o Smurf's lanches, a

Center, realizado ontem (27). Os melhor noite da semana.
cumprimentos e

.

O CORREIO DO POVO

FOFOCÓDROMO

Que o assessor parlamentar Marco Antonio da Costa

possui na sua sala de estar uma televisão que só ele pode
ligar e ver. Trata-se de uma Telefunken "caixa de abelha",
do mesmo modelo daquela que' o ex-presidente Médici
assistiu a final entre Brasil e Itália na Copa de 70. Só que
a danada é birrenta. Quando liga, só tem som. Aí Marco
Antonio atira uma bola de 'tênis nela para aparecer a

imagem. Pra se vingar, quando é ppra aparecer a imagem
de uma gata fenomenal, a tv escurece-e quandó é o Lula, Zé
Dirceu e o Renan Calheiros volta a imagem sem sequer um

chuvisco. Marco Antonio promete para breve levar, além
da bola de tênis, .um machado para a sala de TV. Hum,
essa brigapromete.

. ,'"

VEMAí MIMO

Última novidade para quem gosta
de embelezar. celular, são os

ursinhos chamados Charlie," com
olhos de cristaisSwarovski.

Na próxima segunda, 3, o Brasil

entra na era da TV digital. O SBT

sai na frente: com a logo" SBT HD
está chamando para o filme
((.. '"

{

A

Alexandre , que tem tres horas de

duração. Aliás, na internet já corre

uma piada - só Sílvio Santos vai

assistir porque ainda não existem

aparelhos HD e de conversão à

.

venda no país. HD são as iniciais de
alta definição em inglês. Hie .. hie, ..

DIZEM PORAí...

Que o Juventus, nosso "Moleque
Travesso", está preste a fechar a

propaganda nas costas da camisa do
time com uma importante empresa

do ramo de construção. Se der

certo, a coisa vai!

FALANDO EM SBT MÚSICA'

Circula nos celulares uma

mensagem, pois dizem ter origem
de presídios da região. Não

retornem a ligação como pedido .na
"mensagem.

O NIVER DO SILVIO

QUARTA-FEIRA, 28 de novembro de 20071 09

SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

OLHASÓ .•..

Diz o ditado popular que apressado come cru.

Não éverdade? Pois é! Já bandido apressado fica
sem Rolex.Aconteceu no último assalto na Rua

Epitácio Pessoa. O poderoso'medidor do

tempo não estava no pulso, de onde foi

sorrateiramente retirado, mas no bolso do
assaltado. O cobiçadomimo já voltou ao seu

lugar.
O dono agra�ece, é só alegria.

EU TAMBÉM!!.!

No vidro traseiro do seu Vectra, cidadão

jaraguaense colocou uma proclamação solene:
- Eu amo minha esposaKarla.
Alguém colocou um adendo, colado com

durex: - Eu também ...

"Críticos são sujeitos que têm: mau
hálito no pensamento." � Vinícius
de Moraes
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CINEMAS

JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Tá Dando Onda

(.15h50, 17h40 - SeX/Seg/Ter/Qui)
(J 4h, 15h50, 17h40 - Sáb/Dom/Qua)

Justiça a Qualquer Preço
(19h30, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Shopping 2
Vira lata
t14h30 - Sâb/Dorn/Oua)

O Instinto Secreto
(16h30, 19h, 21h20 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
140B

(17h - SeX/Seg/Ter/Qui)
(15h, 17h - Sáb/Dom/Qua)

O Vigarista do Ano

(19h10, 21 h30 - Todos os dias)

JOINVILLE

• éine Cidade 1
A Loja Mágica de Brinquedos
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21 h30 -

Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Tá dando onda

(14h30, 16h40 - Todos os dias)

Stardust - O Mistério da Estrela

(1Bh30, 21 h - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
A Loja Mágica de Brinquedos
(14h, 16h, 1Bh, 20h - Todos os dias)

Leões e Cordeiros
(22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Ta Dando Onda

(13h40, 15h30, 17h20 - Todos os dias)

Tropa de Elite

(19h20, 21 h40 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
140B
(14h20·, 16h40, 19h, 2lh20 -

Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
A Loja Mágica de Brinquedos (Dub)
(14h, 16h, 1Sh - Todos os dias)

Leões e Cordeiros

(20h, 21 h50 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Antes Só do que Mal Casado
(14h50, 17h10, 19h40,22h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Tropa de Elite
(14h10, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)

• Cine. Neumarkt 4
Invasores·
(i5h, i7h, i9hi0, 21hi0
- Todos os dias)

• Cine Neuma.... 5
Nunca é Tarde para Amar

(i4h20, i6h40, 19h30, 2ih40
- Todos os dias)

• Cine Neuma.... 6'
ra dandp onda (Dub)
(i3h50, i5h40, 17h30 - Todos os dias)

1408
(i�h20, 2ih45 - Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

Scar: Escola de Música abre matrícula
o Correio do Povo, edição semanal de 21 e 27 de novembro de

1987, informava que a Escola de Música da Scar havia definido
o calendário de matrículas para o próximo ano letivo. Nos dias
14 a 15 de dezembro para os alunos atuais e irmãos e, dias 16 e

17, para os alunos novos, sempre das 9 às 12 horas e das 14 às
19 horas. A escola oferecia os cursos de violão, piano, violino,
violoncelo, acordeon, flauta-transversa, flauta-doce, saxofone,
trompete, clarinete, trombone, teoria, solfejo e ritmo.
Ainda segundo a matéria, para a participação no Coral Infanto
Juvenil e no Coral de Adultos não existia taxa de matrícula..

O DIA DE HOJE
SANTO

Santo Estevão, o Moço
São José Pignatelli
São Tiago das Marcas

1966
A UNESCO decide excluir Portugal de
toda reunião da organização enquanto o

governo português não apresentasse
relatório sobre a educação em Angola e

Moçambique.

1990
Os presidentes Collor e Carlos Menem
assinam um acordo que coloca os

programas nucleares do Brasil e da

Argentina sob a salvaguarda da Agência
lnternacional de Energia Atômica.

2000·
Holandeses aprovarn o projeto de lei que

. autoriza a eutanásia, fazendo do país o

primeiro a permitirformalmente que a

vida de um doente terminal seja
abreviada.

2004
A versão revista britânica Nature
Medicine anuncia que uma vacina
desenvolvida e testada no Brasil

conseguiu ativar o sistema imunológico
de 18 pacientes infectados com o HIV.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo estável em Santa Catarina
O sol predomina em boa parte do
Estado em todo o período. Há
indicativos de pancadas isoladas de
chuva do Oeste ao Planalto'Norte.
Temperatura em elevação. Vento de
sudeste a nordeste, fraco a moderado.

.. Jaraguá do Sul e Região

.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Amigos de verdade ficam para sempre na nossa

lembrança. A leitora Renata Amaral presta homenagem
a poodle Belly, que continua no seu coração.

ANIVERSÁRIOS
28/11
Caroline Noernberg
Celso dos Santos Berlato
Cíntiá C. Drews
Cleusa Goulart
Eder Martins
Eliane Cristiane Raimundi
Elizabeth Rodrigues
Fernando Wihrmeister
Gabriela Mathes
GiuvanaWenk dos Santos
Luciléia B. da Costa
Mariane Cipriani
Mario Luiz Machado
Pámela Tais Fischer
Sarita Maria Jordan

. Tereza Flameski
Valcir Pinter
Valmir Pinter
Vitorino Parada Filho
Walter Mahnke

UTILIDADE PÚBLICA-
CINEMA
A sessão inaugural do Cineclube de

Jaraguá do Sul, iniciativa do Gpoex/
SCAR com apoio da Design Editora,
será promovida hoje, às 20 horas,
na Scar.

OFICINA
As "Boas práticas de gestão em
Saúde e Segurança no Trabalho"
serão apresentas em oficina do

d.ia 3 a 7 de dezembro no Centro
Empresarial. Inscrições pelo fone

.:

3275-7024.

ENCONTRO
O 10 Encontro deldéias:
"Globalização: Como avaliar

oportunidades e riscos rio novo

mercado" acontece amanhã, às
19h30, no auditório do Centro
Empresarial.

HOJE

6MIN: WC
MAx: 2SOC

. Sol com nuvens

QUINTA

6
SEXTA·

6MiN: 17" C
. Mi�: 17° C

MAx: 26° C MAX: 26° C
Sol com nuvens Sol com nuvens

� Fases da lua

SÁBADO

6MI�: HOC
MAX: 27"C
Sol com nuvens

� legendas

�JARAGUÁ
DOSUL

MiN: 160 {MAx: 28'

I

? .A._
,J',. l__)

.

",\\7FLORIANÓ,POLIS
V MIN: 18°1 MAX: 27"

MINGUANTE NOVA

,

)) 1�1 .,m
CRESCENTE

� 17/11

CHEIA � do, (¥.1�1Çf)1·" '1°1-·24/11 _ �r!;.nt. _o IIlstáve! ChUVOSO. Trovoada
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NOVELAS

Desejo Proibido
Cândida manda Henrique apressar o
casamento. Chico avisa Iraci e Tonha

que não quer que Ana receba visitas.
Escobar lê o bilhete de Ana onde ela

pede que ele vá para São Paulo e avisa

que irá encontrá-lo depois. Belinda

implica ao ver Oulcina e Lídio con

versando. Diogo vende uma lasca de

pedra a uma romeira como se fosse da
santa milagrosa. Miguel faz perguntas
a Lázaro para descobrir a origem de
Laura. Viriato aprecia a foto de Cândida
e mente para Eulália que aquela é

Magnóliamais jovem.

Sete Pecados
Adriano desconfia de que Teobaldo

esteja envplvido no seqüestro de Juju.
Jonson, Car1ão e Peninha planejam pedir
o resgate à familia. Teobaldo fica re

voltado ao saber do seqüestro da mãe.
Clarice aceita o plano de Eudóxia. Teo
baldo fica aliviado ao saber que á mãe

.

não foi seqüestrada e que o telefonema
pode ter sido trote. Joílson liga para
Romeu pedindo o resgate, mas ele

ignora a ameaça. Joãson percebe que
seqüestrou a pessoa errada: Vicente diz
a Miriam que Simone a acusou de
maltratar Benta.

DuasCaras
Dorgival agride Juvenal porter impedido
que ele fizesse uma besteira. Maria
Paula, Renato e Claudius chegam ao

Rio. Juvenal manda Evilásio levar

Dorgival para Rio das Ostras e deixar
um dos homens o vigiando. Jojô diz a
Alzira que Juvenal havia feito questão
de vê-Ia dançar e foi quem a salvou.
Bárbara acorda Ferraço carinhosa
mente. Snvia estranha à intimidade entre
os dois. Juvenal se declara pará Alzira,
mas ela garante que sempre foi fiel ao
marido e foge do assédio. Juvenal
insiste.

Amor e Intrigas
Jurandir diz para Petrônio que localizou
Cleide e que ela topou se passar por
mãe de Hugo. Ele fica animado. 00-
rotéia conta para Alexandra sobre seu

plano contra Alice e a manda arranjar
um assataote, Daniel conta para 00-
rotéia que Débora está namorando
"Francisco" e ela fica espantada. Fabíola
e Antônia encontram Pedro no calça
dão. Alexandra conhece um homem

que indica Jurandir para fazer o serviço
para ela. Alice diz para Felipe que

. Dorotéia e Alexandra não gostam dela
e ele pede para ela não se preocupar.

Caminhos do Coração
O caminhão buzina e tenta frear, mas
não consegue e o carro de Marcelo e

Maria passa por um triz. Taveira e Dina
vão passar, quando o caminhão freia
bem na hora, bloqueando o cruzamen
to. Taveira fica enlouquecido de ódio
ao perceberque perdeu Marcelo eMaria
de vista. Cris cresce mais uma vez e

aparece com dez anos. Júlia tenta con
vencê-Ia de ir para ilha e diz ser um

lugar bom, mas Marli desmente a

médica. Cris fica irritado e através de
seu poder começa a sufocár Beatriz.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com,br

CAPíTUlÓS
FILME

AUDIÊNCIA FILAANDOU
Em seu blog, Aguinaldo
SUva, autor de Duas
Caras adiantou detalhes
do reencontro de Maria
Paula (Marjorie Estiano) e
Ferraço (Da�on Vigh), que
acontecerá no capítulo do
dia 25 de dezembro. A guerra
entre os personagens não
será apenas pelo dinheiro.
Os dois vão lutar pela
guarda de Renato (Gabriel
Sequeira). "Ele (Ferraço). vai

. jogar pesado para conquistar
o amor do menino e jogá-lo
contra a mãe", disse o autor.

Renato Aragão e sua filha,
LMan, já começaram a se

preparar para a gravação do
filme 'Didi e a Pequena Ninja'.
A garota adiantou em blog que
o longa será rodado em abril
de 2008 para as férias de

julho, Para tanto, pai e filha já
estão ensaiando coreografias
de luta. Livian, aliás, prova a

cada dia que pretende levar
mesmo a sério a profissão de
atriz. Ela começou com uma

participação no filme 'O

Trapalhão e a Luz Azul',

A novela Duas Caras, da TV
Globo, tem registrado
audiência típica de novela das
sete, informou a coluna de
Daniel Castro, da Folha de S.
Paulo. Marcando umamédia
de apenas 37,44 pontos na
Grande São Paulo, a trama,
se cOl1tinuar nesse ritmo,
poderá ser a novela dos oito
de menor audiência da
década. Ainda segundo a

publicação, os principais
motivos d baixa audiência são
a queda nas.TVs ligadas e a

ascensão da Record.

.

Depois de um quase
namoro com o grego
Stravos Stilianos, íris
Stefanelli botou a fila para
andar. Segundo informações
da coluna Zapping, do jornal
Agora, a loira está
namorando com o nadador .

profissional Thiago
Kückelhaus, de 21 anos.

Boatos dão conta ainda que
a ex-BBB passou o último
final de semana na casa do'
nadador, em Goiânia. Será
que já está sério o romance?

HORÓSCOPO-
Áries (20/3 a 20/4)
Marte regente do seu signo está tencionando a Lua hoje. Sua sensação é de que o mundo está

contra você e que você não consegue explorar todos os horizontes que gostaria, tenha cautela

porque amanhã é um novo dia e tudo se resolve com o tempo.

Touro (21/4 a 20/5)
Bom dia para pensar e refletir sobre o que tem feito nos últimos tempos, mas não é momento de

você criar problemas prlncipalmente em relação a sua família. Fique na sua.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Se você tiver que dialogar aproveite o dia pois Mercúrio faz bom aspecto com a Lua favorecendo

sua formada expre�são. É importante também ouvir o que os outros tem a lhe dizer nesse dia.

Câncer (21/6 a 21fl)
Você está muito preocupado com a questão financeira, portanto dê mais atenção aos seus

gastos e faça um roteiro ou esquema de investimento de como conseguir guardar um pouco de

dinheiro,

leão (22fl a 22/8)
A Lua rio se signo mostra uma tensão muito forte devido aos aspectos que ela faz no céu, É
importante saber racionalizar e não agir impulsivamente, faça um pouco de exercício físico para
aliviar a tensão.

Virgem (23/8 a 22/9)
Mercúrio, regente do seu signo está bem com a Lua facilitando seu contato com o inconsciente,
medite e sinta o que sua voz interior lhe diz para você se orientar melhor.

libra (23/9 a 22/10)
Estar entre amigos pode ser uma boa no entanto, evite criar clima de competitividade. Você sabe
das suas capacidades e não precisa disputar nada com ninguém.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Plutão regente do 'seu signo, pede para você usar o poder e a força que tem de forma adequada.
Não queira se impor sobre � fraqueza do outro, você pode brilhar com seu próprio talento.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Júpiter seu regente tenciona a Lua, fazendo com que você não esteja tão positivo como

costuma. Que tal você começar a planejar uma viagem? Isso vai lhe dar mais esperança.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Hoje é um dia para você mergulhar nas suas fantasias e não temer o que vem a acontecer. A

coragem o impulsiona a tomar novas atitudes que irão transformar o que está errado.

Aquário (21/1 a 18/2)
A Lua na sua área de relacionamento pede para você ter um bom diálogo com a pessoa amada.

Tente se expressarmelhor, por mais dnícil que isso lhe seja e não queira se rebelarse as coisasnão
estiverem como deseja.

Peixes (19/2 a 19/3)
Hoje é um dia bom para sua rotina, no entanto, alguns acontecimentos podem tirá-lo daquilo que
tinha organizado. Não se estresse com isso e siga o fluxo dos acontecimentos.

SUDOKU

SOBRE 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.

DIVIRTA-SE

Fim da linha
O médico liga para o paciente.
- Alfredo, seus exames ficaram prontos.
- E aí, doutor!? Tudo bem?!
- Bem nada, rapaz! Tenho duas notícias para te

dar: uma delas muito ruim.
- Diz logo, me fala a ruim de uma vez!
- Você tem apenas 24 horas de vida!
- 24 horas? Meu Deus, não pode ser! - diz o

homem, chorando - E a outra notícia? _

.- Bem, o exame ficou pronto ontem, rapaz.
Tentei te ligar e só dava ocupado ...

-

M�lhor amigo
O sujeito encontra o colega e desabafa:
- A minha mulher fugiu com o meu melhor

amigo.
- Caramba! Quem é o cara? - pergunta o outro,
indignado.
- Também não sei.
- Mas como então é seu melhor amigo?
- Passou a ser agora. - responde o homem
abandonado.

SOlUÇÃO
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ESCÂNDALO ATRÁS DAS GRADES

Senadora catarinense lamentou a prisão da adolescente de Abaeíuba

Ideli coordena a

defesa da,'mulher
Prisões femininas
serão vistoriadas
em todo o país

Esta situação foi apresentada
pela governadora do Pará, Ana
[úlia Carepa (P1), que participou
da audiência. Ela afirmou que a

deficiência prisional no estado é

enorme e o sistema, em si, é

precário. Segundo ela, dos 143

municípios do Pará, 132 possuem
delegacias e nem todos os

estabelecimentos têm espaços
destinados àsmulheres infratoras.
A governadora explicou que para
poder soltar a adolescente presa
em cela masculina teve de baixar
um decreto, justamente porque a

menina tinha revelado que era

maior de idade mesmo sendo
menor. "Imaginem como nós nos

sentimos ao defrontar com aquela
barbaridade",disseAnaJúlia. ''Não
podemos tolerar nem esse e nem
outra situação", completou..

As prisões femininas, segundo
informou a senadora Serys Slhes
sarenko (PT-MI), serãovistoriada
porumgrupo deparlamentaresda
comissão externa da CDH, para
verificar

-

e denunciar casos'

semelhantes da adolescente de
Abaetetuba. "A ação vai ocorrer
em todo o País", disse. Para a

ministra da Secretaria Especial de
Políticas para Mulheres, Nilcéa
Freire, 17 estados brasileiros não
tem unidades de internação ou

unidades parameninas e adultas.
Mas para que casos como o da
adoleséente não se repita, Nilcéa
Freire defende uma profunda
mudança cultural em todas as

esferas pam reduzir a violência
contra asmulheres.

BRASíLIA
A audiência pública realizada

naComissão deDireitosHumanos

'(CDH) ontem, para discutir a

prisão de uma adolescente que foi
mantida em celamasculinapor 20
dias na cidade de Abaetetuba, no
Pará, já trouxe os primeiros
resultados.Opresidente daCDH,
senador Paulo Paim (PT-RS),
atendeu requerimento da
senadora Ideli Salvatti (PT-SC) e
decidiu criar uma subcomissão

permanente deDefesadaMulher
no âmbito da CDH, que terá por
objetivo acompanhar e propor
alternativas no combate a todo o

tipo de violência praticada contra
as mulheres. O senador Paim
nomeou a senadora Ideli como
coordenadora da subcomissão.

Um requerimentoapresentado
pelo senadorJoãoPedro (PT-AM),
também aprovado pelo 'senador
Paim, solicitou que o Conselho
NacionaldaJustiça (CN]) informe
ao Senado o andamento do caso

de Abaetetuba, já que processo

disciplinar foi aberto contra o

delegado titular e a delegada
substituta que decidiram prender
a adolescente em cela masculina.

Segundo João Pedro, cerca de 22
mil mulheres encontram-se

encarceradas em presídios, dos
quais muitos em condições
precárias.

,
'

PAULO ALCEU rrdicao@ocomiodopoYo.cQm.br

Urgência
Diante da situação atual o deputado Herneus de Nadal,

que assumiu as pressas a liderança do governo, manifestou a

intenção de promover reuniões individuais do governador com
as bancadas, que formam a.base. O almoço dos deputados do
PMDB ontem revelou preocupação com a falta de unidade
da base, provocando áreas de atrito e desencontros de
interesses. Não há, inclusive, coerência nos encaminhamentos.

Grave
Uma auditoria externa 'que vem sendo realizada na Epagri

constatou até omomento a existência demais de cem funcionários
fantasmas. Apenas ontem, terça-feira, foram localizados outros
doze. A empresa é considera como referência no país com

pesquisas fundamentais para o desenvolvimento de culturas no
Estado. Revela problemas que exigem ações imediatas.

. .

.
Fantasmas'

-

A Epagri ainda não tem o número exato de funcionários

fantasmas, mas confirmou a existência. Prossegue com a

auditoria nas regionais fazendo os cruzamentos. Trata-se da

empresa Triângulo de Florianópolis que venceu a concorrência

para fornecer vigilantes e 'serventes. A Epagri pagava por
servidores inexistentes. O valor ainda não foi divulgado.

Ação
O presidente da Epagri, Murilo Flores afirmou que o contrato

com a empresa Triângulo foi suspenso. Nova licitação, garantiu,
será aberta nos próximos dias. Oficializadas as denúncias, obtidas
através da auditoria externa, a empresa Triângulo terá que se

,

explicar. Usou servidores fantasmas para recebermais do governo.

Reação
"Nãoé de 1° de janeiro pàra cá. É uma herança," adiantou o secretário .

dá Agricultur.a, Antonio Ceron, referindo-se a auditoria na Epagri que .

locàlizou funcionários fantasmas. Destacou que a atual gestão citou
os problemas é adotou medidas visando preservar a empresa.

·Decidido
.

Durante reunião ontem à tarde o presidente da SC Gás
Ivan Ranzolin determinou que dó dia 15 de dezembro até o

final do ano as obras de canalização em Florianópolis somente
serão realizadas em ruas transversais evitando as de grande '

fluxo. Esse sistema vai valer também durante o período de
veraneio para conter os engarrafamentos.

Artigo 110
Irritado com as críticas do deputado [oares Ponticelli, o líder

do PMDB Manoel Mota subiu à tribuna para comprovar que a

quinta parcela do repasse do' artigo 170 foi paga. Quem não

recebeu é porque não apresentou a documentação legal e
obrigatória. Do sistema Acafe das 12 universidades, oito delas
não foram pagas porque estão devendo documentação: Febave,
Febe, Furb, Unoesc, Joaçaba, Unerj, Unisul, Uniplac. E do
sistemaAmpesc das 40 registradas apenas 12 tiveramodepósito
efetuado rio dia 22 de novembro. Faltam pagar R$ 2,4milhões.

Ainda não

Acusação
o vice -Iíder do Pp, Joares

Ponticelli, quer anexar ao

.

processo de cassação contra o

governador LuizHenrique, que
tramita no TSE em Brasília,
reportagens sobre as relações
do governo com a produtora
Dl?M. Diz serem promiscuas e

merecem uma profunda in

vestigação do Ministério
Público Estadual."CPI não
adianta. Vimos muitas delas
virarem inclusive moeda de
-troca, O negócio e anexar na

ação no TSE."

A sessão na Assembléia foi
aberta ontem às 14 horas, mas
não foi lido durante o ex-

� pediente a convocação do su

plente Edison Andrino. Ou

seja, ainda não foi confirmada
sua posse e a ida do democratas
Onofre Agostini para a Se
cretaria de Desenvolvimento
Sustentado.

Dúvida
oDiárioOficial de 31/10 traz

uma dispensa de licitação da
Secretaria de De�envolvimento
Social que contratou o serviço
do Sibara Flat Hotel em Bal
neário Camboriú para sediar a

Quarta Conferência de Assis
tentes Sociais. Qual a razão da

dispensa de licitação em umà
cidade onde proliferam hotéis?

Educação
A senadora Ideli Salvatti é

. autora da Proposta de Emenda
Constitucional estabelecendo a

retirada dos recursosdaEducação
da Desvinculação das Receitas
da União (DRU). Segundo a

líder do PT no. Senado essa

medidapermitiráqueaEducação
passe a receber 18% da arreca

dação dos impostos federais.
Atualmente a DRU retira 200Ál
deste total destinadoàEducação,
Junto com o líder do PDT Cris
tovam Buarque a senadora Ideli
Salvatti esteve reunida com os

ministrosdaFazenda e Educação
defendendo sua proposta.
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Proüssorrs federais devem

ter reajuste de cerca de 69%
Medida visa fortalecer
rede pública de ensino .

e qualificar profissionais

RIO' DE JANEIRO
A partir do próximo ano, até

2010, os professores das univer
sidades federais terão uma re

composição salarial de até 69%.A

proposta final, apresentada pelo
governo às entidades repre

sentativas dos professores, prevê
mudanças no contracheque, com
a incorporação, ao vencimento

básico, da Gratificação de Ati
vidade Executiva e da Vantagem
Pessoal Individual; a melhoria da Em 2008 professores devem receber um acréscimo que varia de 14% a 20%

remuneração dos professores em

. regimes de trabalho de 20 horas e
de dedicação exclusiva; a

ampliação do intervalo entre a

classe de adjunto e a de associado;
a equiparação da Gratificação de
Estímulo à Docência entre ativos
e aposentados e a alteração nos

valores dos pontos dessa gratifica
ção por classe e nível. .

Para 2008, está previsto um
.

acréscimo aos vencimentosque
varia de 14% a 20%, conforme a

carga horária, a classe e o nível.
Para 2009, a melhoria salarial
ficará entre 19% e 41%, pormeio
da alteração de pontos da Gra

tificação de Estímulo à Docência.
Em 2010, com a alteração adi
cional de titulação e a mudança
na gratificação, o ganho será de
23%a69%.
"A proposta significa, reco-

nhecidamente, umgrande avanço
com relação às discussões ante

riores", disse o secretário de edu

cação superior doMEC, Ronaldo
Mata. Segundo ele, ovencimento
básico será valorizado pelas
incorporações, especialmente da

Gratificação por Atividade Exe

cutiva, uma reivindicação his
tórica do movimentá dos pro
fessores.

Segundo a proposta, no caso

de um professor-adjunto de nível
I, ativo, com doutorado, que
recebe hoje cerca de R$ 5,5mil, o
acréscimo, emmarçode 2008, será
de 14,2%: Os rendimentos men
sais devem ser de aproximada
mente R$ 6,3 mil. Em julho de

2009, podem passar a R$ 6, 6 mil
e, em julho de 2010, a R$ 7,3 mil.
O percentual de recomposição

salarial será de 32,1%.
Os professores-adjuntos com

doutorado,mediante avaliaçãode
desempenho, poderão progredir
para a classe de associado e obter
aumento substancial, A rernu

neraçâo deve chegar a R$ 11,4
mil. Para os professores titulares,
com dedicação exclusiva e dou
torado, que hoje recebem R$ 7,3
mil, os vencimentos, em 2010:
atingirãoR$ 11,7mil.

"Com essas medidas, além de
tentarmos fortalecer a rede

pública de ensino superior, qua
lificar os professores e corrigirper-

.

das históricas, pretendemos cons
truir uma carreira mais bem es

truturada, com projeção de fu
turo, e tentar garantir a per
manência com ganhos com

patíveis", disse Mota.

Redp de esgoto é pior serviço público do. país·
BRASíLIA
A rede de esgoto sanitário é o

pior serviço público oferecido aos

brasileiros. Urn levantamento
realizado pela Fundação Getúlio
Vargas e pela organização não

governamental Trata Brasil,
informa ainda que esse é.um dos

serviços de crescimento mais
.

leni::o. O déficit de saneamento

vai cair à metade em 56 anos, se

o Brasil continuar avançando no
mesmo ritmodosúltimos 14 anos.
O que significa que, metade dos
47% que hoje não têm acesso a

saneamento só atingiriam essa

situação em 56 anos.

Segundo o coordenador. do
Centro de Políticas Sociais da

FGY, Marcelo Néri, o esgoto é o

serviço que tem "amenor taxa de

acesso, menor crescimento de

acesso e apiorqualidade percebida
entre coleta de lixo, luz e serviço
geral de água". Para o especialista
em estudos sociais da FGY, a

prioridade dada ao esgotamento
sanitário den;o doPrograma de

Aceleração do Crescimento
,

(pAC)' do governo federal é um
sinalizador positivo. O PAC está
disponibilizando mais de R$ 10
bilhões para o setor.

CPMF também vai atrasar análise
da proposta orçamentária para 2008

. BRASíLIA
Assim como a reforma tribu-.

tária, ogoverno pretende aguardar
a votação da CPMF para colocar
a proposta orçamentária de 2008
em análise. Segundo o ministro

Paulo Bernardo (Planejamento),
.

a decisão foi tomada para que o

Orçamento não precise ser refeito
casooSenado rejeite aprorrogação
qa CPMF (Contribuição Pro
visória sobre Movirríentação Fi-

nanceira) até 2011.
.

"Considerando que o Senado

pode rejeitá-la, é evidente que
temos que ter alguma prudência
e não encaminhar antes decisões
como o Orçamento", afirmou o

ministro.

Segundo Bernardo, o anúncio

da política industrial, que prevê
desoneração de impostos, também
foi adiado em virtude das

negociações da CPMf "Vocês
sabemque o governo émuito pru
dente nesta questão fiscal", afir
mou. Ele afirmou que a CPMF

pode ser votada emprimeiro turno
no plenário do Senado dia 21 de

dezembro, o que empurraria para
a última semana domês a votação
do Orçamento -sem votá-lo, o
Congresso não entra em recésso.

Paraoministro, este é umproblema
�ae ocorre todos os anos. "O Or

çamento sempre ficapara a última
hora. Melhor que ficar com um

rombo de R$ 40 bilhões' [ar
recadação prevista da CPMF]",
afirmou.

Crédito' bancário atinge maior -nível
em 12 anos,' aponta Banco Central
SÃO PAULO
. Aeconomia aquecidamantém
o crédito em expansão: Em
outubro, a oferta de dinheiro no

mercado atingiu 34% do PIB

(Produto InternoBruto), informou
ontem)' o Banco Central, o que

significaumaumento de 0,7 ponto
percentualem relação a setembro.
As operações de crédito oferecidas
pelo sistema financeiro somaram

R$ 880,8 bilhões, crescimento de
2,8%nomês.

Segundo o BC, trata-se do
maior volume oferecido desde

junho de 1995, quando a oferta
de crédito atingiu 34,7% do PIB -

o recorde ainda é de janeiro de
1995, com 36,8% do PIB. Nos
últimos 12 meses, os empréstimos
do sistema financeiro tiveram ,

crescimento de 26,3%.
.

"O crédito continua crescendo
a taxas significativas", disseochefe
do Depec (Departamento
Econômico) do Banco Central;
Altamir Lopes, apontando causas

-

sazonais para a expansão do
.

crédito, como a proximidade do
Natal.Em relação apenas às.

operações Com recursos livres, o
volu�e em outubro somou R$
619,4 bilhões, alta de 2,8% na

comparação com setembro e de

30,1% sobre outubro do ano

passado.
De acordo com Lopes, o

destaque do ano ainda é o leasing
para compra de veículos, usado
mais por pessoas fsicas. "A linha
de leasing cresceu 11,4% em

outubro, vinculada às vendas de

veículos, que avançaram 6, 1% no

mês passado", informou.
Juros - Também ontem, o BC

informou em seu relatório que os

juros para pessoas fsicas recuaram
nomês de outubro.A taxamédia
caiu de 46,3% ao ano para 45,8%
ao ano no mês passado.já a taxa

geral passou de35,5% ao anopara
35,4%aoano.

Os juros no crédito pessoal
apresentaram em outubro uma

queda de 0,5 ponto percentual,
. para 48,9% ao ano. Dentro dessa
modalidade está o crédito

consignado -descontoem folhade

pagamento-, que ficou em 30,5%
ao ano.Na aquisição de veículos,
a taxa caiu apenas 0,2 ponto
percentual, para 28,4% ao ano -o

que explica em parte o aumento

do volume emprestado. Em 12

meses, a redução atinge 4,6 pontos
percentuais.
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Brasil no grupo de alto
desenvolvimento humano
lançamento mundial
do relatório do Pnud
foi ontem em BrasRia

BRASíLIA
Favorecido especialmente

pelo aumento da renda, o Brasil
entrou pela primeira vez para o

grupo dos países com alto Índice
de Desenvolvimento Humano

(IDH)', em 70.ºlugar, no ranking
de 177 países e territórios

avaliados anualmente pelo
Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (Pnud).
O IDH brasileiro subiu de 0,798
para 0,800, na escala de O a 1.

Apesar do aumento" o Brasil

perdeu uma posição em relação
ao ranking do ano passado,
quando era o 69º.

De acordo com o novo re

latório da Pnud, a Islândia, no
noroeste daEuropa, eSerra Leoa,
na África, são a nova' face da

,desigualdade inundial. O país
europeu desbancou a'vizinha

Noruega e assumiu á liderança
no ranking do IDH, com 0,968,
na 'escala de O a 1. Na ponta de

baixo, Serra Leoa perdeu uma

posição em relação ao ano

passado e, com índice 0,336,
tomou o último lugar doNíger.

.

Embora tenha passado a

integrar o grupo de países com
alto IDH, onde já estão hoje
Chile, Uruguai, Argentina e

México, o Brasil ainda tem um

longo caminho a percorrer para

RENEÉ RINALDI

Em relação a países de mesmo 10H, Brasil perde por indicadores de pobreza

,

melhorar as condições de vida
de sua população, de acordo
com o assessor especial do Pnud
e especialista em desenvol
vimento humano FlávioComim.

Ele lembra que, quando
-

comparado com os países que
estão no mesmo patamar de

IDH, o Brasil perde de forma

signifícativa em, pelo menos,

cinco outros indicadores:

pobreza, desigualdade, sanea
mento, mortalidade infantil e
mortalidade materna.

O Relatório de Desenvol
vimentoHumano 2007, que usa
dados de 2005, foi lançado

mundialmente ontem' em

, Brasília.
'SIMBÓLICA' � Para Flávio

Comim, aimportância de entrar
na lista dos países de alto
desenvolvimento humano é

"simbólica, mas significativa, pois
abre espaço para uma agenda
mais ambiciosa no Brasil".

Comirn afirma que, baseado
em dados já disponíveis sobre

2006, o Brasil deve melhorar
ainda mais o seu IDH no re

latório do ano que vem. En

tretanto, alerta que outros países
em desenvolvimento vêm ob
tendo resultados melhores.

Renda ajudou país a subir no ranking mundial
BRASíLIA

De acordo com o novo

estudo da ONU, o PIB per

capita do Brasil subiu de US$
8.325 para US$ 8.402, entre
2004 e 2005, considerando a

Paridade do Poder de Compra.
O IDH da Saúde (expectativa
de vida ao nascer) melhorou de
71,5 anos para 71,7 anos entre

os dois anos. Com isso, nosso

- IDH subiu de 0,798 para 0,800.
Os dados de Educação .:

taxas de matrícula no ensino

fundamental, médio e superior
combinadas - ficaram inalte
rados em relação aos do ano

anterior; mas devido a pro
blemasna entrega dos números
ao Pnud, atribuição daUnesco

(Organização das Nações
Unidas para a Educação,

Ciência e Cultura). O índice
atribuído foi de 87,5%. Isso pode
ter prejudicado o Brasil na

classificação, reconhece o

Pnud.
Ó acréscimo no IDH foi

suficiente para o país atingir o
patamar de alto desenvol

,

vimento humano, que vai de

0,800 a 1, mas não para subir
no ranking.

" ,

ECONO,MIA

O forte aumento da demanda por carros tem levado o setor

autornobilístico a ampliar o quadro de funcionários da

produção. A Volkswagen, por exemplo, começou a selecionar
ontem 490 novos funcionários para atender à expansão da
fábrica de Anchieta,'em São Bernardo do Campo, no ABC
paulista. A Ford também vai contratar 100 novos funcionários

para a sua fábrica em São Bernardo.

Acessível
Uma das apostas da Brasil Telecom para este Natal é na

universalização da internet, com atenção especial para a fatia

de mercado composta pelas classes C e D. A operadora está

ofertando o Turbo Box, pacote de fácil instalação que engloba
modem, provedor, banda larga, programa de segurança e pen

drive, com a primeira mensalidade grátis e R$ 39,90 para os 11

meses seguintes. A intenção é atender os clientes que estão

comprando seu primeiro computador edesejam navegar na rede.

, Investimento
OWal�MartBrasil anunciouontemque ogruponorte-americano

de varejo investiráR$ 1,2 bilhãono País em 2008.Os investimentos
servirão para a construção de 3610jas e Um centrá de distribuição,
cujas localizações ainda estão em estudo, e também para reforma
de lojas jáexistentes.Asnovas lojas irãogerar 7,1 milnovos empregos
diretos. O Brasil é hoje o quarto mercado mais, importante para a

estratégia de crescimentodo gr:upo, atrás apenas doMéxico, Canadá
e Inglaterra.

Alta
Cada vezmais feitos de plástico, os brinquedos domundo inteiro

vão custarmais caro por causa da disparada dos preços do petróleo,
o componente de base do plástico, mas uma grande parte das
altas só deve ser repassada aos consumidores depois do Natal.
Saindo na frente, a gigante americana Mattel já aumentou os

,preços de vários artigos, entre eles os de sua famosa boneca Barbie.

Mas, como os preços dos brinquedos encomendados são fixados
geralmente com mais de seis meses de antecedência, para este

Natal a despesa do PapaiNoel não será maior.
'

Desconfiança
A falência da companhia aérea BRA, juntamente com'a

continuidade de problemas no setor aéreo, levaram à diminuição
no interesse em viajar de férias usando avião como meio de

transporte, em novembro. A avaliação é da Fundação Getúlio

Vargas (FGV). De acordo com a pesquisa o porcentual de pessoas
pesquisadas que pretendem viajar de avião nas férias caiu de

41,9% em outubro para 38,9% em novembro. Essa foi a menor

parcela de pessoas com interesse em viajar de avião desde
dezembro do ano passado.
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CAMPEONATO CATARINENSE

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Juventus/Olympya e Scorpions/Figueirense fazem a final do Oatarinense, que começa no dia 9

Futebol feminino. começa
. a ganhar força no Estado
Juventus/Olympya já se

consolida como uma

das principais equipes

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL.

No próximo dia 9 de

dezembro, Olympya/luventus e

Scorpions começam a decidir,
em São José, o título do 1ºCam

peonato Catarinense Feminino

de Futebol. Mesmo sem ter

terminado, o evento já colhe
seus .frutos. Além de dar mais
visibilidade às equipes já em

atividade, incentivou outras a

procurar a' Federação Cata
rinense de Futebol para partici
parem no ano que vem.

O time jaraguaense do Olym
pya existe há seis anos. Em 2007,
se.associou como Moleque Tra

vesso para disputar o Estadual. A
pretensão, antes da estréia, era de
fazer uma boa campanha. Mas,
depois de conhecer os adversários,
o sonho do título ficoumais perto.
O técnico Luiz Vieira, o Polenta,
disse que já começa a colher os
frutos do trabalho. "Por onde a

gente passa, as pessoas vêm

. cumprimentar pela boa cam

panha. Também já temos uma

pessoa interessada em apoiar a

equipe no anoque vem", disse ele,
sem revelar nomes.

Outro motivo para que se

invista no futebol feminino é que,
no próximo ano, a modalidade
passa a fazer parte dos Jogos
Abertos de Santa Catarina. Para

Polenta, mais um ponto a favor.
"Lutamos seis anos e agora parece

que as coisas começamamelhorar

Esperamos que ano que vem· as

coisas continuemdando certopara
o esporte", comentou.

Atleticanos buscam reverter a vantagem na f.inal
JARAGUÁ DO SUL

Ninguém imaginava que o

Vitória fizesse 5xO no Atlético,
.

na pritneira final dos aspirantes
da Primeira Divisão. Nem mes

mo os jogadores e a comissão

técnica da equipe. A goleada
deu certa tranqüilidade ao time

do Bairro Rio da Luz, que

precisa apenas de um empate,
no próximo domingo às 14h no
Estádio João Marcatto, para
levantar a taça de campeão. O
rubro-negro do Estrada Nova
continua bem vivo.já que, com

.

uma vitória simples, leva a

decisão para os pênaltis.
E é nisto que o Atlético firma

6 pensamento agora. "O Vitória
é um grande time, com joga
dores diferenciados. Mas não

tem nada perdido. Vamos atrás
do resultado e buscar o título
nos pênaltis", comentou o pre
sidente do clube, Ernani Bi
ttencourt. O dirigente também
procurou achar uma explicação
para a goleada sofrida. "Tí
nhamos oito jogadores pen
durados. Acredito que eles não

LINHA DE FUNDO Julimar Pivatto
psporte@ocorreiodopovo.com.br

Vice-campeão
o time da Marisol/FME conquistou, no fim-de-semana, o segundo lugar na

. Série Ouro do Campeonato Catarinense de Vôlei Infantil Masculino. Jogando
em casa, os jaraguaenses foram derrotados por Blumenau por 3x2, com

parciais de 14/25,16/25,26/24,25/23 e 17/19. Foi um jogo emocionante.
_

Depois de perder os dois primeiros sets, a Marisol/FME foi atrás e conseguiu
levar a decisão para o tie-break. Melhor para os visitantes que, depois de uma

jogada duvidosa, ficaram com o título. O time de Joinville ficou em terceiro e a

Cimed foi a quarta colocada.

Futebol americano.
Depois do término do Campeonato
Catarinense, o Jaraguá Breakers

começa a realizar amistosos. Já de
olho em 2008, o time foi para Timbó
no fim-de-semana, onde venceu o

Timbó Rhinos por 55x7. Foi o

primeiro jogo dos adversários, que
montaram o grupo recentemente e

também estarão no Estadual do ano

que vem.

Mercado
A movimentação nos times
catarinenses continua forte. Quem já
definiu o técnico para a próxima
temporada foi o Mético de Ibirama. O
time do Mo Vale do �ajaí contratou
Agenor Piccinin, que estava na

Chapecoense. O treinador ficou 13.
meses no comando do Verdão do
Oeste.

Corrida de Aventura
Neste fim-de-semana, dez

equipes participaram da Corrida
de Aventura promovida pelo Sesi
e que aconteceu no Parque
Malwee. Foram sete ·quilômetros
de corrida, três de mountain bike,
500m de canoagem e 50m em

cabo submerso. No final, melhor
para a equpe da Sol Sports, com
Malwee A e Malwee C
cornpletanco o pódio.

Criciúma
O Tigre também está se

reforçando para o Estadual. O
volante Marcelo Rosa, que
participou da campanha do título
da Série C em 2006, pode
acertar o retorno ao clube. Já o

atacante Maurício, que tem
contrato até o fim do ano que
vem, já manifestou a vontade de
sair. Os zagueiros Cláudio Luiz e

Sílvio Criciúma devem renovar

com a equipe.

forçaram tanto a marcação
porque queriam jogar a segunda
partida", avaliou.

O diretor de futebol do

Vitória, Carlos Ricardo, disse
que não esperava a goleada. Por
isso acredita que sua equipe terá
dificuldades no jogo de volta.

.

"Demos um grande passo, mas

não tem nada ganhei ainda.
Acho que o Atlético virámais
forte na marcação e o jogo
pode ser mais truncado",
avaliou. O ingresso para as-

sistir a final será R$ 3. Vitória e Atlético prometem um duelo diferente no próximo domingo
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volante Moradei e o atacante

Finazzinão pcx:lerão jogar. Jáo time
de São Januário, .com 48 pontos,
quer a vitória para buscar � vaga

par a Sul-Americana. As no

vidades podem ser o lateral

esquerdoGuilherme e o atacante

Romário. Para a vaga de Conca,
suspenso, Morais deve 'entrar,

.

mesmo não tendo' condições de
atuar os 90minutos.

Perdigãoé
uma das armas
vascaínas
na briga pela
Sul-Americana

Rodada decisiva na parte de ,baixo da tabela
DA REDAÇÃO

O Brasileirão tem hoje três

jogos pela seqüência da 37ª
rodada. Em' São Paulo, o

Corinthians recebe o Vasco, de
olho no confronto entreAtlético
MG e-Goiás em Belo Horizonte.
Se' o time paulista vencer e os

goianos perderem, escapa do
rebaixamento e o alviverde cai

para aSérieB. JáemFlorianópolis,

o Figueirense recebe o Náutico,
de olho em umavaga para aCopa
Sul-Americana. Os pernam
bucanos também têm chances de

brigar para jogar esta competição.
Os corintianos, que tem 43

pontos, um a mais que o Goiás e

três a menos que o Náutico, não
terão cinco titulares para o jogo
de logo mais. Os laterais Iran e

GustavoNery, o zagueiro Zelão, o
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