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Decisão marcará
:"1'

a despedida de

craque de futebol
Alaor, o velho conhecido da torcida

do Juventus, deve dizer adeus ao

futebol na final da Primeira Divisão .

• PÁGINA 16

Juventus ainda não
.

tem patrocinador
e comissao técnica
• LINHA DE FUNDO

Estudo revela grau
de sobrevivência "

das empresas
.. PAGINA 13

Brasil fica em 52°
de 57 avaliados

pela Educação
• PÁGINA 12

Empresãríos debatem riscos
e·oportunidades do mercado

,

Carga tributária e renovação da CPMF receberam críticas durante encontro de empresários na Acijs

Francisco Amaury Olsen, Monika Hufenüssler Conrads e Vicente Donini participaram ontem, do 1° Encontro de Idéias .PÁGINA 7

Samae alertapara o uso consciente da água
.PÁGINA4

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I SEXTA-FEIRA, 30 dp nmmbro dp 2007 OPINIAO O CORREIO DO POVO

•. EDITORIAL

Bem econômico
,Preocupadocom o aumento

do consumo de água que gira
de 8 a 10% nomês de dezembro,
o Samae lançou oritem a

campanha "Não deixe a água
virar peça demuseu".O objetivo
da iniciativa é alertar para o uso

consciente do recurso.A autar

quia chama a atenção para
atitudes diárias, que compro
metem o futuro abastecimento.

Para se ter uma idéia, em
quinze minutos de torneira

aberta cerca de 280 litros são

desperdiçados e umamáquina
de lavar roupa consome 130
litros de água a cada lavagem.
Do outro lado, cresce a po

pulação e consequentemente
oconsumo.

A Bacia do Itapocu
responsável pelo abastecimento
de 13 municípios e-mais de 215

Alguns países árabes

importam água potável a
preços superiores ao

petróleo que exportam

mil habitantes tem hoje área de
3.160 Km2-, mas para os

moradores mais antigos a

diminuição do rio é visível. Um
estudo organizado pelo Samae
deverá comprovar em breve esta

já conhecida realidade pelo
'país inteiro. Muitos rios "mor
reram" por falta de cuidado.

Alguns afluentes, por exemplo,
do Rio São Francisco, secaram
para sempre. Nas bacias do Rio

Doce, do Paraíba do Sul, do
Jequitinhonha e de muitos

outros grandes rios brasileiros a
r

.

água disponível para cada

pessoa é hoje menos dametade
da água que existia há cin

qüenta anos.

O Brasil, apesar de ser o país
commaior volume de água doce
do planeta, com cerca de 15%,
tem também um dos maiores
índices de desperdício. A água
precisa ser tratada como bem
econômico. Essencial à vida, à
saúde, à economia, na indústria,
na agricultura e por todos os

,

setores da sociedade. Alguns
países árabes importam água
potável a preços superiores ao

petróleo que exportam. Por isso

apoiar iniciativas pelo uso

consciente, contra a poluição,
a favor de alternativas como o

.

aproveitamento da chuva,
descarga inteligente e outras é

tão importante..

• PONTO DE VISTA

A transformação do

Hospital e·Maternidade
São José

Na semana que passou a
.

comunidade recebeu mais uma

etapa da obra de recuperação e

modernização do Hospital e

Maternidade São .josé, projeto
contemplado em uma das
diretrizes do planejamento
estratégico da ACI]S.

Vale ressaltar, no entanto,

que o projeto vem se tomando
realidade graças ao apoio do
Governo do Estado, do poder
públicomunicipal e de empresas
e pessoas físicas que desde o

primeiro momento abraçaram
essa causa.

Como disse na ocasião, se

olharmos para trás vamos ver que
onossohospital soíreuumagrande
transformação. E se não fosse pela
visão humanista, pela grandeza
social de todos os parceiros, pela
generosidade destas empresas que
já deram sua contribuição e de

outras que certamente ainda vão
nos ajudar, istonão seria realidade.

Lembro que ao assumir, a atual
diretoria daACI]S amodernização
do sistemamunicipal de saúde foi
estabelecida como uma das

prioridades que, aliás, já fazia

parte do plano de ação das
diretorias que nos antecederam.
Revisamos muitas metas, acres
centamos novos projetos, e graças
à participação dos vice-presi
dentes e da nossa equipe de tra

balho, pudemos dar continui
dade ao que havia sido traçado
pelas gestões anteriores.

Estabandeira, enfatizada ainda
na gestão do presidente Paulo
Obenaus, vem obtendo êxito

graças à sensibilidade de que

Jaraguá de-Sulprecisavadar à área
da saúde a atenção páramelhorar
a qualidade do atendimento em

uma instituição que serve a toda

• Paulo César
Chiodini,
Presidente da ACIJS -

Associação
Empresarial de
Jaraguá do Sul

a região.
Desde que se estabeleceu a

parceria com a SociedadeDivina

Providência, que entendeu a

necessidade deste empreendi
mento, muito já se alcançou.
Importantes investimentos já
foram realizados, cabendo des
tacar etapas como a construção
da nova UTI; a construção do
ProntoAtendimento; construção
do bloco para serviços de apoio;
reformada alaSantoAntôniopara
atender os pacientes do SUS; a

reconstruçâo doPronto Socorro;
o novo Banco de Sangue e na

parte de infra-estrutura a ins

talação de duas subestações para
a geração de energia elétrica.

Outras necessidades ainda se
.

fazem importantes para conso

lidarmos o projeto, o que certa

.mente aconteceránopróximo ano,
graças à cooperação de todos.

• DO LEITOR
Textos escritos por alunos da Rede Municipal para o

Programa de Educação Fiscal e Cidadania - Cidadão

Consciente, realizado pela Prefeitura de Jaraguá do Sul

Nota fiscal
Você sabe para que serve a nota ou o cupom fiscal? Vou lhe contar

uma história sobre o Júnior e oMatheus.
Certo dia, o Matheus viu que o Júnior ia comprar um cd, mas o cd

eraR$ 23,90. Tinha o pirata, que custava R$ 5,00. Ele comprou o cd de
R$ 5,00.Matheus viu que o cdera pirata e resolveu pedir se pelomenos
a nota fiscal ele tinha. Mas ele não tinha: pedido.

. Enquanto ele ouvia o cd pirata, sua cidade ia piorando.
Matheus, cansado de ver sua cidade sempraça, flores, lixeiras, bancos,

orelhões, escola caindo, os muros pichados, resolveu quebrar o cd. Sua
cidade foimelhorando, apraça com flores, gramado, árvores, balanço,
bancos, lixeiro, o muro pintado, a escola reformada, novos orelhões. É
assim que queremos nossa cidade. Matheus e Júnior ficaram felizes e

desfrutando da nova éidade.
A nota ou o cupom fiscal é um dever e direito de todo o cidadão.

Com a nota fiscal recebemos beneficios como pavimentação,melhoria
na saúde e educação, manutenção.
A nota ou cupom fiscal são para garantir a troca de um produto em

casode defeitos, para trazerbeneficios como recolhimento dos impostos.
[á o recibo é uma forma de comprovar a existência e o pagamento do

produto,mas não recolhe impostos.Comos impostos, ogoverno arrecada
dinheiro para a rnelhoria da nossa cidade. Os principais impostos são:

Federal - Imposto de Renda; Estadual - ICMS, IPYA; Municipal -

IPIU, ISSQN.
A cidade é responsabilidade de todos!
Comomoradores de Jaraguá do Sul devemos nos responsabilizar por

ela. Jaraguá é nossa casa, devemos mantê-la limpa e cuidada.
Ser cidadão é exercer direitos e cumprir normas .

Uma coisa que devemos fazer pela nossa cidade é exigir nota fiscal.
Com esse gesto estamos colaborando para que nossos direitos sejam
aplicáveis.

Mas só isso não basta, devemos respeitar o próximo. Cada vez quea
gente joga lixo na rua, risca o telefone público, estraga a carteira ou o

computador da escola, estamos jogando dinheiro fora, pois é comprado
como dinheiro dos impostos.

Peça nota fiscal! Seu futuro agradece!

• Naiara Cristina Machado, aluna vencedora da Escola Jonas Alves de Souza

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 Coronel

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório infonnar nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

• ENTRE ASPAS

, ,."os rios vêm sendo acompanhados
nos últimos 60 anos e a perda de
volume é visível e real"
Leocádio Neves e Silva assessor do Samae e presidente
do Comitê da Bacia do Itapocu, durante o lançamento da campanha
"Não deixe a água virar peça demuseu".
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Seguranç,a 1
Edital de licitação para

instalação de câmeras de

vigilância eletrônica em

áreas centrais de Jaraguá
deve ser lançado ainda em

dezembro ou, no máximo,
em janeiro. Num primeiro
momento, o sistema terá 20

delas, com possibilidade de

instalação de mais dez.
Previsão de que estejam
ativadas ainda no primeiro
semestre de 2008.

Segurança '2 .'
.

Aliás, o comandó��dual
daPoliciáMilitar anunciou
na quartà-feira.quejaraguá

. do Sul tambémterá reforço
dePMs, cerca de 25; através
de concurso público para
selecionar 675 novos solda
dos. Que, entretanto, vai
atrasar. Isso porque se cons

tatou irregularidades no

edital. Uma delas discrimi
nava candidatos reservistas
e não-reservistas.

Segurança 3
Até omeioda semana, 6,8

mil candidatos já haviam'
feito a inscrição via inter
net. Cada um paga uma

taxa de R$ 35. Mesmo com
novo edital a ser lançado em
prazo máximo de quinze
dias, quem já se inscreveu

e pagou a taxa tem garanti-
. da sua participação no con
curso .:

É hoje
Prefeito Moacir Bertoldi

(PMDB) prometeuenviarà
Câmara de Vereadores até

o final de novembro oplano
de cargos e salários dos ser

vidores, uma das principais
promessas da campanha de
2004. O último dia de
novembro é hoje.

POLÍTICA
DIVULGAÇÃO

oe"Cb
. J)itIJull, além. taças ql1e.tesultem de

seu cr
.

;ptoemtogo o r:stado.�atftbém pr�íb� a

circulação desses animais sem focinheiras, ouguiados
ptf menores de 18 a110S, ém r&as, praças, jardins e

parques,nas proximidades dehospitais, ainbulatórios
e unidades de ensino público e particular. E, ainda; a
esterilização de todos os cães da raça a partir dos seis

meses de idade. Para ôs infratores, sanções penais e

legais além de pagamento de multa de R$ 5 mil e até
mesmo a apreensão do animal.

Derrapada (nossa)
Por um lapso, o ex-deputado federal Vicente Caropreso

entrou na lista de nomes que o governador quer ter como
vice na chapa do prefeito Moacir Bertoldi (PMDB). Na
verdade, Luiz Henrique citou-a titular da SDRNiure ..dos.
Santos, durante o encontro Brasil-Alemanha realizado
recentemente emBlumenau, onde LHS instalou ogoverno
por dois dias. Confusão feita no caderno de anotações da
coluna. Caropreso não é mais filiado ao PSDB.

Quem leva?
Recomeça a batalha.pela presidência da Câmara de

Vereadores. Mantido o atual quadro de "fidelidade", do
lado do prefeito Bertoldi estão os vereadores Ademar
Winter (PSDB), PedroGarcia (PMDB), JurandirMichels
(PV), Jaime Negherbon (PMDB). Na outra trincheira,
DieterJanssen (PP), RudolfoGesser (PP), EugênioMoretti
Garcia (PSDB), Carione Pavanello (DEM) que reassume

. semana que vem, Ronaldo Raullno (PDT), Maristela
Menel (PT do B) e Terrys da Silva .(PTB).

Celso M.achado
rtdáí:ao@O�2nl'iodoPovlJ.com:br •
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Gás
Presidente daAssociação

Comercial e Industrial,
Paulo Chiodini, pede tran
qüilidade aos usuários de

gás veicular de Jaraguá
do SuL Segundo ele, a

SCGás garante abasteci
mento normal até janeiro
sem majoração do preço.

Hoje, cerca de 6% da frota
de Jaraguá do Sul utiliza o
combustível. Barato e eco
nômico.

. S.aú·de
Secretaria de.Saúde já

está chamando médicos

aprovados em concurso'

recente. Com a espe

rança de que até feve
reiro o quadro já esteja
se normalizando. O
maior drama, hoje, na
rede de postos de saúde
é esse. Politicamente,
um tiro no pé.

Crescimento
PSDB de Jaraguá do Sul

fecha o ano como o partido
com maior número de
filiados segundo o Tribunal
Regional Eleitoral. São,
agora, 1.423 tucanos prontos
para as eleições de 2008.
Com selo de qualidade,

.

dizém lideranças dopartido.

Empregos
Até dia 10 de-dezembro

a prefeitura de Guarami
rim recebe inscrições a

concurso público de in

gresso no quadro perma
nente. São cargos de nível

superior, médio e funda
mental na administração
direta, no Hospital Mu
nicipalSantoAntônio e no

ProgramaAgentesComu
nitários de Saúde.

RETRANCA
IPVA 1
Deputado [oares Ponticelli (PP) é autor de projeto

de lei que, diz, visa reduzir o elevado número de
acidentes nas rodovias de' Santa Catarina. Prevê
desconto de 10% no pagamento do IPVA àqueles
motoristas que, durante um ano, não foremmultados,

_ subindo para 15% se não ocorrermulta por dois anos
consecutivos.

IPVA2
Se virar lei, começa a valer em janeiro de 2008, com

.

efeitos práticos em 2009. Os percentuais não. serão

cumulativos e o benefício não será válido para

proprietários cujos veículos' tenham sido usados por
. terceiros infratbies,A frotaatualde veículosautomotores
no Estado é digná de registro: omês de outubro fechou
com 2.654.477 veículos. Desde janeiro, a frota cresceu
emmais 160:373mil unidades.

Cartão
Projeto de lei do deputado Narcizo Parisotro (PTB),

aprovado pelaAssembléia Legislativa, tornaobrigatória
a apresentação de documento de identidade para

pagamento de qualquer despesa com cartão de crédito,
assim como a assinatura do titular nas faturas, boletos
ou extratos. No caso de recusa, a venda do produto
pode ser negada. No Rio Grande do Sul já é lei.

Benefício
-¢-

DeputadaOdete de Jesus (PRB) é autora do Projeto
de Lei nº 478/07, que obriga as agências bancárias a

dispor, gratuitamente, de cadeira de rodas para idosos e
usuários com deficiência fsica e visual. O artigo 5º da
ConstituiçãoFederal garante a inviolabilidade dodireito
de igualdade. Mas, na prática, a realidade é.bem outra.

CESAR JUNKES
..

'Ti

Dúvidas
Câmara aprovoupedido de informações dovereador

Terrys da Silva (PTB). Quer saber da prefeitura quais
as entidades que forameferivamente beneficiadas com
recursos em 2005, com os respectivos valores e quais
delas ainda não prestaram contas. Desconfiança de
má aplicação do dinheiropúblico,
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ÁGUA

- ..

campanha alerta população
para o consumo consciente

PIERD RAGAZZI

Objetivo é evitar
o desperdício' e
garantir o futuro

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
A cada segundo que passa, os

cerca de 130mil habitantes de [a
raguá do Sul consomem380 litros
de água. Pormês, são nomilme
tros cúbicos captados dos rios da
Bacia do Itapocu. Esta quantia
toda é tratada e chega a 31 mil

pontos diferentes de ligação, que
juntos abastecem 98% da popu

lação através de 590 quilômetros
de redes de distribuição.

Segundo Luís Fernando Mar
colla, diretor-presidente do Samae,
a demanda aumenta até 10% no

mês dezembro. Além do calor
excessivo, que obriga as pessoas a

tomar medidas para se refrescar,
existe aindao desperdício causado
durante as típicas faxinas de final
de ano. Estima-se, por exemplo,
que o simples ato demanter uma
mangueira aberta ao lavar cal

çadas ao longode 15minutos jogue
foraem tomode 280 litros de água.

Na tentativa de diminuiro uso
, irracional dessebem, indispensável
para a sobrevivência da humani
dade, começa no próximo dia 1º,
sábado, uma campanha de cons

cientização municipal. Intitulada
"Não deixe a água virar peça de
museu", ela tem a pretensão de
alertar a população.

Para Leocádio Neves e Silva,
assessordoSamae e presidente do
Comitê da Bacia do Itapocu,
mesmo sem chances atuais de ra

cionamento obrigatório, é neces
sário mudar alguns paradigmas.
"Os rios vêmsendo acompanhados
nos últimos 60 anos e a perda de

. Rio Itapocu sofreu diminuição de volume considerável durante os últimos anos

A CAMPANHA
,<

, '.

De acordo com Luís Fernando Marcolla,'do Samae, todas as pessoas que possuem
ligação da autarquia vão receber um folder informativo a respeito do uso consciente da
água, A campanha, programada para acontecer entre os dias 10 e 15 de dezembro,
também deve ficar estampada em outdoors espalhados pela cidade.

"Não deixe aágua virar peça de museu" ainda dá dez dicas para serem colocadas em

prática portada a população:
• Evite banhos demorados;
• Diminua o ruímero de descargas no banheiro; .

• Regule periodicamente caixas e válvulas de descarga;
• Não jogue lixo dentro do vaso sanitário;
• Feche bem as torneiras;
• Lave louças em uma bacia com água e sabão e abra a tomeira apenas para enxaguar as peças;
• Na lavagem do carro, substitua mangueiras por um balde de água;
• Evite lavar à calçada, limpando somente com a vassoura;
• Acumule a roupa suja e mantenha a torneira do tanque fechada enquanto ensaboa;
• Se tiver máquina de lavar, use-a sempre na carga máxima.

volume é visível e real", explica.
Na estiagem ocorrida no

segundosemestre de 2006, os cinco
sistemas independentes de cap

tação do Samae praticamente
secaram. Além disso, o Itapocu e

o Jaraguá também tiveram baixa

significativa na quantidade de

água disponíveL
Em tempos considerados

normais, a região recebe, em
média, dois mil milímetros de
chuvas ao ano. A taxa nacional
não passa de 1,2 mil. Conforme

Neves eSilva, esta estatística salva
o Vale de problemas. Porém isso

não basta. As precipitações só'são
aproveitadas damelhormaneira
quando o solo está apto a servir

de esponja.Ou seja, nomomento
em que ele já não absorve a água
e, depois, solta-a aos poucos,
ocorrem desastres naturais como
as enxurradas. A ocupação
desordenada, acompanhada da

substituição das matas por
asfalto e concreto, é a respon
sável por esta mudança.

Instituto abre inscriçõ�s para
workshop de moda e design
POMERODE

O Orbitato Instituto de Es
tudos em Arquitetura, Moda e

Design programa para a próxi
ma semana o Workshop Des

construção, com o estilista e ar

tista plástico [um Nakao. A

programação inclui 16 horas de
aula a respeito do desenvol
vimento de produtos, público
alvo e tendências.

O bate-papo vai acontecerno
sábado, 7, e no domingo, 8, sem
pre das 9h aomeio-dia e, à tarde,
entre as 14h e 18h. O local do
encontro é a sede. da entidade,
instalada na Rua 21 de Janeiro,
2150, no Centro de Pomerode.

Quem se interessou em par

ticipar precisa garantir uma
vaga pelo telefone 3371-6932
ou 9135-5854. O workshop
custa R$ 280.

O ESTDJSTA - [um Nakao
éneto de japoneses, porémnasceu

no Brasil. Formado na CIT (Co
ordenação Industrial Têxtil), ele
também fez faculdade de Artes
Plásticas e extensão universitária '

em História da Moda no Senae.

Já foi diretor de Estilo da marca

Zoomp, lançou o livro e o docu
mentário ''A costura do invisível"
e integrou uma mostra inter
nacional do FashionMuseum of
Paris. (KE)

Trabalhadores da Koerich fazem

paralisação para garantir vaga
REGIÃO

Durante todo o dia de ontem,
os moradores de Jaraguá do Sul
e região que desejavam instalar
ou arrumar uma linha telefônica
ficaram sem atendimento. Isso

porque cerca de 35 funcionários
da empresa Koerich Telefônica
fizeram paralisação para
reivindicar a garantia de salário

eemprego.
Aempresa, que presta serviço

terceirizado para a Brasil Tele
com e trabalha com a instalação,
manutenção de ADSL, linhas
telefônicas para assinantes e

telefones públicos, corre o risco

de ter seu contrato cancelado.

Segundo o vice-presidente
do Sinttel-SC (Sindicato dos
Trabalhadores de Empresas de

Telecomunicação e Operadoras
de Mesa Telefônicas do Estado
de Santa Catarina), Francisco
Martins, a Brasil Telecom está

mudando o quadro estrutural
dos prestadores de serviço, com

o objetivo de unificar tudo
através de uma grande empresa.
Estão no páreo asmultinacionais
Simiens e Eucatel. Segundo
Martins, estas empresas irão

"quarteirizar" o serviço (contra
tar outras prestadoras). ''A ação
foi uma vigília, um grito de alerta
para que saibam que estamos

vendo tudo isso", comentou o

vice-presidente.
Segundo representante

sindical da categoria na região
Luiz Carlos Bogo, os traba
lhadores temem demissões e

diminuição salarial. Outra

preocupação é em relação ao

serviço prestado. "Quem vai

sair perdendo é a sociedade".
AKoerich faz amanutenção de
57 mil terminais telefônicos em
toda a região.
A redação do jornal O

Correio do Povo tentou entrar
em contato coma empresa Brasil
Telecom em Florianópolis, mas
não teve retomo. (GE)
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PEDIDO ANTIGO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Dnit promete trevo em Guamiranga
DupLicação da BR-280
também foi tpma dp
l'Punião na prpfpitura
OSNIALVES

GUARAMIRIM
Foi realizado na manhã de

ontem, nas dependências da
Prefeitura de Guaramirim o

encontro entre o engenheiro
Antônio Carlos Bessa, do Dnit
(Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transporte) e

autoridades do município para
discutir sobre o trevo de acesso ao

Guamiranga.
O engenheiroAntônioCarlos

.

Bessa afirmou que o Dnit. irá
contratar uma empresa para
realizar um estudo no município
para determinar qual a melhor
alternativa na implantação do
acesso ao bairro. Existe a

possibilidade de uma rótula, um
trevo ou um elevado, este último
seria o menos viável, mas não

descartado.

OSNI ALVES

Comunidade pressiona Dnit para construção de trevo de acesso ao Guamiranga

QUanto à duplicação da BR-

280, de responsabilidade do

governo federal, oengenheiro disse
.

que aprioridadenomomento seria
a construção da rodovia que vai

da: Weg Química até o bairro
Nereu Ramos, em:Jaraguádo Sul.
Em função disto, o governo estaria
impossibilitado de mexer na BR-

Comitiva argelina
visita a Aciag
GUARAMIRIM

Uma comitiva da Argélia vi
sitounamanhãdeontem, aAciag
(Associação Comercial e Indus
trialdeGuaramirim).Os argelinos
fazem parte de um programa que
busca desenvolver estudos de ca

pacitação profissional e empre
sarial e implantá-los no país de

origem. Fazem parte da comitiva
funcionários dogoverno argelino,
pesquisadores, estudiosos, em
présários e voluntários, além de

.

uma intérprete.
Na Aciag, os visitantes foram

recebidos na sala de reuniões pelo
.

presidente da entidade, Edgar
Maluta, o presidente da ADL

(Agência de Desenvolvimento

Local), Orlando Sader, e inte

grantes do Codec (Conselho de
DesenvolvimentoEconômico).

O trabalho realizado pelas três
entidades foi explanado para os

visitantes e para facilitar o en

tendimento dos temas abordados,
a Aciag usou slides em francês, o
idioma mais utilizado pelos ar

gelinos após o árabe.
O tópico que mais interessou

os argelinos foi sobre as câmaras

técnicas desenvolvidas peloCo
dec e divididas em cinco itens

que são: indústria, comércio,
serviços, agricultura e assuntos

comunitários. (OA)

Argelinos buscam conhecimentos técnicos sobre diversas áreas no Brasil

280, porenquanto.
OprefeitoMárioSérgio Peixer,

juntamente com o presidente da

Câmara, Evaldo Junckes, e o Clic
(Conselho de Lideres Comu

nitários) devem recorrer à se

nadora IdeliSalvati e ao deputado
federalCarlitoMers, ambos doPI,
para pleitear reformulações ao

longo da rodovia.
Recentemente o Clic realizou

a entrega de mais de 12 mil as
sinaturas requerendo a dupli-

{

cação da BR-280 em função do
alto índice de acidentes, dos

quais muitos deles com vítimas

fatais. Quem recebeu as assina

turas foi o presidente doDnit em
Santa Catarina, João José dos
Santos. A duplicação da rodovia
é uma reivindicação antiga dos
moradores.

BR-280 - É uma rodovia
transversal brasileira que se

estende do estado de Santa
Catarina (a região de São
Francisco do Sul, é o seu ponto
de partida, e ainda atravessa

cidades importantes, como

Joinville, Jaraguá do Sul e

Canoinhas) até o estado de

Paraná, na qual percorre o

extremo sul desse estado,
passando pela cidade de Pato
Branco. A rodovia termina na

fronteira com a Argentina.

COMBATE ÀS DROGAS

Mais 2,3 mil alunos
formados no Proerd
JARAGUÁ DO SUL

Cerca de 2,3 mil alunos de 4ª
série (ou5°ano) de Jaraguádo SuI
se formaram ontem, no Proerd

(Programa Educacional de Re
sistência às Drogas e àViolência).
O programa, que funciona háoito
anos na região, já formou mais de
37 mil pessoas e prevê a cons

cientização de pais e crianças
quanto à prevenção do uso das

drogas e da violência.
O Proerd acontece semes

tralmente e desta vez foram seis

colégios, 33 escolas municipais e

13 escolas estaduais que rece

beram o treinamento. Na forma
tura os alunos firmam o compro
missode ficarem longe das drogas
e recebemcertificado de conclusão
do curso. Segundo o tenente

coronel, César Roberto Nedo

chetko, o Proerd é uma versão
brasileira do programa Norte
Americano DARE (Drug Abuse
Resístence Education), que surgiu
em 1983. (GR)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



61 SEXTA-FEIRA, 30 de novembro de 2007

-

COMUNIDADE/PUBLICAÇOES LEGAIS OCORREIODOPOVO

Natal
Amanhã acontece a abertura do "Natal em Pomerode"

na Praça jorge Lacerda. A partir das 20h30, a comunidade
acompanha a apresentação doOratório "Natal dosAnjos".
O espetáculo traz o nascimento de Jesus encenado pela
Companhia de Teatro ''A Vida é uma Peça", acompanhado
pelo Grupo Vocal "Pommern Sanger" e pelo Coral da Paz,
da Igreja Evangélica Luterana do Centro, e o pianista
Geraldo Bispo, de Blumenau. Papai Noel também estará

presente, distribuindo balas à criançada. O evento é na

Rua 15 de Novembro, 818 (anexo ao Portal Turístico Sul).

NOTIFICAÇÃO DE ABANDONO DE EMPREGO

Jaraguá do Sul (SC), 27 de novembro de 2007

Sr. Adriano Baehr CTPS nO 1118979/001-0/SC
Prezado senhor,
Solicitamos o seu comparecimento para reassumir seu cargo e

apresentar justificativa das faltas. A não apresentação no prazo de 48 horas
(quarenta e oito horas), contados do recebimento desta implicará na rescisão
de seu Contrato de Trabalho por abandono de emprego conforme artigo 482,
letra i da CLT, devido as suas faltas desde de 19 de Outubro de 2007.

FURTO DE TALÃO. DE CHEQUES
Foi furtado o talão de cheques do Banco HSBC, nO 732211
até 732230 em nome de João José Lacerda. O mesmo

->

<,

recompensa que encontrar, desde já agradece. In-

formações no Setor de Obras da Prefeitura de jaraguá
do Sul. Tratar 8437-3680.

EDITALDE PRIMEIRO PÚBUCO LEILÃO E DE INTIMAÇÃO
JULIO RAMOS LUZ, (AARC 162) - Leiloeiro Público Oficial, estabelecido 'a RUA DOM

BOSCO, 276 - SALA 101- CENTRO - CEP: 89.160-000 - RIO DO SUL -se - TEL; (47) 8812-
4477 E (47) 9998-6500., faz saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário, designado
pelo BNH, venderá na forma da Lei n," 8.004 de 14/03/1990 e Decreto Lei n." 70 de 21/1lI1966 e

regulamentação complementar 58/67. RC 24/68. RD 08170 e CFG i0177, no dia, hora e local abaixo
mencionados, o(s) Imóvehis) adiante descrito(s) para pagamento de divida hipotecária em favor
da EMGEA - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS. A venda será feita à vista, podendo o
arrematante pagar no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do valor da arrematação e o saldo
restante no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do sinal dado. Os lances mínimos
para a venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos
termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até o

momento da realização da praça. As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto,
taxas e as decorrentes da propriedade do imóvel, em atraso, correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providencias
de desocupação do mesmo. O LEILOEIRO acha-se habilitado a fornecer aos interessados
informações pormenorizados sobre os imóveis. Ficam desde já INTIMADOS do presente leilão,
os mutuários relacionados, caso não sejam localizados,
Data: 3011112007 Horário: 13:30Hrs. Local: Rua 11 deNovembro, 2765 - Centro - em frente
a Prefeitura Municipal de Massaranduba - SC
-SED E0119/2007 - eONT. 8107400000307 - DEVEDOR(es): JOAONERIDESOUZA, Bras.,
Casado(a), Taxista - eIC 30414180968, MARlA ODWAZNY, Bras., Casado(a), Do Lar - Cle:
00411071955, - Terreno contendo a area de 360,001112, à rua VL 32, n° 247 - Centro - em

MassarandubalSC, com uma construção residencial em alvenaria com área de 169,28m2 e

demais características constantes na matricula 7.550 do registro de Imoveis de GuaramirimiSC.
- Area Canst. de 169,28m' - Sito à RUA VL-32, 247 - CENTRO - MASSARANDUBAISC - RS
64.515,41.
PUBLICAÇÕES: 14 - 20E 3011112007

De Florianópolis pataMassarandubalSC, em 14 de Novembro de 2007
SUL FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGENTE FIDUCIÁRIO

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação de Moradores do Bairro Garibaldi AMGAR,

em conformidade do Estatuto da Entidade convoca todos os moràdores do
Bairro a participar da Assembléia Geral que ocorrerá no salão de festas da
Comunidade Santo Estevão, no próximo sábado, 1 de dezembro de 2007 em
primeira convocação às 13h 30min. com 2/3 dos associados ou em segunda
e última convocação às 14 horas com qualquer número de associados,
CNPJ 07.710.474/0001-76.
ORDEM DO DIA:
1 Leitura do Edital
21nformes
3 Eleição e Posse da nova Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
Tendo sido designado para a Comissão Eleitoral os senhores: Luiz
Hirschen 47.8424-3174. Presidente do UJAM, Agostinho Ziemmermann
47. 8841-3213 Vice-presidente.

Valdecir Gonçalves Fernandes
Presidente

. .

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
PARA MISSA DE SÉTIMO DIA

Os familiares enlutados de

PAULA STAHL RUBINI,
ainda profudamente consternados com o seu falecimento,
ocorrido no último dia 25 de novembro, com a idade de 93 anos.

Agradecem a todos que enviaram flores, coroas e a acompanharam a

sua última morada. Agradecem ainda o Dr. Cristóvão Jbbaptista, toda
equipe do Hospital e Maternidade São José, aos Farmacêuticos, Luiz
Zonta e Luis Diomar Zonta , Padre Carlos Nicolodelli e ao Grupo de

Oração da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Convidam a todos para
a Missa de Sétimo dia que será celebrada na próxima sexta-feira, 30 de
novembro, às 19 horas na Páróquia Nossa Senhora das Graças na Barra
do Rio Cerro.

A família enlutada

EDJTAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
JARAGUA DO SUL - SC

Data do leilão: 301.11/07 - A partir das: 11.:30
Local: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA JARAGUA DO SUL - RUA
EXPEDICIONARIO GUMERCINDO DA SILVA, N° 45, CENTRO, JARAGUA DO
SUL,SC
JULIO RAMOS LUZ, Leiloeiro Oficial matrícula AARCíl62 estabelecido a RUA DOM BOSCO
,N° 276 - SALA 102, RIO DO SUL ,SC, telefone 4735217730, faz saber que devidamente
autorizado pelo Agente Fiduciário do EX._BNH, venderá na forma da lei N° 8004, de 14/0311990
e Decreto Lei N° 70 de 2111 111966 e regulamentação complernentar RC 58/67. RD 08/70 e CFG
t0177. no dia e local acima referidos. os imóveis adiante descritos para pagamento de dividas
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ArIVOS - EMGEA.

A vendá à vista será feita mediante pagamento à vista, podendo o arrematante
pagar, no ato. como sinal 20% (vinte por cento) do preço de arrematação e o saldo no prazo
impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo Indice que remunera as cadernetas
de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do sina] dado além da
comissão legal do leiloeiro.

Os lances mínim.os para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios,
ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC,-scndo o maior dos dois valores, sujeitos,
porém, a atualização até no momento da. real ização da praça.

As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive
condomínio, e despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso
o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências
de desocupação do mesmo.

O leiloeiro acha-se habif i tado a fornecer aos ínrcressa dos, informações
pormenorizadas sobre os imóveis.

Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam
localizados,
SED:31586- CONTRATO: 3041700000155- EMPRESAGESTORA DE ATIVOS - EMGEA
AGENCIA: 04170 JARAGUA DO SUL
RENATO FERNANDES DE STEFANI, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CPF 45624933991, CI 2/R486914 SSI/SC, CASADO(A) COM ELIANE 'MARION DE STEFAN],
BRASILEIRO(A), PROFESSORA, CPF 68306610997, CI 19/R1471263 SSP/SC
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO N"203, 2°ANDAROU 3° PAVIMENTO, BLOCO
7, CONDOMINIO RESIDENCIAL DA AMIZADE, A RUA 383 - ARTHUR GUNTHER, N"
220, EM JARAGUA DO SUL, COM AREA REAL PRIVATIVA DE 58,35250M2, AREA REAL
DE USO COMUM DE 1.3,79790M2, AREA REAL TOTAL DE n,15040M2, FRACAO IDEAL
DE 83,28960M2 OU 0,85600%, VAGA DE GARAGEM N° 08, TERREO, COM AREA REAL
PRIVATIVA DE 13,00M2, AREA REAL DE USO COMUM pE 1,53698M2, AREA REAL
TOTAL DE 14,53698M2, fRACAO IDEAL DE 9,27779M2 OU 0;0954%, COM TODAS AS
SUAS INSTALACOES, BENFIj:ITORJAS, PERTENCES E ACESSORIOS.
SALDO DEVEDOR + ACESSORIOS: R$ 104.520,62
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 41.688,01

RIO DO SUL, 06/11/07
JULIO RAMOS LUZ

FALECIMENTOS
Faleceu às Oh do dia 29/11 , o

senhorAndré Barbeta com
idade de 82 anos. O velório foi
realizado na Capela Divino
Espírito Santo e o sepultamento
no cemitério Cristo Rei.

Faleceu às 6h do dia 29/11 , o

senhor Luiz Domingos Vôeringer
com idade de 53 anos. O velório
foi realizado na Igreja Nossa
Senhora Aparecida e o

sepultamento no cemitério

Municipal de Guaramirim.

DETALHE

Eleições
A eleição para presidente da
Associação de Moradores do
Bairro Garibaldi acontece
amanhã, às 14 horas, no salão
da Comunidade Santo Estevão.
Com chapa única o atual
presidente Valdecir Gonçalves
se candidatou novamente ao

cargo para dar continuidade ao

trabalho desenvolvido.

LOTERIAS
• lOTOMANIA

CONCURSO: 779
04 - 07 - 14 - 15 - 20
22 - 30 - 40 - 45 - 49
57 - 64 - 68 - 74 - 75
79-81-93-94-99,

EXTRAÇÃO: 04.194
1° Prêmio: 41.004 - R$ 200.000,00
2° Prêmio: 15.243 - R$ 12.000,00
3° Prêmio: 33.751 - R$ 8.000,00
4° Prêmio: 32.607 - R$ 6.000,00
5° Prêmio: 00.583 - R$ 4.000,00

Radiologia Odontológica
e.fi).:w� j( 9JataiJul,

giàe,EIldedonlia
Mestrand dontia

Prof. Colab. das Disciplinas de Radiologia
e Atividades Clínicas, da Faculdade

de Odontologia - Univille, desde 2000.

Atendemos Convênios

Entregamos Exames em seu Consufiório

R. Ângelo Schíochet, 77-Safa:03-Centro
Jaraguá do Sul-SC (Em frente da Mauro Veícufos)

TeVFax.:47·3371·2991
E-mail:wbatalha@uol.com.br

Livraria e Papelaria
r!&�

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 62
Jaraguá do Sul - se

3371-9135
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Público lotou auditório do Cejas e ouviu discurso a favor de investimento em tecnologia é contra a CPMF

Empresários cntícam carga
tributária e ·pedem reforma
Riscos e oportunidades
da globalização foram
debatidos no Cejas

DAIANE ZANGHElINI

JARAGUÃ DO SUL

Carga tributária mais justa e

mais irivestimento em ciência,
tecnologia e educação. Esses
foram alguns pontos defendidos

pelos empresários Francisco

Amaury Olsen (presidente da
.

Tigre), Vicente Donini (diretor
presidente da Marisol) e Monika
Hufenüssler Conrads (diretora
superintendente daDuas Rodas),
durante o 1Q Encontro de Idéias,
que aconteceu ontem à noite no

Cejas (Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul).O tema abordado
foi "Globalização: como avaliar

oportunidades e riscos no novo

mercado"..
N a opinião de Donini, a

CPMF (Contribuição Provisória
SobreMovimentaçãoFinanceira)

.

afeta não somente o setor

"empresarial, mas o desenvol
vimento social e econômico do

país. Ele defendeu a não pror

rogação do imposto e a neces

sidade da reforma tributária,
afirmando que o sistema tributário
brasileiro é "perverso", por incidir
em cadeia.

"Em toda a cadeia produtiva,
a CPMF representa 1,67% do

preço do produto, e tem crescido

muito. E assim é com amaioria dos

impostos, que incidem em todas
as fases da produção. Em 1988, a
carga tributária representava 22%
do PIB (Produto Interno Bruto),
e hoje representa 38%", pontuou.

Em relação à concorrência

chinesa, Donini ressaltou que as

defesas do setor têxtil brasileiro
são a certificação de origem (o
produto tem que ter as carac

terísticas declaradas nas etiquetas
e ser analisado em laboratório),
e o preço de referência, para evi
tar o subfaturamento. "Esses en
caminhamentos estão inibindo a

entrada de produtos chineses no
país, apesar de as importações
terem crescido", explicou.

IMAGEM DO PAís DEVE SER MELHORADA
Já Monika Conrads, da

Duas Rodas, destacou a ne

cessidade de ogoverno investir
na imagem do país no exterior.
''Ainda sofremosopreconceito.
Obrasileiro temdificuldade de
servisto como umapessoa séria

-wm

no mercado. O governo deveria
vender a marca Brasil e mostrar

que nossos produtos são de
excelente qualidade", afirmou.
A empresária defendeu também
omaior investimento na área de

.

educação, para. aumentar a

disponibilidade de mão-de
obra especializada, necessária
para as indústrias: "O mer

cado está sempre apto para
absorver mão-de-obra com

petente, que agregue valor à

empresa", finalizou.

PESQUISA E TECNOLOGIA
Para Francisco Amaury

,

Olsen, daTIgre, ogoverno falha
no que diz respeito ao in

vestimento em ciência e tec

nologia. "Há pouco incentivo,
e oBrasil tem sido ultrapassado
por outras nações mais com

petitivas. O registro de paten
tes e inovações que o pals faz
é muito pequeno na pro

porção global", comentou. O
empresário avalia que a in

dústria brasileira vive umbom

momento, pois está mais

atraente aos investidores

"

"

"

Em 1988, a
carga tributária

representava
22% do PIB

(Produto
Interno Bruto),

, e hoje
representa 38%"
Vicente Donini

estrangeiros, gerando capital
para o país.

"Acredito que o futuro
será mais promissor. O gover
no está estimulando o cres

cimento da construção civil,
pois entendeu que o setor é

básico parao desenvolvimento
do país", completou, criti
cando também a alta carga

. tributária. ''A CPMF é um

desvio, pois foi criada para
.atender aos problemas de
saúde e foi usada para outras

finalidades", opinou.

o registro de

patentes e
inovações
que o país
faz é muito
pequeno
na proporção
global"
Francisco Amaury Olsen

o governo
deveria vender
a marca Brasil
e mostrar

que nossos

produtos
são de excelente
qualidade"
Monika Hufenüssler
Conrads
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Esco\as e \ntera

d n'tes da reg\ao.
es estu a .

aos me\"or "
; \ivar os a\unOS

Obie\ivo e mcen '

Café espresso 6Qm detl�IOSO$ Qoces' e
'1 salgados em um afubiEmte climatizado, só'

na DOCE SABOR'CONFI;ITAR�!
Alamedà 25,sala 1.:1.

Fone 3055,22
Marechal DeodQro'da

Shelsya Splintter diz que para ser aluno nota dez é preciso dedicação e bom comportamento

REGIÃO ,A presidente do Interact, Ana Lais Schauffert,
explica que o prêmio tem o objetivode incentivar
os alunos a estudar e se destacar -durante o ano,

por isso não tem um vencedor geral, apenas um
por escola. "É uma valorização para aqueles que
conseguiram bom comportamento e notas boas",
salienta. As escolas tiveram a opção de adotar
dois critérios:' apenas o aluno que obteve as

melhores notas, ou aquele que além de.dez tem

um bom relacionamento com colegas e'

professores.

Empenho, dedicação, ser amigo e educado,
ajudar o próximo ... estas são as qualidades
que Shelsya Splintter destaca para que um

aluno seja exemplar. A jovem que estudana 7a
série da Escola Valdete Piazeíra é uma das
escolhidas do 4° Prêmio Aluno Nota 10,
promovido pelo Interact Club de Jaraguá do Sul,
segmento jovemdoRoraryClúb, ..

Além de ter todas as. características citadas, a

estudante tem em média '50% do boletim com

, notas máximas. "A nota é .apenas uma con

seqüência do comportamento 'dó aluno. O im

portante é ele ter um, bom relacionamento com

, professores e colegas e. a Schlsya é exemplo
disso", conta a diretora da escolaAlvina Bosha
mmer.

No total, cerca de 40 estudantes de 33 escolas da

região foram selecionados para receber o título.,
Os alunos foram divididos em duas categorias sa
à 8a série (ou 6° ao 9° ano) e Ensino Médio. A

entrega do certificado e medalha acontece hoje à

noite, às19 horas, no auditório do Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.

AREZZO
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SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moanoncaívesrenetcno.comnr)

FOFOCÓDROMO

Olha· só, tem um baixinho, gordinho, parecido com Q .

presidente boliviano Eva Morales, militante político e que
incomoda mais que um ataque de macacos babuínos num •

bananal, que é macho pra caramba e metido a tigrão com

os seus companheiros de partido político mas, em casa, do
outro lado, é pura tchutchukinha. É isso mesmo. No
recinto do lar, ele esquenta a barriguinha "sarada" no fogão
e esfria no tanque de lavar roupa. E ai se algo sai errado!
Vai pro chinelo! Dias atrás pisou na bola, não teve outra,

apanhou da mulher com um rolo de amassar macarrão,
está com o corpo cheio de hematomas. Coitado! Ah uma

versão masculina da Lei Maria da Penha pra proteger esse
.

pobre moço, cujo nome começa com a 4° letra do alfabeto.

CUIDADÓ _' ROM_OÀ SEGUNDA

Dr.Francísco Reis e o empresário
Ismar Lombardi amanheceram a

quinta-feira com os olhos
inchados. Novamente tiveram

que amargar uma derrota do
"Timinho", opa, quero dizer
"Timão", na noite de quarta, para
o Vasco, em plenoMorumbi.

Para um consultor de assuntos

aleatórios aqui da coluna, a moda
atual na América do Sul é a

. reeleição da reeleição:
- O Chavez, presidente da

Venezuela, alterou a Constituição
e só falta o plebiscito para que ele

possa concorrer pela }. vez. O

Uribe, presidente da'Colômbia, MODA
também quer concorrer ao }o

mandato. Até aqui pelo Brasil já
Saradas de plantão: Adriana

estão falando na }, reeleição para

o Lula, apesar de negada Colinjá recebeu as novas coleções
p e r e m p t o r i a men te p e lode moda fitness em sua multi

presidente. marcas na Rua Reinoldo Rau.
- Eu só gostaria de lembrar - diz o Elas estão enlouquecidas. Nada
consultor - que o último que corno estar bonita para desfilar
tentou a reeleição da reeleição foi nos calçadões da orla catarinense.
o Fujimore, no Peru, que hoje
estápreso.

PERGUNTAR NÃO OFENDE
MODA

O campeonato mundial de futsal
vai ser realizado em [aragua ou

não? Se a resposta for não, por
quê?

A Colcci recebeu vanas pecas
novas para fa�er a festa no final do
ano. D6� vestidinhos estilosos às

big bbls�s. Tudo sob o olhar
atento de Sandra Ristow

Menegotti. CASANOVA

BELEZA

A fisioterapeuta Melissa Krause
Wodzinski está com agenda
lotada. Todos querem aparecer
bem nas fotos das festas de fim de
ano.

A arquiteta Carine Marcatto,
esposa do Secretário Municipal
Alberto Marcatto, já está

instalada em seu novo, amplo e

moderno atelier.

CÚMPL

47327'
Rua Relnoldo Rau,3273-0102

ECONTEI!

"FRASE DO DIA
"Não posso lhe, dar a receita do meu sucesso; mas

a do fracasso é querer agradar a todos."
'

-Anônimo

iii DICA DE-SEXTA
Conferir na choperia Bierbude,. a
cantora Fabi e o Grupo Free Song
de Balneário Camburiú. Pra

quem não lembra" Fabi foi
finalista do programaRaulGil.

/9932050l
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[CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
A lenda de Beowulf
(14h30, 16h50, 19h,21h10 - Todosos dias)
• Cine Shopping 2
A Loja Mágica de Brinquedos
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sex/Seg/Ter/Qua/Qui) (14h10, 17h50,
19h40, 21 h30 - Sáb/Dom)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(16h - Sáb/Dom)

• Cine Shopping 3
Ta Dando Onda

(15h30, 17h15 - Sex/Seg!Ter/Qui)
(13h45, 15h30, 17h15 - Sáb/Dom/Qua)

Os Donos da Noite
(19h, 21 h20 - Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
A Loja Mágica de Brinquedos
(17h50, 19h40, 21 h30
- Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
(19h40, 21 h30 - Sáb/Dom)

Bee Movie - A História d� uma Abelha
(15h20 - Sáb/Dom)

Stardust - O Mistério da Estrela
(15h20 - Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
(17h10 - Sáb/Dom)

• Cine Cidade 2
Encantada (14h30 - Sáb/Dom)

. Nunca é Tarde para Amar (15h, 17h,
19h, 21 h - Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
(17h, 19h, 21.h-Sáb/Dom) .

• Cine Mueller 1
A Lenda de Beowulf

(14h45, 17h10, 19h30, 21h45
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
A Loja Mágica de Brinquedos
(14h, 16h, 18h - Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(18h - Sáb/Dom)

Bee Movie (Dub) (14h -Sáb/Dom)

Encantada (Dub) (16h - Sáb/Dom)

1408 (20h, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Antes Só do que Mal Casado
(14h20, 16h45, 19h, 21h30- Todos osdias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
A Lenda de Beowulf

(14h20, 16h50, 19h30, 22h- Todosos dias)
• Cine Neumarkt 2
Antes Só do que Mal Casado
(13h45, 16h, 19h20, 21 h50
- Sex/Seg!Ter/Qua/Qui)
(19h20, 21 h50 - Sáb/Dom)

Bee Movie (Dub) (14h -Sáb/Dom)

Encantada (Dub) (16h - Sáb/Dom)

• Cine Neumarkt 3
A Loja Mágica de Brinquedos (Dub)
(14h40, 16h40 - Todos os dias)

Tropa de Elite (19h1 0, 21 h40 - Todos'os dias)

• Cine Neumarkt 4
Desbravadores
(16h30, 21 h30 - Todos os dias)

Leões e Cordeiros

(14h10, 18h50 - Todos os dias)
• Cine Neumarkt 5
Morte no Funeral
(15h, 17h, 19h, 21h"':Todosos dias)
• Cine Neumarkt 6
Tá dando onda (Dub)
(14h50, 17h1O-Todos os dias)

Nunca é Tarde para Amar
(19h50, 21 h45 - Todos os dias)

O CORREIO HÁ 20 ANOS

�1I!�rçiº�ª��pe.c.!�t[���.P!�J!tUP��.o�911_ªr�ªa reação_ Comprcio na expectativa

�jn;!���it�tl; :�=�=��::�Ei=;S��d:�U:ã�s
:;,;::,•.:";;,,,.-,:6ummlrlm laula a Radin ralmlíal���"{.1:..:"7i;;:.�I� em decorrência da política salarial imposta pelo govemo federal. A pior crise, no

�t}�e��'Lr�'II!! ��ª��r�ª��ªª�ç!mlr;'I�c�;ralll!_tll!.mªiJ!l.��;;�;:ã�;iesl';� problemas", afirmava. JARAGUÁ - Os lojistas de Jaraguá do Sul, segundo o
::-

. presidente da COL na época, Bruno BreIThaupt, estavam na expectativa e

preocupados com as vendas de natal, que ainda não haviam começado. .

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

ANIVERSÁRIOS
30/11
Adilson Nasato
Alan Andrey Rubio
Alexandre Schmidt dos Santos
Almir Liesenberg
Ângelo Carlatto Zandavalli
Aurea Mostowski Kirschen
César Ayala G.A. Vieira
César José Voelz
Diogo Finger Dasse
Doriléia Hornburg
Edeltraudt D. Friedemann
Enedina P. Iustosa
Fabiana J. Girolla
Giovane L. Dalpiaz
limar Saplinski
Jaqueline Jardim
Jéssica C. V. Mauricio Maski
José Antonio Gascho
Kátia C. Wolff
Ladi Salete Basso dos Santos
Maria Bernardete G; Volz
Natanael Felipe Piazetzni
Otavio Demarchi
Patrícia Spézia
Tiãozinho do Acordeon

A pequena Jollie Channel.ríe 3 meses, foi clicada pelo leitorJorge Lerche.

\

� LAGES
MiN WI MÁ)(: 27"

SEGUNDA

6Mi�: 19° C
MAX: 31· C
Sol corn nuvens

UTILIDADE PÚBLICA
PALESTRA
O tema ':A.mazônia - Soberania
Nacional" será abordado em palestra
dia 5 de dezembro, no Centro
Empresarial, pelo mestre adjunto do
Grande Oriente do Brasil- SC,
entidademaçônica estadual,Wagner
Sandoval Barbosa.

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

apresentas em oficina do dia 3 a 7 de
dezembro no Centro Empresarial.
Inscrições pelo fone 3275-7024.

INSCRiÇÕES
O go Catavídeo - Mostra de
Vídeos Catarinenses acontece na

próxima semana, de 3 a g de
dezembro, em Florianópolis.
Informações no site
www.alquimidia.org/catavideo.

Sol com nuvens

�:;: :::�e���:�:om sol em \ 6
Santa Catarina, favorável' à formação de • CHAPECO
nuvens baixas e nevoeiros no começo ..-

MiN: 16" IMft.X 31·

do dia em algumas áreas do Estado. ""--' �-�Temperaturas elevadas. Umidade .......

d_o_a_r�ba_ix_a_à_�_ro_e_.�� �__.

�___________

�
.

� Jaraguá do Sul e Região
.

�

�6
SÁBADO

6
DOMINGO

6MiN: 16" C Mi�: 16° C
MAX: 30· C MAX: 31° C

O DIA DE HOJE
SANTO
Santo André, apóstolo
Santa Justina
São Troiano

EFEMÉRIDES
Dia do Estatuto da Terra
Dia do Síndico
Dia do Teólogo
Dia da Amizade Argentino-Brasileira

1978
Quase bicentenário, o diário britânico
The Times deixa de circular porque
sua dir�ção e os sindicatos não
chegaram a um acordo sobre a

modernização das oficinas e a

diminuição do pessoal.

1982
O presidente dos EUA, Ronald
Reagan, inicia visita ao Brasil para
reforçar as relações bilaterais e

explorar novas possibilidades de
cooperação.
1986
Um terremoto de 5,3 graus na escala
Richter danifica centenas de prédios
em João Câmara, RN, e deixa 5 mil
desabrigados.

PREVISÃO DO TEMPO

HOJE

6Mí�: rs-c
MAX: 28° C
Sol com nuvens Sol corn nuvens

6,
.JARAGUÁ 1

DO SUL
MiN: 16° / MÁ)(: 2S0 I

�;i Ô
I"'�/� FLORIANÓPOLIS
v MiN: 16°i Mft.X: 25'

CHEIA

024(11
� Legendas

� Fases da lua

CRESCENTE

�17/11
MINGUANTE

"\) 1/11

NOVA

.9/11
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DeSPjo Proibido
Laura pede uma explicação quando vê

Miguel de batina. Padre Inácio diz a ela

que a batina é sua e que Miguel a colocou
apenas por brincadeira. Laura folheia o
diário de Miguel enquanto o espera.

Miguel diz a Escobar que ama Laura,
mas acredita na sua escolha de serpadre.
Decepcionada, Laura diz a Miguel que
descobriu que ele quer escrever um

romance sobre o milagre e Miguel
confirma. Escobar vai embora de

Passaperto. Ana conta para a filha que
vai para São Paulo com Escobar.

Seté Pecados
Clarice diz a Pedro que gostaria de sua

ajuda e ele sugere que ela se livre de
Rávio paraficarcom seu dinheiro. Romeu

recebe um telefonema de Joílson

pedindo o resgate, mas desliga antes

que ele fale qualquer coisa. Romeu
acredita que Rodolfo está se passando
pelo seqüestrador. Beatriz recebe um

envelope com as fotos de Clarice e

Pedro. Benta diz à assistente social que
as manchas em seu braço foram de
beliscões. Beatriz leva as fotos de

Clarice à delegaCia e a denúncia pela
morte de Ágatha.

DuasCaras
Júlia confessa a sua felicidade por ter
encontrado Evilásio. Ezequiel cruza com
MariaPaulano supermercadoe tem nova

visão: ela gritando o nome de Adalberto.
Evilásio procura Guigui e explica que está

.

apaixonado por JÚlia. Dália pede que
Bemardinho fique com ela em sua casa. >

Ferraço chega em casa corn dor de

cabeça e mal tumorado. Branca fica
atônita quando Sílvia diz que vai se casar
com Ferraço. Macieira chega ao Brasil,
pede para Branca encontrá-lo e ela sai de
casa apressada.

Amor P Intrigas
Alexandra diz que fará o que for preciso
para ter Felipe de volta. Valquíria e Petrânio
se agarram no quarto e Jacira fica

. ouvindo atrás da porta. Neide fala
coisas que deixam Paulo constrangido.
Ela vai ao banheiro e um tempo depois,
Paulo vai atrás dela. Os dois discutem.
Marcos e Christina passam sua primeira
noite juntos. Felipe deixaAlice e·Janaina
na pensão e Paulo nem se despede
delas direito. Felipe pergunta se ele

gostou de Janaína, mas Paulo diz que
ela não faz seu tipo.

Caminhos do Coração
Marcelo e Maria conseguem decifrar o

código, que significa "Cumbica".
Taveira tenta prenderBeta, mas Carvalho
chega a tempo de levar seu hábeas

corpus. Marli segue Cris pelos cor

redores da clínica, quando Júlia chega
e joga o spray na cara do menino. Marli
pede para Júlia não levar Cris para ilha,
mas ela diz estar decidida. Teófilo, Ágata
e Aquiles enterram Rosana na ilha e

choram muito. Vlado e Metamorfo

chegam na praia e pedem para uma

mulher levá-los a casa de Teófilo.

MUDANÇAS
.

A TV Globo a�erou as regras
da oitava edição do Big
Brother Brasil, que estréia no
dia Bde janeiro. A data da

.

prova do líder, por exemplo,
mudará das quintas para as
sextas-feiras, informou o

jornal Folha de S.Paulo. Às
segundas, serão exibidas as
entrevistas do apresentador
Pedro Bial éom os dois
indicados ao paredão da
semana. Com a mudança,
o Globo Repórterficará
fora do ar no primeiro
trimestre de 2008.

NO HOSPITAL
Bryan, filho da dançarina
Scheila Carvalho com o

músico Tony Salles, que
nasceu no último dia 19,
continua intemado no
Hospital Aliança, em
Salvador (BA). Por ter
nascido prematuro, de
sete meses, o bebê
continua em observação,
porém passa bem. Bryan
não tem previsão de ana
As informações são da
assessoria de Scheila
Carvalho.

ESCLARECIMENTO
Aguinaldo Silva
finalmente revelou o

motivo que o fez pedir
férias de "Duas Caras".
"Meumédico achou que
eu deveria me afastar de
tudo por um mês", contou
o autor ao Jamal "O
Globo". Aguinaldo contou
que após cinco dias longe
do trabalho já estava com
saudade da novela. "Estou
à frente de tudo de novo, e

. aqui ficarei até o final de
'Duas Caras', no dia 3 de
maio", confirmou o autor.

LICENÇA
DesacostUmada à agendade
uma novela, Fafá de Belém já
pediu uma pequena licença à
produçãodeCaminhos do
Coração, da Record, na qual ela
vive a artista de circo Ana Luz.

Segundo o Jamal O Globo, o
afastamento, no entanto, será
temporário. Ela vai ficarfora do
ar por duas semanas. O motivo
é uma pequena cirurgia dentária
e dois shows, que a cantora
também terá que fazer. A voía
está prevista para o dia 18 de
dezembro.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Aproveite este dia para mostrar seu poder na hora de lidar com às coisas cotidianas.

O dia a dia não é fácil e não adianta você querer que as coisas se dêem de maneira

mágica e da noite para o dia.

Touro (21/4 a 20/5)
Os astros indicam um bom dia para você sair e se divertir. É possível que um encontro

romântico, muito intenso aconteça num dia como hoje. Saiba apenas expressar-se com

clareza.

�êmeos (21/5 a 20/6) .

E importante que você consiga expressar seus sentimentos, hoje você sente confusão
e não sabe onde as coisas realmente estão. Converse com uma pessoa amiga e ouça
o que as pessoas têm a lhe dizer que possa lhe ajudar.

Câncer (21/6 a 21m
É importante que você consiga expressar seus sentimentos, hoje você sente confusão

e não sabe onde as coisas realmente estão. Converse com uma pessoa amiga e

ouça o que as pessoas têm a lhe dizer que possa lhe ajudar.

Leão (22/7 a 22/8)
Preste atenção nos investimentos, hoje não é um dia para arriscar. A energia da
Lua indica que você deve fazer aquilo que o coração mandar, no entanto siga
mais sua intuição. A razão pode estar falha hoje.

Libra (23/9 a 22/10)
Você está mais introspectiva e o dia favorece que você entre em contato com suas

energias mais intemas. É preciso mergulhar sim, não adianta ficar apenas na

superficialidade que não leva a nada.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Plutão regente do seu signo fica em bom aspecto com a Lua durante parte do
dia fazendo com que você se sinta mais poderoso naquilo que fizer, principalmente
quando estiver no meio dI' amigos ou de uma equipe de trabalho.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Sua área de carreira está ativada pela presença da Lua em Virgem, no entanto é

importante que você evite mal entendidos. Saia foras das fofocas, hoje é um dia

para você impor aquilo que quer.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Que tal um pouquinho mais de fé, hein capricorniano? Você que sempre tem
o pé no chão precisa acreditar que lá na frente existe uma mudança que
pode ser para melhor. Faça isso hoje.

Peixes (19/2 a 19/3)
Hoje a Lua transita na sua área de relacionamento fazendo com que seu enfoque esteja
neste sentido. Portanto, avalie bem o que quer de uma relação a dois e veja o que
necessita ser transformado ou realçado no relacionamento.

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

Loiras no céu
Duas loiras encontram-se no céu.
- Corno você morreu? - pergunta uma loira.
- Congelada. - responde a outra
muito mais loira.
- Ai que horror! Deve ter sido horrível! Como é
morrer congelada? - questiona a primeira.
- No começo é muito ruim: primeiro são os

arrepios, depois as dores nos dedos das mãos e

dos pés, tudo congelando ... Mas, depois veio um
sono muito forte e depois perdi a consciência. E
você, como morreu? - se interessa a mais loira.
- Eu?De ataque cardíaco. Eu estava desconfiada
que meu marido me traia. Cheguei em casa

mais cedo. Corri até ao quarto e ele"estava na

cama assistindo televisão. Desconfiada, corri
até o porão, para ver se encontrava alguma
mulher escondida, mas não encontrei ninguém.
Corri até o segunda andar, mas também não vi

ninguém. Subi até o sótão e ao subir as escadas
tive um ataque cardíaco e cai morta.
- Oh, que pena ... Se você tivesse procurado no

congelador, nós duas estaríamos vivas ...

SOLUÇÃO

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua ingressa no seu signo e tensiona seu regente, Mercúrio. Isso pede para você tomar
muito cuidado ao expor seu ponto de vista. Mercúrio não está facilitando seu dia

portanto vá com calma em tudo que fizer.

Aquário (21/1 a 18/2)
Transformar é com você mesmo, principalmente se as éoisas não vão bem.
Você precisa aprender apenas a não colocar um ponto final antes das coisas começarem.
Você precisa de tempo e de analisar o que está acontecendo.
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NA PONTA TRASEIRA

Educação fica
na 52°· posição
Pl'squisa l'nvolvl'u
57 paísl's. Situação
brasill'ira prl'ocupa

FLORIANÓPOLIS
O Brasil ocupa uma cons

trangedora 52ªposiçãona pesquisa
Pisa, levantamento realizado pela
Organização para Cooperação e

Desenvolvimento Econômico

(OCDE), que avaliou em 2006 a

capacidade dos estudantes do
ensino secundário - de 15 anos

de idade - em57 países que rota
lizam quase 90% do Produto
Interno Bruto (Pill) mundial. O
desempenho dos estudantes
brasileiros foi considerado superior

-

apenas ao dos estudantes de

Colômbia, Tunísia, Azerbaijão,

Catar eQuirguistão, o lanterna do
ranking.
A pesquisa é liderada pela

Finlândia.O grupo dos dez países
mais bem posicionados é com

pletado porHong Kong, Canadá,
Taiwan,Estônia, Japão, Nova Ze
lândia, Austrália, Holanda e

Liechtenstein. Entre os países sul
americanos, o Chile é o melhor
colocado, em 40º lugat

Segundo a OCDE, a Pisa é a

pesquisa internacionalmais "abran
gente e rigorosa" do desempenho
dos alunos secundaristas. Em2006,
os estudos se concentraram no

nível de conhecimento dos estu
dantes na área de ciência e sua

capacidade de usar esse conhe
cimentopara identificar e resolver

problemas do dia-a-dia.
ARQU'VO/CESAR JUNKES

Relatório também àponta para importância da educação na economia de um país

Reitor da Unisul
defende mais c�dito
FLORIANÓPOLIS
o aumento do crédito edu

cativo é a saída para o ensino

superior brasileiro abranger mais
estudantes e ajudar a reduzir as

desigualdades sociais.Aafirmação
foi feita pelo reitor da Unisul,
professor Gerson Luiz [oner da
Silveir�, em palestra proferida
ontem, na Universidade Autô
noma deGuadalajara, noMéxico.
"Os novos estudantes serão, cada
vez mais, oriundos das classes
econômicas mais baixas e não

poderão arcar com as mensali
dades vigentes", adverte.

Na avaliação dele, é preciso
limitar a gratuidade do ensino

público para permitir que as pes
soas de posse possam pagar e des
contar no imposto de renda. "É
necessáriomudar as leis parao país
adequar-se às transformaçóes. O
regime jurídico único das ins

tituições de ensino público e

gratuito precisa mudar para

ganhar maior flexibilidade. Da
mesma forma, é essencial que haja
orçamento global e avaliações
permanentes que passariam a

definir o quanto as universidades
merecem receber de recursos. De
outra parte, os créditos educa
tivos, além de merecerem mais

recursos, deveminduzir a políticas
de ensino superiorpara privilegiar
setores e regiões carentes, a qua
lidade de ensirÍo e o potencial de
alunos", propõe o professor
Gerson da Silveira.

Contra�ataqup
Depois de tomar conhecimento que o presidente Lula declarou

que "quem temmedo daCPMF é quemsonega imposto," o autorda
campanha contra a prorrogação, deputado Paulo Bornhausen,fez o
seguinte comentário: ''Ele estádizendoquemais de 70% dapopulação
são sonegadores, pois semanifestaram contrários ao imposto.Opovo
não quer essa quantidade de impostos, é só ver as pesquisas.
Sonegadores são aqueles que carregam dinheiro na cueca ou em

malas como os aloprados do partido do presidente," atirou o líder
democratas.

Insatisfação
Serão abolidos os honorários advocatícios sobre cobranças

judiciais, caso aprovada a incorporação, ao vencimento dos
procuradores domunicípio de Florianópolis, da gratificação do _

exercício forense? Os salários vão oscilar entre R$ 8mil e R$ 14
mil. Servidores do município revelam indignação com esse

reajuste. Alegam tratamento diferenciado. Sobre
-

os horários
advocatícios, atualmente os procuradores quando vencem uma

causa contra um cidadão que está lesando o erário municipal,
recebem uma remuneração extra.

Blta da vez
Indiscutivelmente Santa Catarina passou a ocupar espaço

prioritário na agenda de eventos. Florianópolis dos dias 3 a 5
de dezembro receberá jornalistas italianos, que atuam em várias

partes do mundo, para a realização do 2º Congresso Ítalo
Brasileiro de Imprensa, que entre os temas estará em debate o

funcionamento da Ordem dos Jornalistas que funciona na Itália
regulamentando e fiscalizando o exercício da profissão. Depois
do encontromuitos deles farão um passeio por diferentes regiões
do Estado, com o objetivo de produzir material jornalístico.

Esclarecimentos
Foi encaminhado pela liderança do PP um pedido de '

informações, solicitado pelo deputado Joares Ponüceüi, ao
secretário da Agricultura Antônio Ceron, que ao referir-se
sobre o caso da existência de funcionários-fantasmas na

Ep.agri disse que unãp é de 10 de janeiro para cá. É uma

herança'':. "N.ósestarnos p�ofundamente int[igado� com a

declaraçã.o do. $ecr¢lário da ,l\gricultura e queremos que �

elesnos esclareça ai que período de herança qU,e ele se'

refere. Nós garantimos que, >ºe 1 �99 a 2002 (período do
gqverno de Espe{idião 'Âminrnão foi deixadaperança alguma
de fantasmas. se há fantasmas, eles surgiram dentro' do
i,'próprio Governo do>PMDB.".

Suspeitas
Outro pedido de informações formulado pela bancada

do PP será encaminhado à Secretaria de Assistência
Social para que enviei a licitação realizada em Flo

rianópolis onde nenhum hotel foi habilitado para a

realização da Conferência Estadual de Assistentes Sociais.
Razão pela qual foi transferido para Balneário Camboriú
onde foi dispensada a licitação sob a alegação de que

apenas um hotel preenchia as exigências.

Apágão
A audiência pública na As

sembléia deixou claro que ha
verá problemas durante o

período de veraneio. A Celesc
voltou a confirmar a falta de

energia e a Casan €sclareceu

que a cada hora sem energia
elétrica equivale a dois dias

para restabelecer o sistema de
abastecimento de água. Pre
parem-se. Ficou bem claro que
se o fluxo de turistas crescer

faltará água. E é muito provável
que faltará, commais freqüên
cia, energia elétrica.

CPMF
De um lado o governo Lula

apostando na prorrogação da
CPMF agora com o apoio do
PDT e doPTB. Do outro a opo

sição não acreditando que o

Planalto conseguirá 49 votos.

Enquanto isso a senadora Ideli
Salvatti evitandomaiores infor

mações à imprensa despistava,
antes do jogo, dizendo que
estava na verdade preocupada
comoCorinthians. Certamente

agora está muito mais até. por

que timão amargou outra der
rota desta vez- frente ao Vasco
e corre o risco real de encon

trar-se no ano que vem com o

Avaí e o Criciúma.

Contestação
Foi discutido, ontem em au

diência pública naComissão de
Viação e Obras da Câmara de

Florianópolis, o projeto de lei do
vereador João Batista contes

tando a proposta do IPUF de
construir uma avenida cortando
o Parque do Córrego Grande.
"Não é desta forma que vão

resolver o caos no trânsito na
Bacia do Itacorubi," adiantou o
líder do PRo

Para qu� serve aComissão
deConstituição e Justiça dfi
Assembléia que aprova·
emendas e projetos' que são

vetados sob ogrgumento de

inconstitucioná\idade?
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TAXA DE SOBREVIVÊNCIA É MAIOR NO SUL

Só a metade das empresas
abertas em 1997 sobrevivem
Estudo do IBGE alerta

para mortalidade dos

empreendimentos

RIO DE JANEIRO
A sobrevivência dos empreen

dimentos foi o ponto de destaque
da pesquisa Demografia das

Empresas, que o InstitutoBrasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgouontem.Do total de 737,95
mil unidades abertas em 1997 em
todo o país, somente 51,6% con

tinuavam ativas em 2005. As em

presas que empregam até quatro
pessoas respondiam por 90,8% do
total de companlúas criadas.

Segundo a analista da pes-
I

quisa, Kátia Carvalho, o IBGE

observouque das unidades criadas
em 1997, após oito anos da sua

criação, ou seja, em 2005, quase
metade já havia fechado as portas.
"Quase metade das empresas já
estava fora do mercado. É a

questão da sobrevivência".
KátiaCarvalho esclareceuque

apesquisanão dá uma justificativa
para esses movimentos. ':A_ gente
apenas consegue retratar o que
está acontecendo", afirmou a

técnica do IBGE. Ela admitiu,
porém, que fatores conjunturais
econômicos poderiam estar re

lacionados à extinção das com

panhias no Brasil. "Certamente,
esses fatores poderiam estar

permeando".
De acordo com o estudo do

DIVULGAÇÃO

Região Sul tem a maiortaxa de sobrevida com 53,8%, mostrou estudo

IBGE, a proporção de empresas
sobreviventes criadas em 1997
diminui com o tempo para

qualquerfaixa de pessoalocupado,
sendo que as menores taxas de
sobrevivência são registradas entre
as companhias de menor porte,
com até quatro pessoas ocupadas.

Segundo a pesquisa, no pri
meiro ano de existência, 19% das

empresas fecharam as portas. A
taxa de sobrevida em 1998 era de
81%. Dois anos depois, a taxa de

companhias extintas subiu para

27,2%. Decorridos oito anos, o

estudo mostra que apenas 51,6%
das companhias abertas em 1997
continuavam em atividade.

Por regiões, pode-se observar

que amenor taxade sobrevivência
de empresas ocorreu noNorte do

país, onde 46,5% das unidades
nascidas em 1997 seguiam em

atividade em 2oo5.A maior taxa

de sobrevida foi encontrada na

Região Sul, ao final do período de
oito anos: 53,8%. Continuaram
ativas 51,8% das empresas no

Sudeste, 51,6% no Nordeste e

47,8% noCentro-Oeste.

Prazo para entrega de declaração termina hoje
BRASíLIA

O prazo para fazer a de

claração de isento do IR (Imposto
deRenda) de 2007 termina hoje.
A Receita Federal informou até

quarta-feira que cerca de 5,2
milhões de pessoas ainda não

haviam entregado a declaração.
As declarações podem ser

enviadas gratuitamente pela
internet, na página da Receita.
Pagando taxa de R$ 1, os con-

tribuintes podem entregá-las
nas agências do Banco do Bra
sil, do Banco Popular do Brasil,
da Caixa Aqui e nas lotéricas;
com R$ 2,40, nos Correios.

Deve declarar quem teve em

2006 rendimentos tributáveis
de até R$ 14.992,32.

PREJUÍZOS - O contri

buinte que não entregar a de

claração de isento do IR por um

ano tem o CPF (Cadastro Pessoa

Salários devem subir menos·
no próximo ano: cerca de 1%
SÃO PAULO

Pesquisadivulgadaontem, pela
consultoria internacional Mercer
traz duas notícias ruins para o

trabalhador brasileiro relativas ao
ano de 2008. Primeiro: os salários
no Brasil deverão sofrer um
aumento real menor do que os

obtidos em 2007 e em 2006.
Além disso, a média de cres

cimento dos vencimentos atin

girá apenas a metade da marca

mundial no período.
Segundo o estudo Worldwide

Pay Survey, os salários brasileiros
deverão subir em média 5%. No

entanto, a inflação no mesmo

período deve serde 49;0, o que pro
porcionaria um ganho real de 1%
em2oo8-contra 1,6%registrado
em 2007. A comparação com a

média mundial também é desfa
vorável aos brasileiros. Ao

contrário do ganho real de 1%, os
trabalhadores de outros 62 países
pesquisados devem perceber um
aumento de renda 1,9%.

VIZINHOS - De acordo com
as estimativas, naAmérica Latina, .

oBrasil sódeverá colher resultados
.
melhores do que a Venezuela -

onde os assalariados não deverão

perceber qualquer aumento. A
- expectativa de avanço na

Argentina é de 4,6%, no Chile,
3,2%; aColômbia vemem terceiro

lugar, com 2,1%.
No ranking geral, o maior

aumento de salários do mundo
deverá ocorrer, segundo a

estimativa da Mercer, na Índia,
com ganhos de quase 10% acima
da inflação. Em seguida vem o

Vietnã, com 5,6%. Os Estados
Unidos devem registrar aumento
de 1,9% e a China, 4,3%.

Tião Viana diz que
mantém votação
BRASíLIA

Mesmo com a possíbílídade
regimental de antecipar a votação
da emenda que prorroga a

Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira

(CPMF) para a próxima quinta
feira (6), o presidente interino do
Senado, Tião Viana (PT-AC),
afirmou que não fará nenhum
movimento nesse sentido.

"Trabalharei sempre com o

prazo do dia 14 como limite para
entrada em primeiro turno. Se

houverumaantecipação, será fruto
de acordo entre oposição e

governo", disse. 'Uma corda está

esticada entre os votos que são

decisivos tanto a favor dogoverno
quanto da oposição e omeu papel
é o de assegurar apenas a legali
dade do processo legislativo usan
do o regimento", acrescentou.

Na quarta-feira, Tião Viana
comunicou que haverá sessões

deliberativas também às segundas
e sextas-feiras. Com isso, o prazo

o de cinco sessões paradiscussão em

primeiro turno daCPMF termina
na próxímasegunda-feira (3). Em
seguida, amatériavoltaàComissão
de Constituição e Justiça (CC])
para análise das emendas. Caso
essa análise seja feita rapidamente
ou o relatornaCC), RomeroJucá,
rejeite essas proposições, aCPMF
terá condições regimentais de ir a
plenário.

Física) enquadrado na situação
"pendente de regularização".
Caso peixe de declarar por dois

anos, o CPF é suspenso.
Em ambas as situações, o con-

o tribuinte fica impedido de rea

lizar operações como abrir conta .

em bancos, solicitar crediário,
participar de concurso público,
tirar passaporte, receber benefí
cios da Previdência, além de uti-
lizar os serviços dos cartórios. Viana (PT-AC) lamentou a confusão entre o orocesso contra Renan e a CPMF
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Dívida pública do Brasil

chega a R$ 1�132 trilhão
Juros pagos passaram
de R$ 15 bilhões,
diz Banco Central

BRASíLIA
Adívidapúblicabrasileira ficou

. em R$ 1,132 trilhão, em-outubro,
,

oque representa43;7%dbProduto
Interno .Bruto (PIB)" a �ma das,
riquezas produzidas no país, com

, augiento de 0,,2 ponto percentual,
em relação emsetembro.
A dívida pública brasileira é a

soma do que devem governos
federal, estaduais e municipais.
Esse valor, chamado de dívida

,

líquida do setor público, desconta
as dívidas que os governos têm a '

receber de empresas privadas ou

de outros governos.
Os juros pagos por União,

Estados, municípios e estatais

(setor público consolidado)
chegou a R$ 15,875 bilhões, no
mês passado, contra R$ 13,258
bilhões registrado em outubro de
2006.Os dados constam nanota

, de .Política Fiscal, divulgada
, ontem, pelo Banco Central.

No ano, o pagamento de juros
somouR$135,238 bilhões, contra
R$ 134,911 bilhões registrado no
mesmoperíodode 2006.

Aeconomíaque ogoverno faz

para pagar parte dos juros, o
'

superávit primário, ficou em R$
15,347 bilhões, resultadomaiordo
que o registrado em outubro do
ano passado (R$ 10,466 bilhões).

Em outubro, o Tesouro Na

cional, Previdência Social eBanco
Central (governo central) contri
buiucomR$ 10,018 bilhões parao

, superávit primário. A economia

,feita pelos governos regionais (es�
taduais e municipais) foi de R$
3,043 bilhões e das estatais, R$
2,287 bilhões.

'

No acumulado do ano, o

superávitprimário é deR$106,570
bilhões, contraR$ 90,992 bilhões
registrados entre, janeiro e ou

tubiode 2006. Ametadogoverno
é fechar o ano com superávit de
R$ 95,9 bilhões, o que cor

responde a 3,8% do Produto
Interno Bruto (PIB), soma de to
das as riquezas produzidas no país,

'

(AgênciaBrasil)

luLa garante que não será candidato em 2010
SÃO PAULO

O presidente Luiz Inácio Lula
da Silva voltou a garantir que não
será candidato a um terceiroman

dato em2010.Ementrevistas con

cedidas ao SBT_e à Rede TV!,
ele dissequeoPI � oumesmooutro
partido do governo � deve buscar
um outro nome. "Primeiro, que a

Constituição não permite; se

gundo, porque eu sou favorável à
alternância de poder; terceiro,
porque eu acho que a cada 4 anos,
ou 8 anos, o povo tem que ter o

direito prazeroso de renovar os
seus mandatários", afirmou o

presidente.
Lula salientouque não hámo

tivopara conflito entre os partidos
que fazempartedabasegovernista.
"O que nós precisamos é ter cons
ciência de que precisamos cons

truir uma candidatura única dos

'partidos que compõem a base,
porque tem muito 'cargo para
disputar", disse.

Sobre a CPMF, o presidente
afirmou ter a certeza de que a

prorrogação será aprovada no

Senado. "Os senadores que sabem

qual é a destinação do dinheiro

JOSÉ CRUZ/ABR

Presidente está confiante com a prorrogação da CPMF

sabem perfeitamente bem que
terão que votar favorável à

prorrogação", argumentou. Segun
do ele, existem apenas dois setotes
radicalizados contra o imposto, o
Democratas, ex-PFL, "que não tem
nada a perder e não tem pers

pectiva de futuro"; e alguns

sonegadores.
Ao serquestionado se?gover

no já teria os 49 votos necessários

para aprovar o tributo, Lula foi
enfático: "Eu acho que o governo
terámaiorianomomento emque
ela (a prorrogação da CPMF) for
votada". (Agência Estado)

SIL O CORREIO DO POVO

Ampliação 1

ECONOMIA Cartos Brandão
redacao@ocorrl'iodopovo;com.br

A ArcelorMittal Tubarão, antiga Companhia Siderúrgica de
Tubarão (CST), do Espírito Santo, vai obter uma receita
adicional de US.$ 1,2 bilhão com a ampliação de sua produção.
A capacidade da, usina vai passar dos atuais 5 milhões de
toneladas anuais para 7,5 milhões de toneladas de aço por
ano, após investimento total de US$ 1,8 bilhão. A obra de
expansão foi inaugurada ontem com a presença do presidente
Luiz Inácio Lula da Silvei.

'

DIVULGAÇÃO

Além destes investimentos, a ArcelorMittal Brasil, holding
da usina capixaba, vai investir US$ 120 milhões na

ArcelorMittal Veja (foto), localizada em São Francisco do Sul,
unidade de laminação e galvanização de bobinas de aço. A

capacidade de produção de Vega vai passar das 900 mil
toneladas anuais de bobinas para 1,3 milhão de unidades com
as obras de ampliação, que começarão ano que vem e deverão
ser concluídas em 2010.

IGP-M
O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), que teve

avanço de 0,69% em novembro, registrou a menor taxa desde

julho deste ano, quando o IGP-M subiu 0,28%. A informação
é baseada em tabela contendo a série histórica do indicador,
fornecida pela FundaçãoGetúlio Vargas (FGV) em divulgações
anteriores do índice. Pela mesma tabela, é possível notar que
Índice de preços por Atacado (lPA) de novembro, que subiu

0,97%, teve o menor resultado nesse tipo de indicador também
desde julho deste ano, quando subiu 0,26%.

Pesquisal
Das 738mil empresas criadas no Brasil em 1997, apenas pauto

mais da metade, ou 51,6%, permaneciam em atividade oito
anos depois, em 2005, segundo mostra a pesquisa Demografia
das Empresas, divulgada ontem pelo IBGE. O levantamento
mostra que um ano após o nascimento, em 1998, 81% das

empresas criadas em 1997 sobreviviam. Esse porcentual caiu
para 72,8% após dois anos de vida (1999) e para 61,8% após
cinco anos de vida (2002).

Pesquisa 2
E o Estado de São Paulo foi a unidade da Federação com

maior número de empresas criadas em 2005, totalizando 2?2,9
mil novas unidades. Também foi o Estado com omaior número

deempresas extintas (170,8 mil unidades) naquele ano. O

segundo Estado com maior número de empresas criadas em

2005 foi Minas Gerais (82,9 mil), também o segundo em

empresas extintas (60,7 mil). Segundo o levantamento, o Sul
foi o local onde o índice de sobrevivência de empresas foimaior.
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LíDER DA CHAVE

Equipe jaraguaense treinou ontem à tarde e embarcou no início da noite para o Oeste do catarinense

Futsal feminino quer tttulo

para encerrar a temporada
Categoria sub-15 joga
em Chapecó pelo
quadrangular final

do quadrangular decisivo do
Estadual Sub-15 feminino. O
único desfalque da equipe será a

pivô Amanda, que rompeu o

ligamento do joelho esquerdo e

passou por cirurgia.
O primeiro jogo, hoje às 19h, é

justamente contra as brusquenses.
Quemveneer, dáumgrande passo
para brigar pelo título, já que

Chapecó, terceiro colocado, tem
apenas três pontos. "Este é o jogo
chave. Sabemos da forçadaequipe
(Brusque), pois foi quem mais

investiu.Mas fizemosumconfronto

de igual para igual no turno e

temos chances de vencer", disse o
técnico Maurício Berti.

Alé� da pivô Amanda, a

equipe também não conta mais

com à também pivô Érica,
dispensada por indisciplina.
"Temos em elenco limitado, mas
que a base foi campeã da: Olesc
neste ano.Não teremos uma pivô
de oficio na final", disse Betti.

Depois de enfrentar Brusque, as

jaraguaenses voltam à quadra
amanhã, contraChapecó às 10h e
Concórdia às 15h30.

JULiMAR PIVAITO

JARAGUÃ DO SUL

Líderdachave comsetepontos,
a equipe Malwee/Raumak/FME
estámuitoperto do título estadual.
O time jaraguaense estáempatado
comBrusque, mas leva vantagem
no critério de gols sofridos (três
contra cinco). Neste fim-de
semana (30/11 e 01/12), em
Chapecó, acontece a rodada final

Revista coloca Alonso na Honda na próxima temporada
BERLIM

O piloto espanhol Fernando
Alonso está muito próximo de
assinar com a Honda para �orrer
ao lado de Jenson Button,
publicou ontem a revista alemã

Sport Bild em seu site. Segundo a

matéria, Alonso passou um dia
inteiro na fábrica da Honda em

.

Brackley, Reino Unido, e fez uma
. ·.rodada de testes nos carros da
escuderia. Com isso, o brasileiro
RubensBarrichellopoderáperder
seu posto na escuderia. O

bicampeão domundo de Fórmula
1 está sem equipe após rescindir
seu contrato com a Mclaren no

final da última temporada. Fernando Alonso pode ocupar lUgar de R.ubinho na escuderia

Nada ainda
Nada de definições no Juventus. Chegamos em dezembro sem time. Fa�am
50 dias para a estréia no Campeonato Catarinense. Apesar das especulações,
não foi confirmado ainda o nome do patrocinador. Por isso, também nada
definido no comando técnico do time e de jogadores. O diretor de futebol, Alcir
Pradi, disse que tem alguns nomes para treinador, mas que nada será

divulgado até ter dinheiro. Enquanto isso, fica o torcedor na expectativa.
Alguma definição tem de ser tomada o quanto antes. Senão, corremos o risco
de não ter futebol profissional em Jaraguá do Sul.

LINHA DE FUNDO

Pesadelo
Lá embaixo, o desespero para
escapar da Série B. Corinthians

depende apenas de si, mas terá uma

pedreira em Porto Alegre. O Goiás

precisa vencer o Internacional e
torcer contra o time paulista. E o .

Paraná tem de ganhar do Vasco, 'no
.

Rio de Janeiro, e espera derrotas do
Timão e do alviverde goiano.

Brasileirão
Domingo tem a última rodada.

Apesar de já se conhecer o

campeão, não faltarão

emoções. Na parte de cima da

tabela, a briga pela última

vaga na Libertadores. O
Palmeiras depende só de si e

enfrenta o Atlético-MG em

casa. Cruzeiro, que recebe o

América, e Grêmio, que
enfrenta o Corinthians,
precisam vencer e torcer
contra os adversários.

Jeferson WoLney de
oLho na São SiLvestre

. JARAGuA DO SUL

Depois de participar do
Troféu Zumbi dos Palmares,
em São Paulo, o atleta jara
guaense Jeferson Wolney já
treina para q famosa Corrida
de São Silvestre. Será a ter

ceira vez que ele participa da

competição. E, para melhorar
o seu tempo, vem priorizando
a preparação em subida de

morro, que é o trecho final da

corrida, na Avenida Briga
deiro Luís Antônio.

Wolney (Urbano/Celinho
Esportes) concilia o trabalha
com os treinos e, por isso,
corre todo dia às 6h e às 18h.
''Aos domingos faço o longo,
de 25 quilômetros ..É uma

corrida mais leve, mas que dá

resistência", explicou o atleta.
Em 2005, ele completou a

prova em 1h01min48. No ano

Julimar Pivatto
psportp@ocorrpiodopovo.com.br

Final
O Campo do Seleto, em
Guaramirim, recebe, neste
sábado, âs 16h30, a final do
Campeonato Varzeano. União
e Avaí confirmaram as vagas

.

pará a decisão no último
sábado. O primeiro bateu o

Beira Rio per 4xO. Já o outro
teve mais dificuldades e

passou pelo Cruzeiro nos

pênaltis. A decisão do terceiro
lugar será às 14h30.

Desespero
Os jogadores corintianos se .

mostraram' muito abatidos

depois da derrota para o Vasco.
A má campanha do time é
reflexo de má administração,
de parcerias frustradas com

empresas suspeitas e de falta
de planejamento. Infelizmente.
A torcida' não merece isso.
Mas os diretores merecem.

DIVULGAÇÃO

Wolney disputa prova pela 3a vez

passado, fez 56min3 L Ago
ra, o principal objetivo; é bai
xar dos 54 minutos. "Com a

experiência dos outros anos,

acredito que vou conseguir",
afirmou.:

'
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DECISÃO NA PRIME-IRONA
PIERD RAGAZZI

Augusto (E) e Alaor: batalha de zagueiro e atacante para erguer o troféu de campeão da Primeira Divisão

. Zagueiro eatacante brigam
para ver quem ergue troféu

campeão catarinense com aCha
pecoense em 2007.NoJoão Pessoa,
o faro de artilheiro de Alaor, que

.

se-despede dos gramados amadores,
O atacante do alviverde diz

que sente ter dado sua contri

buição para o futebol profissional
e amador.Neste último, está desde
2002 e jámareoumais de 150 gols.
"Sinto que cumpri minha obri
gação. Sou uma pessoa realizada
no futebol e esperoencerrar com
este título", comentou Alaor que,
depois disso, pretende apenas
disputar competições na cate

goriamaster. Como um dosmais

experientes do time, o artilheiro

dá a dica aos companheiros.
"Não existe já ganhou em de
cisão. Vence quem tem mais.
vontade".

O capitão do Cruz de Malta
tem amissão de impedirqueAlaor
faça gols. O zagueiro Augusto
também tem grande bagagem no

futebol profissional e está no seu

primeiro ano como amador, Ele diz
ter a receita para vencer o João
Pessoa. "Temos de analisar onde
deixamos a desejar no primeiro
jogo e vamos com o mesmo

espírito que enfrentamos oCaxias
(quanto também teve de reverter
a situação)".

Para Alaor, este pOde
ser a última decisão
que ele disputará
JUUMAR PIVATTO

JARAGUÂ DO SUL
o momento máximo de uma

competição pode ser resumido
quando o capitão da equipe ergue
O troféu de campeão. É nesta hora
que passa um filme na cabeça de
cada umdos atletas.Mais especial
ainda para o capitão, aquele que .

tem a responsabilidade de coman
dar o time dentro das quatro li
nhas. Do lado ·do Cruz de Malta
está o aguerrido Augusto, zagueiro

POSTO DE- VENDAS
(47) 3371-1147-
Rua Joaquim Francisco de Paula, 295

PROMOÇÃO COLEÇÃQ VERÃO· .

·Peças.porR$ 5,00- R$1·0,OO.·,R$f5,OOE R$20,ÓO .

O CORREIO DO POVO

A�sociação de Bikers agora conta
com apoio de dois treinadores
JARAGUÁ DO SUL

.

Desde a fundação da AJB
(Associação Jaraguaense de
Bikers), há dois anos, os pilotos
de bicícross treinam. regular
mente as terças e quintas-feiras
no espaço privilegiado ela pista
de bicicross do Parque Mal
wee. A partir de 20 de novem
bro a entidade recebe o traba
lho voluntário de dois ex-pilo
tos, que orientam e treinam os

atletas. Trata-se de Claudemir
Zalewski, o Bambu, 30 anos e

Cláudio Bertoldi, 29 anos,
ambos com bagagem de 18 anos

no esporte e que se prontifi
caram a passar informações aos

associados.
.

No próximo dia 2 de de
zembro, domingo, a associação
apóiam e co-realizam, com o

Clube de Voluntários dos Cola
boradores da Duas Rodas, o
Passeio Ciclístico da Solida
riedade, quando serão recebidos
donativos (material de limpeza
e higiene pessoal e alimentos não
perecíveis): a saída do passeio

.

será às 9h na praça Ângelo
Piazera, em direção à Recreativa
da Duas Rodas..

Bambu (à frente) trabalha voluntarlamente como treinador da AJB

�
mI•• LOU.
L O V E W EA R
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