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Rua enfeitada no

Jaraguá Esquerdo
atrai visitantes
• PÁGINA 7

Concerto de Gala
brinda o Natal, no

, Centro Cultural
• EXTRA .

ULTI(]()M
SEBORAnçA ElETR6nlCA

ALARME
PORIÃO ElEIRÔnlCO

CAMERA (eFTU) DIGITAL
InURfOI£

uenda e Asslstincla Técnica

Polícia investiga suspeita
de novos casos de abuso
A diretora da· Escola Rodolfo Dornbusch, Maria Daniel,
afirmou ontem, que Éderson da Rosa trabalhava como vo

luntário aos sábados e domingos na instituição. O pedófilo dava

aulas de futsal para cerca de dez garotos da Vila Lalau. Três
casos de abuso já foram confirmados, 'mas novas denúncias

'podem surgir segundo o delegado, Guilherme Rangel.
• PÁGINA 5

CHUVA CAUSA ESTRAGOS NA REGIÃO

Desmoronamento na BR-280 deixou o trânsito engarrafado durante a tarde de ontem. A chuva também causou inundação em Corupá.
A Defesa Civil está monitorando as áreasde risco na região, mas a meteorologia prevê tel1J�o bom para os próximos dias .PÁGlNA 7

•
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Barra Velha faz
46 anos com

muitas atrações
Destino certo cos moradores da

microrregião, o município
investe em infra-estrutura para
atrair mais turistas.

'.PÁGINA4

Secretário garante
que terminal não
acabará com praça
A Praça do Expedicionário não
será prejudicada com a obra
do novo terminal urbano,

,

afirma Afonso Piazera.

.PÁGlNA 4

Memória RAM DDR2 661 Mhz.
1 GB Kingston R$ 79 90apenas ,

Apenas 200 unidades
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• EDITORIAL

Tempo de reflexão
Natal e Reveillon, as duas

datas se aproximam e com elas
a tradicional avaliação de tudo

que passou e tudo que ainda
está por vir. Há os que cul

tuam, os que detestam, os que
ignoram e os que ficam me

lancólicos. Fazer o quê? Re

fletir, mudar e gritar.
A única coisa prejudicial é

a acomodação, nada de re

clamat em voz baixa. É neces

sário levantar as bandeiras e

promover a transformação. A
luta pode ser pela pavimen
tação do bairro, tratamento de

esgoto, melhoria na escola e

no posto de saúde, o certo é

que de braços cruzados não é

possível fazer nada.
Saúde, educação, cultura,

A luta podp ser ppla
pavimpntação, no bairro
mplhoria na pscola p no

posto dp saúdpll

estradas, ferrovias, aviação
estão numa decadência nunca
vista, sem falar na honradez
de alguns- homens públicos.'
Líderes mentem e se des
mentem, acobertam-se, insul
tam-se, e montam um ver

dadeiro circo de corrupção
com direito aos mais variados
escândalos! E tudo parece
normal, até mesmo o império
da violência que todos os dias
vira manchete de programas

televisivos e jornais.
Tudo isso, e muito mais,

acontecer com naturalidade é

péssimo sinal. Mas como nem
tudo são horrores, também
existem fatos que merecem ser

comemorados.
A geração de emprego em

Jaraguá do Sul lidera o ran

king no Estado, os hospitais
da região estão passando por
melhorias significativas gra

ças ao apoio da iniciativa

privada, exemplos de empre
endedores responsáveis são

abundantes como também de
trabalhadores aplicados. Para
ter força e angariar novas

melhorias basta se apoiar em
tudo o que a região já con

quistou.

• DO LEITOR

A riqueza' que o Brasil desperdiça!
Não é novidade a luta dos

índios pela sua terra. Sem

querer el!trar em polêmicas,
devemos lembrar que a pouco
mais de 500 anos toda a terra

estava à disposição dos nativos
e também não podemos es

quecer que para manter o seu

modo de vida e a sua cultura,
a disponibilidade de vastas

áreas de terra é indispensâvel.
O grande problema ligado

à constituição de reservas para
os indígenas é que estas terras

ficam totalmente imunes à

exploração econômica e,

portanto, todas as riquezas
ficam intocáveis, pelo menos

na teoria.

Um exemplo das conse

qüências é o que está ocor

rendo em Rondônia, na Re
serva Roosevelt habitada pelos
índios Cintas Largas.

Nesta área não faltaram
conflitos - como o massacre de
2004 - e isto pode ser facil
mente explicado pelas esti

mativas do Ministério de Mi
nas e Energia de que a reserva

dos Cintas Largas abriga entre
15 e 20 formações rochosas de
onde saem diamantes. Pelo

que já foi mapeado, trata-se da
maior reserva de diamantes do
mundo. No início da explo
ração, era possível recolher

• PONTO DE VISTA

Ressocialização
de apenados em
Jaraguá do Sul

O Conselho Comunitário
Penitenciário de Jaraguá do Sul
desenvolve modelo extraor

dinário de resgate da cidadania
de pessoas que cumprempena no

presídio do município e buscam
uma nova oportunidade de

reinserção na sociedade. cOm o

ProjetoÂncora, o Conselho tem
contribuído para que a sociedade

participe ativamente na busca de
alternativas de resolução à

delicada situação da segurança

pública, exercendomissão nobre
quemerece o apoio das entidades
organizadas e do poder público.

Esse é um trabalho árduo, que
felizmente tem encontrado am

paro junto ao Poder Judiciário,
aos governos estadual e mu

nicipal, e na iniciativa privada.
Graças a esse projeto, cerca de
90% das pessoas que cumprem
suas penas no presídio já
desenvolvem alguma atividade

produtiva, seja por meio de

parcerias com empresas, seja na
construção de moradias. Até o

ano passado, a mão-de-obra

disponível no presídio produziu
280 residências populares, dando
a chance aos apenados de serem
úteis à sociedade e recebendo
em contrapartida uma assis

tência social, profissional, jurí
dica, familiar e religiosa. Além
de uma remuneração salarial

pelo trabalho realizado; contam
com assistência médica e odon

tológica, treinamento profissional
com 10 cursos em várias áreas de
conhecimento, oportunizando a

-

possibilidade de urna profissão ao .

deixar o presídio.
Para se ter uma idéia dos

resultados já alcançados, vale
destacar o exemplo obtido com

a utilização de apenas na

construção de moradias. Com
base n"O exemplo de [araguá do
Sul, se essa prática fosse adotada
em nível de Estado, no mesmo

.. Paulo César
Chiodini,
Presidente da ACIJS -

Associação
Empresarial de
Jaraguá do Sul

período de um ano (2006)
poderiam ter sido viabilizadas
21.906 casas; em âmbito na

cional, o número seria ainda
mais expressivo: 963.864 casas

que poderiam ser destinadas à

população de baixa renda. São
referenciais importantes se

considerarmos que a maioria

dos presídios brasileiros não

oferece qualquer possibilidade
de ocupação da mão-de-obra

disponível.
. Um dos desafios doConselho,

agora, é a viabilização de uma

nova etapa do projeto de

laborterapia, com a construção
de um sistema de módulos

integrados com dois pisos: no
andar inferior a cela de reclusão,
e no superior Uma unidade de

.

trabalho. É um projeto com

custo relativamente baixo' se

comparado com o ganho social,
mas que infelizmente ainda
esbarra- na burocracia.

diamantes sem sequer utilizar

alguma ferramenta.
Claro que esta riqueza,

cujo potencial é estimado
entre R$ 1 e 2 bilhões anuai-s,
nunca deixou de atrair a co

biça de muitas pessoas e, .co

mo não existe maneira legal
de realizar esta exploração, ca- ,

ciques e garimpeiros chegaram
a acordos que permitem a

presença de pelo menos 1.500

garimpeiros na reserva me

diante a -divisão dos resul
tados.

Claro que a Funai tem a

obrigação de zelar pelas re

servas indígenas mas, certa

mente não tem condições mí
nimas de impedir uma ati

vidade ilegal acobertada pelos
próprios. índios que em teoria

seriam os prejudicados nos
.

27 .ODO quilômetros quadrados
damesmà.

Uma vez que toda a ex

ploração ocorre à margem da
lei também a comercialização
segue o mesmo caminho e

também não existe reco

lhimento de qualquer tributo
aos cofres do governo. Esta é

apenas mais uma riqueza
deste país que é ignorada.

III Lourival Karsten,
administrador

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
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Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome
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III ENTRE ASPAS

., , Estão enchendo de merda (a vitória da

.

oposição), é uma vitória de merda, e a

nossa, chamem-na de derrota, ... é de

coragem, é de valor, é de dignidade"

Diretor: Nelson Luiz Pereira Editora: Patrícia Moraes

Hugo Chaves sobre o resultado do referendo de domingo,
57,7% contrários a reforma constitucional na Venezuela.
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Quem paga? 1
SandraReginaBosse, ser

vidora concursada da Câ
mara de Corupá foi demiti

.

da sem explicações plausí
veis na gestão da ex-presi
dente BernadeteHillbrecht

(PPS). Na Justiça, o advo

gado Job Filho ganhou re

curso de reíntegração,A ser

vidora voltou à função e,

dias depois, novamente
demitida, agora pelo atual

presidente Loreano Costa

(PSDB).

Quem paga? 2
Pelo tempo que continuar

afastada do trabalho, desde
aprimeira demissão, amulta
determinada pela Justiça é

de R$ SOO/dia. A conta já
passou dos R$ 100 mil, um
rombo nas finanças da pre
feitura que é quem paga as

contas do Legislativo, com
dinheiro do contribuinte.

.Vaga
NeutodeConto é umpo

lítico experiente. Um dos
fundadores do PMDB de
Santa Catarina, sete vezes

foieleitovereador; deputado
estadual e federal. E agora,
como senador desde janeiro
último, quer suceder Re
nan Calheiros na presidên
cia do Senado. Só temum

problema - oumelhor: dois.
O primeiro: é senador sem
ter tido um único voto para
isso.Como suplentede Leo
nelPavan, atualvice-gover
nador de.Santa Catarina,
assumiu a vaga dele no Se-

, nado. Segundo : é réu na

açãopenal429, que tramita
no Supremo Tribunal Fe
deral (STF)'.Foi acusado de
crime contra o sistema fi
nanceiroPar suposta venda
irregular de títulos-do 'Te-·
souro de Santa Catarina.

o vale-:transpoÍ:te'foi instit1ÍíàQ pda Let 7418/85.
Origin'bu-se de tniciativa do ex..senador pa�anaenSe
Afonso Camargo (PtE) para usa e�clusiva de Era

bà.lhadores com carteira 'assinada ;ú cORtratos de
trabalho onde o 'benefício esteja previstQ. Há anos,

I

porém, é comercializado il�galmente em tpda parte.
, De faMaescancaradâ, na ruaGetúli às, Jaragliá '

s do'Sul não é ?di se$po
'

ale'

Sobre a praça
A Arena é só para jogos de futsal? Não, até porque, do

gêneromultiuso, já foipalco de showsde todo tipo, realizados
pela própria prefeitura ou com permissão dela. Então, por
que não se leva para lá os shows que vinham sendo feitos
na Praça Angelo Piazera? Sem trocadilhos, a decisão da

.justiça foi justa. Se alguém temodireito de provocarbarulho,
a recíproca é verdadeira. Aliás, lá na prefeitura, se não

jogaram fora, tem um pré-projeto dos tempos do prefeito
Pasold, para localizar shows em área sem vizinhos.

Explicando
Ex-procurador da prefeitura Jurandyr Bertoldi'esteve,

sim, no Fórum na tarde de terça-feira, mas não na

condição de depoente sobre denúncia envolvendo o

,

abatedouromunicipal. Foi lá assessorar o advogadoAlceu
Frasseto, de Florianópolis.

Não tem
Ao longo de toda a rua Reinaldo Rau, no coração da

cidade,' existem apenas três lixeiras, duas delas destruídas.
Como querer que aspessoas sejam disciplinadas quantoao
meio ambiente se fi própria prefeituramo faz a parte dela?

Bonzinhos
Deputados Darci de

Mattos (DEM) e Kennedy
Nunes (PP), de [oinville e,

não por coincidência can

didatos a prefeito, desti
naram o total de'emendas

pessoais a que têm direito
no orçamento do Estado

para 2008 ao sistema de
saúde pública da cidade.
Somando, sãoR$ 2milhões.
Que falta faz um deputado
que se interesse porJaraguá
e região, mesma que de

,

olho em dividendos po

líticos, não é?

Mantido
O TSE negou recurso

do deputado estadual

Jean Kuhlmann (OEM)
de Blumenau e manteve

multa de R$ 21,1 mil por
propaganda eleitoral

irregular em 2006. A

representação foimovida
pelo PT por causa de
outdoors com imagem do
candidato que era apre
sentador de TV. Kuhl
mann foi secretário esta

dual de Desenvolvirnen
to Econômico e Susten
tável.

Anunciado,
Mesmo sem o mandado

judicial impetrado pelo
advogadoOsmarGraciola,
a sessão especial da
Câmara de Vereadores:

interrompida na noite de

quarta-feira produziria
efeitos práticos nulos. Isso
porque a oposição não teria
os oito votos necessários

para cassar o mandato do

prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB). No máximo seis

votos, .

contra cinco. O'

arquivamento Já .era 6

destino anunciado.

SEXTA-FEIRA, 7 de dmmbro de 2007 I 3

RETRANCA,
Estratégia
Entretanto, a votação exigiria explicações

bastante convincentes de vereadores da base do

prefeito contra as argumentaçôes de 43 páginas
do relatório contundente lido em plenário, com
o que contava a oposição. Que pretendia, ao

menos, passar a imagem de uma investigação
isenta e, ao mesmo tempo, provocar algum tipo
de constrangimento entre os que fariam a defesa
do prefeito.

Alívio
Mas, no fundo, o mandado de segurança que

transforma o relatório e a própria Comissão
Processante em página virada da história do

Legislativo, acabou tirando um peso dos ombros
de alguns vereadores. Entre os que votariam pela
cassação diante da repercussão que isso causaria

do lado de fora e entre aqueles da base de defesa,
votando contra algumas verdades inquestionáveis
que estão no relatório.

Opinião
A Câmara foi imatura no episódio, aplicando

erroneamente o que. diz a legislação pertinente,
disse o advogado Osmar Graciola, defensor do
prefeito; Referia-se a não observância do prazo de
24 horas após a citação da realização de sessão de '

julgamento do conteúdo do relatório. O Legislativo
deve entrar com recurso. Mais com cara de último

suspiro do que para efeitos práticos.
CÉSAR JUNKES

Ausente?,
Esperneíos à parte, quanto a afirmações d� que

o prefeito-se escondeu durante a terça-feira para
não ser citado épreciso lembrar-que, das 14 horas
às 17 horas, esteve depondo no Fórum. Lá

.

: ta�béin estava a vereadoraMaristela Menel (PT
,

do B), d'a oposição e' testemunha da promotoria
pública que apura denúncia de improbidade
administrativa no abatedouro municipal. .?J.

-. -.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



41 SEXTA-FEIRA, 7 de dmmbro de 2007

""'"

REGIAO O CORREIO DO POVO

TERMINAL URBANO DE ÔNIBUS

Secretário· diz que praça não
não .será extinta commudança
Pn�sidentl' da Câmara
dl' Vl'readore.s é contra

projl'to de adl'quação

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL .

O secretário de Urbanismo,
Afonso Piazera Neto, rebateu
ontem, reclamações de que o

projeto de construção do novo

terminal urbano de transporte
coletivo iria destruir a Praça do

Expedicionário.Anexa àpassagem
dos ônibus, ela deve continuar,
porém sofrerá algumas alterações.

r

Segundo Piazera, a: planta
baixa da obra já foi aprovada pelo
Conselho de PatrimônioHistórico
e vai ser colocadaemprática assim
que a Câmara de Vereadores
tomar alguma decisão quanto ao

prazo de execução. Por enquanto,
três deles já venceram: 31 de julho
e 31 de dezembro de 2006, e 31 de
julhode 2007. Este últimomotivou
aComissão Processante arrastada
no Legislativo há meses. Mas,
além disso, há umoutro pedido de
prorrogação engavetado à espera
de votação datado para 31 de

janeiro de 2008.
Conforme Rudolfo Gesser,

porém, aprorrogaçãonãoentrana
pauta de votação antes da divul

gação do parecer dos integrantes
da Comissão. "De que adianta

PIERO RAGAZZI

Piazera garante que praça não será extinta, mas sim revitalizada com a obra

. acatarmos, se eles (administração
pública) jámudaramo projeto por
conta própria e estemesmo já está
quase expirando?", indaga.

Sobre a utilização de parte da
Praça do Expedicionário, o

presidente da Câmara se coloca
veemente contra a idéia. Na
opinião dele, cabe à empresa
concessionária do serviço e à
Prefeitura a desapropriação de
terreno localizado nos fundos do
terminal. Sem isso, somente
haverá aprovação caso outro

projeto seja apresentado, fato
que o secretário de Urbanismo
diz ter feito no decorrer do

segundo semestre deste ano.

"Vamos entrar commandado de

segurança para ninguém mexer

no local", enfatiza Gesser.
Para Piazera, a decisão de

contrariar a obra é infundada. Ele
também garantiu que a Praça do
Expedicionário ganhará cerca de
300 metros quadrados com as

adaptações previstas. Algumas
árvores existentes no lugardevem
ser replantadas e outrasmantidas
emmeio ao espaço de parada dos
ônibus. Ao invés de ter ficar de
frente para a Avenida Getúlio

Vargas, o terminal passa a ter

entrada e saída através das ruas

Artur Müller e Padre Pedro
Francken. De área coberta; ele
terá 1.027metros quadrados, 202
a mais do que atualmente.

Além das diversas dis
cussões entre Câmara de Ve
readores, Prefeitura e Viação
Canarinho já em tramitação,
umnovo impasse tem chances
de surgir. Segundo Rudolfo

Gesser, o Legislativo discute a

possibilidade de mover uma
ação judicial contra o prefeito.
Moacir Bertoldi. Dessa vez, ela
estaria pautada no não cum

primento dos prazos deter-

minados no projeto;' bem
como na não execução das
obras planejadas. Se for
acatada, a concessão do

transporte coletivo pode ser

anulada.

Barra Velha completa 46 anos

e promete temporada agitada
BARRA VELHA

Os 46 anos de fundação de
Barra Velha, comemorados hoje,
abrem oficialmente a temporada
de verão da cidade, destino de
muitosmoradores damicrorregião.
Quem estiver por aquelas praias
tem a chance de aproveitar um
bolo de metragem igual à idade
domunicípio e, ainda, se preparar
para enfrentar a maratona de
eventos programados para este

final de ano.

Segundo a secretária de Tu

rismo, Roseli Louzada, a ex

pectativa é de que mais de 150
mil pessoas passem pelo local,
apenas no reveillon. No restante

do período, os turistas também
devem repetir o saldo positivo do
início de 2007, lotando hotéis e

casas de veraneio.Amaiorparcela
desse número sai de [araguá do

Sul, conforme recente pesquisa
realizada pela administração
pública municipal.

De dezembro até 29 de

-

fevereiro, aqueles que escolherem
Barra Velha para as férias vão

encontrar o efetivo de salva-vidas
reforçado.De acordo comMaicon
Nercolíní, coordenador deServiço
de Praias, a partir da próxima
semana todos os nove postos
instalados ao longo da orla estarão
em funcionamento. Entre oNatal
e oAnoNovo cada um fica com,
pelomenos, dois a quatro guardas
de plantão. Os banhistas pre
cisam redobrar a atenção em

pontos da Praia Central, do
Tabuleiro e de Itajubá, já que os

três foramconsiderados perigosos
pelos os bombeiros militares nos
últimos finaisde semana.

Do lado da areia, existe a

garantia de retirada diária dos
dejetos deixados por turistas.

-. Nas residências, a coleta de lixo
também será intensifica. O
mesmo acontece com o poli
ciamento, que ganha reforço
enviado de outras cidades do
Norte do Estado, em breve.

Programação de aniversário marca o início da alta temporada de verão

A PRAIA

Barra Velha foi colonizada por açorianos e hoje tem cerca de 18 mil habitantes.
Hoje, a cidade conta com nove praias em uma extensão total de 20 quilômetros
de orla. O nome possui relação com a mudança do percurso do Rio Itapocu ao

desembocar no Oceano Atlântico. No local, havia uma barra que acabou fechada
devido ao assoreamento. Depois disso, as chuvas ocasionaram uma inundação
e a abertura da chamada Boca da Barra. (KE)
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Comunidade chocada com atitude de treinador
Suspeito de pedofilia
dava aulas de futsal
a dez adolescentes

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
O caso de pedofilia que en�

volveu estudantes e o técnico de
futsal ÉdersonMessias Ribeiro da
Rosa, 28 anos, chocou a comu

nidade da Vila Lalau. Vizinhos,
estudantes, moradores e pais fi-

.

caram assustados e surpresos com
a atitude do falso professor. Éder
son treinava cerca de dez estudan
tes no ginásio da Escola Rodolfo
Dornbusch. Ele foi preso em fla

grante, na última quarta-feira,
com imagens obscenas de adoles
centes de 11 a 13 anos. Emdepoi
mento, confessou ter abusado
sexualmente de três garotos ..'
A diretora da escola, Maria

Daniel, conta que desconhecia
este tipo de .comportamento do
técnico. "Ficamos tão surpresos

quanto à comunidade. Ele fazia

PIERD RAGAZZI

Diretora Maria Daniel diz que ninguém percebeu atitude suspeita dovoluntário

um bom trabalho. Jamais iríamos
deixar alguém trabalhar com as

crianças se soubéssemos de alguma
coisa", De acordocomela,Éderson
desenvolviaum trabalhovoluntário
fora dohoráriode aula, geralmente
aos sábados e domingos.

Segundo a diretora, as chaves
que estavam com o treinador da-

.

vam acesso apenas ao ginásio da
unidade escolar; Os adolescentes

que faziam aulas de futsal, não es

tudavam apenas na Rodolfo
Dornbusch, mas erammoradores
do bairro. ''l\_ prática do volunta
riado é comum nas instituições
públicas", salientou.

Quanto aos pais, a- diretora

Região garante
25 novos pOliciais

_ JARAGUÁ DO SUL
Jaraguá do Sul e região deve

receber até abril do próximo aro
25 novos policiais militares. Isso
porque, depois de reivindicações
de diversos segmentos sociais o

14° Batalhão da Polícia Militar

conseguiu sensibilizar o Co
mando Geral da PolíciaMilitar,
em Florianópolis, paraa abertura
de vagas para concurso que vai

selecionar candidatos ao Curso

de.Formação de Soldados.

Agora o edital disponibiliza 675
vagas, outras cidades, também
garantiram o aumento do efe

tivo, como Blumenau. O co

mandante do 14º Batalhão,
César Nedochetko, diz que o

número não é o ideal, mas vai
contribuir para amenizar a

demanda por serviços.
.

Os novos soldados vão atuar

no policiamento urbano. As
cidades que serão priorizadas são

Rio Negrinho e Guaramirirn. Já
que nelas a proporção policial por

disse que todos ficaram bastante

apreensivos e que ninguém des
confiou de nada. "Nenhum pai
conversou conosco a respeito. Eles
sempre acompanhavamo trabalho
do técnico, nas atividades e cam

peonatos", comentou.
Já a diretora da escola Albano

Kanzeler, Marilice Heidemann,
garantiu que 6 treinador não de
senvolvia mais nenhum tipo de
trabalhonaunidade escolar. "&ler
son já não treinava as crianças na
escola desde o irúcio do ano pas
sado", revelou.

Segundo o secretário Anésio

Alexandre, aSecretariade Educa
ção não tem responsabilidade na
escolha dos voluntários. "Cada
unidade tem autonomia para

escolher", explicou se isentando
de .culpa. O delegado que in

vestiga o caso, Guilherme Rangel
afirmou que outros casos podem
serdenunciados nospróximos dias.
Qualquer suspeita deve ser in

formadapelo telefone197.

ÉdersonMessiasmora-
va em uma pensão na Rua
Frederich Wiheln Sonne
nhhel, noBairroVila lalau.
Segundo um dos pensio
nistas, que preferiu não se

idenrificar, ele não apre
sentava atitude suspeita.
"Se ele fez foi bem es

condido". Já o dono da

pensão, que também quis
ficar no anonimato, disse I
que Éderson não apresen
tava indícios de que era

pedófilo. "Simplesmente
não acredito!", revelou.
Segundo ele, o treinador
morava na pensão há

quatro anos e neste pe
ríodo, oproprietário afirma
nunca ter visto nenhuma

criança entrando no

local.

habitante émenor em relação aos

outros municípios que abrangem
o 14º Batalhão. No entanto, este

indicativonão é o único utilizado.
"Devemoslevar em consideração .

ainda o crescimento, os tipos de
crimes praticados; o IDH (Índice
de Desenvolvimento Urbano),
entre outros", salienta.

O 14°Batalhãopossuihoje391
policiais que atuam em oito

'municípios (Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder, Mas
saranduba," Corupá, Campo
Alegre, São Bento do Sul e Rio

Negrinho). Segundo o coman

dante, o concurso irá atender
todooEstado,mas existem regiões
onde a necessidade é maior. "No
meio-oeste e oeste tem muni

cípios com apenas dois policiais",
revelou.

As inscrições estão tempora
riamente suspensas, mas em

breve um novo edital será lan

çado na página www.acafe .

org.br, no linkConcurso Público
Soldado PMSC. As inscrições
que foram feitas antes' da
mudança do edital estão

valendo. (GR)
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Valorizando Talentos
Para valorizar o talento artístico dos servidores

municipais, o Issem (Instituto de Seguridade dos Servidores
Municipais) abre espaço em sua sede para os trabalhos de
funcionários domunicípio. Desta vez a servidora Rosemary
Daleanalli ,Kl,i:n�oski expôs quadros pint�dQs em tela:'
Rosemary inaugurou o espáço que agora poderá set
utilizado por qualquer funcionário da Prefeitura que deseja
mostrar seu trabalho. O espaço (próximo a Prefeitura) é

propício, já que mais de 300 pessoas visitam o local
diariamente. O rêgulamentoâa exposição está disponível
no site www.issem.com.br. Conforme a artista, a iniciativa
vem ao encontro dos artistas que buscam uma forma de
divulgar seu trabalho, independentemente da intenção
de comercializá-lo ou não. "É a primeira vez que exponho
e já estou pensando na segunda mostra, onde poderei
divulgar outras técnicas que desenvolvo em madeira,
cerâmica, tecido, etc", revela.

- �,

EDITAL DE PREGA0 PRESENCIAL N° 01/2007
Tipo: MENOR PREÇO

OBJETO: Constituiu objeto da presente licitação na forma de Pregão
Presencial, a aquisição de Equipamento Hospitalar. Oi

REGIMENTO: Lei Federal na 10.520/2002 de 17 de Julho de 2002.
DATA, HORA E lOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às
14horas do dia 19/12/2007 na Gerência Financeira do Hospital e

Maternidade Jaraguá, sito na Rua dos Motoristas de 1936, na 120 -

BeírroCzernlewícz, município de Jaraguá do Sul- sç.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Sessão Pública às 14h15min do dia
19 de dezembro de 2007, na Gerência Financeira.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser

obtidos no seguinte endereço: Rua dos Motoristas de 1936, na 120-
Bairro Czerraewicz, município de Jaraguá do Sul - SC na Gerência
Financeira.

Jaraguá do'Sul, SC, 6 de Dezembro de 2007.
HilÁRIO DAlMANN .; Diretor Administrativo

COMUNICADO
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. (PMJS)- Secretaría de Obras
Públicas e Habitação,. comunica que requereu junto à FUJAMA
(Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente), IicenciamentoAmbiental
(LAP, LAI), para a atividade Loteamento residencial popular, com
localização a Rua 418 - Valdir José Manfrini - Bairro Jaraguá Esquerdo
- Jaraguá co Sul- se, MI-56101. o prazo para impugnação junto a

FUJAMA é de 20 dias corridos a partir da data desta publicação, sendo
que o licenciamento será concedido se atendida a legislação ambiental.

correio.com@ocorreiodopovo,com,br

Feira natalina
Nos próximos domingos, a PraçaJorge Lacerda, emPomerode (Rua

15 deNovembro, 818 - anexa ao PortalTurístico Sul) vira referência
para as compras de final de ano na cidade. Em meio à decoração
natalina que envolve as ruas da cidade mais alemã, aAdventsmarkt
- Feira deAdvento traz opções para presentes, com venda de produtos
típicos regionais, artesanato e artigos para decoração. A Feira, que
tem a participação de lojistas e artesãos locais, acontece nos dias 9 e

16 de dezembro, das 10 às 17h. Mais informações com a Secretaria
deTurismopelotelefone (47) 3387-2627.

Faleceu às 12h do dia 6/12, o
senhor Sedenir José Fernandes
com idade de 51 anos. O velório
foi realizado na Igreja São Pedro
e o sepultamento no cemitério
Municipal de GUaramirim.

DETALHE

Corrupção
A Polícia ftagrou dois homens nos
fundos da escola Marcos Emilio
Verbini no Bairro Estrada Nova
com bebida alcoólica e

,

aproximadamente cinco gramas
demaconha. Sendo que um
deles é menor. Ambos foram
encaminhados para a Delegacia, o
maiorfoi detido porfomecer bebida

, alcoólica e o menor encaminhado
para o Conselho Tutelar.

Recompensa
O vereador de Guaramirim Adilson
Araújo teve o carro furtado na
última semana e está oferecendo
recompensa de R$ 2 mil para
quem localizar o veículo. O càrro é
umaSaveiro branca, ano e modelo
1993 com capota de fibra e placas
LVZ-4071. Os que tiverem qualquer
informação a respeto podem ligar
parao telefone 3373-0481 , falar
diretamente com Adilson na Celesc
(Centrais Elétricas de Santa
Catarina).

LOTERIAS

CONCURSO: 925
08 - 22 - 36- 37 - 46--:52

• FEDERAL

EXL8e.ÇÃ9:04·1�9§_ .
_

1°
.

56.253 200.000,00
2° 06.729 12.000,00
3° 20.039 8.000,00
4°' 27.:m £.000,00
§o ..Ji1!�º-Q!1º0

Marcus üerena
No sábado, dia 8 de dezembro, o violonista Marcus Llerena

ministra o curso master class no Sese de Jaraguá do Sul (Rua
Presidente Epitácio Pessoa, 1273). O músico é especializado em
vilão clássico e popular. O treinamento vai das 9 às 12h e das 14
às 17 horas. A Master Class é direcionada para alunos de violão
clássico e popular e está abert� também a alunos iniciantes, que
tenham interesse em. participar como ouvintes. As vagas são
limitadas e o curso tem um custo de R$ 10; com apostila. Mais
informações pelo telefone 3371-9177.

Posse

Radiologia Odontológica
e.:o.:wet£ingtM .« 91aúJIta

'EsPltãlSTm RadiOlogiaiEiódontia
ando em PeriOdó1ltia
das Disciplinas nê Radiologia

Iinicas. dá

o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente) de Jaraguá do Sul empossou JuliaMariane América
como titular do Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul, em cerimônia
realizada durante reunião ordinária do CMDCA,'na manhã de
ontem, nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento
Sociale Família. Eleita como suplente em outubro de 2005, Julia
assumi� a titularidade na vaga de Lui� Fernando Olegar, que
solicitou seu desligamento doCT e voltou a atuar como professor
de Educação Física, na rede municipal de ensino.

R. Ângelo Schiochet, 77·SaIa:OUentTo
Jaraguá do sul-se (Em frente da Mauro Veículos)

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

RETIFICAÇÃO AO EDITAL
DO PREGA0 N° 103/2007

O Diretor Geral do SAMAE, Sr. LUIS FERNANDO MARCOLLA, faz saber
e torna público. através desta retificação as seguintes alterações ao Edital
no 103/2007 anterlormente publicado:

l-Inclusão dos seguintes documentos na fase de habilitação (item 6
- DA HABILITAÇÃO):

, "6.2.10- LAO - Licença Ambiental de Operação;
6.2.11 - Regularização junto ao DNPM pi atividade de extração mineral

do local de retirada do material. Tal regularidade poderá ser comprovada
com o Registro de Licença Ambiental ou Guia de utilização por lavra ou

Portaria Lavra;
6.2.12 - Registro no CREA do Engenheiro de Minas responsável pela •

extração."
11-Alteração da data de abertura da licitação para o dia 19/12/2007,

as 10:00 horas;
•

,

11- As demais disposições do edital permanecem inalteradas.
Jaraguá do Sul, 29 de novembro de 2007.

luís Fernando Marcolla
.

Diretor Geral- SAMAE
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ESTRAGOS

A família da auxiliar de produção Lúcia de Souza teme novas inundações na Rua Hansa Humboldt, em Corupá

Chuva causa deslizamento de
terra e inundações na região
Na BR-280, pista foi
interditada e trânsito
ficou congestionado

,mínima de 16º. Segundo o

meteologísta da Epagri, Marcelo
Martins, amudança de clima será
provocada pela vinda de uma

massa de ar seco para Sar:tta

Depois das chuvas, o tempo
deve ser bom na microrregião
nodecorrer desta e dapróxima
semana, com temperatura
máxima em tomo dos 279. e

Catarina.A previsão é de que
a chuva volte a cair no Vale
do Itapocu novamente na

quinta e na sexta-feira da

próxima semana.

Espírito natalino
encanta visitantes
JARAGUÃ DO SUL

Ainda faltam 19 dias para o

, Natal,mas o clima da data já con
tagiou os moradores do Bairro

Jaraguá Esquerdo. Na Rua Elisa
Stein da Silva, por exemplo, a

população resolveu enfeitar todas
as 'casas e, ainda, montar um
presépio nos fundos da estrada.

Desde a abertura oficial, rea
lizada no.domingo à noite, o local
é ponto de parada para quem
transita naquela região. Segundo
Adelaide Stein, uma das organi-:

,

zadoras da idéia, a decoração fica
até opróximo dia 6 de janeiro.Até
lá, as luzes natalinas se acendem
diariamente às 20h.

A iniciativa, além de divertir
os visitantes, também se tomou

.uma tradição colocada em prá
tica, pelomenos, há dez anos con
secutivos. Dessa vez, cadaVizinho
desembolsou R$ 20 para a

compra de enfeites novos. Mas,
os gastos não incomodaramAde
laide. "Temos que fazer' essa ho
menagem, afinal é para a data de
nascimento de Jesus Cristo".

Aqueles que quiserem entrar

no clima junto comosmoradores
do Jaraguá Esquerdo ainda po
dem participar da programação
natalina do município.Jniciada
há quase ummês, ela conta com
eventos quase diários distri
buídos por diferentes pontos da

,

cidade. O principal é o roteiro

criado para a Carreta do Papai
Noel. (KE)

,

CÉSAR JUNKES

Adelaide é uma das organizadoras e diz que o importante é entrar no clima da festa '

DOMINGO,9
Concerto de Natal no Grande Teatro da Scar, às 19h

TERÇA-FEIRA, 11
Chegada da Carreta do Papai Noel no Bairro Santa Luzia, às 20h30
Auto de Natal no Ginásio ArturMüller, às 19h

do barranco. A pista foi liberada medo. Já perdi tudo que eu tinha

para o trânsito no final da tarde. dentrode casaduasvezes, em 1987
Na Rua Germano Stricker, e 1992 . .Na primeira, aágua ficou

para onde o tráfego foi desviado, com altura de um metro dentro
DAIANE ZANGHELINI uma Kombi ficou encalhada na de casa", comentou.
JARAGUÃ DO SUVCORUPÃ água barrenta que corria às Na casa do gemo dela, Edi-
A chuva que caiu na região margens da via. ''Achei que daria valdoMüller, 54, auxiliar de pro

nos últimos dois dias causou um para passar com um caminhão do dução, a situação foísemelhan
deslízamentode terra na BR-280, outro lado da pista", lamentou o te. "Seorio (Itapocu) subissemais

. em Nereu Ramos, e-deixou uma motorista Leonardo Siewert, que ,meiometro, aágua tinha invadido
ruainundadaemt.orupâ, próxima seguia de .São Bento do Sul em /' a casa", afirmou. Segundo o Cor
da-Igreja Santo Antônio. Para ,çlirçção à Barra do Rio Cerro. O, po de Bombeiros de Corupá, os

- evitar'ifuriS'problemas, 'a' Défésa
,.' véíeulo"demorou cerca de meia riosItàpocu e Novo chegaram a ' , ", _, �"" '

,

Civil de Jaraguá ao Sul está hora para ser retirado do local. subir até três metros em .alguns Menina morre
monitorando áreasde risco, como .

Em Corupá, moradores da trechos, namanhã de ontem.
encostas de barrancos.

/

'

Rua Hansa Humboldt ficaram O secretário de Obras de vítima de meningiteo deslizamento de terra preocupados com o nível da Corupá, LuizCieply, garantiu que
aconteceu por volta do meio-dia ,água, que ficou próximo da oníveldaruadeveserlevantado' GUARAMIRIM
de ontem e deixou o trânsito entrada das casas. A auxiliar de no primeiro semestre de 2008. O A familia de Udelsio Ranka-

engarrafado. Para evitar novos 'serviços gerais Lucia de Souza, 56 primeiropasso será fazer o projeto
deslízamenros.cercadeSôêmetros anos, disse que a água que cobria ambiental, que será encami-

, cúbicos de terra (aproximada- a rua ficou a cinco metros da nhado a Fatrna (Fundação do

mente80carradas) foramretirados entrada da residência. "Tenho MeioAmbiente).
.

wiewski perdeu a filha, Udirlene,
de apenas nove anos, vítima de
uma variante da meningite.'À
doença meningoccemia foi diag
nosticada primeiramente como

sarampo.Após alguns dias, afamília
voltou aohospital deGuarámirim
com a menina apresentando
sintomas como febre alta, pressão
baixa e manchas roxas e averme
lhadas na pele. Ao constatarem

que o caso clínico era grave, ame-
,

nina foiencaminhada comurgên
ciaaoHospitalMàbnidadeJaraguá.

Udirlene morreu às 20h30 de

terça-feira quando estava naun
e assim que a causa da morte foi_
confirmada como sendo menin

goccemia, toda a família Ranka
wiewski, além de outras crianças
que tiveramcontato com agarota,
receberam tratamento médico

para se certificar de que o vírus

nâofariamais Vítimas.
A DOENÇA - À meningo

ccemia é uma variante damenin
gite, porémemalguns casos ambas
as doenças podem vir acompa
nhadas. O que difere uma da ou
tra é que a primeira apresenta in
fecçãono sangue.Os sintomas são
manchaS roxas e avermelhadas na
pele, febre alta e brusca queda de
pressão. (OA)
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Gala no palco
Encerramento das atividades realizadas pela Scar

será coroado com um grande concerto de Natal
A tradição de brindar o público de

]araguá do Sul e região com um

Concerto de Gala com motivação no

Natal promete repetir no próximo
sábado, dia 8, momentos de emoção
que marcam mais um ano de atividades
da Scar (Sociedade Cultura Artística).

O Auto de Natal acontece às

20h30min, no Grande Teatro do
Centro Cultural e vai reunir 22 7
pessoas entre 'pessoal da produção e

artistas que formam os núcleos de

produção. Estarão no paleo bailarinos
da companhia de dança e do Grupo de

Experimentação Cênica, músicos da

Orquestra Filarmônica, da Orquestra
de Cordas, do Grupo de Câmara e da

Camerata, e de dois Corais. Dentre as

atrações especiais, destaque para a

partícipação da Banda Marcial da
Escola Luiz Gonzaga Ayroso, do Bairro

[aragua 84. O grupo existe desde2003
e faz- parte do Projeto Cultura Artística

.

ao 'Cidadâo, iniciativa socialmantida
pela Scar em parceria cóm a

. Prefeitura. É formado por.Jô crianças
e adolescentes'que freqüentam c

- aulas de instrumentos e realizam
seus ensaios no Centro Cultural.

Conforme Gilmar Moretti, o Auto de

Natal é um evento esperado
durante o ano pela oportunidade que
dá ao público de apreciar as várias
manifestações que ao longo dos meses

desenvolvem atividades na Scar. "Há

sempre uma empatia muito positiva do

público e isto traz entusiasmo também
aos artistas e técnicos, que se esmeram

para mostrar o resultado de um ano de
trabalho", assinala. Segundo ele, o
espetáculo se caracteriza pela sinergia
das várias linguagens, de maneira
simples, porém com um forte apelo

.

em função das coreografias e das
músicas típicas de Natal, em
português e em alemão.

O QUÊ: Concerto de Natal 2007

Q�ANDO: Dia 8 de dezembro, sábado
ONDE: Grande Teatro do Centro Cultural da Scar
HORÁRIO: 20h30min
QUANTO: R$ 15,00 e R$ 7,50
INFORMAÇÕES: .(47) 3275-2477
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Bee Movie - A História de uma Abelha
(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Seli/Seg!Ter/Qui)
(14h10, 16n, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/Dorn/Qua)

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

A Lenda de Beowulf
(16h40, 19h, 21 h1 O - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
A Loja Mágica de Brinquedos
(16h50 - Sex//Seg/Ter/Qui)
(15h, 16h50 - Sáb/Dom/Qua)

Os Donos da Noite
(1 Sh40, 21 h - Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h30, 17h20, 19h1 0,21 h - Sex/Seg/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/Dom!Ter/Qua)

• Cine Cidade 2
Encantada

(15h - Sáb/Dom)

Mandando bala

(19h20, 21 h20 - Todos os dias)

Nunca é Tarde para Amar

(15h20, 17h20 - Sex/Seg/Ter/Qua/Qui)
(17h20;- Sáb/Dom)
• Cine Mueller 1
Bee Movie (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Antes Só do que Mal Casado
(16h30, 19h, 21h15-Sex/Sáb)
(14h15, 16h30, 19h, 21h15
- Dom/Seg/Ter/Qua/Qui)

Encantada (Dub)
(14h15 - Sex/Sáb.)

• Cine Mueller 3
A Lenda de Beowulf .

(14h30, 16h50, 19h15, 21h45
� Todos os dias)

BLUMENAU

• CIne Neumarkt 1
Bee Movie (Dub)

'.,
" (14h, 16h,,'18h, ?Oh - Todos os dias)' >"

• Cine Neum8rkt 2
A Lenda de Beowulf
(16h40, 19h20, 21h50 - Sex/Sáb)
(14h20, 16h40, 19h20, 21h50
- DornJSeg/Ter/Qua/Qui)

Encantada (Dub)
(14h20 - Sex/Dam)

• Cine Neumarkt 3
Desbravadores
(14h40- Todos os dias)

Mandando bala

(16h50, 19h40, 22h- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Eu e as mulheres
(14h10, �6h30, 19h10, 21h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Antes só do que Mal Casado
(16h20, 21h20- Todos os dias)

Morte no Funeral
(14h30, 19h30- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Bee Movie (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21h- Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo,com,br

O CORREIO HÁ 20 ANOS
PM aumenta ação ostensiva para garantir segurança
o Correio do Povo, edição 5 a 11 de dezembro de 1987, noticiava que o então
tenente Anílson, comandante da Polícia Militar de Jaraguá do Sul, havia
revelado que estava montando um plano de policiamento no centro da cidade,
naquele período pré-natalino, para promover maior segurança às lojas que
teriam os expedientes de trabalho estendidos, Isto porque, segundo a matéria,
face ao potencial econômico que já era o município, a marginalidade voltava
se aos centros mais desenvolvidos, o que era uma preocupação da PM, que
para tanto,a segurança deveria ser reforçada com a vinda de policiais de
Joinville, A PM planejava, experimentalmente, dar segurança aos veranistas

naquele final de ano, policiando, a cada 45 minutos as residências. Para isso,
os proprietários deveriam comunicar nome, endereço e telefone, inclusive os

da praía, para eventuais contatos.

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

extra@��!,���,9�£2vo,ç2m.br
SANTO
Santo Ambrpsio
São Eutiquiano

EFEMÉRIDES
. Dia Internacional da Aviação Civil
Dia Nacional da Assistência Social

1866
D. Pedro II abre rios à navegação de
navios mercantes estrangeiros.
1941
A base naval de Pearl Harbor, no
Havaí, é atacada de surpresa por
cerca de 400 aviões japoneses. Em
duas horas a frota .amencana foi
praticamente destruída.
1955
Clement Attlee renuncia à liderança
do partido Trabalhista britânico e

recebe da rainha Elizabeth II o título de
conde.
1987
UNESCO declara Brasília patrimônio
cultural da humanidade. Brasília é a

. primeil'-a cidade modema a receber
.

esse tratamento.
2002
Duas obras do pintor Vincent van
Gogh são furtadas do museu 'que leva

, seu nome em Amsterdam.

PREVISÃO DO TEMPO

Tempo aberto em Santa Catarina
A massa de ar seco e mais frio deixa o tempo
estável com presença de sol em todas as

regiões. Temperatura baixa na madrugada e em

elevação com relação ao dia anterior.

� Jaraguá do Sul e Região

SEGUNDA6Mi�: 21.°C
MAX: 28°C
Sol com nuvens

���18°C �--
MAx: 26°C(__)
Sol com nuvens

SÁBADO.

6'
DOMINGO d.MiN: 19" C

.

'MiN: 20· C
MAx: 28° C ", , MAx: 28· C "" ,

Sol com pancadas Sol com pancadas
de chuva de chuva

� Fases da lua
� Legendas

CHEIA

023/12 1;) 16101"1°1.Ensolarado Parcialmente.1 NubladD !nstãvà Chuvoso Trovoada
nublado

MINGUANTE NOVA' CRESCENTE

\) 1/12 . '. 9/12' � 17/12

7/12
Amanda Floriani

Amanda p. Coelho

Anelare Kohler

Carmem R Fugel
Claudinei César Gielow

.

Ivane C. Raduenz

Jonathan Luis de Sousa

Salomom,

Nathan Ziener

Nilson F. Prestes

Paulo· Bertold Marquardt
Pietro Kaique Gumz

Roberson Carlos Falenski

Tâmara de Cássia Petry
Valentin Rosa

UTILIDADE PÚBLICA
MÚSICA
A Fundação Cultural promove nesse
sábado, dia 9 de dezembro, a partir
das 17 horas o "Domingo é Rock",
na Combat Seis bandas participam
doevento.

FUNDAÇÃO
A Amarjom (Associação de
Moradores e Amigos da Rua José

Martins) foi fundada dia 1 O de
novembro por moradores da rua e

laterais, no Bairro Três Rios do Norte.
A iniciativa objetiva realizar trabalhos
comunrtários e melhorias na região.

PALESTRA
Etiqueta é tema de palestra
realizada na próxima segunda
feira, dia 10, às 19h30, no Senac
de Jaraguá do Sul. Ingresso
antec.ipado custa R$ 20.
Informações pelo fone 3275-8400.

"
6

� FLORIANÓPOLIS
MiN: 18°1 MAx: 25�
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Caminhos do Coração
Marcelo e Maria andam em direção ao
aeroporto, sem perceber que estão
sendo seguidos pelo gerente. Gúdi
termina de dar aula e ouve alguém
chamar seu nome. Um policial chega e

avisa que está investigando uma

. denúncia anônima contra ele. Gúdi fica
furioso e o policial aponta um revólver,
mandando-o soltar amochila. O policial
abre a mochila, encontra a maconha e

avisa que Gúdi está preso em flagrante
.

por posse de droga. Taveira e Dino vão
de helicóptero para o aeroporto.

Desejo Proibido
Miguel teme ter decepcionado Inácio,
mas ele garante que sempre se orgulhará
dele. Dioclécio fotografa os romeiros na
gruta. Henrique garante a Chico que fará
.Ana voltar. Laura diz que amãe só retoma
se quiser. Viriato pega a idéia de Nezinho
e sugere que Dioclécio coloque um painel
do milagre da Virgem na barbearia e

fotografe os romeiros lá mesmo. Viriato
diz a Cândida que vai ganhar a eleição.
Escobar diz a Laura que Ana não está
em sua casa. Henrique pergunta onde
Ana está escondida.

Sete FPcados
Beatriz se ofende com a pergunta de
Amadeu. Ela pede a ajuda de Dante para
provar sua inocência. Joüson, Carlão e

Peninha são presos em flagrante ao tentar
roubar champanhe em um

supermercado. Os três acabam
confessando que seqüestraram Oblia.
Joüson revela a Renatoque Teobaldo foi
o mandante do seqüestro. Margareth
avisa Clarice que a audiência para decidir
a guardade Isabel e Laerte já foi marcada.
Xongas pede a ajuda de Beatriz para
provar a Miriam que é inocente .

..

DuasCaras
Jojô reclama que não vai faturar nada.
Juvenal promete cobriro prejuízo. Ferraço
assina contratos, paga aos chineses e

comemora o grande negócio. Waterloo
abre as portas do terreno vizinho à
Portelinha para enormes máquinas.
Juvenal fica intrigado com a obra e pede
para Ronildo descobrir detalhes. Barreto
observa Júlia e Evilásio na janela e deixa
cair um vaso, sem querer, bem pérto
dele. Maria Pauía vê a foto de Sílvia e a "

reconhece como a mulher que estava
com seu ex-mando na invasão da
Universidade.

Amor e Intrigas
Petrônio se despede de Débora e ela
comenta que eles podiam se encontrar
no Rio, mas ele desconversa e vai
embora. Pedromostra os livros de Paco

para Mário e ele diz que irá dar uma
olhada. Hugo diz para Celeste que não
quer falar de Francisco e ela acha
estránho. Ela insiste para ele contar o

que sabe e no momento em que Hugo
. vai falar, Petrônio chega e encara o

menino. Quando Celeste se afasta,
Petrônio puxa Hugo para um canto e

faz ameaças contra ele.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

SONHOS « FINAL DE ANO
Final de ano de muitas

emoções para a família do Lar
Mãe Abigail, em Joinville. A
mãe Abigail, que tem 57 filhos
- 54 deles adotados - foi

contemplada pelo quadro
especial de fim do ano do
"Caldeirão do Huck", da lY
Globo. A família vai ter a casa
e o ônibus refonnados, ganhar
uma viagem e concorrer a

R$10 mil. "É uma história

que sensibilizou a todos",
explicou o apresentador
Luciano Huck, que esteve
em Joinville essa semana.

BEBÊ
Camila Pitanga acaba de
descobriro sexo do bebê que
espera: é uma menina. Aos
quatro meses de gestação,
Camila não pára. pepois de
voltar de uma viagem de férias
à Turquia com o marido, a atriz
arrasou duranté no show de
Roberto Carlos sábado, 1, no
,RiodeJaneiro. Elaemocionou
a platéia ao cantar com o Rei a
canção "Como é grande o meu
amorporvocê". No palco,
Camila contou que o bebê
deve nascer em maio.
� ,

A apresentadoraXuXa definiu
essa semana com a direção da
RedeGlobo que continua com
o "lYXuxa" diariamente
direcionado ao públiCO infantil. .

.

.

I
.

Agora, ela corre contra o tempo
para finalizar seu especial de
fim oe ano, e lançar o longa
"Sonho de Menina", que tem
pré-estréia prevista para o dia
14 de dezembro. Se conseguir
cumpriros prazos, Xuxa parte
para os Estados Unidos em
seguida, onde passa as festas
de fim de ano com a mãe, Aida
Meneghel,.e com Sasha.

ATRAENTES
ZacEfron, conhecido por seu
papel no musical da Disney
High School Musical, é O jovem
mais atraente de Hollywood,
segundbuma lista quéserá
publicada na próximaedição
revista norte-americana Teen.
No terceiro lugar vem outro
astro de High School Musical,
Corbin Bleu. O segundo IClgarda
lista é do cantorChris Brown.
Par falar em High School
Musical, a seqüência do
sucesso da Disney estréia
nesse domingo na1VGlobo.

Touro (21/4 a 20/5)
Sua área de relacionamento ainda está ativada pela presença da Lua. Este pode ser mais um

bom dia para você pensar no que quer numa relação amorosa. Se você esta paquerando
alguém 'ou está interessado em começar um novo romance, o dia está propício..

Leão (22n a 22/8)
Aproveite que os astros o aconselham a ficar em casa, e procure conversar com seus pais e

irmãos ou filhos. Fazer isso hoje pode lhe trazer uma coisa sensação acolhedora que você
está sentndo fa�a ultimamente. Portanto, aproveite o dia para fazer isso.

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua e seus aspectos o aconselham a pensar bem antes de'falar. Se você tiver vontade de
conversar e de falar mais, tente se abrir, mas com que pessoas em quem você confia. Hoje é
um dia para você trocar idéias; mas que sejam legais para você ..

Escorpião (23/10 a 21/11)
A Lua ainda transita pelo seu signo e hoje está fazendo belos aspectos no céu, favorecendo
seu visual. Dê uma renovada no seu jeito de se vestir e se apresentar. Faça alguma coisa
exótica hoje para ficar mais interessante.

Sagitário (22111 a 21/12)
O satitariano que adora sair de lá para cá, deve aproveitar esse dia de um jeito original. Seria
interessante que fizesse hoje uma viagem, mas, mental. A Lua e sua posição no céu pede
sossego. Nada de se aventurar, apenas fique quieto no seu canto.

Aquário (21/1 a 18/2)
Lua em Escorpião em bom aspecto com seu regente indica um belo dia para você se

apresentar em público. Que tal ir a festas e ser notada do jeito que gosta? Você estará muito
mais solicitada pelas pessoas que estão próximas de você.

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
Defesa
Em uma audiência, o juiz pergunta ao réu:
- O senhor não trouxe o seu advogado?
- Não, meritíssimo! Eu não tenho advogado.
- E posso saber porque?
- Resolvi falar a verdade!

Acostumado
Uma senhora pega um táxi e indica a direção do hotel
onde está hospedada. O taxista nada diz durante todo
o percurso, até que a senhora resolve fazer-lhe uma
pergunta e toca levemente em seu ombro. Ele grita,
perde o controle do carro e, por pouco, não provoca
um acidente terrível.
Com o carro sobre a calçada, a senhora,
assustadíssima, vira-se para o taxista e diz:
- Francamente, como é que eu ia saber que você SOLU çÃO
dirige tão displicentemente ao ponto de quase ter um
treco por conta de um simples toque no ombro?
- Não me leve a mal; senhora, mas, é que esse é o

meu primeiro dia como taxista.
- E o que o. senhorfazia antes disso? - perguntou ela .

- Eu fui por 25 anos, motorista de carro funerário:
.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Mais um dia de Lua em Escorpião, porém hoje com Netuno. Tente mudar as coisas que você
não está gostando, seja no trabalho, na escola ou mesmo entre os amigos. Hoje você precisa
deixar as coisas de lado e começar algo novo.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Você que gosta de passear de lá para cá, ir a lojas, passear no shopping, vai notar como hoje
essa correria estará com força total. Portanto preste atenção onde estaciona o carro, onde
deixa seu celular, para não esquecer nada pelo caminho.

Câncer (21/6 a 21m
O canceriano tem um dia favorável para se divertir, seja de uma maneira cesconrada, mesmo
com colegas, dando risada ou namorando de um jeito romântico e apaixonado. O dia será
muito prazeroso e o romance estará no ar e na prática.

Libra (23/9 a 22/10) .

.

Com sua área _dos valores estimulada pela presença da Lua e importante analisar bem o seu

valor pessoal. Nada de achar que os outros têm mais importãncia do que você e se deixar de
lado. Melhore sua auto-estima e cuide da sua aparência também.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
O desenho que os planetas traçam hoj'e no céu, atinge sua área dos amigos e estes podem se
mostrar bastantes solícitos com você. Portanto, aproveite o dia para trocar idéias e descobrir
que há pessoas que pensam igual a você.

.

Peixes (19/2 a 19/3)
Melhore a sua fé. Esta é a área de seu mapa por inde a Lua transita hoje e isso mostra que é
hora de acreditar no que gosta e ser mais otimista. Tudo vai bem para você, portanto aproveite
o dia e siga em frente naquilo que você deseja.
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Colombo defende

respeito ao Frei
Bispo faz greve
de fome contra
a transposição

BRASíLIA
O senador catarinense Rai

mundoColornbopediuaogoverno
federal que respeite a história de
30 de vida dedicada ao sacerdócio
do bispo da Diocese de Barra

(BA), Dom Frei Luiz Flávio
Cappio. O religioso está emgreve
de fome desde o dia 27 de no

vembro, emprotesto à transposição
do Rio São Francisco. Colombo
criticou ainda recente declaração
doministro da Integração,Geddel
Vieira Lima, de que algumas
pessoas defendem a revitalízação
sem ter suficiente conhecimento
sobre Q assunto.

"O bispo Cappio é uma das

pessoas mais especiais que co

nheci, que encontrou, na força do
sacerdócio, a razão de vidaemque
se entregou totalmente. Ele está

desafiando. interesses, contesta
ções, julgamentos. Não é um

homem qualquer O governo tem
de tratá-lo como merece. Seu

gesto tem que ser ouvido e com-

.

preendido", ressaltou Raimundo
Colombo. O primeiro jejum
ocorreuhápoucomaisde dois anos
quando Dom Frei Cappio passou

. 11 dias em greve de fome.
Entre os argumentos para reini

ciaro protesto estáo compromisso
firmado pelo bispo com o pre
sidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva. O acordo, feito em
outubro de 2005, previa a abertura,
por parte do Executivo, para
diálogo com a sociedade civilsobre
alternativas para o desenvol
vimento sustentáveldo semi-árido·
brasileiro.

Dom Frei Cappio anunciou o
novo jejumpormeio de uma carta,
entregue ao presidenté Lula por
Dom Tomáz Balduíno, em Bra
sília. Em fevereiro deste ano, 0-

bispo protocolou um documento
solicitando a reabertura e a

continuidade do diálogo com o

governo. Em resposta, recebeu
a notícia do início das obras de

transposição pelo Exército. A

condição proposta pelo bispo
para suspender a greve de fome,
é a retirada do Exército do eixo
norte e leste da. região do Rio

<'

São Francisco.

NQrte-americanos
investem no Estado
NOVA IORQUE

O vice-governador Leonel
Pavan recebeu confirmação, on
tem, queogrupo norte-americano
Contour Global irá instalar três
usinas termoelétricas em Santa
Catarina movidas a dejetos de
SuÚlOS e aves com capacidadepara
geração total de 120megawats,O
investimento será de R$ 600
milhões e deve iniciar já a partir

.

de fevereiro de 2008, com prazo de
24mesespara conclusão.O anún
cio foi feito à comitiva catarinense
que visita os Estados Unidos, em
�eUnião na sede da empresa, em
Nova Iorque, pelo vice-presidente
da empresapara aAméricaLatina,
ErnestoGonzalez.

Desde a última segunda-feira
(3), a comitiva coordenada pelo
vice-governador e presidente do

Grupo de Energia do Estado de
Santa Catarina (Genese), Leonel

. Pavan e pelo presidente daCelesc,
Eduardo Pinho Moreira; cumpre .

roteiro de visitas a usinas alter
nativas de geração de energia
elétrica nos Estados Unidos em

busca de intercâmbio. e parcerias
público-privadas. Amaior delas,
a Usina PowerMind, fica lo
calizada ria: cidade de Benson, no
estado deMinnesota, onde é feita
a geração de energia utilizando
corno matéria-prima 80% dos
dejetos da criação de peru, já que
o estado é o maior produtor .

americano da ave, a exemplo do
que acontece com Santa Ca
tarina, estado maior produtor de
frangos do Brasil.

Só para se ter uma idéia 50%
do que é arrecadado pelo IPVA

Uma pesquisa sobre o mercado 'de trabalho da mulher vão para o murucipio em que o

catarinense, realizada pelo DIEESE/SC constatou que em breve
-

veículo foiemplacado. EmSanta
as mulheres estarão alcançando 'os homens no mercado de Catarina estão cadastrados 2,6
trabalho, ou seja, 50% para cada lado. Atualmente as milhões de veículos sendo que o
trabalhadoras do Estado, em sua maior parte, atuam no setor IPVAmais caro é de umM.Benz
de serviços e no comércio e-enfrentam comomaior dificuldade SLRMclaren, ano de Fab. 2007 -

o assédio moral. Nesta sexta-feira o Sindicato dos Trabalhadores R$ 48.374,40, e o mais barato é
nas Indústrias de Alimentação de Criciúma e Região, em de umaMoto Agrale RXT 16.5,
Forquilhinha divulgarádetalhes da amostragem que vão servir .ano de Fab. 1985 - R$ 2,90.
de base para realização de seminários e debates em grupo.

rpdacao@ocorrpiodopoyo.com.br

Il'dacao@oçorrpiodoPovo.com.brPAULO ALCEU
Desconfiança
Para completar parece que o

porto deNavegantes não estaen
tre as prioridades do governo do
Estado. Especialistas consideram
que o porto terá uma capacidade
superior ao de Itajaí, mas precisa
de atenção e investimento básico .

Você sabia?
o índice de inadimplência do

IPVA em Santa Catarina é de
3,3% - omenordoBrasil.Ou seja,
o catarlnense é umbom pagador.
Até agora foramarrecadados com
o IPVA R$556 milhões, sendo
que a expectativa é que chegue
no final do ano a R$590milhões.
Em relação ao ano passadohouve
umincremento de 21,67%. Cres
cimento considerável. O crono

grama de pagamento para 2008
foi divulgado esta semana pela
Secretaria da Fazenda.

Curiosidade

Curiosidade
Segundo o vice-prefeito de

[oinville, -Rodrígo Bornholdt, as

pesquisas não estão revelando a

realidade dos fatos. Garante que
está no páreo pela sucessão de
Marco Tebaldi, atualmente,
transitando na casa dos 10%.
''Vamos ganhar, estamos. prepa
rando uma campanhaprofissional
e competente," expôs o jovem
candidato do PDT.

,

.' E a Vida Segue
Caso o peemedebistaMau

roMarininão decole será que
o governador Luiz Hen

rique vai apoiar p�a a pre
feitura de Joiriville o tucano

NilsonGonçalves?

Vergonha
Por 50 euros você adquire o guiá para executivos daAlemanha

que vão morar no _Brasil. Foi lançado pela agência federal de
comércio exterior daquele país. Uma maneira de ajudar na
sobrevivência durante estadia no Brasil. São 140 páginas com
várias orientações' e dicas para confrontar a violência durante o

dia-a-dia. Sugere vestir roupas simples, não carregar laptops na
rua; não reagir durante assalto, mas sempre manter a guarda e

ficar alerta nestas ocasiões. Mas nem tudo é negativo. O guia
também expressa que o Brasil é um país "amigável e acolhedor".
Jornais daAlemanhamencionaramo guia fazendo forte referência
a criminalidade destacando tratar-se de "setor muito dinâmico
que muda suas técnicas regularmente".

Privatização
Os desencontros sobre o sistema prisional em Santa Catarina

chegaram nos Estados onde a comitiva do vice-governador
Leonel Pavan enfrenta temperaturas de 15 graus negativos. O
líder tucano a propósito do caos no sistema prisional, destacou
que vai resgatar sua proposta, ainda da época de senador, de
privatização dos futuros presídios e penitenciárias a serem

construídos. Baseia-se na Lei das Licitações e também na Lei
das Execuções Penais. O vice-governador destaca que
atualmente um detento custa pormês aos cofres públicos cerca
de R$ 1.600,00, seria uma forma também de economia.

Mulheres

Desprezo?
O/Porto de, Navegante é um investimento que deve ter

ultrapassado R$ 450 milhões. Indiscutivelmente representa a

ampliação da capacidade de �xportaçã? do .Est�do. Só para
citar um exemplo o porto tem um efeito multiplicador sobre'a .

geração de empregos superior a uma montadora de veículos.
Mas tem um problema que se chama infra-estrutura. As obras
do sistemaviário estão atrasadas como tàmbém da instalação
de energia elétrica, ou seja, prejudicando suas atividades.

Irregularidade
o Democratas é o partido que detém o maior número de

filiados em situação irregular. São 3.132 que terão que se explicar,
Um levantamento do Tribunal Regional Eleitoral constatou a

existência de 18.360 casos de pess9as filiadas a dois partidos
políticos simultaneamente. Não dá, a lei não permite. Quem
não resolver a situação não poderá, de repente, nem disputar
eleições no ano que vem. A Justiça Eleitoral está convocando
esses filiados COM duplicidade de filiação.
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Empresa garante R$ 25 milhões

·para projetos de meio ambiente
Cerca de nove milhões
de tartarugas nasceram

sob proteção do Tamar

DAIANE ZANGHELINI
ENVIADA ESPECIAL /OCP
MATA DE SÃO JOÃO/BA

O presidente daPetrobras, José
Sérgio Gabrielli de Azevedo, e a

ministra do Meio Ambiente, Ma
rinaSilva, anunciaramna quarta
feira, na sede do Projeto Tamar,
na Praia do Forte, Bahia, o Pla

nejamento Estratégico Integrado
dos cinco projetos de conservação
da biodiversidade marinha pa
trocinados pela Petrobras. Os

projetos desenvolvidos sãoTamar,
Peixe-BoiMarinho, BaleiaJubarte,
BaleiaFranca eGolfinhoRotador.

Para garantir a continuidade
dos projetos de biodiversidade
marinha, a Petrobras renovou o

patrocínio por mais três anos,

período em que a empresa
investirá cerca de R$ 25 milhões.

- O planejamento estratégico foi
desenvolvido para os próximos
cinco anos e envolveu aPetrobras,
oMinistério do Meio Ambiente,
por meio do projeto Chico
Mendes, e as instituições exe

cutoras dos projetos.
Naoportunidade, opresidente

da Petrobras e aministra doMeio
Ambiente soltaram no mar tar-:

tarugas marinhas de três espécies
preservadas pelo projeto, além de

Além do Projeto Tamar,
outros quatro são patrocinados
pela Petrobrás. O Peixe-Boi

promove o estudo e a pre
servação do peixe-boi ma
rinho, resgatando, reabilitando
e reintroduzindo esses animais

-"--�-- .."""..,,/

Ministra Marina da Silva e presidente da Petrobras participaram da soltura de tartarugas marinhás e filhotes

filhotes, representando as nove

milhões de tartarugas nascidas
sob a proteção do Tama� que
existe há 28 anos. "Saber articular
os diversos agentes sociais e

garantir a sustentabilidade é o

desafio que temos. Com
conhecimento adequado, é

possível cresceremelhorar a vidas
do ser humano e do meio

ambiente", comentou Gabrielli.
. O Planejamento aborda duas

dimensões: o desenvolvimento de
linhas de atuação conjunta; e o

em seu habitat. Considerado o

mamífero mais ameaçado de

extinção, o peixe-boi tem, de
acordo com estimativas, apenas

- 500 exemplares no litoral das
regiões norte e nordeste.

Outro projeto é Baleia [ubarte.
Para a conscientização de mo

radores e turistas em relação à

importância da preservação Gas
baleias jubarte, a Petrobras e. o
Instituto Baleia Jubarte, pa
trocinado desde 1996, assinaram,

trabalho de forma especializada e

individualizada, como objetivode
evitar a extinção das espécies
ameaçadas e o incentivo à

participação comunitária,
indispensável à sustentabilidade
das ações dedicadas ao meio

ambiente. "Não é errado ter

interesses, o erro é quando alguém
acha que seu interesse pode se

sobrepor a qualquer outro. Não
podemos sacrificar o recurso de
milhares de anos pelo-lucro de

algumas décadas", ressaltou

em 2005, contratopara construção
de um Centro de Pesquisa e

EducaçãoAmbiental na Praia do
Forte, no município de Mata de
São João. O local é privilegiado
para a observação das jubartes,
que deixam aAntártica entre ju
lho e novembro para se repro
duzirem e amamentarem nas

águas quentes da Bahia. Cerca
de três mil baleias fazem essa

migração anual.
O Projeto Baleia Franca,

Marina Silva.
O coordenador do projeto

Tamar,GuyMarcovaldi, destacou
o resultado do trabalho de
senvolvido, que reduziu consi

deravelmente o risco de extinção
das espécies. Segundo ele, a

população de três das cinco

espécies de tartarugas marinhas
que habitam a costa brasileira -

Cabeçuda, Pente e Oliva -

aumentou, respectivamente,
cinco, sete e 15 vezes nos 28 anos

de existência do projeto.

baseado no litoral de Santa Cata
rina, visa à preservação e à pes
quisa da segunda espécie de baleia
mais ameaçada do planeta, que
recentemente voltou a freqüentar
o litoral da Região Sul. A orga

nização não-governamentalVida
Silvestre atua nomonitoramento
das aparições e movimentações
dos animais.
A companhia apóia tam-bém,

desde 200 1, o Projeto Golfinho
Rotador, executadono arquipélago

PROJETO TAMAR

Preservação é
maior objetivo

Criado em 1980, o Projeto
Tamar se dedica à preservação das
tartarugas marinhas ao longo da
costabrasileirae épatrocinadopela
Petrobras desde 1982.Coordenado

pelo instituto Chico Mendes em

cooperação com a Fundação Pró
Tamar, está presente em nove

estados, com área de proteção
superior amilquilômetros de costa.
Marco na esfera ambiental e um
dos projetos do"gênero mais bem
sucedidos do país, o Tamar
desenvolve ações que beneficiam
as comunidades locais, seja com

integração aomercado de trabalho,
seja com trabalhos de educação
ambiental.

As primeiras sedes do projeto
Tamar, instaladas há 25 anos,
foram na Praia do Forte!BA,
Pirambu/SE e Base de Re

gência/ES, locais onde havia

grande registro de matança de

tartarugasmarinhas.'
,

Hoje, pescadores são contra

tados como "tartarugueiros" pelas
instituições que desenvolvem o

projeto, protegendo áreas que as

tartarugas costumam freqüentar,
evitando o crime ambiental.

As cinco espécies de tar

tarugas que existem no Brasil são:

cabeçuda, de pente, oliva, de
couro e verde. Elas são encon

tradas no Rio de Janeiro, Bahia,
Sergipe, Espírito Santo, RioGran
de do Norte, Pernambuco (es
pecialmente Fernando de

Noronha), São Paulo, Santa
Catarina e Ceará.

de Fernando de NoronhaIPE
peloCentroGolfinhoRotador
e pelo InstituteChicoMendes
de Conservação da Biodiver
sidade.O projeto tem por obje
tivos a preservação do com

portamento natural desses
golfinhos, a promoção do
desenvolvimento sustentável
da região e conscientização
ambiental. Esta espécie é
conhecida par suas fantásticas
acrobacias fora da água.
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REGISTRO CIVIL

'Qesce número de casamentos
e divórcios em 2006� diz IDGE
Ppsquisa dp Rpgistro
Civil mostra aumpnto
dp 6,5% nos matrimônios

RIO DE JANEIRO
Onúmero de casamentos entre

a população brasileira continuou
em trajetóriadeexpansãoem 2006.
Ao mesmo tempo, o número de
pessoas divorciadas no País
também cresceu. Os dados
constam da pesquisa Registro
Civil, divulgada ontem, pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística).

No aha passado, o total de
casamentos no Brasil foi de
889.828, número 6,5% maior do
que o apurado no ano anterior,
confirmando a tendência de
crescimento que vem sendo
registrada no País desde 2002. Por

outro lado, onúmero de separações
judiciais cresceu 1,4%, enquanto
o número de divórcios aumentou
7,7% nomesmo período.

Segundo o documento de

divulgaçãoda pesquisa, o aumento
,dos casamentos pode estar

relacionado à legalizaçãode uniões
consensuais. Além disso, os

pesquisadores atribuemaexpansão
também à realização de
casamentos coletivos, que têm o

atrativo da redução de custos.
A pesquisa mostra que, em

2006, do total de casamentos

realizados, 85,2% ocorreramentre

solteiros. No entanto, houve
declínio nesse tipo de ca

sarnento, que em 1996 repre
sentava 90,9% do total.

Por outro lado, é crescente a

proporção de casamentos entre

indivíduos divorciados com

cônjuges solteiros. O porcentual
de homens divorciados que
casaram com mulheres solteiras
passou de 4,2% do total de
casamentõs realizados no País em

1996para6,5%em2006.Também
houve aumento do percentual de
casamentos entre cônjuges
divorciados, de 0,9% em 1996,
para 2,2% em 2006.

DIVÓRCIOS - A pesquisa
revela ainda, no que diz respeito
à faixa etária dos casais nas

separações judiciais e nos

divórcios, que as médias de
idade eram mais altas para os

divórcios. Para os homens, as

idades médias foram de 38,6
anos, na separação judicial, e de
43,1 anos, no divórcio. As idades
médias das mulheres foram de
35,2 na separação e 39,8 anos no
divórcio. (Agência Estado)

Uma �m cada cinco grávidas é adolescente, aponta IBGE-
RIO DE JANEIRO
A proporção de registros de

nascimentos em mães adoles
centes (menores de 20 anos) per-

,

maneceu praticamente estável
em 2006 (quando 20,5% dos
nascimentos eram de filhos de
mães dessa faixa etária) em

relação a 2005 (20,7%), mas ain
da está acima do porcentual ob
servado em 1996, de 19,9%. Os
dados constam da pesquisa
RegistroCivil do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística) .

A única região do País a

mostraraumentonoporcentualde
"

' 'filhos de grávidas ádolescentes foi
aregiãoNorte (24,8%em2005 e'

" 25,4%em 2(06).Houve recuo, de
um ano para o outro, nas regiões
Nordeste (23,7% para 23,4%),

, Sudeste (18,4% para 17,5%) e

Centro-Oeste (21,7% para
21,2%)' e estabilidade na região
Sul (19,0% nos dois anos).

Entre os Estados, em 2006, �
maior proporção de registros de

DIVULGAÇAo

Nascimentos em mães adolescentes permanecem estáveis ante 2005

.nascímentosemmãesmenoresde' de 20 anos cria "um agravamento
20 anos ocorreu no Maranhão da vulnerabilidade social" das
(27,,6%) e no Pará (26,8%);'en�'," crianças e das famílias.'

,

'No total, foram registrados
,

2.799.1'28 milhões de nasci-.
, mentes em todo o País em 2006,
cerca de 75 mil a menos do que
no ano anterior (2.874.753), ou
uma queda de 2,6%, (Agência
Estado)

quanto as menores proporções
estavam em São Paulo (16;6%) e
noDistrito Federal (15,3%).

Segundo observamos técnicos
do IBGE no documento de

divulgação da pesquisa, a

maternidade de jovens menores

Del Redàção
redacall@ooorreiodopovo.COIll:br

Parcelamento
Motoristas catarinenses com multas de trânsito pendentes

poderão optar pelo parcelamento, segundo projeto de lei
do deputado Kennedy Nunes (PP), aprovado na reunião da
Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Le
gislativa. Vale para rodovias estaduais. Mas o licenciamento
do veículo só será feito mediant� pagamento integral das
multas pendentes.

No caixa
Emenda do deputado federal Djalma Berger (PSB) garante

R$ 206.310,00 do total de R$ 281.310,00 que serão investidos
pela prefeitura de Jaraguá em Centro Vocacional Tecnológico.
-Informação é do secretário de Desenvolvimento Econômico,
Márcio Silveira.

CÉSAR JUNKES

Inovação 1
A Incubadora de Projetos Tecnológicos - JaraguaTec, (foto,

em 'obras), está oportunizando o lançamento de produtos
inovadores. O Gerente Executivo, Prof. VictorAlberto Danich
cita como exemplo a empresa incubada Flexmotronics, que
está disponibilizando nomercado especializado o novo FlexStick ,

nano de 23x25mm, destinado a aplicações OM como

processador de apoio de uma Interface Homem-máquina para
controle de motores.

InovaçãO 2
Por outro lado, o Diretor da Flexmotronics, CelsoMonteiro,

também está apresentando um Sensor computadorizado de
nível de tanque de combustíveis, que mede o volume de
combustível no tanque de um veículo com precisão e registra
as informações destinadas a área de rastreamento de
veículos. Uma de suas aplicações é evitar o roubo de

.

combustível em camiilhões. Esta diversidade permite a

configuração de novas aplicações na área de eletrônica
embarcada; como é o caso do FlexVoice, que é um módulo
de reprodução de voz em forma de uma sirene automotiva,
que permite até 12 mensagens pré-gravadas selecionáveis
mediante controle via rede de comunicação FlexNet, cujo
lançamento foi realizado na Feira Automotiva do Mercopar
em Caxias do Sul-RS, em agosto de 2007.
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SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

ABESTAOO

Empresário jaraguaense assistia.com o colega o jornal na tv
e, de repente, pintou na telinha a imagem do ministro da •

Fazenda, GuidoMantega.
- Eu não agüento! Vou desligar! - avisou um empresário
para o outro � Esse babaca só abre a boca para ameaçar o
BrasiL Se o Sena40 não prorrogar a CPMF, ele inventará
um aumento em outro imposto. Acho o fim o Lula permitir
que ele ameace criar novos impostos quando anuncia, ao
mesmo tempo, que nunca se arrecadou tanto no Brasil. É o

caso de imitar o Rei da Espanha dirigi�se ao fanfarrão
venezuelano: "Porque no te calas"?

- Edesligoua televisão.

,

DIZEM PORAí..• HOTÉIS

Que a italíanada da região está
fula da vida e preparando um

amplo acordo de "gemellaggio",
entre o vereador Ronaldo
Raulino e o prefeito Bertoldi.
Vão ter que se tornar írmãos de
sangue! E issomesmo! Ehora de
pararem com as futriquinhas
daqui e dali, e pensarem na

reeleição de um e de outro, pois
foi preciso 100 anos para que os

italianos tomassem oPaco
Municipal dos alemães. EI�s
não podem correr o risco de
perderem no próximo ano, seja
para os comedores de chucrute,
seja para um caboclinho.

Como acontece sempre em

dezembro, a h o t e l ar
í

a

jaraguaense ,deve ficar em -baixa
neste final de ano. Volta ao

normal só em meados de

janeiro, quando a maioria das

empresas voltam das férias
coletivas.

ESTÁVALENDO

A partir de hoje, as operadoras
de TV por assinatura têm 178
dias para acatar a determínação
da Anatel (Agência Nacional de
Te le comuntcaçõ es )', não

podendo mais' cobrar pelo
ponto extra. Caso não acatem a

decisão, os usuários passam a ter

direito ao recebimento, em

dobro e em dinheiro, das
quantias pagas em decorrência
de cobrança indevida.

BICO MOLHADO

Os amantes de vodka devem
saber que a brasileira Orloff,
uma das mais vendidas no país,
alterou para melhor o seu

processo de produção, o que vai
garantir mais qualidade para a

bebida: agora, ela é cinco vezes

destilada.

�M GRANDEABRAÇO

O meu abraço de hoje, cheio de

energias positivas, vai para a

família Balsanelli, em especial
ao sr,Martin, que completou 80
anos, e também à dona Alice,
Marinês, Marlete, Mano,
enfim... a toda a galera, que é

gente do bem e meus sempre

grandes amigos.

TE CONTEI!

,.�
dós

Q(Co
irao partícipar. dê)
Criança, na Escola de
Fundamental Germane. Lafln,
em Guaramirim, Os e�;,aIunos
doaram50brinquedos.
**

�o dia 11 de de"'..etn�f das
19n ás 22h30, ae

Casarão da FamíHa
evento de conclusão cUrso
de Moda da Une:r}., No
programa, mil e n.ma

novidades!

<,

"'*

"FRASE DO DIA

Amanhã, mais conhecido como
sábado, a partir das 14 h, Luis
Augusto Lorencetti, o Guto,
promove o Pagode

. -An9, com a paxtidpaç
grupos Por Acaso, -Papo
Samba: e BomAstral. O festerê é

, naRuaJoãoPlaninscheck.
"'*

Os elogios da semana v.ão-para
o empresário Nivaldo
.Augustó, da PizzariaD�,
do Super Center' •

qualidade 1:)0 a

�.lJl'll.

"Ninguém faz tudo bonito sempre. Até Deus. Ele fez o cavalo e

também o rinoceronte."
Vinicius de Moraes

leA -DE SEXTA
Convídaros amigos e fazerurnHappyHournoMeu Boteco.

EM ALTA : No próximo ano vai aterrissar

[aragua um restaurante chinês.

o, .

EM BAIXA: Trancada na gaveta a isenção de IPVA
para carro zero.

CÚMPLI
Moda masculina

Crediário e
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SONHO DE NATAL

ESPORTE O CORREIODO POVO
esporte@ocorreiodopovo.com.br

Fã conhece ídolo depois de carta ao PapaiNoel
Craque Falcão recebeu
o jovem Diogo Wirth e

deu bolsa para escolinha

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
DiogoSteganiWirth levantou

cedo ontem de manhã e se

arrumou para sair com a família.
MoradordoBairroJoão Pessoa, ele
foi acompanhado da mãe, do pai
e das irmãs gêmeas até o Centro
de Jaraguá do Sul. Quando
chegou perto da loja do Falcão, foi
que o jovemgarotode apenasnove
anos soube o que estava fazendo
ali. Iria conhecer o maior ídolo.

Diogo escreveu uma carta para o

Papai Noel pedindo de presente
um abraço do melhor jogador de
futsal do mundo.

Sensibilizados com a história,
os próprios funcionários dos
Correios intermediaram o

encontro. Já dentro da loja, Diogo
olhava atento para todos os lados,
esperando o ídolo entrar. Nem

prestava atenção nas perguntas.
QuandOFalcão chegou, seus olhos

brilharam. Com passos lentos, se
escondendo atrás da própria
timidez; Diogo se encaminhou até
o ídolo. Quando ele ouviu a

pergunta de Falcão, "você é o

Diogo?", um largo sorriso se abriu
no rosto dele.

Apesar da felicidade, ele não
escondia um certo nervosismo e

poucas palavras saíam da sua

boca. Depois de conseguir o
abraço, Diogo ganhou aindamais
dois presentes - uma bolsa para
treinar na Escolinha do Falcão,
a partir de janeiro, e o uniforme
completo da equipe, autografado
pelo craque. Emocionada, amãe
Lucimar deu um abraço no

jogador e agradeceu o carinho.
''A gente nunca foi ver um

jogo da Malwee. Ele só assiste

quando vai na casa do amigo.
Não temos televisão em casa, pois
somos evangélicos. Quando dá,
ouvimos no rádio;', explicou o

pai. ''Ainda não consegui levar
ele no ginásio porque trabalho
no terceiro turno. Fica com

plicado de ir", completou.

A Doce Sabor tem o diferencial:
ntregamos seu pedido para áre

central da cidade!!!
Alameda 25J sala j_1 * Fa 5 2229

Diogo realizou o sonho
ganhou o uniforme completo
da Malwee e uma bolsa para
treinar no CT Falcão 12

Carta de Diogo
Feliz Natal
Oi Papai Noel, tudo bem? Eu

queria muito ganhar neste Natal
algo que é rnuto especial para
mim. A visita de Falcão, o
jogador da Malwee, para que eu

possa dar um abraço nele. Este
seria meu maior presente de
Natal. Mas se isto não for
possível, eu gostaria de receber
uma agenda do Corinthians.
Se puder diga a ele (Falcão)
que eu mandei um abraço bem
apertado e que eu desejo muito
sucesso para ele neste ano que
vem. � que Deus o abençoe.
Um beijo para o meu querido
PapaiNoel.

I I I

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

CARTAS DE CRIANÇAS
ESTÃO A ES'PERA DE
'PADRINHOS'
O exemplo de Diogo é

igual ao de outras centenas de
crianças que também escre

veram pedindo alguma coisa

para o Papai Noel. Segundo a

gerente da agência dos Cor
reios doCentro de Jaraguá do
Sul, Noeli Pietruza, mais de
450 cartas já chegaram à sede
da: empresa, sendo que cerca

de 200 já foram atendidas.
O número é muito superior
a 2006, quando 70 crianças
enviaram pedidos através
dosCorreios. ''Nós separamos
as cartas, conforme os

pedidos. Tem várias coisas,
como panetone e até ioiô",
disse a gerente.

Noeli lembrou que a idéia

partiu de um carteiro. "Ele fez
um trabalhoem�escolahá
alguns anos, levantando dados
sobre as criançasmais carentes,
Hoje os professores de todas as
escolas públicas já tomam esta

iniciativa e incentivam os

alunos aescreverem'. O craque
Falcão falou da importância
emse ajudar a realizar o sonho
das crianças. "Foi urn presente
para mim também. É bom ver

a alegria da família".

tr
mIss LO I!
L O V E W E A R
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