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Aílmentos básicos
.

ficam mais caros

emdezembro
Feijão e carne lideram com cerca

de 35% de reajuste no último ano .

•:PÁGINA5
-

Prefeitura reajusta
. o IPflJ em 4�78%
a partir de 2008
.• PÁGINA 1.3

Venda de livros·
bate recorde com

aumento de 338%
Balanço oficial de 2007 será

divulgado durante a próxima
sessão sJo Círculo de Leitura:

.PÁGINA 7

, JARAGUÃ DQ SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.798,. R$ 1,00 .

Fim do místéno, O Juventus
.anuncia parceria ·e· treinador.
Empresa de Assessoria em Esporte será responsável pela contratação de cerca de 30 jogadores .

CÉSAR JUNKES.

'/it:;- �',� ........
\ ,.�. 1

•
��?,

o presidente lido Vargas recebeu óntem, o empresário Genivaldo dos Santos (D) e anunciou parceria para disputar o Campeonato
Catarinense de 2008. JoãoMartins será o treinador da equipe e deve se apr!!sentar nos próximos dias no JoãoMarcatto • PÁGINA 15 '

•

_
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Atac-anles Tico�e Giov�nl confirmados ·oo.Juve '.
'

.- J4ovo gOleiro da Malwee massaera o Jec
. III! LINHA DE FUNDO
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• EDITORIAL

Já basta!
Nunca antes nesse país se

falou tanto sobre uma votação
em Brasília, nem mesmo o

impeachment do ex-presidente
Fernando Collor rendeu tantas

e tantas manchetes, quanto à
maldita CPMEO famoso imposto
do cheque virou uma guerra de
versões.

De um lado a turma do
presidente Lula ressaltando a

importância da prorrogação e

fazendo previsões catastróficas
caso a CMPF seja extinta. Na
outra ponta estão os tucanos e

os democratas mostrando como
é voraz este tributo.

Háoito anos atrás o debate era
o mesmo, mas os jogadores
mudaram de lado. Lula chegou a
citar Raul Seixas para dizer que é
uma metamorfose ambulante,
explicando porque era contra e

Os brasileiros gastam
muito mais com o imposto
do cheque do que com arroz,
feijão e leite"

agora é o maior defensor da
contribuição. O PSDB criou o

mostroe agoralutaparaextermína
lo. Coisas da política, postura dos
políticos ...

Mas o que realmente'importa
é quanto o cidadão desembolsa
com a CPMF. Um estudo
divulgado pela Fecomercio SP

(Federação do Comércio do
Estado de São Paulo) aponta que
os brasileiros gastammuitomais
com o imposto do cheque do que
com arroz, feijão e leite. Segundo
o levantamento, os gastos com a

OPINIAO

CPMF podem chegar a R$ 40
bilhões em 2007" enquanto os

gastos com arroz (R$ 10,3
bilhões), feijão (R$ 5,7 bilhões)
e leite (R$ 9,1 bilhões) chegam
a cerca de R$ 25 bilhões. Triste
conta.

A expectativa é que até o fim
�

deste ano a CPMF renda R$ 35
milhões aos cofres públicos,
enquanto no ano passado a

arrecadação total ficouemR$ 32,5
bilhões. Emagosto, a arrecadação
totalde impostos noBrasil também ,

atingiu umnovo recorde, coniR$
,

48,653 bilhões.
Será que já não passou da hora

do governo deixar de ser tão cruel
com o cidadão? É impossível
impulsionar o consumo, 8,

indústria, o empreendedorismo e

o desenvolvimento com esta carga
tributária faminta e desleal.

.• PONTO DE VISTA

Justiça do trabalho
descensldera prova
testemunhal

O Juízo da 2ª Vara do Tra
balho de Jaraguá do Sul enten
deu por julgar improcedentes os

pedidos referentes ao reconhe
cimento de vínculo emprega
tício, com a conseqüente ano

tação emCTPS e demais verbas
trabalhistas, de um suposto
empregado que alegava ter

trabalhado como um auxiliar de
serviços gerais.

O Juízo constatou que o au

tor tentou fazer crer que
existiam duas verdades. Uma,
junto ao INSS, quando decla
rou que estava incapacitado
para o trabalho, após a

ocorrência de um acidente. A
segunda, perante a Justiça do
Trabalho,

.

ao declarar que
estava totalmente apto, tanto
que teria prestado serviços à

empresa ré no mesmo período

que estava recebendo auxílio
doença, postulando" com isso,
reconhecimento do vínculo
empregatício.
Muito embora a parte

autora tenha produzido prova
.

testemunhal para comprovar as
suas alegações, o julgador
entendeu que seria, no mí

nimo, paradoxal reconhecer um
vínculo de emprego de um

trabalhador sem capacidade
alguma para o serviço. Isso

. porque a prova documental que
atesta a incapacidade do autor
é oficial e, por isso, seu valor
probante não deve ser ignorado
ou suplantado por mera prova
oral, a qual é bem mais fácil de
ser forjada.

Ora, se o autor declarou,
por livre e espontânea vontade,
que, após o acidente, não tinha

• Rodrigo OIher Fernandes
Garcia, Advogado na Cassuli
Advogados Associados.

condições de trabalhar (e
tanto não tinha que recebeu
auxílio-doença), inconcebível
postular vínculo empregatício
com a empresa. Se ele, à época .

do requerimento no INSS,
sabia que estava apto para o

trabalho e, mesmo assim, pre
feriu omitir esse fato somente

para receber o benefício previ
denciário, não há cogitar igual
mente em reconhecimento do
vínculo empregatício, já que,
como diz brocardo jurídico,
"ninguém pode beneficiar-se da
própria torpeza".

Por fim, o autor ainda foi
considerado um litigante de
má-fé, sendo condenado a

pagar à empresa 1 % sobre o

valor da causa, assim como teve

os seus benefícios da justiça
gratuita indeferidos.

• DO LEITOR
Tpxtos pscritos por alunos da Rpdp Municipal para o

Programa dp Educação Fiscal p Cidadania - Cidadão
Conscipntp, rpalizado ppla Prpfpitura dp Jaraguá do Sul

Nota fiscal cupom fiscal pra que?
Você já parou para pensar quantas empresas não pagam impostos? Garanto

que não. Pois bem, eu irei falar para você o por que. Elas não pagam impostos
porque namaioria das vezes nós não pedimos a nota fiscal ou cupom fiscal. Se
todos nós pedíssemos a nota fiscal ou cupom fiscal, essas empresas iriam pagar
impostos como todos nós pagamos.
Como você viu no começo nós-precisamos pedir a nota fiscal. Pois bem,

agora eu irei contar uma história onde você vai saber um pouco mais sobre
impostos.
A moça estava vendo umas roupas e o menino os brinquedos. A moça

comprou duas calças e o menino um carrinho. Quando amoça foi pagar ela
não pediu a nota fiscal e o menino viu e disse:

- Eimoça?
- Oque quer menino?
- Primeiramente, vou falarmeu nome. Meu nome é Joãozinho...
- Menino você me parou só para falar seu nome?
- Não, eu parei a senhorita para perguntar por que não pediu a nota fiscal?
- Para que só para juntar mais lixo na minha bolsa? Alias meu nome é

Silvane.
- Não, com a nota fiscal você pode trocai se tiver rasgado, quebrado, se não

servir, etc ...
- Ah, eu não sabial
- Ah, eu não terminei. Eu tenho ummonte de coisa ainda para falar.
- Joãozinho, vamos a lanchonete, então podemos conversar melhor.
- Legal, no caminho posso falar mais coisas sobre impostos.
EntãoSilvane eJoãozinho chegaram a lanchonete e recomeçaram a dialogar.
- E aijoãozinho, quais as outras coisas que você vaime falaragora?
- Ah, desculpe vamos retornar ao assunto?
- Então o que estamos esperando?
Então Joãozinho começou a falar.
- A nota fiscal ou cupom sígníficam arrecadações de impostos, e com essas

arrecadações a prefeitura pode construir escolas, hospitais, postos de saúde,
etc. ..

- Legal Joãozinho, agora me diz onde você aprendeu essas coisas?
- Na escola, lá teve uma palestra que falou sobre isso.
- Está bem!
Silvane deu uma disfarçada e jogou um papel no chão, entãoJoãozinho viu

e novamente disse:
� Silvane, o que você fez agora não é uma atitude de um cidadão consciente.
- Ah não Joãozinho, eu vejo todomundo fazendo isso!
- E você é todo mundo?
-Nãol
- Então não faça mais isso.
- Está bem, mas por que não é para eu fazermais isso?

.

- Você sabe, se você continuar jogando papel no chão e em outros lugares
estará contribuindo com a poluição e com o aquecimento global.

- Eu já sabia, só que nunca dei bola!
- Pois agora comece adar.
- Joãozinho eu entendi tudo, mas agora você precisa ir embora.
- Eu sei, eu disse paraminha mãe que não iria demorar.
- Então vá Joãozinho .

- Tchau!
- Tchau!

• Bianca A. Barros de Freitas, aluna vencedora da Escola Cristina Marcano
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Sentença
Relatório de auditoria

especial do Tribunal de
Contas aponta que, no

governo do ex-prefeito Ivo
Konell (DEM) a prefeitura
comprou oitomil folhas de

mapa do perímetro urbano
de Jaraguá do Sul, da

empresa Impressul, mas
sem comprovante de
recebimento. No valor de .

CR$49.780.000 (moedada
época). Konell tem trinta

dias para devolver o valor,
acrescido de juros, caso
contrário fica sujeito à

cobrança judicial.
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POLITICA

Lá e cá
, Fundação Municipal do
Meio Ambiente de BIu
men,au encaminha à Câ
mara de Vereadores, em
janeiro, projeto de lei

proibindo a poda de
árvores sem prévia ava

liação específica .do ór

gão. Para evitar pro
cedimentos impróprios.
Fosse lei em J araguá,
prefeitura e terceiriza
dos seriam multados to
do dia.

Esgotos
Barra Velha, São João

do Itaperiu, Guaramirim,
Massaranduba, Jaraguá
do Sul, Schroeder e Co
rupá concentram popu

lação de 220 mil habi
tantes, diz o IBGE. Mas
um único, Jaraguá, tem
tratamento de esgotos,
com cobertura ao redor de
45%. Nos demais, joga-se
tudo em rios e riachos. Vai
daí a preocupação da:
Amvali em implantar o
consórcio das águas.
Ministério Público já deu

prazo de três anos ..

-

Celso Machado
IVdacao@ocomiodopovo,com,br

CÉSAR JUNKES Não 1
A construção de um

trevo ou viaduto no aces

so ao bairro Guamiranga
tem parecer técnico

contrário do Ministério
dos Transportes, que

planeja a construção do
contorno rodoviário

regional, .ligando os

bairros Caixa D'agua em
. Guaramirim ao bairro
Nereu Ramos em [ara
guá do Sul. O diagnós
tico é do engenheiro
Antônio Carlos Bessa,
do Denit.

Eleições
"Não apenas preencher cargos políticos (a função

do prefeito), mas, sim, nomear pessoas capacitadas
para as funções e que, principalmente, respeitem
a população". Discurso'do vereador Luis Carlos
Chiodini (PR), lançado pré-candidato a prefeito

.

de Guaramirim. É bem provável, porém, que o

partido ocupe vaga na chapamajoritária do petista
• Evaldo João [unkes com candidato a vice.No caso,
o próprio Chiodini. As conversas estão bem
adiantadas. Como pré-candidatos também figuram
na lista o atual vice José Joaquim Fernandes (PP)
e Osny Bylaardt.(PMDB).

Pago
Na segunda-feira que passou a prefeitura de Jaraguá

pagou os últimosR$ 188mildosR$ 10,350milhões relativos
a compra do prédio da antigaMarisol feita no governo do
ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB). Que abriga a sede
administrativa domunicípio desde a gestão do ex-prefeito
Geraldo Weminghaus.

Recuo
A construção de prédio próprio para a prefeitura, onde.

funcionava a empresaMaxWilhlelm, encalhou na adrni
nistração passada, que chegou a exibir maquete da edifi

cação. Porconta de pendências jurídicas envolvendo a área
que já, tinha verba disponível domunicípio para a compra.

Ouestionando .

Vereador Jurandir Michels (PV) formalizou pedido
de informações à Secretaria de Desenvolvimento

.

Regional: quer saber sobre asmelhorias projetadas para
a rodovia SC-416, entre Jaraguá do Sul e Pomerode e

se existe previsão para o início das obras.

Não 2
Isso porque já há o

projeto do contorno

rodoviário, a ser execu

tado junto com a du

plicação da BR-280.

Agora; o prefeito Mário
Sérgio Peixer (DEM)
sugere que se busque
apoio político em Bra

sília, junto a senadores
e deputados federais, na
tentativa de se alterar a
decisão. Leva em conta

o crescimento da cidade
e região.

Duplicidade
Levantamento rea

lizado pelo TRE/SC
aponta a existência de
18.360 casos de pessoas
filiadas a dois partidos
políticos simultanea-

- mente, o que é proibido
por lei. A Justiça Elei
toral está convocan

do para regularizar a

situação, sob pena de
cancelamento e até

impossibilidade de con
correr a cargos nas pró
ximas eleições. A lista
está nos cartórios elei
torais.

RETRANCA
Agentes
Secretaria de Justiça e Cidadania anuncia a

contratação imediata de 125 agentes prisionais. Jaraguá
do Sul precisa, urgentemente, de novos agentes. Como
a relação dos presídios de lotação do pessoal a ser

contratado não foi divulgada, é bom correr contra o

tempo antes que fiquemos chupando o dedo de novo.

A tortura continua. Depois de encerrado o prazo para
que os partidos políticos ingressemCOm ações na justiça
eleitoral, solicitando as vagas dos infiéis que trocaram

de partido, começa agora o prazo para que os demais
interessados e o Ministério Público também ingressem
com ações. No Estado, os partidosmoveram 71 ações.

No bdso
Governo do Estado paga aos servidores a segunda'

parcela do 13º salário amanhã e sexta-feira.Nos dias 20
e 21 antecipa os salários de dezembro .

Fraude
OCoronel aposentado Paulo Conceição Caminha,

ex-comandante da Polícia Militar, foi condenado a

um ano de prisão por fraude em concurso público para
sargento da PM em 2003. Eram 220 vagas. Os filhos
de Caminha classificaram-se em 108º e 155º lugares.
O coronel mandou que as provas fossem corrigidas
pelo Centro de Seleção, Ingresso e Estudos de Pessoal
da Polícia Militar de Santa Catarina, ignorando
convênio existente com a Acafe.

Não pmk» 1
"Não informa, não educa e não orienta o cidadão,

apenas promove, ainda que indiretamente, o governo
e o governante", argumenta o Promotor de Justiça
Assis Marciel Kretzer, em ação civil pública acatada

pelo juiz de Direto da 1ª Vara da Fazenda Pública de
Joinville. Até sexta-feira a prefeitura de [oinville terá
de suprimir toda publicidade com o slogan, "[oinville
Sempre Mais".

Não pode 2
Seja em outdoors, impressos ou veiculações em rádio e

Tv.Segundoopromotot; comdarasconotaçõescomações
governamentais partícularízadas,OmesmoJuiz deDireito
jáhaviadetenninado, emoutraação.jájulgadaprocedente,
a inutilização e proibição de outro slogan do município:
"Governo de Joinville -Aqui o Trabalho não Pára",

((
Jangada

J." ,- --

...
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Grupo Breithaupt investe no
crescimento da rede em 2008
Planejamento inclui

ampliação do shopping
e três novas lojas
DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
O ano de 2008 será de

investimentos para o Grupo
Breithaupt .. Com 81 anos de
existência, completados no

último dia 9, a rede planeja a

ampliação da área física do
Shopping Center Breithaupt, a
instalação de três novas lojas no
norte do estado e o início do
funcionamento de um depósito
central em Jaraguá do Sul. Os
três novos auto-centers (que
oferecerão serviços automotivos,
como montagem e balancea-·
menta, pneus, entre outros) se
rão instalados nomunicípio e ell_l
São Bento do Sul e Brusque, a

exemplo do auto-center aberto
pela rede em Canoinhas.

O diretor do grupo, Roberto
Breithaupt, afirmou que a lo

calização da nova loja em [aragüá
do Sul ainda está sendo estudada,
bem como o projeto de ampliação
do shopping. Já as operações no
depósito deverão começar em
meadosdemarço. Localizadonum
terreno de 43 mil metros qua
drados no Bairro Nereu Ramos, o
depósito começará a funcionar
com cincomilmetros quadrados,
mas a previsão é de que o local
atinja 12milmetros quadrados de
área construída.

Segundo Roberto Breithaupt,
o investimento na ampliação da
rede é parte da estratégia de

A família 'Breithaupt
iniciou sua história em 9 de
dezembro de 1926, quando
Walter e Arthur Breithaupt
fundaram a Breithaupt e Cia,
numa casa de 35 metros

quadrados, que comerciali
zava produtos coloniais,

Breithaupt destaca estratégia de investimentos adotada pelo grupo

crescimento adotada pela em

presa, baseada no mix de
mercadorias e serviços e na

política de preços justos. "Bus
camos a diversificação de pro
dutos para que o cliente sempre
encontre no Breithaupt tudo o

que precisa", comentou. Atual
mente, o grupo atua nas áreas de

supermercado, eletrodomésticos,
materiais de construção, má
quinas e ferramentas e shopping
center.

BALANÇO-O anode 2007
...

foi positivo para a empresa,
principalmente nas áreas de
materiais de construção e de

máquinas e ferramentas. Entre os

motivos, Breithaupt destacou o

.aumento do financiamento
habitacional e do poder aquisitivo
da população, bem como a

redução de aproximadamente
30% dos juros no setor de
habitação e dós tributos que
incidem sobre os materiais de

construção (IPI - Imposto sobre
Produtos Industrializados e ICMS
- Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços). "Esses
fatores refletiram no crescimento
de aproximadamente 8% do setor
de materiais de construção no

Brasil neste ano", comentou.

Câmara aprova relatório sobre
a íesta dos 110 anos da cidade
CORUPÁ
A Câmara de Vereadores

aprovou, na sessão de segunda
feira, por cinco votos a três, o
relatório sobre a denúncia de

comercialização de bebidas
alcoólicas por funcionários da
Prefeitura na festa de 110 do
município, sem ter havido
licitação. Na tarde de ontem, os

parlamentares formaram a CP

(Comissão Processante), que
apresentará o relatório de in

vestigação em sessão de julga
mento, quando os vereadores de
verão votar pela cassação do
prefeito, Contado Urbano Müller
(PP),' por suposto crime de im

probidade administrativa, ou pelo
arquivamento do processo.
A Comissão Processante é

formada pelos vereadores Ingo
Heideke, do PMDB (presi
dente), Gilmar Brayer, do PP

(membro) e Adelino Hauffe, do
PMDB (relator). Votaram pela
aprovação do relatório os

vereadores Lauro Twardowski
(PPS), Herrmann Suesenbach,
Fábio Espíndola, Adelino Hauffe
e Ingo Heideke, todos PMDB.
Foram contra os vereadoresGil
mar Brayer, Everaldo Mokwa e

Nilton Richter, todos do PP.

Agora, o prefeito tem prazo de
dez dias para entregar a defesa.

"Foi um erro de formalidade
da comissão de organização dos
festejos, não houvemá fé. Agora
estão tentando denegrir aminha
imagem e me desestruturar po
liticamente", disse Conrado
Müller. O prefeito garantiu-que
a falta de licitação não causou
prejuízos à Prefeitura e que to

mará "as providências jurídicas
necessárias para evitar que' a CP

prossiga". (DZ)
CÉSAR JUNKES

l_ciA_'"
Müller vai responder pela comercialização de bebidas alcoólicas na festa

CPl E AEAJS empossam nova

diretoria e apresentam as metas
JARAGUÁ DO SUL

O CPL (Centro Integrado
de Profissionais Liberais) de
Jaraguá do Sul e a AEAJS
(Associação dos Engenheiros
e Arquitetos, de [araguá do
Sul) ernpossaram ontem à
noite a diretoria da gestão
20'08, no auditó'rio do CPL.
A advogada Kátia Cristina

Guenter assumiu a presi
dência do CPL no lugar de
Luiz AntônioNegri, enquanto
Gilmar de Souza passou o

cargo de presidente da AEAJS
para Adriano Antônio da

Fonseca.
Entre os planos da nova

presidentedo CPL está re

forçar a integração entre os

associados e ampliar o contato
entre a entidade e o público
em geral.
Atualmente, a entidade

conta com cerca de 700
associados. Amaior integração
entre a AEAJS e a cornu

nidade em geral também está
nos planos de Fonseca, que
também pretende ampliar o

quadro de associados da en

tidade. (DZ)

como lingüiça, banha, açúcar
mascavo, fazendas, arrnari
nhos, louças, ferragens, secos e

molhados.
Hoje, a rede tem cerca de

1.500 funcioná.ios e 1910jas no
Estado, atuando nosmunicípios
de Jaraguá do Sul, Guaramirim,

Brusque, São Bento do SuI,
Mafra,· Canoinhas e Bal
neário Camboriú. O Sho
pping Breithaupt, fundado
em 1999, tem 73 estabele
cimentos comerciais e uma

área de 39 mil metros qua-
.

drados.
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I rrgrediPht!
do almoço· ficam ·mais
caros pm dpzP,m;6ro
Feijão e carne lideram com cerca

de 35% de reajuste QO último ano
KEllY ERDMANN
JARAGUÁ DO. SUL

O almoço dos brasileiros estámais caro.A
alta,de preçgs nos irlgrediel),tes q¥�comRõ,em'1
o prato básico da população vem sendo sentida
no bolso de pessoas comoWand<;,Rosário,JO,
há pelo menos três seman.as. Na opinião do
chefe de cozinha, dezembro começou COlD
elevação brusca, principalmente, no valorpago
pelo quilo do feijão.

Nos últimos seis meses, segundo Sergio
Kuchenbecker, gerente comercial de uma rede
de supermercados da cidade, o produto subiu
35%. Os motivos dados por fornecedores são
os mesmos de sempre: queda na safra e

exportação acentuada.
Enquanto essa realidade não muda, o

f mercado interno tenta adequar o cardápio na
tentativa de economizar nos custos. Mas, a,
atitude é um tanto complicada para quenstem
o arroz e o feijão como base da alimentação.
ParaCarlosMartins, por exemplo, o.grão pode
até encarecer, porém, amesa do rrÍeio�dia não

" _

está completa sem ele.
Pensando nisso, Rosário se nega a substituí

lo durante o período de preços altos. "Meus
clientes exigem qualidade, não tenho como

fugir, nemdiminuir a quantidade ou trocarpor
outro tipo", conta. Assim, o feijão preto
continua na cesta de compras, agora com

valores que variam de R$ 1,78 a R$ 3,25, nos
doismaiores supermercados de Jaraguá do Sul.
Já o carioca fica entre R$ 4,29 e R$ 6,29 e o

vermelho na faixa de R$ 3,29 a R$ 3,97.
Acompanhando essas oscilações do setor

alimentício, a came também sofreumudanças
de preço. Preferidoentre a população, o coxão
mole custa, hoje, de R$ 10,96 a R$ 12 por quilo
nos dois comérciospesquisados.Recentemente,
os consumidores pagavam até R$ 3 a menos.

Conforme Kuchenbecker, todas as carnes

'bovinas aumentaram de 16% a 28% de
dezembro do ano passado para cá. Mas, 6
reajustemais significative acometeu as suínas,
com 35% de acréscimo ao longo de 12 meses.
Na seção das aves natalinas, emcontrapartida,
as tabelas marcam agora de 7% a 8% sobre o

�alorcobrado anteriormente.

ALIMENTAÇÃO

I
I

redacao@ocorreiodopovo,com,br

SALADA
De acordo com Sergio Ku

chenbecker, os legumes e ver�

duras passam por situações
diferenciadas da carne e do_
feijão. A variação de preço pode
acontece de uma semana para
outra e depende das condições

,

momentâneas das lavouras. "Se
chover muito em urn dia, logo
depois o valor sobe e vice

versa", explica.

No caso do tomate e da alface
crespa, por exemplo, a oscilação é
contínua e tem chances mais

expressivas de não ser repassada
aos consumidores.Atualmente, os
clientes dos dois supermercados
pesquisados pagam, em média,
de R$ 1,29 a R$ 1,78 pelo quilo
do primeiro e entre, R$ 0,69 a

R$ 0,99 ao comprar uma peça
do outro produto.

PRODUTORES DE ARROZ TÊM PREjuízo
Ao contrário dos demais ali

mentos que costumam compor
o almoço dos brasileiros, o arroz
não sofreu reajustes largos du
rante este ano. Enquanto a

população sente alívio no bolso,
os agricultores exigem acrés-

cimo nos valores pagos pela pro
dução.A idéia é que oGoverno
Federal intervenha para que
haja redução nos estoques do
alimento. O arroz branco chega
aos consumidores a preços entre
R$1,59aR$2,11.

PIEAO AAGAZZI

REAJUSTES
FEIJÃO: em média 31�

, CARNE BOVINA: de 16 a as%
,

.

\4 .. %1

CARNE SUINA: 35%
AVES NATALINAS: »« 8

GÁS DE COZINHA
Além da alta de preços nos alimen

tos, o consumidor catarinense também
podereservar dinheiro extra para a

compra de gás de cozinha. O botijão
do GPL deve aumentar 8% nos pró
ximos dias, segundo o Sindicato dos
Revendedores do Estado.

.

Por enquanto, os pontos de venda
deJaraguádo Sul ainda não repassaram
aporcentagemaos clientes e continuam
comercializando oproduto por cercade
R$ 37.Mas, segundo Luis Innella, sócio
proprietário de uma revenda de gás do
município, -os consumidores vão sentir
no bolso um reajuste de 15% até final
de dezembro, provavelmente. O acrés
cimo vem porque as últimas trocas de
valor não haviam sido considerados no
produto final.
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Visita ilustre
Os alunos do Centro Municipal de

Educação Infantil Wolfgang Weege
conheceram ontem as dependências
do jornal O Correio do Povo. A visita
mareou o encerramento de um projeto
sobre meios de comunicação realizado
na creche desde' o início do mês de
novembro. Ainda ontem, a turma

esteve em uma rádio da cidade. A
idéia de trabalhar o funcionamento
dos meios de comunicação surgiu a

'partir de dúvidas e curiosidades das

crianças, que estão na faixa etária de
cinco anos.

Auto de Natal .

As crianças e adolescent -s envolvidos nos programas, Abrigo Provisório,
Programa de Proteção, PETI, Sentinela, Viva Jovem e CAAD,
organizaram o tradicional Auto de Natal. Os membros participaram
no desenvolvimento de todas as etapas do evento e ajudaram na

confecção das roupas e adereços, painéis e decoração, finalizando com
as apresentações. Após a encenação não poderia faltar a chegada do
Papai e Mamãe Noel. "Ficamos satisfeitos com o resultado do evento,
pois proporcionamos as crianças e adolescentes o sentimento de

pertencimento, todos participaram, desde o bebê com oito meses até a

adolescente de 15 anos", conta a coordenadora de Orientação Social
da Família, Maria Andréia Stanek.

redacao@ocorreiodopovo.colT1.br

Bairro vai ao teatro
O sucesso alcançado pela primeira edição do projeto "O bairro vai ao

teatro" estimulou a Scar (SociedadeCulturaArtistica) a programar uma
nova etapa no'próximo ano. A programação, encerrada em dezembro,
deve retomar em março, conforme a expectativa do vice-presidente de
artes cênicasGilmarMoretti, coordenador-geral do projeto. Segundo ele,
a afirmação do projeto eraum dos desafios da Scar.A programação inclui
uma visita às dependências do Centro Cultural, mostrando a estrutura

que dá suporte às atividades culturais, a explicação do funcionamento do
local e a apresentação de uma sessão de teatro. A atividade inicialmente'

começou com a apresentação do espetáculo "Casamento aberto, mas nem
tanto" e no final do ano com a estréia de um novo espetáculo, "Ida ao

teatro", ambos desenvolvidos pelo GpoEx (Grupo de Experimentação
Cênica).Ameta para 2008 é reeditar a peça "Idaao teatro" , pois se tratade
um enredo que, justamente, aborda questões relacionadas como tema do

projeto, revelando as ansiedades de uma ida ao teatro.

COMUNICADO
A Marcatto Administradora de Bens Ltda., comunica que requereu
junto à FUJAMA (Fundação Jaraguaense do Meio Ambiente),
licenciamento Ambiental (LAP, LAI), para a atividade Loteamento

Hesidencial, com localização a Rua 418 - Valdir José Manfrini -.

Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se, MI-561 01 .. 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.

EDITAL
Registro de Imóveis daComarca de Jaraguá do SuVSC •

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala ao
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do SuV
SC, toma público pelo presente edital, que FIDELlS

TITZ, CI RG na 488.745-0- SESP-SC, CPF na

218.700.479-15, mecânico e sua esposa LORI WAll

TITZ, CI RG nO 3.68S:004-SSP-SC, CPF na

021.065.459-75, do lar, brasileiros, casados pelo
Regime da Comunhão Universal de Bens, anterior à vigência da Lei na 6.515/77, residentes e domiciliados
na Rua Prefeito José Bauer s/na, Bairro Três Rios do Sul, nesta cidade, requereram com base no art 18
da Lei na 6.766/79, O REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado na Rua 5-Prefeito José Bauer,
Bairro Três Rios do Sul, perímetro urbane de Jaraguá do SuVSC, abaixo caracterizado, aprovado pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do SUUSC, conforme Certidão na 78/2005, expedida em 26.04.2005,
assinando como responsável técnico, o técnico em agrimensura José Clênio Vargas de Oliveira, CREA
na 014266-2, ART na 2196702-8. O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de
148.091 ,06m2, sendo constituido de 9 (nove) parcelas, sistema viário e remanescentes.

O prazo de impugnação porterceiros é,de 15 (quinze) dias, contados da data, da última publicação
do presente edital, e deverá ser apresentada porescrito perante a Oficiala que subscreve este, no endereço
da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1683 - centro, Jaraguá do SuVSC.

Jaràguá do Sul, 07 dezembro de 2007.
A OFICIALA.

Faleceu às 6h30 do dia 11/12, o
senhorÁlvaro Lemke com idade
de 82 anos. O velório foi realizado
naCapelaMortuáriaSenhor Bom

. Jesuse o sepultamento no
cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 9h do dia 11/12, a
senhora Laudelina Leiermais
conhecida como Claudia com
idade de 74 anos. O velório foi
realizado na Capela Mortuária
Maria Leier e o seputarnento no
cemitério Municipal do Centro.

Inauguração
A Capela da Casa de Apoio Padre
Aloísio Boeing será inaugurada
nodia 16 de dezembro, às 10
horas. Para comemorar mais
esta conquista a entidade fará
uma celebração eucarística
presidida pelo padre José lrineu
Victor. Segundo o presidente da
Casa, Sérgio Pedrotti, a
construção foi de extrema
importância, "visto a
necessidade de resgatar a
espiritualidade das pessoas que
buscam aUXIlio na entidade, de
seus familiares e visitantes". A
Casa de Apoio fica na Rua
Estrada BelaVista, número
3.950, Ribeirão Grande do Norte.
Mais informações pelos
telefones 9159-4638 e

9609-2240 ou pelo e-mail:
ca-sadeapoioaIoisi.com.br

Cestas de Natal
As Cestas de Natal-são
presentes que simbolizam a

tradição e alegria do clima
natalino e de boas festas,
comuns nesta época do ano.
Pensando nisso, os
Supermercados Breithaupt se
encarrega em produzir cestas de
qualidade e opções variadas.
São sete tipos diferentes que se

encaixam em todos os

orçamentos, com valores de R$
12 aR$112. Para a confecção
das cestas o supermercado
Breithauptmantém, desde omês
de novembro, cerca de 21 postos
de trabalho temporários. Para os
que ainda não providenciaram o

presente, ainda há tempo. As
cestas servem tanto para
empresas quanto para
presentear amigos e familiares.

tOIE'IAS
• LOTOFÃCIL
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RECORDE

rpdacao@ocorrPiodopovo.com.br

Carlos Schroeder comemora

aumento da venda.de livros
Balanço será divulgado
durante a última sessão
do Círculo de leitura

JARAGUÃ DO SUL
A 18ª edição do Círculo de

Leitura de Jaraguá do Sul acon
tece na próxima quinta-feira,
dia 13 de dezembro, a partir das
17h na Grafipel Megastore, na
Rua Quintino Bocaiúva. O

evento tambémmarca o encer

ramento do calendário editorial

jaraguaense e cada participante,
além de comentar a obra que lê
nomomento, vai eleger o "livro
do ano". O coordenador do
Círculo de Leitura, o escritor e
editor Carlos Henrique Sebree
der, fará um balanço do mer

cado editorial e livreiro, que
teve um ótimo desempenho em
2007 e apontará as perspectivas
e tendências para 2008.

O evento é realizadopelaDe
sign Editora, Livrarias Grafipel e
Editora daApeijas com apoio da
Editora da Universidade Federal

BALANÇO POSITIVO
Um dado que será di

vulgado na sessão do Cír

culo de Leitura é o recorde
na venda de livros na

cidade. Resultado direto da
1 ª Feira do livro de Jaraguá
do Sul, do lançamento de

CÉSAR JUNKES

Schroeder comemora o recorde na venda de livros em Jaraguá do Sul

de Santa Catarina. As sessões

vêm atraindo escritores; profes
sores, jornalistas, alunos, artistas,
pesquisadores e pessoas da co-

munidade em geral. O acesso é

livre. Outras informações po
dem ser obtidas pelo e-mail

atendimento@designeditoracom.br

coletâneas de autores da millivros, e as editoras da

cidade e da profissionalização.
.

cidade romperam barreiras

de dezenas de autores, as e estão publicando autores

vendas de livros em de Jaraguá de outros lugares do país",
do Sul subiram 338%. afirma o escritor e editor da

"Somente na Feira do Design Editora, Carlos

Livro foram comercializados 20 Henrique Schroeder.

Dois cerres batem e capotam
em menos de trinta minutos
JARAGUÃ DO SUL
A chuva e a imprudência pro

vocaramdois acidentes namanhã
de ontem. Por volta das 10h, o
Corsa MBB-6933, de Jaraguá do
Sul, foi atingido por um Celta, de
placas AIR-060 1, também da
cidade. O impacto fez o primeiro
veículo capotar, mas o motorista

Anderson Escopeli, 20, não teve

ferimentos.
Ele vinha no sentido Bairro

centrodaRuaJoséEmmerdoerfer,
Nova Brasília, quando no cru

zamento com a Rua Amazonas,
MarleneDepa, 39, bateuna lateral
traseirado automóvel. ''Achei que
dava tempo para passar", explica.
Pouco antes da colisão, o jovem
tentou desviar, porém, era tarde
demais. O carro foi arremessado

para a lateral da pista, ao lado de
uma construção.

Minutos depois, Dari Bai
chfeld acabou surpreendido por
uma manobra de Adenor Alves,
29. Ele acertou o pára-choque
traseirodoveículoSantana,AEQ-
7897, e fugiu. Enquanto ligava
para fazer a denúncia, o homem
soube que o mesmo havia ca

potado seu Escort, LXT-2188,
metros à frente, ainda na Rua
Irmão Leandro, BairroVila Lenzi.

Os policiais que atenderam a

ocorrência constataram alterações
de comportamento em Alves e

pediram o exame do bafômetro.
Além de ter o licenciamento do
carrovencido e não serhabilitado

para dirigir, ele tinha mais que o

triplo de álcool no sangue em

relação ao permitido peloCódigo
de Trânsito Brasileiro. Por causa

disso, terminou o dia nadelegacia
dando explicações. (KE)

CÉSAR JUNKES

Corsa foi atingido por um Celta e acabou capotando, motorista saiu ileso

Projeto incentiva
hábitos saudáveis
JARAGUÁ DO SUL

Conscientizar crianças para a

criação de hábitos alimentares

saudáveis. Este é o objetivo do

projeto "Turma daMerenda", que
está em fase de experimentação
em Jaraguá do Sul. A proposta é

uma iniciativadaSPAlimentação
(empresaque fornece asmerendas
da cidade), no qual as nutricio
nistas da empresa percorrem
escolas com crianças de pré elo
ano.Na visita elas incentivam, por
meio de brincadeiras e desenho

animado, os hábitos saudáveis,
como comer frutas, verduras, em
horários certos.

Gustavo Charles Ardenghi, 6

anos, foi uma das 90 crianças que
receberam a orientação. Antes
mesmo de a atividade começarele
estava ansioso e adiantou que
come frutas todos os dias. "Gosto
de banana, maça, uva, laranja,
mas o que gosto mesmo é de
pêssego, minha mãe compra

sempre", revela o pequeno.
A atitude da mãe de Gustavo

é a mais indicada, segundo a nu

tricionista supervisora do projeto,
Alline CristinaSchunke, 22 anos.
''A criança, geralmente segue o

exemplo dos pais. O apoio deles é
fundamental", revela.

Alline conta que o projeto foi
pensado devido à resistência das

crianças para o consumo de ali
.mentos saudáveis. "Gustavoéuma

exceção perto da maioria das

crianças", disse a supervisora.
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EVENTOS· NATALINOS EMOCIONAM
EM CLIMA DE PAZ E HARMONIA, O CONCERTO DE NATAL DA SCAR E O NATAL MARISOL REUNIRAM CERCA DE 3,6 Mil PESSOAS

O CORREIO DO POVO

JARAGUÁ DO SUL

Com a proximidade do Natal e o clima de paz e harmonia, as home
nagens à data se intensificam. No último final de semana, dois eventos
natalinos emocionaram o público jaraguaense. O tradicional Concerto de
Natal da Scar (Sociedade Cultura Artística) reuniu cerca de 600 pessoas no

Grande Teatro.
Com duração de 1 h30 e direito a Noite Feliz e Jingle Bells, o concerto

iniciou com a Camerata e Orqúestra qe Cordas. Depois a Banda Jaraguá 84,
do projeto Cultura Artística ao Cidadão, diversificou o repertório com a

canção Anunciação, de Alceu Valença. Ao ritmo de Valsa das Flores, de
Tchaikovsky, a Escola de Balé Clássico da Scartambém deixou a sua marca

.
na apresentação. Conforme o gerente da Scar, Loreno Hagedorn, a

interação de música e dança foi proposital, pois o evento. propoe o

congraçamento das atividades da Scar.
A apresentação contou ainda com a Banda Euterpe, grupo GpoEx

(Grupo de Experimentação Cênica) e o Coral da Scar, com participação
especial do éoral do Centro de Cultura Alemã, que inovou. com músicas
tradicionais da época cantada em alemão.

Outro evento natalino que emocionou o público foi o Natal Marisol. A
cerimônia aconteceu na sexta-feira à noite, na sede da empresa. O evento
deste ano surpreendeu pela quantidade de participantes, um público
recorde de três mil pessoas. A festa iniciou com a palavra do presidente,
Vicente Donini, seguida da apresentação do Coral Marisol, que mesclou
música e teatro durante a exibição. No final, os shows de fogos animaram
os presentes que acompanharam a chegada do Papai Noel com os

personagens Lilica RipHica e TigorT. Tigre. -

SERViÇO: PRÓXIMOS EVENTOS NATALINOS ",/ ",/
,/�",/�

-<; -<;

SEXTA·FEIRA
O QUÊ: Auto de Natal
ONDE: Salão da Igreja Na sa do Rosário
QUANDO: 19 horas

.

Realização Escola Ribeirão Molha

HOJE
O QUÊ: Chegada do Papai Noel
ONDE: Bairro Vila Rau, no pátio do
Supermercado Brasão
QUANDO: 20h30

Ápresentaçãe do Coral da Scar

AMANHA
O QUÊ: Espetáculo de Dança "O Mágico de Oz"
ONDE: Grande Teatro da Scar .

QU�NDO: 20 horas
Realização Escola de Dança da Scar
Ingressos a venda na secretariá da Scar

O QUÊ: Chegada da Carreta do Papai Noel
ONDE: Sociedade João Pessoa
QUANDO: 20h30
Apresentação do Coral Na sa das Graças
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Por Gonçalves
(moagoncaIVeS@i10tuno.Gom.br)

TE CONTEI!
Em recente fina�,de campeonato da 10 Divisão Amador da
nossa região, no Estádio João Marcatto, olha o papo qu.e rolou
entre os dois veteranos, ex-atletas, Ismar Lombardi e Maneca
(Nelson Comin); "Na minha época, nós dois fomos os maiores
atacantes da história do futebol jaraguaense. Outros, antes e

depois de nós, não passam de principiantes", dizia Ismar. E
foram mais longe, dizendQ que muito antes do craque Robinho,
do Real Madrid, o Maneca já dava suas pedaladas por aqui e
era o rei dos autógrafos. Pode? Pode! Mas há controvérsia.

Alguns, que assistiram a troca de figurinha, afirmaram que as

pedaladas que o Maneca dava era unicamente numa biciCleta
Monark Barra Circular, emprestada pelo Gariba, para fazer o
trajetoaté o campo onde jogava.�Eu estico, mas nãominto!

FOGODECHÃO - DIZEM PORAí...
.

No sábado, os amigos do Bat�o 'Que o Corinthians conseguiu
Alvaro's, na Vila Rau (antigo --ult�apassar � Flame�go. como a

b d T.)
-

-

maior torcida brasileira, mas

.

ar o mo), vao preparar
entre os que estão na segundaaquela costela de chão. O divisão do futebol, claro!

festerê, como é de costume,
deve reunir centenas de

'pessoas para prestigiai os

gêmeos mais bonitos da

região.

CHORINHO NOVO

O casal amigo, Jaison e Silvana

Stinghen Cani, é só felicidade!
E não por menos! Eles
receberam de presente; ao

completar um ano de
casamento esta semana, o

resultado positivo de gravidez.
Será o primeiro filho do casal.
O pai da Silvana e futuro avô,
Lulu Stinghen, que havia

parado de tocar gaita, voltou a

ativa de tanta felicidade e

promete até fazer um baile no

Bar do Sérgio. E o que é

melhor, com entrada franca.

EM ALTA : O passe do ex-presidente do
Juventus, Lia Tironi.

" l� EM BAIXA : A impaciência de alguns
IV motoristas no caótico trânsito de Jaraguá.

IDADENOVA
"FRASE DO DIA

É bem nesta quarta-feira que a

minha querida Ana Cristina

Rozza, linda de morrer, bate as

taças e faz tim tim; pois é hoje que
ela recebe o merecido 'COro de

parabéns. Quem também apaga
velinhas é Deyse Christina de
Oliveira (Mr Míkro). Mil vivas

para elas!!!

Fuja das tentações, mas devagar, para que elas
possam te alcançar... - Anônimo

DICA DE UARTA
Compraruma carne esperta na Cia daPicanha, reunir os
amigos e fazerum churrasco esperto. NadaMelhor!

LADIES PARTY

CÚMPIiHoje tem Ladies Party na

elegante loja Rosa Choque. Uma
festa que é puro glamour,
com música de boa qualidade,
sob a batuta da Dj Milen.Ó freje
será regad:� c om muito

champanhe. detalhe: o babado-é '

só para elas.
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• Cine Shopping 1
Bee Movie - A História de uma Abelha
(16h, 17h50, 19h40, 21 h30
- Sex/Seg[Ter/Qui)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/Dom/Qua)

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

A Lenda de Beowulf

(16MO, 19h, 21 hl O - Todos os dias)

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

Os Donos dá Noite
(18MO, 21 h - Todos os dias)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h30, 17h20, 19h1 O, 21 h - Sex/Seg/Qui)
(14hl0, 16h, 17h50, 19h40, 21h3n
- 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, 21 h15 - 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, 20h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
A Lenda de Beowulf
(16h40, 19h20, 21 h50 - Sex/Sáb)
(14h20, 16h40, 19h20, 21h50
- Dom/Seg[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
(14hl0, 16h30, 19h10, 21h30
- Todos os dias)

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

Morte no Funeral
(14h30, 19h30- Todososdias)
• Cine Neumarkt 6
Bee Movie (Dub)
(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
Nossa Senhora de Guadalupe
São Cury

EFEMÉRIDES
Dia da Fundação Cruz
Vermelha do Brasil
Dia Internacional do Voluntariado

1897
A capital de Minas Gerais é transferida
para a Cidade de Minas, hoje Belo
Horizonte.
1901
O f[sico italiano Guglielmo Marconi testa
transmissão sem fio à longa distância ao

enviar um sinal de uma antena na

Inglaterra para um receptor no Canadá.
1913
Dois anos após de ter sido furtada do
Louvre, em Paris, a "Mona Lisa", de
Leonardo da Vinci, é recuperada num

hotel de Florença.
1994.
Por cinco votos a três, o STF absolve o

ex-presidente Fernando Collor de Melo e

" seu tesoureiro na campanha presidencial
de 1989, Paulo César Farias.
2004

.

Daiane dos Santos conquista a medalha
.
de ouro no solo e se torna a primeira
latino-americana a vencer uma final da
Copa do Mundo de ginástica artística.

PREVISÃO DO TEMPO'
.

Témpo estável em Santa Catarina
Uma nova massa de ar seco e mais
frio chega ao Sul do Brasil, deixando
o tempo estável com presença de sol
na maior parte de Santa Catarina,
permanecendo o Norte do Estado
com mais nuvens e condições de
chuva isolada no início do dia.

• Jaraguá do Sul e Região

HOJE �
MiN: 19° C "<._.,JMAx: 25° C
Nublado

QUINTA � SEXTA 6Mi�: 17°C� MíN:18°C
MAX: 22° C MAX: 26° C
Nublado Sol com nuvens

SÁBADO 6MIN: 1SOC
MAX: 28°C
Sol com nuvens

� Fases da lua

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Aclimi é o "Empresário do Ano'�
o Correio do Povo, edição semanal de 12 a 21 de dezembro de
1987, divulgava que o empresário Aclino Feder (Berlim) havia sido
escolhido o "Empresário do Ano" de Guararnlnrn, cujo título havia
sido revelado e entregue na noite do dia 9 de dezembro daquele
ano, durante jantar de comraternízação da Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim. A promoção era uma parceria
entre veículos de comunicação, com o apoio da Aclaq.que
consultaram vários setores da comunidade, para conhecer qual o
empresário que durante aquele ano obteve maior destaque.
Receberam votos 15 empresáriOs guaramiranses.

- O CliC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br .

o beijoqueiro e carinhoso papagaio Rico
foi clicãdo pela leitoraTuliane Colaçb.

[ANIVERSÁRIOS
12/12
Alice Krueger
Ana Cristina Rozza
Berta F. Schmelzer
Catiane Maria L. Schumann
Delci N Barreto
Diogo Rocha
Edson Correa Junior
Elcio Lotito Junior
Jean V. Pereira
Ketlim C. Dalpiaz
Letícia Enke Costa dos Santos
Luana Giese
Luciano Pereira
Marcelene S. da Silva
Maria Gabriela Rozza
Moacir Vieceli
Osvaldo Bridaroli
Rafael Engelmann
Revelino Rauitz
Rosa Maria Fernandes
Rosangela S. do Amaral
Silvia Piazera
Tim da Silva
Valdirene S. da Costa
Vanessa Juliana Zastrow
Vitor Ueler
Wilson Alegre

UTILIDADE PÚBLICA
NATAL
A Prefeitura Municipal de Corupá
promove dia 15 de dezembro, a
partir das 20h30, o Auto de Natal,
na Praça Arthur Müller.
Informações pelo fone 3375-1399.

TEATRO
O espetáculo O Mágico de OZ
será apresentado amanhã, às
19h30, no grande Teatro do Centro
Cultural Scar. Ingresso ao custo
de R$1 O (inteira) e R$ 5 (meia).

REUNIÃO
A Amvali (AssoCiação dos Municípios
do Vale do Itapocu) realiza assembléia
geral no dia 12 de dezembro. A
reunião será às 18h30 na sede da

instituição, no Bairro Vila Nova.

(
J
"..

r;,Ç2)
("0/� FL9RIANÓPOLIS� MIN: 19°/ MAx: 24·6

�lAGES
MiN: W/ MÁX: 26°

� Legendas
MINGUANTE NOVA CRESCENTE CHEIA

�. 1/12 • 9/12 � 17(12

.

O 23/12
� 161°1"1°/_Ensolaraoo Pareialmente Nub�do lrtstâvtl ChuVGSO Trovoada

nublado
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Desejo Proibido
Viriato e Magnólia concluem que
Rorinda está grávida de Escobar. Teresa,
ajudada pelas' irmãs, foge pela janela.
Diogo dá a jóia de novo para Teresa.
Trajano descobre que Teresa não está
na cama. Madalena ajuda Teresa a voltar
para casa pela mesma janela. Trajano
despede Madalena. Teresa pergunta se
o pai a estava procurando e diz que es
tava no banheiro. Trajano pede des
culpas a Madalena e revoga a demissão.'
Chico troca um olhar com Henrique
cuendo Laura conta que a mãe deve
vottar.lraci percebe.

Sete Pecados
Amadeu pergunta para Dante se ele
estava ao lado de Beatriz durante a festa
de casamento de Clarice. Dante se

recusa a responder. Guilhermina acon
selha Custódia, Gabriel e Berenice a

descobrirem o quanto antes quem é o
anjo perdido, para se redimirem de seus
pecados naterra. Guilhermina promete
castigá-los caso não cumpram sua

missão. Dante conta a Beatriz que Ama
deu o procurou. Beatriz acha que Dante

_, deveria:termentido. Eliete diz a Miriam
que desconfia de que Ariel esteja in
teressado em Simone.

DuasCaras
Ronildo garante que estava só
arrumando os papéis e pede que
Bárbara não revele nada a Ferraço. Alzira
pede que Dorgival não faça uma besteira.
Alzira diz que tem um motivo para
dançar na uisqueria. Dorgival diz que
sabe que o motivo é ele e pergunta se é
verdade que ela dança para salvá-lo de
sua doença. Juvenal entra para contê
lo. Maria Paula diz que confundiu um

homem com Adalberto e que Claudius
pode viajartranqüilo. Dorgival inSiste em
conversar a sós com Alzira.

Amor e Intrigas
Rafaela conversa eom Valquíria e

comenta que o carro de Débora quase
foi roubado. Valquíria pensa no carro que

,

Petronio entrou e diz que só pode ter
sido coincidência. Janaína e Alice
conversam sobre Pedro e Christina
escuta sem querer. Ela ouve Alice dizer
que gosta de Pedro apenas como amigo. '

Rafaela ganha um quadro de presente
de Bruno e Valquíria fica com inveja.
Petrônio se preocupa ao saber que

, Marcos é primo de Débora e namorado
de Christina. Rafaela liga para Bruno,mas
não consegue falar com ele.

Caminhos do Coração
Marcelo dá uma cotovelada em Dino,
que atira, mas não consegue atingir
Maria. Ela segura a arma de Dino e dá
um soco no policial, que desmaia.
Marcelo e Maria ameaçam omotorista
e o mandam ir embora correndo. Maria
acha a chave da algema de Marcelo e

os dois tiram Taveira e Dina do carro.
Taveira acorda e ataca Maria por trás,
·tirando a arma dela. ·Ele aponta a arma

paraMaria. Helga e Ramon se agarram e

se beijam. Eric fica desconfiado e ameaça
Ramon, que fica nervoso e começa a se
transformarem lobisomem.

·'NÃO'
A apresentadoraXuxa afimnou
que não deixou a filha, Sasha,
participar de seu último longa
metragem, Sonho de Menina.
"Ela me pediu, mas eu não
deixei. É muita cobrança para
ela", confessou. Entretanto,
Xuxa contou que prometeu à
filha que seu próximo filme
teráuma personaqem
especialmente para ela.
'Sonho de Menina, primeira
co-produção daConspiração
Filmes e daXuxa Produções,
será lançado em 21 de
dezembro.

SUDOKU

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com,br

HISTÓRIA
Nada como um novo amor para
apagar um outro. Que o diga'
Madalena (Deborah Evelyn),
'que vai esquecer o romance'
com o jovem tenente João
Antônio ao se apaiXonarpor
Trajano (Cassio Gabus
Mende..)), em "DeSejoproibido".
A govemanta engatará um
romance atrapalhado com o

pai de Guilhermina, Teresa e

Maria Augusta. "São elas
que empurram um para outro.

Depois de muitas confusões,
os dois acabam se

entendendo", antecipa.

com
"

â'apos�ntaddrii3, a
jo alista pretende viver
dois anos em uma tribo no
deserto, e se lançar como
cantora,'cOm direito a
gravação.Ele um CO.

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 linl:la e cada coluna. Também não se pode repetir números em
cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

O susto
Ao chegar mais cedo em casa, o marido
encontrou a mulher nua na cama,
respirando ofegante.

,

- O que houve, querida? Você não está

passando bem? - pergunta, preocupado.
- A-Acho q-que é um ataque do

coração ... - responde ela.
Ao ouvir isso, o marido corre feito um

louco para o telefone para chamar um
médico. Enquanto tentava discar, o filho
de cinco anos chega perto dele com'
cara de susto:
- Paiê! Paiê! Tem um homem pelado no

banheiro!
'

O marido vai até lá, abre a porta e ... Dá de
cara com o seu melhor amigo. Ele fica
indignado:

'

- Pelo amor de Deus, Maurício! Minha
mulher está tendo um enfarte e você fica
por aí assustando as crianças!

SOLUÇÃO

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 2014)
A Lua ainda em Capricómio faz deste dia, um bom momento para fazer algo com amigos que
ajude a fortalecer sua amizade. Você descobrirá que conta com verdadeiras amizades que o

amparam .como verdadeiros anjos da guarda.

Touro (21/4 a 2015)
Ótimo dia para que sua imagem pública seja muito admirada, pois a Lua ainda estimula sua

popularidade. Você mostra ser uma pessoa especial e dotada de talento e charme propriamente
seus. Use isso para melhorar sua auto-estima.

Gêmeos (21/5 a 2016)
O dia hoje facilita o desenvolvimento de novos planos e novas esperanças. Tudo isso lhe propicia
mais ânimo para seguir seu caminho. Uma viagem pode deixá-lo bastante relaxado. Saia,' areje
para ter mais gás para viver seu cotidiano. .

Câncer (21/6 a-21m
A Lua ainda ativa suas paixões e você está hoje numa vibraçãp mais secreta e íntima e, como

sempre, sonhando com um romance ideal. Curta esses momentos sensíveis e procure viver a
fantasia que não tem conseguido viver na sua realidade de vida.

Leão (22n a 22/8)
Sua relação afetiva está lhe apresentando algumas surpresas, nos @imos tempos, principalmente
num dia como o de hoje. É bom manter a liberdade e respeitar o espaço do outro. Tudo dará certo
desde que você não se esqueça disso.

Virgem (23/8 a 2219)
É bom que hoje você se esforce para fazer uma mudança na sua rotina de modo que seu

cotidiano ganhe um aspecto diferente e mais atraente. Com organização e disciplina verá que
conseguirá .realizar essas mudanças, só que desta vez com mais prazer.

Libra (23/9 a 22/10)
Você está vivendo hoje um dia de sorte e avisão que você tem da vida se torria mais leve. Mais
atraente do que nunca, você está preparado para ter algumas surpresas agradáveis. Curta-as na
medida certa e estará alimentado por alguns dias.

'

.

Escorpião (23/10 a 21111)
Veja o que tem se passada em sua casa e no jeito como se, relaciona com seus familiares. Você
anda' muito ocupada ultimamente e não percebeu que existem coisas que precisam ser

transformadas. Reúna amigos em casa, vai ser uma troca gostosa.
'

Sagitário (22111 a 21/12)
Dotado de uma boa comunicação, o bom é que hoje, você consiga expressar exatamente o que
tem pensado. Essa postura facilita a conquista de seus ideais, e garante a você mais força e

coragem. Uma pequena viagem vai lhe fazer bem.

Capricórnio (22112 a 21/1)
Dia de muita inspiração para ajudar o prático caprícomlaro a executar suas tarefas com mais
fluência. Você descobrirá pontos de sua personalidade que não havia percebido antes. Isso vai
ser ótimo para aumentar sua auto-estima e deixa-lo mais leve.

Aquário (21/1 a 1812)
A Lua logo estará passeando por seu signo, o que o deixa mais energizado para cuidar de seu

corpo e de sua apresentaçâo. É o momento certo para você se cuidar e tentar fazer o que gosta.
Busque nos,seus talentos uma nova forma de se realiza enquanto indivíduo.

Peixes (19/2 a 1913)
A posição planetária hoje lhe garante um dia bem no seu estiló. O silêncio, a música e a

meditação, devem fazer parte de tudo que resolver realizar, e ainda lhe servirão para levá-lo a um

estado mais tranqüilo de consciência, que o tire da realidade.
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CONTROLE FEDERAL

CAE autoriza BB

incorporar BESC
Colombo ppdp apoio
dos spnadol!s para
aprovar o projPto

BRASíLIA
A Comissão de Assuntos

Econômicos aprovou ontem.a
mensagem nº 200/2007, do
Presidente da República, que
trata da incorporação do BESC
(Banco do Estado de Santa
Catarina) pelo Banco do Brasil.
A inclusão do BESC em um

banco oficial da Uniãc torna

possível o saneamento de
dívidas que chegam a R$ 1,2
bilhão.

Para o senador Raimundo
Colombo (Democratas-Sf.), o
projeto interessa a toda
sociedade catarinense. "O
Banco do Brasil é a instituição
mais adequada à incorpora
ção, por ter o capital aberto e

apresentar, ações negociadas
no mercado de capitais em

significativo volume e elevada
liquidez", enfatizou.

.
A principiõ, a intenção era

privatizar o BESC e o BESCRI

(BESC S.A Crédito Imo-

biliário}, de acordo com um

contrato. assinado em se

tembro de 1999, quando a

União assumiu o controle
. dessas instituiçôes com o

objetivo de sanear suas contas.
Devido a uma reação con

trária do governo de Santa
Catarina, o governo federal
decidiu que o Banco do Brasil
iria incorporar essas ins

tituições.
Ao examinarem alternativas

à privatização, .tanto o gover
no federal quanto o estadual
concluíram pela incorporação,
coll10 forma de atender aos

anseios da sociedade ca

tarinense pela manutenção do
,

BESC como instituição pú
blica ..

RaimundoColombo pediu,
em nome de todos os catari

nenses, apoio dos demais se

nadores para que o projeto
seja aprovado também em

plenário. "Essa é uma solução
criativa e inteligente, que tem'
meu total apoio, porque, no
meu entendimento, fortalece
p Banco do Brasil e o sistema
bancário público", concluiu.

o Brasil em Debate
é lançado na Al

FLORIANÓPOLIS/CNR
Os debates acerca da rea

lidade brasileira caberiam num

livro? Uma iniciativa da pre
sidência da Assembléia Le

gislativa não promete esgotar o
tema em um livro, mas sem

dúvida contribui sobremaneira
para o debate. Ontem, na sala
de imprensa da Alesc, o pre
sidente da Casa, Júlio Garcia
(DEM), lançou oficialmente a

publicação "O Brasil emDebate
na Assembléia Legislativa",
publicação de 246 páginas, com
tiragem de cincomil exemplares
e distribuição gratuita.

. � , [ . ) � .

O livro reúne o conteúdo
dos sete participantes da inicia
tiva que foi realizada durante o

anode 2007. FernandaMonte
negro, Lya Luft, Lars Grael,
_Amyr Klink, Caco Barcellos, .

Hans Donner e RicardoNoblat
deixam para o povo catarinense
o que pensam e o que querem
para o Brasil de hoje.

Em sete encontros com

entrada franca ao público, fiais
de 3.500 pessoas puderam
conferir as palestras que
trouxeram a Santa Catarina a

discussão de temas como

política, esporte, cultura, artes
e jornalismo. A iniciativa teve

o apoio do Sindicato dos

Jornalistas de Santa Catarina e

daACI (AssociaçãoCatarinen
se de Imprensa) ..

PAULO ALCEU
Discurso

Vai ser nesta quarta-feira a eleição para a presidência do Senado.
OsenadorGaribaldiAlves já fala como sucessordeRenanCalheiros

,
evidenciando que prevalece o critério da proporcionalidade sendo
que a vaga cabe, pordireito, aoPMDB, que com 20 dos 81 senadores
da Casa é a maior agremiação política da instituição. A meta de
Alves é recuperar a imagem do Senado recuperando sua

credibilidade junto à população. Alves defende a continuidade
daCPMF, argumentando ser necessário para que o governo possa
executar seus programas sociais.

Aconteceu
O senadorNeuto deConto desistiu. O PMDB por 13 a 6 votos

escolheu o senadorGaribaldiAlves Filho do RioGrande doNorte
como candidato da legenda à presidência do Senado. Garibaldi
começou a disputa contra Simon eNeuto deConto,masminutos
antes da votação o catarinense retirou seu nome.

Campanha
Os alagamentos provocados por uma enxurrada em Balneário

Camboriú serviram de moldura para o deputado EdisonPiriquito
atingir a administraçâo do PSDB, oumais exatamente, de Leonel
Pavan e seu grupo."Nos 20 anos frente a prefeitura dá para
perceber que piorou, nãomelhorou. Lamentavelmente temos que
conviver com a falta da execução de políticas públicas," estocou
o futuro candidato a prefeito.

Rebatendo
Assim que tomou conhecimento, através da coluna online, de

.

que o deputado Edison Piriquito U$fJU omicrofone da Assembléia
para .Criticar as administrações Balneário Camboriú o

secret' ado Cherem reagiu:'u ele está? Está na Capitál
fazend

.

"cas? Eu e o Pavan estamosaqui nos colocando à
disposiÇãodo prefeito Rubens Spe�u"e à população. Choveu!
em três horas o que deveria chover durante todo o mês �dê �

dezembro. As obras do prefeito que evitaram uma catáfrofe,"'
rebateJj Gherem, cotado para a sucessão de Spemau pelo PSPB..

Avanço
Com a nota fiscal eletrônica

e a legislação tributária, que
serão lançadas nesta quarta
feira, pelo governador Luiz
Henrique e o secretário da
Fazenda Sérgio Alves, o governo
incrementa ainda mais seu

programa de modernização da

gestão estadual. As duas ações,
segundo argumento, contri
buem para facilitar a vida dos
contribuintes que terão acessos

facilitados a leis que regem o

setor tributário.

Crítica
Da tribuna o deputado Edison Andrino criticou o projeto do

vereador Deglaber Goulart que impede o uso de cobaias em

Florianópolis para projetos científicos. Considera inconstitucional
e prejudicial ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia em
SantaCatarina. Defende um debatemais aprofundado e estocou
o prefeitoDário Berger que alegou falta de tempo para analisar o
projeto que acabou sendo promulgado pela Câmara, já que ele
não vetou, assim como ocorreu noRio deJaneiro onde oprefeito
CésarMaia cortou pela raiz matéria semelhante.

Apoio
As críticas do deputado Edison Andrino repercutiram no

plenário da Assembléia onde os deputados Moacir Sopelsa,
Gelson Merísio, Manoel Mota e Ada de Luca também se

manifestaram contrários à lei aprovada: pela Câmara dos
Vereadores de Florianópolis, considerando um prejuízo para
todo o Estado .

Ataque
Não ficou só em ameaças. O

vice-líder do pp, [oares Ponticelli,
ocupou a tribuna daAssembléia

para levantar suspeições' em
relação ao procurador-geral do .

Estado, Adriano Zanotto. "Pai
ram diversos questionamentos."
Declarou que o partido está

solicitando ao TCE um pedido
para que seja realiza_da uma

criteriosa investigação nas contas
da OAB, quando da gestão
Zanotto, principalmente quanto
aos repasses. "Não estamos
falando de pouco dinheiro. É um.
montante astronômico," alfi
netou oparlamentarprogressista.

Imbróiio
Segundo o deputado Renato

Hinnig o episódio na Secretária
daFazenda envolvendoodiretor,
getalPedroMendesestásuperado.
Evidencia que se trata de uma

"ciumeira" provocada por Almir
Gorjes diretor de Tributação em
relação a Mendes, que é mais

conhecido e conseqüentemente
- mais procurado, mas frisa que

sempre foi bem atendido por

arnba5."Achoque vaiseapaziguat:
Todos nos seus postos...

"

aposta
Hinnig.
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CONTRIBUIÇÃO NADA PROVISÓRIA Ilha assinará carta de direitos
humanos proposta pela ONU

.

�

.'
Governo adia votação para
tentar garantir aprovação

AGENCIA BRASIL

CUBA
O governo de Cuba enfim

poderá responder pelas violações
aos direitos humanos, como pri
sões e execuções de dissidentes
políticos e perseguição a rivais do
regime de Fidel Castro. Depois
de décadas, o governo decidiu
assinar aCarta dos Direitos Hu
manos da Organização das

Nações Unidas (ONU), que lista
um grande número de obriga
ções econômicas, sociais, cultu
rais, civis e políticas. Para os

cidadãos comuns da ilha, porém,
nada muda por enquanto.

O melhor exemplo disso foi
uma grande confusão nas ruas de
Havana na segunda-feira. En
quanto o ministro das Relações
Exteriores, Felipe Perez Roque,
anunciava que o país assinaria a

carta, dissidentes cubanos eram

perseguidos, xingados e agre
didos a poucos quarteirões do

.

prédio do ministério. O grupo
realizava umamanifestação para
marcar o Dia Internacional de
Direitos Humanos da ONU.

Alguns senado"s já
admitem a chance da
CPMF ficar para 2008

BRASíLIA
Sem a garantia dos votos ne

cessários para a prorrogação da
CPMFaté 2011, a votação dapro
posta, que deveria ocorrer ontem,
foi adiada para hoje, mesmo dia
em que o Senado elege o novo

presidente.O anúncio foi feito pelo
líder do governo no Senado,
Romero [ucá (PMDB-RR).

Caso não tenha sucesso nas

negociações até a tarde de hoje, o
governo ainda cogita adiar até por
mais um dia a votação, que
aconteceria na quinta-feira. De
quinta-feira, porém, avotaçãonão
poderia passar, pois nesse caso o

segundo turno ficaria para o dia
27 - quando o Congresso já estará
de recesso. Mas, no governo, há
um setor que já admite até que a

'

votação ocorra somente no ano

que vem se a situação não

melhorar. Com isso, acreditam '

esses articuladores, não seria
necessária uma nova emenda
constitucional para prorrogar a

CPMF, visto que a atual, que Brasília. Ela fraturou o pulso DaArgentina,ondeparticipou
passou por duas votações na esquerdo quando brincava de da posse da nova presidente do
Câmara, poderia ser aproveitada. skate com o neto. Arns também país, Cristina Kirchner, o

Na contabilidade do Planalto está hospitalizado. E não há presidente Luiz Inácio Lula da 'Risco de recessão nos EUA é
ainda não há certeza dos 46 votos segurança sobre cinco votos na Silva sinalizou qu� ainda está '

assegurados até então.Ogoverno base: Expedito Júnior (pR-RO), disposto a negodat. Tentando
teve as baixas de Roseana Sarney César Borges (pR-BA), Romeu demonstrar confiança, Lula disse
(PMDB-MA) eFlávío Ams (P1� Tuma (PTE.SF), Geraldo que acredita no Bgin'sensqdos NOVA YORK
PR). Rose�,estáip.terpada�nb, Mesquita(gMDgAÇ)'�,��, senadores;« quêY��iffiposto;�¢rá' "Oriscoâe;Wn�:h;êe

"
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' , '" pesquisa realizada pelo jornal

SÃO PAULO' como "imposto doCheque" doque transporte urbane' (R$ 29,4 bí), americano "The Wall Street
Em meio às articulações do com arroz, feijão e leite. carnes (R$ 29,3 bit, remédios Journal" divulgada ontem.

governo para aprovar a pror- Segundo o levantamento, os (R$ 26,9 bí), telefone fixo (R$ O "WSJ" consultou 52 eco-
rogaçãodaCPMF (Contribuição gastos com a CPMF podem 21,7bi),entreoutros. nomistas para a pesquisa.s.As
Provisória sobre Movimentação chegar aR$ 40 bilhões em 2007, A pesquisa indica ainda que chances de uma recessâo.no país
Financeira) até 2011, um estudo enquantoosgastos comarroa (R$ as famílias vão gastar R$ 171,3 agora estão em 38% -no mês

divulgadoontem,pelaFecomercio 10,3 bilhões), feijão (R$ 5,7, bilhõescomaluguel,R$56,6com passado, a chance de uma acréscimo de cerca de 84 mil
SP (Federação do Comércio do bilhões) e leite (R$ 9,1 bilhões) vestuário, R$ 40,3 bilhões com recessão no país mostrada pela
Estado de São Paulo) aponta que chegam a cerca de R$ 25 bilhões. educação eR$ 18,2bicomPlano/ pesquisa era de 33,5%.
os brasileiros gastam muito mais Atrás da CPMF ainda estão 'Seguro Saúde. A economista Kathleen

•

Fidel Castro terá que respeitar
a liberdade de expressão

mundo que jamais assinaram a

carta dos direitos. Quando
assinar o protocolo de adesão, no
ano que vem, Cuba terá de se

comprometer em permitir a

liberdade de expressão e de
associação e o direito de viajar
ao exterior, coisas que hoje são

impensáveis. Diplomatas oci
dentais consideram a assinatura

Siinpatizantes do governo foram
os responsáveis pelas agressões
contra os oposicionistas.
DÚVIDAS � O governo

'cubano, que acusa a ONU de
se curvar às pressões dos ame

ricanos, é um dos poucos do

um passo positivo, mas querem
ver na prática como a ilha im

plementará a carta.

Roseana Sarney (PMOB-MA) fraturou o pulso e desfalcaa base aliada,

o maior em mais de três .anos'
Camilli, da Camilli Economics,
disse ao. "WSJ" que "a dinâmi

"

ca'interna daeconomia ameri-
cana irá se deteriorar e chegar
à'recessão" neste trimestre. "O
crescimento será negativo, o,

número de empregos criados
será revisto para baixo e, até
onde posso ver, os gastos dos
consumidores estão decli-
nando rapidamente", disse.

De acordo com a pesquisa,
a expectativa para o mercado
de trabalho em 2008 é de um

empregos por mês e de uma

taxa de desemprego acima
dos 5%.
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ElEiÇÃO NO SENADO

PMDB indica Garibaldi Alves EC·ONO··M'.I.A DáRfdaçao
rP�acaD@ollor"iodopgVO.com.br

PIERO RAGAZZI

para a presidência do Senado
A eleição nQ Senado
está marcada para
hoje, pela manhã

BRASíLIA,

AGÊNCIA SENADO

Os senadores do PMDB esco
Iheram o senadorGaribaldiAlves
(PMDB�RN) para serocandidato
à presidência da Casa. Como não
houve consensodentrodopartido,
foi preciso fazer uma eleição:
Garibaldi teve 13 votos, contra seis
do outro candidato, Pedro Simon
(PMDB�RS). Derrotado, Simon
disse que se sentiu discriminado
pelo presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, pelo senador Jose Sarney
(AP) epelolíderdoPMDB,Valdir
Raupp (RO).

Como o PMDB é o maior

partido do Senado, por acordo
tem o direito de ocupar o cargo
deixado por Renan Calheiros
(PMDB�AL) nasemanapassada.
A eleição do novo presidente do
Senado no plenário estámarcada
parahoje.

Também pré-candidatos, de Simon.
Leomar Quintanilha (TO) e

<' Aindaantes de seroescolhido,
ValterPereira (MS) retiraram suas Garibaldi afirmara que omomento
candidaturasafavordeGaribaldi. é de recuperar a imagem do

Jáo senadorNeuto deConto (SC) Senado e semostrou afinado com
Jezomesmoafavordacandidatura os interesses do governo, ao

Senador Garibaldi Alves (RN) é candidato do PMOS à presidência do Senado

defender a prorrogação daCPME
''A CPMF é necessária ao

governo, para a execução dos

programas sociais"; disse o senador .

do Rio Grande do Norte. (Ó
Globo, Agência Senado)

ONU: evolução do saneamento básico é insuficiente
BRASíLIA
A falta de saneamento básico

é aprincipalpedrano caminho do
Brasil para atingir as Metas. do

.

Milênio, fixadas há sete anos pela
ONU (Organização das Nações.
Unidas). Relatório divulgado na

segunda-feira, 10,· pelo Unicef

(Fundo dasNaçõesUnidas para a

Infância) mostra que o país ainda
deixa a desejar no ritmo de

expansão das redes de coleta de

esgoto. O texto classifica a

evolução brasileira de insuficiente
para atingir os objetivos que devem
ser alcançados até 2015. No

entanto, o país apresenta bom.

.-1esempenho em tarefas como

combate à desnutrição infantil,
aumento da freqüência es�olar e
redução da mortalidade de

-

crianças até 5 anos.

De acordo com o relatório, o
país oferecia saneamento básico a
75% dos habitantesem2004, data
do último levantamento enviado
àONU. O serviço evoluiu pouco
desde 1990, quando 71% dos
brasileiros tinham acesso às redes
de coleta. O ritmo de expansão
está aquémdo necessário para que
o país chegue à meta de 86% de
cobertura até 2015.O texto lembra

que a falta de saneamento

contribuí para a morte de mais de
i,5milhão de crianças por ano no

mundo.
Um dos maiores avanços

brasileiros foi no combate à

desnutrição infantil: desde 1990,
-

o país tem reduzido o índice de

crianças abaixo do peso numa
velocidade de 2,9% ao ano .. o
Unh�f eonsidera que o país está
no Caminho certo para atingir a'

,

metadaONU, emboraaproblema
ainda atinja 6% das crianças até

5 anos.O relatório tambémelogia
os esforços para reduzir a

mortalidade infantil. Em 2006,
vinte a cadamil criançasmorriam
antes de completar 5 anos. Em

1990, esse índice era de 58 pormil
nas�idos vivos. (O Globo)

,

IPTU corrigido em 4,78%
,

Foi fixado em 4,78% o índice de reajuste do Imposto Predial
e Territorial Urbano (IPTU) e de Jaraguá do Sul. O percentual

. foi confirmado através doDecreto 6223/2007 publicado ontem,
mas que entra em vigor a partir de 1Q de janeiro/2008. O índice
de correção corresponde ao INPC�IBGE acumulado no período
compreendido entre novembro de 2006 e outubro de 2007. UPM
� Recebendo omesmo índice de correção, a Unidade Padrão
Municipal (UPM) � que atualmente corresponde � R$ 92,56 �

terá seu valor alterado para R$ 96,98 para o exercício de 2008, .

coitlo�e o Decreto 6.221/2007, também publicado ontem. O
contribuinte que prepare o bolso.

Prestação de contas
A Prefeitura de [araguá do Sul tem créditos a receber de

dívida ativa em execução fiscal e cobrança administrativa, o
montante de R$ 22.783.000, valor um poucomenor comparado
ao mesmo períododo ano passado, que era de R$ 24.356.000.
A informação foi prestada pelo secretário da Fazenda da
Prefeitura, Alexandre Alves, na plenária de encerramento do
ano da Acijs e Apevi.

Arrecadação
Alves demonstrou a execução financeira de 2007; até novembro.

Da arrecadação prevista para o ano, de R$ 149.776.000, a

Prefeitura atingiu em onze meses, 88,7% do total, ou R$
132.365.000. A previsão, segundo o secretário, deve ser

alcançada. De receitas próprias, o município tinha arrecadado
R$ 41.230.629, representando 110% do previsto, ou 31,16% de
tudo o que entrou na tesouraria da Prefeitura. As despesas
liquidadas no ano, de janeiro a novembro, alcançaram R$
118.058.829, destas, 55,30% de salários e encargos sociais. De

investimentos, omontante somou R$ 8,5 milhões, ou 7,24%.

Investimento
o investimento na saúde, no período, foi de 15,15% e na

educação, de 28,67% das receitas de impostos e transferências.
Na prestação de contas chamaram a atenção os gastos com a

limpeza pública e a iluminação pública, que são deficitárias.A
coleta e o transbordo do lixa proporcionaramurna arrecadação,
-até novembro, de R$ 2.780.000, mas o custo alcançou R$

.

6.210.000 e a iluminação pública teve um custo de R$ 2.781.367 -

para uma despesa de R$ 2.716.000.

Há deve serA aprovada...
Levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de

Planejamento Tributário (IBPT) mostra que a CMPF arrecadou
mais de R$ 284bilhões, em valores atualizados pelo IPCA, até
julho deste ano, desde que foi implementada pelo Governo

Federal, em 1993.
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lUZ NO FIM 00 TÚNEL

Genivaldo Santos (esquerda) visitou as instalações do Estádio João Marcatto ontem no início da tarde

Juventus fecha parceria com

empresário de Florianópolis
Técnico João Martins
se apresenta na quinta
ou sexta-feira no clube

paulistanaSérieB 2007, e também
de dois atacantes - Tico, ex-Cri
ciúma, e Giovani, ex-Brasiliense.
A parceria trará para o [u

ventus toda a comissão técnica e

. um grupo de até 30 jogadores,
dependendo do número com que
o treinador vai querer trabalhar;
Todos custeados pela Gênio

Esportes. "Está 90% acertado.
Faltam apenas alguns detalhes,
que serão definidos até amanhã

(hoje)", disse Santos. "Nossa

intenção é trazer um time que

brigue pelo título", adiantou o

empresário. Ele citou como

exemplo de parceriaque deu certo
o Poções (BA), um dos quatro

finalistas do Campeonato Baiano
em 2007. "Se somartodos os títulos
estaduais que a nossa empresa fez
parceria, temos 28 conquistas",
disse ainda o empresário.

O presidente do Moleque
Travesso, TIdoVargas, comemorou
o acordo. "Isto nos dá um novo

fôlego, uma nova motivação. Já .

temos a certeza que teremos um

grupo para começar o cam

peonato", declarou. Agora, a

diretoria continua na busca de
apoio financeiro. Por isso, ainda
não está definido o valor da folha
salarial. "Este é um dos detalhes

que faltam ser discutidos", disse
Vargas ..

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
A agonia do torcedor acabou.

A diretoria do [uventus fechou
uma parceria com aGênioAsses
soria em Esportes e já garantiu
time paradisputaroCampeonato
Catarinense 2008. O empresário
Genivaldo dos Santos, que repre
senta a nova parceira tricolor, já
confirmou o nome do treinador
JoãoMartins, que dirigiu o Ituano
nas últimas partidas do time

AGÉNCIA FUTEBOL INTERIOR

João Martins chega depois de cair com o

Ituano para a Série C do Campeonato
Brasileiro. Ele assumiu o time paulista na 32ª
rodada da Série B, dia 27 de outubro e

comandou a equipe nas sete partidas finais
da competição, com duas vitórias', dois
empates e três derrotas. Segundo informações
da imprensa paulista,Martins é um treinador
com bons contatos e que pode montar um
time competitivo. Ele deve se apresentamesta

•0.••.quinta-feira emJaraguá do Sul. Sobre os dois
atacantes, Tico e Giovani, as referências
mostram os dois como goleadores. Tico teve
uma boa passagem peloCriciúma em 2003. João Martins comandou o Ituano nas últimas sete rodadas

LINHA DE FUNDO JuUmar Pivatto .

esporte@ocorrriodopoYO.com.br

Rpfprências
As referências que buscamos de João Martins e dos dois atacantes são
boas. Como também do trabalho da Gênio Esportes. Mas existe o ditado -

"fé cega e pé atrás". Até porque o torcedor do Juventus lembra quando
chegou Ernesto Paulo no returno deste ano. Ele já tinha passagem por
seleções de base e por Portugal e, mesmo assim, afundou junto com o

time e fez uma péssima campanha no returno. Tudo depende do trabalho e

de como se encontra cada jogador. Tomara que dê certo, Nós queremos
ver um time que brigue para colocar Jaraguá do Sul no mapa dos
melhores do futebol catarinense. Lugar que merece.

Destaque
o maior nome da conquista do
Estadual de Futsal foi o goleiro Diogo.
Com grandes defesas, ele ajudou o

time do Colegial a sair de uma fila de
.

27 anos. Vale lembrar que ele é o novo

reforço da Malwee para 2008. Já vem
mostrando há um bom tempo que tem
qualidade. E vaj substituir Tiago à
altura quando precisar.

Aos colecionadores
A equipe de futsal feminino da
Malwee/Raumak/FME coloca à
venda uniformes novos e usados
neste ano pela equipe. A
camiseta de jogo numerada e o

calção custam R$ 35 e o de
treino sai por R$ 25. Uma boa
dica para os colecionadores. O
uniforme é inspirado no do time
masculino. Contatos com

Maurício, no telefone 9134-0616.

Encontro
Neste dohlingo, acontece uma

confratemização de fim de ano no

Centro Esportivà de Motociclismo
. Laube. O encontro servirá também
para angariar fundos para a equipe,
que vem fazendo bonito nas pistas
catarinenses. Informações sobre

ingresso? no site
www.dirtriot.com.br

Festival
O Esporte Clube Flamengo,
do Bairro Garibaldi, promove
neste fim-de-semana um

Festival de Futebol Suíço.
As equipes interessadas
podem entrar em contato com

claudemirfla@gmail.com ou

pelo telefone 3276-4717. Para
fechar o evento, o time da casa

fará um amistoso com o

Benfica, de Florianópolis.

WALMOR DE OLIVEIRA/JORNAL DA MANHÁ

Tico (E) é um dos atacantes já anunciados pela diretoria do Moleque Travesso

Diretoria tricolor continua na

busca de patrocínio para equipe
buscará as placas publicitárias e

dos conselheiros. "Ainda não

vendemos nenhum (contrato de
conselheiro) porque preferi não
me comprometer. Agora, como
temos certeza que teremos time,
vamos atrás disso", comentou o

presidente.
O empresário Genivaldo

Santos entoou o coro para pedir
ajuda à Prefeitura de [araguá do
Sul. "Temos exemplos no Brasil
em que o apoio do poder público
deu certo no futebol".

O presidente TIdo Vargas disse
que ainda não tem nenhum

patrocinador fechado para a

temporada 2008. Eleacreditaque,
com o time montado, terá mais

facilidade para fechar as cotas. O
dirigente aguarda também o

posicionamentodopoderpúblico.
''Umadas razões porque fechamos
esta parceria é indefiníção neste

sentido (de buscar recursos) ",
declarou o dirigente.

Além do patrocínio para a

camisa, a diretoria também
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