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�. TCE recebe nova

denúncia contra
Moacir Bertoldi

.PÁGINA3

Torcedores do Juve
criticam a demora

para montar equipe
.PÁGINA 15

Mesmo vencendo,
,

IOferro abre mão

da Prtmeírona
.PÁGINA 16

Jus�iça des.bloqueia
parte do prêmio
da loteria federal

.PÁGINA 12

)

OPERAÇÃO CAÇA-NíQUEIS

.
. ,

A Polícia Militar àpreendeu ontem, cerca de 60 máquinas caça-níqueis nos bares de Jaraguá do Sul.

Mais de 3p policiais participaram da operação. O dinheiro.ainda não foi contabilizado .PÁGINA 5

Decretado o üm do

imposto do cheque
Para o setor empresarial, o fim daContríbuição
Provisória Sobre a Movimentação Financeira

signifies uma vitória para toda a sociedade. As

entidades de classe receberam a notícia na

madrugada de ontem, com otimismo. Para a

Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Ca

tarina), a extinção do tributo vai favorecer a

economia nacional e criar condições para o

crescimento sustentável.Opresidente daAcijs
(Associação Industrial), Paulo Chiodini, tam

bém comemorou o fim da CPMF e declarou

que resta ao governo agora aprender a não

gastar mais do que arrecada. Já em Brasília, o

ministroda Fazenda,GuidoMantega, disse que
um pacote demedidas para compensaro fim

do

tributo será anunciado napróxima semana.

.PÁGINAS 4, 13 e 14
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OPINIAO O CORREIO DO POVO
.

• EDITORIAL

o fim da CPMF
"Ontem o Brasil acordou

com a notícia do fim da CPMF

(Contribuição Provisória Sobre
Movimentação Financeira).
O que quase ninguém acre

ditava aconteceu. No dia em

que Lula recebeu um dos
maiores índices de aprovação
também viu seu governo sofrer
uma das maiores derrotas no

Senado. O jogo das barganhas
não funcionou, pelo menos

desta vez. Mas o medo da
'vitória do PT nas »róximas

eleições presidenciais também
impulsionou a oposição.

Porém o que jogou a favor
do PSDB e do Democratas foi
a irritação do povo brasileiro
com tanto gasto público e com'

tantos tributos. Na contramão,

o que era para ser um

grande dia para o governo

fede�al se transformou em

alívio para o bolso de todos"

todos os dias saem: notícias
sobre o atraso social do Brasil

comparado a nações mais

pobres, a exemplo dos indi

cadores educacionais divulga
dos na semana passada. A
insegurança nas cidades é

generalizada, os serviços
públicos são ruins, há falta de
investimentos. Mesmo assim os '

impostos não param de subir.

Além do descontentamento

sobre o quanto se paga de,

imposto, a indignação causada
pelo mau uso da verba émaior

ainda.
Na cadeia de produção,

por exemplo, a CPMF incide

sobre todas as etapas. Para os

empresários, a taxa encarecia,
portanto, o preço final de

produtos e serviços. Com isso,
o consumidor pode esperar
uma queda nos preços a partir
de janeiro de 2008. Pelomenos
este foi um dosmotivos que fez
o cidadão se voltar contra a

contribuição.
O que era para ser um

grande dia para o governo
federal se transformou em

alívio para o bolso de todos.
Pelo menos até que surja outro

'

tipo de contribuição.

.

• PONTO DE VISTA

o fim da CPMF e a

democracia brasileira

A decisão do Senado de'

rejeitar a prorrogação daCPMF
até 2011 gerou, como era

esperado, reações de ambos os

lados, de quem foi contra e de

quem ficou a favor da proposta
demanter o imposto criado para
resolver os problemas da saúde

sem que isto de fato se efetivasse

plenamente nos últimos anos.
Foram 45 votos a favor da

prorrogação e 34 contra, um

resultado que acima de tudo

demonstra o respeito a demo

cracia, onde nem sempre pre
valece os interesses apenas do

, governo" o tempo todo mais

interessado emmanter elevada

a carga tributária. Somente

aqueles que defendem em

primeiro plano' O aumento da

arrecadação, sem oferecer uma
proposta que poderia ser mais

sensata, quem sabe a eliminação
de alguns dosmuitos tributos ou
q sua redução. Ao contrário, o

• PauloCésar
Chiodini,
Presidente da ACIJS -

Associação
Empresarial de
Jaraguá do Sul

que se via e agora já com mais pratique umareforma tributária
ênfase, é o discurso oficial de 'justa, que descentralize os

que novos arrochos vêm por aí,' recursos que 'hoje deixam

com aumento da base de estados e municípios à míngua,
arrecadação. Esquece-se a lição pois ,amaior fatia fita nos cofres

mais fácil: não se gastarmais do federais.

que se arrecada. Sem gastança, A classe média, o setor

sem inchaço da máquina produtivo,contribuemsim,evão
pública, sem corrupção. contribuir para o País, mas que
A sociedade brasileira de- essa participação seja funda-

monstrou sua capacidade de mentada na produção, no es-

mobilização e de posiciona- "tabelecimento de regras coe

mento. Atribui-se omovimento rentes para um desempenho
contrário à permanência da real da economia. Há muitas

CPMF a setores que, conforme iniciativas positivas de cres-

o discurso oficial, são os mais cimento da economia, e que

'ínteressados em sonegar. Ora, elas prosperem, pois quem

que o governo implernente ganha é o Brasil. Mas não às

fiscalização séria, que acabe
-

custas de mais tributação e sim

com a informalidade, mas que do desenvolvimento e do aten-

faça isto dando o exemplo, dimento às questões funda-

cortando gastos na sua estru- mentais como os investimento

tura,-deixando de atender a em infra-estrutura, principal
interesses por desejo de manter mente. É preciso agora que o

sua forçapolítica e a articulação. País pense seriamente no seu

Que deixe de ostentação e futuro.

.' DO LEITOR

Caso Uderlene - Meningoccemia
Infelizmente, este não foi o

único caso de Meningoccemia.
Fiquei indignada quando li que
foi o primeiro caso registrado:
Quandonossos filhos ficamdoen

tes, com vômito e febre alta, logo
verificamos se existe rigideznanu
ca, pois não conhecemos outros

sintomas que podem salvar suas
vidas.

No dia 7 de abril de 2002,
minha filha, também com nove

anos de idade, levantou com febre
edorde cabeça,mesmos sintomas
de uma amigdalite. Logo apareceu
ovômito, tambémsintomadeuma

doença infantil comum. Mesmo
assim, a levamos aopronto-socorro
e, como não havia nenhum sinal
de inflamação, foi receitado
antibiótico e voltamos para casa.

Pelas 21h, percebimanchinhasem
seu corpo, que associei talvez a

uma reaçãodo remédio. Elaestava
cada vez pior. Então, enquanto ia

para seu quarto, após vomitar, teve
um desmaio. Isso me deixou

apavorada e fomos novamente-ao
Pronto-socorro do Hospital
Jaraguá.

,

Chegando lá, ela teve outro
,

desmaio e foi prontamente
atendida pela pediatra de plantão.
Quando levantou sua blusa já
percebeu as manchinhas, que
estavam ficando roxas e imediata
mente mobilizou a enfermagem,
avisando-me que poderia ser

meníngíte.Após os exames,minha
filha teve uma parada respiratória
na minha frente. Ainda tremo e

me emociono hoje ao lembrar do
ocorrido. Se tivesse esperado em

casa, pela falta de conhecimento,
minha filha teriamorridoemmeus

�

braços.Viminha filhanovamente
na UTI Infantil, totalmente

entubada. Os médicos lutaram
pela sua vida da Ih até as 5 h da
manhã.Geralmente, acriançaque

,

sobrevive a esta doença, fica com
'

sérias seqüelas. Pelo rápido
atendimento e diagnóstico,minha
filha hoje tem 15 anos e é com

pletamente saudável. Hoje seique
o primeiromédico que a atendeu
não poderia jamais ter diagnos
ticado o caso, pois mesmo que
fizesse o exame do líquido da

espinha, não teria aparecido, assim
comonão apareceu noexame que
ela fez antes de entrar emchoque.
A doençaatingiu a meninge três

dias depois, porque ela sobreviveu.
Sou eternamente grata aos

médicos que cuidaram dela e ao

fato de termos uma UTI que
sustentou sua vida enquanto os

remédios faziam efeito.
Acoincidência destes casos, já

soube de'outros também, é que
havíamos acabado de nosmudar
de Guaramirim, onde moramos

porcincoanos.Comopodemdizer

que não havia sido registrado
nenhum caso na regiãoiToda a

família fez tratamento devido ao

contato, entãooórgão responsável
por doenças infecto-contagiosas
sabia da existência. É justamente
por esta falta de informação, por
não divulgarem os sintomas raros,

mas existentes que nós, pais, não
estamos preparados para esta

doença.
Sou solidária a dor dos pais de

Uderlene, pois senti o chão sumir
demeus pés enquanto osmédicos
me diziam para me preparar para
o pior. Vamos cobrar informações
e que não deixem de lado os casos

que já aconteceram!

• Nadia Krawul$ki Corrêa, mãe
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O CORREIO DO POVO POLÍTICA.
No TCE
Depois doMinistério Pú

.
blico, ontem foiavezdoTri

bunal de Contas do Estado

receber o relatório de mais

de 800 páginas produzido
pela Comissão Processante
que investigoudenúncia so
bre irregularidade no prazo
concedido à empresaCana

rinho para execução de

obras no projeto Tiansjara
guá. Assumidas quando da
renovaçãodaconcessãopor
mais dez anos livre de con

corrência pública.

Câmara 1
CarionePavanello (OEM)

adiou retomo àCâmara de
Vereadores. Legalmente,
precisa licenciar-se do cargo
de presidente da Fesporte.
Intenção é a de participar
da nova eleição damesa di
retora do Legislativo. Que,
salvomelhor juízo e na au

sência de Pavanello, hoje
está nasmãos da vereadora
MaristelaMenel (PTdoB),
a princípio eleitora dela

mesma num universo de
onzevotos.

-Câmara 2
Crítica da prefeitura,

Maristela pode decretar

nova derrota à bancada
.

governista que, se quiser a

presidência, obrigatoria
mente terá de negociar
com a vereadora. Uma co

ligaçãoproporcional ria dis-.
putaporvagas àCâmaraem

2008, por exemplo, já que.
.

o partido dela não tem le

genda suficiente. Desde

sua posse o prefeitoMoa...
cir Bertoldi (PMDB) só

venceu uma para o co

mando do Legislative,
com o vereador Ronaldo

Raulino (PDT), quando
ainda no PL.

Contas
As despesas liquidadasnoano, de janeiro anovembro,

pela prefeitura deJaraguá do Sul, alcançaram R$
118.058.829. Com 55,30% para salários e encargos

sociais. De investimentos, o montante somou R$ 8,5
milhões, ou 7,24%.Acoleta e o transbordo do lixo pro
porcionaram uma arrecadação, até novembro, de R$
2.780.000, mas o custo alcançou R$ 6.210.000. C)
investimento na educação, no período, fQi 28,67%,
acima da exigência constitucional, mas na saúde, só

15,15%.Os números foramapresentadospelo secretário
da Fazenda Alexandre Alves a empresários da Acijs.
Por sua vez, o município tem créditos a receber de

dívida ativa em execução fiscal e cobrança
administrativa deR$ 22.783.000.

Estratégia 1
o núcleo pensante do PMDB ainda não tem nome

definido para disputar a cadeira de presidente da Câmara
de Vereadores. Mas, em relação à eleiçãomajoritária, já há
quase que um consenso: quanto mais candidatos contra

Moacir Bertoldi, melhor. No caso, votos pulverizados e a

possibilidade de o PT disputar em chapa pura, já que aqui
não há segundo turno.

Estratégia 2
Bertoldi,mesmo queumpoucodesgastadopoliticamente,

teria inn elenco de obras para mostrar no palanque, já
inauguradas ou em andamento. A idéia é jogar a batata

quente do insucesso de algumas empreitadas no colo da

.

Câmara de Vereadores. Com uma postura de governo

diferente dos primeiros três anos, posando de vítima.

Tiroteio
Vereador e pré-candidato a prefeito de Guaramirim,

Evaldo João Junckes desancou o peemedebísta Nilson

Bvlaardt, outro pretendente, em reunião convocada pela
.

SDRAcusa o desafetode serfuncíonánodoDeinfra lotado

em Florianópolis, mas que passa a semana ria cidade: É só
.

uma prévia da campanha eleitoral.

Celso Machado
rrllacao@ocorrriodopow.com.tir
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E nós?
Na semana que vem o

governo publica os editais

. para a construção de

cadeias em Brusque e em

Itajaí, praticamente às

expensasdoEstado. Que já
recebeu da prefeitura de .

Jaraguá do Sul escritura de
área para ampliação do

presídio. Sem data para

começar e, muito menos,

destinação de verba,
embora o prefeito seja do

PMDB.

Nem aí
A contar de julho úl

timo, motoqueiros que

usam o veículo para pres
tação de serviços tive

rammais seis meses para

se adaptarem às novas

normas do Detran. À
época, pipocaram protes
tos por todo lado, in
clusive em [araguá, pe
dindo mais tempo. Mas

a maioria não deu a mí

nima até hoje, com de

zembro pela metade.

Podem preparar o bolso

para multas.

Vai e vem

Novamedida judicial,
em julho último, suspen
dendo convênio entre

Detran, Secretaria de
Segufança Pública e

Sindicato dos Cartórios

de Registros de Títulos e

Documentos, que.obriga
registro em cartório de

_

contratos de financia- .

menta de veículos, foi
acatada: . pelo Detran só

no final de novembro.
. Até quando, não se sabe.

O registro custa quase
"

.

uma prestação.O registro
'

rende aos cartórios cerca

de R$ 2,5 milhões/mês.

RETRANCA
Concurso
Inscrições para concurso da prefeitura de Jaraguá

do Sul terminam hoje. São 355 vagas para o quadro
de pessoal permanente: 142 para candidatos com

formação de nível superior, 154 de ensinomédio, com
cinco reservadas a pessoas com deficiência e 59 de

ensino fundamental, uma para deficiente.

Reação
Deputado federal e ex-prefeito de Blumenau, Décio

Lima (PT) vai presidir comissão especial da Câmara

dos Deputados que analisa proposta de emenda à

Constituição prevendo isenção de impostos para a

produção de CDs e DVDs de música brasileira. Ten

tativa de combater os estragos causados pela pirataria.

Menos
Pinho Moreira, presidente estadual do PMDB,

govemadorpornovemeses e atualpresidentedaCelesc,
teve a aposentadoria vitalícia de R$ 22 mil sustada,
recorreu e ganhou. Mas, ria terça-feira, a Justiça
determinou queganhemenos comoex-governador: R$
10mil, salário de Luiz Henrique da Silveira (PMDB),

que também recebe.Comessas aposentadorias, oEstado
vai gastar em 2008 mais de R$ 13 milhões.

,

Sonegadores
Notificações fiscais já mapeadas em Joinville,

Blumenau, São José e Florianópolis somam R$
72.584:189,80 em sonegação de impostos.
Levantamento é do Ministério Público através do

Centro deApoioOperacionaldaOrdemTributária.

Só em 2007 oMP já ajuizou em todo o Estado 831

denúncias pelo não recolhimento de impostos em

montante superior a R$ 51 milhões.

É lei
Fica proibida a vendade bebidas alcoólicas emesta-

.

belecimentos comerciais situados em áreas' contíguas
às faixas de domínio do Departamento Estadual'de ..

. Infra-Estruturacom acessodireto às rodoviasestaduais.

Exceção aos localizados nos perímetros urbanos. É o

que diz projeto de lei do deputado Gelson Merísio

(OEM) aprovadopelaAssembléia.

((
Jangada
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MÁRCio DA SILVEIRA:

'Fim do imposto do cheque é

conquista para a sociedade�

Já para economista, o

tributo era eficaz no

combate à sonegação

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
"O governo perdeu um ex

celente instrumento fiscalizador".

Aafirmação é doeconomistajorge
Brognoli, também professor de
administração e economianaUm
ville (Universidade da Região de

[oínvílle) sobre a decisão do Se

nado, namadrugada de ontem, de
rejeitar a prorrogação da CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira) até

2011. Com esse resultado, a co

brança da taxa de 0,38% sobre as

transações bancárias deixa de ser

feita a partir do dia 1º de janeiro.
Porém, para Brognolí, o fun do

_imposto vai impulsionar o cres

cimento do consumo, que se

reverterá em tributos. ''A verba
não arrecadada com aCPMF será

injetada 110 consumo e parte dela
retornará aos cofres públicos
através de impostos", previu.

O economista afirma também

O presidente daAcijs (As
sociaçãoEmpresarialdeJaraguá
do Sul), Paulo Chiodini, tam
bém comemora a decisão do
Senado. "Hámuitas itúciativas

positivas de crescimento da
economia. Mas não às custas

demais tributação e simdo de
senvolvimentoedoatendimen
to às questões fundamentais,
como o investimento em infra

estrutura", comentou. Em

PIERO RAGAZZI

Secretário Márcio da Silveira diz que o fim da CPMF é um ganho para todos

que a retirada do imposto não vai
'. refletir no preço final dos produ
tos, mas acredita na possibilidade
de o governo aumentar o Cofins

(Contribuição para Financia

mento de Seguridade Social),
incidente sobre a receita bruta
das empresas em geral. "Se o go
verno quiser recompor a receita,
porém, ele também deverá criar
mais oportunidades de desenvol
vimento às empresas brasileiras",
ressaltou.

O secretário de Desenvolvi
mento Econômico, Márcio da

Silveira, também empresário,
COmenta que o fim da CPMF é

um "ganho para a sociedade" e

que o governo deveria buscar
a redução dos gastos públicos
e fazer a revisão dos programas
desenvolvidos, em vez de com

pensar a perda dessa receita

com o aumento de outros tri

butos. "O governo tem que gas
tar menos. Quando foi criada,
a CPMF se destinada para
melhorias na saúde, mas foi
usada para outras finalidades",
criticou.

agosto, a Associação Empresarial
iniciou mobilização contra a

CPME
A campanha buscou o apoio

das federações empresariais do
estado e estabeleceu contatodireto
com os parlamentares catarinen

ses para que eles se posicionassem
contrários aos interésses do gover
no na proposta de estender a

'

contribuiçãopormais quatro anos.
Dos três parlamentares que

formam abancada catarinense
no Senado, apenas Raimundo
Colombo (OEM) rejeitou a

proposta de prorrogação da
CPMF até 2011. Ideli Salvatti

(PT) e o peemedebistaNeuto
de Conto, ambos da base de

apoio ao Planalto, votaram a

favor da prorrogação. Com o

fim da CPMF, cerca de R$ 40
bilhões deixarão de ser

arrecadados em 2008.

VITÓ.RIA PA.�A ASSOCIA.ÇÃO EMPRESA�IAt

Comitiva da Polônia debate

negócios com emp'resários
JARAGUÁ DO SUL

Uma comitiva da Polônia
visitou o município ontem, e

conversou comempresários sobre
as oportunidades de negócio
oferecidas pelo país. O 1º cônsul
da embaixada da Polônia, Piotr
Maj, também chefe, do Depar
tamento de Promoção e Inves
timentos da Polônia, a consulesa
da Polônia para a região sul do

Brasil, DorotaBarys, e o diretorda
Câmara de Comércio e Indústria

Brasil/Polônia p-ara a região,
MarcoWiliczinski, falaramsobre
a busca de ummaior intercâmbio

entre os dois países.
"Jaraguá do Sul tem muitas

empresas grandes, por isso é um

excelente foco de negócios",
afirmouPiotrMaj, acrescentando

que cerca de 1.500 empresas de
SantaCatarinaimportamprcxlutos
da Folônia. Entre as importações
estão máquinas industriais,
fertilizantes, prcxlutos quúnicos e
auto-peças.
A comitiva vem percorrendo

o país desde o ano passado. Em
Santa Catarina, a equipe visitou,
além domunicípio, as cidades de
São Bento do Sul, Erechim e

Florianópolis. Na capital, a

comitiva reuniu-se ontem com o

governador Luiz Henrique da

Silveira, para debater parcerias
nas áreas econômica e cultural.

Um dos projetos é a instalação de
uma escola de dança polonesa no
estado em 2009, nos moldes da
Escola de Dança Bolshoi, em
Joinville. (DZ)

CÉSAR JUNKES

Cônsul polonês disse que Jaraguá do Sul é um grande foco para negócios

DUAS RODAS RECEBE PRÊMIO PELO
DESTAQUE NO SETOR DE ALIMENTAÇÃO
A empresa Duas Rodas recebeu o Prêmio Fornecedores Mais Lembrados da

Indústria daAlimentação 2007, em cerimônia realizada ontem, em São Paulo, no
salão Fecomércio. Através de pesquisa realizada no segundo semestre de 2007,
com 5.983 profissionais da indústria da alimentação, a Duas Rodas foi eleita em
três categorias: Aromas e Realçador de Sabor - Coberturas, Xaropes e Recheios
- Emulsificante/Espessante/Espumante, sendo uma das únicas empresas a

receber a premiação em mais de uma categoria. O evento organizado pela
Revista Indústria da Alimentação que é uma publicação da ABIA (Associação
Brasileira das Indústrias da Alimentação) reuniu aproximadamente 600

profissionais do segmento. Atuando no mercado de ingredientes para alimentos,
há 82 anos, a Duas Rodas é uma das maiores produtoras de matérias-primas
para a indústria de alimentos da América Latina, ocupa uma posição de destaque
no mercado brasileiro e-de referência internacional em seu ramo de atuação.
Com 100% de capital nacional, sua matriz está localizada, em Jaraguá do Sul,
além de possuir unidades no nordeste brasileiro, Argentina e Chile.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

./

POLICIA SEXTA-FEIRA, 14 de dmmbro de 2007 15
redacao@ocorreiodopovo.com.br

CONTRAVENÇÃO

.
HVl apreende cerca de 60' caça-níqueis
30 pOlicias fizeram

vistoria em 58_ bares
de Jaraguá do Sul

GENIELLI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
Proprietários de bares da

cidade foram surpreendidos na

tarde de ontem. Cerca de 58
estabelecimentos de [araguá do
Sul foram vistoriados por 30

policiais militares na Operação
Caça-Níqueis. Cerca de 60

máquinas foram apreendidas até

as 18 horas de ontem. A ação foi
uma determinação doMinistério
Público que emitiu os mandados

de buscà e apreensão.
Devido à falta de espaço para

guardar asmáquinas, os peritosda
PolíciaMilitar retiraram apenas a'

placa-mãe e o leitor de cédula dos
equipamentos. A operação con
tinuou durante a noite e por isso o

número demáquinas confiscadas
deve ser aindamaior.

O tenente-coronel, César

Nedodkteko, não quis dar mais.
detalhes sobre o caso antes do tér
mino da operação, mas adiantou

que a ação foi uma determinação
doMinistérioPúblico para coibir a

proliferação da prática na cidade.
Através de denúncias, o órgão fez
um levantamento dos bares suspei
tos. Esta relação foi encaminhada
para a polícia que iniciou a

operação às 14 horas de ontem.
Conformeumdos proprietários,

que preferiu não se identificar, as

máquinas são atrativo para os

fregueses, por isso elemantinha os

equipamentos escondidos nos

fundos do bar. "Querer eu não

quero, mas o caça-níquel é um

chamariz de clientes", confessou.
Os proprietáriosdosbares foram

autuados em flagrante porcrime de
contravençãopenal (previstonaLei
3.688/14, artigo 50, do Código
Penal) e respondem um termo

circunstanciado, perante oJuizado
EspecialCrirrrinal. Elespodempegar

de três meses a um ano de prisão:

Polícia Militar cadastra para
a Operação Viagem Segura
JARAGUÁ DO SUL

Se você programou passar as

férias de final de ano longe de

Jaraguá doSul e estápreocupado
com a segurança de sua casa po
de procurar aPolíciaMilitar para

pedir ajuda.A operaçãoViagem
Segura começa no próximo dia

23, domingo, com o objetivo de

diminuir o número.de crimes

registrados nestes meses.
Quem quiser o apoio da PM

precisa se cadastrar no 14º

Batalhão, na Rua Gustavo Ha

gendom,Vila Lenzi.O horário de
atendimento é das 8h ao meio

dia e entre às 14h e 18h. Depois
da ficha de. cadastro preenchida,

a corporação organiza um iti

nerário de rondas diárias e gra

tuitas às residências inscritas. A

operação encerra no dia 17 de

fevereiro de 2008.

Segundo o tenente-coronel

CésarNedochetko, no ano pas
sado a iniciativa incluiu a fis

calização de 500 casas. Todas

tiveram a verificação contínua
. dos policiais. "O nosso efetivo

é o mesmo do resto do ano, mas

graças ao esvaziamento da ci

dade ficamos disponíveis para

isso", explica. Caso haja sus-

.

peita de arrombamentos e

furtos, eles avisam os pro

prietários. (KE)

PIERO RAGAZZI

Policiais retiraram a placa-mãe dos equipamentos nos bares fiscalizados

PREJUízo DE R$ 11 MIL

GoLpe do 'achadinho'
faz mais uma vítima
JARAGUÃ DO SUL

Na tarde de ontem, por volta

das 12h30min,mais uma pessoa foi
vítima de golpistas. Eles con

seguiramenganar umapessoa, cujo
nome não foidivulgado, e levaram
cerca de R$ 11.500. Segundo
infõrmações da Polícia Militar, ao
sair do banco Bradesco a vítima

notou que umhomemdeixou cair

uma folha de cheque. Depois de

apanhar a folha, a pessoa devolveu
ao golpista.

O estelionatário simulou ter

ficado agradecido e disse que

queria recompensar a atitude com

R$ 100. Mas para tal, ela deveria
trocar um vale pelo dinheiro em

. .umestabelecimentocomercial.No

entanto, foi sugerido que ela

deixasse a bolsa. Ao retomar do

suposto estabelecimento (que na
verdade não existia), a vítima

percebeu que se tratava-de um

golpe, já que oestelionatário tinha
sumido e levado todo o dinheiro,
cheques e documentos pessoais..

DICAS DE SEGURANÇA
• Avise a um vizinho de confiança que irá viajar;
• Peça a ele que fiscalize a sua casa;

• Reforce a segurança com travas e alarmes;
• Não deixe luzes acessas.
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Horário
A Aciag (Associação Empresarial de Guaramirim) estará

atendendo de portas fechadas do dia 24 de dezembro a 4 de

janeiro. Retornando as atividades normais no dia 7 de janeiro.
Apenas o SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito)
permanece de plantão, respeitando o horário de natal do

comércio.

Inauguração
Acontece hoje, às 17 -horas, a inauguração da ala de internação

do Hospital e Maternidade São José. As obras foram realizadas com

a contribuição do governo do Estado de Santa Catarina, Prefeitura
de Jaraguá do Sul e as empresas Weg, Duas Rodas e Marisol.

Tráfico
A Polícia Militar e Civil prenderam dois traficantes em uma

residência do Centro de Corupá, por volta das 14 horas de

quarta-feira. No local os policiais encontraram 45 gramas de

crack e R$ 1.22/. Além de balança, aparelhos eletrônicos,
monitor, televisão, aparelhos celulares, oito DVDs, máquina
digital, MP3 e MP4. Os traficantes com iniciais J.C.S e J.p'
foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia"Civil de
Corupá..

Estola (lp Gove rno
A.solenid.ade .. de formatura da sexta turma. de alunos

da Escola de Governo e Cid'ad�hía da Amvali

(Associação dos Municípios do Vale do" Itapocu)
aconteceu na última tetça-feira. O c�rso é'promovido
pelo Icep (Institute de Cidadania e Estudos. Políticos),
em pàrceria: com. a Un.êtj e à Amvali. A,'Escola de
Governo prioriza a formação e capacitação de pessoas da

micr6rregiao, para exeêéerem, atividades ptíblícas ou

privadas com competência e liderança. Para o Presidente
da Amvali�. Felip� Voigt, "a Escola. de Gcverno,c.,nos
possibilita a 'troca de experiências e de conhecimentos

parélque possamqs deseI,lvolveJJum trabalhqmelhor nos
municípios pequenos". Ás aulas acontecem todas as

terças-feiras, das .19 às 22 horas, são ministradas por

·'lideranças da esfera mufiicipal, estadúal"e naéionât

correio,com@ocorreiodopovo.com,br

O progrí'l.lpa "Rêciclar é Preservar", desenvolvido pelas
Secretarias Municipais de Educação, Cultura, Esporte e

Lazer, éAgricultura eMeio Ambiente deCorupá, finalizou
em novembro, a coleta do material recidável nas

instituições escolares. Durante o ano foram coletados

'25.707,99 quilos de reciclâvelt rendendo R$ 3.126,51,
dividido proporcionalmente entre as escolas. A atividade

integra o PrcgramaMunícípal de PreservaçãoAmbiental
"Reciclar é Preservar", que visa-reduzir o volume de lixo

que vai .para o aterro controlado, colaborando para sua

vida útil. O programa é desenvolvido anualmente no

período de março a novembro e envolve alunos da

educação infantil e ensino fundamentaldas instituições
escolares de Corupá.

'

Verão 2008
A Episteme Eventos já está
comercializando os estandes

para Feira Saldão de Verão

2008, que acontecerá nos
dias 15 e 16 de março na

Arena Jaraguá. A parceria
com a CDL (Câmara de
Dirigentes Lojistas) foi
oficializada, e empresas
associadas terão desconto de

,

10% na compra do estande.
Contatos podem serfeitos

pelo telefone 3371-6757.
-

Parte da renda será revertida
ao Rotary Clube Jaraguá do
Sul, do qual estará
repassando os recursos para
Associação Novo Amanhã
Comunidade Terapêutica.

r�Bh��_9� q4;J�'§-�-
1 ° Prêmio: 00.157 - R$ 200;000,00
2° Prêmio: 52.332 - R$ 12.000,00

'!'3° Prêmio: 52.634�B$ 8.000,00
4° Prêmio: 26.350 '- R$ 6.000,00
.5° Prêmio: 55.28� - R$ 4,000)00

INSTRUTOR DE INGLÊS
Processo Seletivo 2008

Selecionamos Instrutores para o

nosso Departamento de Ensino da
Unidade: Jaraguá do Sul

Requisitos:
- Total fluência em inglês.
- Desejável vivênciã ern país de

língua Inglesa.
- Disponibilidade para manhã, noite
e sábados.

Tel. para cantata:

3371 ..0234 ou 3055-0234

Resp. Danúbia Fidélis

Inglês ao seu alcance

CONCURSO: 783

01-[4-04-06-07
14-36-48-51-52
56 - 64- 67 - 68 -73
75 - 83- 86 -92 -98

"Aflita se viu a Virgem Maria aos

pés da cruz. Aflita me vejo eu. Valei

me, Mãe de jesus. Confio em Deus
com todas as minhas forças, por
isso peço que ilumine meus ca

minhos, concedendo-me a graça
que tanto desejo. Amém." Reze du
rante três dias e faça três pecldos:
um impossível e dois difíceis. No

quarto dia, divulgue essa oração.
E.S.e

..
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BOA AÇÃO Empresa conclui- doações para a

restauração do een�ro Histórico
CÉSAR JUNKES

JARAGUÃ DO SUL
O vice-presidente da Weg,

Sérgio Schwartz, anunciou du-

. rante reunião com o prefeito
Moacir Bertoldi, a entrega de

mais R$1 milhão para o término

das obras doCentroHistórico da

cidade. O projeto de revita

mação, que iniciou no primeiro
trimestre de 2007· pretende
restaurar a arquiteturamais antiga
da cidade, transformando-anum
centro de cultura e lazere •

A Weg investe no Centro

Histórico desde 2001, quando
comprou o prédio da primeira
fábric::a e o recuperou, transfor

mando-o no Museu que leva o
.

nome da empresa. Este ano, já
dooumais de R$ 2 milhões para a

obra que, segundo Sérgio,mudará

a cara do município. "Várias

cidades do mundo já acordaram

para o fato que o centro histórico

tem um valor inestimável. [ara
guá do Sul mostra que está em

sintonia com essa tendência.

Teremos uma biblioteca pú
blica, praticamente em frente

ao terminal de ônibus urbano.

Isso terá um impacto cultural
fantástico para a comunida

de", diz.
AprovadopelaLeiRouanet, o

Projeto de Revítalízação do Cen
tro Histórico vai custar aproxi-

. madamente R$ 3 milhões. Além

daWeg, a prefeitura contou com
o apoio lqnottiSIA, Duas Rodas
IndustrialLtda,MetalúrgicaTrapp
Ltada, Posto Mime e outras pes

soas flsicas.

Iniciativa alegrou crianças que tiveram o presente de Natal garantido, outros bairros também serão contemplados

Gats entrega brinquedos
·a crianças do Jaraguá 84 Temperaturas voltam a subir e

passam dos 3o,De em toda região
Inicic1tivc1 é resultc1do
dc1s dOc1ÇÕPS fpitc1s
durc1ntp Mostrc1 Tpc1trc1l

galhadas dos adultos. Tudo isso,

porém, teve dois objetivos
básicos. O primeiro foi prestar
contas ao público que prestigiou
a primeira edição da Mostra

.

Teatral deAlunos, realizada nos
dias 24, 25 e 28 de novembro e

1º e 2 de dezembro, no Museu

Emílio da Silva. Quem assistiu

às peças apresentadas, trocou o

ingresso por brinquedos e livros.
Em seguida, a visita de ontem

ainda serviu pará alegrar famílias
carentesatendidaspelos programas
sociais da Prefeitura. Segundo
lidiaZenaideSabel, coordenadora
de Assistência à Criança e ao

Adolescente, as bonecas e

carrinhos doadosporessas pessoas
serão os únicos presentes deNatal

a entrar em diversas casas do

município.
De acordocomasexpectativas

do menino André Rosa, de nove
anos, o ideal era, que isso não

acontecesse.Mas, paranão correr
o risco, ele agarrouum superherói
de plástico entre as mãos. "Eu

gosto", confessou.
Ao todo, a platéia do. Gats

entregou 133 brinquedos que
serão distribuídos também nos

bairros Boa Vista, João Pessoa e

Santo Antonio. Caso sobrem
.

produtos, projetos como o

Abrigo Provisório, Procad e

Sentinela entram na lista. Já os

poucos livros repassados ao

longo da mostra vão para as

bibliotecas jaraguaenses.

JARAGUÃ DO SUL
O clima instável dos últimos

dias já foi embora e, com ele, as
chances de temporais na regiãode

[araguá do Sul também. Segundo
o meteorologista Marcelo Mon

teiro, da Epagri/Ciram de Floria

nópolis, a frente fria em atuação
no Estado desde o início desta .

semana deu lugar a umamassa de
ar seco. Ela deixa o tempo firme

com '�'levação significativa nas

temperaturas e sensaçãode tempo
abafado .

Omforme aprevisãodoCentro
de Informações de Recursos

Ambientais e de Hídrometeoro-
.

logia de Santa Catarina, a sexta
feira e ó sábado serão marcados

pelocalorOs termômetrosdevem
registrar mais de 30ºC, com
facilidade. O sol predomina em

grandep�edodia,dandoespaço
para trovoadas à tarde e à noite.

DICADE VERÃO - Quem
pretende passar o final da semana
àbeiramar, aindapode aproveitar
a programação deNatal de Barra
Velha em ritmo de festa.A cidade

realiza, às 19h30 de hoje, evento
especialnapraia de Itajuba.Além
de acender as luzes natalinas, a

, população também tem a chance
de ver apresentações culturais e

conferir a chegada do PapaiNoel.
Nosábado, é avezdaprimeira

edição do projeto Dança na

Praça Lauro Loyola, às 20h. Logo
em seguida, a Avenida Itajuba
recebe um trio elétrico: Já no
domingo, o Natal Luz volta a

acontecernoCentro, comcorais,
grupo folclórico e terno de reis.

Tudo a partir das 19h. (KE)

KEllY ERDMANN

JARAGUÃ DO SUL

"Seja rico, ou seja, pobre, o
velhinho sempre vem". Foi dando

vida a essacanção que as crianças
do Cras (Centro de Referência

da Assistência Social) do Bairro

Jaraguá 84 receberam o Papai
Noel. Namanhã de ontem, foi a
vez delas de sorrir com as brín

cadeiras e brinquedos oferecidos

pelo tradicionalhomemdebarbas
brancas.

Levado pelo grupo Gats, ele

presenteou os pequenos e ainda

fez questão de arrancar gar-

OUTRAS CAMPANHAS

IGREJA CATÓLICA
Período: até hoje
Local: Matriz

Doação: alimentos
Beneficiados: famnias cadastradas
Confido:3371-0321

SHOPPING BREITHAUPT

Período: até 22 de dezembro
Local: Espaço Natal Feliz (2° piso)
Doação: presentes
Beneficiados: crianças da microrregião
Conbdo:3275-1122

SUPERMERCADO BRASÃO
Período: até 22 de dezembro

Loçal: filial Barra do Rio Cerro

Doação: alimlÍntos e brinquedos
Beneficiados: famílias carentes do Jaraguá 84
Contato.: 3376-4434

GRUPO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS
Período: até, 18 de dezembro
Local: Rua JoséEmmendoerfer, 1440, Nova Brasília

Doação: dinheiro, cestas básicas ou alimentos avulsos

Beneficiados: famílias carentes da TifaMonos
Contdo:3371-8765/9995-8765/9929-0289 Barra Velha deve atrair furlstas com orooramaeão esoecial de Natal
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Apresentação acontece

amanhã. Repertório tem
canções natalinas
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KELLYERDMANN

JARAGUÁ DO SUL

De julho até o início de dezembromais de seis

mil pessoas puderam conferir a volta da

Orquestra Filarmônica de Jaraguá do Sul aos

palcos de Santa Catarina. Agora, os quase 60

músicos quea compõem retomam à cidade para
encerrar o ano de maneira diferente. Amanhã
eles se juntam ao público na Praç� Ângelo Pia

zera, no Centro, em um concerto marcado pela
alegria.

Conforme o maestro Daniel Bortholossi, o

repertório apresentado inclui obras leves e

festivas. Entre elas estão composições de Tchai

kovsky, Strauss, Bizet e Verdi, todas seguidas por
diversas canções natalinas prontas para serem

acompanhadas pela platéia. "Quem vier, não vai
se arrepender", resume. Para garantir que esse

momento seja positivo tanto ao grupo, quanto a

quem estiver do outro lado, aOrquestra promete
ir além da música. A escolha de tocar ao ar livre
na noite de sábado leva em consideração esse

objetivo. ''A Praça foi uma forma de estarmos

mais próximos de pessoas que não costumam ir

ao teatro", explica Bortholossi.À frente do palco,
o público- deve encontrar 80,0., cadeiras

disponíveis durante o espetáculo.
Depois de uma dezena de apresentações, este

evento finaliza a temporada anual da Filarmô
nica. Mas, em 2008, há a promessa de dar
continuidade ao Circuito Catarinense. Finan

ciado pelo governo catarinense através do

Fundo de Incentivo à Cultura, ele abriga grupos
de várias. partes do Estado. Além disso, a

. representante de [araguá do Sul ainda deve

assumir outro roteiro de concertos, via Lei

Rouanet e patrocinado por entidades privadas.

L O V E W E A R
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SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagoflcalves@f1etuf1o,corn,br)

GRANDEPESSOA

Quem conheceu - e foram muitos - concordam plenamente, que
dona Cláudia Leier (falecidá. ria terça-feira) foi uma 'pessoa
exemplar. Foi uma das fundadoras do Clube'de Idosos e doClube de

Mães, coordenadora da Liturgia na Igreja Matriz São Sebastião e

com um trabalho social que visava amenizar a dor do próximo e dos

que sofrem com o fato de não terêm numa mesà, mesmo que humilde,
algo digno preparado para corner, Foi' uma pessoa plena e que
estruturou sua vida sobre princiPias éticos superiores aos desejos
imediatos do consumismo moderno, pois tinha um grande lastro

espiritual. Sem dúvida, foi uma pessoa excepcional.

bonés na Marcatto Chapéus, não
Camões.

pagado a conta e deixado o débito
Agora, folheio uma revista é leio

para a atual diretoria. Coitado do
uma declaração de Chico Anísio

BONÉS

Tem um dublê de empresário em

Jaraguá que adoraria ser presídente
do Juventus, mas não tem carisma e

tampouco
.'

capacidade para ser

dirigente. Além disso, anda

dizendo '''''Por aí. que a antiga
diretoria.do clube teria comprado

SAUDADE

Olha só gente, passei quase toda a

minha vida - que não é lá tão curta

assim - lendo e ouvindo que a

palavra "saudade" só existe na

língua portuguesa e não tem similar

em qualquer outra língua no

mundo, e isso deve encher de

orgulho quem fala o idioma

rapaz, não sabe o que fala. A dívida' 'sobre a palavra jóia do português:
de R$ 4.000,00 foi paga sim,
senhor! Com cheque deste

colunista, Moa Gonçalves, que era

e ainda é um dos diretores do

Moleque Travesso. Outra coisa,
não quero ser ressarcido. O

Juventus vale muito mais do que

sua língua venenosa. Vai te catar,

mané! Mais informações com Sr.

Gilberto Marcatto, diretor da

empresa que o clube estaria

devendo.

DISCOTHEQUE

Hoje à noite, na Choperia
Bierbude, acontece a Festa da

Discothéque, com a presença do

grupo de pagode Bom Astral de

Blumenau, e a presença do DJ
Rodrigo Fabro, commuito Eletctro

House.

DOLEITOR

"Caro Moa. Como a sua coluna.é

muito prestigiada na nossa região,
gostaria que você registrasse que eu,
assim como vários torcedores do

Grêmio Esportivo [uventus,
estamos inconformados com' a

atual situação do nosso tricolor.

Estamos totalmente descontentes.

Aproveito também para fazer uma

pergunta: por que os grandes
empresários da nossa cidade não

.

'estão dando a sua parcela de.
apoio?" Alexandre dos Santos -

Pakka. Com a palavra!

"Se saudade prestasse, existiria' em

inglês. Saudade é um sentimento

ruim que só nos põe pra baixo � nâo
serve para nada." Logo de ti, Chico?

CONFRATERNIZAÇÃO SNOOKER

Após um ano de disputa, o Clube
Snookerfruende (Amigos do

Snooker), que se reúne todas as

semanas na residência do

empresário N icácio Gonçalves,
.

promove amanhã, mais conhecido
como sábado, na paradisíaca
chácara Recanto das Palmeiras, em
Guaramirim, um delicioso almoço
de confraternízação para entrega do
troféu "transitório", conquistado
pelo anfitrião do babado o amigo
João BatistaVieira.

TE COi\JTEl!

Hoje, à noite naCombat, tem a festa de 18 anos de sucesso em Jaraguá
da Studio FM. Presença das bandas Cogumelo 'Plutão, Edu Ribeiro é

vários Djs.

"FRASE DO DIA Rua Relnoldo Rau,

K�NTAN
\/ SUSHI LOUNGE

/\

. Nunca se ache demais, pois tudo o que é demais sobra, tudo
o que sobra é resto e tudo o que é resto vai para o lixo.
-Anônimo

I EDE
Saborearumbom chapeado no TexasGril.
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Bee Movie - A História de uma Abelha
(16h, 17h50, 19h40, 21h30
- SeX/SeglTer/Qui)
(14h10,16h,17h50,19h40,21h30
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 2
Encantada (Dub)
(16h40, 19h, 21 h1 ° - SeX/SeglTer/Qui)
(14h30, 16h40, 19h,21h10
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 3
A Lenda de Beowulf
(17h, 19h1 0, 21 h20 - SeX/Seg!Ter/Qui)
(14h40, 17h, 19h1 0,21 h20
- Sáb/Dom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h30, 17h20, 19h1 0,21 h
- SeX/Seg/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h' 'l, 21 h30
- Sáb/DomlTer/Qua)

• Cine Cidade 2
Encantada
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1 °
- Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Bee Movie (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
A Lenda de Beowulf
(14h15, 19h - Todos os dias)

Antes Só do que Mal Casado
(16h30, 21 h15 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Encantada (Dub)
(14h30, 16h50, 19h15, 21h45
- Todos os dias)

BLUMENAU

• Cine Neumarkt 1
Bee Movie (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Encantada (Dub)
(14h30, 16h40, 19h20, 21h30
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
A Lenda de Beowuif

.
(14h40, 21h10- Todososdias)

Mandando Bola
(16h50, 19h1 O-Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Hitian Assassino 47

(14h20,16h30,19h40,21h50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
Antes Só do que Mal Casado
(16h10, 21 h40 - Todos os dias)

Eu e as Mulheres
(14h10, 19h30 - Todos os dias)

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

Morte no Funeral
(19h, 21 h - Todos os dias)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
Santo Ângelo
Santo Esperidião
São João da Cruz

EFEMÉRIDES
Dia Nacional do Ministério Público
Dia Nacional de Combate à Pobreza

1956
Anunciada a aquisição pela Marinha
brasileira de um porta-aviões
britânico de 19 mil toneladas, que
receberia o nome de Minas Gerais.
1992
A Fundação Pró-Sangue Hemocentro
de São Paulo inaugura o primeiro
banco de medula óssea da América
Latina.

1994
Representantes de 29 países se

reúnem no Rio de Janeiro para
discutir o controle da emissão de
gases poluentes.
1997
Dez militantes da Greenpeace são
presos ao tentarem impedir o
desembarque de um carregamento de
soja transgênica no porto de São
Francisco do Sul - se.

PREVISÃO DO TEMPO

Sol em Santa Catarina
Presença de sol em todas as regiões, com
mais nuvens e condições de chuva fraca e
isolada no infcio e fjnaldo dia, da Grande
Florianópolis ao Norte do Estado,
associada à circulação maritima.
Temperatura em elevação.

� Jaraguá do Sul e Região

O CORREIO HÁ 20 ANOS
PDS renova o diretório em dezembro
o Correio do Povo, edição 12 a 21 de dezembro de 1987, divulgava
que o Partido Democrático Social (PDS) de Jaraguá do Sul, assim
como de Corupá, Guaramirim e Schroeder, realizaria no dia 13 de
dezembro daquele ano, a Convenção Municipal para eleição dos
membros e suplentes do Diretório Municipal, além da escolha dos
delegados e suplentes à Convenção Regional e; ainda, eleição das
Comissões Executivas Municipais. Em Jaraguá, a Convenção te_ria
lugar no Clube Atlético Baependi, onde os 700 filiados poderiam
votar nos candidatos da chapa única que concorria ao diretório.
Para a presidência do partido, Reiner Modro declarava-se não
candidato, mas dizia que a partir da Convenção do PDS traçaria
estratégia para a busca de vitória nas eleições de 1988.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:
. extra@ocorreiodopovo.com.br

ANIVER,SÁRlOS ui,

14/12
Alexandre Boddenberg
Bryan da cosa.,

.

Daniel S. Pereira
Fabiana Draeger
Gretisa Ranghetti
Henrique Roberto da Cruz

Igor Martins
Jonatan G. Trentini
Julio César Maba Floriani
Marcelo Fabiani
Maria Raimundi

Miqueias Natan Bienert
MoacirVital Vegini
atilia Schwirkowski

Rosangela L. Correa

Roseli Selke
Silvia P. Vieira
Soraia Cristina Nunes Rellner
Viviane Kosloski Dzonek

,UTILIDADE PÚBLICA
ORQUESTRA
Concerto de Natal daOrquestra
Polonesa do Brasil acontece hoje,
às 20 horas, na Igreja Nossa
Senhora Aparecida, no bairro
Oxford, emSão Bento do SuI.

PAPAl NOEL
Os moradores do Bairl'O João
Pessoa recebem hoje, às
20h30, a carreta do Papai Noel.
O evento acontece na

Sociedade João Pessoa.

NATAL
O Auto de Natal da Igreja
Católica São Sebastião será
realizado nesse domingo, dia
16 de dezembro, às 20h30.
,

6
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 20°1 MÁX: 27"

HOJE � sÁBADO � DOMINGO A-.
MIN: 18° C l_,_) MIN: 17" C<__;) MIN: 22" C l_,_)MÁX: 280 C . MÁX: 30" C MAx: 310 C
Sol com nuvens Sol com nuvens Sol com nuvens

� Fases da lua

SEGUND dMIN: 22"C
MAx: 29° C "" ,

Sol com pancadas
dechuva

• Legendas
NOVA CRESCENlE

.�m �17m
MINGUANTE

� 1/12

CHEIA

023112 i) 161°1"1°1'"Ensola!a<!Q ParCial.,.... Nllblallo In_ Chuvoso Trovoada
nublado
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Desejo Proibilkl
. Miguel diz que vo�ou para pedir a mão
de Laura em casamento. Laura diz que

já sabe qual é o compromisso ao qual
ele é preso. Miguel insiste que está

disposto a tudo, mas Laura que émelhor
que eles se separem. Miguel fica estupe
fato quando Laura manda que ele não a

procure mais. Purezinha serve comida

de dieta para Brasil, que sofre. Nezinho

pede dinheiro para resolver o problema
de Brasil. Trajano surpreende Nezinho

levando um prato de torresmos para
Brasil.

SPtr �cados
Gabriel aconselha Custódia a se mudar

para a vila para tentar encontrar o anjo
perdido. Rebeca aluga o quarto de Da

niela paraCustódia. Daniela é obrigadaa
dormir no quarto de empregada. Aqui
les se oferece para levar Eliete à escola.

Eliete desabafa com Aquiles sobre a

imaturidade deAriel.Antero diz aAdalgisa
que ficou com pena de Lineu. Sandro
conversa com Xongas e Estela sobre a

frieza de Gina. Estela se oferece parafalar
com Gina e descobrir o que está

acontecendo.

DuasGaras
Na demolição da casa de Manoel, é

encontrada uma cave com vinhos

raríssimos e um baú cheio de moedas
de ouro. Celia passa mal. O delegado
Raposo apreende tudo e diz que todos

devem prestar depoimento na dele

gacia. Ezequiel pergunta aMaria Paula
se ela comece um menino chamado

Adalberto. O delegado diz que Célia -

precisa comprovar a propriedade das
moedas e que a Prefeitura é a dona do

imóvel. Célia diz que está sendo

roubada e acaba presa. Clarissa pede
ajuda de Antônio, que reluta, mas
acaba pagalldo a fiallça.

Amor li Intrigas
_

Petrônio se esconde embaixo da cama

de Alice e ela entra no qua.rto. Camilo
diz para Anselmo que ele precisa de

uma companheira. Pedro conversa com
Christina e fala que Alice é especial,
mesmo sabendo que ela gosta dele

como amigo. Alice conta para Petrônio
sobre o assato ao restaurante e ele fica

intrigado. Bruno acompanha Rafaela até
aporta da casadelaeos dois se beijam.
Bruno fica irritado e diz que não irápassa
a noite sozinho.

caminhos IkI Coração
Marcelo abre a porta e um funcionário

do hotel diz ter um problema no enca

namento. Beatriz consegue pegar o

spray, mas quando vai usá-lo, V1ado

pega o frasco de sua mão. Ele joga o

spray na cara de Beatriz, que desmaia, e
morde o pescoço dela. Júlia acorda,
pede para Vlado nãomatá-Ia e ele tam

bém joga o spray na cara dela, que cai
desmaiada. Noé enfrenta o lobisomem,

.

que tenta atacá-lo, e atira uma facaem
sua direção. O lobisomem se fere efoge,
urrando com raiva de Noé.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

Depois de Jenn�erLopez,
Christina Aguilera e Halle

, Berry, chegou a vezde
JessicaAlba, 26 anos.
Aaniz está grávida do
namorado, CashWarren,
28 anos.A infomnação é da
revista "People". A morena

confimnou a gravidez por
meio de seus representantes.
"Posso confimnar queJessica
e Cash estão esperando um
bebê para a primavera ou
verão de 2008 (do hemisfério
norte, entremaiôe junho)",
disse a assessoria.

)WanessaCamargo comeroorou
naquarta-feira, 12, seus25 anos
em grande estilo: umverdadeiro ,I
baile demáscaras.Adata oficial I

.... da idade nova, no entanto é dia
'

28. O agtto foi organizado pelo
·maridãa da cantara,.Marcus
Buaiz.Wanessa aderiu a uma
máscara de gatinha.A festa.
cantau cam cercade250
convidadas, entreGS·famosos
estavam Adriane Galisteu e
seu namorado, Fábio Faria,
Cléo Pires, Marina Person,
entreoutras.

MUDANÇA
A saída de Gluglu (Vinicius Vieira)
e Mendigo (Canos Alberta) do
"Pânico" çontinua rendendo
assunto. Porém ninguémmelhor
do que eles para esclarecer o

porquê da troca de emissora. "O
pessoal fala mutto, não teve essa
de pediiTnos para dobrar nosso
salário. Nosso contrata não foi
renovado, então recebemos uma
proposta baa da outra emissara",
disse Vinicius Vieira aa stte Ego.
"Nós queremos novos desafios",
completou o humorista, que a

.

partirde 2008 estará no
"Show do Tom".

NOVOAMOR
Separada hápaucomais de uni

r .ano� ator�eynaldoGian�chini,
ManHãGabriela, 59 anos, contou
à revistaQuem desta semana que
estácom um novo namorado:
"Estou amando", disse, sem
revelar o nome. "Hoje prefiro que
seja uma cosa exclusiva, que não
seja comentada, julgada",
acrescentou. Sobreo fimde
romàtlce com Gianecchini,·
jornalista diz que suavida "mudou
de rumo". "PassadolJmtempo,
mudam os interesses e

emoções", concluiu.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Nesta época, às vésperas de Natal, você tem uma ótima chance de estar entre os amigos mais

queridos. Aproveite este dia que está favorecido pelos astros e curta essa companhia. Pode ser

que alguns compromissos atrasem mas isso não será impedimento para estar contente:

Touro (21/4 a 20/5)
Mesmo sendo uma ocasião para estar com a familia, hoje os astros favorecem seu contato

social. A Lua o deixa popular e este contato está fazendo com que sua companhia seja bem

gostosa e traga a quem estiver por perto a confortável sensação de acolhimento e afeto.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Hoje com a Lua na área espiritual, é um dia de bastante alegria e você sentirá o espírito natalino
invadindo sua casa e a sua pessoa. Você vai estar bem mais animado e confiante. Os encontros

de confratemização estarão com tudo e será um dia bem agitado.

Câncer (21/6 a 21m
Apesar de hoje você estar mais sensível e introspectivo pela posição planetária, o conselho do
cosmos para viver um dia gostoso é que se junte às pessoas que ama e demonstre seu carinho.

Curta o que existe de mais profundo mas com os pés na terra e evite o drama.

Leão (22/7 a 22/8)
Estar na companhia de quem ama hoje vai ser ótimo para saber que merece esta troca. Se estiver

sozinho, poderá aproveitar a companhia das pessoas que mais gosta e criar com elas uma forte

parceria. O importante é estar entre gente querida para se sentir acolhido.

. Virgem (23/8 a 22/9)
Virginiano aproveite a posição da Lua na sua área do cotidiano e passe este dia bem no seu

estilõ, arrumando, organizando e ajudando as pessoas a prepararem as festas que se aproximam.
Faça tudo como mais gosta, o dia mostra que seu pique está a�o para trabalhar:

Libra (23/9 a 22/10) .

Libriano, se você estiver namorando, o dia promete ser bem feliz. A Lua na sua área dos
romances ajuda a criar um clima bem alegre. Se estiver a fim de se divertir saia com quem gosta e
curta bastante. Rcar com crianças pode trazer bastante alegria.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Numa época destas, que antecede as festas de final de ano, o melhor é estar bem com seus

famiiiares e isso será bem possível neste dia. Ajude no trabalho em casa para ser uma boa

companhia aos que estão sempre te dando apoio. Você se sentirá bem nutn'dc:i de calor humano.

Sagitário (22/11 a 21/12)
A energia cósmica, com a presença da Lua em Aquário, deixa hoje as pessoas·mais próximas de
você e elas podem fazer alguma surpresa hoje. Seus irmãos ou parentes próximos também serão

muito carinhosos. A agitação do dia vai deixá-lo um pouco cansado.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
O capricomiano está num de seus bons dias hoje, o que é ótimo para alegrar as pessoas neste
dia de Lua em Aquário. Use de seu humor para fazer com que quem esteja à sua vota sinta sua

gostos� companhia. Não se incomode com coisas pequénas.

Aquário (21/1 a 18/2)
Aquariano, aproveite bem mais um dia em que ainda a Lua ocupa seu signo, mostrando

que você vai estar bem interessado em cuidar da sua satisfação pessoal e procure se

cuidar. Faça o que for possívél para ficar bonito e se sentir atraente. Você estará

despertando a atenção de todos.

Peixes (19/2 a 19/3)
Em ritmo de final de ano, e com a Lua no signo de Aquário, você não pode ficar isolado das

pessoas. Entre no clima pensando sobre o verdadeiro motivo de sua vida, com bastante fé e

religiosidade, mas s_e entrose com todos com quem convive.

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

Decisão
Viajando pela Europa, um empresário
recebe um telefonema do seu sócio:
- Sua sogra faleceu ... O que devemos
fazer: enterrá-Ia ou cremá-Ia?
O empresário respondeu:
- As duas coisas. Não podemos

.

facilitar!

Antecipado
Um baiano dettado na rede

pergunta pro amigo:
.

- Meu rei... Tem ai remédio pra
picada de cobra?

.

- Tem não, meu lindo. Por que,
vocêto: picado?
- Não, mas tem uma cobra vindo

na minha direção.
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DETERMINAÇÃO DA JUSTiÇA
DlVULGAÇÁO

Universidade Federal de Santa Catarina deverá oferecer vaga extra

UFSC terá que
•

cnar novas vagas
Universidade reserva

30% das vaga$ para
os alunos'cotistas

FLORIANÓPOLIS .

A Justiça Federal em Santa
Catarina decidiu que as cotas na

Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) só podem ser

aplicadas a novas vagas criadas

pela instituição. A universidade

reserva 30% das vagas para
vestibulandos cotistas: 20% delas

para alunos que cursaramo ensino

médio integralmente na reCle
pública e 10% para estudantes

negros que tambémestudaramna

rede pública. Ainda cabe recurso
da determinação da Justiça.
A decisão liminar foi tomada

pelo juiz federal substituto Rafael
Selau Carmona, da 1 ª Vara

Federal de Florianópolis. O autor

da ação é o Sindicato dos
Estabelecimentos Privados de
Ensino deSantaCa� (Sinepe/

SC), que pretende reverter as

cotas destinadas para alunos de
escolas públicas UFSC.

O juiz entendeuque a "reserva
de vagas somente terá validade
com a criação de vagas suplemen-

'.

tares, em cada curso, até atingir o
percentual de garantia de cada

grupo, não se tratando, por certo,
damajoração de 30% de vagas em
todo e qualquer curso".

Ou seja, auniversidade temde
ter pelo menos 20% dos alunos
vindos da rede pública e de 10%
de negros oriundos da rede

pública. Se em certos cursos a

universidade tiver percentuais
menores para esses grupos, terá de
criar vagas extras até atingir o
número adequado.
A UFSC, de acordo com o

magistrado, terá de divulgar que
providências vai tomar para

cumprir a determinação e m 2.0 .

dias. A multa, caso a instituição
não façaoque ficou determinado,
será de R$ 100mil por dia.

Justiça d�termina
liberação da Mega.
JOAÇABA
o Tribunal de Justiça de

Santa Catarina determinou

ontem, o desbloqueio parcial do
prêmio de R$ 27,7 milhões da

Mega-Sena do concurso 898,
retido na Caixa Econômica

Federal em 5 de setembro.

A decisão da 4ª Câmara de
DireitoCivil autoriza o saque de

R$ 4 milhões do prêmio ganho
porAltamir da Igreja. O parecer
final sobre o concurso será feito

pelaComarca de Joaçaba, onde
a aposta foi realizada. Igreja
disputa desde setembro o

prêmio daMega-Sena como ex

funcionário Flávio Júnior Biassi,
que alega ter compartilhado a

aposta.

'},

rfdacao@ocorI'Piodopovo.com.br

rt'dacao@ocorreiodopovo.com.brPAULO ALCEU
Grandes fortunas

"A CPMF, por mais questionável que seja, era uma forma de

determinar que as pessoas que têm mais, paguem mais. Agora
nãohá razão para deixar de lado o debate sobre um imposto para
as grandes fortunas", afirmou o deputado Padre Baldissera que

destacou que o fim daCPMF também inviabilizou o cruzamento
de dados, por parte da Receita Federal, o que permitia ao Fisco

identificar grandes sonegadores. O parlamentar lembra que falta
uma lei complementar para instituir impostos sobre grandes
fortunas defendendo o imediato debate.

Boato
Pelomenos a assessoria da vereadoraAngelaAlbino informa

que não procede o comentário de que a líder do PC do B na

Câmara Municipal de Florianópolis está internada no SOS

Cardio, depois de intimada pela Polícia Federal. Garante que

a vereadora realizou alguns exames de rotina, nadamais. Albino
está sendo acusada pelo ex-vereador Marcílio Ávila por uso

indevido de verba de campanha. Incluí até ONGs.

Confirmado
Pelo menos o ex-vereadorMarcílio Ávila garante que o Tribunal

RegionalEleitoral acatou asdenúncias, por ele encaminhadas, contra
a líderdoPCdoBAngelaAlbino.Garante que oMinistérioPúblico
Eleitoralemitiu ontem umoíício solicitalldo uma ampla investigação
por parte da Polícia Federal. Trata-se de verba de campanha não

declarada. "É coisagrande e feia," afirmaÁvila, que teve avereadora
como relatora de seu processo d� cassação. FoiÂngelaAlbino que

pediu a cassação domandato de Ávila.

FGTS
Foi encaminhado agora pela manhã um requerimento à mesa
da Assembléia de autoria do deputado Edison Piriquito
solicitando ao presidente da Caixa Econõrníca Federal a

liberação do FGTS aos moradores de Balneário Camboriú e

Camboriú atingidos pela última enxurrada. Muitos estão

desabrigados.

Vitorioso
"O interessante é que a CPMF caiu no dia 13," brincou o

deputado Paulo Bornhausen, referindo-se ao número que

identifica a sigla do PT. Bornhausen, autor da campanha pelo
fim do imposto do cheque, sentiu-se recompensado pelo trabalho
que desenvolveu durante este ano. Desqualificou o governo

Lula e a proposta feita durante a sessão de votação. "Era um

. cheque peixe; sairia nadando. Ia tirar o dinheiro garantido, da
saúde passando o da CPME Troca de rubrica. Foi arrogante e

acabou derrotado," resumiu o parlamentar.

Na contramão
Lamentavelmente a Câmara de Vereadores de Joinville

manteve-se na contramão das ansiedades populares. Aprovar
o cartão de tolerância, permitindo 1.5minutos no estacionamento

rotativo, não passava de bom-senso. Mas faltou aos

vereadores.Pornove votos a oito, aprovaram o parecer contrário

ao projeto do petista Marquinhos Fernandes. Com certeza a

população perdeu.

Opinião
o futuropresidentedospetistas

florianopolitanos, Gilberto Del

Pozzo, defende-se dizendo que o
partidonão temcandidatooficial,
mas começa a partir de agora a

trabalharumnome. Cita entre as

opções o ex-vereador Nildomar

.

Nildão Freire e o professor Lino
Pérez, da Arquitetura da UFSC
atuante no debate sobre
urbanismo."O que posso afirmar
é que o PT não será vice nem de

Angela e nem deAmin. Ou seja,
oPT terá candidaturaprópriaem
Florianópolis,"garantiuDelPozzo.

Crescimento
Atuando há 12 anos no

intercâmbiode trabalho e estudos
a Intercultural após um balanço
constatouqueem2007 houveum,
incrementou de 30% em relação
a 2006 no enviou de estudantes

para osEstadosUnidos combase
no programa Work Experience.
Estimulado pelo avanço abriu

franquias emBlumenau eBrasilia.
Estáapresentandoprodutosnovos
como visto de trabalho para

estrangeiros interessados em ter

uma experiência profissional nos
EstadosUnidos.

Legal
OPlenodoTribunaldeJustiça

julgou o mérito de uma ação
encaminhadapelaoposição onde
estabeleceu a legalidade dos
fundos. O secretário Gilmar

Knaesel, satisfeito comadecisão,
destacou que a Secretana vem
utilizando os fundos específicos
de cada setor para realizar
obras e ações em todo Estado.

Citou, entre eles,o FEMIC -

Festival da Música e da

Integração Catarinense, cuja
segunda edição será lançada
na próxima semana.

,E a Vida Segue
Pois é, caiu aCPMF e agora

certamente cairão os preços
dos produtos já que o tributo
onerava o produtor, ou não?

Nãovaihaveruma campanha
parabaixar os preços?
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R$ 40 BILHÕES A MENOS

Comissão devolve Orçamento
de 2008 ao governo federal
Com o fim da CPMF,
solução será cortar

gastos diz senador

BRASíLIA
A rejeição da prorrogação da

CPMFvaifazercomqueogoverno
comece 2008 sem orçamento e

obrigará o Congresso a suspender
o recessoparlamentar até que uma
nova proposta de .gastos seja
aprovada. A Comissão Mista do

Orçamento devolveu ontem, a

proposta orçamentária para que
uma nova previsão de gastos e

arrecadação seja elaborada. Pelo

cronograma inicial, oOrçamento
de 2008 seria votado na próxima
terça-feira (18). "Se já era difícil
acomodar as despesas dentro das
receitas no orçamento proposto,
imagine com um rombo de R$ 40
bilhões", disse o presidente da

comissão, senadorJoséMaranhão
(pMDB-PB). ''Agoránão seio que
o governo vai fazer."

Segundo Maranhão, uma
nova peça orçamentária poderia
levar até seis meses para ser

. elaborada, prazo considerado
muito longo porparlamentares.A
solução até que um novo

orçamento seja aprovado é o

governo usar verbas não gastas do

Orçamento de 2007 para custear

despesas no começo de 2008.
"Isso já aconteceu no governo

do [ex-presidente] Fernando
Henrique [Cardoso],masporfalta
de empenho do governo em

aprovar o Orçamento", afirmou.
"Por um fato como o de ontem,

por decisão do Senado, nunca",
afirmou.

O mais provável, segundo
Maranhão, é que o governo corte

O IRIBUIO
Considerando a arrecada-

ção federal, a CPMF repre

senta, emmédia, uma despesa
de R$ 190 (meio salário míni
mo) por ano para cada brasi-

I!dacao@ocorl!iodopoyo.com.br

2.
Jósé Maranhão e o relator José Pimentel articulam mudanças no orçamento

despesas na nova peça orçamen
tária ao mesmo tempo em que

busque formas de aumentar a

arrecadação para compensar a

perdada arrecadaçãodaCPME"O
PAC (Plano de Aceleração do

Crescimento) vai ter problemas
sérios, e os programas sociais do

governo também.Mas essa tarefa

(de cortar despesas) é do go

vemo", disse.

José Maranhão prevê proble
masparaaCongressoanalisaruma
novapropostadeOrçamentomes
mo se ogoverno apresentasse uma

"soluçãomágica". "Por lei, aCon
gresso só pode entrar em recesso

após a aprovação do Orçamento.
Mas vai sermuito difícil, num pe
ríodo de festas de funde ano, fazer
os parlamentares renunciarem a

um descanso", afirmou.

leiro. Sozinha, a contribuição res
ponde por mais de 8%' da

arrecadação da Receita Federal.
A previsão é que sejam ar

recadados pelo menos R$ 36/

bilhões neste ano, cerca de

1,5% do Produto Interno
Bruto (PIB, soma das riquezas
produzidas pelo país nesse

período).

Fim da CPMF vai
aumentar a renda
SÃO PAULO

O fim da Contribuição Pro
visória sobre Movimentação Fi
nanceira (CPMF), a partir de ja
neiro de 2008, vai significar um
ganho equivalente a cerca de 2%
da rendado trabalhador. Ocálculo
é do presidente do Instituto

Brasileiro de Planejamento
Tributário. (IBPT), Giiberto Luiz
do Amaral. Segundo ele, para
aqueles que ganham até R$ 500,
por exemplo, o custo daCPMF é

maior e chega a 2,4% do salário
bruto. Dessa forma, esse trabalha
dor ganharia um "bônus" de R$
156poranoaonãopagara imposto.
- Ele estima que, na média os

brasileiros gastem 1,9% do seu'

salário bruto com a contribuição.
Desse total, 1,7 ponto percentual
é pago no consumo. Há ainda 0,2
ponto percentual referente às

movimentações financeiras (a
média-fica abaixo da alíquota de,
0,38%, poisnem todososbrasíleíros
têmmovimentação bancária).

EMPRÉSTIMOS - SegÚndo
Amaral, o fim daCPMF também
reduzirá o custo de empréstimos e
outras operações financeiras, oque
favorece o crédito.Eledizacreditar
também que haverá um repasse,
mesmoque indireto, paraos preços
ao consumidor.

"Vão ter aqueles que não vão
repassar nada e aqueles que vão

repassar tudo.Ocidadão deve ter
uma diminuição no preço das
mercadorias e serviços, que pode
não ser direta, mas através da

flexibilização de prazos de

pagamentos", diz Amaral.
Ele diz também que às R$ 40

bilhões da CPMF que iriam para
o caixa do governo ficarão na

economia e devem significar um
acréscimo de até 0,5 ponto
percentual no PIB, além de uma

queda de 1 ponto percentual na
carga tributária.

Sem contribuição,
reforma na pauta
BRASíLIA

Depois de ser derrotado na

madrugada de ontem, noSenado,
o governodeverábuscar "medidas

emergenciais" e acelerar a reforma
tributária, como formas de
minimizar a perdade arrecadação
provocada pelo fim do imposto
do cheque. A afirmação foi feita
pelo ministro-chefe da Se
cretaria de Relações Institu

cionais, José Múcio, que já
descartou a hipótese de o go
verno apresentar novamente a

proposta daCPMF em janeiro.
''Não há idéia de o governo

reapresentar a questão da CPMF,
eu imagino", disse, segundo
reportagemdo site do jornalFolha
r1e S. Paulo. "Talvez tenha de se

dar urna solução diferente, mais
emergencial e tratar de dar
celeridade. à questão da reforma

tributária", afirmou.
A derrota da prorrogação da

CPMF -que contoucoma adesão
de seis votos de senadores da base
aliada - deve ainda impor
mudanças no relacionamento
entre governo e oposição no

Senado. "Vamos procurar o

Senado, vamos procurar os

partidos de oposição, acabar com
esse divisor de águas entre

governo e oposição, porque nessa
briga de poder todos estão sendo
prejudicados", disseMúcio. Sem
o dinheiro da contríbuição, que
será extinta em janeiro, o

. governo deixará de arrecadar
cerca de 40 bilhões de reais

somente em 2008.
ALTERNATIVAS

Segundo comenta-se no Planalto,
o presidente Luiz Inácio Lula da
Silvapretende compensaraperda
dos recursos reduzindo a meta de

superávit primário - a economia

que o governo faz para pagar os

juros de sua dívida. Lula
diminuiria a meta anual de

superávit, atualmenteem3,8%do
PIB,manteriaomontante previsto
no Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e deixaria

para o futuro presidente a

realização de ajuste fiscal. A

avaliação no governo é de que
comoPIBa5%nospróximos anos,
um superávit de 3,5% manteria o

processo de redução da dívida

pública.
A Fazenda estuda ainda

aumentar impostos como CSLL

(Contribuição Social sobre Lucro
Líquido), principalmente sobre

bancos, e IOF (Imposto sobre

Operações Financeiras).
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Oceano Artico pode ter verão
sem gelo em 2013, diz estudo
Em setembro deste ano,

camada de gelo sofreu
.

uma retração recorde

SAN FRANCISCO
Um estudo realizado nos

Estados Unidos e na Polônia

aponta que o Oceano Ártico
poderá passar o verão totalmente

sem gelo dentro de apenas cinco

ouseis anos. Emuma �_xesentação
no encontro daUniãoAmericana

de Geofísica, em San Francisco,
nos Estados Unidos, a equipe de
cientistas daNasa e daAcademia
Polonesa de Ciências disse que

projeções anteriores subestimaram
o processo que está causando: o
derretimento do gelo noÁrtico.
A equipe de pesquisadores se

concentrou em medidas da
camada de gelo observadas entre
1979 e 2004, mas a extensão

mínima de gelo foi registrada no
verão deste ano. "Com isso,
podemos até dizer que nossa

projeção para 2013 já é tímída",
disseWieslawMaslowski, chefe do
grupo de cientistas.

Segundo o estudioso, a

difetençaentre outros estudos e o
seu está na resolução dosmodelos
criados para simular as situações
no futuro.

AVANÇO � O grupo do

•
•

K. LEVESQUE

i
. ..

.,.

No verão de 2007, camada de gelo foi de 4,13 milhões km2

financeiro para a mulher ter o.
filho".
A l'roposta de dar o subsídio

paragrávidas vítimas de violên
cia sexual está também no pro

jeto do "Estatuto doNascituro",
législação que proíbe o aborto

.

em todos os casos, as pesquisas
com células-tronco e o conge
lamento de embriões no País e

atémesmo as técnicas de repro
dução assistida, oferecendo
somente a escolha da adoção às

mulheres com dificuldades para
engravidar.

Os textos provocaramenxur-

O Painel Intergovemamental
sobre Mudanças Climáticas

(lPCC), daONU, usa amédia de
uma série demodelospara calcular
a perda de gelo na região. Mas,
nos últimos anos, aparentemente
a taxa real de derretime�to das

geleiras no verão está ficando à

frente dosmodelos.
Em setembro deste ano, a

camada de gelo sofreu uma -

retração recorde e ficou com 4, 13
milhões de quilômetros qua
drados. A marca anterior havia
sido registrada em 2005, quando

.

a extensão de gelo foi de 5,32
milhões de quilômetros. quadra
dos. (BBC Brasil)

professor Maslowski é conhecido
porproduzirdados emodelosmais
avançados em relação a outros

grupos de estudo. Os outrosgrupos
de pesquisadores produziram
informações para um verão com o

Oceano Ártico aberto em um

período que varia entre 2040 e

2100. Para Maslowski, estes

modelos subestimaram alguns
processos importantes envolvidos
no derretimento das geleiras.

O pesquisador afirma que os

modelos precisam incorporar
representações mais realistas da

.
forma como a águaquenteestá se

movendo pela bacia ártica, vinda
dos oceanOSAtlântico e Pacífico..

Projeto pretende evitar aborto com Ibolsa-estuprol
rada de reclamaçõese protestos
de organizações não-governa-:
mentais ligadas. aos direitos

humanos, aos movimentos
feministas e até mesmo em es

feras governamentais.
O Conselho Nacional dos

Direitos da MuÍher divulgou
carta afirmando que. as pro
postas são um retrocesso nos di
reitos já obtidos no País. Se

gundo a entidade, a proposta
trata a violência contra a mu

lher como uma questão que pu
desse ser resolvida com apoio
financeiro. (Terra)

BRASíLIA
Umprojetode leiql!-e tramita

no Congresso visa combater o
abortoemgestantes que ficaram:
grávidas depois de estupradas.A
prática, permitidanoBrasildesde
o Código Penal de 1940, seria
desestimulada pelo pagamento
de um salário mínimo pelo
Estado para a mulher violada
durante 18 anos.

Conhecida como bolsa-es

tupro, a proposta pretende, nas
palavras de um dos autores do

texto, o deputado Henrique
Afonso (PT�AC), "dar estímulo

ECONOMIA Da Redatão
redacao@ocorreiodopovo.com.br

O quP virá?
o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou, ontem,

que a área da saúde é maior prejudicada pela não aprovação
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira

(CPMF), que deixa de ser cobrada a partir de 31 de dezembro

deste ano. Durante anúncio em Brasília, Mantega disse que

um pacote de medidas para compensar o fim do tributo será

anunciado na próxima semana.

Como fim 'da cobrança da'�PMF (Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira), o presidente em exercício,
[oséAlencar, disse ontem, que o esforço do governo será ajustar
as contas públicas de talmaneira que não ocorra inflação nem
desequilíbrio fiscal. Alencar negou que o governo tenha sido

derrotado com a rejeição na votação e descartou punir os

aliados que votaram contra o "imposto do cheque". Alencar
substitui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que está em

viagem à Venezuela � onde tem encontros bilaterais com o

presidente venezuelano, Hugo Chávez.

Orçampnto
Oministro também negou que o governo tenha de reduzir a

meta de superávit primário por conta do fim da cobrança.
Segundo ele, o superávit primário será mantido em 3,8% do

PIB (Produto Interno Bruto). "As contas públicas cor+inuarâo
emequilíbrio. A trajetória entre dívida e PIB continuará em

queda." Sem entrar em detalhes, Mantega afirmou que o

Orçamento de 2008 precisará ser retirado do Congresso
Nacional e refeito pelo Executivo.

Opinião da Fipse
o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado

de Santa Catarina (Fíesc), Glauco José Côrte, disse que a

extinção da contribuição vai favorec�r a economia nacional
e criar condições para o crescimento sustentável. Côrte,
sugeriu a melhora na gestão e qualidade da aplicação dos

recurso-s públicos como alternativa à redução de

aproximadamente R$ 40 bilhões - valor correspondente
ao impacto da CPMF - na arrecadação do governo

federal.A Fiesc esteve diretamente ligada às iniciativas

contra, a prorrogação da CPMF em Santa Catarina.

-

Opinião da Aeijs
o presidente da Acijs (Associação Industrial), Paulo

Chiodini comemorou o fim da contribuição, como mostra a

coluna publicada na pág. 2. Chiodini diz que o governo

federal deve aprender uma velha lição: não gastar mais do

que arrecada. O empresário também destacou a mobilização
da sociedade contra o imposto.
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Opiniõl's $li misturam
l'm sitl's l' comunidadl's
na intl'ml't l' nas ruas

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL

O apaixonado torcedor do

Juventus está inquieto em relação
ao futuro do time. Sites de
relacionamento na internet e

comentários no juventusjaragua.
com.brmostram que umgrupo de
torcedores está preocupado com

a situação do Moleque Travesso.

Entre soluçõesmirabolantes, idéias
originais aparecem. Nas ruas, até
mesmo quem não acompanha,
muito futebol, não vê com bons
olhos esta indefinição nos

bastidores.
Em uma comunidade com o

nome do [uventus na internet,
torcedores chegam a dar opinião
de como fazer para arrecadar
dinheiro. Entre as mais co'

mentadas, está a de montar kits
com camisas do clube, que

poderiam renderum bom valor
mensal. A de sócio torcedor
também foi sugerida, mas é bom
lembrarque ninguémpagariapara

,

um clube que não terri um

calendário para o ano todo.
Uma coisa parece ser unani

midade entre os que comentam

no site de relacionamento e no
endereço citado anteriormente
- "a falta de planejamento", co'
mo disse o estudante Guilherme

Lopes. "Falta um planejamento
que leve em conta a atual si,

tuação do time e como que,
remos que omesmo esteja daqui
a dez anos. Se tivéssemos feito
isso desde o ano que o time

voltou em 2004, talvez hoje
.

estaríamos entre as principais
forças do Estado", disse o

desempregado Edson Rodrigo
dos Passos, na comunidade
tricolor.

No juventusjaragua.com.br,
tem quem comemore o não

fechamento com a parceria,
lembrandode casos passadosonde
gente de foraveiopara o clube e o

esporte@ocorreiodopovo,com,br

O QUE FALTA PARA O JUVENTUS
CONSEGUIR UM PATROCINADOR?

"Acho que tem gente que'acredita
que investir no futebol não traz
retorno finanéeiro, Vi um grande
envolvimento de público na final da
Primeira Divisão. Se ali foi assim,
imagina com o Juventus",
Ademir Coelho, funcionário públiCO

"Tem de investir no Juventus, pois
traz visibilidade para a nossa

cidade, Temos como exemplo a
Malwee, que além de divulgar o
nome de Jaraguá do Sul, também
leva o nome da empresa para todos
os lugares do Brasil",
ValdecirSpredemann, gerente

"Não acompanho muito o futebol. Mas
não é bom a cidade ficar sem time,
Fica afastada do cenário, ou até

esquecida. Sem falar que é uma

opção de lazer" .

Claudinei Santos, enfermeiro

FOTOS PIERO RAGAZZI

"Acredito que os empresários devem
ajudar. E a Prefeitura também. Quem

gosta de futebol, como eu, quer ter
uma opção aos domingos. Sempre
que eu posso, vou ao Juventus. E

quero continuar indo".
Valter Berti, comerciante

''A primeira coisa que eu faria se

fosse dirigente era procurar o

apoio de uma grande empresa.
Nós precisamos de esporte na

nossacldade, É uma ótima

opção de lazer" .

Airton Nicocelli, auxiliar de
produção

"O que precisa é de Urn patrocínio
forte. Não acompanho muito o

Juventus. Nem sei quem foi o

patrocinador" .

Itamar Scur, auxiliar
administrativo

afundou em dívidas. O torcedor
até sugere fazer um protesto
pacífico no domingo, durante a

final do Estadual de Futebol
Feminino. E sempre, apesar das
'críticas e da indignação, existe

urn. sentimento maior, que fica'
acima de tudo isso - a paixão
pelo clube. Absurdas ounão, as

.

idéias sugeridas são de tor,

cedores que querem ver apenas
o Juventus crescer.

LINHA DE FUNDO Julimar Pivatto
esporte@ocorrl'iodopovo.com.br

Fechando o ano
A FME fez uma coletiva de imprensa, ontem de manhã, para fazer um balanço
das atividades da entidade em 2007. De positivo, a construção da Arena

Jaraguá, a realização dos Jasc e dos Parajasc, os vários t�ulos conquistados
pelas equipes jaraguaenses e a participação das pessoas nos eventos
corruntáríos e escolares. Realmente, trazer para Jaraguá do Sul a principal
competição poliesportiva do Estado, depois de 27 anos, foi um grande acerto.

E o envolvimento da comunidade em competições interescolares e como o

Varzeano foi sensacional.

Nl'gativos
Claro que nem tudo são flores. O que
mais pesou foi a não conclusão da

pista sintética de atletismo. Depois
de ter garantido o terreno e o

material, demoraram para iniciar as
obras e o Jasc viu de longe uma das

provas mais atrativas. Como
também no Parajasc. Fica a torcida

para que ela fique pronta até abril.

Para votar 1
o ano de 2007 foi muito bom

para o esporte local. E vários
atletas se destacaram. Convoco
os leitores para ajudar a eleger
qual foi o maior destaque.
Alguns nomes sugeridos:
Samuel Lopes (quarto colocado
no Pan), Willian Barríonuevo

(sexto colocado no Mundial de
Menores no salto em distância),
Joice Pauli (quarta colocada no

Mundial de Bolão 16).

Torcedores descontentes com

Indeílníçãono time tncolor

Para votar 2
outros nomes - Willian (artilheiro da

Liga Futsal), Otávio de Azevedo

(melhor do Estado na categoria até 16
anos da natação), Rodrigo ''Alemão''
Telles (seleção brasileira infanto· de
vôlei e campeão brasileiro), Luiz
Vieira (técnico do futebol feminino,
finalista do Estadual) e Alaor (que
pendurou as chuteiras também no

futebol amador).

Para votar 3
o leitor também pode sugerir
outros nomes que não estão
nesta lista. Para votar no

preferido, é só mandar um e-

,
mail para esporte@ocorreio
dopovo.com.br dizendo o porque
da escolha. Repasse aos

amigos e escolha os preferidos.
Os melhores comentários
serão publicados na íntegra.
Boa escolha.

DIVULGAÇÃO

Seedorf (E) comemora com Kaká o gol que classificou o Milan para a final

Milan vence e

enfrenta o Boca
YOKOHAMA

Foi mais difícil do 'que o

esperado, masoMilan derrotou o
Urawa Reds, do Japão, por IxO e

se classificou para a decisão do
Mundial de Clubes. Melhor em

quase toda a partida, o time

italiano só chegou o gol da vitória
aos 22minutosdo segundo tempo,
como holandêsSeedorfdepois de
passe do brasileiroKaká.

O adversário do Milan na

decisão será o Boca Juniors, que
derrotou o Etoile du Sahel, da

.

Tunísia, nesta quarta-feira, tam-

bém por IxO. A partida acontece
no próximo domingo às 8h30, em
Yokohama. Com os favoritos
confirmados na decisão, Milan e

Boca Juniors decidirão agora

quem será o time com maior

número de títulos. Ambas as

equipes tem três conquistas, assim
como o São Paulo, oRealMadrid
e os uruguaiosPefiaroleNacional.

Boca Juniors e Milan já se

enfrentaram na decisão do
Mundial em 2003. Na ocasião, a

disputa ainda era em um único

jogo, que .reunia o campeão
europeu e o sul-americano, e os

argentinos venceramnos pênaltís
'por3xl, depois de empate de lxl
no temponormal.
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esporte@ocorreiodopovo,com,br

Tupy eKiferro acertam detalhes para a decisão
, Mesmo vencendo, ,time "

da Vila Lalau não vai

disputar a la Divisão

JUliMAR PIVAITO

JARAGUÃ DO SUL
Nestesábado,às 16h,ocampo

do Tupy, em Schroeder, recebe o

jogo decisivo do Campeonato
'

Não-Profissional da Segunda
Divisão. De um lado aKíferro, que
tem a vantagem de jogar pelo
empate, depois da vitória por3xl

'

no primeiro confronto. Db outro,
o Tupy, que precisa vencer no

temponormal, porqualquerplacar;
para levar a disputa p.ira os

pênaltis. Antes, às 14h, acontece
a decisão dos aspirantes entre Rio
Cerro x Galvanização Batisti;JB.
Quem ganhar é campeão.

O presidente da Kiferro,
. Sebastião Decker, já adiantou

que, mesmo vencendo, a vaga

para aPrimeira Divisão é do Tupy.

O dirigente disse ainda que não

disputará nem aSegundaDivisão
em 2008. "Vamos jogar apenas o
Varzeano e o Sênior, se os jogos
forem de sábado", afirmou. Se
gundoDecker, o time daVilaLalau
não disputará as competições da

Liga Jaraguaense pelo fator

disciplina. "NaSegundonaàsvezes
se esquece do futebol. É muita

pancadaria. Muitos cartões

vermelhos", disse.
Para o presidente do Tupy,

Adelar Rabuske, a volta do ar

tilheiro Clenilson pode ajudar a
equipe da casa a vencer os jara
guaenses. "É um grande reforço
para nossa equipe", comentou. O
dirigente também disse que está

preparando uma festa, comdireito
a Papai Noel e tudo e, por isso,
acreditaembompúblico. "Futebol

, em primeiro lugar é dar opção de
diversão. As conquistas são

•• A .'"

consequenclas . Kiferro (brancn) e Tupy duelam mais uma vez neste sábado, brigando pelo título da Segunda Divisão
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