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Prefeituras da.microrregião
têm orçamentos aprovados

-
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Schroeder com expectativa de, arrecadar R$ 23,5 2007. Investimento em saneamento' básico é prioridade
milhões no próximo ano, tem a maior projeção de nomunicípio. EmJaraguá do Sul, a previsão é de R$ 244
aumento da receita, cerca de 30% em comparação com milhões, amaior receita damicrorregião .

• PÁGINA4

CRESCIMENTO DE 8% EM 2007

O ano de 2007 foi positivo para o setor de alimentação damicrorregião. O Sindicato Pafronal calcula que o crescimentomédio das empresas
ficou em torno de 8% em comparação com o ano passado. Já para 2008, a expectativa é de que o setor cresça emmédia 6,5%. PÁGINA 5
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OPINIAO
• EDITORIAL

Amanobra
Com o fim da CPMF e, com

R$ 40 bilhões a menos para o

próximo ano, o governo federal
deve anunciar hoje um pacote
para aumentar a arrecadação.
Em outras palavras, lá vem um

aumento de tributos, ou a

criação de mais um.

.

A imprensa nacional já
afirma que vem por aí um .

aumento das alíquotas do: IOf
(Imposto 'sobre .Operaçôes
Financeiras), IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) e

CSLL (ContribuiçãoSocial sobre
Lucro Líquido). A .receita

gerada pelos reajustes está

prevista em R$ 12 bilhões em

200s.
'

É a fome arrecadatória dos
. .

governantes, eles querem mais,
só falta um esperto criar a

contribuição sobre a vida, aliás,

o PSOB e o OEM podem
provar que a I!jeição
da CPMF não foi apenas
uma jogada política" .

já pagamos por ela. E bem caro.

No supermercado, quase a

metade da conta é para o

pagamento de impostos, na
conta do combustível, a mesma
coisa. Pagamos para andar de
carro, pagamos para ter saúde,
educação e segurança.

Que serviço recebemos em

troca?Qualquer empresário sabe
que a sobrevivência do negócio
depende da qualidade do serviço
prestado.Não se pode cobraruma
fortuna e oferecer em troca um

produto de má qualidade. Por

que com o governo é diferente?
Pagamosmais impostos que a

grande maíoríados países e

temos os piores índices de

educação, saúde e segurança,
mas a conta continua sendo paga
e está cada vez maior.

E o 'que a oposição que
derrubou aCPMF vai fazer hoje?
Se estivermesmo consciente do
absurdo de tributos cobrados no

Brasil, vai se organizar contrária
à idéia. O PSDB e o DEM

podem provar que a rejeição da
contribuição não foi apenas
uma jogada política apresentan
do um projeto de reforma tri
butária que favoreça o cres

cimento sustentável e evitando

que o próximo governante con
tinue jogando nosso suado
dinheiro pelo ralo com ações
populistas.

• PONTO DE VISTA
c-

Com o fim do ano ...

o FIM da CPMF!
Conhecida de todos os

brasileiros, o tributo CPMF

(Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira),
causou durante o ano inteiro,
muitas discussões, tentativas de
negociações, e, tirou o sono de
muitos políticos da atualidade.

De um lado, a oposição bus
cando mostrar o quanto este

imposto, rotulado como con

tribuição, estava contaminado
com inconstitucionalidades
absurdas, por outro, o Governo
alimentando afalsa imagem de

que sem tal tributo, a saúde, a
previdência, e o fundo de

pobreza, ficariam sem recursos

próprios.
Em que pese. não ser o

, caminho apropriado, pois a

CPMF formalmente/legalmen
te não existe em nosso cenário

jurídico, o prazo para a apro

vação da emenda constitu-

cional que estipulasse' novaíe
eterna) prorrogação, se 'exau
riu, e, na última quinta-feira o

Governo foi derrotado.Apartir
de janeiro do próximo ano, não

iremos mais pagar a CPMF
sobre nossas movimentações
bancárias ...

'

Tentam manipular os pen
samentos dos cidadãos argu
mentando que a fatia or

çamentária destinada a' saúde
.

ficará em déficit, que a pre
vidência não conseguirá so

breviver, e, que o fundo de

pobreza terá seu fim. No "faz de '

conta" irônico apresentado
pelos governantes, com a

arrecadação da CPMF, nossos
postos de saúde sempre' esti
veram amparados, a previdên
cia sempre conseguiu arcar com
todas suas despesas, e, a pobreza
até então não existia. Ora,
restou comprovado através de

• Janaína Elias Chiaradia,
Advogada integrante do Escritório
Cassuâ Advogados Associados

estudos apropriados de 'que a

CPMF nunca foi indíspen
sável para a sobrevivência da
economia brasileira. Os pon- .

tos de discussão se restringiam
a forma incons ti tuc ional
como vinha sendo imposto,
bem tomo, a destinação real
de tais valores.

Ora, (:om a extinção (pelo
menos momentânea) da
CPMF, presenciamos uma

vitória não da. oposição, mas
sim da Democracia, dos

princípios constitucionais, e

acima de tudo, do respeito
pelos cidadãos brasileiros ..
Resta uma dúvida para o ano

que se inicia ...qual será o

próximo meio utilizado para
arrecadar tamanho volume de
reais? Quantas artimanhas
ainda serão empregadas?
Conforme o velho ditado

popular, "quem viver, verá".

o CORREIO DO POVO

• DO LEITOR

Quem perde com o fim da CPMF
Ao contrário do que a gran

de mídia tenta passar para a

sociedade brasileira, o fim do
chamado imposto do cheque
(CPMF) não resultará 'em ga
nhos para os trabalhadores
assalariados.

Primeiramente, é preciso dizer
que aCPMF constitui-se em um

tributo socialmente justo uma

vez que é o único imposto, entre
dezenas deles, que é insuscetível
de sonegação e alcança a todos,
indistintamente.

.

Em segundo lugar, aCPMFera
importante para o combate à

lavagem de dinheiro e outros

crimes, Em terceiro lugar, em que

pese a falaciosa publicidade que
. foi feita pela grande mídia, não
haverá -nenhuma redução de

.preços dos produtos por conta do
',fim do tributo-a partir domês de
janeiro de 2008. Portanto, é

. mentirosa a propaganda de que
haverámais dinheiro no bolso da
Classe trabalhadora como fim do

, Íributo.Ao contrário, as previsões
são de que haverá aumento de

preços.

Cumpre destacar que o apoio
damídi� e dos grandes ernpresá-
'rios ao fim da' CPMF foi osten
sivo. Aimprensa como um todo
fez uma campanha completa.'
mente desequilibrada em favor

>�.i3. derrubada do imposto. Regra

geral, nãohouve o contraditório.
As mátérias veiculadas, via de

regra, foram todas contra a pror

rogação da CPMf
,

. Outro aspecto completamente
ignorado pelamídia é a perda que
os assalariados terão com o fim

.

da CPMF, pois, passarão a pagar
mais para a Previdência. Até 31
de dezembro de 2008 a legislação
garante isenção da CPMF para

quem ganha até três salários'

mínimos por mês, pois a Previ
dência Social compensa o des
conto desse imposto com a redu

ção da alíquota da contribuição
previdenciária paga por esses

trabalhadores. Com o fim da

CPMF, a partir de 1º de janeiro
de 2008 (o desconto será feito
nos salários pagos em fevereiro)
os trabalhadores assalariados que
recebem até três salários míní

mos (R$1.140) pormês terão de
pagar mais à Previdência Social

passando a alíquota da contri

buição previdenciária de 7,65%
.

para 8,00% para quem ganha até
R$ 868,29 e.de 8,65% para 9,00%
para quem ganha entre R$
868,30eR$1.140,00.
Quem perde já estamos sa

bendo. Caberia indagar: quem
realmente ganha com o fim da
CPMF?'

.

• César A. Lenzi, advogada

.

. Os textos para esta coluna deverão ternomáximo 25linhas, FonteTimes New Roman 12 e podem
::ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo;com.br. ou por carta no endereço Coronel

.

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

• ENTRE ASPAS

" Sonhei em me tornar profissional e jogar
na seleção, apenas isso. A Bíblia diz que
podemos termais do que pensamos, e .foi

ísso que aconteceu comigo".
Kaká ao receber o troféu de Melhor Jogador do Mundo.
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POl;ITICA
Quem entende?
SecretáriodoDesenvolvi

mento Econômico Márcio
Silveira esteve na Câmara

pedindo que o Legislativo
tomasse a iniciativa de for
mular projeto contendo
benefícios para micro e

pequenas empresas,o Sim

ples municipal. O que foi
feito através do vereadorju
randir Micheles (PV). Só
que, aprovado pelo Legis
lativo, o prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB) vetou.

Projeto idêntico está em

fase de aprovação na Câ
mara de Massaranduba.

Quem entendp? 2
Aliás, seguidos vetos do

prefeito a projetos do Le

gislativo, como também
ocorreu agora com projeto
deRonaldoRaulino (PDT)
proibindo a capina química,
levou Michels a sugerir que
se consulte um juiz.O obje
tivo é saber se a razão está

com a assessoria jurídica da
Câmara, que dá pareceres

para as comissões perma
nentes do Legislativo ou

com a assessoria jurídica da
prefeitura, que orienta o

prefeitonos vetos.

Candidato
A oposição definiu o

vereador Dieter Janssen
(PP) como candidato a

presidência da Câma

ra.Teoricamente, mantidas
votações anteriores, são seis
votos contra cinco da si

tuação, que ainda' não

definiu, ou prefere manter
sigilo, seu candidato. En

tretanto, outros cargos na

mesa diretora também são

fundamentais para elegero
substituto de Rudolfo Ges
ser (PP).

Muito cuid,ado
Parapatrulharos 540quilômetrosda costa catarinense

na. Operação Veraneio dessa temporada, ativada
segunda-feira emBalneárioCamboriú (foto), aspolícias
Civil eMilitar estão,deslocandomais demilhomens de
efetivos do interiordo Estado, alémde trêshelicópteros
e duas delegacias Ínóveis.NaPM, 75% do efetivo estão

envolvidos segundoocomandante-geralcoronelEliésio
Rodrigues. Assim sendo, quem fçr para as pr� em

férias é bom seguir dicas e recomendações da PM

porque o efetivo de Jaraguá do Sul, que também

responde pela segurança em outros quatromunicípios'
da região e, ainda, São Bento do Sul, também cederá

quarenta soldados. Vagabundos_déolho no patrimônio
alheio é o que não falta.

Positivo
Santa Catarina foi incluída no programa Viaje Mais

Melhor Idade desenvolvido pela Embratur, através de

agências de viagens. A idéia é oferecer crédito com juros
baixos e descontos de 50% nos preços praticados durante
a baixa temporada, de março a novembro; exceção de

julho, feriados prolongados e semana sarita, a pessoas com
maiS de 60 anos.

TRE
TribunalRegionalEleitoralentra em férias rio período de

20dedezembro a6de janeiro.As zonaseleitorais deJaraguá
do Sul, porém, não estão incluídas entre as oito onde o

TRE terá plantão dias 20 e 21 de dezembro e entre os dias
2 e 4 de janeiro. Portanto, quem'precisa de título agora,

que se apresse.

Positivo
Das sobras orçamentárias da Câmara de Jaraguá do

Sul, R$ 400 mil foram destinados aos hospitais São

José e Jaraguá. Outros R$ 50 mil para os bombeiros
voluntários. Do total de R$ 1 milhão economizados
no ano, várias entidades repartiram mais R$ 550 mil.

redatao@ooorreiodopeyo.com.br
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De olho
Vigilância Sanitária ace

lera trabalhode :fiscalização
em parques aquáticos e pis
cinas. Regras de higiene e

controle da qualidade da

água são itens verificados à

luz da leiemdefesa da saúde
de pessoas que freqüentam
clubes e outras áreas de lazer

dogênero.

Impressionante
- Salvo melhor juízo, os

sete mil inscritos para as

335 vagas efetivas ofere
cidas pela prefeitura de Ja
raguá do Sul ernconcurso
público deve ser um recor

de de interessados em um

emprego público no mu

nicípio.

Preocupante
Guaramirim registra 1.100

casosde violência doméstica
todos os meses. Dado
revelado pela delegada
regional Jurema Wulff�m
palestra na Câmara de
Vereadores sobre a leiMaria
da Penha, criada parapunir
agressores. Quanto à

prometida Delegacia da

Mulher, nada.

Pressão
Câmara de Massaran

duba se mobiliza pelo as

faltamento da rodoviaJoão
COsta, que ligaomunicípio
a Luis Alves. Vereadores
Armindo Sésar Tassi,
Inácio Besen e Cirio

Martini, do PMDB, são

autores de requerimento
endereçado à SDR de

Jaraguá do Sul e à se

cretaria de Infra-estrutura

pedindo a inclusão do
trecho no BIRD 5, que
prevê recursos para obras
do gênero.

RETRANCA
láecá
A exemplo de Jaraguá do Sul, na prefeitura de

[oinville também inventaram o PSB, comandado pelo
ex-vice-prefeito Júlio Fialkoski, nomeado presidente
da empresa de economia mista Conurb. Para apoiar
candidatura do deputado Darci de Matos (DEM),
avalizada pelo prefeito tucanoMarco Tebaldi.

Inusnado
Município de Abelardo Luz, oeste catarinense, vive

moÍnento ímpar. Nerci Santin (PMDB) e Dilmar
Fantinelli (P1), prefeito e vice respectivamente, tiveram
seusmandatos cassadosporcomprade votos.Osegundo
colocado, AlvearRoque de Fabris (PP), condenado em
ação criminal, também. Agora, um novo prefeito será

escolhido. Só quepelavia indireta, comvotos exclusivos
dos vereadores conforme o artigo 81 de Constituição
Federal.

Creches
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço

Público daCâmara dos Deputados aprovou projetopara
que empresasmantenham creches para receber os filhos
de até 5 anos das empregadas. Empregador pode optar
por reembolsar com dinheiro a contratação de serviços
de creche. O projeto original exigia que as empresas

pagassem o auxílio diretamente à creche.
.

Na mira do MT
Móveis Rueckl Ltda e a Indústria Agroflorestal

Heyse são empresas de Rio Negrinho listadas pelo
. Ministério do Trabalho entre aquelas flagradas
submetendo trabalhadores à condição análoga à de
escravo.No país, entre pessoas fískas e jurídicas, são
189 registros do MT, que move ações de punição:

Comissão de Educação' e Cultura da Câmara dos

Deputados aprovou a obrigatoriedade de as instituições
de ensino divulgarem a lista de material escolar com
antecedência mínima de 45 dias da data final para a

matrícula. Como está previsto em projeto de lei do

deputado Clodovil Hernandes (PR-SP).
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PAUTA'lIMPA Vereadores limpam a paut� antes'
de iniciar o período de recessoCâmaras da região aprovam

orçamento do próximo .ano
VALE DO ITAPOCU

Alémdevotaroorçamento, al

gumas Câmaras realizaramsessões

extraordináriasparadeixar apauta
limpa antes do irúcio do recesso

parlamentar. Os vereadores de
Massarandubaestiveram reunidos
na segunda-feira e hoje participam
demais uma sessão extraordinária,
para.votar em segundo turno dois
projetos oriundos doExecutivo.

Umdeles ratifica o protocolo
de intenções para constituição
de um consórcio de informática
na gestão pública municipal. O
segundo, um projeto de lei com
plementar, cria o ''AlvaráDigital
Provisório". Com prazo de

vigência de 90 dias, o programa
será caracterizado pela con

cessão, por meio digital, do
alvará de localização e fun
cionamento digital provisório.

Já os vereadores de Guarami
rim se reuniram extraordinaria
mente para votar projetos de

suplementação encaminhados

pelo prefeito Mário Sérgio Peixer.

Para o, equilíbrio das contas, as

Secretarias de Administração,
Obras, Esporte, Desenvolvimento
e o Fundo Municipal de Saúde
receberão R$ 286 mil, recursos
provenientes de excesso de

arreca-dação. Outro projeto
aprovado abre crédito

suplementar de R$ 500mil para
a Secretada de Educação. A
verba será utilizada na compra
de dois terrenos: um para

.

construção de uma escola rio

centro e outro para abrigar uma
creche, no Bairro Avaí,

Já o projeto que retira R$ 150
mil do auxílio financeiro a estu

dantes e transferido para a

aquisição de imóveis da Se
cretaria de Educação foi re

jeirado.com voto deMinerva do

presidente, Evaldo joão [unckes
(PI). O PL recebeu voto con

trário dos vereadores Marcos
Mannes (PSDB), Osni Byla
ardt, Maria Lúcia Richard e

João Deniz Vick, os três do
PMDB. (CT)

CÉSAR JUNKES

Schroeder tem a maior

projeção de aumento
da receita, cerca de 30%

CAROLINATOMASELLI

VALE DO ITAPOCU
As Câmaras de Vereadores de

Corupá,Guaramirim eJaraguá do
. Sul votaram esta semana as

propostas orçamentárias dos

municípios para 2Q08, também já
aprovadas em Massaranduba e

Schroeder. Elas hão apresentam
grande projeção de aumento de

receita, com exceção de Schroe
der, onde a expectativa é arreca

dar cerca de R$ 6,6 milhões a

mais'que este ano, se consolidada
a previsão orçamentária de 2007,
de R$ 16,9 milhões. Para o ano

que vem, a receita estimada é

de R$ 23,5 milhões, um aumento

de 29%.
-

A projeção de aumento deve
se, principalmente, a dois projetos
para investimentos em sanea

mento básico, que somam R$ 4,6 .

milhões.protocolados emBrasília
no ano passado, junto à Funasa

. (Fundação Nacional de Saúde).
"Se omunicípio for contemplado,
é preciso que conste no orça-

. menta", lembrou o prefeito Felipe
Voigt. Segundo ele, orecurso será
destinado à captação, tratamento
e ampliação da rede de água e

esgoto, já que em 2006 a Prefei
tura assumiu o serviço.

Já em Jaraguá do Sul, o

orçamento deve passar deR$ 226
'. milhões este anopara R$ 244mi
'. lhões em 2008. Deste montante,
R$ 182.311.450,20 para a Pre

feitura, R$ 40.369.660,00 para as

Scar deve virar centro de educação
profissional em artes em c�nco anosPrioridade para 2008 é investir em saneamento, afirma prefeito de Schroeder

JARAGUÁ DO SUL
Transformar a Scar (Socie

dade Cultura Artística) em um

centro de educação profissional
em artes.O objetivo, traçadopara
daqui a cinco anos, começou a

dar os primeiros passos com o

lançamento do material de

divulgação unificado sobre a

abertura de matrícula para os

cursos de artes plásticas, música,
teatro e dança.O projeto, consi
derado audacioso pela própria
diretoria da entidade, foi lançado
ontem, durante uma coletiva de

imprensa.
A idéia, explicou a presidente

da Scar,Monika Conrads, é

retomar a proposta das escolas de
arte, que existiram quando da

criação da entidade, originada a

partirde�orquestra. "Durante
2007 discutimos sobre como'
retomar algo que havia e por um

momento acabou sendo relegado
aumsegundoplano.Hoje estamos

dando o primeiro passo neste

sentido", declarou Monika.
Além de uma'coordenação

mais abrangente, a estrutura

quanto aos diferentes cursos, entre
asmudanças apresidente destacou
o acompanhamentomais eficaz da
entidade com relação a0S alunos
e o planejamento das aulas. "O

que estamos fazendo é envolver
todos os professores na elaboração
desteprojeto", completou.

Segundo a vice-presidente de
assuntos educacionais, ÍrisPiazera,
os cursos de artes plásticas,música,
teatro e dançaserão reestruturados
e poderão abrigar novos alunos;
hoje em tomo de 300. "Temos
uma projeção de duplicar, de

ampliar em pelomenosmais 300
alunos, dentro de cinco anos",
revelou, informando que a partir
de 2008 a Scar oferecerá .curso
de artes plásticas direcionado

para a terceira idade, (Carolina
Tomaselli)

apresentada por todas as ban
cadas, que retira R$ 100 mil do

gabinete do prefeito, R$ 50 mil
da Secretaria de Esportes eR$ 50
mil da Secretaria doDesen
volvimento. OsR$ 200mil foram
suplementados para a Secretaria
de Agricultura.

O orçamento de Corupá para
opróximo ano, tambémaprovado
pelos vereadores anteontem, é de
R$ 13.780.000tOO, sendo R$
13.180.000,00 para a Prefeitura e

R$ 650mil para aCâmara.

autarquias, R$ 1.45.9.145,60para
as fundações e R$ 20.340.029,57
para fundos especiais. A LOA

(Lei Orçamentária Anual) foi
aprovada sem emendas na sessão
extraordinária realizada' na

segunda-feira.
A Câmara de Gu.aramirim

tambémaprovounasegunda-feira
o orçamento, estimado em R$
36,3 milhões, R$ 2,7 milhÕes a

.

mais que o deste ano, se con

firmada a receita projetada. O
projeto recebeu uma emenda,'

".,:"-

R$ 23.591.350,00R$16.900.200,00Schroeder
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BALANÇO
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DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
O ano de 2007 foi positivo para o setor

de alimentação da mitrorregião. O Sin
dicato Patronal' calcula que o crescimento

médio das empresas ficou em tomo de 8%
em comparação com o ano passado. Para
2008, a expectativa é de que o setor cresça
cerca de 6,5%. "Acreditamos que a geração
de emprego, o faturamento e a produção
devem apresentar desempenho positivo",
comentou o presidente do Sindicato Pa

tronal, Charles Alfredo Bretzke.
Na visão de Bretzke, o bom desempenho

das empresas do Vale do Itapocu se deve à

maior competitividade das indústrias e ao

crescimento apresentado pela economia

brasileira neste ano. Em relação
à

exportação, destacou que alguns produtos
- a exemplo do frango - têm apresentado
crescimento devolume apesar da baixa

cotação do dólar.
Um dos reflexos da estabilidade

econômica é omenor número de demissões
em relação a 2006. Levantamento recente

do Sindicato daAlimentação de Jaraguá do
Sulmostra que as 215 empresas do setor no
Vale do Itapocu contam com 4.500
trabalhadores, o que representa cerca de 300
funcionários a mais que no mesmo período
do ano anterior. De janeiro a outubro deste
ano, foram 856 rescisões, sendo que 559
foram por iniciativa da empresa. Em todo o
ano passado, foram cerca de 1.200 rescisões,
sendo 829 por iniciativa do contratante.

Apesar do número estável de dispensas,
o presidente do sindicato, Sérgio Eccel,
avalia que o setor seguiu' a tendência
adotada pela indústria brasileira em

substituir funcionários que ganhammaispor
trabalhadores que aceitem receber um
saláriomenor. "É uma situação complicada
para o empregado porque o custo de vida
em [aragua do Sul é alto", afirma.

RAIO-X.
A Duas Rodas Industrial está entre as grandes empresas
db ramo de alimentação em Jaraguá do Sul e no país. A
empresa fabrica ingredientes para a indústria de alimentos
como: aromas, sabbrizantes, emulsificantes; coberturas, curas,
fIXadores de cor, flocos de frutas, extratos. naturais, entre outros.

SETOR
Total de empresas na região: 215
Total de empregados: cerca de 4.500
Crescimento em 2007: em tomo de 8% -

Expectativa para 2008: crescimento de 6,5% Total de funcionários: 1.400 (no Brasil e no exterior)
.

Faturamento previsto neste ano: R$ 330 milhões
Número de parques fabris: Cinco (Jaraguá do Sul,
Estância/SE, Argentina e Chile)SALÁRIO MAIS ·ALTO

Em novembro, o sindicato fechou convenção
coletiva.de trabalho e conseguiu reajuste salarial para
funcionários de todos os níveis (aqueles que ganham
acima do piso da categoria) e aumento do piso dos
trabalhadores'da produção.Os empregados receberão
o aumento a partir deste mês.

Para os trabalhadores das indústrias do arroz, o

reajuste foi de 6,75%. Já o piso salarial passou de R$
530 paraR$ 570, umaumentode 7,5%.Nas indústrias
de alimentação - que envolvem padarias, frigoríficos,
açougues, cozinha industrial, fabricantes de
alimentícios em geral e outras - o aumento acertado
foi de 6%. Já o reajuste do piso foi de 9% para os

trabalhadores de empresas acima de 70 funcionários,

passandodeR$ 500 paraR$ 545.Nas empresas commenos

de 70 trabalhadores, o aumento do piso foi de 10,3%,
passando de R$ 435 para R$ 480.

Outra conquista foi o aumento do valor e do tempo
do auxílio-creche. Nas indústrias produtoras de arroz, o
benefício concedido por seis anos passou de R$ 50 pata
R$ 60.Já nas indústrias alimentícias em geral, o auxílio
creche de R$ 28, concedido por três meses, aumentou

para R$ 35 e passou a ser oferecido por até três anos.

O presidente do Sindicato da Alimentação destacou
também a faltademão-de-obraqualíâcadanamicrorregião.
Segundo ele, as empresasdeveriamoferecermais cursospara
capacitar os funcionários, o que resolveria o problema das

vagas que não foram preenchidas por falta de qualificação.
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DIVULGAÇÃO

Teatro
, .

Para encerraro projeto Pal�� Ginit�Hf); osese �Serviço'Social da Indústria),
promove apresentação única da p�ça Patinho Feio. O espetacuo'acontece no dià
20 de dezembro, na Scar. O ingresso tem o custo de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

RECRUTA CANDIDATOS
SESlscwww.sesisc.org.br

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO Superior Compl�to com especíalízação
TRÁBALHO em Engenhana de Segurança do

Trabalho �té dia 02/0112008 pelo site

Jaraguá do Sul

Breithaupt
é premiado
ARede Breithaupt recebeu no

sábado, 15, o troféu de 4ºMelhor
Cliente' no Brasil do ramo de
ferramentas elétricas, da em

presa Robert Bosch do Brasil. O

premio é oferecido ao conjunto
de lojas do clube de negócios
Bosch, formado por SO reven

dedores da marca, especialistas
em.Máquinas e Ferramentas
elétricas e acessórios das marcas
Skil, Bosch e Dremel. Em Santa

Catarina, Paraná e São Paulo a

empresa Breithaupt foi a primeira
colocada. Esse foi o primeiro ano
que as lojas Breithaupt parti
ciparam do grupo de negócios
da Bosch,

Saldo Positivo "'.
·A Amotrino (Assocíàçãode
Moradores do Três Rios d€>
Notte), por meio do presidente
NiltonBehlirig, considerou o ano

.

positivo para a entidade. Con
forme o balanço feito pelaAmo
trino, nos sete meses de trabalho
a reformulação da sede, com
área de lazer.e esporte, o asfaltá
da Rua Itapocú Hansa e o repas
se de seis cestas básicas de 30

quilos, foram as grandes con

quistas de 2007. Para o ano que
vem, outras melhorias estão

sendo reivindicadas. O presi
dente agradece a todos que con
tribuíram para a elaboração dos
trabalhos.

Arrombamento' e furto
Uma_ casa foi arrombada e

furtada na tarde de domingo,
16, na Rua Estrada Garibaldi,
Bairro Jaraguá 84. De dentro da
residência foram levados cerca
de R$1.200 em dinheiro, duas
espingardas, uma furadeira
Bosch, vários extratos de
bancos, alimentos, roupas e

sapatos. Qualquer informação
ligar para o fone 3371-1305.

Horário de férias
Durante as férias coletivas a

Biblioteca Pública Rui Barbosa
funcionará em horário especíat
até.o dia 20 de dezembro as

portas estarão abertas até às
12 horas. A partir do dia 7 de
janeiro, de segunda a sexta
feira o atendimento será das 7
às 13 horas. De 21 de janeiro
até 8 de fevereiro, será de

segunda à sexta-feira das 7 às
19 horas, O atendimento aos
sábados retoma dia 9 de

fevereiro, das 8 às 13 horas.

Formatura
A formatura dos 'alunos da

primeira turma do projeto
Protetor Ambiental aconteceu
ontem, no auditório da
Secretaria de Educação de

Corupá. O projeto visa

proporcionar condições de

aprendizado aos protetores
ambientais através de
atividades e práticas
voltadas à preservação do
meio ambiente e integração
social. Participaram do

projeto 17 alunos de 12
a 14 anos, das escolas .

municipais e estaduais, de
� Corupá, classlrleadosno
teste de'seleção sobre

. ql.Jestõesambient�is:. O. ",- ,

'çl!Jrso de capªcitaçãótéve"
dutaçãede 120 horas,:duas ';

vezes por-semana; no-,
"período vespertine; de �
setembro a dezernórn de

. 2007, na Assocíaçaooe
.
Ecoturismo Rota das
Cachoeiras. Foram aulas
teóricas e práticas
ministradas por policiais
militares e profissionais que
atuam na área ambiental.
Ontem foi o encerramento
da primeira etapa do projeto.
Em 2008, o projeto terá
continuidade com atividades
práticas: palestras
ministradas pelos protetores
ambientais, participação
com estardes em eventoS

específicos, blitz ecolóqlca
e outros.
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A ex-diarista, Ana Lúcia, conseguiu abrir uma padaria e um restaurants depois de receber orientação

Participante deprograma
social abre negóciopróprío

,

De funcionária à patroa,
Ana Bezerra, recebeu
auxilio através do PIT

GENIElLI RODRIGUES

JARAGU,Á DO SUL
A cearense Ana Lúcia Soa

res Bezerra, 30 anos, mostrou

que tem garra e força de von-'
tade para vencer na vida. De

empregada doméstica à em

presária, Ana encara as adver
sidades com sorriso no rosto e

determinação e conseguiu
abrir um restaurante e uma pa

daria, no BairroRio da Luz. Ela
é uma das 17 pessoas que par

ticiparam do PIT (Programa
de Incentivo ao Trabalho), pro-

movido pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
de Jaraguá do Sul.

Quando questionada sobre
" id "

como se sente na
,

nova Vi a ,

Ana é enfática: "me sinto co

rajosa, eu não tenho nada, mas
tenho peito para tentar". Por
meio do PIT ela recebeu

orientações para o trabalho e

as monitoras do programa a

incentivaram a investir em um

negócio próprio.
Com a morte de seu pri

meiro marido, Ana recebeu o

dinheiro do FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Ser

viço) e, com a verba, ela abriu
os empreendimentos. Agora
Ana oferece oportunidades

para outras pessoas. "A dife

rença é que agora tenho mais

responsabilidade, antes eu era
funcionária, agora eu que

contrato", descreve.
,

O PIT é um programa para
orientar pessoas carentes a como

se comportar em um ambiente
de trabalho. Eles têm palestras
sobre prevenção de acidente,
higiene, planejamento domés

tico, trabalho formal e informal,
relação interpessoal e aspectos
históricos e geográficos de Ja
raguá do Sul. Além de cursos,

essas pessoas trabalham como

,bolsistas nas secretarias da
Prefeitura. O participante do
PIT recebe uma bolsa de R$ 360
e auxílio alimentação.

Para fazer parte do PIT, a
pessoa deve residir há três

anos nomunicípio, estar de
sempregado, não receber ne
nhum auxílio e ser maior de
16 anos. A ficha de inseri-

ção para o próximo semestre

pode ser preenchida na Se
cretaria de Desenvolvimento
Social. Segundo o secretário de "

Desenvolvimento Econômico,
Marcia da Silveira, o programa

passará a fazer parte da Se

cretaria.Social, já que temum

cunho mais social que eco

nômico, .Mais informações
. sobre oPITpodem serobtidas

, pelo telefone 3372-8110.
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Empresa de transporte público
- tem horário reduzido nas festas
JARAGUÁ DO SU L

A Canarinho divulgou o

horário especial de final de
aria. Segundo o gerente ope

racional, Rubens Missfeldt,
entre Natal e Ano Novo, as

linhas devem sofrer alterações
devido ao baixo número de

passageiros, já que boa parte
da população de Jaraguá do
Sul entrará em férias.

De acordo com ele, a

empresa seguiu o calendário de
final de ano do comércio para
determinar os horários. Em
novembro a CDL (Câmara de

Dirigentes Lojistas) solicitou a

empresa que colocasse as

linhas para atender o setor nos
dias de férias. Missfeldt disse

que trabalhar com todos ho
rários seria um desperdício.
"Por experiência de anos an-

'

teriores, percebemos que as

pessoas saem de férias e di
minuiu significativamente o

número de passageiros",
observa.

As linhas serão mantidas, o
que muda é a freqüência com

que o ônibus passa no ponto.
O horário especial começa no

sábado e vai até o dia 1 o de

janeiro. Nos dias 22, 23, 24 e

29, será feito o horário de

sábado, ou seja, ônibus normal
a té as 14 horas e à tarde

redução de 50% dos horários.

Já nos dias 25,26,31 e 1º,
os motoristas farão o horário de

domingo, com redução de 50%
nos horários, ou seja, um ônibus

que passa de meia em meia

hora, passará de uma ern uma

hora, assim por diante.
Conforme Missfeldt, os

horários "para quem trabalha
em turnos serãomantidos para
as empresas que fizerem a

solicitação. "Tem empresas
como Duas Rodas, Weg, que
alguns setores não vão parar,

por isso serão mantidos os

horários durante os dias úteis",,

�

explica.
As linhas intermunicipais,

para Corupá, Joinville e Barra
Velha seguem também seguem
horários normais. (GR)

MUDANÇA
Horário de Sábado
22, 23, 24 e 29
Horário de Domingo
25,26,30,31 e 1°

Presépio na Praça Arthur Müller
foi feito com fibra de bananeira

formas de tecer", diz. A mon

tagem durou dois meses de
trabalho e ficará exposto até 14
de janeiro. A mão-de-obra foi

patrocinada por empresas da
cidade e os materiais doados

pelo comércio.
Para Maria Deppin, ex

tensionista da Epagri, o. pre
sépia é uma maneira de

divulgar o trabalho com a fibra
de bananeira. Em fevereiro está

previsto a inauguração da
unidade de secagem na

comunidade Rio Novo Alto,
para iniciar a produção da fibra
e a comercialização. Emmédia
o quilo domaterial custa R$ 20
e servirá como fonte de renda

para algumas famílias.

CORUPÁ
A Praça Artur Müller, em

Corupá está com presépio
diferente. Por iniciativa da

'Epagri, Acarte (Associação
Corupaense de Artesãos), e

apoio da Prefeitura, alguns
artesãos produziram um pre

sépia utilizando a fibra .de
bananeira.

Segundo Maria de Fátima

Compagnoni, presidente da

Acarte, a idéia' do projeto
surgiu no início do ano e o

objetivo é revigorar o espírito
natalino e divulgar a cria

tividade dos artesãos. "Com o

presépio mostramos o arte

sanato confeccionado com a

fibra de bananeira e as diversas
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Próximo livro do escritor terá histórias
, � imagens da África' e da Ásià
KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO sUL

. -Maís de dez meses se .passarant desde que o jara- .

guaense Charles Zimmerma.nn e�barcou ru�o a 10-
cais considerados inóspitos por muitas pessÇ>as. En

quanto boa parte dos viajantes prefere andar pela Eu

ropa e Estados Unidos, por exemplo.ele escolheu fazer
um tour por países daÁsia, OrientéMédio eÁfrica.

Com os pés de volta à terra natal, o escritor começa a

reunir as histórias vivenciadas para, no primeiro
semestre de 2008, lançar seu terceiro livro. Dessa vez, a
idéia é sobrepor as imagens ao texto. Segundo o autor,
às três viagens realizadas nos últimos quatro anos

renderam cerca de cincomil fotografias.
,Quem esperar pelo resultado das �pdànças de

Zimmermann pelo mundo afora deve se deparar com
fotos que imortalizam a cultura de cidadãos diferentes
dos vistos no Ocidente globalizado. "Meu foco está nas

pessoas", adianta. Dentro dessa lista, há religiosos do

Nepal,' indígenas, cubanos, afegãos, pescadores da
Somália e indianos.

Os que mais o surpreendem, e permanecem na me

mória tom passar do tempo, são os pequenos africa-nos:
Na opinião dele, as crianças se mostram felizes mesmo

. vivendo na extrema pobreza. Além disso, a criatividade
as faz montar bolas de futebol a partir de sacolas

plásticas para, simplesmente, se divertir. Ou, ainda,
produzir mesas de pebolim equipadas de jogadores
feitos de pregos.

Nas lembranças também estão os sadus do Nepal.
Esses religiosos costumam se cobrir com as cinzas saídas
dos crematórios da região e', dessa maneira, passam os

dias imersos no pó e nas tintas que colorem o corpo.
, Os adornos curiosos ainda integram a realidade dos
indianos. Nas imagens trazidas na bagagem, Zimmer
mann enfoca mulheres dos Himalaias usando brincos '

tão. pesados. que precisam de sustentação extra. E,
indígenas portando o que, no mundo capitalizado,
poderia ser chamado de um piercing no nariz.

�.

FOTOS DIVULGAÇÃO/CHARLES ZIMMERMANN.
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Feliz Natal!.

Oue o Natal seja mais um

momento em que as pessoas
acreditem que vale a pena

viver um Novo Ano.
. Jangada
FACULDADt;:

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Jaraguá do Sul, dezembro de 2007

CURIOSIDADE

Quem é o Papai Noel?

Neste momento, onde a espiritualidade de todos está mais acentuada, a família do Laboratório Lenzi

deseja agradecer por toda a confiabilidade depositada em nosso trabalho durante todo o ano de 2007.

Que possamos visualizar 2008 com esperanças fortalecidas,
sonhos realizados e muita saúde para viver cada momento

@de 2008 em Paz e Harmonia! Laboratório Lenzi
À todos os nossos clientes nossos melhores votos!

O PapaiNoel nem sempre
foi como o conhecemos hoje.
No início da históriadoNatal
cristão, quem distribuía

. presentes durante festivida
des natalinas era uma pessoa
real: São Nicolas. Ele vivia

em lugar chamado Myra,
hoje Turquia, há aproxima
damente 300 anos AC. Após
a morte de seus pais, Nicolas
tomou-se padre.

As histórias contam que
São Nicolas colocava sacos'

de ouro nas chaminés ou os

jogava pela janela das casas.

Os presentes de natal jogados
pela janela càíam dentro de
meias que estavam pendura
das na lareirapará secar. Daía

tradição natalina de pendu
rar meias junto à lareira para

que o Papai Noel deixe

pequenos presentinhos.
Alguns anos depois, São

Nicolas tomou-se bispo e,

por esse motivo,' passou a

vestir roupas e chapéu
vermelhos e barba branca.

Depois de suamorte, a Igreja
nomeou-o santo e, com o

início das celebrações de
Natal, o velhinho de barba
branca e roupas.vermelhas

passou a fazer parte das
f�stividades de fim de ano.

O Papai Noel que
conhecemos

-

hoje surgiu em

"1823, com o lançamento de
"Uma visita de SãoNicolas",
de Clement C. Moore. Em
seu livro, Moore descrevia
São Nicolas como "urn elfo

gordo e alegre". Quarenta
anos mais tarde, Thomas

Nast, um cartunista político
criou uma imagem diferente

Arquivo OCP

A imagem do Papai-Noel
que conhecemos hoje
vem das propagandas da
Cola-Cola, que eram

veiculadas em todo o

mundo na revista
National Geografic

Weekly.O PapaiNoel criado
por Nast era gordo e alegre,
tinha barba branca e fumava
um longo cachimbo.

Entre 1931 e 1964,
Haddon Sundblom
inventava' uma nova

imagem do Papai Noel a

cada ano para propagandas
da Coca-Cola, que eram

veiculadas em todo o

mundo na parte de traz da
revista National Geografic.
E é esta a imagem do Papai
Noel que conhecemos hoje.

Fonte: www.presentedenatal.com.br

cio Papai Noel, que era

modificada ano a ano .para a

capa da: revista Harper's
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"t Durante o ano, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana e

'tJaraguá do Súl, constituída de seis paróquias (21' comunidades)
. Colégio Evangélico Jaraguá e Hospíta e Maternida,de Jaragú
')ealizou diversos eventos alusivos ao 100 anos (e rmlis de 10,

ss anos) de presença de testemunho e hístória no município M'
Jaraguá do Sul.

.

.'
. �j'

,

Nesta caminhada conjunta procurou-se revisitar o passado".
recuperando aspectos da história das Comunidades eJnstituiçõeS::t�ii:
que resultará na edição de um livro. Destaca-se, neste contexto, ti'!,
Culto de Centenário, celebrado no' dia.' o de abril, na Igreja do t

Centro e dia 31 de outubro - Dia da Reforma - com duaspalestra
lusivas, porn o Prof. PC. João Klug e Prot Dr. Martin Dreher, e
auguração da' Praça Martjm' Lylero;1 Concluiremos "est

ilnpôrfante e significativa caminhada no dia 30 de marco de 200
.

celebrando a fé, a gratidão e o comprornísso - o nosso jeít
��Juterano de ser e servir ,... num culto de Ação de Graças na Aren'

�ll:tlaraguá�
l/' Neste tempo de advento e vésp'�ra de Natal, continuamo
,

nos orientando pela boa nova da alegria: o Natal. Sim, é Natal outra
vez! Uma grande festa em meio a tanta desgraça no mundo:

egoísmo, intolerância, catástrofes, atentados, fome, e miséria.,;,
.wBiSim, será Natal com fé, com amor, com alegria e com paz. �1t�

, -,-'
-, ,:",};;j

Natal é festa de alegria porque Deus nos ama, porque um�1
Menino nos nasceu e vimos sua glória (João 1.14). Natal é alegria,�;,t
porque temos a certeza da graça: No batismo Deus nos clamou�,
pelo nossonorne, .

.'�:f;,
Por isso, podemos crer, podemQs 'amar uns áos outros;:qf

podemos servir, podemos proclamai'a'reconcülaçãq e podemo
falar das coisas que vimos e ouvimos' (Atos 4.20). Assim, co
esperança, podemos e queremos celebrar o Natal da aleqria e d

conciliação'f;lm Crist9�esus.
%

. _o"� c .... ,.
,

de Análises Clínicas Ltda.

Cel. Emílio Carlos Jourdan, 140 - Centro" 3371-6524
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Em apenas um ano casa Aloísio Boeing colhe frutos
Arquivo OCP

IN FR-A-ESTRUTURA
da o intuito de resgatar a espiri
tualidade dos familiares e

visitantes", salienta Pedrotti.
Outra ação de infra-estrutura

foi a compra de uma Volkswa

gen Kombi, com o auxílio dos
eventos promovidos pelo Lions

Clube, (Feijoada e a Noite Ale

mã). O veículo serve para o des
locamento de residentes para
consultas médicas, odontológi
cas, oftalmológicas, exames

laboratoriais, renovação de docu

mentos, além do recolhimento de

doações em diversos locais e

participação em curso.

Além de melhorias em todos
os ambientes da Casa, a

entidade adquiriu equipamentos
de informática, móveis' e

utensílios. Neste ano houve a

construção de um galpão com

espaço para almoxarifado e

atividades extras. Também
foram ampliadas as 'áreas de

.

plantação para subsistência e

criações de animais.
A construção da capela foi

mais uma conquista da entidade.
"A espiritualidade é indispen
sável para o bom andamento do

processo terapêutico, tendo ain-

COMO AJUDAR
"Sabemos que com a chegada do Natal, as pessoas estão mais

o propensas a ajudar o próximo", comenta o coordenador. Segundo ele,
qualquer ajuda é bem vinda já que a Casa não recebe nenhuma

contribuição mensal da iniciativa privada e, por enquanto, não recebe

verbas municipais, estaduais ou federais. As doações podem ser

feitas na Caixa Econômica Federal, Agência: 0417, Operação: 003,
Conta Corrente: 433-4. Ou entrar em contato pelo telefone 9159-

4637.
.

de fundação os números.

refletem o comprometimen
to e profissionalismo que a

entidade trata a questão das

drogas. As estatísticas da casa
vão além e contabilizam 18

pessoas que receberam
gratuitamente óculos de

grau, 14 que fizeram
-

trata

mento dentário e 17 internos
encaminhados para trata-

o mento de saúde.
Das 66 pessoas, 44 já volta

ram para o convívio familiar,

dez resgataram o conVIVIO

com a família (interrompidos
antes do tratamento), 29

estão empregadas, seismoram
sozi-nhas e três estão no abrigo

o

da Prefeitura. Todas
receberam acompanhamento
psiquiá-trico e hoje estão

livres domundo da droga.
Segundo o coordenador

da casa, Sérgio Luis Pedrotti,
isso só foi possível com o

empenho de toda a socie

dade. "Os resultados indi
cam que tivemos grandes
avanços em termos do
Processo Terapêutico. Cada
vez mais a Casa é reconhe
cida pelo seu trabalho. As

empresas mo st r am-s e

acessíveis ao diálogo. e as

pessoas se mobilizam pelá

No total são 66 pesseas
recuppradas qu'p voltaram
para o convívio social

JARAGuÁDO SUL

PLANOS PARA 2008
Recuperação de 32

dependentes de álcool, 13

dependentes de drogas e 21

de ambas. Este é o saldo da
Casa de Apoio Padre Aloísio

o Boeing. Em apenas um ano

No ano que vem a Casa pretende iniciar uma grande campanha,
envolvendo toda a sociedade para a construção da nova sede em

alvenaria; com área de hospedagem para mais 30 residentes,
tratamento, administração, biblioteca, e espaço multiuso para

promoção de palestras para estudantes e comunidade em geral.
Segundo o presidente, a sociedade precisa se conscientizar da

importância das Casas de Recuperação, pois "todos sofremos as

conseqüências' geradas pelo tráfico e pelo consumo de drogas, seja
direta ou indiretamente".

Pedrotti deixa uma mensagem da Casa de Apoio para todos: "O

Natal faz nascer em nós a esperança de uma vida melhor, com saúde,
- harmonia e prosperidade. Aqueles que têm esta chama da esperança
acesa no coração,. pode sentir-se melhor ainda se iluminar uma

pessoa necessítada. Celebre um bom Natal em família com

sobriedade" .

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS�
O coordenador destaca como positivo durante o ano de 2007 o

crescimento da equipe terapêutica, a capacitação de profissionais
com os cursos de agentes comunitários, a contratação de psicóloga,
dois monitores internos, a catequese e as celebrações eucarísticas

quinzenais e palestras ministradas na entidade.
Já o que pode ser melhorado é a questão financeira. "Nossa entidade

trabalha com entrada muito pequena de dinheiro em caixa. Para se ter

uma idéia o custo do tratamento dos residentes é de R$ 750. Porém

aqueles que podem pagam a quantia de R$ 380, que ja é bem menor

do que o custo real", revela.
No entanto muitos não têm condições, neste caso o tratamento é

. gratuito. Pedrotti explica que o fato de cobrar menos e continuar
fazendo um bom trabalho não é negativo, pois "estamos optando per

ajudar as pessoas". Segundo ele, o ponto negativo é que não resta

. saldo suficiente para obras maiores. "Mesmo tendo recebido doações -

de pessoas e empresas, não conseguimos iniciar a obra da nova sede

já que para construir demanda grande Quantidade de investimentos",
revela.

- causa", comenta.
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Refeição saudávelgarante o
sucesso da noite natalina
Cuidados simples
tornam a ceia mais

�-

leve e saudável

JARAGUÁDO SUL

..

O Natal está chegando e

algo começa a incomodar
você - para não dizer

apavorar! É a ceia ...
·

aquele
momento mágico da noite

natalina, onde somos

colocados frente a frente com
a nossa maior tentação:
comidas maravilhosamente

gostosas que, em geral,
comemos apenas nessa época
do ano! É o fim? Não, não é o

fim. Existe uma maneira de
você curtir a "comilança"
sem ganhar quilos amais.

Tradicionalmente,
estamos acostumados 'a

comer "tudo e mais um

pouco" do que nos é

ofere�ido n� hora da ceia.

Carnes gordas como lombo,
pernil, frutas s e ca s ,

sobremesas cheias de açúcar
,

e recheios. Se este é omotivo

da sua preocupação com as

festas, fique tranqüilo. -A

solução é adaptar, substituir.
Troque a sua ceia calórica e

gordurosa por uma ceia mais

saudável e leve.
Cuidados simples na hora

de comprar os alimentos e

preparar a sua ceia podem
.

torná-lamuito mais saborosa,
com menos calorias e mais

Oaiane Zanghelini

"É preciso revisar caderno de receitas e adaptá-lo", afirma Sabrina

saúde. "Em época de Natal e
AnoNovo, é preciso revisar o
caderno de receitas e adaptá
lo de forma fácil e saudável",

f)

afirma a nutricionista

Sabrina André Rosa. Além

disso, é comum nesta época'
as pessoas quererem perder
os "quílinhos" que ganharam
durante o ano' em pouco

tempo e acabam. optando por
dietas radicais, com grande
restrição de nutrientes. Isso

pode desencadear vários

problemas de saúde, como a

deficiência de vitamina A,
anemia e constipação.

"Não existe dieta mágica,
oumilagrosa. Grandes perdas
de peso em curto período são

prejudiciais porque' o

organismo fica mais lento,·
dificultando aperda de peso",
alerta a nutricionista.

Sabrina ressalta também que
amelhor formad� emagrecer,
de forma eficaz e duradoura,
é através de hábitos
alimentares saudáveis' e o

consumo de alimentos que se .

adaptem ao estilo de vida da

pessoa, sempre com o

acompanhamento de uma

nutricionista.
Entre os cuidados a serem

tomados diariamente está o

hábito de beber, no mínimo
oito copos de água por dia.
Também é recomendável
fazer quatro ou cinco

refeições leves e equilibradas,
pois assim conseguimos
controlar melhor o apetite e

evitar avontade de "beliscar"
alimentos desnecessários. No
verão, devemos dar

preferência ao picolé de'
frutas emvez do sorvete.

c
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Dicas para uma ceia mais saudável

Receita "leve"

Quiche Pudim de Legumes
Luis Gustavo Rodrigues Peres

Ingredientes
� 1 xícara (chá) de abobrinha
cozida e picada
� 1 xícara (chá) de cenoura cozida
epicada
� 1 colher (sopa) de cebola picada
� 1 colher (sopa) de pimentão
vermelho picado
.. 50 g de peito de peru cortado em tiras
� 5 ovos
� 1/2 xícara (chá) de leite desnatado
� 1 colher (chá) demanjericão fresco picado
� sal e pimenta a gosto
� 3 colheres (sopa) de queijo cottage

Modo de Preparo:

Pique a cenoura e a abobrinha já cozidas. Acrescente a cebola e o

pimentão. Corte o peito de peru em tiras bem finas e deixe de lado.
Numa tigela, bata os ovos e junte o leite. Acrescente o manjericão, o
sal, a pimenta, 2 colheres (sopa) de queijo cottage e misture. Unte
levemente com óleo uma fôrma de quiche com 23 cm de diâmetro.
Arrume os legumes na fôrma, espalhe as tiras do peito de peru sobre
os legumes, cubra com a mistura de ovos e polvilhe com o queijo
restante. Leve ao forno pré-aquecido e asse por 20 a 25 minutos ou até

quando a lâmina de uma faca introduzida no centro do quiche sair
limpa.

A receita rende oito porções. Cada porção representa uma fatia
media, de 95 gramas.
Fonte: www1.uol,com.br/cyberdieVcolunas/031128_rec_quiche.htm
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BE-BIDAS

o desafio de harmonizar o
vinho com a ceia de Natal
Escolher a bebida
'certa pode tornar a
refeição inesquecível

JARAGUÁDO SUL

Toda ceia de Natal fica
mais completa com um bom
vinho. Mas é preciso
escolher a bebida certa para

que a r
é fei

ç

ã

o seja
inesquecível, pois o vinho

pode tanto revelar quanto
"matar" o sabor-da comida,
dependendo dó que for
servido. Para vencer esse

desafio, o proprietário da

Adega Airoso Menezes,
. Thiago Airoso Menezes, dá
a dica: pratos com pouco

tempero pedem vinhos mais -

,

básicos - como o tinto jovem
frutado, branco ou rosé -.

enquanto pratos comgrande
diversidade de aromas

pedem vinhos mais

estruturados, como os de

guarda ou reserva.
"Existe .uma série de

variáveis que influenciam

no gosto do' vinho, como a

comida a ser servida e a

temperatura. Se for bebido
durante a refeição, o vinho
será sentido de um jeito, mas
se for servido sozinho, o

sabor será outro", comenta,
Menezes. Para acompanhar
pratos mais leves � como

peru, por exemplo >, o vinho
tinto jovem frutado é o ideal.

Daiane Zanghelini

Segundo Menezes, existe uma série de variáveis que influenciam

no gosto do vinho

Uma garrafa da 'bebida
normalmente custa entre R$
20 'e R$ 50 e pode' ser
encontrada até mesmo em

supermercados. Esse vinho é

produzido principalmente
pelo Brasil, Argentina,
'África do Sul, Chile,
Austrália e Uruguai. "Um

prato com pouca diversida
de de aromas pede um vinho
menos estruturado, senão

você não vai sentir direito o

sabor da comida", explica
Menezes.

Agora, se a idéia for uma
ceia com pratos mais

pesados - como pernil suíno,

por exemplo �, os vinhos
tintos de guarda são os que
caem melhor. Eles são

armazenados em barricas de
carvalho durante alguns
meses até atingirem o ponto
considerado - ideal para a

degustação. Uma garrafa de
vinho de guarda normal
mente custa acima deR$ 50

. e é encontrada somente em

casas especializadas. As,

garrafas com maior saída
custam entre R$ 80 e R$
200. Os maiores fabricantes

"

desse tipo de vinho são

França, Itália, Portugal,
Espanha eAustrália.

Feliz Natal e
.

Próspero Ano Novo•..

Saiba mais

Curiosidade
Champagne são apenas os espumantes produzidos na região do

mesmo nome na França, Os espumantes costumam ter outros nomes

em outros países, como "Cava" na Espanha, "Sekt" na Alemanha. Na
Itália há, entre outros espumantes os "Asti" (nome da região que
produz espumantes) e o "Prossecco" (nome da uva).

A história do vinho
A história aponta alguns dados, mas não há certeza sobre como,

onde e quanto o vinho surgiu, e nem quem o inventou. Acredita-se que
o vinho aconteceu por acidente, quando uvas eram colhidas e

colocadas em recipientes que pudessem colher seu suco. As
sementes mais antigas foram descobertas na Geórgia (Rússia),

.

datadas pormarcação de carbono porvolta de 7000-5000 a.C.
Os primeiros a registrar detalhes da vinificação em suas pinturas,

por volta de 3000 a 1000 a.C. foram os egípcios. Eles não teriam sido
os primeiros a fabricar o vinho, rnas'descobrírarn que o suco de uva

tinha um determinado teor. alcoólico depois de certo tempo. Os

primeiros a introduzir o estudo sobre o vinho (enologia) foram os

romanos. A indústria vinícola teria surgido na Grécia, entre o século 6 e

02a.C.
Um dos registros sobre o início da produção do vinho está no

capítulo 9 de Gênesis, no Antigo Testamento. O trecho diz que, depois
I

de retirar os animais, Noé plantou um vinhedo, fez o vinho, bebeu e se

embriagou. A videira é consider q�comoa planta que simboliza a vida
humana,

'

do senhor.
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Férias: viagem decarro requer· cuidados
Revisão do automóvel é

imprescindível para que
tudo ocorra ·como

planejado

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

Salvo os que optam por
pacotes turísticos aéreos ou

terrestres, a grande maioria

utiliza o próprio carro como

meio de locomoção para

chegar ao destino preferido'
nas férias. Para estes, a

viagem deve ser planejadas
para que tudo ocorra da
melhormaneira possível.

Seja por comodidade,
facilidade ou redução de
custos o carro velho de

guerra sempre acabe

pegando a estrada no final
'de, ano. Mas algumas
medidas preventivas são

necessárias.

Nessas horas contar com
a "sorte" não é a melhor

opção, já que está em jogá
vida da família. Segundo o

coordenador do núcleo de
auto mecânicas da Acijs e

Apevi, Odair Borges de
Freitas, o mais indicado' é

que o veículo passe por utrla
revisão anual, antes 'das

férias, mas todos acabam
deixando para última hora
mesmo.

De acordo com ele, nesta
época do ano o movimento
nas oficinas' mecânicas
tendem a Crescer 20%. "O

pessoal tem ,o hábito de
deixar tudo para a última
hora. A manutenção
p re vent iv a quase não

acontece, o que é habitual é
levar o automóvel para o

conserto quando há algo
errÇldo: Com a prevenção o

risco de acontecer alguma
,." "

COisa e menor ,comenta.
Mesmo quem deixou

para a última hora deve ficar

Movimento.nas oficinas aumentam 20% nesta época do ano

atento ao funcionamento de

alguns itens fundamentaís,
como freios, pneus, arrefeci
'menta, palhetas e. a parte
elétrica. Alguns itens geral
mente são neglígencíados e

precisam ser revisados,
,'trocados, conferidos, 'antes

Que a. paz e a compreensão
reinem em nossos corações
neste Natal e no Ano Novo

que se aproxima.
Boas Festas.

�U<!- <l.à- Nn�Il;_��;;n.�� aA'LO,.�� ,

or���,
<JAW' M!ÚÍ.<J.� com m.aÃ..oJL

� fUJ. aA'LO�.

" Nosso compromisso, além de levar

qualidade à toda a cornurâdade hoje se
,

transforma também em votos de glorioso Natal
e venturoso ano de 2008. " Boas Festas!!!

•POSTO
AMIZADE

João Januário Ayroso, 2485)araguá Esquerdo Fone 3370-7604

estepe, o óleo de freio, do
hidráulico e do motor, os

terminais de direção, entre
outros.

NA HORA DA VIAGEM

Durante o percurso o mo

torista também precisa tomar
alguns cuidados. Antes de

de víajar Por exemplo, as embarcar verificar se todos os.

correiasdo alternador, do ar pneus estão calibrados,
condicionado, a correia inclusive o estepe. Vale [em-
dentada, as velas ou os bicos -brar que a pressão varia de
da injeção eletrônica, os " acordo com o tipo de. pneu.
filtros de.ar e 6Ie(), as lonas e OUtra recomendação é que
pastilhas de ,freiô; os pneus

'"

em-caso de congestíonamen
dianteiros, ;_traseiros· e .0 -

tos tente evitar que o seu

automóvel fique muito perto
do veiculo' da frente. Man
tenha uma distância mínima
para que o ar circule e o calor
do carro da frente não entre

no seu radiador. Caso
contrário a possibilidade de

aquecimento do motor se

potencializa.
Freitas também orienta

para uma direção defensiva
- (estar preocupadocom a sua

segurança e a dos outros),
sempre respeitando as leis de
trânsito e atento a todos os

momentos. Com essas dicas
resta agar? aproveitar as

férias de final de ano com

tranqüilidade.
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ATIVIDADE FíSICA

Academias lotam para um verão com tudo em cima
Fotos: Genielli Rodrigues

Marlise Klemann, professora de

Educação Física

mais uma diferença tão

acentuada no inverno em

relação ao verão", esclarece a

coordenadora.

Segundo ela, existem tam

bém aqueles que procuram

aliviar oestresse e possuirmais

qualidade .
de vida. Mesmo

assim, a procura ainda é lp.aü?r

.

nadora da Academia Impul
so, Marlise Klemann, forma
da em Educação Física pela
UFSC (Universidade Fede�
ral de Santa Catarina), após
o período de frio a circulação
de pessoas nas academias

cresce cerca de 20%. Isso

porque muitas pessoas ainda
associam o verão com a

prática de atividade física.
Marlise explica que na

estação mais quente'do ano o

corpo está mais exposto e o

"desejo de ter um corpo mais

bonito se acentua". Porém,
diferente de outros anos as

pessoas estão mais conscien

tes e não deixam de freqüen
tar a academia no inverno.

"O que se percebe é que nos

últimos. anos muitas pessoas

.

não desistem- mais rio inver

no, desta forma não acontece

por aqueles que querem

perder os quilos extras:
"Quando as pessoas chegam
na academia, uma das

perguntas mais freqüentes é:

qual é a atividade física que
mais emagrece? A resposta é

simples: equilíbrio
energético", descreve.

Freqüência fica 20%
maior na estação
�ais quente do ano

JARAGUÁDO SUL

Com a proximidade do

verão o movimento nas aca

demias aumenta sígnifícati
vamente. Segundo a coorde-

CUidando com seriedade dos diagnósticos de sua família

durante o ano de 2007 desejamos para o ano de 2008

somente diagnósticos de Pai, �ucesso e Muita ...

Muita �aúde!

••
LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DEANALISES CLINICAS LTDA. 3371-0882

ellz Natal e
ere Ano N

s à todos os jaragu
ADOLAR M-AUL -

G - Faz bem para voe
tido Trabalhista eris
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Relembrando 2007

Alguns fatos que marcaram o ano
-

.

Fotos Divulgação e Arquivo OCP

22 de junho � Quinze vagões
de um trem da América

.
Latina Logística (ALL)

. descarrila-ram próximo ao

bairro Nereu Ramos. Não

houve feridos. O ,trem de 84

vagões fazia o trajeto Porto
de São Francisco. do

Sul/Paraná.

7 de fevereiro - Um assalto
terminou com a morte do
menino João Hélio Fernandes

Vieites, 6 anos, no Rio de

Janeiro.Amãe não conseguiu
retirá- lo do banco traseiro,
onde estava preso ao cinto de

.

segurança, e o menino foi
arrastado' por aproximada
mente sete quilômetros.

5 de maio � A Arena Jaraguá
foi inaugurada. Somenté no
dia 24, do mesmo mês, é que
recebeu o primeiro evento

esportivo. A Seleção
Brasileira de Futsal venceu
os EstadosUnidos por4xO.

12 de janeiro - O acidente

mais grave da história do me
trô de São Paulo foi registrado
durante a construção da
linha 4 do metrô. Grande

- parte do túnel de acesso da

construção da estação
Pinheiros desmoronou,
abrindo uma cratera de mais

de 80 metros de diâmetro. 1:8 de fevereiro - Anderson
Seis pessoas. morreram' no Stenger, 18 anos, morreu

acidente. Várias casas numa batida de carro contra

condenadas e diversos carros poste, na Rua 25 de Julho,
foram engolidos pela cratera, Bairro Vila Nova. Ele estava

inclusive um microônibus num Kadet com mais três

que passava na região no' amigos, quando ó condutor
.

exato instante do acidente.
.

. perdeu o controle da direção.

3 de março - A menina

Gabrielli Cristina Eícholz,
de um ano e seis meses; foi
encontrada morta no

tanque batismal da Igreja
Adventista do Sétimo Dia,
em joinville. O pedreiro
Oscar Gonçalves dó
Rosário; 22 anos, é suspeito
de ter violentar, asfixiar e

matar a menina. Ele está no

.Presídio de [oinville.

18 de maio - Dois homens
assaltaram a agência do Besc

de Guararnirim e levaram
cerca de R$ 100 mil. Três

funcionários foram
amarrados na cozinha. Até

hoje, a polícia não tem pistas
dos bandidos.

13 de julho - O fundador do
bloco carnavalesco Estrela
D' Alva, Manoel Rosa, mais
conhecido como

Manequinha, 'morreu às

vésperas de completar 87
anos, vítima de parada
respiratória.

-�--- � ��
.. _------, --- --- - ----�--- _.- --

''<DIn novo ano se aproxima e com eíe, novos sonhos e ideais.
. r

A..ê§anottii �eseja qu� em 2008 v�cê possa usar ..a.·�o amor, � pa2:, a s�ude e a a.[eBr�a para tecer .JI" '

... ��t
um ano cheio de realizações, ..' C�O'" VEZ MAIS PUTO ot 'J

COá em frente, estique ao maximo todos os seus sonhos.
�l .

....
.

-

. "Que a mensagem de fé e,asperança do
. N�I renoye..hC?�:s· forças !,ara confinuar

, l.
• "."i';!>:..;��t'::<'�S;i",,�#_,. .... ") .' ,

-Ó, "Iufando no"Âh6' Novo que anuncia."

MENSA6EM
". A 'ELIAN Malhas agradece a todos os colaboradores;
clientes I fornecedores e a comunidade por todas as

. .

.' realizações e conquistas de 2007.
Que a esperança; o amor e àlegrla presentes no

.NATAL, transformem todos os sonhos em realidade
,

no ANO NOVO.

�ASfESTASt
* 5 ANOS TRABALHANDO PARA VOCÊ,

3372-2090
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28 de agosto - Supremo
Tribunal Federal recebeu

denúncia contra todos os 40
acusados pelo "Mensalão",
suposto esquema de compra

,de votos de parlamentares
para apoiodogoverno federal.

17 de julho - Um avião da
TAM se chocou contra um

prédio da empresa ao lado
do Aeroporto de Congo
nhas, na Zona Sul de São

Paulo, que pegou fogo,
causando a morte das 187

pessoas a bordo e de outras

que estavam no solo. Tra

gédia provocou mudanças na
administração da ANAC

(Agência N acional de

Aviação Civil), Infraero e a

substituição do então

Ministro da, Defesa, Valdir

Pires, porNelsonJobim.

,

12 de setembro - O plenário do ,

Senado rejeitou, por 40 votos,
contra 36, denúncia de quebra'
de, decoro parlamentar do

presidente da Casa, senador

.Renan Calheiros (PMDB
AL). Ele era acusado de usar

recursos da Construtora

Mendes Júnior para pagar

despesaspessoais, comopensão
e aluguel da jornalista Mônica
Veloso, comquemele tem uma

filha. Renan ainda responde à

acusação de ajudar a reverter'
uma dívida de R$ 100 milhões
da Schincariol com o INSS, e
de usar "laranjas" para comprar
um grupo de comunicação em '

Alagoas. Renan também é

suspeito de participar de um

esquema de desvio de recursos
em ministérios controlados

peloPMDB.

30 'de setembro - Malwee
vence o [oinville por 5x3 e

conquistou, na Arena

[araguá, o bicampeonato da

Liga Futsal. Foi o primeiro
grito fie "é campeão" ecoado
naobra inaugurada emmaio.

Jaraguá do Sul, dezembro-de 2007

PASOD'
::J!Jf::s��:frs� B 3371-7646

A confiança depositada em nosso

trabalho nos leva a desejar à todos que
cruzaram nossas portas que as mesmas

se abram derramando bençãos de saúde
e prosperidade!

Bos Festas! Glorioso Ano de 2008!

rI1atisol
.1ilica I<ipilica
'J'iqot 'J. :Jig're

Pak.alolo
Sais de Cot

'A
Mariso.

"

9 de outubro - Um acidente

duplo envolvendo Urn

ônibus, uma carreta e um

caminhão na BR-282, em

Descanso, oeste de Santa
Catarina. Foi o maior

acidente da história em

rodovias catarinenses.

nos gestos e senilmenios mais simples estão
"

,

todo o �ncanto e o espiuio do natal. Jeliz natal.

Fotos Divulgação e Àrquivo ocP

9 de outubro - O funcionário

público Antônio Xavier, 51,
foi encontrado morto a tiros

na Rua Herbert Baumann,
, no Jaraguá 84. O assassino,
Carlos de Mello Alves, 24
está r e spond e ndo por
homicídio doloso (com
intenção de matar). Mello
era marido da sobrinha de

Xavier, e os três moravam na

mesma .casa. O assassinato
. teria sido motivado pela
desconfiança de Xavier de

queMello traficava drogas.

4 de ,novemhro - Renan,
,

'
.

.

Calhe iro s r e nunc ia a

presidência do Senado. LOgo
depois, ele foi'absolvido pelo
plenário � 48 votos a 29 e três

abstenções -t- da acusação de

'co'mprar, em', nome de

laranjas, duas 'emissoras de
rádio e urn jornal diário em

Alagoas'ÜviA), em sociedade
com Óusineiro JoãoLyra.

'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Jaraguá do Sul, dezembro de 2007

BELEZA

Uso do protetor solar P

imprescindível para o

bem-estar e a saúde

estão expostas ao sol, o verão
provoca queda imunológica
na pele, o gue favorece o

aparecimento do câncer de

pele.
Não adianta, o único

método de prevenção é o

uso protetor solar. Mas não
de qualquer maneira, o

,.

produto deve ser aplicado
meia hora antes da

exposição ao sol; reaplicado
a cada três horas ou'cada vez
que molha e cada vez que

transpira.
Esta reaplicação é

essencial para o
- bom

funcionamento do protetor.
O suor e a água diluem o

]ARAGUADOSUL

Sol, mar, sal, piscina,
vento ...chegou a estação mais
gostosa do ano e, com ela,
diversas situações que podem
comprometer a sua beleza.
Antes de seguir qualquer dica,
a orientação de esteticistas ou

dermatologistas é o uso do

protetor solar. Além de ser o

período no qual as pessoas

Fotos Divulgação'

filtro e é por isso que muitas

vezes ficam manchas no

rosto ou no corpo.
Outra recomendação é

na hora de passar o filtro. A

quantidade ideal é uma

colher de café, não pode
friccionar muito, tem que
deixar na superfície e

espalhar na pele, ele não

precisa penetrar, a ação dele
está na superfície.

O fa t o r u til i z a do'
depende de cada caso. Por

.

exemplo, uma pessoa que
tem ou já teve câncer de pele,
se expõe muito ao sol,

_

ou

ainda -não é muito

disciplinada na reaplicação
do filtro, pode optar por um
filtro mecânico (com base)
comproteçãomaior.

Os horários também
devem ser respeitados. O
indicado é pegar sol .até as

9h30 e depois das 17 horas,
sempre com o protetor solar.
No tempo nublado também
se deve usar filtro, pois os

raios continuam incidindo.

O CORREIO DO POVO 110

Verão não é sinôni
cabelos ressecados.

i pouco de dedicação
cabelo continuará lindp, I_�ve
e solto. Medidas como "

'.

aposentar o secador e usar'
l água fria vão conferira
Y brilho das madeixas.

-

escove os cabelos ;"

molhados utilize pentes,co'm
dentes largos e espaçados,
para não quebrar os fios� Os

xampus anti-resíduos também auxiliam paraurn bom resultado.
A hidratação é outro quesito básico para a manutenção do
brilho do cabelo, o indicado é fazê-Ia a cada 15 dias.
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COM QUE ROUPA EU VOU?

Verão·2008 dá nova versão

às roupas da uécadaue 80

A tendência damoda para
o verão 2007/2008 segue
modelos e cores da década de
80. O que está em alta. é o

"azul klein" mais conhecido
como "azul bic", Segundo a

jornalista especializada em

moda pela Universidade
Anhembi Morumbi em São

Paulo, Angela Valiera essas

cores surgem com força tanto
ern roupas quanto em bolsas,
calçados e acessórios.
A época também influen

cia blusas, com cavas amplas
(urna nova versão da manga
morcego da época). Os
vestidos continuam em alta e

para eles as cores amarelo e

vermelho também são uma

opção.O prata é outra tonali
dade que fará a diferença no

.' verão. Para Ângela, a cor MULHERES VOLUMOSAS ,

domina o "mundo dos···. Escolha maiôs inteiros ou duas peçascom calça de cintura alta..
calçados e bolsas". Estasr'> Recortes.anatômicos, tanto no bustóquanto no quadril, e reforços
continuam em tamanho internos que ajudam a manter o corpo firme. Prefira os tecidos firmes e

grande. com forro e panos lisos em cores escuras ou estampa discreta sob

O que não pode faltar no fundo neutro.

guarda-roupa são os shorts,
• Maiôs com laterais mais fechadas ou recortes laterais em cores

mais escuras "diminuem" o volume do corpo, Listras, efeitos e
que recebem referências das

recortes verticais e diagonais redesenham o corpo.
décadas de 60 e 70, além do
futurismo e do n eo

romântico.

Para os que não têm afíni
dade corri. essas tendências

podem ficar tranqüilos.
Angela revela que desde a

década de 90 não existe

certou ou errado nomundo a

moda. "Não tem mais a

obrigatoriedade de seguir a

moda e nada mais é proibido.
Vivemos uma era na qual
tudo é permitido. O

importante é utilizar a roupa
como forma de transmitir

Vestidos continuam
em alta nas cores

amarelo e vermelho

jARAGUÁDOSUL

Divulgação

quem você é, ou seja, o que

importa é que a roupa
combine com você, com seu

estilo, e que tenha harmonia

estética", explica. A

jornalista apenas ressalta que
a "única coisa fica feio é

tentar se vestir de forma a

passar a imagem de alguém
que não é de verdade".

Jaraguá do Sul, dezembro de 2007

Já os tecidos e modelagens requerem êuidado� especiais.' Eles
d(;}yem se�ÊI.eves, q rmit�Q:l9transpi o e nã�41[etemna�ts.�ar.
Quanto à

t

inodelagem, a jornàlista ca dóis aspectos: a

primeira é se você estárá ou não exposto ao sol e de que forma a

r@�J:la P9��;. prot . Na pior olocªrt�aquela . [)�gata.
bacana, pa:ssar o di do p e pra c . .

raia e f;jcar com a pele
ês ombros com grandes marcas alternadas de vermelho .

ntã
.

ritóri rtan a p e

a qu e baix ue as

sé mell'! ao invés de

ACERTE NA COMPRA DO BIOuíNI
BUMBUM GRANDE
• Maiô com decote pronunciado e cavas levemente altas. Costuras
nas costas e 'cavas discretas ajudam a erguer o bumbum. Use cores

lisas e escuras,. tecidos mais reforçados e cortes anatômicos que
.

firmam e reduzem a silhueta.

SEIOS GRANDES
• Peças mais largas no busto, cava reduzida sob os braços (tipo maiô
olímpico) ou cavas discretas embaixo do braço sem dividir o volume

do seio, alças largas e bojo
modelado, reforços e cortes

seguros. Decotes "V".
.

• Sutiã meia-taça ou em formato

triangular com sustentação lateral.
• Calça média, semmuita cava.

SEIOS PEQUENOS
• Top mais importante.
Estampados na parte de cima:

flores, xadrezes, bolinhas, listras

largas e tonalidades mais claras
do que a calça.
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FINANÇAS PESSOAIS

O CORREIO DO POVO 112

Quanto você pretende gastar com presentes de Natal?
Divulgação

"Calculo mais ou menos R$
300, para.presentear mãe,
filho, esposa e afilhado."
RosemirWichral, 33 anos,

auxiliar de produção

''Acho que vou gastar cerca de

R$ 250 para presentear pais,
irmão e alguns amigos." .

Regiane Arnold, 20,
desempregada .

"Uns R$ 400, para comprar os

presentes da filha, esposa,
mãe, sogra e seis sobrinhos."
Gilberto Hoepers, 36, operador

de empilhadeira

"Vou comprar presentes para
meus pais e o namorado,

acredito que gastarei cerca de
R$ 150." Rosane Vicente, 28,

auxiliar de produção

Especialista ensina a manter o orçamento "em dia"
Planejar os gastos
é a ordem para
evitar as dívidas

JARAGUÁ DO SUL

Presentes de Natal,
viagem, IPVA, IPTU,
material escolar... são tantos

os gastos e planos quando G

Natal se aproxima que é

comum as finanças pessoais
entrarem "em parafuso".
Mas, na visão do professor de
finanças e orçamento da

Unerj (Centro Universitário
de Jaraguá do Sul), Jorge
Harry Harzer, é possível
manter o suado 13º. "sob
controle" se o consumidor
souber se organizar para
recebê-lo.

"Antes de tudo é preciso
planejar os gastos e não se

deixar levar pela emoção",
ressaltou, acrescentando que
a ordem é pagar possíveis
dívidas assim que receber o
dinheiro extra. Segundo
Harzer, o ideal é comprar em
dezembro somente o

essencial, deixando para

janeiro o que não for tão

urgente. No início do ano, o

comércio costuma fazer

promoção dos produtos que
ficaram no estoque. Além

disso, é aconselhável ter o

dinheiro emmãos antes de se

comprometer com prest
ções, evitando juros. "O

pagamento à vista
.

geral
mente resulta em bons
descontos. Mesmo que isso

"Não vou gastar mais que
R$ 100 com brinquedos
para os quatro netos."

Maria Marlene Neres, 51,
dona-de-casa

Fotos: Daiane Zanghelini

"Vou gastar aproximadamente
R$ 300 para presentear o filho

e dois sobrinhos. Entre os

presentes, está previsto um
trenzinho e um livro."
Alim Orige, 41, técnica

judiciária

"Acredito que uns R$ 500,
considerando também a

ceia de Natal."

Ingoberto Sérgio Wille, 51,
aposentado

signifique esperar um pouco
mais pâra comprar algo que
'se deseja", comentou.

Outra dica é tentar

reservar uma parte do abono

para deixar aplicado na

poupança. Esse dinheiro será
.

. útil para alguma despesa
imprevista que surgir no ano

que vem. Harzer lembra
também que os trabalha
dores que ganham férias

coletivas, no final do ano

recebem o salário reduzido
em fevereiro, mês que
concentra boa parte dos

gastos.
O Dieese (Departamento

Intersindical de Estatística e

Estudos Socioeconômicos)
estima que a economia de
Santa Catarina receberá

reforço de R$ 2,3 bilhões com
o 13º. Em todo país, o abono
vai injetar R$ 64 bilhões na

.

economia. Este valor inclui
os trabalhadores do mercado
formal (inclusive empre

gados domésticos e bene
ficiários da Previdência

Social), aposentados e quem
recebe pensão da União e

estados. Em Jaraguá.do Sul; a
previsão é de que cerca de 65
mil pessoas recebam o

benefício.

Dicas para fazer valer o 13°

que ilumina este Natal-i vadéJ.seu cor!lçtie,
'-',,;�, :"'\(�W

. transbordando e refletindo alegria, paz e

harmonia-a-você e a todos que o cercam

durante todo o próximo ano!
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PANORAMA

Jaraguá do Sul, dezembro de 2007

Mercado imobiliário se destaca em 2007
é a grande aposta para os

próximos anos. "A correria da
vida moderna leva as pessoas
a mudarem conceitos,
especialmente quando se

trata demoradia", comenta.
Na visão de Shigeoka, o

mercado . imobiliário do

município é promissor. Ele

_

prevê que a construção de

Um setor que se desen- prédios deve crescer em

volveu de forma significativa tomo de 20% ao ano dentro
em 2007 foi o imobiliário. de dois anos.
Entre os fatores considera- A tendência, conforme o

dos 'decisivos para este gerente, são imóveis de dois
crescimento é o fato da e três quartos, com fínan-

cidade de Jaraguá do Sul ter ciamento em até dez anos. O

o segundo maior PEA valor do imóvel financiado

(População Econornica- varia entre 192 e 300mil.
.

mente Ativa) do Estado; o

terceiro maior pólo indus-
trial catarinense; o nono

. município com mais alto
IDH (Índice de Desenvol
vimento Humano) do

Estado e uma das maiores .

rendas per capita de Santa
.

Catarina.
O segrnen to obteve

expansão tanto no financia
mento direto com constru

toras quanto por meio de

.instituiçôes financeiras.
No total em 2007, as

ins tituições financeiras

disponibilizaram R$ 16
milhões para. o setor, oito

vezes mais que em 2002,
quando os empréstimos
foramde R$1,8 bilhão.

Entre os segmentos mais

explorados está a construção
de edifícios. Segundo o

gerente comercial da
Criciúma Construções,
Kenji Shigeoka, a

verticalização das moradias

Investimentos são de

R$ 16 milhões, oito vezes

mais que há cinco anos

JARAGuÁDO SUL

o setor deve crescer cerca de
20% em dois anos

Arquivo OCP/Piero Ragazzi

Neste Natal, vamos trabalhar para concreiizar mesmo os desejos de um

mundo mais justo.
Vamos construir de verdade a União'da Humanidade,

Pgis nadá é mais íropor+anle do que estarmos unidos e felizes.
Feliz �atal e Próspe,ro Ano Novo!!! �'OOlT�.r

s meus sinceros votos a todos os .laraçuaenses. ()
�

�

ALDO ADOLAR MAUL � . r#
Presidente da Associação dos Doutores do Vale do ltapocú (ADOUVIJ

enltlk·

lamenté o setO(de materiªiS de c.... rução gan. pu
007.S�gUndo aAcomac,.��$�?Ci�Ç�? dos Oomercían
riais •.de.Con�tr[J,ÇãO) .. ge/�aràg�á '�(). Sul, 2�g7' t�v�;!

meilto de J 5% �as vendas de' mat.ariais de c'onstrÍJçâô e

mparação Gom_ o ano passado. O Rresidente da entidade,

':
íano .Felipe "'H,iwk; destacá:queo crescimento" Mo est'

"

acionado apenas com a redução de IPI (Imposto sobre Produto

:'lndustrializados) e ICMS (Imposto sobre Circulação de'
, f\'1ercadorias e Serviços) sobre osprodutos.
Na visão dele, o anúncio do PAC (Programa de Aceleração do

e,

Crescimento) da Construção Civil pelo presidente Lula está
incentivando o financiamento da casa próprla. O pacote contempla
invéstimentos superiores a R$ 110 bilhões na área até 2010. "O

aumento do salário mínimo também possibilita que as pessoas

'possam reformar a casa, impulsionando as vendas", destacou. No
'Brasil, há 7 milhões de pessoas sem casa e outras 7 milhões que
vivem em residências precárias.
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DECORAÇÃO

Venda de artigos natalinos mais aquecida
Inovação de cores

garante visual mais
leve e moderno

JARAGUÁDO SUL

Neste ano, O Natal

chegou mais cedo. Ao

menos.é isso que se percebe
nas lojas de decoração do

município. Os artigos
natalinos vieram em maior

quantidade e começaram a

se despedir mais cedo das

vitrines, já na segunda
quinzena de outubro. Para os

decoradores, um sinal de
estabilidade econômica.

Commais dinheiro no bolso,
os jaraguaenses estão se

preocupando mais em

deixar a casa bonita e

arrumada para esta data tão

especial.
"Nos anos anteriores, a

procura pelos enfeites
,

começava no início de
novembro. Como as pessoas

agora estão com' um maior

poder aquisitivo, preferem
comprar adiantado e, assim,
aproveitam melhor o

período de férias", comenta
a proprietária da Casa

Bonita Decoração,
Etelmaris Schmitz Regis.

Na visão dela, a queda do
dólar � que resultou na

redução do preço dos

produtos importados �, o

aumento da população e o

maior investimento na

iluminação natalina

estimularam o aquecimento
das vendas. "Quem
procurou um determinado

artigo de Natal' em
novembro e não encontrou

mais, certamente irá buscá
lo inais cedo no ano

seguinte", prevê Etelmaris,
que investiu no aumento do

estoque para absorver a

maior demanda que se

desenhava para o final deste
ano.

A grande aposta para

Daiane Zanghelini

Etelmaris Regis apostou na nova tendência para a decoração de Natal

2007 foi a inovação das

cores, garantindo uma

decoração de Natal' mais
leve e moderna. O estilo
clássico "vermelho e

, dourado", que remete ao

frio, 'deu-espaço ao verde,
rosa, lilás e laranja, "fazendo
a cabeça" até mesmo dos

consumidores mais

tradicionais. "São cores

tropicais, alegres, que se

identificam .mais com o

Brasil", destaca Etelmaris,
mos trando pinheiros,
guirlandas e até papais-noéis
com toques da nova

tendência.

A tradição do pinheirinho '

Um símbolo da vida, a árvore de natal é uma

tradição muito mais antiga do que o Cristianismo

e não é um costume' exclusivo de nenhuma

religião em particular. Muito antes da tradição de

comemorar o Natal, os egípcios já levavam

galhos de palmeiras para dentro de suas casas

no dia mais' curto do ano, em Dezembro,
simbolizando o triunfo da vida sobre amorte.

Os romanos já enfeitavam suas casas com

pinheiros durante a Saturnália, um festival de
inverno em homenagem a Saturno, o deus da

agricultura. Nesta época, religiosos também
enfeitavam árvores de carvalho com maçãs
douradas para as festividades do Solstício de
Inverne.

A primeira referencia à árvore de natal como a

conhecemos hoje data do século
_

16. Em

Strasbourg, Alemanha (hoje território francês)"
tanto famílias pobres quanto ricas decoravam

omp
Numa é�oca â� cqrreria como o Nat!!.!, a� pessoas podem

acabar esquecendo de alguns cuidados básicos na hora de fazer

as compras, Para evitar aborrecírnentos, o diretor do. Procon de

'Jaraguá do Sul"Sérgio Félix, dá algumas dicas para o consumidor

não errar nas compras de Natal e também garantir seus direitos "

caso haja problemas. Entre os cuidados a serem tomados, Félix
'aconselhou verificar, porexempío, as condiçõespe pagamento e 0.

�stad� dosprodutos. Confira abaixo as �inco dicas do Procon e

"x'oas cômpffis! : 'i;� ,

'f

pinheirinhos de natal, com papéis colorid

frutas e doces. A tradição espalhou-se, en

por toda a Europa e chegou aos Estados Uni

no início de 1800.
De I_á pracá, a popularidade da árvore de n

só cresceu. A lenda conta que o pinheiro
escolhido como símbolo do natal por causa
sua forma triangular, que de acordo co

tradição cristã, representa a Santíss
Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

Na Europa, uma das tradições natalin
consiste em decorar um pinheiro com maçã
doces e pequenos' wafers branco

representando a eucaristia. A Árvore do Parar
como é chamada, era o símbolo da festa de A
e Eva, que acontecia no dia 24 de dezemb

muito antes da tradição cristã do Natal. Hoje
árvore não só representa o Paraíso como

início da tradição, mas também a salvação.

-..

• CAÇA • "DCA • u..f/J'NG • iúur'CA • UPO.,..

(41) 3215·1444 • Jatflguá doSul· se
AV.Mal.Deodoro n0583

Rua João Rudolfo F!orêncio Loss, nO 80 - Fone: (47) 3371-6741 - monlelli.m@uol.com,br - www.monlellicomunicacaovisual.com.br
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PROFISSÃO

Qualificação é o caminho para
conseguir o emprego desejado
Profissionais de RH
dão ,dicas para vencer
no mercado de trabalho

JARAGUÁDOSUL

.Conquistar uma vaga no

mercado de trabalho ou

crescer profissionalmente
está entre as suas metas para
2008? Se a resposta for sim,

fique atento às oportunida
des de estudar e ganhar
experiência na área de

interesse, mesmo que isso

implique receber um salário
menor.

.

No município, há

profissões com vagas sobran

do, que deixam de ser

preenchidas por faltá de

mão -de -obra especializada.
A professora do curso su

perior de Tecnologia de Ges

tão de Recursos Humanos da

Unerj (Centro Universitário

de Jaraguá do Sul), Fharida .

Kalinke, também consultora .

. em Recursos Humanos,
destaca a necessidade de se

especializar na área pretendi
da para conseguir o emprego

desejado. "É preciso ter foco
no campo de trabalho e vi

vência na atividade

específica, buscando aplicar o
conhecimento teórico no

dia-a-dia", ressaltou.
Na -visão da consultora,

existe a pré-concepção de'

que boa remuneração e

chances de ascensão
. profissional existem somente

em cargos gerenciais, ocasio
nando falta de mão-de-obra
especializada nas áreas.

operacionais. Por falta de

capacitação, as carreiras de

tecnólogo estão cada vez

mais valorizadas. "O profis
sional precisa ter competên
cias e habilidades específicas
para alcançar o que deseja,
pois o que faz a diferença na

Daiane Zanghelini

Fharida e Márcia destacam a importância do conhecimento para crescerp!Ofissionalmente
.

carreira é o conhecimento

adquirido.", afirmou.
. A coordenadora do curso

superior de Tecnologia de
Gestão de Recursos Huma

nos da Unerj, Márcia
Zanievicz da Silva, também
coordenadora do curso de

Ciências Contábeis, comen
ta que o foco na formação
profissional, que pode trazer

grandes oportunidades no

futuro, pode implicar no

recebimento de um salário
menor no presente, a

. exemplo dos estágios. "Na

questão da empregabilidade,
não é só o salário'que conta.

Às vezes, é preciso abrir mão
de alguns confortos hoje para
ter novas oportunidades de
desenvolvimento profis
sional lá na frente",
salientou .

, .

Profissõps pm

potpncial na rpgião:
- Tecelão
- Tintureiro
- Engenharia (mecânica,
elétrica e de produção)
- Técnólogo em mecânica e

. elétrica

� Contabilidade
- Recursos Humanos

-Design
- Técnicos em enfermagem

Sobram vagas, mas falta
-

mão-de-obra especializada

- Construção civil
-Garçom
- Costureira

•...•...........................• �
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Empre·go formal foi a
bola da vez em 2007

.

JARAGUÁ DO SUL

O ano de 2007 se desta

cou pela geração de empre

gos formais. Cerca de 5.704

jaraguaenses conseguiram
emprego com carteira
assinada nos primeiros nove

meses do ano, colocando a

cidade no topo do ranking do
crescimento do emprego
formal no Estado. Segundo o·

Sine (Sistema Nacional de

Emprego), o aumento real de
carteiras assinadas foi de

11 % de janeiro a setembro.

Joinville foi o município
com maior saldo de empre

gos formais nos últimos nove

meses (desconsiderando a

porcentagem de crescimento
do estoque de empregos)
com 8.720 postos de tra

balho. No ranking geral Jara
guá do Sul ocupa a terceira

colocação. Até setembro

deste ano, 24.779 pessoas
tiveram a carteira assinada,
contra 19.075 desligamentos
no município. _

Já o setor que rnais con

tribuiu para o estoque de

empregos formais no período
foi a indústria de transfor

mação (indústria de máqui
nas e equipamentos elétricos,

. produtos alimentícios e

vestuário). Em seguida apare-
.

cem os setores de serviço e

comércio.

Segundo a Fiesc (Federa
ção das Indústrias do Estado
de Santa. Catarina), o saldo

positivo na indústria de

equipamentos elétricos se

deu em virtude do aumento da

_

demanda no período. Na
indústria de alimentos, o

.

aumento da produção teve

como conseqüência a efeti

vação de trabalhadores ter
ceirizados e substituição de

pessoal.
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, �m 2001 a Sealedair.- Cryovac levou ao'mercado
as melhores embalagens para atender com

,

qualidade toda a comunidade!,

Nossos agradecimentos pela confiança depositada em
nosso trabalho e que o Ano de 2008 fortaleça cada vez

mais nossos laços, de amizade e confiabilid

.
Boas Festas! Glorioso 2008! .

'.

11 SealedAir

CRYOVÂCa

TRÂNSITO
- -

Motorista conscíente dirige
.

.

.

'

demaneíra detensíva
Quem nunca ouviu falar

em direção defensiva? Para

ajudar os mais esquecidos,
que não lembram mais das
aulas das Auto Escolas,
vamos relembrar: direção
defensiva é um estilo de

pilotagem onde o motorista

tem especial preocupação
com a segurança, não só em

relação à sua condução, mas
como a de terceiros.

Um motorista que dirige
. , defensivamente '

consegue

prever o erro dos outros dan
do tempo para correções,
dessa forma evita o en

volvimento em acidentes e

diminui consideravelmente

o cometimento de infrações
e conseqüentemente, aci

dentes.

Simples não? Este mode-

Divulgação

Condutor deve prever o erro dos outros dando tempo para correções

lo de direção previne aci

dentes, vítimas emortes. Por

isso que a direção defensiva',
é sinônimo de responsa
bilidade. Para quem vai

pegaro carro � sair de férias o

Jornal O Correio do Povo
selecionou algumas dicas

que fazem a diferença na

hora de conduzir:

, Fe1iz natal a todos e um 2008,d(nT�uita saude.; Cfíníça SER
fOOe: 47.3371-6022

,
E-maít: 'cfinica!ter@neIuno.com.br

Visife noao sjte:'www.�.com.br
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.: Ao entrar numa rodovia ganhe velocidade pelo acostamento de forma
a já entrar "embalado" na primeira pista. Desta forma você não fechará
'os demais veículos.

- Para sair de uma rodovia diminua' a velocidade gradativamente. Se
houver desnível não faça uma manobra brusca, deslize o veículo
suavemente para o lado.

- Jamais faça ultrapassagens em pontes ou viadutos.

- Viajando à noite em rodovia de pista dupla, trafegue até 80 km/h. Essa
é a velocidade proporcional à visão oferecida pelo farol.

- No início da chuva, não ligue o limpador de imediato. A sujeira irá

prejudicar, a visão. Espere .a á'gua da chuva retirar a poeira do para
brisa por uns instantes.

- Durante a chuva verifique pelo espelho retrovisor se os pneus de seu '

veículo estão deixando marcas nas pistas. Se não estão, o veículo está
aguaplanando (boiando sobre um véu de água), diminua a velocidade,
suavemente até as marcas voltarem .

- Quando for viajar repouse pelo menos meia hora antes, faça
refeições leves. Comida pesada, bebida alcoólica e cigarro diminuem
os reflexos.

- Tenha todo o controle do veículo, leia o manual de instruções. No
trânsito não dá tempo para verificar "para que serve esse botão?".

- Cuidado para suas condições psicológicas, não dirija se estiver

nervoso, deprimido, revoltado, estressado ou com sono.
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Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

SOCIAL
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MAIS UMA DO LEITOR

A leitora Joseane R.G. Garcia enviou um e-mail referindo-se a

notinha registrada recentemente na minha coluna, onde eu pedia
para que retirassem a cruz de Jesus Cristo pregada na parede,
atrás da mesa diretora da Câmara de Vereadores. Ela diz: "Moa
até que 'enfim alguém se manifestou a respeito. Desde que fa}
proposto certos rituais religiosos na Câmara de Vereadores, venho
manif�tando o meu conhecimento de que este lugar deva ser laico,
pois é a 'casa do povo'. Os cidadãos judeus, muçulmanos, hindus,
xintoístas, budistas, entre outros também podem por direito verem
�eu:s símbolos religiosos ali expostos. É um desrespeito para com as

demais e abuso de poder dos cristãos.
Sou católica e na maioria de nossas Igrejas, tenho percebido que o

Cristo já foi tirado da Cruz. Esta manifestação teria que vir do

'povo'. Porém, tenho certeza que nenhum vereador, por mais que
concorde comigo, iria se manifestar contra e correr o risco de

rapidamente ser conhecido como ateu, anti-Cristo, etc. Mas está

aí o recado."

FIM DE SEMANA

As noites de domingo do bar

Licoreria não deixam ninguém sair MINHAS QUERIDAS
do clima ao final de semana. Se não

pelas músicas altas e falatórios, Vocês estão em dúvida sobre qual
pelos roncos dos motores das cocktail dress vai vestir nas festas de
dezenas de carros que circulam no final de ano? Os vestidos

local, só para ver as beldades mais metalizados e peças com aplicações
que descoladas da cidade. É uma tipo paetês estão em "up".Váleu!

...
,
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JARAGUÁ DO SUL

• Cine Shopping 1
Bee Movie - A História de uma Abelha

(16h,17h50,19h40,21h30
- Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h10;16h, 17h50, 19h40, 21h30 ,

- Sáb/Dom/Qua)
,

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

• Cine Shopping 3
A Lenda de Beowulf

(17h, 19h1 0, 21 h20 - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h40, 17h, 19h10,21h20
- SáblDom/Qua)

JOINVILLE

• Cine Cidade 1
Bee Movie - A História de uma Abelha

(15h3o'; 17h20, 19h1 0,21 h
- Sex/Seg/Qui)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- Sáb/Dom!Ter/Qua)

• Cine Cidade 2
Encantada

(14h30, 16h40, 19h,21h10
- 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 Beowulf

(14h40, 21h10- Todos os dias)

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

(16hl0, 21h40 - 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 CORREIO HÁ 20 ANOS

Educação: Jaraguá r�ceb�
v�rbas para �scolas
o Correio do Povo, edição de 12 a 21 de dezembro de 1987, informava que no ano
de 1988, a administração do sistema escolar da rede estadual sofreria alterações,
com a supressão de duas Supervisarias da Educação, das três que funcionavam
em Jaraguá do Sul, para dar lugar a ClE - CoordenadoriaMunicipal de Educação,
que seria uma pormunicípio. Com isso, dois supervisores deixariam seus cargos
comissionados. Nos demais municípios, onde existia uma supervisaria, haveria
somente a�eração de nomenclatura e sigla. Segundo a então diretora da 19a
UCRE, Roserileire Vasel, o na época deputado Ademar Duwe havia entregado Cz$
700 mil para a Escola Básica São José, do Rio Branco, Guaramirim, reiniciar as
obras do novo prédio, que'já possuía quatro salas concluídas, fa�ando, no entanto,
o espaço administranvo, cozinha e sanitários. Também a Escola São José, de
Corupá, recebeu Cz$170mil para a reforma de sua quadra de esportes.

O euc DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br. O DIA DE HOJE
SANTO
São Dário
São Paulino

EFEMÉRIDES
.

Dia da Fundação Cruz
Vermelha do Brasil
Dia Internacional do Voluntariado

1912
Fundação da Unjversidade do Paraná,
constituída por uma faculdade de
direito, uma de medicina e uma escola
de engenharia.

1955
O Sudão declara independência .

1960
ONU admite promover independência da

Argélia.

1972
O petroleirõbrasieiro de 115.000
toneladas Horta Barbosa choca-se com

o petroleiro sul-coreano Sea Star no
golfo Pérsico.

2000
Com duas erupções, seguidas de
emissão de gases, cinzas e rochas
incandescentes, entra em atividade o

vulcão Popocatépetl, situado a 72km da
Cidade do México.

PREVISÃO DO TEMPO

Céu nublado em todo o Estado

Tempo instável com nebulosidade e chuva de
forma ocasional entre o Planalto e Litoral. No
Oeste e Meio-Oeste o tempo fica mais seco
com sol e calor e chances de chuva isolada
especialmente entre a tarde e noite.

• Jaraguá do Sul e Região

HOJE

o.MIN: 19" C
MAx: 24' C "" "

Chuvoso

QUINTA CJMiN: 18" C
MAx: 26" C "" ,

Sol com pancadas
de chuva

A Branquinha adora 'relaxar' na almofada rosa. Num desses
momentos de descanso, ela foi clicada pelos donos e

leitores Bárbara e Tiago Vieira.

19/12
Adriana Scherer
Alan Marcilio
Andressa Michelle Wille
Carlos Alexandre Guths
Clean ice Gacho
Eliane S. Buzarello
Estela Sarti de Campos
Inês Kroin
·Isa Giese
Jonas Mauricio Schneider
Julio César Strecker
taerte A. Ramos Filho
lurdes B.M. Spézia
Maicon R. Girolla

Marielly Carolini da Silva
Mario Mokowa
Mikael Eduardo
Paolia M. T. Boiko
Rafael A. Chibicheski
Rosilene E,S. Poerner
Victor Imroth
Vivian Ribeiro Rossa
Zulnia Moraes

UTILIDADE PÚBLICA
BAILE
A Sociedade Esportiva Rio Novo

promove um Baile no dia 22 de

dezembro, a partir das 22 horas. A
festa aconteceu no salão Krüger.
Informações pelo fone 9126-4027.

TEATRO
A Companhia Resistência Teatral

apresenta hoje, às 20 horas, O Natal
dos Sapos, em frente ao Museu
Emílio da Silva. O teatro encerra a

série de contação de histórias
promovida pelo SESC,

CARRETA
O Bairro do Rio Cerro recebe hole a

Carreta do Papai Noel. O evento será
às 20 horas em frente ao Banco do
Brasil. A partir das 14h30, o Sesc
realizará recreações no local.

ó!
�JARA6UÁ (
OOSU�

MIN: 19" TM'AX: l"W

O·
� FLORIANÓPOLIS

MiN: 20"/ MÁ)(: 24·

� Fases da lua

\

SEXTA CJMIN: 19"C
MAx: 26· C " t r r

Sol com pancadas
de chuva

SÃBAoo- CJMIN: 1S·C
MAx: 29" c r r " r .

. Sol com pancadas
de chuva

• Legendas
MINGUANTE NOVA CRESCENTE

� 1/12 • 9/12 � 17112

CHEIA

6 �

O I I II.,.,._)I .... ···I�. 0, ... G�
2a112 •

EnsOl� Pa::::te Nublado Instável C_", T!JJ\'íl!Ida
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. Caminhos do Coração
Marcelo e Maria ficam assustados,
enquanto Júlia e Beatriz decidem se

esconder no quarto que era de Crís.
César-lobisomem vai em direção a

Maia e Marcelo, que atira para cima.
César-lobisomem entra no quarto de
Júlia e Beatriz. Marcelo diz a Maria que
eles precisam achar a sala de Júlia para
tentar descobrir algo. César-lobisomem
prepara-se para atacar Júlia e Beatriz,
quando Júlia atira um dardo tranqüilizan
te, que cai desmaiado. Júlia diz que en

quanto não conseguir descobrir a cura
da doença, irámandar César para ilha.

Desejo Proibido
Chico expulsa Escobar de sua casa.

Laura interrompe a discussão dos dois
e reage ao saber Que o pai não deu

queixa. Chico dá queixa do desapa
recimento de Ana e manda Trajano
começar a investigação por Escobar.
Inácio faz questão de celebrar o

casamento. Laura se prepara para entrar
na igreja e Lázaro lhe dá um presente.
Inácio, já no altar,.se sente mal e Miguel
o leva para a sacristia. Laura entra na

igreja. Miguel veste a batina e se

posiciona no altar. Laura fica paralisada
ao vê-lo paramentado.

Sete Pecados
A júiza acusa Clarice de ter casado com
Rávio por interesse. Dante retira o pedido
da guarda de Isabel e Laerte antes que
a juíza anuncie o resultado da audiência.
Clarice avisa Isabel e Laerte sobre a

decisão da juíza. Régis obriga Tamires
a se esconder em um_ armário antes

que Elvira chegue. Régis despista Elvira.
Dante desabafa com Custódia sobre a
atitude de Beatriz na audiência. Flávio e

Clarice levam.lsabel e Laerte para verem
Dante. Tamires promete a Rodolfo
acabar com o casamento de Régis.

DuasCaras
Evilásio estranha ao ver Barreto beijara
mão da Condessa. Duda filma a posse.
Os alunos escondem com o corpo um

pedestal com um busto, ainda coberto.
Barreto fica pasmo Quando Gioconda
comenta que Branca e Macieira tem
um caso. Heriberto faz uma homena

gem a João Pedro e Sflvia se emociona.
Maria Paula vê quando Ferraço enxuga
a lágrimade Sflvia, com seu gesto tipico.
Macieira garante que os estudantes

poderão interferir na escolha do reitor
em um ano. Maria Paula caminha em

direção a Ferraço, que abre a porta do
carro para Sílvia.

Amor e Intrigas
Petrônio observa Alexandra e Rafaela·
escondidos. Débora procura porPetTônio
e o convida para jantar. Bruno nota

Valquíria seaproximar:e jogacharme para
ela, tentando seduzi-Ia. Um funcionário
da galeria se aproxima de Bruno e fala o
nome de Rafaela, deixando Valquíria
frustrada. Fabíola vai à casa de Bruno e

os dois passam a noite juntos. Felipe
pede paraAlice pensar sobre o1rabalho
na JunqueiraAlbuquerque, mas elaavisa.
que não quertrabalhar lá. Débora chama
Petrônio para sua pousada.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

FINAL -CARNAVAL
Em seu blog pessoal,
Aguinaldo Silva, autor da
novela Duas Caras, da TV
Globo, contou Que além de.
matar o personagem
Juvenal Antena (Antonio
Fagundes), vai ressuscitar o
líder da favela Portelinha e

garantir um final romântico

pra ele. Depois de toda essa
confusão, ele terá o amor de
Alzira (Flávia Alessandra).

. O autor contou, também em

seu blog, Que Juvenal vai
acabar a novela casado
cornela.

CAPíTULOS
NoS próximl"!s capítulos de
Duas Caras, SOvia (Alinne
Moraes) não ficará nem um

pouco chocadaQuando Ferraço
(Dalton Vigh) revelar que tudo o
que-Maria Paula (Marjorie
Estiano) disse a seu respeito, é

. amais pura verdade.Segundo
o jornal O Dia, ao saber-do
golpe, a noiva do vilão ficará
mais encantada ainda. No
caf)ítulo do dia 28, ela dirá: "Um
homem capaz de darum golpe
desses é imbatível, dono de
uma inteligência rara".

\

Luciana Gimenez está fora do
Camaval2008. A decisão foi
tomada pela própria
apresentadora da RedeTV!. A
assessora damoça explica:
"No próximo ano, o Carnaval
começará em datas muito

próxir nas às férias de fim de
ano de Luciana. Seria
impossível ela conciliar os
ensaios, as visitas às
comunidades, enfim, tudo do
Carnaval, com o seu retomo ao

trabalho". Sabe-se Que Luciana
foi sondada por, pelomenos,
quatro escolas de samba.

CARREIRA
Gabriela Duarte se ;orgulha de
sempre terfeito personagens
"certinhas" naTv. Na pele da
professoraMiriam, em Sete
Pecados, a atriz mais uma vez vive
uma boa-moça. "��a éminha índole
e gosto de personagens assim
porque têm uma energia boa", avisa
a.atriz. Pordiversas vezes"Gabriela
pensou em mudar de carreira. Filha
de Regina Duarte, ela se sentia
insegura de terde provar duplamente
que era uma boa atriz. "Fora isso, é
uma carreira competitiva, que te
expôe muito", avalia.

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.

HORÓSCOPO
. Áries (20/3 a 20/4)
Ainda com a Lua transitando parte do dia em seu signo, é importante cuidar do que precisa.
Depois sim você cudar das finanças. Faça uma aplicação, veja como anda sua poupança, de

qualquer forma comece a preservar um pouco sua vida material.

Touro (21/4 it 20/5)
A Lua hoje ingressa em seu signo e faz -corn que você se volte mais para suas necessidades

pessoais. É importante se colocar em primeiro lugar para que os outros também o observem e

o valorizem mais.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Os geminianos sempre tão agitados estão um pouco mais introspectivos hoje, apesar do bom

aspecto de Mercúrio no céu. O isolamento faz parte do seu dia e seria muito legal que você

aproveitasse essa ellergia para ficar em meditação ou simplesmente contemplando.

Câncer (21/6 a 21n) .

o canceriano que gosta sempre de estar em companhia de amigos e pessoas queridas tem um

ótimo dia para receber esse afeto depois que a Lua entrar no signo de Touro. Rodei-se, cerque
se de pessoas que o amam, você verá que será um belo alimento para sua alma.

Leão (22/7 a 22/8)
A presença da Lua hoje na sua área da carreira e acontecimentos sociais faz com que você seja
muito admirado onde quer que vá. Seja na vida social ou no ambiente de trabalho, você terá o

reconhecimento do jeito que você gosta.

Virgem (23/8 a 22/9)
Virginiano aproveite a Lua entrando em Touro durante o dia e seu aspecto bom com seu regente
e coloque mais fé e otimismo em tudo que fizer. É hora de colocarmetas e finalmente traçar todos
os caminhos para chegar no ponto que deseja e na ·hora certa.

Libra (23/9 a 22/10) .

Hoje você precisa mergulhar um pouco mais fundo naquilO que está sentindo, observe bem o

que tem feito recentemente e perceba também se tem algum contato com pessoas mais

próximas ou até um parceiro, como tem lidado com essa relação.

Escorpião (23/10 a 21/11) .

.

.
.

Enquanto a Lua ainda estiver em Áries, o escorpiniano tem seu regente em harmonia com a Lua

facilitando suas emoções. Depois, com Lua em Touro, a área de relacionamento fica ativada

trazendo um dia agradável na companhia de quem ama ..

Sagitário (22/11 a 21/12)
o sagitariano tem hoje bastante trabalho e com a Lua ativando assuntos de cotidiano, é importante
aproveitar os bons momentos para poder produzir bastante e depois desfrutar do horário .de laser

na hora certa.
.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Dia do capricomiano namorar e viver intensamente um belo romance, é o que os astros indicam.

Saia e se divirta, saia para a balada e veja que tem muita gente interessante por aí. Hoje é um dia

para você se divertir bastante.

Aquário (21/1 a 18/2)
A Lua vai entrar em Touro e estimula sua área doméstica e familiar. O aquariano está mais quieto
e precisando ficar um pouco mais no seu canto, meditando ou fazendo uma boa leitura. Tente

colocar mais concentração nesse dia.
.

Peixes (19/2 a 19/3l
.
Bom dia para o pisciano fazer algumas negociações, com a Lua e Mercúrio o ajudando nesse

sentido. Fazer compras também lhe cai bem. Que tal ir ao shopping e ver o que está rolando agora
de moda quando está próximo do Natal?

DIVIRTA-SE

'loira doente"
- Ai doutor... Eu tõrnal ... Não paro de

espirrar, tenho febre, tosse, dor de
garganta Atchim! Viu, doutor???-
- Calma Isso é só uma gripe, você vai

tomar esse remédio e volta daqui uma
semana.
- Que remédio doutor? Eu só tô vendo
um papel e uma caneta?
- Er, eu anotei aqui o nome do remédio.
Você vai a uma farmácia e compra.
- Ah bom!
Uma semana depois
- Ai-doutor! Continuo péssima.
- Você comprou o remédio?
- Comprei, sim.
- E tomou direitinho?
A loira se irrita:
- Como doutor, se no vidro dizia
"MANTENHA SEMPRE FECHADOi,?

SOlUÇÃO
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CONTROLE FEDERAL
SABRYNA SARTOTT/SECOM

Luiz Henrique em audiência com Presidente do TJ Pedro Manoel Abreu

Governador visita

presidente do TI
Os dois conversaram

, sobre a implem�ntação
do fundo d� Previdência

FLORIANÓPOLIS.
O governador Luiz Hen

rique visitou na manhã de on

tem.:o presidente do Tribunal
de Justiça, desembargador
Pedro Manoel de Abreu, com
quem tratou da implemenração
do Fundo de Previdência

(IPREV), que atenderá os fu
turos inativos do serviço pú
blico estadual.

Estiveram presentes à reu

nião também o deputado Júlio
Garcia, presidente da Assem
bléia Législativa; o conselheiro
José Carlos Pacheco, presidente
do Tribunal de Contas do Esta

do; o procurador geral de Jus
tiça, Gercino Gerson Gomes

Neto; Ó secretário de Estado da
Administração, Antônio Mar- ,

cos Gavazzoni; e o presidente
do Ipesc, Demetrius Ubiratan
Hintz. O encontro aconteceu

no gabinete do presidente do
Tribunal de Justiça, em

Florianópolis.
.

O encontro teve como pon
to central a discussão final do

-,

�. � _ (j" ......... (} J 1.< j J _j., J, ••.

projeto do novo Fundo de Pre
vidência (Iprev). Segundo o

governador, o Iprev atenderá os
futuros inativos do serviço pú
blico estadual, cerca de 123 mil

.'

funcionários dos Poderes Exe-

cutivo, Legislative e Judiciário.
A proposta - em resumo - cria

dois fundos de previdência para
'

, os servidores: um para os mais

antigos - 'que seria pago par um
fundo igual ao atual (Ipesc) -

e outro para os mais novos,

constituído por um fundo ca

pitalizado par-imóveis e títulos

públicos. "O Iprev passou pelo
crivo técnico e atende aos

interesses do Poder [udíciário
e seus funcionários", destacou
o presidente do Tribunal de

Justiça.
O governador ressaltou que

Santa Catarina é Q único Es
tado que está debatendo o as

sunto. "Este projeto traz tran

qüilidade para os governantes
e para os servidores, em especial
aos que iniciam a carreira no

Judiciário, no Legislativo e no

Executivo, ao assegurar o pa

gamento futuro de aposenta
dorias e pensões dos servidores
estaduais", afirmou o gover
nador Luiz Henrique.

, ... '_'" _';.l'_��' _'"lJ:' t\IJJtJ' ''',1''.A l

IfdacaO@OCOllflodopoyo.çom.br

Futuro
Foi entregue pelo governador LuizHenrique ao presidente da

Assembléia Julio Garcia o projeto de criação do fundo

previdenciário do Estado onde foi destacado o poder de
negociação da atual gestão e a coragem de implantar um projeto
que trará inicialmente, segundo relato do governador Luiz .

Henrique, um ônus para a atual administração que terá que
desembolsar R$ 140milhões, m,as bônus para as futuras gerações
de servidores. Durante a entrega o governador também fez o

seguinte destaque: "Entrego o projeto para a lúcida apreciação e

os devidos aprimoramentos do Poder Legislativo."

. Hom�nagem
Durante a entrega o projeto o governador Luiz Henrique fez

questão de destacar o ex-governadorVilsonKleinübing; "Muitos
deputados da base rejeitaram um projeto semelhante que

Kleinübing apresentou na época. Se tivesse sido aprovado o

Estado certamente estaria numa situação bemmais confortável."

Positivo
Satisfeito o secretário da Fazenda, Sergio Alves, apresentará

nesta quinta-feira o resultado das ações empreendidas durante
o ano de 2007. Adiantou que se trata de um "ano a ser ,

comemorado," até porque a arrecadação superou todas as

expectativas e foi um ano de superávits. Foram alcançados tanto
os objetivos de aumento da receita como redução das despesas.
Um ponto que será destacado, entre tantos outros, vai ser o

Fundosocial que segundo avaliação foi consolidado neste ano

como uma das grandes ferramentas do governo também na

implementação da descentralização da administração pública.v

Ética
Ações voltadas à consciência ética vão ser desenvolvidas pela

Câmara dos Deputados em Brasília. O protocolo de intenções
foi assinado hoje commais dez entidades com ameta de viabilizar -

uma linha de estudos, pesquisas e elaboração de material de
conteúdo didático sobre a ética na sociedade brasileira. Durante
a solenidade o presidente daOAB, Cezar Britto, afirmou que a

intenção também é mostrar a responsabilidade da população
quanto aos polítícos.'A população é cúmplice quando vende o
seu voto ou é omissa quando sabe da compra do voto e não

denuncia. Nós estimulamos, nesta campanha de combate à

corrupção eleitoral, que a população se torne ativa e ela própria
fiscalize as eleições".

I •• \_.;.r\.i.,'....t_41_:.l ....... "'-.J.J ...

PAULO ALCEU
Convocação -

"Estive com o vice-pre
sidente Alencar e ele me

disse que eu não posso fugir
da raia," relatou a deputada
Odete de Jesus referindo-se
a uma possível candidatura
à prefeitura de Florianópolis.
Não se manifestou oficial

mente, mas afirmou que
estará sempre à disposição do
PRB .

2008
"Estou fechadíssimo com o

Tebaldi. O processo de coli

gação com o PSDB está

adiantadíssimo," garantiu o

democratas Darci de Matos
revelando que o normal será
o PMOB lançar seu candidato
e o PSDB e o OEM estarem

juntos em 2008. Perguntado
quem seria seu vice, o de

putado Darci de Matos disse

que o prefeito Marco Tebaldi
que escolherá.

Avanço
Pelo menos a Comissão de

Justiça da Câmara em Bra
sília aprovou o projeto de lei,
que permite ao juiz de

execução penal determinar o
uso de equipamento de
rastreamento eletrônico em

condenados que cumpram

pena fora da prisão (liber
dade condicional, regime

. semi-aberto e regime aberto),
por exemplo. É comum este

. tipo de equipamento nos

Estados Unidos, permitindo
inclusive que o condenado
estude ou trabalhe den
tro das normas exigidas em

juízo.

E

que não assumir
I .

man o Esta,d
saída e Luiz He
em janeiro de 2010 e sim

apenas em abríl!
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Mercosul assina acordo de

livre comércio 'com Israel
É o primeiro tratado
asSinado com país
de fora da América

AGÊNCIA BRASil

RIO DE JANEIRO
OMercosul assinouontem, um

tratado de livre comércio com

Israel, o primeiro deste tipo que o
bloco integradoporBrasil,Argen
tina, Paraguai e Uruguai assina
com um país de fora da América
Latina.O acordo foi assinado pelo
vice-primeira-ministro eministro

da Indústria,Comércio eTrabalho.
de Israel, EliahuYishai, e os chan
celeres do Brasil, Celso Amorim;
da Argentina, Jorge Taiana; do

Uruguai, ReinaldoGargano; e do
Paraguai,RubénRamírez Lezcano.

CÚPULA DE MONTEVI

DÉU - A assinatura 'do tratado,
que estava sendo negociado há
dois anos, é um dos principais
resultados da cúpula semestral do
Mercosul, realizada em Monte- O ministro Celso Amorim disse que negociação valtortalecer o Mercosul
vidéu.O tratado de livre comércio
entre o bloco sul-americano e apartirdesse país novalordeUS$
Israel abrange 90% do comércio 653 milhões, 40% a mais que no

entre aspartes, comumcalendário mesmoperíodode 2006.
de reduções tarifárias progressivas _

"O acordoprevê a Iiberalização
de quatro fases.

_

dos produtos em até 10 anos e

Segundo dados do Escritório abarca 95% do comércio do lado

Central de Estatísticas israelense, do Mercosul e 9.7% do lado de ,

nosprimeiros dezmeses deste ano, Israel", disse o embaixador Regis
os quatro membros do Mercosul Arslanian, representante perma

exportaram a Israel no valor de nentedoBrasil junto
à

Associação
US$ 460,2milhões, comuma alta Latino-Americana de Integração
anualizadade 22%, e importaram (Aladi) e o Mercosul.

OTratado de Livre Comércio

(fLC) é "urna oferta generosa" do
Mercosul. Para o diplomata, o
acordo "mostra que 'O Mercosul

quer abrir seu mercado e que
estamos dispostos a négociar com
os outros parceiros que queiram",
O Mercosul já tem TLC com

Chile, Bolívia, Peru, Equador,
COlômbia e Venezuela, mas esse

será o primeiro com um país fora
da América Latina.

'Comissão Européia aprova paula única para tratar HIV
LONDRES,· '

AComissãoEuropéia aprovou
um tratamento para infecção por
HIv, vírus que causa a Aids, que
envolve a ingestão de um único

comprimido por dia. O me

dicamentoAtripla, que combina
três drogas já existentes, foi
licenciado nos EstadosUnidos em

julho do ano passado, e agora foi
dado a metade dos pacientes re
cém-diagnosticados no país.

Atriplaestásendo qualificado

como uma revolução no tra

tamento de pacientes soro

positivos. Ele foi criado em uma

colaboração entre três labo
ratórios rivais -Gílead Sciences;
Bristol-Myers Squibb eMerck..

Quando os remédios para
conter o HIV foram lançados,
originalmente em 1996, pacientes
infectados - ou soropositivos -

tinham que ingerir até 30 com

primidos com o estômago vazio
em diferentes horários ao

longo do dia. Muitos pacientes
acharam difícil manter o

tratamento. Agora, para alguns
deles, continuar a medicação
será tão simples quanto ingerir
um único comprimido todos os
dias. '

Os fabricantes de Atripla
destacam, contudo, que a.pílula é
tJ!Il tratamentoparasoropositivos,
e não uma cura. Sua ingestão não
implica na redução do risco de
transmissão do vírus.

Fidel fala em deixar seu cargo
e a'brir espaço para os jovens
CUBA

Depois de quase meio século
no comando de Cuba; o ditador
FidelCastro agora fala em aban
donar seu cargo, não se "agarrar"
ao poder e abrir o caminho para
osmais "jovens" :' na fila está seu
irmão caçula, Raúl, de 76 anos.

O recado foi transmitido à

população através de uma carta
lida na televisão estatal cubana
na noite de segunda-feira. Foi a
primeira .vez desde seu afas
tamento por motivo de doença
que Fidel falou publicamente em
se aposentar.

O ditador já havia mencio

nado no passado a possibilidade
de abrir caminho para líderes
mais jovens. Agora, sem ser visto

empúblico há 16meses, ele volta
a indicar que pode en�regar seu
cargo. ,A possibilidade de ofi

cialização do afastamento de
Castro pode ser discutida para
valer em março, quando ele

aprovar os integrantes do novo
conselho de governo. Os es-

pecialistas, porém, dizem que é

preciso esperar para ver.
"Meu papel fundamental não

é me agarrar aos cargos e muito

menos obstruir o caminho das

pessoas mais jovens", escreveu
Castro, de 81 anos, no poder
desde a queda do ditador
Fulgêncio Batista, em 1959.

Segundo Fidel, sua função
atual em Cuba é "compartilhar
as experiências e idéias cujos
modestos valores vêm da, era

excepcional em que vivi". Para

os analistas políticos, é sinal de
que Fidel não voltará ao poder:
terá papel de conselheiro do
governo da ilha.

Ao falar sobre seu futuro, ele
também citou o exemplo de
OscarNiemeyer, a quem já tinha
parabenizado quando o ar

quitetobrasileiro completou 100

anos, no sábado. "Penso como

Niemeyer: você precisa ser con
seqüente até o final", escreveu
o cubano ao refletir sobre o que
fazer agora.

Castro está no poder desde a queda do ditador Fulgêncio Batista, em 1959

Prefeitura interdita 'e empareda
shopping de Law na 25 de Março
SÃO PAULO
A Prefeitura de São Paulo in

terditou e emparedou o shopping
25 deMarço, na regíãocenrral da
cidade, que pertence ao empre
sário chinês naturalizadobrasileiro
Law Kin Chong, na manhã de
ontem. Além da suspeita de co

mercialização de produtos falsi
ficados eprodutos de contrabando,
o localnãoapresentava condições
de segurança para o funcio
namento.

A operação, que contou com

..

participação da Polícia Civil e
Receita Federal, tambémfechou
outras três lojas coin produtos
suspeitos piratas e contraban
deados.

De acordo com o Contru

(Departamento do Controle de
Uso dos Imóveis), o shopping
continha, entre outras -irregula
ridades, hidrantes obstruídos

para uso, fiação exposta e ma

terial inflamável armazenado no

subsolo, onde também funcio
nava uma garagem.
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CPMF

Governo admite mudança
para equilibrar as contas
Ministro diz que idéia

não é aumentar tributos
mas sim cortar gastos

·BRASíLlA
O governo vai mesmo mexer

no custeio e nos investimentos do
País para compensar a perda da

arrecadação com o fim daCPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira). De
acordo com o ministro do Pla

nejamento, PauloBernardo, com
uma perda de R$ 40 bilhões, o
governo terá "que gerar isso, cor
tar, ou fazer as duas coisas". Ele

ressaltou, contudo, que a princípio
a idéia do governo não é au

mentarimpostos.
Sem adiantar em que áreas do

País haverá corte de gastos,
Bernardo destacou que o governo
já descartou algumas. Segundo
ele, não serão reduzidos os recursos
paraprogramas sociais e superávit
primário - arrecadação menos

despesas, exceto o pagamento de
juros. "Mas não é simples, pre
cisamos da concordância do

Congresso", disse.
O ministro disse desconhecer

aeventualcriaçãode impostopara
compensar aperdadaCPME ''Não

conheço qualquer PEe nesse

. sentido. A únicaPEC que eu sei é

Ministro do Planejamento afirma que governo terá que cortar gastos

da reforma tributária, que estamos
discutimos há bastante tempo",
reforçou. Indagado se nessa PEC

pode ser incluída uma nova
.

proposta de CPMF, o ministro

respondeu que não é isso que está
sendo discutido. Segundo ele "o
Ministério da Fazendaestá prepa
rando uma PEC onde, basica�

mente, se introduzoNAnoplano
federal e no plano estadual".

Bernardo disse que a propos

ta de corte às emendas parla
mentares para compensar aperda
de receita pelo fim da CPMF é

"muito simpática para alguns e
completamente antipática para

outros".

Londres intensifica ação contra ilegais e atinge brasileiros
.,ç

LONDRES
O governo britânico inten

sificou nas últimas semanas as

ações contra imigrantes ilegais e
ampliou as operações. em um dos
bairros que concentra o maior

núnierodebrasileiros em Londres.
Um dos principais alvos é

Harlesden, aonoroeste da cidade,
região que tem uma grande con
centraçãodeestabelecimentos co
merciaisbrasileiros, como salõesde
beleza, restaurantes e mercados

voltados à comunidade.

Desde o final de novembro, a
Border and Immigration Agency,

órgão do governo que controla a

imigração, já realizoumais de cin
co buscas no comércio da região,
que resultaram na deportação de
pelomenos 15 brasileiros ilegais.

O órgão do governo que
controla a imigração negaque as

operações sejam direcionadas

apenas à comunidade brasileira,
mas confirma que o governo
dobrou os esforços para fechar o
cerco contra o trabalho ilegal.

"Cerca de 50 operações sâo

realizadas todas as semanas em

Londres e no Sudeste. Todas as.

pessoas que estão trabalhando

ilegalmente devem saber que
vamosprocurá-lospara removê-los
do país", afirmou Gayle Douglas,
porta-vozdaagênciade imigração.
AadvogadaVitóríaNabas, que

trabalha em Londres na área de

imigração, também acredita que
não exista um foco especial nos
brasileiros,mas simem regiões com
alta concentração de imigrantes.

Em 2006, oBrasil foio país com
o maior número de deportados
doReinoUnido, com6.335 brasi
leiros. Os paquistaneses ficaram
em segundo lugar, com 3.060

deportações. (BBC Brasil)

ECONOMIA Da ..Redação
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Mercosul
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou ontem, em

Montevidéu, a burocracia dentro do Mercosul e pediu a

imediata elaboração de um cronograma de trabalho para

eliminar a dupla tributação, que dificulta a circulação de

produtos entre os países parceiros. Lula pediu empenho da

nova presidente pro tempore do bloco, Cristina Kirchner

(foto), que terá a missão de eliminar a dupla tributação ainda
no primeiro semestre de 2009. "Cristina, na hora que assumir
a presidência pro tempore, defina a questão das assimetrias

como a coisa sagrada para resolver. Se tiver divergência entre
nossos ministros de economia, telefone para os presidentes e

nos reunimos", defendeu.

Compras
Boa parcela da população ainda não fez as compras de Natal

esperando a segunda parcela do décimo-terceiro salário, que sairá
no dia 20 de dezembro. O comércio da região aposta todas as

fichas nos compradores de última hora. Uma pesquisa de situação
econômicado consumidor reaÍizada recentemente com400 pessoas
da Grande Florianópolis, feita pela Fecomércio, revelou que 45%
planejam fazer compras de Natal utilizando o décimo-terceiro, e
em relação à forma de pagamento a maioria prefere crediário,
cartão de crédito e cheques pré-datados. Pouco mais de 10%

pretende comprar à vista.

Alta
As exportações catarinenses cresceram 23,38% entre janeiro e

novembro sobre o mesmo período do ano passado, consolídando a
recuperação das vendas externas do Estado, que em 2006

registraram incremento de apenas 6,83% em relação a 2005. O

volume recorde nos embarques este ano, de US$ 6,74 bilhões no
acumulado de 11 meses, foi puxado pelas vendas de carne de

frango (alta de 43,63%), motores e geradores elétricos (mais
27,11%), soja (553,61%) e produtos industrializados de frango

�

(49,58%). Os dados foram divulgados pela Federação das

Indústrias (Fiesc) ontem.
.

Dpstino
As exportações deSC para os EstadosUnidos, que de 2005 para

2006 tiverain alta de 2,22%, sofreram queda de 7,99% entre

janeiro e novembro sobre omesmo período de 2006.Mesmo assim,
o País'continua sendo, com folga, o principal destino dos produtos
catarinenses, com US$ 1,18 bilhão este ano. Em segundo ficou a

Argentina, comUS$ 475,42milhões e incremento de 35,45%.As
"

vendas externas do Estado também tiveram forte avanço para os

Países Baixos (US$ 393,91 milhões e alta de 69,33%), para a

Alemanha (US$ 333,24milhões e aumento de 30,15%) e para o

Japão (US$ 297,67milhões,mais41,93%).

Importaçõps
Nas importações, o crescimento continua forte, principalmente

em função da queda na cotação do dólar frente o real. A alta foi

de 43,16% no acumulado de janeiro-a novembro em relação aos

11 primeirosmeses de 2006.No ano passado, no entanto, o avanço
sobre 2005 foi aindamaior, ultrapassando 58,6%.Entre os principais
produtos comprados no exterior pelas empresas catarinenses,
continuam se destacando os insumos para a indústria.
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Marcos Moraes diz que assumir o maior rival da Malwee na próxima temporad�, será um grande desafio

Marcos Moraes deve ser o

novo técnico do Joínvílle
Diretoria l' Marcão
aCl'rtam os últimos
dl'talhl's do contrato

ANA LAls SCHAUFFERT

JARAGuA DO SUl.
O auxiliar-técnico daMalwee,

Marcos Moraes, deve ser anun

ciado nos próximos dias como o

novo treinador do Joinville. Mar
cão veio para [araguá do Sul no
início de 2004 para substituir Fer
nandoFerreti, que estava à frente
da Seleção Brasileira de futsal.

Meses depois, Ferreti voltou a

assumir a Malwee e os dois for

maram uma dupla vencedora.
Na Malwee, Marcão con

quistou quatro vezes aTaçaBrasil,
duas Liga Nacional, quatro

campeonatos catarinense, quatro
Sul-americano,' entre outros

títulos. Admirado pelo plantel, é
considerado um dos melhores
treinadores do país.

Procurado pela reportagemdo
O Correio do Povo, o jogador
Chico ficou surpreso comanotícia

e garante que vai ser difícil ter
Marcão como adversário "Ele é

muito mais do que um auxiliar
técnico. Temmuita experiência e

agrega em conhecimento". Para

Chico, o Joinville fez uma

excelente opção. "O JEC tem

muito aganharcom isso. Eles, com
certeza, vão apresentar mais

qualidade. Vou sentir muita falta
doMarcão,mesmo ele estandono
maior adversário da Malwee, a

amizade vaiprevalecer", finalizou.

Marcão não confirma a trans

ferência, mas admite a nego

ciação. "Estamos conversando.
Não tem nada certo ainda". O

profissional já foi procurado pelo
Joinville outras vezes e garante

que deixar Jaraguá será uma das
decisões mais difíceis de sua

carreira. "Viviosmelhores anosda
.

minha vida profissional aqui, fiz
amigos verdadeiros, conquistei o
respeito de todos,mas vou terque
tornar adecisão",

Marcão montou a primeira
equipe de futsal profissional do
mundo, em Videira, oeste do
Estado, no início dos anos 80.
Passou por times como Vasto da

Gama, Impacel, Palmeiras, São
Paulo, OM,Criciúma, Sadia, além
de duas passagens pela Espanha.

Palmeiras admite interesse em Rafael Sóbis
SÃO PAULO
A ida do técnico Vanderlei

Luxemburgo para o Palmeiras,
aliada à parceria com a Traffic,
tem feito diretorese conse

lheiros sonharem com um time

de ponta para 2008. Além-de
Keirrison, do Coritiba, outro
nome que está na lista de re

forços é o de Rafael Sóbis,

atualmente no Betis (ESP).
A direção ainda não abriu

'negociações e espera a confir

maçãode Luxa para partir em
busca dos reforços. A contra

tação do técnico, aliás, já é um

trunfo da cúpula alviverde para
seduzir bons jogadores a desem
barcaremno clube. Luxemburgo
costuma convencê-los.

Segundo apurou o LAN

CE!, a diretoria estuda um em

préstimo de Sóbis, que não vive .

um bom momento no futebol

espanhol. O atacante tem

contrato com o Bétis até 2014.
Com uma contraturamuscular
na coxa esquerda, o atletà só

. terá condições de jogo em

janeiro.

Odepa confirma
. doping de Rebeca
RIO DE JANEIRO

A Odepa (Organização
Desportiva Pan-americana)
confirmou o doping da na

dadora brasileira Rebeca
Gusmão nos Jogos Pan-Arne
ricanos do Rio de Janeiro
2007, além de outros três

atletas: do halterofilista bra
sileiro Fabrício Mafra; do ci
clista colombiano Libardo
Nino e do jogador nicara
güense Pedro Wilder Rayo.
Todos tiveram suas medalhas

suspensas. O Brasil, no en

tanto, permanece na segun
da colocação no quadro 'de
medalhas da competição,
com 53 ouros, 39 pratas e 65
bronzes.

.

O exame 'de Rebeca deu

positivo para testosterona exó
gena. Em conseqüência ao fato,

Nadadora teve resultado positivo
para presença de testosterona

ela perdeu asmedalhas de ouro
nos 50 e 100m livre, a prata no
4x 100m livre e o bronze no

4x 100 medley. A venezuelana
Arlene Semeco herda as duas
medalhas de ouro que a bra
sileira havia obtido.

lean�ro vai à Justiça para ten_tar
rescindir contrato com o Vasco

o contrato foi registrado na

CBF nesta semana e apareceu no
Boletim InformativoDiário (BID)
como válido.O Vasco vai esperar

. a notificação oficial para tornar as
devidas providências.Fluminense .

e Botafogo já dernonstraram
interesse em contar com o futebol
do centroavante na próxima
temporada e são os destinos mais

prováveis.

A equipe do Rio Cerro venceu Batisti/JB por 3 a 2 no último domingo e

conquistou o campeonato Aspirante.

RIO DE JANEIRO
Inconformado.com a renova

ção automática de contrato com
oVasco semo seu consentimento,
Leandro Amaral resolveu entrar

na Justiça para se desvincular do
clube cruzmaltino. O seu advoga
do, Hélio Panhoca, deu entrada
ontem, com ação declaratória na
66ª Vara de Trabalho do Rio de

Janeiro.
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.REGIAO O CORREIO DO POVO

VISITA INESPERADA
redacao@ocorreiodopovo.com.br

Jaguatirica busca abrigo dentro de uma casa
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Moradora do Bairro Nova
.

.

BrasRia foi surpreendida
çom .

a presença do animal

GENIELlI RODRIGUES

JARAGUÁ DO SUL
.

A família Koslopp teve uma

visita inesperada na manhã de.
ontem. A costureira Eldriane

Koslopp, 39 anos, acordou com

os latidos da cachorra Pity, por
volta das 6h30. Ela foi ver o
motivo de tanto alarme e

.

quando se deu conta uma

jaguatirica, conhecida também
como gato do mato, estava

dentro do seu atelier de pintura.
Um dia' antes, Eldriane,
moradora do Bairro Nova

Brasília, havia pintado algumas
peças em madeira e deixou a

porta aberta para o material
secar.

Por desconhecer o bicho; a

costureira pensou que era um

gato. Mas quando falou com a

filhaAdriane Bisewiski, 24 anos,'
soube que se tratava de um

.

animal selvagem. Sem saber o

que fazer, elas chamaram o

biólogo da Fujama (Fundação
Jaraguaense de Meio

Ambiente), Ulises Sternheim.
Com a ajuda da médica
'veterinária Solange Benz,
considerada por Eldriane como

"uma mulher corajosa", a

jaguatirica foi retirada do local,
por volta das 9 horas.

Segundo a veterinária,
existem duas hipóteses para a

_ procedência do bicho. "Ou ele

fugiu de um cativeiro, ou veio

da floresta", observa.No entanto,
o fato do animal ficar assustado
'com a presença humana, pode
ser uma pista de que ele veio da
mata.

De acordo com Ulises, isso
indica a degradação ambiental,
pela ocupação urbana.

O animal ficará em

observação e será devolvido
ainda hoje á mata. Para evitar a

ação de caça-dores, o local não
foi divulgado.

PIERD RAGAZZI

Animal é do sexo masculino e adulto. Na noite anterior tinha caçado um ouriço do mato para se alimentar
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Uma relação de confiança.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




