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PREZADOS
ASSINANTES,

Comunicamos que nos
. dias.25 e 26 de dezembro

e 2 de janeiro de 2008
não haverá edição do

'.

lornal O Correio do Povo..
"

Agradecemos pela
compreensão e

desejamos a todos
um feliz Natal e um
próspero Ano Novo.

PF investiga outro
caso de pedofilia
em Jaragua do Sul
• PÁGINA 12

Famílía perde
casaem incên.dio e

.precísaue doações
.. PÁGINA 7

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO,ITAPOCU • N° 5.805. R$ 1,00

MARISTELA É ELEITA PRESIDENTE DA CÂMARA
CÉSAR JUNKES

Uma ma�obra dos vereadoresda base�aliada do governo garantiu a eleição de Maristela MeneJ a PÁGINA 4

Documento elaborado por fiscais que visita, tema de saúde pública,O secretário deSaúde,
rain postos de saúde e clínica de especialidades Sérgio Ferraza, se defende·dizetid� que as defi- ' ..

em Jaraguá do Sul foi encaminhado ao Mí- 'Ciências apontadassão antigas é que a atual
nistério Público. O relatório aponta proble- administração busca solução. 'Segundo ele,
mas como O descumprimento de horário} falta como concurso que será realizado em janeiro,
de profissionais e estrutura inadequada no sis- o quadro de funcionários seránormalizado .

•

'

•• i. P-ÁGINA 5 . ,

.' ;: .•. ! ,. "_'.
-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. 2 I SEXTA-FEIRA, 21 dr dmmbro dr 2007

,..,

OPINIAO O CORREIO DO POVO

�, "',I.f

Saúde ·efu alerta
"

•. EDITORIAL

Um relatório elaborado
pela Comissão de Fiscalização
e Controle do Conselho Mu-
nicipal de Saúde alerta para
o estado precário do sistema
de saúde pública em Jaraguá
do Sul. Fiscais visitaram seis

unidades básicas de saúde,
Pama I e II, a Policlínica de

Especialidades, a Vigilância
Sanitária, conheceram alguns
programas executados r -Ia
Secretaria de Saúde e consta

taram irregularidades que vão
desde a falta de profissionais
até a precariedade do espaço
físico.
O relatório, encaminhado

ao Ministério Público, tam
bém aponta as possíveis so

luções para os problemas, es
tabelecendo prazos, que vão
até abril de 2008.Na verdade,

o quP se pspera é quP o Conselho
não utilizp o relatório para fazpr

politicagpm, mas para mplhorar o
sistPma de saúde"

como admite o secretário de
Saúde, Sérgio Ferraza, o do
cumento não apresenta ne

nhuma novidade, mas é

importante e deve servir

como instrumento para au-

. xiliar no projeto de moder

nização do Sistema Único de
Saúde.
A melhoria no atendi

mento, passa pela conscien

tização dos profissionais.
Muitos chegam atrasados,
tratam com indiferença e até

commá vontadeos pacientes.

Trabalhar com vidas exige
preparo e desprendimento,
quem não é capaz disso que
não se habilite para a função. '

oé nada adianta encher os

postos de saúde e hospitais de
médicos e enfermeiros se es

tes não tiverem a capacidade
de atender a todos da mesma
maneira, ricos, pobres, negros
e brancos.

.

O que não pode acontecer
é o Conselho utilizar este

relatório para fazer poli
ticagem em ano eleitoral. Se
o objetivo é melhorar o sis

tema de saúde, os esforços
devem estar voltados nas

ações necessárias para que
isto aconteça. Que cada um

faça a sua parte sem esperar
colher frutos em benefício
próprio.

• PONTO DE VISTA
<'

Natal para Todos -

oportu'nidades de
estímulo ao, comércio • RegianeRodrigues, Vice-presidente

da ACIJS para Assuntos da Comunidade

O projeto Natal para to- cores e luzes, juntamente corn todos saem ganhando com

dos, idealizado pela Câmara muitas atrações organizadas isto.
de Desenvol�imento do Co- pelo município. Mais do que É, portanto, mais uma vi-
mércio do Pro] araguá, re- isto, porém, a inciativa con- tória do associativismo, re-
sultou, além de um bonito tribuiu de maneira muito po- sultado da visão da COL, com

l
visual para a cidade, incorpo- sitiva para que a comunidade apoio das demais entidades,
rando-se ao espírito de festas se engajasse neste projeto que referendada por esta bela açãoI desta época do ano, boas pets- teve em 2007 seu ponto de do Fórum Permanente de

{
pectivas para o comércio. A partida e que, acreditamos, Desenvolvimento (Projara-
decoração natalina e a pro- será mantido para os próximos guá), em sintonia com o mu-

gramação cumprida nestes anos. Chama a atenção o fato nicípio. Numa época em que
dias que antecedem ao Natal, de que o projeto possibilitou o comércio tem a oportunida-

,., ,
trouxeram amotivação e o en- 'descentralizar' a programação de de se recuperar financeira-
volvimento de todos os seg- que normalmente não pri- mente, por conta da insta-
mentos da economia que, de vilegia de maneira mais in-

. bilidade das vendas durante
algum modo, com criativi- tensa o comércio e os mora- o ano, a medida ajduou muito
dade, boas ofertas de produtos dores de regiões mais afas- os comerciantes de bairros.
e de preços, podem tirar pro- tadas do centro. Com o des- Mais .ainda, aproximou estes

veito deste momento. locamento da carreta e das empreendedores de um siste-
Um destaque, sem dúvida, demais atividades, houve um ma formado por sua entidade

foi a carreta ornamentada incentivo para que as lojas de representativa e oportunizou
com o tema de Natal, que per- bairros se preparassem para um crescimento importante
correu vários pontos da cidade esse período de festas de fim no que diz respeito à melhoria
levando um espetáculo de de ano. Temos certeza de que da gestão dos seus negócios.

• P,O lEITQR
_"_

As Torres 'de Jaraguá do Sul
Fala-se muito sobre o fértil

campo de trabalho emJaraguá do
Sul, campo que atrai diariamente
milhares de pessoas em busca de.
salários dourados e alto poder
econômico. Essa fama em parte,
deve-se as "altas torres indus
triais" da cidade, que ressoam por
todo o país e engordam ocenário

econômico catarinense.Mas não

,

é este o objetivo do raciocínio

proposto. A intenção é de com

partilhar urna idéia que com toda
certeza ecoa em muitas cabeças
pensantes. Se você, assim como

eu" acabou de conduir o curso

de graduação e está desem

pregado por questões nebulosas

que se referem a tal da "experiência
prática", deve pensar - que diabos
acontece com Jaraguá do Sul?

(Ou) Onde estão os nós que nos
amarram a determinadas si

tuações tão ridículas quanto
obscuras?
A princípio bastaria a edu

cação superior; que até certo tempo
não era fundamental e que como

tempo tomou-se item obrigatório
nos currículos. Pois bem, armados
de diplomas ou canudos estamos
prontos para escalarmos as tais

"torres". Algumas horas depois,
retomamos para casa com ares

'. fracassados, nossas instruções não
foram suficientes para preencher

os quadros de funcionários, Nem
mesmo a língua dos gringos é

suficiente para segurar a peteca.
Apesar dos esforços para nos

transformarmos em seres

tecnológicos, capazes de decifrar
qualquer máquina, dispostos a

moldar nossa natureza em prol da
sobrevivência nessa terra, nada

parece satisfazer o tal do mercado
jaraguaense.

E por que afinal? Por que não
existenenhum tipo de interesse das
indústrias em aperfeiçoar
conhecimentos e oportunizar os
talentos futuros, tanto de seus

colaboradores permanentes,
quantos daqueles que estão do
lado de fora das tortes à espera de
um espaço para mostrar suas

capacidades. Jaraguá do Sul já foi
uma cidade interessante, Há

quase três décadas o campo de
trabalho era realmente fértil e
possível. Atualmente o que existe
é uma incoerência gritante, que
contribui visivelmente para as

loucuras estampadas nos jornais.
E agora, assim como você que
também transitapor esta situação,
eu questiono: O que é que a vida
vaifazer de nós?

• Daiana Riechel, Graduada em
Moda. Atualmente está fora das
torres de Jaràguá do Sul.

Os textos para esta coluna deverão ter no'rnáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo,combr, ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório infonnar nome
completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publica�os).

• ENTRE ASPAS

" Alguns acharam que o presidente ia
ficar muito forte e fazer o sucessor em

2010. Eu acho isso uma pobreza de
espírito. lssome dá pena."
Lula se referindo ao PSDB que teria rompido um acordo com o

governo para aprovar a CPMF minutos antes da votação.
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De novo
'Sobre saneamentobásico;

alguns prefeitos da região'
chegam ao final do terceiro
ano do mandato con

quistado em 2004, com ��, .

mesmo discursopriori$i.d:
.

o de investiremprojetos do.
gênero. Até agora não"
construíram um metro

sequer de rede coletora.

Grave
Conselho Municipal de

Saúde entregou à Câmara
de Vereadores relatório
contendo informações sobre
o quadro atual da saúde

pública. ,Bem' diferente,
para pior, do que costuma ><�
apregoar a secretária mu

nicipal da Saúde. Em ano "

eleitoral,munição das boas
para a oposição.

Em pauta
Não está descartado um

novo rodízio entre titulares
de secretarias da prefeitura
de Jaraguá em 2008. Em
ano de eleições, com o

prefeito Moacir Bertoldi
(PMDB) disputando mais

um mandate, alguns se�

tores precisam de mais.

agilidade.' De modo espe
cial aqueles de contato

diário com a população,
tambémeleitora.

Mendigando
Bombeiros peregrinaram

ontem entre a Câmara e a

prefeitura. O Legislativo
disponibilizou R$ 50 mil
reais de seu orçamento pa
ra a compra de uma via-'
tura. Porém, o dinheiro só

vai para a conta quando o

prefeito Bertoldi enviar

projeto para aprovação dos
vereadores. O que não ti

nha sido feito até ontem.

,Contra-ataque 1
A reação veio de imediato. O tucano EugênioMoretti

, Garcia lembrou da criação de quatro comissões especiais '

de investigaçãó e outras cinco ações junto aoMinistério

Público, fruto de denúncias originadas na população.
Ronaldo Raulino (PDT) lembrou da contratação de
assessoria especial para o prefeito novalorde R$ 700mil

/ e que deve ser alvo de investigações em 2008, pelo
resultado inócuo, segundo ele.

Contra-ataque 2
E, ainda, das contas de 2006 rejeitadas essa semana

pelo Tribunal de Contas do Estado, salários de

professores Acts pagos na terça-feira com cheque sem
fundos, irregularidades em obras no abatedouro

municipal, o não cumprimento de prazos para obras
do Transjaraguá, falta de papel higiênico em posto de
saúde e máquinas domunicípio que teriam sido usadas
em área particular.

Nomes
Sete partidos já anuncia

ram candidaturàs aprefeito '

de Jaraguá.O Democratas,
porenquanto, tende a co

ligação, com 'quem tiver;
chances reais de vencer,

adiantaCarlone Pavanello,
presidente do diretório. O
PTB ainda conversa sobre
a conveniência de oficia
lizarumnome.No frigir dos
ovos; só três candidaturasno
máximo.

Ranking
Entre os nomes já co

locados, só três enfrentlli-am
as urnas em busca da ca

deíradeprefeito.Dois foram
eleitos: Irineu Pasold

(PSDB) e Moacir Bertoldi
(PMDB), ambos com ex

periências anteriores como
vice-prefeitos de Geraldo

Werninghaus e, no caso de
Bertoldi, do próprio Pasold;
e Dionei Walter da Silva

(PT), que parte para sua

quarta tentativa.

Novatos
Dieter Janssen (PP), Gil

do Alves (PPS), Ronaldo
Raulino (pDT) e Luis Car
los Andrade (PTC), man
tidas as candidatúras, serão
os marinheiros de primeira
viagem na disputa pela ca
deira da autoridade maior

domunicípio.

Olha eles
Mensagens aparente

mente sem nenhuma pre
tensão que não seja a de de
sejar felizNatal àpopulação
como um todo, começam a

serveiculadasporemissoras
de rádio. Podemapostarque
em 2008 não poucos vão

estar na listade candidatos
a vereador.

SEXTA-FEIRA, 21 de dezembro de 2007 I 3
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-

Trapalhadas
.Suspenso o editalpara contratar o gerenciamento do

,

estacionamento rotativo.Motivo: aprefeitura 'esqueceu'
de realizaroobrigatório estudo de viabili-dademediante
pesquisa de rotatividade dos veículos nas áreas

abrangidas, previsto no próprio Plano Diretor do

Município. Edital anterior já tinha sido retificado.Citava
a cidade de São Bento do Sul, de onde o sistema foi
copiado, ao invés de Jaraguá do Sul.

Sangue
Deputado federal e ex-prefeito de Blumenau, Décio

Lima (PT) vai presidir comissão especial da Câmara
dos Deputados que analisa proposta de emenda à

Constituição prevendo isenção de impostos para a

produção de CDs e-OVOs de música brasileira. Ten
tativa de combater os estragos causados pela-pirataria.

Menos
0- e AB- são os tipos sanguíneos emmaior falta no

,

banco de sangue de Jaraguá do Sul no momento. A

proxirrúdade das férias de fim de ano, época de festas e

acidentes, tem afastado doadores, que de 35 emmédia
'

já caiu para cerca de dez por dia. Quem pode deve
doar, porque pode precisar.

Orelhinha
Maternidades e os estabelecimentos hospitalares

públicos e privados do Estado obrigam-se a realizar,
gratuitamente, o exame de Emissões Otoacústicas

Evocadas, conhecido como teste da orelhinha, para o
diagnóstico precoce de surdez nos b::bês ali nascidos.
ProjetodadeputadaAnaPaula de Lima (PT), aprovada
pela Assembléia, vai à sanção do governador.

Hospitais, unidades médicas de atendimento emer
gencial e laboratórios privados obrigam-se a dis

ponibilizar equipamentos adaptados ao atendimento
de obesos mórbidos. Por exemplo, rampa de acesso,

avental de tamanho especial próprio para obesos;
balança especial; cadeiras de rodas especiais reforçadas.
Projeto de lei dodeputadoDarci deMattos (OEM) foi
aprovado pela Assembléia Legíslatíva,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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LEGISLATIVO. MUDA DE MÃOS

Base aliada garante eleição
de Maristela para presidência
Vert'adora diz que
não mudou de lado
e prometeu coerência

JARAGUÁ DO SUL
Com voto dela mesma e de

todos os vereadores tidos corro da
base aliada do prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB), Maristela
Menel (PT do B) foi eleita presi
dente da Câmara de Vereadores
deJaraguádoSul. Aeleição acon
teceu ontem, na última sessão

ordinária do ano. A partir de 1Q

de janeiro, o vice-presídenté'da
Mesa Diretora será Jaime
Negherbon (PMDB), e oprimeiro
e segundo secretários serão Pedro
Garcia (PMDB) e [urandir Mi
chels (PV), respectivamente.
Todos da situação.

Votar em Maristela foi a

estratégia encontrada pelos
vereadores da base aliada para

impedir a oposição de continuar
no comando da Câmara. Os
vereadores da. situação tinham
apenas cinco votos, o que não

garantiria a' eleição. Por isto vo

taram emMaristela, apesar de ela
ter, por diversas vezes, se posi
cionado contra a adÍninistração
municipal. Dieter Janssen (PP)
recebeu cinco votos.

Depois da eleição, Maristela
Menel agradeceu o apoio e pro
meteu trabalhar com coerência.

Questionada, a vereadora disse

que nãomudou de postura e nem
passouparabase aliadadogoverno.
"Estoumuito feliz, chegou aminha
vez. Não mudei de lado, vou
trabalhar com transparência.
Também não poderia rejeitar os

votos dosmeus colegas", garantiu.
. Já ,os vereadores da oposição

criticaram a manobra. ''A 'chuva

Maristela recebeu apoio de Jaime Negherbon que ficou com a vice-presidência

que molha o defunto é a mesma

que molha o coveiro. Entendam
como quiser, mas hoje choveu",
disseRonaldoRaunilo arrancando
risadas. O presidente Rudolfo
Gesser foimais enfático ao criticar
o governomunicipal. Cobrou res
peito à autonomia dos poderes e

fe� um balanço das atividades
realizadas pelo Legislative. "Forças
ocultas tentaram impedir o tra

balho desta Casa, mas vamos

continuar trabalhando pelo bem
da população", finalizou.

Especialista em Educação
Física e Psicopedagogia,Maristela

foi professora de Educação Física

namicrorregião, de Pedagogia na
Unerj e diretora de escola e da

Fundação de Esportes. Em 2000,
foi eleita pelo PMDB e, em 2004,
reeleita com 1401 votos, já pelo
então PFL. Em 2002, concorreu a

deputada estadual e recebeu
14.627 votos. Atualmente está
filiada no PT do B.
A nova Mesa Diretora toma ..

posse automaticamente no dia 1Q

de janeiro.O recesso parlamentar,
encerra no dia 31 de janeiro, com
a primeira sessão marcada para 3
de fevereiro.

VOTA ÃO
Vereador Em quem votou

Maristela MenelAdernar Winter (PSDB)
Dieter Janssen (PP) Dieter Janssen

Eugênio Garcia (PSDB) Dieter Janssen
Maristela MenelJaime Negherbon (PMDB)

Maristela Menel
José de Avila (OEM) Maristela Menel
Jurandir Michels (PV)
Maristela Menel (PT do B) Maristela Menel
Pedro Garcia (PMDB) Maristela Menel

Dieter Janssen ..Ronaldo Raulino (PDT)
Dieter JanssenRudolfo Gesser WP)
Dieter JanssenTerrys da Silva (PTB)

TCE aponta déficit de execução
do orçamento municipal de 2006
JARAGUÁ DO SUL

Relatório divulgado ontem

pelo TCE (Tribunal de Contas do
Estado) mostraque a prestação das
contas daPrefeitura de jaraguádo
Sulde 2006 recebeuparecerprévio
pela rejeição devido a um "déficit
de execução orçamentáriadomu
nicípio (consolidado) daordemde
R$ 12.803.192,65". O montante

representa 7,36% 'da receita ar-.

recadada domunicípio no exercí
ciode2006,deR$173.890.915,60.
A diretora de Gestão Insti

tucional do Gabinete de Plane

jamento eGestão, CláudiaMüller;
informou ontem que a Prefeitura
ainda não recebeu o relatório do

i' ,

Tribunal, o que impossibilita con-

cluir se houve erromaterial ou de
interpretação do TCE que, acre

dita, seja a hipótese mais acei

tável. "Por enquanto estamos

tranqüilos, porque trabalhamos
para manter o equilíbrio das

contas", disse.
Por se tratarde parecerprévio,

a Prefeitura terá prazo de 30 dias,
depois que for notificada, para
apresentar justificativa ao TCE.
Mesmo que formantida a rejeição
das contas, caberá à Câmara de
Vereadores julgar a decisão, que
depende deoito votos. Se o Legis
lativo rejeitar a prestação de con
tas, o prefeito poderá ser afastado,
perder os direitos políticos e até

ser cassado. (CarolinaTomaselli)'

Abertas as inscrições para curso

superior em Gestão do Trânsito
JARAGUÁ DO SUL
A violência do trânsito está

saindo das páginas policiais e já
preocupa setores econômicos, pelo
impacto que representa na perda
da produtividade. Pensando na

humanização do trânsito e no

estímulo à direção defensiva, a

Unerj está oferecendo o curso

superiordeTecnologia emGestão
e Segurança no Trânsito. Em

parceria com
a Educatran, entidade que

atua no setor; a graduação é iné
ditana região e sua segunda turma
já está como período de inscrições'
via processo seletivo até o dia 16
de janeiro. Informações e inscri

ções estão disponíveis pelo site

wwwunerj.br ou no Sé.E,
Conforme o professor Júlio

César da Silva, coordenador do
curso, a questão do trânsito é cada
vezmais preocupante, justificando
ações imediatas no sentido de
reverter um quadro que traz

,

prejuízos sérios ao País. Ele lembra
que Jaraguá do Sul já ostenta

indicadores que vêm merecendo
a atenção das autoridades.

Dentre os objetivos principais
do curso estão o aprimoramento
dos conhecimentos relacionados
às ·normas, gerais de circulação e

conduta e as responsabilidades
individuais da educação para o

trânsito, desenvolveras competên
cias legais do gestor de trânsito,
atribuídas pela legislação vigente,
e proporcionar informações téc

nicas sobre gestão e prevenção de
acidentes, incluindo meio am

biente e cidadania.
Os profissionais formados no

curso estarão aptos a trabalhar em
Centros de Formação de
Condutores, Controladorias
Regionais deTrânsito, Prefeituras;
Juntas Administrativas de
Recursos de Infrações deTrânsito,
Polícia Militar, Polícia Civil e

ForçasArmas
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redacao@ocorreiodopovo,Gom,br

Relatório do Conselho de Saúde aponta deficiências
Documento mostra

que TAC, assinado em

2006, é descumprido
CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL
O Conselho Municipal de

Saúde entregou esta semana ao

Ministério Público um relatório
contendo informações sobre a

situação da saúde pública no

município. O documento

aponta os principais problemas
enfrentados pelos usuários dos

postos de saúde" e constata o

descumprimento das exigências
previstas no TAC (Termo de

Ajustamento de Conduta),
assinado pelaPrefeitura emmaio

de2006.
O relatório, também enca

minhado à Câmara de Verea
dores e aos conselhos estadual e
nacional de Saúde, é resultado
de, visitas realizadas pela Co
missão de Fiscalização eControle
do Conselho aos postos de saúde,

O secretário de Saúde, Sér
gio Ferraza, ressaltou a impor
tância do estudo e disse que
pela primeira vez o Conselho
teve autonomia para produzir
o relatório, pois elegeu o presi
dente, que até o ano passado
era opróprio secretário. Ferraza
afirmou que o conteúdo do
documento não apresenta
novidades, jáque os problemas
são de conhecimento da admi
nistração municipal. "Tenho
consciência de que nenhum

• postoestánasnormas queoMi
nistério de Saúde exige, mas
nenhumaunidade foi construí
da na nossa gestão. Este pro
blema é de 1 (). 15 anos atrás".

O secretário também afir
mouque se asobrigações legais
fossemexigidas, 990/0 dos postos

- de saúde do país seriam lacra
dos.'� salas sãopequenas, em

algumas faltaventilação, ame- -

tragem geralnão é a ideal,mas
se formos comparar a nossa es-
trutura com a de Lu,"um.._LIJL'JoJ

à Vigilância Sanitária e à Poli
clínica de Especialidades. Além
de- elencar as deficiências das
unidades de saúde, princi
palmente no que se refere ao

atendimento, capacitação e

número de profissionais, o do
cumento também aponta as

possíveis soluções para os pro
blemas, estabelecendo prazos,

que vão até abril de 2008.
Para o presidente doConselho

- Municipal de Saúde, Agostinho
Zimmermann, o relatórioconflrma
os problemas enfrentados pela
população e divulgados pela
imprensa. ''Nosso objetivo é que

sejam solucionados o mais rápido
possível. Mas neste momento só
estamos levando o assunto a

conhecimento público. Não se

cumprindo os prazos, aísimvamos

entrarcomuma açãomais efetiva,
acionando a Justiça", declarou,
acrescentando que o TAC prevê
multaemcasodedescumprimento.
"Mas até hoje, nada".

vizinhos, vamos verque estamos
muito na frente. Temposto até
de madeira", argumentou.

,

Sobre o item que aponta a

falta de funcionários, Ferraza
garantiu que o problema será

resolvido com o concurso pú
blico que será realizado em ja
neiro de 2008. Segundo ele, se
rão contratados 95 servidores,
entre recepcionista, zelador,
secretária,médico eenfermeiro,
normalizando o atendimento.
"Há 10 anos não sefaz concurso
e de lá para cámuitos profissío
nais saíram, se aposentaram,
pediram demissão, então a

situação vai ficando pior", '

Com relação ao TAC, que
regulamentao cumprimentode
horário de trabalho nas uni

dades de saúde, Ferrazaadmitiu
que alguns servidores ainda
tentamburlara fiscalização,mas
que no -próximo ano equipa
mentos de ponto digital serão
instalados para aumentar o

Presidente do conselho: "Relatório confirmou o que tanto se ouve na imprensa"
I

PRINCIPAIS PROBLEMAS
• Falta de pessoal, incluindo de
médico e enfermeiro;

• Atendimento desigual e sem
critério dos profissionais;

• Estrutura física inadequada;
• Ausência de uso de crachá de

identificação;
• Indefinição domodelo assistencial

- se curativo ou preve�vó;
• Desconhecimento da legislação
para respaldar as ações;

• Falta de valorização dos
funcionários;

• Ausência de local para
armazenar adequadamente o
lixo contaminado;

• Descumprimento do horário de
'

trabalho, especialmente pelos
médicos;

• Na ausência do profissional de
enfermagem, funcionários
desqualificados para a tarefa
entregam medicação;

.

• Falta de comunicação entre a

Secretaria de Saúde e as

unidades de saúde.
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Centro Histórico
O lançamento do edital licitatório da 3ª etapa do projeto de

Revitalização do Centro Histórico Municipal aconteceu ontem

em Jaraguá do Sul. Segundo a presidente da Fundação Cultural,
Natália Lucia Petry, as obras que tem um prazo de execução de
oito meses, envolvem contratação de serviços de engenharia e

parte paisagística. O valor da licitação está estimado em R$
1.401.20.9,51 e a abertura oficial das propostas das empresas
interessadas neste processo será feita em 21 de janeiro de 2008.
Natália lembra que até agora já foram captados junto a pessoas
físicas e jurídicas R$ 2.496,600,015 (WEG S/A, Zanotti S/A, Duas
Rodas Industrial Ltda.Metalúrgica Trapp Ltda, Mime
Distribuidora de Petróleo Ltda dentre outras pessoas físicas) do
total de R$ 3.050.924,61.

Exposição
A rodoviária de Jaraguá do

Sul recebe até o dia 18 de
fevereiro, duas mostras

literárias do Sese (Serviço
Social do Comérico). Já está
no local a mostra Mario

Quintana, com textos e

ilustrações que falam da vida e obra do grande escritor gaúcho. A
mostra segue até o dia 13 de janeiro. Já após 14 de janeiro, quem
aparta na rodoviária é o grande Don Quixote e permanece até 18

. de fevereiro. Uma das figuras mais emblemáticas e polêmicas da
literatura�undial. Don Quixote De La Mancha é um personagem
de Miguel de Cervantes do livro de mesmo nome, com sua primeira
edição publicada emMadrino ano de 1605. O livro é umdos primeiros
das línguas européiasmodernas e é considerado pormuitos o expoente

.. máximo da literatura espanhola. A propostà do Sese é surpreender
os passageiros que chegam e partem da cidade, neste período de
férias de verão, com um pouco de cultura e literatura.

Ao Senhor

Julio César Hugen
Solicitamos o seu comparecimento para reassumir seu cargo
e apresentar justificativa das faltas. A. não apresentação no

prazo de 48h (quarenta e oito horas), contados do recebimento
desta implicará na rescisão de seu Cornrato de Trabalho por
abandono de emprego conforme artigo 482, letra i da CLT, devido
as suas faltas desde de 8/10/2007. .

. Carta p.�ra, PaJl�tNoel
Em uma atividade no 6° ano da Escola Luiz Gonzaga

Ayroso, no [araguá 84, o pequenoWilliamMoritz escreveu

para o Papai: Noel que queria ganhar uma bola e uma

chuteira. Nq,.carta o garotorelevou quenão morava com
o pai, que'a mãe sofre de câncer e tem um irmão especial,
por isso jamais pediu o presente para suamãe. A professora
de português, Leoní Cimardi, comovida com a história do
aluno, entrou em contato comDudu, ex-goleiro daMalwee.
Ele atendeu o pedido e na manhã terça-feira. Quando
chegou o jogador abraçou William e perguntou se ele
conhecia a cartinha que o atleta tinha emmãos. Além do
presente que ele pediu, William ganhou também o

uniforme daMalwee, roupas .e alimentos, e um PapaiNoel
de pelúcia para pendurarna porta de sua casa. Já Dudu
ganhou o sorriso e um forte abraço do menino.

Fundo de Cultura
A lei municipal número 4.845/2007 que institui o Fundo

Municipal de Cultura foi sancionada pelo prefeito
jaraguaense Moacir Bertoldi no último dia 14. Segundo o

projeto, o fundo fica vinculado a Fundação Cultural e destina
se à canalização de recursos, ao financiamento total ou
parcial de projetos, programas, espetáculos, serviços edemais
ações de cultura no Município de Jaraguá do Sul. O fündo
tem o objetivo de contribuir para facilitar a todos os meios

para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício
dos direitos culturais, priorizar a produção e o consumo de
bens culturais e artísticos originários do Município. "A
criação do fundo é uma conquista para as entidades culturais
de Jaraguá" comenta a presidente da Fundação Cultural,
professora Natália Lucia Petry.

Faleceu às 9h30 do dia
19/12/, a Sra. Maria Klein
Wendorff, com idade de
77 anos o sepultamento foi
rea'lizado dia 20/12, saindo
o féretro da residência na

rua São Paulo, bairro
Czemiewicz, seguindo
após para o cemitério
municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 8h do dia 19/12, o
Sr. Alibert Ewald com idade
de 73 anos. O sepultamento
será realizado dia 20/12/,
saindo o féretro da residência
na rua Exp. Antonio Carlos
Ferreira, centro, seguindo
após para o cemitério
municipal da Vila Lenzi.

lOTERIAS'0

• FEDERAL
EXTRAÇÃO: 04.200
1° Prêmio: 64.673 - R$100.000,00
2° Prêmio: 47.669 - R$ 6.000,00
3" Prêmio: 55.787 - R$ 4.000,00
4° Prêmio: 59.783,H$ 3.000,00
5"'Prêmio: 32.253 - R$ 2.000,00

• lOTOMANIA
CONCURSO: 785
03 • 08 • 11 - 14':"20
122 - 23 - 25 - 28- 30
t38-47 -51-55-73
,79·80 - 89 - 97 -98

Radiologia Odontológica

Atendemos COJ1v�nios
t,lmegamos�m�$eU CQnsuhOrio
R. Ângelo Schíochel, 77-Sala:03·Centro

Jaraguá do Sul-SC (Em frente da Mauro Veículos)
TeVFax.:47·3311-2991

E·mail:wbatal ..�·.Iffl.br
------,._--_....

SORVETES E GELO PINGIJIM
Vendas de sorvetes em potes, picolés,

gelo em cubo e em escamas.

Tudo no atacado e varejo.

Fone/Fax: (47) 3376-1496
E-mail: sorvetespinguirnsc@uol.com.br

Rua Pe. Aloízio Boing, 37 - Barra do Rio Cerro
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COM;É�CIO,
. i Incêndio destrói casa e consome

dinheiro reservado para as festasPesquísa de.preçosgarante
economia na ceia de Natal

JARAGUÁ DO SU L

Há cérca de seis meses, Egildo
de Anevão, 32, começou, a guar
dar dinheiro para comprar uma
cama nova. Se antes o sonho dele
e da mulher, [osiane, era se dar
este presente de Natal, agora é

simplesmente deixar o passado
para trás.Nanoite de quarta-feira
·passada, enquantoambos trabalha
vam, a casa onde moravam'com

os dois filhos, na Vila Lenzi, foi
consumida pelo fogo, restando
somente a roupa que vestiam.

O incêndio começouporvolta
das 20h30 e deixou tudo em

ruínas. Junto aos móveis, os R$
800 reservados para a aquisição
da cama também sumiram entre

as chamas. "Tínhamos sacado o
salário e o décimo terceiro. O
nosso sonho de consumo era um
colchão box", relembra Egildo
emocionado.

O acidente foi visto pelas

crianças, que aguardavam os pais
na casa dos vizinhos da frente.
Nemmesmo os pedidos de ajuda
deram resultados. -Os baldes de

água chegaram tarde demais e

o único utensílio doméstico que
a família conseguiu salvar foi um
tanque de lavar.

Sem local para dormir, t:; nem
recomeçar a vida, o casal espera
contar com o auxílio da po

pulação. "Eu não estou emmo

mento de exigir nada, mas que
ria um lugar para morar aqui
perto por causa da escola das

crianças", comenta Egildo. Du
rante todo o dia de ontem, várias

pessoas ligaram para doar ali
mentos e vestimentas. Porém,
ainda faltam eletrodomésticos e
móveis. Eles residem na Rua
Erich Aben, Bairro Vila Lenzi,
nas proximidades .da Arena

Jaraguá. O telefone de contato
é 8416-1645. (KE)

PIERO RAGAZZI

Aves natalinas lideram
alta de' preços, mas valor
dos vinhos despenca

OSCILAÇÃO DE PREÇOS
(2006 para 2007)
Aves natalinas: aumenfo de 8%
Bacalhau: estável
Vinhos importados: menos 10%
Vinhos nacionais: estável
Panetone:· mais 5%KElLY ERDMANN

JARAGUA DO SUL
Olhos atentos aos preços e

muita pesquisa. Foi assim que o

casalMarli e Nelson, Vegini fez as

compras para a tradicional ceiado
próximo dia 24. Na manhã de
ontem, os dois passaram por
diversos supermercados na

esperança de encontrar produtos
comercializados a valores mais
acessíveis e que não causassemum

rombonoorçamento.
"Estamos an�lisando cada Marli e Nelson Vegini só vão fazer as compras depois de pesquisar os preços

ingrediente e só vamos comprar
onde encontrarmos os mais bata
tos", confessou Marli, Na opinião
domarido, o itemcomomaior au-

,

mento registrado desde oNatal de
.2006 está nas prateleiras das car
nes. Eelenão fez as contas erradas.
Conforme Sergio Kuchenbecker,
gerente comercial de uma rede de
supermercados local, as aves

natalinas foram reajustadas ematé

8%, .considerando o mesmo

. período do ano passado.
Atualmente, o cliente se,

deparacom chesters vendidos por
R$ 7,49 a R$ 8,69'{0 quilo) nos

doismaiores estabelecimentos da
cidade. Já quem decidir acres
centar um peru à refeição vai de
sembolsar, em média, R$ 7,75 a

cada quilo de carne levado para
casa. Alternativa àqueles que

querem gastar um pouco mais, o
bacalhau possui preços entre R$
31,80e·R$49,90.

Completando a ceia, os

consumidores podem escolher

garrafas de vinho tintocompreços'
diferentes a cada gosto e bolso:

deR$4,80aR$105,15.Enquanto
estes sofrem quase nenhum

aumento, a oscilação acometeu

os panetones. Dependendo da
marca e do peso, há exemplares
aR$ 2,99 ou até R$ 30. O reajuste
em comparação com o ano pas
sado foi de 5%.

Segundo Kuchenbecker, a

variação depende da negociação
entre comerciantes e fornecedores.
No caso dos itensimportados, a

resposta para a queda é a desva

lorização do dólar frente àmoeda
brasileira. E, quanto às aves na

talinas, a altade preços ocorre por
causa da exportação acelerada.

PIERO RAGAZZI

'"�
. ..,..

�gildo diz que agora a família vai reunir força para recomeçar a vida

Encontro reúne'
bananicultores

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE PARA CULTO IN MEMORIANprodutores. O motivo seria a

alta no preço da comercia

lização da banana, que após
dois anos de instabilidade,
sendo vendida a R$ 5, que é o

mesmo preço de custo, recu-

. perou o valor-e está sendo ven
dido a R$lO a caixa.

"A comercialização costuma
ser atípica com altas e baixas no
preço negociado, porém pela
primeira vez a instabilidade no

setor manteve-se por dois anos.
Este foi o período mais longo e

dificultoso para os bananicul
tores, mas agora com esta recu

peração que iniciou em novem

bro e a certificação da produção'
esperamos que 2008 seja po
sitivo", disse Alcibaldo.

Os familiares enlutados de .

HEINZ HELMUTH BEYER
GUARAMIRIM

Bananicultores de seis mu

nicípios se encontraram na tar

de de ontem, na Câmara de
Vereadores de Guaramirim
com técnicos do Sebrae, Epagri
e Cidasc, O encontro foi para
debater a certificação da pro
dução com a finalidade de ser

um diferencial a mais para o

mercado consumidor.
O técnico da Epagri, AI

cibaldo Pereira Germann,
afirmou que há uma expec
tativa muito grande em tomo

do ano de 2008 para os

ainda profundamente consternados com o seu falecimento ocorrido no último dia 17 de dezembro com a idade de 84
.

anos e três meses agradecem a todos que enviaram flores, coroas e telegramas. Agradecem ainda aos Pastores Egberta
Schwanz e William Bretzke, aos médicos Dr. André Corinti e Dr. Rodrigo; em especial ao Dr. Nelson Eichstdedt. Convidam
a todos para o Culto que será realizado no próximo dia 5 de Janeiro, sábado, às 19 h na Comunidade Cristo Bom Pastor
- Rio Cerro II - Jaraguá do Sul. A Família Enlutada de E':Jeltraut Bauer Gumz e Família Bayer
Salmo 90,1 Senhor, tú tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.

CARNES NOBRES JAVALI, OVELHA, (OELHO

bovino, suíno, frangos de granja e caipira.
toda linha de defumados

.

Mostre para seus amigos que você sabe fazer o melhor churrasco, adquira
aqui Carnes Nobres. (temperamos e fornecemos a receita )

R R � l i R H § R â � 8 5�'F

Aceitamos
encomendas
para festas

Av. Getúlio Vargas, 503 - Sala 7 (Anexo ao mercado municipal) (47) 3275·3762 I (47) 8825·6656 i
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Mais madu�a, Wanessa Camargo avalia sua vida de reci?m-casada e ,adia o plano da maternidade

extra@ocorreiodopovo.com,br

Casada
há set� meses

com.
o empre�ário

Marcus BUaiz, 30 anos, Wane'ssa Ca
margo, 24, tem aproveitado seus dias

curtindo o novo lar: a casa em que vive com o

marido, em São Paulo, desde agosto. "Se deixa
rem, fico nela o dia inteiro, estou descobrindo
seus cantinhos. E me acostumando com o espa
ço", afirma a cantora. Néla, Wanessa trabalha e

descansa. "Aproveito para estudar guitarra.
Marcus me deu de presente um modelo Gibson
Classic, omesmo que Madonna costuma usar em
seus shows. Era um sonhe de consumo' que eu

tinha". Além de tocar, ela também usa o tempo

. .

.

sozinha em casa para cantar e diz que passa por
'um momento especial de criação. "Sinto que
uma caixinha se abriu dentro de mim. Estou
produzindo muito e fazendo algo que não sabia
fazer: melodias. Há dias nos quais fico compondo
no estúdio da minha casa até às 5h da madru
gada." Entregar-se de corpo e alma à vida profis
sional fez com que a cantora decidisse deixar a

maternidade paramais' tarde. 'Todo o meu foco
está na carteira, então não dá para pensar em

filho", revela. Seu plano é pàrar de trabalhar pot
um ano quando tiver o primeiro bebê. "Acho que
não conseguiria sermãepelametade", desabafa.

SINAL DA

DESCOBERTA.•.

FELIZ NATAL!
FELIZ 20081

SERAFIM
VENZON
Deputado Estadual

Simplismente
Delicioso!!!

Veaba saboleat' um gostoso café espfeSSO
c:om deliciosos cIoces e�
em um ambiente dimatizado

"

Aguardamos o saborde SWLWsíbi!
Alameda 25, sala ti
Fone305522

Panqueca Doce

baby

PREÇO DE FÁBRICA
(47)�;371 .. 1147

.. '_,
'

-=

�
mIss LOUI!
L O V E W EA R

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO SEXTÁ-FEIRA, 21 de dezembro de 20071 09

s CIAL Por M�íi Gonçalves
(moagoncalves@netuno,com,br)

PRAPENSAR

Pesquisei e passo de bandeja para os meus queridos leitores. Existe
uma lista dos sete pecados, segundo a Bíblia, Deus não perdoa.
São eles: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derr:amain
sangue de inocente, o coração que maquina pensamentos
perversos, Pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha
falsa que profere mentiras. Estes seis o Senhor odeia, e o sétimo .que .'

é, semear contendà entre irmãos, ele abomina. E tem a relação
popularmente conhecida e até de certa maneira banalizadà, que
se refere também aos sete pecados capitais: Inveja - Orgulho
Gula - Luxúria - Ira - Ganância - Preguiça. O porquê das duas
listas eu ainda não sei. O certo é, se observarmos bem, todos os

comportamentos anormãis do ser humano, muitoS até
-

classificados como' transtornos mentais, podem ser enquadrados
ou têm íntima relação com uma dessas categorias.
Destacando-se desses "pecados", temos a inveja. Esta significa o

desejo de se obter os atributos físicos ou não de uma outra pessoa.
Esse pecado é o que está mais em evidência. Como estamos no fim
de ano, então fique antenado!

CONTRASTE VOCÊSABIA? nEM ALTA: Depois de tro�ões e trovoadas, o espírito natalino desceu na CV, As
festas de final de ano. dev�m >

seguir neste clima paz e amor..

.

Que dos 10' milhões' de
Tad o m u ndos abed a .d id d.

computa ores ven i os . este

magnitude e. beleza da ano '.no Brasil, 64%
Sociedade Cultural Artística _. representaram o "meu primeiro

computador" -,A venda de PCs
cresceu 23% em. comparação a

2006. Para 2008, está prevista
uma alta de 15% em relacão a

2007.
.,

EM BAIXA: o estacionamento no centro da cid�Qe'�este fim de ano. Não há

Scar. Realmente um orgulho
para Jaraguá. Agora, olhando

.

um pouquinho para o lado, é

uma vergonha nos depararmos
com aquele terreno baldio cheio
de entulhos, simplesmente um

contraste do zelo com a falia de

cuidado. O que é pior: o imóvel

que já era' um esconderijo de

ratos e cobras, agora virou

sobras de casas, que foram

parcialmente demolidas,
ficando a carcaça, tirando todo'

o glamour do nosso

maravilhoso' teatro. Um

verdadeiro descaso ao código-de
boa postura.

CÚMULO

Olha que coisa estranha: uma
famíli� quemora há anos, a uma
distância máxima de 400 metros
da Escola Albano Kanzler, e que
todos os filhos mais velhos se

criaram na região e estudaram
nesta escola, agora, devido ao

novo mapa de zonemaento, o
filho caçula não poderá estudar
no Albano Kanzler. Terá que

aprender; o Be-a-Bá, numa

colégio
.

que fica há cinco

quílomerros de sua casa. Dá pra
ent�ri.dernt

BANANA JOE

Nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro, o Complexo Banana Joe fará uma'
festa totalmente diferente do que o público está acostumado: E� vez.das
luzes noturnas, o Banana Joe aproveitará o entardecer para promover, a,
partir das 18 horas, uma pagodeira com os Grupos Combinação Perfeita,
Pagode.corn e Kíbelezza. É � primeira vez que a casa abre à tarde. Os

ingressos serão vendidos.somente na hora, a. R$ 10,00.

"

,,·FRASE DO DIA
A mente que se abre a uma

nova idéia jamais voltará ao
seu tamanho original

- Albert Einstein

IIIi nl�� ric C!�• L.fILI\ UL_ VL"
Celebrar o verão com os

amigos e família. Claro com
uma cervejinha bem gelada.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



10 I :SEXT�-FEIRA, 21 d�,dmmbro d.e· 2007 OCORREIODOPOVO

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1 O - Qua/Qui)
Bee Movie - A História .de uma Abelha
(14h10, 16h, 17h50, 191140, 21h30
- SeX/Sáb/Dom) (14h1 O, 16h - Seg)
• Cine Shopping 2
Encantada (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10
- SeX/SáblDonVQua/QuQ (14h30, 16h40 - Seg)
• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina .'
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21h20
- SeX/Sáb/Dom) (14h, 15h50 - Seg)
(14h, 15h45, 17h30 - Qua/QLii)
Antes Só do que Mal Casado
(19h20, 21 h30 - Qua/Qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
Bee Movie - A História de úma Abelha
(15h30, 17h20; 19h1Ó, 21h-Sex)
(i4RHI, iliR, i7RliQ, iQR4Q, 2iR�Q
-SáblDom)
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10 - Ter/Qua/Qui)
• Cine Cidade 2
Encantada
(14h30, 16h40, 19h,21h10-SeX/Sáb/Dom)
(19h, 21 h10- Ter/Qua/Qui) •

Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h20, 17h1 O - Ter/Qua/Qui)
• Cine Mueller 1
Bee Movie (Dub)
(14h" 15h50, 17h40, 19h30, 21 h3D
- SeX/Sáb/Dom) (14h, 15h50 - Seg) .

A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 21h50 - Qua/Qui)
• Cine Mueller 2
A Lenda de Beowulf
(14h15, 19h - SeX/Sáb/Dom)
(13haO - Seg)
Antes Só do que Mal Casado
(16h30, 21 h15 - SeX/Sáb/Dom)
(15h45 - Seg)
Bee Movie (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - Qua/Qui)
PS Eu Te Amo

.

(19h30, 22h - Qua/Qui)
• Cine Mueller 3
Encantada (Dub)
(14h30, 16h50, 19h15, 21 h45
- SeX/Sáb/Dom) (13h45, 16h - Seg)
(14h15, 16h30, 19h - Qua/Qui)
Antes Só do que Mal Casado
(21 h20 - Qua/Qui)

BLI:IMENAI:I
• Cine Neumarkl1
Bee Movie (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h - SeX/Sáb/Dom)
A Bússola de Ouro (Leg)
(16h50, 19h20, 22h - Ter)
(14h30, 16h50, 19h20, 22h - Qua/Qui)
• Cine Neumarkl 2
Encantada (Dub)
(14h30, 16h40, 19h20, 21h30
- SeX/Sáb/Dom)
• Cine Neumarkl 3
Xuxa em Sonho de Menina
(13h50, 15h40, 17h30, 19h50
- SeX/Sáb/Dom)
Os Porralokinhas
(15h30, 19h30 - Ter)
(13h45, 15h30, j9h30 - Qua/Qui)
• Cine Neumarkl 4
Hitian Assassino 47
(14h20, 16h30, 19h40, 21h50
- SeX/Sáb/Dom)
Bee Movie (Dub)
(17h20, 21h10 - Ter)
(13h30, 17h20, 21h10 - Qua/Qui)
Encantada. (Dub)
(15h15, 19h - Ter/Qua/Qui)
• Cine Neumarkl 5
Anles Só do que Mal Casado
(16h10, 21h40- SeX/Sáb/Dom)
Eu e as Mulheres
(14h10, 19h30 - SeX/SáblDom)
Xuxa em Sonho de Menina
(15h20, 17h10 - Ter)
(13h35, 15h20, 17h10 - Qua/Qui)
• Cine Neumarkl 6
A Lenda de Beowulf (Leg) _

(19h, 21 h20 - SeX/SáblDom)
Bee Movie (Dub)
(15h,17h-SeX/SáblDom)
O Ainor nos Tempos do Colera
(16h30, 19h1 O, 21 h50 - Ter)
(13h40, 16h30, 19h1 O, ·21 h50 - Qua/Qui)

ocorreioMpovo@ÕcOrreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
São Glicério
São Pedro Canísio
São Temístocles

EFEMÉRIDES
Dia do Atleta
Dia dos Artistas Profissionais

1968
A nave Apolo 8, conduzindo três
astronautas, parte em direção à Lua.

1995
O explorador norueguês Boerge
Ousland, que se proPQs a atravessar
a Antártica sozinho, atinge o pólo sul
44 dias depois de iniciada sua

expedição.
f'

2000
O IBGE divulga os dados do censo

demográfico de 2000 e constata a

existência de 169.544.443 brasileiros.

2004
O govemo paraguaio solicita ao Brasil
acesso aos documentos sobre a

guerra do Paraguai (1864-1870) que
constava dos arquivos secretos das
forças armadas.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina
Presença de sol na maioria das regiões,
com condiçóes de pancadas isoladas de
chuva entre a tarde e noite. Temperatura
em elevação. Vento de sudeste a nordeste,
no interior e predominante de sudeste no
litoral fraco a moderado e com rajadas, a
partir da tarde.

� Jaraguá do Sul e Região

O CQRR,EIO HÁ 20 ANOS " '- .

Melhores vitrines são premiadas
o Correio do Povo, edição de Natal do dia 22 de dezembro de
1987, noticiava que seriam conhecidas e premiadas no dia 23 de
dezembro daquele ano, as três melhores vitrines participantes
do Concurso de Vitrines. O concurso era uma promoção do COL
(Clube de Dirigentes Lojistas) de Jaraguá do Sul e que Objetiva a

.

omamentação intema, como chamativo à clientela e

embelezamento da loja e da cidade. O julgamento havia
acontecido naquele dia 21 de dezembro, e concorreriam as

seguintes lojas: Relojoaria Avenida 1 e 2, Joalheria Seifert,
Kamisão, Confecções Sueli 1 e 2, DalmarMagazine, Menegotti
Veículos, Papelaria Grafipel, Carinhoso, Koerich, Hermes
Macedo, Stylo Modas, Malhas Fruet, Loja Soberana e Safári.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extrél;@ocorreiodopovo.com.br

Nemtudo o que parece, é. Apesar deaparentar estarem em

meio à uma briga, Sa$ha e os filhotes de pit bull estãcrapenas
brincando. O cnc é da leitora Renata E. Falcone.

"

HOJE c;J . sÁBADO c:J DOMINGO ->.MIN: 19·C MIN: 19°C· MIN:20"C�MÁ)(: 24" C ' , '" MÁ)(: 30" C "" r MÁ)(: 25°'C " " ,

Sol com pancadas' Sol com pancadas Chuvoso
de chuva de chuva

� Fases da lua

SEGUNDA6MI�: 19l'C
MAX:26"C

- Sol com nuvens

MINGUANTE NOVA CRESCENTE

� 1/12 • 9/12 � 17/12

• Legendas

21/12
Adriana P. Miranda
Aline Amabile Pradi -

Altair Rscher
Ana Elisa Moretti Pavanelo
_Anelise Elisiane de Almeida
Bárbara Franceschi
Christa Jantz
Guilhenme Scholl
Helena Schneider
Iraci Voltz
José Jair Silvana
Julia Prusse
Juliane Franzener
Leila Goulart
Magrid Kreutzfeld
Márcia Paust
Matheus Povoas de Souza
Noemia Eliana G. Schneider
Ortando Pedrelle
Reinaldo Oldenburg
Renilda Gaspar
Rogério Cartos Boschnameier
Sandro Luiz 'Simes
Sandro Tabarelli
Tatiana Aldize
Wandertei Aluízio Pacheco

CHEIA.

023/12 ,{} 161°ldIGI�Ensolarado Putlalmentll Nub!ado Instável Chuvoso rrovoa�a
nublado

UTIUDADE PÚBLICA
BAILE

. O Baile de São Silvestre acontece
no dia 31 de dezembro, a partir
das 22 horas, na Sociedade de
Canto e Esporte Guarani.
Informações às 9137-1356.

TEATRO
O teatro "Nascimento do menino
Jesus" será apresentado amanhã,
às 20 horas, na Igreja Nossa
Senhoras do Rosário, no Bairro
Nereu Ramos.

FESTA
O reveillon do Banana Joe, em São
Francisco do Sul, inicia a 1 hora do
dia 1 o de janeiro. Ingressos
antecipados em Jaraguá do Sul à
venda na loja Discotheque, no
Shopping Breithaupt.

CJ
� FLORIANÓPOLIS

MIN: 20°/ MAx: 28°
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HOVE
DPsPjo Proibido
Cândida se desespera ao ver Henrique
desacordado e Laura diz que já chamou
um médico. Faustino chama Escobar
para atender Henrique. Madalena co-

.
menta com Trajano que Ana pode ter
sido atingida no lugar da onça. Chico e

, Cândida pedem que Escobar salve
Henrique. Escobar testa a sensibilidade
de Henrique,mas ele não sente as pemas.
Laura sofre quando Henrique imploraque
Escobar diga que ele vai andar de novo.
Chico e Cândida recriminam a atitude de
Laura. A matriarca diz que a culpa será
de Laura se Henrique não andarmais.

Sr1P Pl'cados
Tamires revela que Régis é o pai da
criança. Elvira fica furiosa e deixa a igreja
chorando. Miriam e Vicente descobrem
que Simone saiu da igreja com Benta.
Régis fica descontrolado com o

cancelamento do casamento. Simone
convence Ariel a ajudá-Ia a aprontar com
Miriam. Simone beija Ariel. Eliete flagra
os dois juntos e quase desmaia. Eliete

começa a sentir as dores de parto.
Aquiles percebe que Eliete está
sangrando e a leva ao hospital. O
médico avisa a Aquiles que Eliete e o

bebê correm risco de vida.

DuasCaras
Geraldo pede a Guigui que marque um
encontro com Juvenal. Narciso marca
encontro com Maria Paula na hora de
sua saída do trabalho. Juvenal recebe
Geraldo com entusiasmo. Alzira
confirma para Jojô que vai voltar, mas
manterá o disfarce ae enfermeira para
sair de casa. Geraldo pede desculpas
a Juvenal, porém os dois se estranham
quando Geraldo pede que Juvenal não
se envolva com Alzira. Gioconda
reprova Barreto por ter marcado uma

reunião com Célia. Juvenal chega e as
luzes na quadra são acesas. Depois
de um estrondo, a luz se apaga na

quadra e no bairro.

Amor e Intrigas
Valquíria liga para pensão e pede para
falar com Alice, mas Celeste avisa que
ela acabou de sair. Ela desliga o telefone
e sai apressada. Felipe e Alice jantam
num hotel e ele lhe dá um colar. Petrônio
fica sozinho na recepção da pensão e

começa a mexer nas gavetas, quando
é surpreendido pela chegada de

Valquíria. Ele fica irritado e pergunta o

que ela está fazendo lá.

- Caminhos do Coração
Pepe e Gúdi ficam assustados e o

homem começa a se transformar em
lobisomem. Os presos ficam em pânico.
O homem tenta atacar Gúdi, que se

protege com seu violão. O homem
destrói o violão e prepara-se para
mordê-lo, quando Pepe joga um

cobertor em cima dele e tenta amarrá
lo. O homem fica nervoso e morde o

braço de Pepe, que grita de cor, Gúdi
bate na cabeça do homem com um

pedaço de pau e ele desmaia.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovri.com.br

FÉRIAS
IDADE

,.'Á noveia nuãs CélMs, (leAguinaldo
Silva, ganhou uma nova
classificação etária, passando de

.

12 para 14 anos. Aexibição passa a
serinactequada Para antes das 21
horas, segundo infonnações da
colunaZapping, do jornalAgora. O
Ministério da Justiça resolveu fazer
a alteração pelas constantes
reclamações dasCenas de
violência e sensuais.·A novela
deverá ter aju?,:e de horário em
estados comoo Norte e o Noroeste,
onde começa uma horamais cedo
do que no restante do pais.

Depois de muita especulação
sobre uma possível vinda de
Paris Hi�on ao Brasil, onde
festejaria o réveillon, a moça
parece termudado de planos.
Segundo o jornal Folha de S.
Paulo, Paris desistiu de
passar o fim de ano no Pais.
Segundo rumores, a herdeira
de hotéis aproveitaria a
viradado ano na praia de
Jurerê Internacional, em
Florianópolis. No entanto,
Paris agora foi contratada
como anfitriã em Las Vegas,
Estados Unidos.

ESPECIAL
Angélica deu um tempona
licença-maternidade para
,gravar o ''Video Show Retrô".
A loira participou do programa
ao lado de André Marques. As'
gravações aconteceram na

casa da apresentadora, no Rio
. de Janeiro. ComoAngélica,
que já é mãe de Joaquim, deu
à luz Benício há apenas um
mês, a direção preferiu que
ela ficasse em casa podendo,
assim, amamentar o bebê.
O programa especial vai
ao ar no dia 26, depois de
DuasCaras.

SUDOKU

SOBRE OJOGO
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.

O IVIRTA-SE

Vingança
o cara voltava do enterro de sua
sogra, quando ao passar por um

.

prédio em obras um tijolo caiu lá de
cima e quase acertou a cabeça dele.
O homem olhou pra cima e gritou:
- Já chegou aí, sua desgraçada! E
ainda continua com má pontaria!

Obstáculo
Dois loucos planejavam mais uma

fuga. Só que desta vez a idéia era

pular o portão da clínica. Chegou à
noite, mas na hora de colocar o plano
em ação um dos doidos disse:
-Ih, não vai dar pra pular o portão.
- Mas porque? - questionou o outro.
- Esqueceram ele aberto.

SOlUÇÃO

pLAGIO?
A novela Alma Gêmea, exibida
em 2005 na Globo,.é. um plágio
do livro Rosácea, dá Shir1ey
Costa. O crimefoi confirmado
por um laudo pericial da 5aVara
Cível do Rio de Janeiro.
Segundo o jornal Agora, além da

história! também personagens e
detalhes da trama deWalcyr
Carrasco são iguais ao do livro.
"Tenho provas de quemeu livro
chegou àsmãos ôoWalcy�l,
disse Shir1ey. A TV GlObo afirma
que o laudo não é conclusivo e
que solicitou nova perícia.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Cuidado para não se iludir hoje. Os planetas aconselham você a olhar um pouco mais para aquilo
que deseja fazer na sua vida. Olhe um pouco para o futuro, consiga d�erenciar o certo do errado
e o que realmente lhe faz bem ou não.

Touro (21/4 a 20/5)
Taurino, aprovefte o dia em que seu signo ainda hospeda a Lua, e mesmo que seu regente,
Vênus esteja em tensão é importante resolver alguns assuntos pendentes. Você precisa se sentir
livre de algumas incumbências que ainda precisam ser definidas.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A Lua ainda transfta pela sua área do inconsciente e Netuno também dá sua contribuição para se

sentir mais inspirado. A�redfte um pouco mais na força do universo, nem sempre tudo está nas

nossas próprias mãos. E preciso saber entregar como o destino deseja.

Câncer (21/6 a 21m
O canceriano tem um dia delicado em que pode acredITar em contos de fadas. Você pode até
sair e se divertir, ir a barzinhos, mas tenha os pés na terra para não se decepcionar com o que
nem existiu. Aprovefte bastante o que a vida está lhe trazendo de fato.

Leão (22/7 a 22/8)
Hoje é um bom dia para o leonino se destacar na sua área de atuação profissional, você é uma
pessoa que quando quer atingir seu objetivo e ainda por cima nunca passa desapercebido
daquilo que faz. Saiba receber os elogios, sem excesso de vaidade.

Virgem (23/8 a 22/9)
Virginiano, a posição planetária do dia pede que você se interesse mais por assuntos profundos e

se especialize em algum deles. Nada de ficar preso em pequenos detalhes em vez de saber que
se esmderrnas profundamente, vai encontrar um sentido para aquilo que procura.

Libra (23/9 a 22/10)
Libriano, hoje, não adianta ficar tentando encontrar explicaçôes lógicas e intelectuais para coisas
do coração. E hora de você conseguir permitir um pouco a entrega e deixar que a vida o leve, de
acordo com o fluxo natural dos acontecimentos.

Escorpião (23/10 a 21/11)
O dia de hoje ainda requer bastante atenção, principalmente no que se refere a relação a dois.
Nada de ilusões, veja bem qual tem sido a tônica dos relacionamentos na sua vida, sejam eles
mais íntimos ou simplesmente com pessoas próximas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Ainda o sagftariano pode ter um bom dia para cuidar da sua rotina, com a Lua neste setor de seu

mapa. Esquematize uma agenda, não adianta ficar querendo fazer tudo ao mesmo tempo ou

apenas se empolgar com novas idéias. Organize-se.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Este é um dia ótimo para namorar e acredITar que o prazer faZ parte da vida e não somente o

trabalho e a realidade dura e crua. Saia mesmo da realidade e curta um pouco de sonho. Só não
vale fantasiar em cima de coisas infundadas.

Aquário (21/1 a 18/2)
Lua ainda em Touro indica mais um bom dia para o aquariano ter contatos com suas raizes.' Se
você não mora na cidade onde nasceu, procure ir para lá ou então falar com pessoas que
afaçam parte do seu passado e da sua história de vida.

Peixes (19/2 a 19/3) ,

Pisciano comunique-se mais. Expresse o que está sentindo, porque dessa forma você
conseguirá entender o que passa na sua mente ou algumas coisas guardadas bem lá no seu "
íntimo 'que ainda fazem com que você se sinta mal.
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OPERAÇÃO CARROSSEL

PF desarticula

Operação apreendeu
computador em uma

casa em Jaraguá do Sul

GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL
A PF (Polícia Federal) cum

priu ontem, em 14 Estados e no

Distrito Federal, 102 mandados
de busca e apreensão de suspeitos
de integrar uma rede inter
nacional de pedofilia. A ope

ração chamada Carrossel, acon
teceu também no Norte de
SantaCatarina. Apenas um caso

foi identificado na região, este
no município de Jaraguá do Sul.

Segundo o delegado da Po
lícia Federal, Luciano Raizer, a

PF estive em uma residência da
cidade, por volta das 6h30. Na
hora da apreensão do computa
dor, o usuário não estava na casa,
por isso apenas o equipamento
foi levado pela Polícia Federal.
"Segundo informações de
Brasília ele havia compartilhado
imagens de crianças sendo abu
sadas sexualmente no programa
Emule", revela.

. A Unidade de Repressão a

Crimes Cibernéticos (URCC)
conseguiu identificar os inter
nautas com o auxílio de um.

programa, com capacidade
rastrear fotografias e vídeos que
possuem conteúdo pedófilo que
estavam sendo disponibilizadas
para "donwload" a partir de uma
rede de troca de arquivos, aces
sível pela Internet.

Para apreender Ó computador,
a Polícia identificou os usuários
que acessaram a rede pelomenos
cinco vezes em uma semana.

Dessa forma, evitaram constran

ger pessoas que não praticam
pedofilia e tenham sido alvo de
spans, por exemplo. A maior

parte dos arquivos é proveniente
do exterior.

Segundo o delegado, uma
perícia técnica irá analisar o
material apreendido. Se con

firmada a suspeita os usuários
serão enquadrados noArtigo 241
do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Conforme o artigo;
é crime apresentar, produzir, ven
der, fornecer, divulgar ou pu
blicar, por qualquer meio de

comunicação, inclusive rede
mundial de computadores ou

internet, fotografias ou imagens
com pornografia ou cenas de
sexo explícito envolvendo crian
ça ou adolescente. Neste caso

a pessoa pode pegar de dois a

seis anos de prisão.

No início do mês, um caso

de pedofilia assustou a cidade
de [aragua do Sul.O treinador
voluntário de futsal Éderson
Messias Ribeiro da Rosa (na
foto.de costas) " 28 anos, foi

flagrado pela polícia com

imagens obscenas dele com

crianças, Na ocasião, Éderson

confessou ter abusado. se
xualmente três adolescentes
e de ter fotografado quatro "

jovens, eles tinham idade de
11 a 13 anos. O técnico res

ponde na justiça por crime de
pedofilia, corrupção de me

nores e atentado violento ao

pudor.

\ ., .. " � t .c:_'J�)_ �)t J .. � I,' \I�•. \.:JJ

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Aids

redaeao@ocoll1!iodopovo.com.br

Presente
O governador LuizHenrique assinou ontem em seu gabinete o

_
Decreto que permitirá ao comércio varejista parcelar o pagamento
do ICMs.A primeira parcela de 70% em 10de janeiro e a segunda
de 30% em 11 de fevereiro. Ocorre que os comerciantes nesta

época do ano, embora vendammais, os pagamentos não são à vista
complicando na hora de honrar com os encargos fiscais.

Menos ma
Este benefício, visando atender uma reivindicação do

comércio catarinense, estava inserido em urna emenda do
Supersimples de autoria do deputadoMarcosVieira. Mas como
o projeto foi vetado pelo governador houve um princípio de
insatisfação promovido pela categoria, que se sentiu

prejudicada. Mas, como prometido, transformou-se num

Decreto e passa a valer a partir de 2008.

Disputa
De repente não vai haver consenso. Pelo menos o prefeito de

PalhoçaRonérioHeiderscheidtmostrou-se interessadoemdisputar
a presidência da Fecam, o que seria um tanto complicado se as

pretensões sãopela reeleição nomunicípio que comanda.Assumiria -

e teriaque pedir licença logo em seguida.Mas sua assessoriagarante
que o prefeito está entusiasmado considerando este cargo como

mais um desafio.

Passou
A PEe que estipula o limite de remuneração de um auditor
fiscal da Secretaria da Fazenda de Santa Catarina em 50% do
salário de desembargador foi aprovada em segundo turno. Ou
seja, o auditor passa a ganhar R$ 11 mil, mas o .critério de
vincular a remuneração mensal ao incremento da arrecadação
será necessário uma'iLei Complementar, assunto para o ano

que vem incluído na pauta do deputado Renato Hinnig.

Atacando.
A AssociaçãoHorizontes, que por enquanto apenasmantém a

ameaça de ingressar no Ministério Público contra a direção 'do
Sine por descumprimento da Leide Licitações, voltou amanifestar
se desta vez em relação ao R$ 1,8 milhão disponibilizado pelo
Ministério do Trabalhopara que a Secretaria de Desenvolvimento
Social monte em Santa Catarina unidades móveis do Sine em

municípios onde não há atendimento."Esperamos que, a bem da
cidadania, tudo isso ocorra com respeito à Lei de Licitações e

com absoluto rigor técnico", afirmouMarcelo Rocha, presidente
daAssociação Horizontes.

Parece distante, mas continua matando. Não se pode fugir
desta triste realidade. Claro que hoje mais controlada, mas não., .

menos fatal. Foi criada noCongresso a Frente ParlamentarHIV-
Aids, que visa agilizar os projetos - mais de 50 - que estão
tramitando tanto na Câmara como no Senado referentes aos

portadores da doença. Ameta é assegurar mais investimentos
no tratamento e na prevenção, mesmo porque a Aids registra
no Brasil33mil novos casos a cada ano, e calcula-se que existam
600mil pessoas vivendo comHIV no país.

Realidade
A expectativa é de que surja

uma vacinà nos próximos cinco
nomáximo dez anos que resolva
este problema de saúde pública.
OBrasil fazparte deumconjunto
de países que está trabalhando
para o surgimento da vacinacon
trà a HIv. Mas é fato que hoje
não existe está vacina contra ví

rus, e os cuidados são necessários
eobrigatórios,maspelovisto estão
sendo negligenciados, até porque
-vem aumentando o número de
infectados.

Proteção das minorias
Crimes cometidos porgangues

terão penas mais duras. Pelo
menos aComissão de Segurança
Pública da Câmara dos Depu
tados aprovou um projeto de lei,
que aumenta de 1/6 a 1/3 a pena
para agressões cometidaspormais
de uma pessoa que gerem lesões
corporais navítima. Atualmente
o Código Penal prevê pena de
reclusão de 2 a 8 anos para os

casos de lesão corporal grave, e .

de 4 a 12 anos quando ocorre

lesão corporal seguida de morte.
O argumento é de que visa

reprimir ataques de gangues
contra homossexuais, índios e

outras minorias vítimas de
vândalos em atos covardes.

CoréialBtasil
Em 2008 o deputado Valdir

Colatapromte que vaiintensificar
a comercialização de produtos
agrícolas e pecuários brasileiros
com a Coréia do Norte. Esta se

mana o parlamentar catarinense
assumiu a presidência do Grupo
Parlamentar Brasil/Coréia do
Norte objetivandomaior integra
ção e intercâmbio entre os dois

países, alémde participarno pro
cesso de criação da embaixada
brasileira na Coréia.

.� a Vida"Segue
Será que em 2008bs servi

dores estad!Íais serão agracia
dos com os tão esperados re
ajustes salariais? É ano elei-
toral, há restrições.

.41 • lj li l ._J'I j.)J.'� J, ...v-.J -;» .,J"'_ ..i.1I.J..j.�i .......IVU '--" . .f'Us..>� -...J V,UJ,I.JV \J}jjJ VJ1U.l \,.} \ s,U_)l.o .....11
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ATENÇÃO CONSUMIDOR

Proibida a cobrança de 2°

ponto da TV por assinatura
Mpdida passa a

vigorar em junho
do próximo ano

BRASíLIA
O Ministério das Comu

nicações publicou no Diário
Oficial ontem, o regulamento
que proíbe as empresas de TV
a cabo de cobrarem mensali
dade pelo segundo ponto. São
28,6 milhões de domicílios
brasileiros beneficiados. A pres
tadora do serviço só poderá co
brar pela instalação do ponto
adicional. A regra entra em

vigor em junho de 2008, já que
às empresas têm 180 dias para
se adaptarem às novas regras.

''Acredito que com esse re-

gulamento os principais proble
mas dos assinantes das TV's

pagas sejam solucionados" des
taca o ministro das Comuni

cações; Hélio Costa.
. De acordo com o regula

mento, deve haver, no contrato,.
c

a previsão de preço, índices e

periodicidade de reajuste; a

possibilidade de suspensão do

serviço a pedido do usuário de
30 a 60 dias por ano; e um prazo
de cinco dias para as empresas
responderem as reclamações e,
dúvidas feitas por call centers,
e de dez dias se a reclamação
for por correspondência.

Outras obrigações previstas
pelo novo regulamento são o

atendimento ao público de 9h
às 20 horas;' ligação gratuita

AGÊNCIA BRASIL

Hélio Costa acredita que problemas dos consumidores serão resolvidos

para reclamações (para tratar

de outros assuntos, o valor co
brado deverá ser de uma liga
ção local) j e o direito de sus

pender a assinatura num perío-
.

do de 30 a 120 dias sem ônus.

O regulamento ainda garan- .

te ao assinante que qualquer

alteração no valor cobrado,
diferentemente do valor con"
tratado, seja informado ao

cliente e aceito por ele para
que possa vigorar. Além disso,
se o cliente ficar sem o serviço
a partir de 30 minutos, o valor
deve ser abatido namensalidade.

Ação de criminosos do Masp levou três minutos
SÃO PAULO
A ação dos criminosos que

levaram duas das principais
obras do acervo doMasp (Museu
de Arte de São Paulo) levou
três minutos. De acordo com a

SSP (Secretaria da Segurança
Pública), a ação aconteceu

entre as Sh09 e Sh12 da manhã
de ontem. Três homens rea

lizaram o furto das obras "O

Lavrador de Café", obra de
100x81 centímetros de Por

tinari, e "O Retrato de Su
zanne Bloch", de Picasso, qua
dro-de 6SxS4 centímetros.

'Imagens dos criminosos
durante o furto foram gravadas
pelo circuito interno de câmeras
do museu e serão usadas pela
Polícia Civil na investigação do

. caso. O boletim de ocorrência

foi registrado no 78ºDistrito Po
licial (Jardins) .

Segundo o boletim, um

funcionário percebeu o furto
quando chegou ao museu e viu
uma porta arrombada - a des
crição do local onde fica a porta
não foi informada pela SSP. Os
criminosos chegaram a aban
donar objetos na área onde
ocorreu o furto.

l'ula descarta, pacote econômico
e diz que não perdeu o sono
BRASíLIA ,

O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva descartou ontem,
o lançamento de um pacote
econômico para compensar a

perda de R$ 40 bilhões com o

fim da CPMF (Contribuição
Provisória sobreMovimentação
Financeira)'. Em café da manhã
de final de ano com os jor
nalistas, Lula disse que vai dis
cutir somente em 2008 as me

didas compensatórias àCPMF -

mas adiantou que tem "ojeriza"
à palavra "pacote".

"Eu falei com os meus mi

nistros que eu não quero ouvir a

palavra pacote. Prefiro comprar
de unidade em unidade. O
Brasil já foi vítima na história de
muitos pacotes que não deram

certo", afirmou.
Segundo o presidente, so

mente em janeiro a equipe
econômica vai definir o que fazer

para compensar a perda da
CPMF. Lula admitiu, porém, que
até lá "medidas administrativas
emergenciais" poderão ser im

plementadas pelo governo -que

começará 2008 sema arrecadação

do "imposto do cheque".
. O presidente disse, porém,

que não vai reagir no "impulso"
à decisão tomada pelo Senado.
"Não se toma decisão com febre
alta. Nenhuma medida é certa

quando é feita com vingança. Eu
não sou zen, mas isso [a derrota
da CPMFj não me preocupou",
garantiu.

Lula disse que não perdeu
"nem meio minuto de sono" ao
ser informado sobre a derrota da
CPMF. Depois de ser ques
tionado sobre as medidas que
serão anunciadas pela equipe
econômica, ele disse que só vai

pensar nisso no ano que vem.

"Agora, eu só penso no Natal e
noAnaNovo."

O presidente disse que foi sua
a determinaçãoparaque os líderes
governistasnoSenado colocassem
em votação a PEC (proposta de
Emenda Constitucional) da
CPMF na semana passada no

plenário do Senado, mesmo sem

os 49 votos necessários para
garantir a aprovação da matéria.
"Eu falei: vota logo isso para
virarmos essa página."

AGÊNCIA BRASIL

Presidente disse que PSDB foi rnesqolnno ao fazer jogo político contra CPMF

Jovem vive numa

galeria subterrânea
PORTO ALEGRE

Marcelo CamargoMachado,
de 21 anos, vive em um buraco
de seismetros quadrados por um
metro de altura, sem ventilação,
em Porto Alegre.

De acordo com reportagem
do jornal "Zero Hora", ele diz

que decidiu morar na rua, pois
apanhava do pai e foi negli
genciado pela mãe, que tinha
óutros sete filhos.

Na galeria subterrânea, Ma
chado usa um papelão como

colchão. "Noverão é frio, e no calor
é abafado. Mas eu me viro", diz.
Para espantar ratos e baràtas que
aparecemno local, ele usa pedras.
"É ruim, mas eles nem incomodam
mais", afirma.
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Senado registra mais de
'

1�500 faltas durante 2007
Apenas as sessões que
julgaram Calheiros
reuniram os 81 senadores

BRASíLIA
O Senado registrou 1.545

faltas nas 119 sessões reserva

das para votações entre 6 de fe
vereiro e 12 de dezembro de.te
ano, de acordo com levanta
mento do site Congresso em

Foco, especializado no acompa
nhamento das atividades par
lamentares. Com isso, a média
de ausências do conjunto dos "

senadores ficou em 16,05%,
revelou a pesquisa, feita a par
tir de análise das listas de pre
sença publicadas pelo Diário do
Senado, que é o órgão oficial
da Casa.

Apenas duas sessões delibe
rativas realizadas em 2007 con
seguiram reunir todos os 81 se

nadores - aquelas que livraram
o ex-presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL)
da cassação, segundo a pes
quisa do Congresso em Foco.
o levantamento apontou

'

como o senador commaior nú
mero de faltas neste ano o ex

presidente Fernando Collor
(PTB-AL), que compareceu a

apenas 44 sessões deliberativas.
"Considerando o total de

sessões realizadas durante o
'

tempo em que ele estava no

exercício do mandato (76), o

índice de faltas de Collor foi de

Média de ausências dos senadores foi de 16,05%, diz estudo

42,11%", conduio levantamento.
Collor reagiu com irritação

ao resultado apresentado:' "Não
tenho que justificar nada das
minhas presenças e ausências".

O senador mais assíduo em
2007 foiMarcoMaciel (DEM
PE), que compareceu a 113 das
119 sessões deliberativas reali
zadas até o último dia 12. Ele
foi seguido de Flexa Ribeiro
(PSDB-PA), Antônio Carlos
Valadares (PSD-SE), Valter

Pereira (PMDB-MS) e Leomar
Quintanilha (PMDB-TO).

Entre os primeiros colocados
no quesito assiduidade, Valter
Pereira afirmou que compare
cer as sessões é um dos aspectos
que constroemumbommandato.
'''O ausente sabe o que aconte-

ceu, mas não participa do que
aconteceu. E o importante é par
ticipar das discussões", com
pletou. (BBC Brasil, Congresso
emFoco)

Câmara eneerra o ano com mês spm votação
BRASíLIA

Há 29 dias sem votar qual
quermatéria em plenário, a Câ
mara encerrou na quarta-feira,
19, suas atividades do ano com

a pauta trancada por seis me

didas provisórias e três projetos
de lei com urgência constitu
cional. Em fevereiro, mais uma
MP e um projeto de lei chegam
à Câmara. Ao voltar do recesso

na primeira semana de fevereiro,
logo após o carnaval, os deputa
dos encontrarão a pauta do ple
nário abarrotada de matérias
com urgência constitucional. Os
trabalhos na Câmara foram

interrompidos propositalmente
no fim de novembro pela base
aliada para evitar que as MPs

apreciadas chegassem ao Senado
e prejudicassem a votação da

CPMF, que tinha prioridade.
Antes, era a oposição que vinha
obstruindo as votações.

Nenhuma das oitoMPs que
trancarão a pauta em fevereiro
perde validade até lá. A mais

antiga delas caduca no dia 6
de março. Ou seja, há tempo
suficiente para votá-la antes

de expirar o prazo legal. (O
Globo)

Água
Na fatura de fevereiro o consumidor vai pªgar mais 4.78%

pela água tratada em Jaraguá do Sul. Quem mora em

condomínios já ligados à rede de coleta e tratamentode esgotos
é o mais penalizado a cada aumento. Nesse caso, outros 70%
sobre o consumo da água, rateada em partes iguais entre todos.
Gaste muito ou não.

Consumo alto
Antes restrito ao ponto alto das festas ou ao consumo de

pessoas de alta renda, os espumantes ..que eram chamados de
champanhe até que os franceses proibiram o uso do temo
terá alta de 20% no consumo neste ano. Há cinco anos, o

Brasil consumia 6,6 milhões de litros da bebida.Já neste ano

devem ser consumidos 14 milhões.Segundo as principais
empresas do setor, o país conseguirámaturidade quando chegar
a 50 milhões de litros por ano.

Desemprego cai
A taxa de desemprego nas seis maiores regiõesmetropolitanas

do País caiu em novembro para o menor patamar da série
histórica do Instituto Brasileiro deGeografia e Estatística (IBGE),
iniciada em março de 2002, e a renda aumentou.A taxa ficou
em 8,2%, ante 8,7% em outubro.A população desocupada:
reduziu-se em 5% frente a outubro deste ano e em 12% em

relação a novembro de 2006, para 1,922 milhões de pessoas ..Pela
primeira vez em toda série, da pesquisa o contingente de
desocupados ficou abaixo de 2milhões em ummês de novembro.

Renda sobe
o rendimento médio real habitual dos ocupados (R$

1.143,60) cresceu tanto na comparaçãomensal (1,3%) quanto
na anual (2,4%). Esse indicador também subiu em todas as

categorias de ocupação, exceto a dos sem carteira de trabalho
assinada, que permaneceu praticamente estável em relação a

outubro.já o rendimento real domiciliar per capita, de R$
733,90, cresceu 2,8% no mês e 4,5% no ano. A massa de
rendimento médio real habitual dos ocupados cresceu 1,9%
no mês e 5,4% no ano, chegando a R$ 24,6 bilhões.

Mercarlo interno
A indústria catarinense vai investir em 2008 para atender,

prioritariamente, o mercado interno. De acordo com pesquisa
realizada pela Fiesc, 63,5% das indústrias planeja investir no

próximo ano para atender somente (22%) e principalmente
(41,5%) o mercado interno. As companhias que querem
aumentar a produção para atender igualmente os mercados
interno e externo somam 23,6% das entrevistadas, e apenasJ,3%
pretender atender principalmente as exportações. Não devem
investir no ano que vem 9,8% das indústrias catarinenses.
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Apartamentos tipo 1 e 2:

w Cozinha planejada Todeschini®
mobiliada, personalizada por você!

- 95 ou 99m2 de área prívaüva.
w Suíte + 2 quartos.
- Banheiro social.
- Sacada com churrasqueira.
w Sala com dois ambientes.
- Lavanderia
- Vaga de garagem

comercial@ocorreiodopovo.com.br

3275-3934
Plantão de vendas:

8434-2370
8434-2371

Apartamentos tipo 3:

Localização privilegiada:
Rua Ro �lJlqn,
..na Rua Jbsê

Brunner, bairro Czerniewicz.

- Suíte + 2 quartos. r"
Hanllelro social.

'" Sacada com churrasqueira.
w Sala com dois ambientes.

. - Lavanderia
- Vaga de garagem

- Suíte + 1 quarto.
- Banheir9 social.
- Sacada com churrasqueira.
- Sala com dois ambientes.
- Lavanderia
- Vaga de garagemEntrega: Maio 2009.

www.espeditoimoveis.com.br 3275·3300 �
.•

·ocura t.m.··.··.'.··.wó.• veis o

.....
a••.• ··praia?Temos pra você!!!

Consulte-nos 3275·3300
.• • • ._. Uapenus' (meia.;praia)

". Balneario Camboriú
". Florian6poli� .

PLANTÃO
.Espedito 8422-7895
Juliano .9992-8133
karina 8422-7894

msn: espeditoci@hotmail.com
skype: espedito.imoveis

vendas@espeditoimoveis.com.br

Ref: 532 Casa de alvenaria c/480m2 de
área total, 4 donmítórios, localizada
proxilTlP de escola e posto de saúde,
210m2 de área privativa, área com

churrasqueira. R$ 110 000.00 (A Vista)
Itopavaçu - Schroeder - Santa Catarina

... você eotâ á pnocurlCJ. da ca!)a doo oeuo oonhoo, com e!)paço e

confonto. em uma ótima localização?
... nó!) a encontnamoo pana você!

• 3 donmítórios ... 1 suite e

dependência reverslvel.
com 2 vagas de garagem.

• 2 dormitórios + 1 sune.
• 1 dormiMo + 1 suite.
• 5 salas comercíals.
• 12 pavimentos;
• churrasqueira na sacada;
• piscina;
• .salão de festas;
• playgrond;

Ref. 540 Terreno
Área de 5.8714. Rua asfaltada, Localizado
no Bairro Água Verde, Valor a consultar.

ReI: 504 Casa localizada em São Bento
do Sul, em um bairro excelente (Bairro

Colonia f Residencial Grecia) à 1.5 Km do
centro da cidade. com 73m', 2 quartos,
garagem.l1wc, jardim, portão eletrônico e

repilo um boa localização, RS: 100.000,00

*Trata�se de uma

grande e bela casa de
alvenaria,
com uma linda área de
festas para você e sua
família

passarem bons
. momentos com os

amigos, toda murada,
_/

com portão eletrônico,
em um lugar tranqüilo,
com espaço.
e grama verde para as

crianças brincarem.

Possuindo 1 suíte com sacada, com um lindo banheiro.
2 dormitórios, sendo 1 com sacada.
3 bwc e 1 lavabo. 2 salas, sendo uma conjugada com a copa.
Cozinha mobiliada ( móveis sob medida). Área de serviços.
Escritório para você que gosta de trabalhar em casa. Área de festa com churrasqueira.

Localizada no Bairro Czerniewcz. No valor de R$ 380.000,00 negociáveis.
Finane. direto C/ a construtora
financiado em até 120 meses

<,:
..

_�;,
'

Rua Bernardo Dorbusch, 881 - Bairro: Baependi - Cep: 89256-100;- Jaraguá do Sul � SC
'
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Três jaraguaenses participam da .São Silvestre
Objetivo dos 'atletas
é baixar o tempo das

edições anteriores

JARAGUÁ DO SUL
Considerada a prova' .de

atletismo mais popular do Brasil, .

a- 83ª Corrida Internacional de
São Silvestre, que acontece no
último diado ano, às 16h45, terá

.

a participação de três atletas
jaraguaenses. Jeferson Wolney.
Heller, 28 anos; Edson Selinger,
26 anos e Valcir Vicentii., 45
anos, vão representar a cidadena
corrida.

'.

Segundo os atletas, a intenção
para 2008 é baixar. o tempo de
prova feita nas edições anteriores.
É a terceira vez que Jeferson
participa da São Silvestre, o
menor tempo que ele fez foi

56min31seg, ficando em 78° na
categoria 25 a 29 anos. Edson, .

.

devido a imprevistos, não correu
no ano passado, mas em 2005
ficou na' 76ª colocação na

categoria 20 a 24 anos, com o

tempode 1h03min43seg. JáValcir
é o veterano na equipe. Ele
disputou a São Silvestre de 89 e

90, com à tempo mínimo de 59
minutos, ficando em 699° na
colocação geral

Todos os atletas conciliam os

preparativos para a prova com o

trabalho:Jeferson trabalhano setor
de' vendas de uma empresa da
cidade, Edsonéémpresário eValcir
trabalha em uma empresa de

comunicação visual. Eles vão

disputar àprova comoutros 20mil
corredores de todo omundo.

[éferson explica que a São
Silvestre não chega a ser uma

maratona, jáque possui apenas 15

quilômetros (maratonas têmmais
de 42 quilômetros). Segundo ele,
aprova é dividida em três pelotões,

Jeferson Wolney Heller (E) e Edson Selinger dizem que maior dificuldade é garanti'r patrocínio

o 1° para atletas que possuem
títulos reconhecidos, o 2° para
aqueles que conseguiram o índice
de 32min59segem 10 quilômetros

e o3°para os demaispartícipantes,
Mes�o correndo no terceiro

. pelotão, os. atletas consider'am a
.

prova uma marca pará qualquer

corredor. "Sempre que comento o
que eu faço, as pessoas perguntam:
você já correu a São Silvestre?",

. conta Edson.

r
n

i·

• 60 meses parei paga" � Antes de comprar, compare •.
,www.vw.com.br.Financiamento está sujeito à aprovação de cadastro pela financeira, Os veículos Volkswagen estão em contormldade com o PROCONVE (Programa'de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores). Ofertasválidas até 21/12/2007enquanto durarem os estoques. ó que ocorrer primeiro.Fotosmeramen!eilustrativas,

' . .' .

A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONC.ESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Jarogu6 do Su' Copimal.. c�' � Rio doSul: ' .. 'I.a� São Joaquim

10), rk!Ti'::46000.•e"

4935552255 49'35611U1 .4932412411 4735210200
. : ,4932219100 4932330899

_ INCWSO.� _
�uá Auto Elite

Uma relação de comíans:a.
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