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:
"� Rosemeire diz que
não interferiu na

eíeíção de Maristela
Prefeita em exercício fala
das 'prioridades do Executivo

pará o próximo ano .

• cPÁGINA 4

Reportagens vão

abordar religiões
"em Jaraguá do Sul
• PÁGINA 9'

'-'II�
Airoso
Menezes

Vinhos finos e acessórios

Ao lodo do confeitaria Kuchên Haus

Telefone: 47 3370 0220

Braslleirão começa ,em maio
.

,Figueirense e Avaí estréiam fora de casa, Criciúma pega América de Natal no Herlberto Hülse • PÁGINA 16

LIXO NA PORTAPREZADOS
ASSINANTES
Comunicamos que nos

dias 25 e 26 de
dezembro e 10 e 2 de
janeiro de 2008 não

haverá edição do Jornal
O Correio d.o Povo:

,

. Agtadetemos pela
compreensão e -

. desejamos a todos um

feliz Natal e um
. próspero Ano Novo.
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• EDITORIAL

Números da morte
Pelo andar da carruagem, a

trágica estatística de acidentes
rodoviários com mortes nas

estradas de Santa Catarina já
deve ter aumentado nas últimas

. horas. Mas entre sábado e terça
feira, vinte e uma pessoas já
tinham morrido vítimas da

imprudência, da irresponsabilida
de e de bebedeiras que têm ca

racterizado o comportamento de

preocupante contingente de

motoristas,motoqueiros, ciclista;
e pedestres que pouco ou

nenhumvalor dão à própria vida
e a de seus semelhantes. É omais
alto índice de maries registrado
desde 2002 nomesmo período do
ano 1)0 Estado, que se somam a

outros 541 acidentes fatais no país
nesse curto período de festas
natalinas. Os governos federal,
estadual e atémunicipais não têm
se furtado a campanhas insti

tucionais de conscientização,

É de Pl'quenino que Sl'

tOI'Cl' o Pl'pino. Tudo o

mais é pura filosofia

improdutiva.
"

caras, por sinal, tentando alertar
os cidadãos para anecessidade de
se conter ao volante ou à bordo
de motocicletas. Ciclistas e

pedestres também são instados à
obediência quanto a sinalização
e ao espaço de cada um. Tudo
isso, lamentavelmente, com

. eficácia bem próxima de zero. O

que evidencia com clareza a

necessidade de se rever com

. urgência 0 tempo e o conteúdo
na preparação do cidadão para

portar uma CNH. Eviden

temente, é impossível aprenderna
prática os conceitos'de direção
responsávelemalgumas horas der

aulas práticas quando jamais se

esteve no comando de umveículo
motorizado. E, muito menos,

aprender as normas de trânsito,
invariavelmente decoradas para
a prova escrita e quase que
imediatamente esquecidas tão

.

logo a liberação da CNH se

confirme.

Comprovadamente, como
ocorre em outras situações, a

mudança só virá quando o

.

assunto se tornar disciplina
obrigatória já no ensino básico e

incluída entre aquelas que

reprovam. As estatísticas

crescentes de mortes em

acidentes não só em rodovias, mas .

também nos perímetros urbanos
e Jaraguá do Sul é uma das o

cidades campeãs no país nesse

quesito- deixam claro:- é de

pequenino que se torce o pepino.
Tudo o mais é pura filosofia

improdutiva.

• PONTO DE VISTA

Femusc 2008 - -

convite à comunidade
O Femusc 2Ô08 está sendo

preparado para ser um evento de

valorização da importância da
música na cultura brasileira,
comoporexemplo, apresentações
de concertos do mais alto nível
artístico e de aulas instrumentais
com grandes mestres, se consa

grando pela qualidade artística
e pelo seu comprometimento
social. .

Evento que já é considerado
o maior festival de música eru

dita do Brasil, reunirá mais de
700 músicos durante 14 dias, de
20 de janeiro a 2 de fevereiro. A

programação envolve professores,
dentre osmaiores nomes damú
sica clássica erudita do mundo,
alunos e músicos de orquestras e
sinfônicas de mais de 17 países.

O repertório do Femusc 2008
envolvemúsica erudita, popular,
étnica, experimental, original,
arranjada especialmente para a

ocasião, improvisada, enfim,

tendo como base lógica da
escolha do repertório a expressão
artística de cada jovem, no
momento de suas vidas em que
esta expressão se manifesta. A

procura por inscrições superou
todas as expectativas da or

ganização em relação ao sucesso
desta próxima edição. Onúmero
de cadastros foi superior a de

vagas disponíveis, número im

pressionante que se explicapelo
alto nível do trabalho realizado
e a expectativa dos candidatos
interessados.

Nesta edição, o Femusc con
tou com um novo sistema de
coleta de dados via internet, ern
3 idiomas (português, espanhol
e inglês) e atendendo a um vasto

diferencial de níveis musicais,
desde participantes que sejam
iniciantes até profissionais. Ao
que tudo indica, o Femusc 2008
será um evento de sucesso ainda
maior que as edições anteriores,

• Alex Klein, Diretor
artístico do FEMUSC -

Festival deMúsica de
Santa Catarina

e que o coloca na vanguarda de
iniciativas semelhantes, no uso
de tecnologia e no apoio de

professores renomados, nacionais
e internacionais, que atraem a

atenção. destes jovens músicos

para os programas de estudo do
Femusc.

Convidamos a população de

[araguá do Sul e dos municípios
da região para que participem
ativamente deste grande aconte-

,

cimento seja como espectadores,
como também no Coral e na

Orquestra Jovem. Pessoas que

gostam de música, mas- que não
possuem maior habilidade ou

conhecimento, terão a opor
tunidade de participar desta
próxima edição do Femusc e de
um grande concerto na Arena.
A inscrição é gratuita e não há
limite de idade. As inscrições
podem ser feitas pelo telefone

(47) 3273-2364 e os ensaios

começam nodia 21 de janeiro.

"". DO LEITOR Textos escritos por alunos da Rede
. Municipc1l para o Programa de Educação
Fiscal ,e Cidadania - Cidadão Consciente,
realizado ppla Prefeitura df Jaraguá do SulA lição

Todos os dias, nomercado da esquinada rua daJúlia, Sempre era ela no caixa, ela
entregava notas fiscais, embrulhava os presentes e outras coisinhas.

Havia sempre umamulher chamada Rita, qlle comprava uma coisa cada dia,
mas não vaipensar que era comida,mas sim coisas caras como: jogo de toalhas, uma
piscina, uma bicicleta, um som e outras coisas. Só queRitanuncapedia nota fiscal.

Você sabe qual é a importância danota fiscal? fum, a importância da nota fiscal:'
Se você pedirnota fiscal, o imposto desse produto vaiparaogovernopara as cidades
fazerem reformas nos lugares públicos que necessitam. Caso contrário, se você não
pedirnota fiscal o dinheiro do imposto fica para o dono do local onde o produto foi
comprado,

'

,

Viu como é importante pedir nota fiscal? Emais uma coisa, se você pedirnota
fiscal apartir dessemomento você se toma um cidadão consciente.

Voltando a história, aRita vivia reclamandobem assim:
- Essa escolapúblicaestá caindo aos pedaços!

,) -Nãoremorelhõesnessebaírrol
- Esse bairro estáuma sujeira!
Emuitas outras coisas bempiores.
Chegou um dia, que aJulia não agüentou tanta reclamação e disse a ela:
- Você sabe porque nossobairro está assim?
- Eu sei, tudo culpa dos governadores ladrões.
- Não senhora, a culpa é dos cidadãos que não pedemnota fiscal.
- Mas porquê?
- Vou te contar a importância da nota fiscal.
Depois que aJulia explicou a importância da nota fiscal, Rita disse:
- Muito obrigada, Julia! Sómais umapergunta, paravirarum cidadão consciente

,só tenho que pedirnota fiscal? ,

- Issomesmo, simples né?
- Muito obrigadaJulia.
Apartir desse dia, Rita pedia nota fiscal todas as vezes que ia aomercado. De

tanto que pegava notas fiscais, Julia eRita tornaram-se boas amigas,
EuachoqueRitaaprendeuessagrande liçãoevocêquervirarumcidadãocorisciente

comoela? Se todas as pessoas fossemquenemaRitaomundo seriamuito legal .

• Dayara Radüntz, Aluna vencedora da Escola Rodolpho Dornbusch

Exigi�do seus direitos
NóscomomoradoresdeJaraguádoSul,devemosnospreocuparcomela.Afinalela

é nossacasaedevemosmantê-la limpa epreservada, pataque todos amigosevisitantes
, também respeitem e preservem, como respeitam sua casa. Paramantermos o nosso -

municípionovinho,paravívermosmelhore tennosnossasnecessidadesatendidasdevemos
serumbomcidadãoerespeitarnossopatrimôniopúblico.

.

Ser umbomcidadão é exercer nossos direitos e cumprir deveres estabelecidos na
ConstituíçãoFederal.Umadas coisas que devemos fazerparaexercítamossacidadania
,éexigirnotaoucupomfiscal.Comessegesto,estaremos�laborandoparaquemuitosdos
nossos direitos sejam aplicáveis, como ter saúde pública e de qualidade, educaçãopara

.,

todos, segurançanas ruas e laze);Eisso é cidadania, exercerdireitos edeveresquevãonos
'

acompanharpor toda avidananossa formação edanossa fumí1ia.
Nósdevemostambémrespeitaropróximoecuidardascoisasquetemosnacidade.

Cadavezque jogamoslixonas ruas, riscamosos telefonespúblicos,a carteiradasalaou
estragamosocomputadordaescola.estamos jogandodinheirofora,pois tudoissoernuito
mais é compradocomadinheiro que pagamos todos os dias.

Exijanotaou cupomfiscalemelhore suacidade e suaqualidadede vida, nãosó sua,
masde todos.

.-Débora Armani, Aluna vencedora da Escola Prof" Gertrudes S. Milbratz

Os textos para esta coluna déverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser eriviados por e-mail redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereçoCoronel

, Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal tã. É obrigatório informar nome

completo, pronssão, *CPF e
* telefone (* não serão publicados),
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Regimento 1 '

Com o Regimento
Interno embaixo do

braço, Ronaldo Raulino
(PDT) contestou a elei

ção de Jaime Negher
bon (PMDB) para a,

vice-presidência da Câ
mara de Vereadores.,O
vereador não pode exer

cer o mesmo cargo na

mesa diretora na mesma
legislatura, ou seja, no
mandato de quatro
anos, diz o RI.. Reque
rimento foi acatado pelo
presidente Rudolfo Ges
ser (PP).

Regimento 2
Comisso, Raulino as

sume avice-presidência
emjaneiro, porque foi o
mais votado para a fun

ção. De qualquer forma
a cadeira ficará com a

. oposição: José Osório de
Ávila (DEM) e Adernar
Winter (PSDB) têm im

pedimento legal, são

suplentes. Pedro Garcia

(PMDB) e Jurandir
Michels (PV), da situa
ção.. são primeiro e se

gundo secretários, res

pectivamente, eleitos no
dia '20 último.

Regimento 3
Negherbon contesta.

Alega que Michels foi
secretário de Cacá Pa
vanella (DEM) e do
atual presidente Ru
dolfo Gesser" (PP), e

ninguém disse nada. De
fato, e nem ele mesmo,

que na época das duas

eleições era do bloco de .

oposição. Que; de' tão
unido, se. dava ao 'luxo
de transformar a eleição
da mesa diretora em sim

ples ato de nomeação.

PIERO RAGAlZI

'"Em 2008, com sobras do orçam�nto, ;� Câmara' e
orésdeGUaramirim'deverá investir ill a:'1:l1JjSí,;ão

de vigílârida eletrônica a ser instaladas
sen estratégicos dacentroUrbano.Alnformação
é,dopresidente doLegislativoEvaldoJoãoJUnkes (P1). I

Vai vel; saiaptes doprojetoprevistoparaJaraguádoSul
edeonde; deSCünfia;se, 'surrlipiaram' algunsdosequipa
mentds anunciadosparabenenciarmunicípios vizinhos.

lá e .cá
Em Itajaí, quem se cadastra no programa Lixo

Recíclado- Tarifa Zero, fica automaticamente isento do

pagamento da taxa decoleta de lixo desde que a conduta
seja comprovada na prática. Em Jaraguá do Sul, a título
de coleta diária; centenas de imóveis são taxados em até
três vezesmais que o próprio IPTU.

Diferente?
.

Queimar dinheiro é crime. Mas, queimar dinheiro
atirando foguetes a torto e a direito, não. Mas não é a

mesma: coisa, levando em conta, ainda; um semnúmero
de acidentes que deixam pessoas até mesmomutiladas?

Di.vórcio
, . Em [araguá do Sul, PP e PT estão mais próximos do
quemuitos imaginampara as eleições de 2008. Repetição
da. coligação de 2004 que apoiou o tucano Vicente .

Caropreso estápraticamente inviabilizada. O votode José
Osório deÁvila (DEM) em,MaristelaMerrell (PT do B)
foi a gota d'água.No PSDB e PP houve ranger de dentes.

Crlso Machado
redacao@ocomiorlopnw.com:l!r
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Eleições
Eleições municipais de

2008 devem ter um custo

operacional de R$ 600

milhões prevê o presidente
do Tribunal Superior Elei
toral, Marco Aurélio
Mello, primo do ex-presi
dente Fernando Collor
de Mello. Experimental
mente, três municípios
brasileiros vão utilizar o
novomodelo de uma, com
sistema digital. Um. deles é

São João Batista.

Bons salários
o Tribunal Regional do

Trabalho da 12ª Região em
, Santa Catarina abriu con

curso público para 12 vagas
nos cargos de analista ju-,
diciário, coin nível supe
rior, e técnico judiciário,
de nível médio. Para o

primeiro cargo o salário é

de R$ 5.543,95; para o

segundo; R$ 3.383,39.
Inscrições devem ser feitas
via Internet, no endereço

.

wwwinstiturocetro.org.br;
entre as 12h do dia 7 de

janeiro e às 16h de 31 de

janeiro de 2008.

Radical
Ministro da Saúde, José

GomesTemporão, pretende
. encaminhar ao Congresso
Nacional no começo de
2008 e em caráter de ur

gência dois projetos de lei

para combater o abuso de

bebidaalcoólica.Oprimeiro
proíbe a venda de bebidas
nas estradas federais e o se-

.

gundo passa a classificar
como bebidas alcoólicas
todas que têm percentual
alcoólico a partir de 0,5º
Gay-Lussac. Hoje só são

consideradas bebidas as que
têmmaisde 13ºQay-Lussac.

RETRANCA
,

On�em e hoje
Ainda repercute a eleição da vereadora

Maristela Menel (PT do 'B) 'à presidência da
Câmara de Jaraguá do Sul. Leitor recorda bate
boca reçente entre ela e o líder do governo,
Pedro Garcia (PMDB) , sobre prazos das obras
do Trasnjaraguá. Garcia, num revide, disse que
só aceitava ser' cobrado quanto a sua postura
por quem tivesse moral suficiente. Mas deu seu .�

voto a ela, seguido de rasgados elogios.

Oposição
Maristela teve a iniciativa de constituir co

missão para investigar a explosão ocorrida na

Arena no mês de julho. Também é relatora da
comissão que investiga denúncia de irre
gularidades no contrato de' terceirização da
merenda escolar, Tudo com discursos virulentos.

linhas'tortas
Para o vereador JaimeNegherbon (PMDB),a

eleição de Maristela reflete ditado popular: "Deus
escreve certo por linhas tortas", disse ele,
justificando o voto na vereadora e', ao mesmo

tempo, confessando que não tinha diálogo com

ela desde o ano passado, quando preferiu alinhar
se à candidatura de Rudolfo Gesser (PP) .

.

.

CÉSAR JUNKES

Coerência?
A partir de primeiro de janeiro, MaristelaMeriel

,

passa a ser dona do chamado voto de minerva,
desempatando votações em plenário, espe
cialmente projetos do Executivo, que dobrou os

joelhos à candidatura dela para não perder mais
uma. A vereadora diz que manterá coerência, o

.

que se entende como postura' de oposição que

sempre foi. Ao contrário, incoerência"Éprofessora
e, melhor que -ninguérn, 'sabe 'o que são palavras
antônimas na língua portuguesa.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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INFRA-ESTRUTURA

redacao@ocorreiodopovo,com,br

Príorídade do governo para
2008 é construção de pontes
Processo licitatório
começa em janeiro,
informa prefeita

CAROLINA TOMASElLI
JARAGUÁ DO SUL

Prevista no Plano 22 e con

templada no polêmico Proje,o
Transjaraguá, a construção de
pontes é a prioridade da adrni
nistraçãomunicipal para o último
ano do governo, revelou ontem a

prefeita Rosemeire Vasel (PC do
B).No comando daPrefeituradu
rante as férias do titular, Moacir
Bertoldi (pMDB) , Rose informou
que em janeiro será aberta
licitação para a construção de três
pontes. Uma delas ligando os

bairros João Pessoa e ilha da Fi

gueira, com verba do município,
dogoverno estadual e da irúciativa
privada; outranaVilaRau, através
de financiamento do Badesc
(Agência de Fomento de Santa
Catarina); e uma terceira naBarra
do Rio Cerro, com recursos de
emenda parlamentar.

Além dás obras que .visam
minimizar os transtornos causados
pelo transito caótico, outra
prioridade na área de infra
estrutura citada pela prefeita
interina é a ampliação do número

,

de ruas asfaltadas pela atual
admirústração, hoje 64. "Estamos
buscando recursos para isto",
comentou, informando que para

hou a eleição queconduziu
a vereadora Maristela Menel

(PT do B) à presidência da
Câmara de Vereadores, na
última quinta-feira. Teorica
mente do bloco de oposição,
Maristela recebeu votos dos
cinco vereadores da bancada

..governista, numa manobra

para impedir a eleição do
candidato da oposição, Dieter
Janssen (PP). "Observei tudo
à distância, apenas como

CESAR JUNKES

Segundo Rosemeire, só faltam as pontes para contemplar todo plano de govemo

2008 outra meta é a' construção
de uma nova escola na região do

, loteamento Firenze, noBairroAna
Paula.

"No próximo ano também
vamos estender o horário de
atendimento até às 20 horas nos

postos de saúde da Barra do Rio
Cerro e de Nereu Ramos", con
tinuou, citando também a cons

trução dopórtico emhomenagem
ao trabalhador, nas imediações do
Portal de Jaraguá do Sul. "E, na
área de assistência social, a Casa
do Idoso". Segundo ela, as obras
estão previstas para começar em

expecta-dora. Não exerci

influência", garantiu a prefeita,
para quem o mais importante é

que os verea-doresmudemo tom

dos discursos no último ano de
mandato.

"Espero, sinceramente, que a

Câmara comece apensarmais em

Jaraguá do Sul.Que os vereadores
esqueçam as picuinhas, de falar
mal das pessoas. f'l cidade precisa
mais do que isso, porque está
crescendo assustadoramente. Se

fevereiro.
A prefeita interina informou,

ainda, que serão irúciadas hoje as

obras de concretagern de uma

nova ponte'que está sendo
construída no Garibaldi, com
investimentos da ordemdeR$ 400
mil.NoperíodoemqueRosemeire
admirústra o .município, que vai

até o dia 20 de janeiro, também
terão início a ampliação'das
escolasMariaNilda SalaiStahelin
e Braço Ribeirão Cavalo, e a

construção de dois centros de

educação infantil, na Vila Rau e

em Santa Luzia.

ficarmos discutindo coisas

que não trazem progresso, a
cidade fica, parada.

Que haja fiscalização,
mas que os vereadores sen

tem para conversar e deixem
de lado os ataques sem ob

jetivo. É a imagem de [a
raguá do Sul que está em

jogo", declarou Rosemeire,
que já foi vereadora, candi
data a deputada estadual e à

vice-governadora. (CT)
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Movimentação na rodoviária dá

trégua depois da correria do Natal

Feriado tem quase o dobro de
acidentes nas rodovias da região

,JARAGUÁ DO SUL
O Terminal Rodoviário de

Jaraguá do Sul teve dias tranqüilos
após a correria do Natal. Nesta

quarta-feira, por exemplo, foram
poucas as pessoas que resolveram
embarcar em um ônibus. A

situação é inversa àquela vista no
final da semana passada, quando
mais,de cem veículos excedentes
deixaram a cidade. Porenquanto,
a procura por passagens para o

reveillon aindanãoobrigou as em

presasde transporte intermunicipal
a abrir carros extras. Mas, mesmo
assim, a dica dos atendentes desses
guichês é se antecipar:

Foiexatamente isso queVictor
Degasperi, 36, resolver fazer na
manhã de ontem. De férias em

[araguá do Sul, ele volta para o

Rio de Janeiro na terça-feira, 1º

de janeiro, e já garantiu a viagem
sem terdedisputaipoltronas vazias
no ônibus. Grande parte delas

, REGIÃO-
A Polícia Rodoviária Federal

não registrounenhumamorte nas
estradas que cortam oNorte de
Santa Catarina no feriado
prolongado de Natal, a exemplo
do que aconteceu em 2006. Po

rém, a quantidade de acidentes
e de lesionados quase dobrou,
saltando, respectivamente, de 27
para 50, e de 14 para 33.

Já oEstado de SantaCatarina,
em contrapartida, foi o segundo
no ranking de acidentes de trân
sito ocorridos durante o feriado
prolongado de Natal. Ao todo,
foram 297 registros, ficando atrás
apenas de Minas Gerais. Nase

qüência estão São Paulo, Rio
Grande do Sul e Paraná.

Na lista de mortes decor
rentes dessas colisões, os ca

tarinenses também figuram
entre os primeiros com 19,
enquanto a Bahia teve 20
vítimas fatais e, nas rodovias

, mineiras, outras 26.Quanto aos

feridos, em Santa Catarina
houve 208, 101 a menos do que

ainda está desocupada, principal
mente porque a maioria dos via

jantes toma o caminho inverso ao
escolhido pelo carioca.

.

Segundo ele, Santa Catarina
acabou sendo uma alternativa
diferente para a virada de ano. "É
um encontro de parentes. A fa
mília não se conhecia", explica.
Acostumado commuita festa em
Búzios e Cabo Frio, o operador de
tráfego pretende se divertir no
litoral catarinense, desconhecido
até então.

Assim Com Degasperi, o

destino predileto dos jaraguaense
também é essas praias. As mais

procuradas por aqueles que
'

decidem sairde casade ônibus são
Itajaí, Balneário Camboriú e

Florianópolis. Já quem prefere
partir rumo a outros estados
costuma ir a capital gaúcha, Porto
Alegre, aSãoPaulo, Rio deJaneiro
e Curitiba, no Paraná.

em Minas Gerais, novamente
recordista nas ocorrências.

Esses números fazem do,
Natal o feriado mais violento
do ano, à frente até mesmo do
Carnaval. De sexta-feira pas
sada até terça-feira, 25, o Brasil
teve 2.561 acidentes, 196 pes
soas mortas e 1870 feridas.

Naquela operação, foram com

putados menos 144 batidas, 55
mortes e 283 feridos.

REVEILLON - A partir de
amanhã, sexta-feira, q. Polícia
Rodoviária Federal deflagra a

Operação Ano Novo. Ela dura
até a terça-feira, 1º de janeiro, €'
pretende diminuir o número de

registros em comparação a 2006.
Para isso, o radar fotográfico da
PRF continua flagrando mo-'·

toristas apressados nas BR' s 101
e 280. (KE)

OPERAÇÃO ANO NOVO 2006

(Norte, de Se)
Acidentes: 37

. Feridos: 26
Vítimas fatais: 1
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Loteamento ameaça casas em Cuaramírím
Dez famílias vivem
em situação de risco
no centro da cidade

OSNIALVES

GUARAMIRIM
O·bairro Nova Esperança,

região central, ganhará em breve

aproximadamente 40 novos lotes
para ser�m comercializados.
Porém, o trabalho de terraplana
gem colocou em risco de desa
bamento duas casas localizadas na
rua Cecilia Schmidt Jug.

Nas residências moram dez
pessoas da mesma familia, dentre
as quais uma criança de pouco
mais de dois meses e outra de
cinco anos.Umaparte dobarranco
desabou recentemente em função
do trabalho contínuo das má

quinas e-do excesso de chuvas.
Cassilda Berjamaschi, 78,

afirma que já procurou o pro

prietário dos lotes, que teria se

comprometeu a promover a se

gurança necessária.

De acordo com Paulo Ger
manoFriedmann, proprietário dos
terrenos, que chegou a ser noti

ficada pela Fatma (Fundação do
meioAmbiente) para repor árvores
derrubadas, já foi projetada uma

.

parede de contenção com gabiões,
comcustoaproximadodeR$ 8mil,
porémdevido o excesso de chuvas,
a obra não pôde ser finalizada". O
empresário afirmou que nãohavia
saneamento na localidade e que
através de parceria com a

Prefeitura foram colocados 82
tubos "pensando nas famílias

que futuramente habitarão no

loteamento". Os terrenos terão
420 metros quadrados e serão

comercializados a R$ 35 mil
cada um. Proteção do barranco com gabiões, uma tecnologia italiana, ainda não foi concluida por causa das chuvas

Venha agora comprar
ou trocar seu carro

STRASBOURG

Ac�sse nosso site, são mais de 200 veículos.

www.strasbourg.com.br
Jaragtiá do Sul-47�370-1900;' Rua Reinoldo Rau,414 - Centro

."".,Í,,;.; .. i"l -�"Jfl':"f,tt .......'r- 4_ <.J'.JJ.l_.IUh .L...J.!. \U_"�:-.iVUUll

FIESTA PERSONA!..ITE 4P 2003
PRATA CI OPCIONAIS

.SAVEIRO SUMMER 1.8 2003 BRANCA
COMPLETA

GOLF 1.6 PLUS 2004 CINZA
. COMPLETO

L-200 SPORT 2005 VERMELHA
COMPLETA + CAMB. AUT.

206 SW FELINE 1.6 2007 PRATA
COMPLETA

HONDA CIVIC LX 2003 PRATA
COMPLETO + CAMB. AUT.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Exposição
O Sese e a Unerj trazem até o

dia 6 de fevereiro, a exposição
"Da Costa, do Vale, da Serra -

O Modernismo em Santa
Catarina". A mostra acontece

no Espaço Cultural da
Biblioteca da Unerj (Rua dos
Imigrantes, 500), com entrada
franca.A exposição registra pela
primeira vez um pouco da
história modernista no Estado,
em painéis que reúnem peças
da arquitetura, artes plásticas e

esculturas. A mostra é baseada
na pesquisada realizada pela
artista plástica e pesquisadora
Bianca Tomaselli. O horário [e

visitação é das 13h30 às 19h30,
menos aos sábados e domingos.

História
A mostra Mário Quintana

segue até dia 13 de janeiro na

Rodoviária de Jaraguá do Sul.
'A exposição, organizada pelo

. A

,c, ' Sese, traz textos e ilustrações
que falam da vida e obra do
escritor gaúcho. A visitação
é gratuita.

Honda I Civic 1.7 Eu Automático
'" Cond, Elét + DH + Trio EléUico + Ailbag
ASS ... Cãmbio Aut. +PilofD Aut ... Camp. IlO«Io
co�Br ... Bancos lJaCouro + Rooas Liga LlMl
ANO: 06107 "COMB: GasOlina
COR: Dooouia
VALOR: Entrada de R$ 39.000;00
72X de R$ 969,00

correio,com@ocorreiodopovo,com,br

EDITAL

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de
Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC, torna público pelo presente
edital, que DALMIR JOSÉ RUBINI, CPF n" 294. 7Z9. 979-5T, solteiro,
comerciante, residente e domiciliado na Rua Angelo Rubini nO 1347,
fundos, Bairro- Barra do Rio Molha, nesta cidade; ESPÓLIO DE ADELINO

KOEPP, CPF 'no 418.249.709-00, neste ato representado pela
inventariante: ROSJ\NGELA KOEPP, CPF n° 005.699.469-99, brasileira,
solteira, comerciária, residente e domiciliada na Rua 856-Ervin Rux
n° 2818, Bairro Rio da Luz" nesta cidade e MARISA VOIGT, CPF n°
757.786.459-53, brasileira, separada judicialmente, residente e

domí.c.iLí.ada na Rua 12-Avenida Prefeito 'Çvaldemar Grubba n" 3727,
Bairro Centenário, nesta cidade, REQUERERAM com base no artigo 213,
inciso II, da Lei nO 6.015/73, com as mOdificações introduzidas pela
Lei n° 10.931, 'de 02.08.2004, a RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel
consistente em Um terreno situado nesta cidade, Rua 533-Abramo Pradi,
registrado sob R.1 e R.2-8.247, ficha 01/01v, Livro 2-RG, a ser

retificado conforme planta e memorial descritivo arquivados neste

Registro de Imóveis, sendo que, nos termos dos §§ 2° e 3° do
mencionado dispositivo legal, FICAM NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES A

SEGUIR NOMINADOS para, querendo, se manifestar, no prazo de 15

(quinze) dias (a contar da presente publicação): CONFRONTANTES -

Nelson Da1canale e Elisa Dalcanale; Mario Dalcanale e Vera Cury
Dalcanale; Aristides Dalcanale e Carmem Dalcanale; Orlando Dalcanale
e Verõnica Dalcanale; Lurdes' Dalcanale e José P'into de'Melo; Ademir
Dalcanale e Vanderleia de Oliveira Dalcanale; Iraci Dalcanale;
Sabrina Formigari; Irineu Piske; Jaqueline Formigari; Thiago
Dalcanale; Jucineia Formígari; Jaime Dalcanale Junior; Isolde Piske
Dalcanale, todos residentes e domiciliados na Rua Abramo Pradi n"

291, Bairro Barra do Rio Cerro, nesta cidade. Se for o caso, a

man i fes'tação deverá ser feita na forma de impugnação fundamentada,
dirigida ao endereço deste Registro de Imóveis (situado na Avenida

Mal. Deodoro da Fonseca nO 1683, centro, na cidade de Jaraguá do Sul

SC, expediente: horário especial das 12:00h às 18:00h no periodo
compreendido .ent re os dias 20 de dezembro de 2007 e 06 de janeiro de
2008 e,a partir do dia 07 de janeiro de 2008 das 09:00h às 12:00h e

das 14:00h às 18:00h), advertindo-se desde já' que presumir-se-à a

anuência dos confrontantes que não apresentar' impugnação no prazo da

notificação.

JARAGUÁ DO SUL, 20 DE DEZEMBRO DE 2007. -

A OFICIALA� ...

�
�k

��
"A-W....wr-

Citroen I C4 2.0 VIr
Ar CUneI, + DH + T�o Eléb1co + llmp. Traseiro
O_b, Traseiro .. Aibag .. ASS + C!l Pia",
BallG()s de Couro + Banco Plant. Elét.
RIKIas UgaLeve
ANO: 06/07 • COll8: Gasolina
COR: Pr8la
VAlDR: Entrada dB R$ SIi,Ooo.CD
12)( lJa R$ au,oo

Mitsubishi IAirtrek 2.2 Automático'
Mivac
Ar Cond. + OH + Trio Elétrico + Airtag + ASS
Cambio Aut. + CD�er + Bancos de Couro
Rodas liga LlMl ,

ANO: 08Iil6. COMB: Gasolkla
CDR: PraIa
VAlDII: Entrada dB R$ 43.000,00
72X de R$ 979.00

Audil A31.8 Mac Asp
Ar Condo EIét. + DH + Trio Elé1!!co .. llmp_ Tmseiro
Desemb. Traseiro + Antifurto + Airbag ... ASS '

Compo BonID + CO Player + Bancos de Couro
Rodas liga lBve + TeID Solar
ANO: 05105 • COMB: Gasolina
CDR: Prllia
VAlDR: Entra<la de RS 26.950.00
72X de R$ 679.00

BMW /320 2.0 I £v11 Automático
Ar Cond_ + OH + VIdros Bét + An1IfurID + AIIbag
ASS + Cãmbio Aut ... fb) Aut ... ComP. Boolo '

VOlante com 1!eQ,Mura + CO�Br
Banoos dB Couro + Rodi'S UIIIII.f!\':!
ANO: 04IlJ5 • COMB: Gasollnio
00Il: Cinza
VAlDR: Entrada de RS 55.000,00-
72X de R$ 1.349,00

EDITAL

Registro de imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/SC

ISA MARTA MOHR, ZIEMANN, Oficiala do Registro de

Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul/Se, torna público pelo presente
edital, que ILSE KEISER, brasileira, viúva, do lar, CI n? 1.004.311-

O-SESP-SC, CPF n° 936.084.209-59; !VONIR KEISER, brasileiro, operador
de máquinas, 'CI n

? 2.763.225-SESPDC-SC, CPF n" 760.924.029-04, casado

pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, 'na vigência da Lei 6.515/77
com MARLETE KANNENBERG KEISER, -brasileira, do lar, CI n° 3.310.807-

SESPDC-SC, CPF nO 936.440.279-00; ISMAR KEISER, btasileiro, operador
de máquinas, CI n° 2/C-3.311.843-SSP-SC, CPF nO 025.129.879-57,
casado pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei .

6.515/77, com ROSILENE SIVA PÉTENE KEISER, brasileira, do lar, CI nO

1.970.184-SESP-ES, CPF n° 082.504.117-14; ISALIR KEISER NIENOW,
brasileira, do lar, CI nO J.763.132-0-SESPDC-SC, CPF nO 751.483.829-
53, casado pelo regime da Comunhão Parcial de Bens, na vigência da
Lei 6.515/77, com WALMIR NIENOW, brasileiro, operador de máquinas, CI
nO 2.761.038-1-SESPDC-SC, CPF n? 760,904.699-04, todos residentes e

domiciliados na Estrada Garibaldi, s/n°, neste município, REQUERERAM
com base no artigo 213, inciso II, da Lei n° 6.015/73, com as

modificações introduzidas pela Lei nO' 10.931, de 02.08.2004, a

RETIFICAÇÃO DE ÁREA do imóvel consist�nte em um terreno situado neSte

município, na localidade de Jaraguá Alto, cortado pela JGS-050-Sem

Nome, matriculado sob n" 47.132 e registrado sob R.I e R.,2-47.132,
ficha Ol/Olv, Livro 2-RG, a ser retificado conforme planta e memorial
desc.itivo arquivados neste Registro de' Imóveis, sendo que, nos

termos dos §§ 2° e 3° do mencionado dispositivo legal, FICA

NOTIFICADO O CONFRONTANTE A SEGUIR NOMINADO para, querendo, se

manifestar, no prazo de 15 (quinZe) dias (a contar da presente
publicação) : CONFRONTANTE lONE PEDRO PINTER, residente e

domiciliada na Estrada Garibaldi, s/no, neste municipio; Se .ror o

caso, a manifestação deverá ser, feita na forma, de impugnação
fundamentada, dirigida ao endereço deste Registro de,Imóveis (situado
na Avenida Mal. Deodoro da' Fonseca n° 1683, centro, na cí.dade de

Jaraguá do Sul-SC, expediente: horário especial das 12:00h às 18,:OOh
no período compreendido entre os dias 20 de-dezembro de'2007 e'06 de

janeiro de 2008 e a part ir do dia 07 de janeiro de ?'008 das 09: OOh, às

12: ÓOh e das If: OOh às 18: OOh), advertindo-se desde já que presumir
se-à a anuência dos confrontantes que não .apresentar impugnação no

prazo da notificação .

JARAGUÁ DO SULA 18. DE ,DEZEMBRO DE)007.
A OFICIALA '\I� r9 ,��"9_,$..('90',�

GM I Zafira Elegance
Ar Conli + OH + TrIo EIétJ1Co + Almag
Comp, Bordo + Rodas Liga LlMl
ANO: 04/05 - COMB: Flex
COR:Prata
VALOR: Entrada de R$ 23-400.00
72Xde R$ 589,00

'

:: Jaragua do SUl Joínville Bturnenau 113j31 FlonallODolls • Estreite Tutwão I)' r ��� ,� s (7.-:::', HY' ,nopi
': 47.3274.4100 47.31454100 47.33227846 - 4732474100 .48.3281.4100 483622.5100 - )PU u ov o c amí nho

.
R. Prol. Adelia Fischer, 12 R. Blumenau, 2500 , ShoPPing ��eumarl\t Rod Osvaldo Reis. 2455 ' R Gen Liberato Blttencourt, 1435 Farol Shopping , www.dlmashvundai.cctn.br�" Br,\'81\}1' ';1;::" - 1('110'(\ 1,:1
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RETRATO DA EXCLUSÃO

[11 I
Gp'oex seleciona atores para
novo espetáculo multimídia

OSNI ALVES

JARAGUÁ DO SUL
Se você sonha em subir ao

palco e atuar,' talvez seja a hora de
tomar o desejo realidade. É que o
GpoEx (Grupo deExperimentação
Cênica) procura dais atores para
fecharo núcleo de personagens do
espetáculo "O cavalinho azul", de
Maria Clara Machado.

Quem se interessou tem ain

da mais de um mês de prepara
ção para, aí sim, garantir a

participação. Segundo o diretor
Gilmar Moretti, a próxima
audição acontece no dia 21 de

janeiro, às 19h, no Centro
Cultural Scar. Restam dois,
papéis e eles são considerados
os mais importantes da monta
gem. O de João de Deus precisa
ser preenchido por um homem.

Já o outro, tanto faz, basta ter

talento e disposição.
Os ensaios começam logo

depois da escolha e devem

acontecer três vezes a cada

semana, nomínimo.Amaratona

se estende até o início de abril.
Em seguida, a trupeparte para a

estréia e, logo após, à temporada
de apresentações.

, A proposta é compor uma

peça multimídia a exemplo do

que foi feito em "Valsa nº 6",
mostrada ao público durante
2007. Assim, as três personagens
de paleo contracenam tom

imagens gravadas e editadas. Na

história, o menino Vicente
.

decide percorrer o mundo atrás

de seu cavalo pangaré. Na
trajetória ele faz amigos e
enfrenta inúmeros percalços.

Aqueles que se habilitarem
a concorrer a uma das vagas
abertas para a montagem,
precisam entrar em contato pelo
e-mail teatro@scar.art.br.As
inscrições serão aceitas atéodia

.

18 de janeiro. (KE)

Loteamento, Oliveira, famílias reclamam da não-coleta de lixo. Empresa Serrana diz que a chuva atrasou o serviço

Lixo acumulado há 35 dias
em rua do bairro Corticeira

Prefeitura quer realizar trabalho
intenso na área da saúde em 2008

por causa da sobrecarga. Em duas
casas os chuveiros não podem ser

ligados ao mesmo tempo. Os
eletrodomésticos costumam

estragarcom facilidade em função
das quedas repentinas de energia.

De acordo com informações
prestadas por funcionários públi
cos, segundo contam moradores
da localidade, o primeiro passo

para a comunidade dispor de
todos os serviços oferecidos pela
Prefeitura é a regularização do
.loteamento. Só depois a Celesc

procederá a instalação dos postes
com a rede de energia.

Osmoradores afirmam que já
existe umprocesso tramitando no
FórumdeGuaramirim para tratar

da regulamentação dos lotes.

não podemos dispor de energia
elétrica, saneamento básico e

outros serviços".O abastecimento
de água também é precário, pois
nosmilmetros de extensão da rua,
apenas 700metros são abastecidos
pela Águas de Guaramirim,
segundo osmoradores.

AdemirDutra deOliveira, 25,
afirma que após amunicipalização
da água o valor cobrado dobrou
em menos de seis meses e que a

concessionárianão realiza a leitura
do hidrômetro, ao menos na

loca:lidade, tomando difícil de
calcular os gastos de cada casa.

A energia elétrica chega
através de 'rabicho', obrigando a

que ummorador fique de plantão
no relógio, que desliga a toda hora

localidade não tem

energia elétrica por
estar irregular
OSNIALVES

GUARAMIRIM
Osmoradores do Loteamen

to Oliveira, no bairro Cortíceira,
reclamam da empresa Serrana

que está a cinco semanas sem

recolher o lixo da comunidade.
Ao longo da rua onde residem30
famílias e aproximadamente 150

pessoas pode-se observar o lixo
acumulado.

De acordo' com Genacir

Souza, 28, que é metalúrgico e
,

mora no local há mais de dois

anos, "a Prefeitura alega que por
estarmos em situação irregular

BARRA VELHA
A Prefeitura de Barra Velha

está se programando para realizar
um intenso trabalho na área da
Saúde no município. De acordo
com o secretário de Saúde, Mau
ricioCoimbra,mutirões serão rea
lizados para descerntralizar o

atendimento que será urna vezpor
mês emcada bairro da região'.

De acordo com o' secretário,
este mutirão tem como principal
objetivo entrar em locais onde as '

pessoas têm dificuldades em se

deslocaràtéoposto. "Temosmuitos
moradores que dificilmente

conseguem ir até um posto de
saúde. Com o mutirão , a nossa

idéia é a de levar o atendimento
básico até essas pessoas. Com isso

poderemos diagnosticarno local e,
dependendo do caso, até mesmo

medicar:', explica Coimbra. Com
isso será possívelevitaratémesmo
epidemias, como, porexemplo, de
sarna e piolho. Também entra na

metadomunicípio, comomutirão,
atingir 98% de carteiras assinadas
das crianças na 1ª campanha em
maio. "Levaremos a sala de vacina

ção até os locais de difícil acesso,
com o objetivo de atingirmos a

maioria da população", ressaltou
o secretário.APrefeitura também
visa informatizaros PSF (postos de
Satide da Família).

na comunidade, o que já é

diftcil mesmo sem chuvas .

Porém, Jackson discorda da

afirmação de que o lixo não é

coletado há cinco semanas.

Afirma que isso ocorre há
cerca de duas semanas. (OA) .

Luis Servi, um dos dire
tores da SerranaEngenharia,

.

responsávelpela coletade lixo
emGuaramírim, disse ontem
ao O Correio do Povo que
a empresa fará a coletaomais

rápido possível de todo o lixo

acumulado no loteamento
Oliveira.

De acordo com Jackson
Barbosa, gerente da empresa, a

coleta não foi realizada devido
ao excesso de chuva na região,
impedia o acesso de caminhão
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JARAGUÁ DO SUL
Nada programada para a noite de quinta

feira? Então, que tal relaxar assistindo. ao. filme
"Antes só do. que mal casado"? O longa-metra
gem está em cartaz no. shopping Breithaupt,
hoje, em duas sessões: a primeira às 19h20 e a

seguinte corn início.marcado. para as 21h30.
O"elenco tem Ben Stiller no. posto principal.

.

Ele forma um triângulo. amoroso em plena lua
de-mel, o que promete arrancar boas risadas da
platéia. Aos 40 anos de idade, o personagem
começa a se incomodar corn a pressão. psicológi
ca feita pelo. pai e por um dos melhores amigos.

'

Solteiro, percebe todas as pessoas ao. seu redor
namorando e tenda entendér se há algo. de
errado. corn ele.

.

. -

Desesperado. par_a encontrar alguma
companhia, Eddie Cantrow acha que se livrou

. desse problema ao. conhecer Lila, uma garota de
.

rosto. angelical. Mas, logo depois do. casamento,
rumo. ao. México, ele descobre o verdadeiro
humor da mulher. Grosseira, dona de um

passado. sórdido, acostumada a falar palavrões e

com uma fome insaciável por sexo, Cantrow
percebe que casou com a pessoa errada.

Enquanto. ela fica dentro. do. quarto. do. hotel
tratando. a pele queimada de sol, o ex-solteirão

,

procura consolo nos braços de Miranda. A

jovem encanta pelo. sorriso singelo. e o.faz travar
um luta diária para escondê-la damulher e vice
versa.

O filme terri 116 minutos de duração, é

Iegendado e com censura para menores de 16
anos de idade. Os ingressos custam R$ 12.

Estudantes pagamR$ 6.
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Embora ainda em pequeno número, o budismo tem seguidores em Jaraguá

FOTOS CÉSAR JUNKES E PIERD RAGAZZI

Como ocorre na maioria dos países, o catolicismo tem o maior número de fiéis .

Mais de 85% dos brasileiros estão ligados a alguma igreja
Conforme, o '�BGE, Jaraguá do Sul tem cerca de 83 mil fiéis divididos entre�várias igrejas, com predomínio da re.ligião católica

KELLY ERDMANN
.

.
.

O
Brasil é considerado um país religioso por
natureza. Dos mais de 170, milhões de
habitantes, segundo o último Censo do

lBGE (Institute Brasileiro de Geografia e Estatís

tica) dó' ano 2000, menos de 15% disseram :não
seguir qualquerreligião. Em contrapartida, naFran-

.

ça, por exemplo, estima-se que mais da metade das ..
'pessoas está distante'das igrejas .. A

.

maioria. dos
brasileiros se posiciona como pertencente à.filosofía .'
católica Isso representa cerca de f2S milhões de

.' - �_ ;'4; •

.

'� .....

cidadãos: Em segundo lugar, vem a vertente evan

gélica, com algo em tomo do 27 milhões de fiéis.
Eles estão divididos em duas representações prin
cipais: as igrejas tradicionais e as pentecostais.

Mas, a lista de religiões não pára por aqui.
.

Ainda existem osespfríras; budistas, umbandistase .

os seguidores do Candomblé, que somam, respecti- .;

vamente, 2 milhões, ? 14mil; 4QO mil e·12 7- mil se-: ..
.

guidores. .' .....
. '.

-. - 1-· .
< �'. . •

•

. Ao toda, o IBGE catalogou 'mais de 30 reli-
. gíosidades diferentes, incluindo as tradições eSQ- .

', téricas e irídígertâs também, Algumas i:ê� apenas 3 ".
".

•

:��': -

•".'
.

.' .'

< •

, ."
.

r.,"

. Igrejas évangélicàs registram cerca de 27 milhões de adeptos no Brasil"
" -.

, ,

mil integrantes, como o hinduísmo, enquanto ou-

tras atingemmilhões de pessoas aomesmo tempo.
Em Jaraguá do Sul, não é diferente. A re

ligiosidade da população está presente nas mais

diversas manifestações de fé. E, por isso, a partir
dessa edição, O Correio do 'Povo publica uma se-

'.qüência de reportagens dedicadas ao assunto, A
primeira, na edição dessa sexta-feira, trazàtona'a
história e a,s ehsinam�ntos da' Igreja Católica. Em
seguida, você poderá conhecer mais a respeito das.

Evangélicas Luter�ríase Pentecostais, da Umbanda,
doEspiritismo e do Budismo.

-
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 h10- Qua/Qui)
Bee Movie - A História de uma Abelha
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
- SeX/Sáb/Dom) (14h1 0, 16h - Seg)
• Cine Shopping 2
Encantada (Dub)
(14h3o.16h40, 19h, 21 h1 °
-SelifSáb/Dorrv'Qua/Qui) (14h30, 16h40-Seg)
• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina
(14h, 15h50, 17�40, 19h30, 21 h20
- SelifSáblDom) (14h, 15h50 - Seg)
(14h, 15h45, 17h30 - Qua/Qui)
Antes Só do que Mal Casado
(19h20, 21 h30 - Qua/Qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h30, 17h20, 19h1 0, 21 h - Sex)
(14h10, 16h, 17h50, 19h40, 21h30
-Sáb/Dom)
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10 - Ter/Qua/Qui)
• Cine Cidade 2
Encantada
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1 ° - SelifSáb/Dom)
(19h, 21 h1 0- Ter/Qua/Qui)
Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h20, 17h10 - Ter/Qua/Qui)
• Cine Mueller 1
Bee Movie (Dub)
(14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h30
-SeX/Sáb/Dom) (14h; 15h50 - Seg)
A Bússola de Ol!ro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 21 h50 - Qua/Qui)
• Cine Mueller 2
A Lenda de Beowulf
(14h15, 19h - SeX/Sáb/Dom)
(13h30 - Seg)
Antes Só do que Mal Casado
(16h30, 21 h15 - SelifSáb/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, 21h45
- SeX/Sáb/Dom) (13h45, 16h - Seg)
(14h15, 16h30, 19h - Qua/Qui)
Antes Só do qué Mal Casado
(21 h20 - Qua/Qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
Bee Movie (Dub)
(14h, 16h, 18h, 20h - SelifSáb/Dom)
A Bússola de Ouro (Leg)
(16h50, 19h20, 22h - Ter)
(14h30, 16h50, 19h20, 22h - Qua/Qui)
• Cine Neumarkt 2
Encantada (Dub)
(14h30, 16h40, 19h20, 21r30
-SelifSáblDom)
• Cine Neumarkt 3
Xuxa em Sonho de.Menina
(13h50, 15h40, -17h30, 19h50
-SelifSáb/Dom)
Os Porralokinhas
(15h30, 19h30 - Ter)
(13h45, 15h30, 19h30 - Qua/Qui)
• Cine Neumarkt 4
Hitian Assassino 47
(14h20, 16h30, 19h40, 21n50
- SelifSáblDom)
Bee Movie (Dub)
(17h20, 21h10 - Ter)
(13h30, 17h20, 21h10 - Qua/Qui)
Encantada (Dub)
(15h15, 19h - Ter/Qua/Qui)
• Cine Neumarkl 5
Antes Só do que Mal Casado
(16h10, 21 h40 - SeX/SáblDom)
Eu e as Mulheres
(14h10, 19h30-SeX/Sáb/Dom)
XUla em Sonho de Menina
(15h20, 17h10 - Ter)
(13h35, 15h20, 17h10 - Qua/Qui)
• Cine Neumarld 6
A Lenda de BeowuH (Leg)
(19h, 21 h20 - SeX/Sáb/Dom)
Bee Movie (Dub)
(15h, 17h- SeX/SáblDom)
O Amor nos Tempos do Colera
(16h30, 19h10, 21h50 - Ter)
(13h40, 16h30, 19h10, 21h50 - Qua/Qui)

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Novas etasses de pré-escoLar em Jaraguá
A Secretaria de Educação de Santa Catarina havia aprovado a criação da
Escola Isolada "Weg Florestal" na localidade de Bruacas, em-Gorupá,
segundo o Correio do Povo, edição de 22 de dezembro de 1987. A
escola, iniciativa da empresaWeg, tinha por objetivo atender os filhos' de
funcionários da Weg Florestal e outros alunos da localidade. A partir de
1988 iria atender crianças da 1 a a 4a série.
Ainda segundo a matéria, informações da 19a .uCRE davam conta que
seriam beneficiadas com a quantia de Cz$ 560 mil, para a construção de
classes de pré-escolar, as seguintes unidades escolares: Escola Alfredo
Zimmermann (Guaramirim), Escola Holanda Gonçalves, Escola Ilha da
Figueira, Escola Giardini Lenzi, Escola Jaraguá 99, Escola Julius Karsten e:
Escola Rio da Luz I, todas de Jaraguá do Sul.

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

SANTO
Santa Fabiola
São João Evangelista
São Teófanes

1831
O naturalista britânico Charles'
Darwin deixa o porto de Plymouth,
Grã-Bretanha, a bordo do HMS
Beagle, numa expedição de cinco
anos no sul dos oceanos Atlântico
e Pacifico.

1945
Os ministros do exterior dos EUA,
URSS e Reino Unido concordam em
dividir a Coréia em duas zonas

separadas de ocupação e govemá-Ias
por cinco anos.

o esperto Shadow adora brincar de 'pegàr 'e vive aprontando.Foto clicada pela leitora Cinthia Mara Schumann.1968 f'

A nave Apolo 8 desce a sudoeste do
Havaí, depois de 10 órbttas em tomo da
Lua, completando com êxtto a mais
notável proeza no campo da
Astronáutica.

UTILIDADE 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, em Corupá.
Informações às 9137-1356.

FESTA
O Clube de Caça e Tiro,Pomerode (2°
de Maio) realiza dia 31 de dezembro,
às 22 horas, Festa de São Silvestre
com a Banda 'IN. Informações pelo
fone (47) 3387-3869.

EXPOSiÇÃO
A exposição "Da.Costa, do Vale, da
Serra - O Modernismo em Santa
Catariná" está instalada na Biblioteca da
UNERJ até o dia 6 de fevereiro. A
visitação é gratuita.

1991
A Secretaria Municipal de Saúde de
Manaus confirma que a orla portuária
da cidade fora contaminada pelo
vibrião da cólera.

ól
�JARAGUA (.OOSUL

MíN; 22° ¥ MÁX: 30·

"
� flORIANÓPOLIS

MIN: 2.3°/ MÁX: 31°
.. Jaraguá do Sul e Região

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em todo o Estado
Aberturas de sol pela manhã, com mais
nuvens e pancadas isoladas de chuva
entre a tarde e noite em todas as regiões
de Santa Catarina, devido ao calor.

( Temperatura elevada, com sensação
de ar abafado.

SEXTA d SÁBADOdMIN: 23" C MiN: 24· C
MAx: 29" C, '" r MAx: 31°C"" ,

Sol com pancadas Sol com pancadas
de chuva de chuva

HOJE dMIN: 22" C
MAX: 30" C " " r

Sol com pancadas
dechuva

DOMINGOd.MiN: 24°C
.

MAx: 2.9" C "" ,

Sol com pancadas
.

de chuva
� Fases da lua

• legendas
CHEIA

� �

O -Cf Il____) 1°11.",...,,)1°''''23f12 Ensolar.I(lo �::::o"'. Nub�do _,� ChUVOS<l Tr""""••

CRESCENTE

�17f12
MINGUANTE NOVA
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NUVELAS
DesejoPmibilkl
Chico ameaça Escobar. Raquel diz a

Chico que Ana esteve no hospital e ele
fica preocupado. Raquel conta a

Henrique que Escobar quis ver o

prontuário de Ana, mas ela não mos
trou.O arcebispo diz ao povo que pe
diu a Miguel omitir sua condição de

padre. Cândida e Viriato convidam o

arcebispo para jantar. Miguel diz ao

arcebispo que desistiu de deixar a
batina. Dom Duarte explica que se seu
pedido já tiver sido protocolado no

Vaticano, ele não poderá voltar atrás.
Raquel vai até o hotel de Chico.

.

SeW PeCcldos
Flávio fica impressionado com a mu

dança de Beatriz. Maciel coloca a caixa
com a estátua dentro do armário de
Clarice. Maciel esbarra em um abajur,
Flávio ouve o barulho, mas Beatriz

disfarça. Flávio conta a Clarice que
Beatrizmudou. Dante confirtna a Beatriz

que Pedro desmentiu sua versão do

álibi, e ela fica furiosa. Dante quer
encontrar um advogado para defendê�
la,mas Beatriz explica que está confiante
de que o assassino será revelado em

breve. Beatriz diz a Amadeu que tem
.

uma pista para encontrar o assassino ..

'

DuasCaras
. Juvenal comunica que vai invadir o

terreno de �rraço. Geraldoargumenta
. que a fábrica pode ser urna boaOpção.
Claudiús dribla a segurança e entra na

festa. Ferraço tenta esconder o rosto,
mas é reconhecido por Claudius.
Renato giz a Narciso que sua mãe não
vo�ou para casa. Ferraço garante que é

.

um complô contra a sua empresa.
Ferraço encontra a bolsa de Maria Paula
em seu carro e descobre seu endereço.
Ferraço conta para Barreto o golpe que
deu em Maria Paula.

Amore Intrigas
Dora tenta consolarGiÚseppe. Bruno e

Rafaela se beijam. O celular dele toca.
Ele vê no visor o nome de Dora e des

liga. Alice chora e liqa para Felipe.
Dorotéia pergunta para Felipe o que
aconteceu. Ele'diz que precisa sair.
Dorotéla liga para Alexandra e diz que
tem boas 'notícias sobre oreíaclc
namento de Felipe e Alice. CeleSte tenta
acalmar Alice. Sergio pergunta para
Joyce porque ela confia tanto em

Francisco e diz que não. acredita no

papo de menino do interior.

CaminIus IkICoração
Dina dá um golpe em Vlado e sai
correndo. Ele está fraco e Vlado

consegue pegá-lo novamente. O

mutante-vampiro prepara-se para
morder Dino de novo; quando alguns
seguranças aparecem: Um deles atira.
O tiro quase acerta Vlado, que dá um
salto e foge. Dino desmaia. Taveira diz
para Júlia que quer saber tudo sobre
os mutflntes. Eric avança em Vavá e

consegue pegá-lo. Vavá se debate e

morde Eric, que grita de dor e sota o

menino.

EXTRA
ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

SURPRESO
NOVIDADE

MAIS HISTÓRIAS?
WalcyrCarrasco, autorde
Sete Pecados, se disse
surpreso ao saber que é
acusado de plágio com a

novela Alma Gêmea. "Estou
muito surpreso com a história

. toda, mas absolutamente
tranqüilo", afiimou ele ao

jornal Folha de S.Paulo.
Walcyr Carrasco garantiu que
nunca leu o livro de Shirley
Costa, que o acusa de plágio.
Apesar de a obra não ter sido
publicada, ela afirma ter
provas de que seu texto
chegou às mãos do novelista.

A decoração da casa
cenográfica da oitava edição
do Big Brother Brasil será toda

.

inspirada na Grécia, segundo
-

acolunaControle�emoto do
jornal Diário de S.Paulo. As

, cores azul e branco vão
predominar nos móveis

.

e nas paredes. Segundo a
coluna até vasos de barro
foram encomendados
somente para enfeitar o
jardim da casa. O Big Brother
Brasil8 estréia no dia 8 de
jalleiro, naTVGlobo,

J.K Rowling está pensando
em escrever mais um livro
sobre Hogwarts. No entanto,
provavelmente Harry Potter
não será o protagonista da
história. "Tem momentos
desde que eu terminei o
último livro, que eu penso 'Ok,
não há problema em escrever

um oitavo volume'. Mas se -

e esse é um grande se - eu

vier a escrever o oitavo livro
sobre omundo da bruxaria,
duvido que Harry seja o

personagem principal",
disse a escritora.

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.

Áries (20/3 a 20/4)
Mais um dia em que a Lua ocupa sua área do prazer. Viva com alegria, diversão e carinho. O
amor, só encontramos quando estamos bem com nós mesmos. Não procure no outro algo que
esteja faltando em você, as. outras pessoas só servem para completar a nossa felicidade.

Touro (21/4 a 20/5)
Taurino, ter paciência é a palavra do dia e você sabe fazer isso. Conte até dez quando tentarem te
irritar no ambiente doméstico. A Lua em tensão com Vênus hoje mostra um certo
descontentamento. Cuidado para perder a calma.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Comunique-se. Esta uma caracteristica do signo mais falante do zodíaco, saber colocar as
palavras da forma mais correta. As energias cósmicas pedem que faça isso hoje com sensatez.
Seja contundente em suas colocações, assim você convencerá tudo e todos do que quer.

HORÓSCOPO
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VIOlÊNCIA
AndréMattos, que interpreta o
Pachola de Caminhos do
Coração, da Record, foi vítima de
assaltantes no Rio de Janeiro.
Segundo o jornal O Globo, ele
teve o Honda Civic roubado na
madrugada de segunda-feira, 24.
O atorfoi interceptado por quatro
bandidos que levaram seu carro

e suasreepas, deixando-o
completamente nu, na via
expressa. AndréMattos
caminhou pelado poralguns
quilômetros, até achar uma
patrull'la policial.

Câncer (21/6 a 21fl)
Pé no chão é a palavra do dia. Tente equilibrar seus senãmentos, principalmente se está tento
algum problema em casa ou com a pessoa amada. Hoje você conseguirá resolvê-los, tenha
muita fé em você mesmo e terá um grande sucesso.

..

DIVIRTA-SE

lição
Na catequese da primeira comunhão,
a professora estava discutindo os dez
mandamentos com seus alunos.
Depois de explicar o mandamento de
'honrar pai e mãe', perguntou:
- 'Tem algum mandamento que nos

ensne como tratar os nossos irmãos
einmãs?'
Um menino, o mais velho de sua

familia, respondeu:
-'Não matarás'.

Solução
Muito nervoso, o cliente grita:
- Garçom, essa sopa está com gosto
de inseticida!

.

O garçom responde, inconformado:·
- Cliente nunca fica satisfeito! Quando
tem mosca, reclama. Quando a gente
toma uma providência, reclama
também!

SOLUÇÃO
62319587'4
5 7 4 8 2 6 9 1 '3
819 4 .,. 3 562:
245 967 3 a 1
19634872:5
3.1':1'7251496
96173421>8
452 6 e 9 1 3 7
738512649

Leão (22fl a 22/8)
É hora do leonino trilhar novos caminhos. A Lua ainda em self signo faz algumas tensões no céu
e o aconselha a analisar o que precisa de fato, e a n� \) deve se abater com qualquer problema.
Você terá um dia cheio de novidades.

Virgem (23/8 a 22/9)
As configurações astrais o advertem a não querer ajudar as pessoas que não querem ajuda.
Você não é responsável por ninguém, seu dever é alertar e dar um conselho quando pedirem,
mais que isso é impossível. Mantenha-se firme e forte diante dos problemas.

.

Libra (23/9 a 22/10)
Apesar da tensão de seu regente, Vênus com alguns planetas, hoje você pode ter um bom dla,
principalmente quando se trata de saber qual o valor de cada pessoa ao seu lado. Chega de
ilusões e saiba que cada um é o que é.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Tenha profundidade nos seus atos. Busque em cada atitude a totalidade, ou seja, pare de fazer as
coisas sem entusiasmo. Chega de somente cumprir suas obrigações. Vá a fundo no que te
interessa, busque uma razão maior para as coisas:

Sagitário (22/11 a 21/12)
A Lua hoje pede mais concentração. Não adianta "devorar" todas as páginas de um livro se sua

cabeça está em outro luyar. Primeiro resolva os problemas, aí sim mergulhe fundo nos estudos,
você poupará murro tempo..

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Hoje será um dia de cura se estiver conectado com o cosmos. Você acordará murro mais
animada, afinal de contas nada é tão forte a ponto de estragar seu dia. Tenha em mente que
sorrir e ver o lado positivo das coisas é murro divertido.

.

.

Aquário (21/1 a 18/2)
A Lua ainda na sua área de relacionamento o ajuda a consolidar uma relação já existente. Se ..

estiver iniciando um romance ou uma paquera, vá com calma. Procure saber o que você
realmente quer. É hora de tomar uma decisão mais sólida.

Peixes (19/2 a 19/3)
Boas novidades no dia-a-dia é o que os astros oferecem hoje. Você terá uma ótima notícia, quem
sabe aquilo que tanto queria ou mesmo aquele resultado de prova que você estava com medo.
Tudo sairá murro melhor do que a encomenda, acredite.
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II BANCO PEUGEOT
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CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeót: 0800 703 2424 - www.peugeot.com.br Peugeot usa e recomenda lubrificantes TOTAL.

Strasbourg
www.strasbourg.com.br

.

Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900
Rua Reinoldo Rau, 414 - Centro

Blumenau - (47) 3331-4500 .

Itajaí - (47) 3344-7000
Brusque - (47) 3396-866'
Rio do Sul- (47) 3522-0686

., ....
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MMP exige que segurança
noUnipraias sejareforçada
Acidente gerou proibição
para menores de l2anos
na prática do arvorismo

BALNEÁRIO CAMIfORIU
Para evitar acidentes seme

lhantes ao que ocorreu em ou

tubro de 2007, quando uma

criança de 11 anos caiu de uma

altura de 12 metros enquanto
realizava o circuito de arvorismo,
noParqueUnipraias, emBalneário
Camboriú, o Promotor de Justiça
MarceloTruppelCoutinho propôs
ao empreendimento a correta

adequação às normas de se

gurança e a proibição demeninos
oumeninas de até 12 anos,mesmo

acompanhadas dos pais ou res

ponsáveis, no circuito.A empresa
. também irá colocar, imediata
mente, redes de proteção ver

ticais e horizontais no irúcio do
circuito e nos locais ondeocorrem
a conexão dos mosquetões, con
forme as normas da abnt (As
sociação Brasileira de Normas
Técnicas).
A empresa concordou com o

termo de ajustamento de conduta
fumado em 13 de dezembro de
2007, depois que oMinistério Pú-

.

blico de Santa Catarina apurou

irregularidades no parque. Com
base em vistoria realizada pelos
bombeiros, o TAC estabelece a

obrigaçãodoempreendimentoein
adotar medidas de segurança e

em adquirir equipamentos de pri
meiros socorros, comoumabase de
imobilização de cabeça paramaca
rígida e colar cervical para trauma

DIVULGAÇÃO

Entre outras providências, redes de proteção verticais serão instaladas'

em vários tamanhos. Para prestar
os primeiros socorros, osmonitores
do parque serão capacitados pelos
bombeiros anualmente, assim

como já ocorreu em 2007. O Par

que Unipraias se comprometeu
também a providenciar um local,
próximo da pista dos passeios de
arvorismo, para guardar os

materiais de imobilização e

resgate. A partir da assinatura do
TAC, o parque manterá no cir
cuito de arvorismomonitores a fun
de que estes sejam os responsáveis

. por conectar e desconectar os
mosquetões no início da atividade
da tfrolesa e das demais do cir

cuito. O empreendimento vai

adquirir ainda dois aparelhos des
.fibriladores externos automáticos

e treinar pessoal para utilizá-lo.
Pelo menos um funcionário ca

pacitado será mantido em cada

estação, durante o horário defun
cionamentodo parque, paraevitar
ausência de pessoahabilitada para
uso do aparelho.O ernpreen
diinento enviará, anualmente, ao
Ministério Publico e ao Corpo de
BombeirosMilitar, relatório acerca
do sistema de manutenção do

equipamento teleférico e do ar

vorismo, independentemente de
ter sido constatada qualquer ir
regularidade. O Corpo de Bom
beiros vai realizar, nominima, uma
vistoriapor ano. Caso oTAC não

seja cumprido, o empreendi
mento estará sujeito à multa de
R$ 10 mil por dia.

Escala de serviço vai se adequar aos estudos dos PMS.
FlORIANQpOLIS

Projeto do deputadoSargento
Amauri Soares (pDT), aprovado
pelaAssembléiaLegislativa, prevê
que os comandantes militares
estaduais' terão de adequar as

escalas de serviços de maneira a

permitir que todos os seus subor
dinados possam· freqüentar

regularmente os cursos de ensino
médio, superior ou de. pós-gra
duação onde estejam matri

culados. A -decísão aplica-se aos

comandos militares estaduais, ba
talhões, companhias, pelotões e

.

destacamentos que devem obter .

o beneficio diretamente com seu'
comandante imediato.

A intenção, disse o deputa
do, é a de facilitar o acesso aos es

tudos daqueles militares que en

contramdificuldades emconciliar
horários de aula e de trabalho.
Muitos cursos de nível superior e
pós-graduação sâo oferecidos em
período integral ou coincidente
com o horário de-trabalho.

Zôo de Pomerode inaugura
melhorias no mês dejaneiro
POMERODE

O ano começacomnovidades
no zoológico de Pomerode ,

Janeiro é prazo para serem inau

guradas melhorias no parque,
como a área pará felinos, compra
de móveis, uma escolinha de

educação ambiental e um centro

de visitantes.O valor total da
obra, que recebeu recursos da

Fundação HermannWeege e de
empresas da cidade, gira em tomo

de R$ 215 mil.Recentemente, o
zôo recebeu sete felinos que serão
mais bem atendidos no novo

espaço que tem aproxima
damente 5,6 mil metros qua
drados. Os novos moradores são

dois tigres siberianos, um tigre
de-bengala, uma onça e três
leões.

Na proposta de ampliação, está
ainda a escolhinha de educação
ambiental, que funcionarádentro
do parque, emumprédio jápronto.
Com a verba disponibilizada serão
compradas mesas e cadeiras. A
intenção desse espaço é a de cons
cientizar as crianças antes do pas
seio. O centro de visitantes será
destinado à exposição de cartazes
e divulgação de pesquisas rea

lizadas pelo zôo. Junto ao centro,
serão construídos sanitários, in
cluindo espaços especiais para
deficientes físicos.

DIVULGAÇÃ�

V
Mais dois trigres siberianos estão entre o novo lote de animais do zôo

referem-se ao volume de
concessão dos beneficios fiscais,
menor percentual de inves

timentos, apesar da crescente

receita e os poucos recursos

previstos para políticas sociais.
A quota de R$ 40 milhões para
que as bancadas ericami-

.

nhassem emendas ao Orça
mento tomou tranqüila a apro
vação da peça na Comissão de
Finanças, presidida' pelo
deputado Jorginho Mello
(PSOB).
A proposta foi apresentada

pelo relator Gelson Merísio

(OEM), que justificou a in

tenção de reforçar a atuação
parlamentar e o próprio Poder
Legislativo como instituição.
"Procuramos definir critérios
claros. Existem dificuldades que
pretendemos aprimorar no

próximo ano, já a partir da
análise da Lei de Diretrizes·
Orçamentárias. Acredito que
tenhamos criado uma forma de

participação mais efetiva na

confecção do Orçamento", co
mentou Merísio.•

Estado prevê receita
de R$10 hi em 2008

flORIANÓPOLIS
OOrçamento do Estado para

2008, com 181 emendas, foi
aprovado pela Assembléia
Legislativa. O governo do Es
tado estima uma receita orça
mentária de R$ 10,683 bilhões

. composta em mais de 90% por
tributos (ICMS, IPVA e Imposto
de Transmissão de Causa
Mortis), transferência da União
e valores dos serviços prestados
por autarquias, fundações,
fundos e empresas. Em relação
ao Orçamento 'executado em

2007, no valor de R$ 9,5 bilhões,
foi previsto um acréscimo devido
à expectativa de crescimento
éconômico e da inflação.Mesmo
com a posição favorável à peça
orçamentária, alguns parlamen
tares da oposição questionaram
aspectos .gerais da política do
governo prevista para o próximo
ano. Em síntese, as críticas

, ·1 {)
..

,
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Educação· aprova uma hora
extra por dia nas escolas
Aumento da carga
horária sai da

pauta de discussões

BRASíLIA
A Comissão de Educação e

Cultura aprovou substitutivo ao

projeto de lei que aumenta a carga
horária do ensino fundamental de
quatro para cinco horas diárias,
resultado do aumento da carga
anual de 800 para 1000 horas,
distribuídas em 200 dias letivos.

O relator doprojeto, deputado
Átila Lira (PSB�PI), rejeitou a

maioria das alterações sugeridas
pelo autor do projeto, deputado
PaesLandim (Pm-PI). Ele sugeria ,

o aumento da carga anual de 800
horaspara 975 aulas-horapor ano,
a redução dos dias letivos de 200

para 195 e a concessão de dez dias
a mais, de recesso para os

professores. ''Emgrande parte, não
parece haverganhos sígnificarivos
em relação ao texto ora vigente
da lei de diretrizes e bases da

, educação nacional", explicou o

relator: SegundoÁtila Lira, a idéia
é caminharnomédio prazo para o
ensino em tempo integral. ''Não é

possível de um momento para o

outro ampliarmos a carga horária

Proposta de carga anual para mil horas/ano ainda é projeto embrionário

em 100%, tendoemvista que isso

significá novos investimentos em
infra-estrutura física e no quadro
de professores".

De acordo como substitutivo,
as escolas terão dois anos para se

adaptar às mudanças. Havia
outro projeto, de 2006, que au

mentava a carga horária do
ensino fundamental para oito

horas, incluindo, além das cinco
horas em sala de aula, tempo para
refeições, atividades de acompa
nhamento pedagógico e ativi
dades culturais, recreativas e

esportivas. Essa proposta, no
entanto, foi retirada de pauta,
porque os deputados avaliaram
que ainda é cedo para a im

plantação dessa medida.

CCJ aprova regras para criação de cães perigosos
BRASíLIA
AComissão de Constituição

e Justiça e de Cidadania DA
Câmara dos Deputados aprovou
projeto de lei do Senado, que
estipula regras para o registro e a
criação de cães. O relator ,

deputado Luiz Couto (PT�PB),
recomendou a aprovação da
proposta e a rejeição de vários
outros projetos que propunham,
entre outras coisas, a proibição
de criação de raças perigosas,
co�o pit-bulls.

Luiz Couto criticou medidas
drásticas contra a criação de cães

perigosos. "Não cremos que a

simples proibição de criação
desta ou daquela raça de ani

mais seja produtiva, porque é

preciso regulamentar o que os

donos dos animais fazem. O cão
é o espelho da maneira como é
'tratado por seu dono, e os aci
dentes graves acontecem por
ausência de adequado trata

menta e vigilância", disse.
O relator apresentou emenda

para determinar que o poder
público, de maneira geral! em vez

do Ministério da Agricultura,
baixe normas para regulamentar a '

criação de cães perigosos e de
registros de cães em geral. A raça rottweiler está incluída

DaRrdação
rpdacao@ocorrPiodopoyo.com.brECONOMIA

Custos reduzidos
Governo do Estado fechou o ano.de 2007 com uma redução

de R$ 170.552.701,73 nas despesas de custeio, o equivalente a

um gasto com a máquina administrativa 34,43% inferior ao

verificado durante o exercício de 2006. Esse valor beira a

economia de R$ 200 milhões preconizada em janeiro deste
ano. Para alcançar o resultado, algumas das rubricas mais
onerosas na área de custeio foram submetidas a um pente
fino, incluindo entre as medidas de contenção demissão de
funcionários terceirizados, reavaliação decontratos, decretos
limitando o uso de telefones celulares por servidores públicos,
entre outras. Com isso houve, entre outras, uma redução de
R$ 17,3 milhões (�3 7,01%) nas contas de telefonia, de R$ 13
-milhôes (�11,04%) em locação de mão-de-obra e de R$ 1,3
milhão (- 40,5%) em serviços gráficos.

PM/GNV
A Polícia Militar recebeu da SCGÁS (Companhia de Gás de

Santa Catarina) 50 viaturas convertidas para GNY, a um custo

de R$ 165 mil, tendo como referência o valor de R$ 3,3 mil por
veículo convertido. O estudo apresentado também mostra que
as 50 viaturas gastam em média, circulando com gasolina, um
montante de R$ 110 mil por mês - operando numa média de
220 km/dia. Em contrapartida, rodando comGNY, o valormensal
cairá para R$ 56 mil, resultando numa economia mensal de R$
54mil.

Vendas em aLta
Os shoppings de todo o Brasil devem faturar cerca de R$ 68

bilhões com o Natal deste ano, segundo previsão do presidente
daAssociação Brasileira de Lojistas de Shopping,Nabil Sahyoun.
Segundo ele, este deve ser o melhor final de ano do setor nos

últimos 10 anos. Levantamentos junto a lojistas apuraram que,
emmédia, as grandes redes de lojas projetam o crescimentomédio
de 15,8% no que vão comercializar nesse ano: em.comparação às
vendas natalinas de 2006.

Juros
Com relação a 2006, a taxamédia dejuros bancários, tanto do

empréstimo pessoal' quanto do cheque especial, apresentou
estabilidade em 2007. A constatação é de um estudo realizado
em dez instituições financeiras pela Fundação Procon-SfNo caso

do empréstimo pessoal, a diferença entre o maior e menor valor
apurados chegou a 45,41%. A taxa: mais onerosa foi a do Banco
Real (6,18% ao mês) e a menos foi a da Nossa Caixa (4,25% ao

mês). Na média, o consumidor está fazendo empréstimos com
juros de 5,32% ao mês, valor apenas 0,04 pontos percentuais a

menos do que em 2006.,
-

Negociando
o- banco Itaú deve anunciar a compra da área de clientes

de alta renda para América Latina do espanhol BBVA, que
fica em Miami. A transação, que ainda terá de ser aprovada
pelo Federal Reserve (banco central americano), está estimada
em US$ 1 bilhão, segundo informações do jornal O Estado de
S. Paulo desta quarta-feira. Esse segmento do banco,
denominada private banking, administrava US$ 6,2 bilhões
até 31 de dezembro do ano passado.
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Patrocinador pode facilitar
acerto entre Fla'e,Ronaldo
Milan teria dado carta
branca para o Ramengo
negociar com atacante

RIO DE JANEIRO
Um dos atalhos para encurtar

o caminho de Ronaldo até o

Flamengo poderia passar pela
Nike, patrocinadora do jogador
e também da equiperubro-negra.
A' empresa seria uma ponte nas

negociações com o Milan, não.
com o investimento direto de
dinheiro, mas sim com peças pu
blicitárias futuras que ajudariam
o clube a bancar os salários do
atleta.
A expectativa é de que, com

Ronaldo na equipe, o retomo "A torcida é maravilhosa e sonho em jogar lá um dia", disse Ronaldo
financeiro com avenda de camisas
e outros artigos esportivos
aumente. Kléber Leite, vice-

. presidente de futebol do clube,
confirmou que oMilan deu carta

,branca para o time rubro-negro
carioca conversar com o atacante

Ronaldo e negociar a volta dele
para o Brasil. As conversas

estariam tão adiantadas que o

jogador jáaté teria sido examinado
pelo médico José Luís Runco, da
Seleção Brasileira e do Flamengo,

.

que atestou que o atleta está em

.perfeitas condições físicas. Se

depender da torcida da família,
Ronaldo vestiria a camisa do

Flamengo sem problemas. A
tentativa de contratação do
atacanteRonaldo sempre teve um
grande entusiasta na família do
craque. "Seriaum sonhomeu, dele
e doFlamengo. Ele sempre falaque
deseja jogar no Flamengo, que é o

clube que ele torce. Mas é

profissional e tem contrato com o televisão cantando o "Tema da
Milan. Tenho certeza que ele Vitória", música que a torcida
jogará no Flamengo algum dia", flamenguista grita nos estádios.
afirmou Nélio Nazário, pai do 'Nuncaesccndiquesourubro
jogador.Para seu Nélio, Ronaldo negro. A torcida é maravilhosa e

não teria problema em se adaptar sonho em jogar lá um dia. Sou
ao futebol brasileiro. "Ele não tem Flamengo desde criancinha",
essa frescura. Se ele voltar ao afirmou o atacante, em en

Brasil, temque jogarnoFlamengo. trevista recente, mantendo o

É com essa camisa que ele tem discurso qúe nunca escondeu de
idenrificação. Seria uma decepção ninguém há tempos. Essa não é
vê-lo com a camisa de outro time. a primeira vez que o nome do
No Vasco, por exemplo, eu não jogador circula naGávea. Quan-

- aceitària que ele jogasse. Seria o do ele estava em baixa no Real
fim domundo", completou. Madrid também foi especulada

CASOANTIGO·A relação uma possível transferência para
deRonaldo como Flamengopode o Flamengo.
virar casamento, mas o caso de Antes, o atacante do Milan
amor já existe hámuito tempo. O dizia que a única possibilidade de
atacante, que nuncaescondeu seu jogar no clube carioca seria quan
desejo de atuar pelo time rubro- do estivesse perto de encerrar a

negro,. sempre acompanha as carreira. Agora, porém, Ronaldo
notícias do clube da Itália e já teria admitido a Kléber Leite
recentemente apareceu na

-

que sua idéia mudou.

Grêmio pode buscar atacante de fora do Brasil
PORTO ALEGRE

O Grêmio vai buscar um
atacante de fora do BrasiL A
confirmação é do dire tor
executivo Rodrigo Caetano, que
descartou nomes comoGallardo,
Cavenaghi e Blás Perez, mas
garante que o clube observa o

mercado estrangeiro.

''Pode ser, principalmente agora
em janeiro, com a abertura da

janela de transferências. Estamos
há alguns dias estudando pos
sibilidades. São nomes que

precisam de cuidado. Mas pode
ser estrangeiro, sim", afirmou
RodrigoCaetano.

Para o ataque, o Grêmio tem

Jonas, Marcel, Tadeu e Éverton
e busca mais alternativas.

Soares, do Fluminense, deve
ser'anunciado até o fimde semana
e o novo nome deve ter como

característica grande movimen

tação, pois o técnicoVágnerMan
cinipretendemontaraequipe com
dois atacantes de velocidade.

Timão nega reunião

para negociar Felipe
SÃO PAULO

Em nota oficial divulgada no

site do clube nesta quarta-feira, a
diretoria doCorinthians nega que
terá na próxima semana uma

reunião com dirigentes do
Fluminense para tratardapossível
negociação do goleiro Felipe. O
Timão garante ainda que não

recebeu qualquer oferta oficial
pelo camisa 1.

No início desta semana, o

presidentedoFluminense,Roberto
. Horcades, chegou a anunciar um
encontro com o mandatário do
Corinthians,AndrésSanches, para
viabilizar o acordo com Felipe. O
TricolorofereceR$ 3milhões,mais
o goleiro Fernando Henrique.
A diretoria do Sport Club

Corinthians Paulista informa que
não tem propostas oficiais ou

negociações em andamento, seja
comclubes doBrasiloudoexterior,
para o goleiro Felipe. O Co
rinthians desmente também que

tenha programado uma reunião
entre o presidente Andrés
Sanches e algum representante
da diretoria do Fluminense
Football Club para tratar de uma
suposta negociaçãocom Felipe -

traz o comunicado.
No site, o Corinthians

mantém a postura de tratar o

assunto como apenas um reajuste
salarial e não uma renovação de
contrato. Além disso, garante
que não pretende fazer qualquer
alteração nas cláusulas estipula
das na contratação do jogador,
logo depois do Campeonato
_"):lulista. Felipe tem vínculo até

Q !'ün de 20 11 com multa es

típui ida em R$ 12 milhões.
Na última semana, os re-

. presentantes do defensor es

tiveram no Parque São Jorge
para uma conversa cornSanches.
sobre um reajuste salarial para a

temporada de 2008, em re

conhecimento ao trabalho
exercido neste ano de 2007. A

recompensa está dentro dos
planos doCorinthians, clube com
o qual Felipe tem contrato até
dezembro de 2011.

Colégio Marista
São Luís'

MATRíCULASABERTAS
WWW.MARISTA.ORG.BR

47 - 33710313

r_'V.
A melhor fase da v:id.a dos'
seus flíhos começa aqui.,

.
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FIGUE�RA E AVAí COM JOGOS DIFíC.EIS !fAÇA DE SEU AMI��OU�:::::_ i
í DÊ o BOlIcAAIO DE PRESENTE

'

I E APRDVEIlE TAMBÉM P-ARA ESCOlHER O SEU

·

Brasileiro começa em maio com

rodadas. confirm�dcls peta. CBF
.SÉRIE B: ta RODADA.- 9 E 10/5
Brasilense x Marília
�jorinthiWrls FCRB

SÉRIE A: 1a RODADA - 10 E 11/5
Botafogo x Sp'ort
Internacional x Vasco

SÃO PAULO

Competições vão começar
no início de maio. Corinthians
estréia contra o CRB em SP
A Confederação Brasileira

· de Futebol (CBF) divulgou
nesta quarta-feira as tabelas do
Campeonato Brasileiro de
·2008. o São Paulo, atual

· campeão, vai fazer sua estréia
na Série'A entre os dias 1Q e

11 de maio - ainda a definir -,
em casa, contra o Grêmio.

_

A primeira divisão, que

contará com 20 clubes e terá a

disputa de 38 rodadas, terá
início no dia 10. Já a última
rodada da competição será em 7
de dezembro. Vice-campeão
deste ano, oSantos iránaprimeira
rodada ao Rio de Janeiro para
fazer o Clássico com o Flamengo, .

atual terceiro colocado.
Recém-promovido à elite

como campeão da Série B, o

'. Coritiba vai duelar em casa com

• ó Palmeiras.
A segunda divisão do cam

peonato nacional, que con

tará' com 20 clubes e terá 38
rodadas, tem início marcado
para o dia 9 de maio. Já a a

última rodada será em 29 de
novembro.

O Corinthians, recém

rebaixado, vai fazer sua estréia
na Série B entre os cfias 9 e Iü

...

de maio - ainda a definir -, em
casa, contra o C�.Juventude,
Paraná e América-RbJ, também

.

rebaixados neste ano, vão fazer
suas estréias contra Ceará, Avaí
e Criciúma, respectivamente.

Já Bragantino, Bahia, que
subiram da terceira para a se

gunda divisão, vão encararSanto
André.Fortaleza, respectivamen
te. As outras duas equipes que
conseguiramo acesso,VilaNova
GO e ABC, vão duelar.

�&itória X Cruzeiro
';'.- -

�

._

Portuguesa x Figueirense
tcoritiba x Parmeiras.,.�..

-

São Paulo x Grêmio vocêwde ser O que quiser

• 60 meses para-pagar·· Ant�s d.e comprar, compare·_·Vénha fazer um 'Best Drive
10), �ni�._ INCLUSO._

www.vw.com.br.Financiamentoestásujeitoàaprovaçãode.cadastropelafinanéeíra.Os·vel·culos Vol�swagen estão em conformidade com o RROCONVE (Programa de Controle de Poluição.de Ar por veículos Autornotcres). Ofertas. v�iidas a lê 29/121 2'0 a7 enquanto' durarem os estoques, o que ocorrer primeiro. Fotos meramente ilustrativas.

Coraguá Auto Elite
. Uma relação de confiança.
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A MAIOR E MAIS MODERNA REDE DE CONCESSIONÁRIAS DE SANTA CATARINA
Capinzol

49 3555 2255
Jmoguó do Sul

47 :12746000
Rio do Sul
47352'10200

Curitibanos
493241 '2411

São Joaquim
49 3233 OS??

Cocodor
49 �j5ô7 llll

loges.
4932219100

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




