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Fogos de artifício
exigem cuidados FOGO DESTRÓi CASA NO BAIRRO,CAIXA D'ÁGUA

quando disparados
Fim de ano é festa comemorada
com muitos foguetes, Mas é

preciso atenção redobrada com as r
instruções (Ias embalagens
• PÁGlNA4 .

Igrejas Iuteranas
se espalham nos

bairros de Jaraguá
• PÁGINA 13
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Ronaldinho no Milan
Negócio com os italianos envolve multa rescisória ao redor de 125 milhões de euros • PÁGINA 15

OSNIAlVES

�

Enquanto visitava parentes em Rodeio, proprietário teve a casa consumida por incêndio na madrugada de ontem • PÁGINA 5
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PREZADOS
ASSINANTES
Comunicamos que
nosdías 1,0 e 2 de

'janeiro de,2008 não.
, haverá àdi'çc1odo ':,
jornal O Correio do '

'

'

Povo:Agradecémos' ,

pelaG��Pt�enSãO �':, '.
,

, ,desejamos a todos"
'

um felIz Natal e úrn

próspero Ano Novo.

Cadastrar a casa
, na PM pode evitar
ação de bandidos

• PÁGINA 7

AS FESTAS' NAS PRÀIAS DO LITORAL 'NORTE

A programação prevista para as praias no fim de semana'e na.

passagem do ano é e,xtm'lsa. Haia fôlego pàra tudo! • PÁGINA 5
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• EDITORIAL

""O pau vai corner"
A frase acima é do diretor da

Polícia Rodoviária Federal, Hélio
Derene, e reflete" além de
incontida indignação, a tragédia
nas estradas brasileiras. Até dia 27
último forãm 2.561 acidentes

registrados em todos os cantos do

país, resultando emmais de cinco
.

milmortos. O desabafo do diretor
daPRF se justifica comoutrodado
dessa incompreensível matança
nas rodovias: mais de 700;0 dos
acidentes é fruto de erro humano.
A palavra de ordem, agora, é um
trabalho demonitoramentomuito.
mais severo nas estradas pará
tentar impedirque se repitano ano
novo o que aconteceu no Natal,
que registrou recorde em óbitos.

Câmeras,mais radares, bafômetros
e multas sem contemplação foi a
ordem repassada àPRF de todo o

país. EditorialdoCorreiopublicado

o dpsabafo do dil1?tor da
PRF sp justifica com outro dado:
mais dp 70% dos acidpntps
é fruto dp prro humano"

na quinta-feira abordava a

irresponsabilidade ao volante,
marca registrada de motoristas e

motoqueiros. E a má formação
quando se habilitam a portar uma
CNH.

O diretor da PRF só faz
confirmar o que dissemos. Vale

acrescentar que o tímido efetivo,
ainda da década dos anos 70,
também colabora para que as

estradas sejammenos vigiadas. São
cerca de 9.500 homens, quando o
mínimo necessário seria o dobro.
Somam-se a. isso dificuldades

crônicas com viaturas e equipa
mentos.

E, mais, ao aumento substan
cial de veículos nas estradas. Só
em 2007, mais de trêsmilhões de.
novos carros passaram a circular
no país fuce a melhoria das con

dições financeiras da população.
Repete-se a época do Plano Cru
zado, quando agasolinaerabarata
e todo mundo foi para a estrada
aumentando assustadoramente o
número de acidentes. E, por fim,
a impunidade quase que absoluta

para os que matam nas estradas.
Razão para se insistir que é de

pequenino que se torce o pepino.
Resumindo, enquanto o trânsito

não for disciplina obrigatória nas

escolas desde cedo e enquanto
assassinos dovolante continuarem

impunes) vamos continuar cho
rando pelos inocentes.

• PONTO DE VISTA

o papel da educação
na melhoria do trânsito
o noticiário desta época do

ano revela uma situação que se

repete em todos os períodos de
festas: o aumento significativo
das ocorrências de trânsito, com

.

mortes e um saldo de milhares
de pessoas que muitas vezes

ficam com seqüelas para o resto

de suas vidas. Há muito tempo,
a questão da segurança no

trânsito vem ganhando desta

que nas manchetes, especial
mente porque se percebe que
os acidentes acontecem na

maior parte dos casos por

imprudência e falta de res

ponsabilidade.
. É preciso refletir sobre esse

tema. Os acidentes de trânsito

trazem enormes repercussões
para a sociedade como um to

do. Do punta-de vista emo

cional, pela dor da perda de
entes queridos, pelos prejuízos
à economia, pois muitas vezes

as vítimas estão em seus mo

mentos mais produtivos, pelo
custo que representam na saú-.

de pública, uma vez que o

dinheiro dispendido na aten-

ção aos traumas destas ocor

rências poderia ser aplicado em

outras situações.
Mudar esse quadro é uma

tarefa de todos. Não é fácil,
pois a ,melhor postura no

trânsito é acima de tudo uma

questão cultural. É preciso
investir cada vez mais na

educação e no 'cumprimento da

legislação. Formar motoristas
conscientes, mas também
investir na preparação dos

profissionais que atuam na

área parece ser um caminho
cada vez mais necessário. O

trânsito, que deixa tantas

vítimas quanto uma guerra,

precisa ser combatido com

armas poderosas. E neste

aspecto, a escola é um aliado
muito importante, pois a

Educação trabalha com os

vàlores humanos.
Neste sentido, a UNER]

tem buscado dar sua parcela de
contribuiçâo, oferecendo uma

graduação inovadora para
estimular a humanização do
trânsito. O curso superior de

- Carla Schreiner,
Reitora do Centro
Universitário de
Jaraguá do Sul
UNERJ

• DO LEITOR
Tpxtos eserítes por alunos da Rpdp M-unicipc1l para o Programa

dp �ducação Fiscal p Cidadania - Cidadão Conscipntp,
rpalizado ppla Prpfpitura dp Jaraguá do Sul

. Um belo dia, ummenino foi a
'.

uma loja de brinquedos.Ao pagar
àmercadoria que comprou, pediu
ao vendedor a nota fiscal, o

vendedor querendo enganar o

menino diss�:
"

.

_- A nota fiscal não serve para
"nada.

- Você que pensa' - disse o

menino.
- Há anos ela existe,mas quase

todos não dão bola achando que
ela não é importante. Mas na

.

verdade ela é muito importante
para todos nós! É por meio dela tomou um cidadão consciente.

que são arrecadados impostos que
nos beneficiam através das obras _ Rafael Pellens, aluno vencedor
que a prefeitura realiza para nosso . da Escola Albano Kanzler

Nota Fiscal
Peça nota fiscal
É fundamental
Se conscientize
O mundo vai ficar legal
Pirataria é ilegal

O mundo agradece
O mundo engrandece
E você comparece
Émuito importante
O mundo fica elegante

Tecnologia em Gestão e

Segurança no Trânsito, inicia
no primeiro triméste sua

segunda 'turma com a
.

expectativa de repetir o

sucesso da primeira turma.

Realizado em parceria com a

Educatran, entidade que atua

no setor, este é o primeiro
curso de nível superior da

. região focado à formação de

profissionais especializados em

Tecnologia em Gestão 'e

Segurança no- Trânsito, com
duração de 30 meses. É
voltado aos profissionais que

já atuam na área ou que

desejam iniciar atuação num

campo profissional cada vez

mais necessário, em Centros
de Formação de Condutores,
Controladorias Regionais de

'Trânsito, Prefeituras, ]untas
Administrativas de Recursos
de Infrações de Trânsito,
Polícia Militar, Polícia Civil,
entre outros órgãos 'que
desenvolvam atividades rela

cionadas à gestão e segurança
no trânsito.

, Tenha educação
E compreensão

,

Vá nomercadão

Compre ummontão

Tenha essa informação

Educação fiscal

Seja um bom cidadão

Os serviços são de lavação
Tenha educação
Seja cidadão

Peça o notão

Para um Jaraguazinho
Muitobonitinho

Peça o cupornzinho
DoDuduzinho

Que vaimudar a cidadezinha
Sejam todos bem espertinhos

. Peçam as notinhas.
'

- Janaina Kopp, aluna vencedora
da Escola Ricieri Marcatto

bem estar no nosso bairro e na

cidade. Sem essa arrecadação de

impostos não teria dinheiro
suficiente para promover grandes
obrase consertosdealgumas coisas
no nosso bairro, como-ligação de

esgotos, etc.
- Você émuito esperto - disse o

vendedor espantado.
- Este dinheiro beneficia todos

os cidadãos.

Depois de tudo isto, o

vendedor entregou a Nota Fiscal
a todos os seus clientes e ele se

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 251inhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel

Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal1 9. É obrigatório informar nome
completo, profissão, *CPF e

* telefone (* não serão publicados).

.. ENTRE ASPAS

, 'A Igreja cometeu muitos erros, mas

aprendeu Gam a história. Hoje não há
católicos matando outros por causada fé,

.

como acontece em outras seitas".
Pa(lre Carlos Alberto Rodrigues, pároco da Igreja São Sebastião
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POLITICA

Contas
'Tribunal de Contas con

cluiu os pareceres prévios
sobre as contas dos 293

municípios catarinenses

relativas a 2006. No total,
o TCE concluiu pela re

provação de 19 balanços,
o que representa 6,5% das
cidades. Em 2005 foram 15
contas rejeitadas. Gastos
maiores que as receitas e,

a não-aplicação do mí

nimo constitucional pre
visto no ensino funda
mental - 60% dos 25%
das receitas de impostos,
são as principais irre

gularidades.

Qupm
Entre os municípios

mais conhecidos que
tiveram suas contas

rejeitadas pelo TCE estão

Jaraguá do Sul, Barra
Velha, Barra do Sul,
Brusque e Criciúma. No
caso de Jaraguá, onde o

clima é pesado quando se

trata de problemas com a

prefeitura, é de se esperar

que a oposição faça um

cavalo de batalha visto as

eleições de outubro.

CrPchps
Prefeitura de Floria

nópolis terá de criar

2.448 vagas em creches
até 2009, mais da me

tade delas dentro de 12

meses. O compromisso
foi firmado por meio de
termo de ajustamento de
conduta com o Minis
tério Público. Levanta
mento feito pela Secre
taria Municipal de Edu

cação em maio de 2007
mostra demanda repri
mida de 2.309 vagas. Em

Jaraguá, então, nem se fala.

DIVULGAÇÃO
"

Acidentes
No estudo "Morte noTrânsito - TragédiaRodoviária"

- realizadopelo SOSEstradas em 2004, detectou-se que
o cansaço é inimigo invisível dos motoristas brasileiros,
causando provavelmente 20% dos acidentes e mais de
30% das 24.000 mortes que ocorrem todos os anos nas
rodoviasbrasileiras. Omotorista cansadodemoramais a
identificar uma situação de risco e reagir. Em muitos

casos, quando dorme ao volante, sequer reage. São
comuns os acidentes sem marca de frenagem. As
conseqüências são dramáticas, pois quanto maior a

velocidademaior o risco de vítimas fatais. NaAustrália
estudo das autoridades de trânsito comprovou que"o
cansaço dos motoristas era responsável por 16% dos
acidentes e por 30% das vítimas fatais.

França
Na França, estudo finalizado em 2004, depois de 4 anos

de investigação, identificou que os acidentes por cansaço
"

representam 15% do total e 34% dos acidentes fatais
ocorridos nas auto-estradas. O que estimulou a

Associação de Concessionárias de Rodovias da França a

realizar campanha de conscientização dosmotoristas que
teve início no mês de novembro de 2005. Nos EUA, em
agosto de 2003, o estado de New Jersey foi o primeiro a

considerar crime o acidente provocado por motorista

cansado, que está sujeito, no caso de vítimas, a pena de
10 anos detenção.

EUA-Canadá
Numa pesquisa realizada em 2004 com 2.239 policiais

americanos e canadenses, 88% reconheceram que
,

abordarammotoristas que supunham estarem alcoolizados.
Concluído o processo, apuraram que, na verdade, esses
condutores estavam dirigindo cansados:

,

Celso Machado
rrdacao@oconl'iodopoYO.com.br

Danpm-sp!
Enquanto a prefeitura

folga, pessoas que precisam
de atendimento no Centro
Vida batem com o nariz na

porta. E nas unidades dos
bairros também. Piór, ainda,
no Jaraguá Esquerdo, que
nem posto de saúde tem.

Quando?
Perguntar não ofende:

quando é que se vai ter um

prefeito com aquilo roxo,

que não pense apenas nos

votos mi. uma, para acabar
comessamarnata todo final
de ano?Afinal, todos foram
contratados em ummesmo

dia para ter direito a férias

numsótempo?

Bisspxto
Ano de 2008 é bissexto.

Com 366 dias e 29 de
fevereiro. Vai daí que o

aniversariante desse dia
teve tempo suficiente, três
anos, para poupar e bancar
uma baita festa. Por irônico

que seja, legalmente só

comemora nessa data,
embora envelheça como

todo mundo, a cada dia.

A confprir
TucanoAdemarWinter,

principal articul�dor da
candidatura de Maristela
Menell (PT do B), avisa:
daqui para frente, é olho

por olho, dente por dente.
Recado mais que direto
aos que articulam sua

expulsão do partido por
conta do voto dado à

vereadora. Promete abrir
. baú de conteúdo explosivo
coni. documentos e atos

assinados por aqueles que
hoje pedem sua cabeça,
'garanteWinter.

SARADO. 29 de dezembro de 2007 I 3

RETRANCA
Rpsposta 1
Vereador José Osório de Ávila (OEM), o Zé da

Farmácia, resume à coluna sua participação na

eleição da vereadora Maristela Menel (PT do B) à
presidência da Câmara de Jaraguá. Afirma nunca

ter dito que votaria em Dieter Janssen (PP) e que
comunicou sua postura ao presidente do partido,
Carione Pavanello.

Rpsposta 2
Isso porque tem em Janssen um adversário

político, que votou contra a instalação da farmácia
popular e, depois, segundo ele, quando os

documentos já estavam em Brasília, mandou carta
ao prefeito Bertoldi pedindo que o projeto fosse

implantado. Ávila emenda dizendo ter se sentido

desobrigado a manter compromisso que elegeu
Rudolfo Gesser (PP), que, por acordo, deveria ter
renunciado e não o fez.

Rpsposta 3
Quanto ao presidente do diretório do PSDB,

Irineu Pasold, que criticou o voto do Democratas,
Ávila recomenda que o dirigente vá cuidar do

p'artido ao qual pertence. "Ele deve à

comunidade do Jaraguá Esquerdo, a quem

prometeu, na campanha de 2000, construir
creche e posto de saúde. Fez a creche sob

pressão e foi só", acusa o vereador.

Rpsposta 4
Ávila está solidário ao peemedebista jaime

Negherbon, eleito vice-presidente da mesa, mas

_ destituído dias depois por ato do presidente Rudolfo
Gesser (PP) sem consulta ao plenário, atendendo
contestação de Ronaldo Raulino (PDT), alegando
que vereador não pode ocupar a mesma função na
mesa diretora numamesma legislatura. Entretanto,
alega Ávila, isso ocorreu com ]urandir Michels
(PV). "Vamos derrubar na Justiça", garantiu.

, Rpsposta 5
E, finalmente, abre aspas: "Tenh� vergonha de

pertencer a esse Legislativo por conta de tantas

maracutaias, a começar pelas investidas, contra a

Viação Canarinho, que até hoje não fez as obras

que lhe cabe no projeto Transjaraguá por causa da
oposição na Câmara".

((
Jangada
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Réveillon inspira promessas
-

para ser cumpridas em 2008
Pesquisa internacional
diz que uma em cada
três são esquecidas
KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Os dias que antecedem o

reveillon costumam ser

tomadas por momentos bem
intimistas. Para a maioria das

pessoas, esta época do ano

representa um período propício
.

ao balanço e à organização de
metas. Casar, comprar carros,
construir casa, fazer dieta e

melhorar a situação finan<:_eira
são as principais delas. Mas, há
também quem se negue a

planejar qualquer coisa e

prefeira deixar tudo acontecer
sem muitas interferências.

Na opinião de Zélia Lobas,
48, o ideal é simplesmente "ir
levando a vida conforme a

vontade de Deus". Por isso, a

empregada doméstica diz não

ter tido nenhuma frustração em
2007 e nem se preocupa com

este tipo de pensamento,
Em contrapartida, Morgana

Tezza, 32, não deixa nenhum
ano começar sem dar atenção
especial à. esses preparativos. A
atitude já foi transformada em

hábito e 2008 não deve ser uma

exceção à regra imposta pela
educadora a elamesma. "Todos
os planos deram certo",
comemora.

Entre os céticos e aqueles
que buscam realizar os tradi
cionais objetivos de ano novo,
está ainda quem deixa as pro
messas para mais tarde. Estima
se, por exemplo, que um em ca

da três compromissos firmados
no reveillon é abandonado

depois de sete dias.
Para isso não acontecer,

especialistas indicam: o.

melhor é colocar as metas no

papel e conferi-las com certa

regularidade. Assim, fica
impossível esquecer durante
o ano que virá até a nova

rodada de planejamentos.

OPINIÃO' Você colocou em prática as promessas
• feitas no início de 2007?

"Não prometo muitas coisas,
prefiro deixar os dias
correrem".

Helga Tillmann 54,
aposentada

I

/
"Cumpri quasetudo em 2007. Paguei
todas as minhas contas".

Ivar Dalpiaz, 40, pedreiro autônomo

"Coloquei algumas, principalmente a

de comprar um terreno. A

construção da minha casa é uma
das metas para 2CJo".

Silvana Chavez, 33, atendente

FOTOS PIEAO AAGAZZI

"Não consegui alcançar boa parte
dos objetivos. Os obstáculos foram .

muitos. Mas, tive a felicidade de ter.
uma neta e, em 2008, Quero

. melhorar a parte financeira".

Ester Pereira, 49, confeccionista

"Consegui a minha casa e agora fa�a a
faculdade. No vestibular já passei".
Iara Pianeze, 23, promotora de vendas

'Promef um monte de coisas.
Queria ter casa e carro e consegui.
Mas, a faculdade ficou para 2008".

Francieli dos Santos, 21 , promotora
devendas

Cuidados 'com fogos de artifício
garantem uma festa mais segura
JARAGUÁ DO SUL

Eles iluminam os céus e en

cantam multidões durante a

passagem ao ano Mas, os fogos
de artifício também precisam.de
muito cuidado para não estragar
a festa.Na opinião dos bombeiros
voluntários de Jaraguá do Sul,
foguetes não oferecem qualquer
segurança às pessoas e o con

selho é evitá-los aomáximo.
-

Quem prefere arriscar a di
versão, deve seguir à risca as

instruções de uso indicadas nas
caixas do material. Conforme
MarceloNasato, proprietário de
uma loja que co�erdaliza esse

tipo de produto, existem dois

tipos básicos de fogos. Um
dispara em baterias, ou seja,

possui foguetes interligados por
pavios. Já os outros são vendidos
individualmente, o que gera
mais insegurança na hora de
acendê-los.

·Segundo Nasato, a brinca
deira exige várias precauções,
como jamais estourá-los em locais

próximos a árvores e fios elétricos
e nunca reutilizar um que tenha
-falhado. "Se isso acontecer, o

ideal é se afastar por um minuto
e depois tirar o fogo de artifício

. do lugar", sugere. Se você com

prar algumas unidades, ainda
deve prestar atenção à proce
dência. Todos têm de ser regula
mentados peloExército. Menores
de 18 anos são proibidos de fazer
a armação. (KE)

PIEAO AAGAZZI

Nasato recomenda seguir insnuçõesda embalagem para evitar acidentes

Marista con�trói ampl� e moderno

espaço para Educação Infantil

* 7 novas salas de aula
* refeitório com cozinha experimental
* 2 parques infantis
* teatrinho de arena
* fraldário
*sa�sdeapo�

.

* mais de 1400m2 de área constru ída

A melhor fase da vida dos seus
filhos começa aqui

MATRíCULAS ABERTAS
33710313 - www.marista.org.br
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TRAGÉDIA Praias programam réveillon com .

direito a trio elétrico à beira-marIncêndio ·-·de·strói.�casa de
Praia Central e do Tabuleiro. A
festa começa às 20h.

Na Ilha de São Francisco do

SuI, o ana novo tnicia com show

pirotécnico em seis pontos: Forte,
Ervino, Vila da Glória; Centro
Histórico, EnseadaePaulas.Nessas
duas últimas, a festa continua

depois dameia-noite. Nos dias 4, -

11, 17 e 25, a parte antigadacida
de abre espaço para os ensaios das
escolas de samba domunicípio. E,
no sábado, 5, a banda Iriê e o OJ
CaverNight animam a Enseada.

Os que quiserem andar mais
um pouco no último dia de 2007,
podem ir até BalneárioCamboriú.
O reveillon será festejado ao longo
de dois quilômetros da orla da
PraiaCentral. São 11 toneladas de

fogos reservados para embelezaro
céu durante 13 minutos. Na
tentativa de orgarúzar amultidão
que prefere este destino, a

Prefeitura estipulou horário para
amontagem de barracas na areia:
a partir das 16h. A remoção

. deverá estar concluída até às 2h30
do dia 1º de janeiro.

KELLY ERDMANN

REGIÃO
Quem decidir passar o final de

semana no litoral Norte cata

rinenseprecisaorganizaraagenda
para conseguir aproveitar tudo o

que as praias prometem oferecer.
Para o réveillon, elas programam,
pelo menos, alguns minutos de

que.ima de fogos de artifício. A

comemoração inclui ainda shows
àbeirado�

Em BarraVelha, por exemplo,
o calendário conta com eventos

como a apresentação do -grupo
/ Koisa Boa, na Avenida Itajuba, a
partir das 21h de sábado, 29.
Durante o dia, tem também

-

aeróbica nas praias do Centro,
.Tàbuleiro e Itajuba. Além disso,
os amantes dos esportes podem
aproveitar a primeira rodada do

campeonato de vôlei realizado
anualmente na Península,
Tabuleiro e Itajuba.

Parabrindar 2008, aSecretaria
deTurismo planeja iluminar o céu
e divertir os visitantes com a

presença de dois trios elétricos na

madeira na madrugada
OSNI ALVES

Porprietário da residência
- destruída estava na casa de

parentes em Rodeio

GUARAMIRIM
Um incêndio ocorrido na

madrugada de quinta-feira, por
volta da 1 hora destruiu por

completo umacasademadeira na
ruaGuilhermeTomelin, nobairro
CaixaDágua. Omorador, Santos
Tais, 55, estivaemRodeiona casa
de parentes e chegou à residência
na tardedeontem.Taisémotorista
e mora na localidade há quatro
anos.

Os Bombeiros Voluntários de
-

Guaramirimrealizaramo trabalho
de resfriamento com a atenção
voltada para as casas em volta, já
que, segundo o comandante
NelsonGonçalves, nãohavia pos
sibilidadesde salvaràcasaatingida
que já tinha sido consumida pelo
fogo. Foramutilizados 12mil litros
de água no combate as chamas e

�

dois caminhões, operadosporoito
bombeiros que trabalharam du
rante uma hora no local.

De acordo com os vizinhos

Santos, o morador da residência,
vivia sozinho na casa, tem apro
ximadamente 30 anos e não tem

muita intimidade com a vizi

nhança. (OA)

SÃO FRANCISCO DO SUL
• Paulas: com acesso via BR-280, está a 1,5 quilômetro de distância do
Centro Histórico. Engloba as praias dos Ingleses, da Figueira, do Salão e

do Calixto.
• Capri: o balneário oferece aos visitantes um passeio pelas ruínas de um

antigo leprosário, local onde eram abandonados marinheiros e cidadãos
. adoentados: O acesso é a partir da SC-301.
• Praia do Forte: anexa ao Morro João Dias, é ideal para a prática do surfe e

da pescaria.
.

• Ubatuba: está entre as praias de Itaguaçú e Enseada. Para chegar, basta
seguir pela SC-301.

• Itaguaçú: está a 13 quilômetros do Centro Histórico da Ilha e fica no meio
de Ubatuba e o Morro João Dias .

• Enseada: é a mais badalada das praias de São Francisco do Sul e, por isso,
oferece hotéis, restaurantes e bares em maior número do que as outras.

Fogo consumiu totalmente a residência de madeira no bairro Caixa D'Água

.

Homem é esfaqueado em bar no centro de Guaramirim
banheiro. Os bandidos queriam
que o gerente fosse até a agência'
para abrir o cofre. Aloísio dis
suadiu os bandidos, afirmando
que não seria possível abrir o
cofre da agência já que funciona
com dispositivo que impede sua

abertura antes da hora pro-

gramada. .

Os bandidos desistiram do
assalto porém alertaram que o

_

gerente não contasse à polícia
porque voltariam para se vingar.
MalíciaMilitar foi comunicada
mas não havia localizado os

bandidos até o fechamento dessa

edição. (OA)

GUARAMIRIM
A Polícia Militar de Guara

mirimatendeuporvoltadas 20h40
de quinta-feira uma ocorrência

onde um homem foi esfaqueado
nobardoMagrinho,no centroda
cidade. �wL ':'.:..isCamerconver
sava com Elisângela Pariz no in
terior do bar quando Paulo Ri

cardo Pereira, marido de Elisân

gela, o esfaqueou no tórax e na

mão.

Os três residem'em Guara
mirim e Edson foi encaminhado
aoHospitalJaraguá. Elisângela foi
detida pelos policiais portando
uma faca de 11 cm de lâmina e

alegou tê-la na bolsa-para se

defender do próprio marido, que
costuma serviolento.

Paulo Ricardo está desapare
cido e, segundo moradores do
bairro Nova Esperança, onde re

side, várias pessoas já foram a sua

procura.
TENTATIVA DE ASSAL

TO - O gerente do Bradesco de

Schroeder,AloísioStachewski, foi
.

rendidopor três assaltantes dentro
da casa ondemora com a esposa e
dois filhos nanoite de quinta-feira,

.

por volta das 20 horas, na rua

MarechalCasteloBranco. Aloísio
e a familia foram trancados no

BARRAVELHA
São mais de 20 quilômetros de extensão, divididos em oito praias: Central,
Tabuleiro, Península, do Sol, Itajuba, do Grant e do Cerro.

PiÇARRAS
O Balneário Piçarras tem cerca de oito quilômetros de praias e duas ilhas

(Feia e de Itacolomi).

PENHA
Penha possui 19 praias em 31 quilômetros de extensão. As mais conhecidas
são: Alegre, da Sau-dade, do Quilombo, da Fortaleza, do Manguinho, da
Cancela e da Armação.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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InscriçõesReforma
Estão abertas até o dia 21 de janeiro as inscrições do processo.

seletivo para vagas remanescentes da Unerj. As inscrições podem
ser ·feitas pela internet (www.unerj.br) ou no Serviço de
Atendimento ao Estudante (SAE), situado no bloco A da
universidade. Os candidatos devem levar ou encaminhar pelo
correio uma cópia da página de confirmação de inscrição: cópia
da Certidão de Nascimento ou Casamento; da carteira de
Identidade, certificadoMilitar, Histórico Escolar do EnsinoMédio,
diploma ou certificado de Conclusão do Ensino Médio, CPF'do
candidato ou do responsável legal, fotocópia do Atestado de
Vacinação contra Rubéola (paramulheres até 40 anos). A relação
dos candidatos classificados será divulgada no dia 23 de janeiro;
às 22 horas, no mural do Bloco Ada Unerj. Arnatrícula.déee.ser
realizada entre os dias 24, 25 e 2s de janeiro,. no SAE; d�s 8 'às
11h30mine das 14 às 21h.

Faleceu às 20h30_do dia
25 a Sra. Adela Schulle

. Gandolfi com idade de 76
anos. O sepultamento foi
realizado dia 26/12/07 às
16h, saindo o féretro da
capela mortuária Maria
Leier, seguindo apÓs
para o cemitério
municipal do centro.

O Parque Municipal de Eventos de Pomerode, sede da Festa
Pomerana, passa por uma grande transformação.Até janeiro, o
pátiodo complexo serápavimentadocompaver, omesmo tipode
calçamento que recobre os novos passeios públicos e trechos da
ciclovia doCentro da cidade. Ao todo, 8.533 metros quadrados
do local receberão o revestiment�.O investimento na .obra é de
cercadeR$315mil.AtravésdeprojetodoFuriturismo, viabilizado

•.pelaSecretaria de Estado deTurismo, Cultura e Esporte, R$ 230
mil vêm do governo do Estado.O restante, mais de R$ 85.mil,
será arcado pela Prefeitura de Pomerode.A 25ª Festa Pomerana
acontece dias 18 (Sexta-feira) a 27 de janeiro (domingo).

Faleceu às 7h do dia 26 o ..

Sr;Joáo Antonio da Silva
com idade de 77 anos. O

.. sepultamento foi
realizado dia 27/12/07 às
9h, saindo o féretro da

capela Rio Branco em

Guaramirim, seguindo
após para o cemitério de
Rio Branco.

Faleceu às 1 Oh do dia 26
o Sr. Pedro Uller,
com idade de 62 anos. O
sepultamento foi
realizado dia 27/12/07 às
9h, saindo o féretro da
Igreja do Perpétuo
socorro - Braço
Campinhaem
Massaranduba, seguindo
após para o cemitério da
mesma localidade.

Colégio Marista
São Luís

MATRíCULAS ABERTAS

Radiologia Odontológica
e.�.:WeflúuJúm .M 9JataiIra

Especialista em Radiologia a.Endodontia
Prot Colab. das Disciplinas de Radiologia

e Atividades Clinicas, da Faculdade
de.Odontologia - Univille. desde 2000.

.

Atendemos Convênios
Entregamos Exames em seu Consultório

Pequeno Campeão
O jaraguaense Henrique Gabriel Vieira conquistou no início do

mês 0.10 lugar do Campeonato Catarinense de Ciclismo BMX .

.

Henrique é o mais novo campeão catarinense na categoria sete

anos. Segundo a mãe, Alessandra Vieira, o título é motivo de

satisfação e orgulho para a família.

R. Ângelo Schiochet, 77-Sala:03-Centro
Jaraguá do Sul-SC (Em frente da Mauro Veicúlos)

TeVFax.:47-3371-2991
E-mail:wbatalha@uol.com.br

WWW.MARISTA.ORG.BR
47 - 33710313

AUTOCONHECIMENTO
E ANTROPOLOGIA

- CURSOS PERMANENTES-
� A Consciência e seus

Processos

,;., . *..Equilíbrio dos Centros
, Biopsíquicos
,*

sabedO�ia dasAnti as CU_lturas
INFORMAÇOES 33 .. 68-8380

C.E.A. Rua Afonso Bartel, 137
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul

1e Acesso o Internet Impressão COLOR

��� lan Games lmpressõo P&6

"Dlgltalizaçóo Fotocopio
: "

Grcvocóc de CD Serviço de Fax

NO SHOPPING CENTER BREITHAUPT. 2' PISO, LOlA 244 I CONTATO: 32761263
DE SEGUNDA A SABADO DAS 9H ÁS 23H I DOMINGOS E FERIADOS DÁS 10tl ÁS 22H

CARNES NOBRES JAVALI, OVELHA, COELHO

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 � ti H H � R â � 8 RTfF

Aceitamos
encomendas·
para festas

r--.:.�

A melhor fase da vida dos
seus filhos 'começa aqui. Av. Getúlio Vargas, 503 - Sala 7 (Anexo ao mercado municipal) (47) 3275-3762 I (47) 8825-6656
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Babalorixá prevê ano novo de justiça. social
2008

Pai Antonio diz que
cantor famoso vai
morrer no trânsito

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Dezembro é mês de expec

tativas e pedidos para o ano novo.
Para quem acreditaemprevisões,
o período também é propício às

consultas ababalorixás, tarólogos
enumerólogos.OCorreio do Povo
conversou como PaiAntonio de
Yiaogumté, umbandista daTenda
da Magia, localizada no Jaraguá
Esquerdo, para ouvir dele o que
2008 pode trazer de surpresas.

Com o baralho cigano nas

mãos, ele disse que os próximos
12 meses serão regidos pelo orixá
Xangô, ou seja, a justiça terá

grande espaço na vida das
pessoas. Tudo aquilo relacionado
ao assunto ganha destaque, até
mesmo no campo das profissões.

OUTRAS PREVISÕES
POLÍTICA - Ele prevê

que 2008,. o ano de eleições
municipais, deve ser de novida
des. EmJaraguá do Sul, o cargo
mais alto daPrefeitura pode ser
ocupado por um vereador jo
vem. Caso umex-prefeito con
siga se candidatar, à disputa
fica acirrada, deixandoMoacir
Bertoldi em terceiro lugar.Mas
o babalorixá não revela nomes.

ESPORTE - As cartas

ciganas mostraram que 2008
vai dar continuidade a história
de resultados positivos para a

equipe de futsal da Malwee.
Porém, é preciso cuidado e

atenção redobrada com o .

futuro por causa do fortaleci
mento de novos times.

Quanto ao Juventus, as

dificuldade enfrentadas atual
mente têm poucas chances de
cessar. Indagado sobre as

antevisões positivas relatadas
em2007, PaíAnroníoresponde
que o quadro se transformou
junto como tempo. "Disse que
a última rodada do turno seria

Segundo o babalorixá, o ano é da

magisrratura e, conseqüente
mente, da razão também. "Des
perta-se nos seres o senso de equi
líbrio e eqüidade", explica.

As quatro cartas que vibram
sobre 2008 são o "Trevo", a

"Foice", o "Caixão" e o "Cava
lheiro". A_primeira traz garante
sorte e progresso nos negócios a

quem souber analisar situações
pautadas na cautela. Já as duas

seguintes dão abertura para as

mudanças e o rompimento com o

passado. Por fim, a quarta carta

demonstra a necessidade de

perseverança e firmeza nos ideais.
Anumerologia segue omesmo

critério, tendo como enfoque os

números 1, 10 e 28. "Eles indicam
renovação, início de novos

projetos pessoais ou profissionais
desde que se tenha iniciativa e

se deixe pára trás o passado", alerta
PaiAntonio.

.
de 2 a l, e foi, mas parao Figuei
rense", completa. No restante

dasmodalidades esportistas não
haverá surpresas, garante.

ECONOMIA - A exem

plo de 2007, opróximo ano é de
bons negócios. [araguá do Sul
recebe empresas novas e as'

já instaladas faturam alto
devido ao bom momento da
economia local.
CLIMA - As chuvas se

intensificam e asprobabilidades
de estiagemnoVale do Itapocu
são mínimas. No Brasil, em
contrapartida, a Amazônia
sofrerá aindamais por causa da

ação humana. "O'Povo terá

grande prejuízo", destaca.
PROBLEMAS-Segundo

PaiAntonio, nãoé dessavezque
o caos aéreobrasileiro termina.
Os percalços continuam, inclu
sive, nas estradas.Umacidente
automobilísticodeve tirar avida

. de umcantorfamoso,Alémdis
so, políticos conhecidos nacio
nalmente morrerão e haverá
embates entres as religiões.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

CESAR JUNKES

Pai Antônio de Yaogumté lembra que o ano será regido pelo orixá Xangô com muita justiça social entre os homens
/'

Viagem Segura fiscaliza mais de 340 residências
JARAGuÁ DO SUL

Você pretende sair de [araguá
do Sul no reveillon, mas teme

encontrar a sua casa arrombada

quando retomar? Esse receiopode
ser amenizado a partir de simples
ida ao 14º Batalhão de PoÍícia

. Militar de [araguá doSul. Éque a

PM ainda aceita inscrições para a

Operação Viagem Segura, que
segue até o dia 17 de fevereiro.

Durante o período solicitado

por.cada um dos participantes, os
policiais fazem rondas diárias nos
'arredores da residência para

impedir surpresas desagradáveis
aos proprietários. Além disso, eles
vão conferir de perto se os portões,
janelas e portas continuam

trancados damesmamaneira que
foramdeixados pelosdonos.Quem
fordescoberto ematitude suspeita
corre o riscode ser abordado e terá
de dar explicações à equipe.

O serviço de vigilância é gra
tuito e os interessados precisam
apenas procurar o quartel da PM,
instalado da Rua Gustavo Hage
dorn, 880, noBairroNovaBrasília,
ao lado da Arena Jaraguá. O

Rondas mais freqüentes nos endereços cadastrados na Polícia Militar

atendimento acontece das 8h ao

meio-dia e entre as 14h e 18h. O
telefoneparacontato é 3371,9911.

Segundoo tenenteAndré Luiz
Adams, até agora 341 pessoas se

inscreveram. Dentro desse total,
nenhuma teve problemas com

arrombamentose furtos até agora.
Nomesmopenododoanopassado,
cerca de 450 casas estavam in

clusas no cadastro.
DICA - Conforme Adams,

quem ficar longe de casa por dias

seguidos deve ficar atento a alguns

detalhes. Um deles é não deixar
as luzes acessas, nem correspon
dências .acumuladas na caixa de
correio. Por fim, ele sugere a ajuda .

de vizinhos, que, quando confiá
veis, podem auxiliarna segurança
da residênciaCasoadono chegue
e perceba qualquer problema,
como portas destrancadas e ja
nelas abertas, o tenente sugere
que, antes de entrar, chame a

polícia. Para emergências, basta
ligar no 190. (KE)
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Mais uma ganhadora da Promoção Portas Abertas Renault, que no Mês de outubro entregou
5 Renault Logans. A mais nova sortuda é Schirley Adriane Pereira Tambosi de Jaraguá do Sul.

Ela girou a chave e levou para casa o mais novo sucesso da Renault. O Novo Renault Logan.
'

,

Nós da Renault Liberté desejamos a você muitas alegriás com seu novo automóvel.
'

O CORREIO DO POVO

,
'

;r: ':'r. ,�_
•. :� _

Matricule-se em dezembro

na Academia Impulso com apenas .

2 Kg de alimentos
(rewl'l:idoa para uma entidade beneficllnta)

E programe o inicio dãÉt'suas .

.
,.

atividades para 2.008 *

Confira mais esta incrível promoção e

comece o ano ímpulsionandn sua saúde.

SÁBADO, 29 DE DEZEMBRO DE 2001'

• Válido para D ink:ia dee atividildea até 15/�/08

Fashion

Desejamos a toc:tOs os clientes
Um ótimo nalal

euln ano novo repleto d�,
COm um'vemodemui

amos atendendo no
E dOa 24/12 ate�QS

s dias 21, 28 e 29/1'
" Café espresso com deliciosos doçes e ",

.:.-.,' .

, 432 - Baependi - J

salgados em um ambiente dimatiiado,;;.����·'
na DOCE SABOR CONFEITARIA!,""'"" ;'

"

Alameda 25. sala.tt
.

Fone3055 2229

PARABÉNS!
" .

:"SC/-IIRLEY A. PEREIRA íÃM130S1
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Caraguá Aula Elite
.

. Uma reIação·de confiança.
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1 o I SÁBADO, 29 dp dmmbro dp 2007 EXTRA OCORREIODOPOVO

JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10-SeX/Sáb/Dom!
Qua/Qui) (14h30, 16h40 - Seg)

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

Bee Movié - A História de uma Abelha
(14h30 - SeX/Sáb/Dom!Seg/Qua/Qui)

• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina

(14h, 15h45, 17h30 - SeX/Sáb/Dom/Qua/
Qui) (14h, 15h45 - Seg)

.

Antes Só do que Mal Casado

(19h20, 21 h30 - SeX/Sáb/Dom/Qua/Qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, '19h, 21h10- Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Encantada

(19h, 21 h1O-Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h20, 17h1 O-Todos os dias)

• Cine Mueller 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 21h50 - SeX/Sáb/
Dam/Qua/Qui)

• Cine Mueller 2
Bee Movie (Dub)
(14h, 15h50, 17h40 - SeX/Sáb/Dom!Qua/Qui)

PS EuTeAmo

(19h30, 22h -.SeX/Sáb/Dom/Qua/Qui)

• Cine Mueller 3
Encantada (Dub)
(14h15, 16h30, 19h-SeX/Sáb/Dom!Qua/Qúi)

Antes Só do que Mal Casado

(21 h20 - SeX/Sáb/Dom/Qua/Qui)

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 22h-SeX/Sáb/Dom!
Ter/Qua/Q�i)

.• Cine Neumarkt 2
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40, 19h05, 21 h30 - SeX/$áb/
DOm/Ter/Qua/Qui)

• Cine Neumarkt 3
Os Porralokinhas
(13h20, 15h1 O, 19h15 - SeX/Sáb/Dom/Ter/
Qua/Qui) .

Encantada (Dub)
(17h15, 21 h55 - SeX/Sáb/Dom!Ter/Qua/Qui)

• Cine Neumarkt 4
Bee Movie (Dub)
(13h30, 17h20, '21 h40 - SeX/Sáb/Dom/Ter/
Qua/Qui)

- Encantada (Dub)
(15h15, 19h30 - SeX/Sáb/Dom!Ter/Qua/Qui)

• Cine Neumarkt 5
Xuxa em Spnho de Menina
(13h35, 15h20, 17h10- SeX/Sáb/Dom/Ter/
Qua/Qui)

PSEuTeAmo
(19h15, 21 h45 - SeX/Sáb/Dom!Ter/Qua/Qui)
• Cinê Neumarkt 6
o Amor nos Tempos do Calera

(16h30, 19h1 0,21 h50 - SeX/Sáb/Dom!Ter/
Qua/Qui)
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O DIA DE HOJE

SANTO
São Tomás Beckey
Santo Segundo
São Primiano

EFEMÉRIDES
.-'

Dia Internacional da Biodiversidade

1891
Thomas Edison recebe a patente do
rádio sem fio.

1951

Energia nuclear é utilizada para gerar
eletricidade nos EUA.

1992
Carta-renúncia do presidente Collor ao
Sénado não detém o julgamento a que
seria submetido por crime de
responsabilidade e depois de 89 dias
de interinidade o vice-presidente
Itamar Fra�co assume a presidência.

1993
Ratificada por 37 países, mas sem

que o Brasil confirmasse sua

participação, entra em vigor a
Convenção da Biodiversidade ..

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável em Santa Catarina
Presença de sol em boa parte do dia na
maioria das regiões, porém entre a tarde e a
noite há condições de pancadas isoladas de
chuva. No Oeste e Meio-Oeste. o tempo
pode fechar com chuva já pela manhã.
Temperatura e umidade do ar elevada.

• Jaraguá do Sul e Região

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

o CORREIO HÁ 20 ANOS
Construção civil reagp pm novembro
o Correio do Povo, edição do final de ano de 1987, divulgava que
naquele mês de novembro haviam sido concedidas 75 licenças para
construir em Jaraguá do Sul, as informações eram da Divisão de
Estatística, Geografia e Projetos da Secretaria de Planejamento da
Prefeitura de Jaraguá do Sul. No total foram concedidos 17.588,82
metros quadrados, dos quais 9.297 metros quadrados para residências,
2.830,56 metros quadrados residencial/comercial (aqui incluindo
hotéis, dormitórios, pensões, motéis, etc), 430 metros quadrados de
construção comercial, 3.758,96 industrial e 1.272,30 metros quadrados
de outras construções. Segundo a matéria, ainda naquele mês
concedeu-se 37licenças para habite-se, totalizando 16.300,56 metros
quadrados, sendo: 3.540,08 metros quadrados residencial, 243 metros
quadrados comercial, 10.253,16 metros quadrados industrial e 2.255,35
metros quadrados de outras construções.

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

Amãe da

pequena
Anna Júlia,
Flávia
Ignácio,
agradece
aqueles
que se

solidarizaram
com a saúde
de suafilha,
e puderam
ajudar. Ela
deseja um

ana novo

com muita
saúde e

pazatodos.

UTIUDADE PÚBLICA
FEIRA
A Associação Corupaense de
Artesãos realiza no dia 13 de janeiro,
das 9 às 17 horas, uma Feira de .

Artesanato ao lado do Posto Isac na

BR-280.lnformações no 3375-2206.

Fábio Alexandre Rocha

Wally Rutsatz
Antonio Geraldo Klein
Fridolino Edvino Zuse
Deonilde Tissi
Arlene da Silva
Flavia Caroline Kuster de Oliveira
Amarildo Aldize
Anderson Zastrow
Edeltraud Grutzmacher
Regiane Kroeger
Elisangela Oliveira
Nelson Spézia
Samuel B. Raduenz
Gislaine Jardim
Elizete Dalri.
Josiane Muller
Sando Millbratz
André Konnel

I .Ç:;).
• CHAPEC(l

.

MiN: 20" /MÂX:27°
�� .:�-�

v--.....:�..

-- "
.LAGES

MIN: 166/ MAX: 25"

30/12
Hilário Karsten
Mateus Kasmierski
Mateus Venera

Noeli Ferreira Gadotti
Blásio Mannes
Ariane Cristine Corrêa
Marcos Ivan Vieira Jr.

Siegfrid Rathunde
Femanda Moretti
Irena K. Kannel
Dieter Bublitz .

Sérgio Garghetti
Alexandra Marieli Berlato
Matheus R. Méier
Cristina Seibert
Venilton Panstein
Nelcíta Steinoll
Lorita Hermann
Bernadete da Silva
Rosali Maria Pinter
GUstavo Imroth
teon Kohbausch

���22°C�
MAx:29"CU
Sol corn pancadas
de chuva

• Fases da lua

DOMINGO

OMiN: 21·C
MAx: 28° C "" "

Chuvoso

TERÇA dMIN: 19° C
MAx: 28° C " " ' ,

Sol com pancadas
de chuva

�./U.l
.JARAGUÁ l
DOSUL

MiN: 22" (MAx: 29° t

ê d
• FLORIANÓPOLIS

MIN: 24°/ MÁX: 290 ,

SEGUNDAdMIN: 20°C
MÁ)(: 28°C"" '1

Sol com pancadas
de chuva

� Legendas
MINGUANTE NOVA

.9112)) 1m

CHEIA

023112 �161°ldIOI'"EnsoJarado Parelalmfmte NUblado
.
lostaval Chll'lloso I Trovoada

•
nublado
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Caminhos do Coração
Marcelo olha uma foto de Toni no

laptop e diz para Maria que ele será
um aliado. Janete terri a visão de Vavá
lutando com Eric e fica apavorada.
Toni se aproxima de Perpétua e a

agarra portrás. Perpétua fica furiosa,
segura em Toni e lhe dá um choque.
Lúcia dá uma bronca em Danilo. Mar
ceio manda uma mensagem para o

celular de Taveira, avisando sobre os
mutantes da Progênese. Vlado ca

minha pela sala de Júlia e se esconde
ao ouvir Taveira entrar.

OCORREIODOPOVO EXTRA SABADO, 29 de dezembro de 2007 111

Desejo Proibido
Laura diz a Miguel que pensou que ele
era casado. Miguel justifica que foi a
São Paulo pedir seu desligamento da

.

Igreja para se casar com eia. Os dois
prometem ser amigos. Florinda pede
desculpas à mãe. Galileu examina
André. Viriato descobre que Noronha

. procurou Edith parafalar sobre o novo

local da ponte, que passará por onde
fica a cabana. Tavares dá alta para
Henrique. O prefeito "avisa Ciro que a

ponte não será mais construída no novo
local. Belinda exige saber o.eViriato onde
ele foi com Galileu.

Sete Pecados
Clarice se surpreende ao ver a estátua,
e Flávio tenta acalmá-Ia. Amadeu avisa
a Flávio que irá providenciar um

mandado de prisão preventiva contra
Clarice. Teobaldo acusa Romeu de
fazermal a Juju. Adriano vai ao médico
da avó e o pressiona a. revelar o re

senaoo dos exames. Gina dii a Maura
que irá parar de estudar. Hércules fica
aliviado com a acusação contra Clarice
e Cana desconfia que ele esteja envol
vido no assassinato de Ágathà. Cus
tódia tenta convencer Beatriz a con

fessar a armação. Amadeu prende
Clarice.

DuasCaras
Maria Paula jura que tem um trunfo
contra Ferraço e por isso hão quer entrar
na justiça. Evilásio diz aMisael que não
concorda com muitas decisões de
Juvenal. Juvenal manda Ezequiel
proteger Maria Paula. Branca procura
Ferraço e diz que acredita em Maria
Paula e está disposta a defendê-Ia e

proteger Sílvia. Os Barreto recebem
Condessa, Juvenal, Claudine e Evilásio.
Barreto liga para alguém, assim que Júlia
e Evilásio saem de moto. Um policial
pára Evilásio e ele acaba preso por
desacato à autoridade.

Amor e Intrigas
Rafaela recebe uma tela de presente
de Bruno e fica encantada. Fabíola
chega e não gosta de ver Bruno na

sua casa. Antonia diz para Fabíola
que não gosta de vê-Ia ao lado de
Bruno. Fabíola acorda atrasada e sai
correndo da casa de Bruno. Assim
que ela sai, Bruno liga para Rafaela.
Petrônlo implica com Jacira, que
pergunta a Valquíria porque ela voltou
a sair com Petrônio. Paco não tira os
olhos de Fabíola, que diz para Antonia
que está gostando de Bruno.

CAPíTULOS
E a lista de vilanias de

Henrique (Daniel de
Oliveira), de Desejo
proibido, não pára de
crescer Depois de fingir

"

estar paraplégico para
comover a noiva, ao ser
abandonado no altar, o jovem
vai simular que foi agraciado
com um milagre da Virgem

"

de Pedra, santa devotada na
cidadé de Passaperto.
Com a nova mentira, o
vilão pretende dar um fim

espetacular à farsa que criou
desde que sofreu o acidente.

. CARNAVAL"

ocorreiodopo�o@ocorreiodopovo.com.br

PEQUENOS
Em 2007, osfilhos dos
famosos conquistaram os

holofotes em Hollywood.
Alguns ganharam até mais

atenção que os pais. No topo
da lista dos bebês mais

" assediados estão Suri, filha de
Tom Cruise e Katie Holmes, e
Shiloh-Nouvel, de Brad Pitt e
Angelina Jolie.Em terceiro lugar
vern Violet, filliade Jennifer
Gamer e Ben Affleck. A lista

. masculina é encabeçada pelos
dois filhos de Brilney Spears,
Sean Preston e Jayden James.

Depois de polemizar o
futebol nacional com um

impedimento ao time do
Botafogo, posar nua e ficar
afastada das atividades

esportivas, a bandeirinha
Ana Paula Oliveira vai
debutar no Camaval carioca.
Ela esteve nesta semana no
barracão do Salgueiro, onde
conheceu a alegoda que
desfilará. Ana será destaque
no carro que representa o
estádio do Maracanã. Lá,
estará ao lado de outras
figuras do esporte.

FORMA
Aos seis meses de graVidez,
a atriz e cantora Jennifer lopez
teria contado a amigos que
engordou aproximadamente
19 quilos, segundo o site la
Botana.A notícia aumentou

especulações de que Jennifer
e omarido, o cantorMarc
Anthony, êStariam esperando
gêmeos. Onascimelito do
primeiro filho de Jennifere
Anthony está previsto para

.

março do ano que vem. O
casal não quis divulgar o
sexo da criança.

SUDOKU

SOBRE O JOGO .

É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo e preencher
um quadrado 9x9 com números de 1 a 9 sem repetir números em

-

cada linha e cada coluna. Também não se pode repetir números em

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA�SE
Qual é a tu"a? '

Apressado para chegar em casa, o

sujeito resolve pedalar morro
acima. De repente, no sentido
contrário, vem um português sem

freios na bicicleta. E não deu outra.
Colisão frontal com os dois rolando
morro abaixo. Todo ralado e p ... da
vida, o atropelado segura o

português pelo pescoço e grita:
- PÔ, Manoel, qual é a tua?
- A minha é a azul com rodas
vermelhas, pá.

Violento
Com menos de um mês de casada,
a filha única chega na casa" da
mãe, toda roxa:
- Oh! Mamãe, o Zecão me bateu!
- O Zecão? Eu pensei que ele
estivesse viajando!
- Eu também, mamãe! Eu também!

SOlUÇÃO
1 2 4 9 1 8 6 3 5
5 8 3 2 6 4 9 1 7
9 1 6 3 5 7 4 2 8
3 9:4 4 8 ! 5 7 6
867 5 3 2 1 94

4 5 6 7 9 3 8 2

7 8 1 9 5 24 3

3 1 7 4 6 8 5 9
I- 5 9 8 2 3 7 6 1

Sagitário (22/11 a 21/12)
Aspectos planetários hoje acabam atingindo seu signo e indicam que não é hora de você ficar
mostrando que estarão entusiasmado com algumas coisas. Deixe que primeiro seu empenho
renda frutos e que tudo ande no seu próprio percurso.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Ariano, você se encontra num bom dia para o ariano aprender a controlar sua impaciência:Com
Urano em ação hoje, é importante você não ser impulsivo e nem sair por aí comprando briga à
toa. Acalme-se.

Touro (21/4 a 20/5)
O taurino tem um dia um pouco estressante, uma vez que a Lua em tensão com Urano não o

ajuda a manter seus vínculos. Você precisa cuidarmais das suas coisas pessoais, use suas
idéias e toda sua criatividade para fazer bem a si mesmo.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
O geminiano hoje tem um dia tenso, principalmente ell] casa onde os imprevistos podem se dar
a qualquer momento. Cuidado com as palavras. Seus parentes podem se expressar mal então é
importante saber com quem conversa e o que diz:

Câncer (21/6 a 21/7)
Cadê sua auto-estima canceriano? O conselho do cosmos hoje é que melhore isso. Não é hora
de sair por aí dizendo que as coisas não dão certo para o seu lado, olhe o que tem de positivo
também para se sentirmais confiante.

.

Leão (22/7 a 22/8)
Quando a Lua ingressar no signo de Virgem hoje, o leonino deverá cuidarmelhor da sua auto
estima e sabertambém que não é a qualquermomento que encontra gente importante que
saiba valorizá-lo. Aceite então as demonstrações com satisfação.

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua ingressa em seu signo hoje e pede para você cuidar bastante do seu. corpo e da sua
imagem. Não é hora de negligenciar esse lado, essa parte também é prática e útil. Aproveite o

dia e cuide também da alimentação. Faça uma dieta saudável.

Libra (23/9 a 22/10)
Libriano, cuidado com os impulsos, você precisa seguirmais o que diz sua intuição em vez de
ficar no plano lógico, racional. Saiba dartempo ao tempo. Não é época de apressar as coisas,
nem muito menos de ficar ansioso.

Escorpião (23/10 a 21/11)
A Posição da Lua e dos outros planetas hoje ajudam o nativo de Escorpião a executar um bom
trabalho em equipe. No entanto é importante saber a hora certa de falar e de liderar, pois muita
gente pode achar que você está querendo apenas mandar.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
No final do dia Saturno estará favorecido pela presença da Lua e então o capricorniano terá
chance de viver com mais otimismo. Você sabe que ao se esforçar acaba conseguindo tudo que
quer. Então acredite nisso e vá em frente.

Aquário (21/1 a 18/2)
Lua no final do signo de Leão e depois em Virgem mostra que este pode ser um bom dia para o
aquariano mergulhar nas suas fantasias. Curta o sentimento que o acolhe hoje. Se tiver alguém
a vida vai sermuito boa no sentido sexual e íntimo. Aproveite.

Peixes (19/2 a 19/3) ,

A Lua ingressa em Virgem e vai ativando sua área de relacionarriento. Seus aspectos ainda
fazem com que você consiga ter uma visão mais lógica e clara da pessoa com quem você está.
Aproveite os bons momentos e seja feliz.
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PRAIAS

FLORIANÓPOLIS
As vendas deste Natal no

comércio catarinense supe
raram a movimentação re

gistrada no mesmo período do
ano passado, de acordo com

pesquisa realizada pela Fede
ração do Comércio de Santa
Catarina (Fecomércio). O
aumento girou em tomo de 5%
a 10%. No levàntamento,
foram ouvidos 240 repre
sentantes de estabelecimentos
comerciais nas principais ci-

,

dades catarinenses: Blumenau,
Chapecó, Criciúma, Florianó
polis, Joinville e Lages.

Omovimento do comércio
no Natal ficou um pouco
abaixo do esperado, mas' QS
resultados foram considerados
positivos. "A,gente esperava
um pouco mais. As expec
tativas não se confirmaram,
mas não deixa de ser um bom
resultado", avaliou Roberto
Cardoso, coordenador do nú
cleoi de pesquisas da Fe-

comércio.

Segundo a pesquisa, 60,8%
dos comerciantes venderammais
'este anoemcomparação com o

Natal de 2006. Outros 27,9%
afirmaram ter vendido o mesmo

em ambas as ocasiões. O índice
de aumento das vendas oscilou,
entre 5 e 10 por cento, segundo
30,4% dos comerciantes, e não

ultrapassou 5 por cento, de acordo
com 24,2% dos pesquisados.
A maior parte dos comer

ciantes tatarinenses (64,6%)
recorreu a promoções para con
quistar a atenção dos clientes
no período deNatal. A pesquisa
verificou também as formas de
pagamentomais utilizadas pelos
consumidores: 46,7% pagaram
à vista, 22,9% parcelaram as

compras no cartãode crédito e

21,3% optaram por comprar a

prazo ou com cheque pré
datado. De acordo com 44,6%
dos comerciantes, o gasto
médio por cliente variou de
R$50aR$99.

Pontos de esgoto sem trata'11ento são ameaça à saúde dos veranistas a cada temporada no litoral catarinense

Relatório de balneabilidade

aponta 45 pontos impróprios
Amostragem anterior
indicava 41 lugares
inadequados para banho

FLORIANOPOLIS
O -quinto relatório de bal

neabilidade, divulgado ontem,
pela Fundação do Meio Am
biente (Fatma) aponta aumento
no número de praias impróprias
para banho, se comparado ao'
relatório da semana passada. A
última amostragem apontou 41
pontos impróprios, desta vez foram
45.AFatma coletou e analisou a

-

água de 182" pontos em 107

balneários. O ponto é consi

derado impróprio para banho

quando em mais de 20% de um

conjunto de amostras coletadas
nas últimas 5 semanas anteriores:
nomesmo local, for superior a 800
Escherichia colipar 100mililitros
eou quando, na última coleta, o
resultado for superior a 2000
Escherichiacolipor 100mililitros.
A pesquisa de balneabilidade

é um trabalho realizado siste

rnaticamente pela Fatma desde
1976, seguindo as normas da

Resolução doConselhoNacional
do Meio Ambiente (Conama).

Ele começa com a coleta de
-

amostras da água domar emmais

de 180 pontos dos 500 quilôme
tros da costa catarinense.
A Fatma seleciona' esses

pontos de tal forma que todo o

litoral seja avaliado, concen
trando as coletas justamente
nos locais mais suscetíveis de

poluição - os de maior fluxo de
banhistas. As coletas são feitas
mensalmente de abril a no
vembro e semanalmente de
dezembro a março. -O relatório
completo está .no site www.

fatma.sc.gov.br.

PONTOS IMPRÓPRIOS
• BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Praia de Taquaras, (Lagoa de Taquaras)
Praia do Baln. Camboriú (Pontal Norte)

• ITAJAí
Praia Brava (a direita do posto salva vidas)
Praia Brava (frente a saída da lagoa)

• BARRA VELHA
Lagoa de Barra Velha
Praia da Barra Velha (frente ao salva vidas)

• SÃO FRANCISCO DO SUL
Praia dos Ingleses (ã direita do trapiche)

Cerca de 64% dos comerciantes catarinenses recorreram a promoções

(iitd-iJ],�l"h� mfs. IJ
baby ®

L O V E W

·UI!
E A R

POSTO DE VENDAS
(47) 3371-1147
Rua Joaquim Francisco de Paula, 295

PROMOÇÃO COLEÇÃO VERÃO
Peças por R$ 5,00· R$10,00 • R$15,OO E R$ 20,00
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Igrejas luteranas têm cerca de 15milmembros
RELIGiÕES (2)

Mesmo fundadas a partir
dá mesma base, as duas

possuem diferenças

KELLY ERDMANN
JARAGUÁ DO SUL

Já se passou quasemeiomilênio
desde que um sacerdote alemão.
resolveu romper paradigmas
inerentes à história da huma
nidade. Formado na doutrina
católica e doutor em Teologi�,
Martim Lutero chegou aponte de

.
questionar as práticas assumidas

·por padres efiéís da época. E, em
.31 de outubro de 1517, pregou na
porta da igreja do Castelo de

Wittenberg suas 95 teses. Res

ponsáveis pormudar para sempre
os rumos da religião no mundo

inteiro, elas desagradaram o clero
do século 16.

Mesmo tendo recebido uma

ordem papal para se retratar,
Lutero preferiu dar continuidade
às próprias opiniões e, por isso, foi
excomungado. Depois disso, mi
lhares de pessoas o acompa
nharam.A atitudedeu o pontapé
ao luteranismo, hoje-considerada
uma das religiõesmais tradicionais

.

do planeta, com grande número

de adep.os espalhados pelo
mundo, inclusive, pelo BrasiL

Segundo 6 casal de pastores
Claudete e Carlos Ulrich, a

leclb chegou a [araguá do Sul

por dois caminhos. Um deles
através de [oinville - Estra
da Brüderthal e o outro via

Blumenau ePomerode. Ambos

são resultantes da imigração e

da necessidade dos coloni

zadores. alemães, austríacos e

suíços de batizar as crianças e

sepultarosmortos.A instalação.
oficial desses evangélicos lu
teranos ocorreu no início dos
anosde 1900.

Nabagagem, eles trouxeram
a essência da religião praticada
na pátria-mãe. A crença está

. fixada em quatro pilares: as

Escrituras, a graça de Deus,

Se à primeira vista parecem
doutrinas iguais, basta conhecê
laspara seperceber as divergências.

Do lado mais clássico está a

lelb (Igreja Evangélica Luterana
do Brasil), fundada no dia 24 de

junhode 1904, noRioGrande do
Sul, e, mais tarde, levada para o

resto do país. A força maior da

organização continua nos três

estados do Sul, porém, existem
templos até no Acre. Conforme
censo do IBGE (Instituto Bra
sileiro de Geografia e Estatística)
de 2000, à época eram cerca de
200mil fiéis.

Na outra extremidade, a leclb
(Igreja Evangélica de Confissão
Luteranano Brasil) :Trazida pelos
imigrantes alemães no ano de

1824, tem agora cerca de 900mil
membros, em sua maioria

instalados emmunicípios do Sul
e do Sudeste e está dividida em

18sínodos.
Em Jaraguá do Sul, ela Possui

21 comunidades, seis paróquias e
chega a reunir I0% da população.
Já a lelb, conforme o pastor
RudineiMass, concentraentre 1,6
mil a 2 mil pessoas em quatro
bairros: Centro, Barra do Rio

Cerro,Jaraguá99,ÁguaVerde.A
igreja deste último ainda acolhe
habitantes de Cprupá.

Jesus e a Fé. "Isso sígnifica que
o nosso únicomediador é Jesus
Cristo e anossaescriturabásica.

. é a Bíblia", explica Claudete.
Em conseqüência desse

posicionamento, os fiéis são

acompanhados desde o nas

cimento até a morte. O pri
meiro. ato é o batismo feito,
preferencialmente, nas crian

ças. "É assim porque acre-
.

ditamos que-o amor de Deus é
tão grande que ele nos aceita

ainda pequenos", diz a. pas
tora. Depois, na pré-ado
lescência, acontece a con

firmação da fé cristã.

No caso da leclb, a viagem
�o teve desvios, veio direta
mente daAlemanha.

rpdacao@ocorll'iodopovo.com.br

IElB X IEClB
PIERO RAGAZZI

Ulrich: casamento é bênção divina

Deus. "Deveríamos I .alharrnuito
maisnaprevenção e I .ientaçâo dos
jovens para não se '- egar a isso",
indica a pastoraClaude.>, da led,
Em gestações problemáticas, nas
quais há risco demorte ao bebê ou
à mãe, o critério ético é a vida.

denuncia.

Já CarlosUlrich prefere tratar a
questão de formamais branda. Na
opinião dele, todos os cristãos

necessitam de diálogo e respeito
porqueo "opovonãoéhomogêneo
e, sim, heterogêneo"..

Quanto ao catolicismo, Mass
relata que a principal divergência
se refere ao fato deles pregarem a

salvação através da fé e das obras.
A crença luterana se coloca contra

lecleb e lelb reúnem alguns milhares de fiéis em dezenas de comunidades de Jaraguá do Sul

Opiniões
Ao contrário dos católicos, os

luteranos não acreditam na
.

.

santidade concedida pela igreja.
Segundo os pastores, o primeiro
mandamento é claro: "eu sou o teu

-

Deus e não terás outros deuses
diantedemim". Paraeles, asorações
devem ser feitas a Jesus Cristo e a

Deusdiretamente, "Todosnóssomos
santos quando fazemos a vontade
dele", diz Carlos Ulrich.

Da mesma maneira, a obri

gatoriedade do celib�tonãoexiste
em nenhuma das duas. A cada

representante é dada a opor
tunidade de casar-ou não. Além

disso, a união entre homens e

mulheres é considerada uma

benção divina.
Sobre situações polêmicas da

atualidade, corno o aborto, a lelb
condena o ato, quando induzido, e
não as pessoas que o cometem. A

igreja entende que o poder de tirar
a vida de alguém resta apenas a

ConformeopastorRudinei
Maas, da Igreja Evangélica
LuteranadoBrasil; asprincipais
diferenças com a leclb dizem

respeito ao entendimento de
determinados pontos da
doutrina apresentada por
Martím Lutero. Enquanto os

primeiros crêem que, no

momentoda santa-ceia,Cristo
se faz presente, os demais
acreditam ser o pão � o vinho
uma representação do corpo e

do sangue de Cristo.
Outradivergência acomete

as mulheres. Na lelb só os

homens podem se tornar

. pastores. Porém, nasduas igrejas
os candidatos ao posto são

obrigados a cursar a faculdade
de Teologia e estudar filosofia,
antropologia, hebraico e latim,
por exemplo. Ao fim, a

graduação atinge até seis anos.

"Existe, hoje, muito oharlatanismo vendendo o Evangelho"
O crescimento das igrejas

pentecostais, como Universal do
Reino de Deus, Quadrangular e

DeuséAmor causacertoin'romodo.
às duas tradicionais. Para Rudinei

.Mass, o fato de algumas terem

pastores não graduados é um

problema. "Existe hoje muito

charlatanismo, do dia para a noite

surgem novas igrejas. Está se

vendendooEvangelhoassimcomo
se vende banana na feira",

isso e acredita apenas na primeira.
"Ela nos é dada de presente no dia .

donossobatismo.
Nãoprecisamos fazerriadapara

tê-la", sugere. Assim, a respon
sabilidade de seguir os ensina

mentos e alcançar a salvação cabe
exclusivamente ao fiel. Para
fraseando o apóstoloPaulo, o pas
tor resume: "como cristãoeu posso
fazer todas as coisas, mas nem

todasme convêm".
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DESASTRES NATURAIS

ONU registra recorde de
missões na América Latina
As pquipps ajudaram
em casos dp furacõps,
pnchpntps p tprrpmotos

GENEBRA
A ONU (Organização das

Nações Unidas) registrou um

recorde no número demíssõe. de

emergência enviadas à Américas
Central e do Sul para auxiliar
vítimas dos desastres naturais na

região em 2007.
ACoordenaçãoeAvaliaçãode

Desastres daONU (UNDAC, na
sigla em inglês) realizou 14missões
em 2007, das quais nove foram
enviadas às Américas.

Do total, 70% das equipes
foram enviadas para ajudar
vítimas de furacões e enchentes,
"provavelmente uma idéia do que
estáporvirpor causada realidade
da mudança climática", afirmou
um porta-voz daUNDAC.

As equipes de emergência
foram enviadas para o México,
Uruguai e Bolívia depois de en

chentes severas nos países; para a

República Dominicana, Hon
duras, Belize e Jamaica após tem
pestades tropicais e furacões; epara
o Peru, depois do terremoto que

atingiu o país em agosto.

Terremoto registrado no Peru em agosto matou mais de 500 pessoas

Em um comunicado, o Es
crilório para Coordenação deAs
suntos Humanitários da ONU

(OCHA, na sigla em inglês)
afirmou que, até este ano, omaior
número de missões para a região
havia sido em 1998, -quando a

organização. enviou' oito equipes
para a América Latina.
AUNDAC tem mais de 160

gerentes de emergência em 57

países. O programa é responsável
porcoordenara respostaàprimeira
fase dos desastres naturais,

Desde a fundação, em 1993, a
Coordenação já enviou 167
missões. O recorde foi registrado
em 2004 e início de 2005 em

resposta ao tsunami que atingiu o
Oceano Índico.

Polícia reforça fiscalização após recorde de acidentes
BRASíLIA

Após a Operação Natal, a

Polícia Rodoviária Federal

(PRF) lançou, a zero hora de

ontem, a Operação Ano-Novo.
A fiscalização nas estradas
federais será reforçada até a

meia-noite do dia 1º. Para evitar
o recorde de vítimas registrado
no feriadoprolongado doNatal,
que deixou 196 mortos e 1.879
feridos em 2.561 acidentes, a

PRF -promoveu ajustes na

fiscalização durante as festas de
fimde ano.

Para aOperaçãoAno-Novo,
a fiscalização deverá ser re

forçada nas rodovias que levam

aos principais balneários.

Segundo a PRF, ao contrário

do período de Natal, quando
os deslocamentos ocorrem em

direção ao interior, o destino
das viagens das comemorações

.

de fim de ano concentra-se no
litoral.

Para o inspetor da PRF,
Alvarez Simões, que coordenou
a Operação Natal, a nova

operação teve início com gran
des preocupações, diante dos
números registrados no último
feriado..

.

Uma alternativa viável, se

gundo Simões, par? evitar que o
registro de acidentes continue a

subir, é aumentar o orçamento
da PRF, calculado em R$ 1,7
bilhão ao. ano. Desse total, o
inspetor garante que apenas R$
200 milhões são destinados a

investimentos. Para ele, o

número precisa ser dobrado,
sobretudo em áreas como a

tecnologia,
-

para que os abusos
nas estradas possam ser

combatidos.
A PRF recomenda atenção,

principalmente aos motoristas

com destino ao Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, São Paulo e
Santa Catarina, estados que
atraem milhares de turistas,
inclusive estrangeiros.

ECONOMIA Da Rpdação
redacao@ocorreiodopovo.com.br

CPMF
A Federação Brasileira de Bancos informou que os bancos

debitarão a CPMF até o próximo dia 4 de janeiro, das contas
de seus clientes. O recolhimento é efetuado no terceiro dia

útil da semana seguinte à ocorrência do débito/retenção o

que, normalmente, acontece às quartas-feiras, salvo nas

semanas em que existam feriados.Por isso, na primeira
semana do ano, o débito/retenção da CPMF, dependendo
da rotina de cada banco, ocorrerá até sexta-feira, dia 4 de

janeiro. A partir do dia 7 de janeiro, com a extinção do

tributo, não haverá mais débito/retenção de CPMF.

Inflação
o Relatório Trimestral de Inflação a respeito das

estimativas para o cumprimento da meta inflacionária,
embora tenha sido considerado positivo por analistas de

renda fixa, não dá sinais de novas reduções na taxa Selic

no próximo ano. Esses profissionais ressaltam que o relatório
foi positivo porque sinaliza o cumprimento da meta e mostra

a economia crescendo mais que o projetado pelo mercado.

Moda
Passada a euforia do Natal, as grandes varejistas de moda

do País avisam: pode faltar produtos nas lojas no próximo
inverno. O motivo? O governo federal ainda não liberou as

cotas de importação de' produtos chineses, que no ano

passado saíram em agosto. Em novembro, a Associação
Brasileira do Varejo Têxtil (Abeim), representante das redes

C&A, Renner, Riachuelo, Lojas Marisa, Grupo GEP (Cori
e Luigi Bertolli) e Mango (MNG), protocolou no Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic),

.

um documento explicando a seriedade da situação e

pedindo que o governo libere ao menos 40% das cotas para
que as empresas comecem a trabalhàr.

'

Lucros
A Petrobras anunciou que seu Conselho de Administração

aprovou a distribuição de R$ 1,316 bilhão, correspondente
a um valor bruto de R$ 0;30 por ação ordinária ou preferencial
remuneração aos acionistas, sob a forma de juros sobre o

capital próprio. O valor a ser distribuído está sendo

provisionado nas demonstrações contábeis de 31 de dez�mbro
de 2007 e deverá ser desembolsado até 30 de abril de 2008,·
com base na posição acionária de 11 de janeiro de 2008.

Dólar x euro
o dólar tende a encerrar em 2008 sua queda vertical em

relação-ao euro, que já dura dois anos, com a compra de
ativos norte-americanos por parte dos fundos soberanos da
Ásia e do Oriente Médio, dizem estrategistas de câmbio. A

divisa norte-americana deverá se valorizar 3,5%, para US$
.1,40 por euro, segundo a mediana das estimativas de 42

estrategistas consultados pela Bloomberg. Este ano, o dólar
caiu 9,9%, para US$ 1,4502 por euro, depois de recuar 10%
em 2006. AMerrill Lynch, o Morgan Stanley, o Citigroup e

o- Bear Stearn venderam US$ 20 bilhões em participações
para impulsionar seu capital, corroído por prejuízos no

mercado de crédito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DOPOVO ESPORTE SÁBADO, 29 de dezembro de 2007 115

OSNI ALVES

ATLETISMO

São Silvestre terá

representante de
Cuaramírím
Atleta amador detém marca

próxima a corredorPs do
chamado pelotão de elite

GUARAMIRIM
DeiversonAndréBerns, 23, irá

viajar para São Paulo amanhã

para no dia seguinte participar da
tradicional corrida de São
Silvestre. O atleta ,que é natural
de Guaramirim e mora no bairro
Ponta Comprida ,costuma correr

percurso de 20 quilômetros dia
riamentpara semanterem forma.
Oatletaestá se preparandohádois

_ anos para a corrida e pretende
chegar entre os 100 primeiros na
categoria livre.

Deiverson, que émetalúrgico,

está a apenas cincominutos abaixo
do tempo de elite, ou seja, corre
15 quilômetros em 49 minutos.
O atleta guaramirense cole
ciona mais de dez medalhas de
ouro em competições estudantis
e pretende ir além. "Quero, após
esta experiência, participar das
maratonas de São Paulo e do
Rio de Janeiro e trazer muitos

títulos para nossa terra", disse
Deiverson.

Para esta competição Deiver
son conta com patrocínio da rede
de postos Mime, Vitrine Auto-

_
móveiseauxíliodoClic (Conselho
de Lideres Comunitários) que
através do presidenteMiro Dal
pra busca incentivos por todo

município.

Milan quer levar o

gaúcho Ronaldinho
BARCElONA

Se épegadinhade dia damen
tira, .

comemorado neste 28 de
dezembronaEspanha, não se sabe,
mas o diário Marca , principal
veículo de esportes do país, es�

tampa em sua manchete desta
sexta-feira a transferência do
meia-atacante Ronaldinho Gaú

cho do Barcelona para o Milan
como certa para o próximo dia 1Q

de janeiro. Segundo o jornal es
panhol, o clube catalão receberia
cerca de 40milhões de euros para
abrirmãodo jogador que caiu em
desgraça junto àmídia e à torcida

por suas fracas apresentações na
atualtemporada e cederia Gaú

cho aos italianos na reabertura do

mercado, no início do ano.
AlémdeRonaldinhoGaúcho,

oMarca também anuncia a trans

ferência do lateral italian:o Zam

brottaparao rubro-negromilanês.
Assimcomoobrasileiro, o jogador
da Azzurra perdeu espaço com o

técnico FrankRijkaard e não vem

rendendo o futebol esperado nas

OIVULGAÇÃO

Ronaldinho:125 milhões de euros

últimas partidas do clube catalão.
O interesse do Milan pelo
pentacampeãomundial é antigo e
o namoro teria começado a virar

casamento na noite de quinta
feira, emuma reuniãoenvolvendo
diretores do clube italiano e o

representante do jógador, seu
irmão, RobertoAssis.

-

Apesar de ter contrato-com o

Barça até 2010 e uma cláusula
rescisóriana casa dos 125 milhões
de euros, o clube catalão estaria

disposto anegociaro atleta por até
um terço do valor, oferta que o

Milan está propenso a aceitar.
.

esporte@ocorreiodopovo.com.br

Há dois anos Deiverson treina em percurso de 20 quilômetros para disputar sua primeira corrida de São Silvestre
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