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• EDITORIAL.

Está valendo
A partir de terça-feira, 1º de

janeiro de 2008, governos
municipàis, estaduais e federal
estão proibidos de fazer
distribuição gratuita de bens,
valores ou benefícios, exceto
nr ISOS de calamidade pública
ou de estado de emergência.
Exceção, também, para os

programas sociais autorizados
em lei e que começaram a ser

executados em 2007. Neste
caso, o Ministério Público po-

'

derá acompanhar a execução
financeira e administrativa dos
programas. São as regras para a

campanha eleitoral desse ano já
em vigor. E que também acabam
com pesquisas eleitorais de
nenhuma credibilidade e de
interesses puramente especu
lativos, já que o registro junto à

.

Justiça Eleitoral passa a ser

obrigatório. A divulgação- de
pesquisas sem o prévio registro

�'
A divulgação de pesquisa
fraudulenta constitui crime,
punível com detenção de seis
meses a um ano"

das informações SUjeita os

responsáveis amulta no valor de
cinqüenta mil a cemmil Ufirs,
cada equivalente a R$ 1,064l.
A divulgação de pesquisa

fraudulenta constitui crime,
punível com detenção de seis
meses a um ano emulta no valor
de cinqüenta mil a cem mil
Ufirs. Entre os meses de janeiro
,e' junho, partidos políticos
poderão veicular propaganda
partidária gratuita nas formas de
inserção nacional e programa
em bloco. Entre os 27 partidos
políticos com registro no TSE,
24 deles terão o direito de exibir

programas em cadeia nacional
de rádio e televisão. Já as

inserções serão veiculadas por
13 legendas .:
Ao eleitor, na maioria

, alienados quanto a observância
das regras por partidos epolíticos
cabe o dever, sim, de fiscalizar. ,<

Até porque, eleitos, são os que
vão legislar em nome de todos
e de cada um por força do
mandato outorgado nas umas.

Ignorar o que fazem com o

dinheiro público originado
nas fontes de impostos retira
o legítimo direito da cobrança
posterior, dando margem a

que outros mensalões pro
duzam novas manchetes de

amargas lembranças como o

que vimos nos dois últimos
anos. Com a corrupção se

-

pode acabar, mas é preciso
que todo cidadão de bem faça
disso um objetivo de vida.

• PONTO DE VISTA

Femusc: evento internacional
com' a marca de Jaraguá do Sul

Desde sua primeira edição, o
Femusc - Festival de Música de
Santa Catarina vem se consti
tuindo em um evento de grande
importância na cultura brasileira,
seja na apresentação de concertos
domais altonível artístico interna
cional e de classes instrumentais
com grandes mestres da música,
sejano seuenvolvimento socialpor
meio de atividades que integram
seus músicos à comunidade,
privilegiando todos os segmentos.

Com esse propósito, a edição
2008 do Fernusc não poupou
esforços para atrair os melhores
professores, não somente pela
consagração de suas carreiras
como intérpretes da música e seu

reconhecimento como pedagogos,
mas especialmente por sua

dedicação humanitária à causas

educacionais e culturais em países concertos emmunicípios próximos
emergentes como 6 Brasil.

- da Jaraguá do Sul, contando com
Com igual determinação, o a participação de professores e

Femusc tem como proposta atrair alunos. Para a edição 2008, essa

os mais talentosos e dedicados
estudantes da música, indepen
dente de sua condição social ou
nível de aprendizado musical.
Entre os alunos do Femusc estão

profissionais atuando nasmelhores
orquestras do país, jovens ini

ciantes e amadores provenientes
de cidades do interior onde o

ensino musical é limitado, assim
como jovensmúsicos provenientes
de dez outros países em quatro
continentes.

É na área social, entretanto,
que o Femusc se destaca em tela

ção a outros eventos do gênero,
no Brasil e no exterior.Durante as

duas semanas da edição 2007
foram apresentados quase uma

centena de apresentações em

escolas, hospitais, orfanatos eoutros
espaços na comunidade, além de

• Alex Klein, Diretor
artístico do FEMUSC -

Festival de Música de
Santa Catarina

,

programação será ainda mais

incrementada.
Um dos diferenciais deste

envolvimento com a comunidade
se apresenta também como um

projeto audacioso que visa à

formação de um grupo de mil

pessoas, organizadas em uma

orquestra e um grande coral que
apresentarão na Arena Multiuso
uma das principais peças de Bach
- "Magnificat". É uma iniciativa

arrojada porque vai envolver
pessoas de Jaraguá do Sul e mu
nicípios da região que não têm '

contato diário com a música.
Durante o período de realização
do Femusc, elas aprenderão e no

dia 2 de fevereiro realizam um

grandioso concerto de encer

ramento.

É, portanto, umaoportunidade
de termos um evento de padrão
internacional, com a.marca que

já tomou conhecida Jaraguá do
SIJI nomundo inteiro.

• DO LEITOR
Textos escritos por alunos da Rede Municipal para o Programa

de Educação Fiscal e Cidadania - Cidadão Consciente,
realizado pela Prefeitura de Jaraguá do Sul

Eduçação Fiscal e Cidadaniá
Eu sou Leonardo,
um cidadãoconsciente,
estou preocupado,
com a nossa gente.

A cada dia há menos cidadãos conscientes.
O imposto é caro,
muito ruim de pagar"
mas traz benefícios, escolas e ruas

para nós podermos usar.

Na compra de um CD
ou de um milk shake
a notinha é a solução,
pois também ajuda a melhorar
a segurança, a saúde e a educação.

Os impostos são IPVA, ISSQN,
também tem o IPTU o ICMS,
o imposto de renda e outros.

Só não vá confundir:
recibo é uma coisa,
cupom ou nota fiscal é outra .

E agora eu quero saber,
se você pode ensinar,
ajudar o colega a entender,
pois isso também é um dever,
além da nota fiscal exigir,
e os nossos direitos garantir"

• Leonardo Ferreira da Cruz, aluno vencedor da Escola Anna Towe Nagel

Nota Fiscal
A nota fiscal é um direito do cidadão, sem ela 'uão temos

comprovação de nossos bens, e não podemos trocar mercado.
Se exigimos nota fiscal, o dinheiro dos.impostos vai pra a

prefeitura reformar praças, construir escolas e outros.

No teatro vimos que é ilegal coisas piratas e aprendemos que
mesmo quando vamos ao mercado devemos exigir nota fiscal.
Mas se não exigirmos o dinheiro ficará para os proprietários do
estabelecimento, e assim nossa cidade ficará sem reformas, escolas
bonitas, ruas asfaltadas, etc ...

Por isso vamos exigir nota fiscal, ai .sim nossa cidade vai
melhorar.

• Pamela Bertoldi, aluna vencedora da Escola Waldemar Schmitz

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e 'podem
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POLITICA
Massacre 1
Os números são da

Polícia Militar Rodo

viária, depois que os co

nhecidos pardais foram
retiradas das rodovias
estaduais catarinenses

por força de projeto de
lei do deputado Pauli
nho Bornhausen (DEM):
de 1995 até 2002, ano

em que os radares foram

aposentados, 4.987 aci

dentes, contra 8.668 por
ano a partir de 2002. Ou.
74% a mais. A lista de
feridos subiu de 2.832

para 5.696, �u 101% a

mais. As mortes pra
ticamente duplicaram,
de 197 para 308.

Massacre 2
E tem mais: o mesmo

levantamento mostra

que os custos também
subiram. Com gastos
médios do Estado de R$
71 milhões/ano com os

acidentes, desde 2002,
a despesa média saltou

para R$ 129 milhões,
mais de 80%. Um per
centual assustador sob
todos os aspectos.

Massacre 3
Incluindo os resul

tados da operação San

gue Bom, a PRF somou

612 motoristas dirigin
do sob efeito de álcool
em Santa Catarina em

2007, um número 33%
maior que em 2006,
com 458 casos. A'multa
para esta infração é de
R$ 95'7,7Q, com sete
pontos na carteira de

motorista. E ainda há

quem ache que a mídia:

exagera quando rotula
os irresponsáveis como

assassinos do volante.

t FAVOR;DE;SPEDIR�
SEANTESDE
ACESSARQ
PORTÃODE
EMllARQUE

Celso Machado
redacao@ocorreiodopovo.com.br
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A conferir
Volta do recesso da

Câmara de Jaraguá, em
fevereiro, será tal qual
andar em chão de brasas.
E com um novo perfil:
depois da eleição de
Maristela Menell (PT do

B) à presidência do

Legislativo, cidadão
menos avisado poderá
pensar que o bloco da

oposição seja o da

situação e vice-versa.

Tamanho o bombardeio

que virá contra os

'contra'.

RETRANCA

�RQ E
Vão esperando ...
Aquelas melhorias na

SC-416, reivindicadas há
anos' pelos moradores e

por alguns vereadores vão
continuar no papel. Se
gundo a titular da Secre
taria deDesenvolvimento

Regional, Niura dos San

tos, os recursos não estão

previstos no tal orça
mento descentralizados..
Estão previstos no orça
mento do Deinfra, co
mandado por Mauro
Mariani (MDB), através
do BID 5.

Sonho
As três pontes previs

tas no projeto Transja
raguá são amenina dos
olhos do prefeito Moacir
Bertoldi (PMDB) para
2008. São obras que

podem ser vistas, palpá
veis, em cima da terra.

Politicamente, costu
mam dar bons resulta
dos nas umas. Ao con

trário da rede de esgo

tos, muito mais priori
tária até que pontes, po
rém esquecida pela
maioria porque jaz
enterrada.

Eleições
"Se for do caso, teremos candidato a prefeito,

mas isto, em princípio, não está no nosso

projeto". Joaquim Alberto Domingos, presidente
do PV de Jaraguá do Sul, que substituiu o

vereador [urandir Michels. Mas a lista para
vereador promete competir em igualdade com

os chamados partidos grandes.

Saúde
Enquanto o Hospital São José aumentou para

210 o número de leitos destinados a internações,
em Guaramir im o grande desafio da

administração do Hospital Santo Antônio, em
2008, é a conclusão do centro cirúrgico,
projetado para até três operações simultâneas.

Indisciplina
Apelo patético nas plataformas de embarque da

rodoviária de Jaraguá do Sul (foto) é pertinente.Não
são poucas as pessoas que, além de atrasadas em

relação ao horário de viagem, ainda ficam aos abraços
e beijos, retardando ainda mais a saída dos ônibus.
Além da nenhuma consideração para com os outros

passageiros e com os próprios motoristas. Inva

riavelmente, são os primeiros a reclamarquando não
chegam a seus destinos nos horários previstos.

Silêncio
No episódio da eleição damesa diretora daCâmara de

Jaraguá, tem gente estranhando o silêncio do diretório
do Democratas diante do voto dado por José Osório de
ÁVila àMaristela Menell (PT do B). Principalmente do
presidente do diretório;Cad Pavanello, titular da vaga

ocupada porÁvila.

Recíproca
Jaime Negherbon (PMDB), eleito vice-presidente,

mas contestado porRonaldo Raulino (PDT), que lança
mão do Regimento Interno para ocupar a vaga, disse

esperar solidariedade de Maristela no mandado de

segurança que pretende impetrar na Justiça. Afinal,
todos

_

os votos dados a ela pelo bloco da situação e

simpatizantes foram decisivos. No final de novembro o

PT pediu de volta no-TER e ao PMDB 0 mandato do
vereador. O relator é o juiz Volnei Celso Tomazini.

Agora pode?
Sempre crítico feroz da carga tributária que o

governo sempre jogou nos ombros do contri

buinte quando fora do poder, o presidente Lula
encerra o primeiro ano do segundo mandato bem
pior que seus antecessores. Em 2007, os

brasileiros trabalharam 146 dias só para pagar

impostos. A cada R$ 100 ganhos, R$ 40 para o

governo. Só somos superados pelos suecos (185
dias) e franceses (149), mas nem se compara o

nível de vida.
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Campanha
Como acontece há três anos, sempre na época de fim de ano,

professores, funcionários e acadêmicos da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá db Sul) se mobilizaram na arrecadação
de gêneros alimentícios que foram doados à APAE - Associação
de Pais e Amigos de Excepcionais. Coordenada pelo SetorCultural
daUNERJ, a iniciativa conseguiu arrecadar cerca de 300 unidades
de produtos especiais para alimentação. A entrega dos donativos
aconteceu com a apresentação do coral da UNERJ. Também foi
entregue aos professores da APAE uma guirlanda confeccionada
em chocolate pelos' estudantes do curso de Moda.

Comprovação de dados
o, alunos pré-selecionados no ProUni (Programa,

Universidade Para Todos) deverão comparecer à instituição
de ensino superior para a qual se candidatou com a

documentação que comprove os dados informados na ficha
de inscrição. O prazo, que começou ontem, segue até 1 º de
fevereiro. De acordo com o Ministério da Educação, deverão
confirmar interesse pela vaga 101.997 candidatos. As vagas
que não forem preenchidas pelos estudantes convocados nesta
etapa serão oferecidas novamente em uma segunda chamada,
no dia 13 de fevereiro. Uma terceira chamada será feita no

dia 4 de março. No total, 855.734 estudantes se inscreveram
para concorrer a uma bolsa de estudo nas 1.416 instituições
de ensino superior que participam do programa. São Paulo
registrou o maior número de candidatos (213.724), seguido
por Minas Gerais (121.075), Bahia (81.181) e Rio Grande do
Sul (64.814). A lista dos alunos pré-selecionados em primeira
chamada pode ser consultada no site do PtoUni.

correio,com@oCorreiodopovo.com.br

Concurso em Corupá
A Prefeitura de Corupá abre no próximo aia 14 de janeiro

as inscrições p� Conairso Público. No total são 8l vagas
entre nível Superior, Médio e Fundamental. O salário varia
de R$ 452,27 aR$ 6.344�10. Entre as vagas estão cinco para
assistentes 'straf1\tos com�o de R$ 757;29, nove
auxiliares de manutenção e conservação (R$ ,452,27), 11
A ..

eSe .

452,27),16vagasparaprofessores
e entre outras..Asinscri�s terão
que setfeitas pessoalm.en.tena sededaPrefeitura (RuaGetúlio
Va 443).Máisinformaçõespelotelefone (47) 3375,1171.

,
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Federais
As universidades federais

estão autorizadas a promover
concursos públicos para a

contratação de professores e

técnicos administrativos. Na
última sexta-feira (28 de.
dezembro), foi publicada no

Diário Oficial da União a

portaria que autoriza a abertura
de 2.355 vagas para professores
do magistério superior e 1.628
para técnicos. Do total de

,

vagas para professor, 1.546
.

destinam-se à contratação de
novos profissionais e 809 à

,

reposição. Quanto ao cargo de
técnico administrátivo, 899
servidores serão contratados e

729 vão repor vagas.A portaria
informa que a nomeação d01!
aprovados deve ocorrer a partir
de março. Segundo o MEC
(Ministério da Educação), as

instituições de' ensino têm

prazo de seis meses para abrir
os concursos públicos e

contratar os profissionais. As
contratações fazem parte do
programa de expansão univer
sitária doMEC.

GM I Zatira Elegance
Ar Condo + DH + VIdros EléI. + Alrbag
ComPo Bordo + RodlIS'Uga IJM!
AljG:'04IQ5 • �MII:�
COR:Prata

, VALOR: Entrada de R$23.800,oo
12X deR$ 599,00

'
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DESESPERO 'Convênios assinados garantem
recursos para obras em 2008

OSNI ALVES

,

JARAGUÁ DO SUL - cidade. Para o Programa de
Mobilidade urbana (Trans
,jaraguá) serão R$ 534, 4 mil, dos
quais R$ 5.3,4 da prefeitura.

O Badesc (Agência de Fo
mento

. de Santa Catarina) vai
liberar financiamento de R$ 5A
milhões para .aquisição de má

quinas, equipamentos, pavi
menração de vias e construção de
pontes. A contrapartida' da
Prefeitura de 300,{} do valos

" '

O Ministério da Saúde já
liberouliberou recursos para:
Vigilâncllt -Sanitâría, .dentro do,

projeto de Modernízação dó
Sistema de Vigilânciaem Saúde:
são R$ 23 mil para compra de

equipamentos e capacitação de '

profissionais,Emendadodeputado
federal Carlito Merss (PI) de R$
100milsãorec�paraaplicação
na construção de um posto de

, saúde no bairro [araguá 99.
"

A prefeita em exercício

RosemeíreVasel (PCdoB) assinou
na semana passada uma série de
convênios que garantem recursos

para aprefeituradeJaraguá doSul,
no exercÍcio de 200S. Do PAC

(Planode Aceleração do Cres

cimento), o município receberá
recursos da ordemde R$ 16,7
milhões para obras da rede de
.esgoto sanitário, que deverão ser
licitadas já nesse mês de janeiro;
o, projetos vão beneficiar os

bairrosNovaBrasília" Vila Lenzi e
BartadoRioCerro.Do total, R$ 5
milhões a fundo perdido e outros

R$1,7milhão comocontrapartida
da prefeitura. De emenda

parlamentar do deputado federal ,

CláudioVignatti (PI) aprefeitura
comandante Nelson G_onçalves receberáR$ 117mil para serviços
de Oliv�ira, o tempo gasto entre de sinalização turística, com
a,sede da guarnição até o local _

colocação de placas em toda a
do incêndio foi de apenas oito

'

minutos. Alídio Pasold,morador
próximo acabou ferido na cabeça
quandobombeiros caíramdo alto
de úma escada apoiada em um

, poste. Mas elemesmo amenízou
o fato e disse tratar-sedeummero

acidente. '

DOAÇÕES � A família
Antunes já ganhou, através de

doações, telhas e tijolos, porém a

quantia não é suficiente para
levantar uma nova casa. Quem
tiver interesse em colaborar com
algummaterial Pode ligar para o
telefone 843J�3703, c�m Í\n� ,

telina, ou 3373�S225 e falar com
Leoni. Antelína Antunes, 58, é
diarista,� o marido, Alberto, 43,
é operário.De acordoComo casal '

, an�demaiornomQ�ento
é conseguírmáis tijolos e cimento.

Antelina e Alberto caminham entre os escombros que restaram da residênciâ de 60 metros quadrados
, ,

Família perde até o carro
em incêndio na Corticeira

alimentos' e costuma fazer

entregas na cidade de [oinville.
Antes de chegar na BR�101,
segundo a mãe do rapaz, o

motorista foi avisado que a casa

estava em chamas pelos vizinhos
e retomou para o local.

Antunes, que deveria ter sido de
.

Dos 60 metros' quadrados da
momentos de felicidade junto dos residência não sobraram nada,
parentesna cidade deQuedas do tudo virou cinza. A geladeira
Iguaçu, no Paraná, foi de grande recém comprada, todos osmóveis,
tristeza. A casa onde a família roupas, utensilios domésticos e até
residia no bairro Corticeira, em mesmo o automóvelVolkswagen
Guaramirim, pegou fogo na Santana, que estava na garagem
manhã de sábado, 29 de .ficou completamente destruído
dezembro, porvolta das 6h20.Ô' 'pelo fogo.
casal, AlbertoJacioki eAntelina ' A tragédia aconteceu na rua

Antunes dos Santos.só soube de Amizade, uma transversal da rua
tragédia quando chegava do

, José Rover Belegante. Dois
estado vizinho. P�uco antes de o -", caminhões e nove Bombeiros,
fogo inicial; oúnicoaestarnacasa VolUntários deGuaramirim traba
era Sérgio Antunes dos Santos, lharam para tentar conter as

26, que saiu às 6 horas damanhã ,chamas. Populares reclamaramda
para trabalhar: Sérgio émotorista demoráno atendimentoporparte
de uma distribuidora de dos Bombeiros, mas, segundo o

Proprietários estavam
no Paraná em visita
a familiares

OSNIALVES
.

GUARAMIRIM
O réveillon da família

.�
,

Colégio Marista
São Lufs

MATRícuLAS ABERtAS
WWW.MARI,SlA.ORG�BR

47 .. :33'7108:18

PM pren,de em flagrante ladrão com 70 Kg de CO�I! "

'

, .','
.

GUARAMlfUM • umaempresaaolado. Oflagrante sofr�u váriós' furtos. o, fios de

APoticiaMilitard�Gyarani{: �teceupotvoltadas2�h40;mas
.

cobre� produto.;do r()ubo, sãó
,

tim prendeu rui nOitç, dê: sâbâdo; ,QIlÍdÓ5�cpflseguiU�. v�iídid� a�}6 o'quilo, o que
29 de dezembto;qnlfÍomem q:ue .. Segundo a.Polícía Mllihri; ós, ',. tehderià áos bàddi46s a quantia
estava no 'ihteriórd� �tripresa .

db� ehltaram pelq� :fuil4gs .� 1,
-r api:Ó�âa'4�,R$.}@1-S�1�;

·_it;'.!�ft.\···
dafirma partiu;de fimclonáiioS de "arívídades há algum tellllXi e já : ;,.J�qÍo�dqAtroz.

'

','
)':._ .,'

',;

'\ ��: :;;;:���;.�;;: ��-/',; .::>:< .,�� :"), :;::'t;;·; -::::\k'�.��-�"'> :"�"; , .,"
..

- .' ;:', s', ,:.:. � .�;.,� _"'.'. 1;�r ::( .�,::1:· ::��?::�S::j;(�k�i�:�:��·:��rj,1·;.t{(\�;�?\1}f:�;1:;��t��:�L'/ � ( ','
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OS heróis,' com ou sem su- oficialMaxxwell Smart'e Agente 99

perpoderes, vão dominar a entram no combate contra uni desastre
telona em 2008. John Rambo, global. ,

Homem de Ferro, Indiana Jones 4, O As fé�ias de julho poderão ser cur

IncrívelHulk, Agente 86, Speed Rater, tidas dentro do cinema. Já que as no

Batman, Hellboy 2, Harry Potter, Star -vidadés não serão poucas. O filme de
Trek, e Bond 22 são estréias garantidas' SpeedRacer, o exímio corredor abordo
no Brasil.

'

de seu possante Mach 5, tem-como fio '

As aventuras começam em feve- condutor as tramóias descobertas pelo
reiro com o herói da guerra do Vietnã,

,

_,pài de' que os campeonatos automo

John Rambo. Retirado numa vida Pfl� bilísticos 'estão sendo comprados. Já
cata naTailândia após ter sobrevivido à .Bacman - O Cavaleirodas Trevas che
tantos traumas, o velho soldado vê seus ' : gil carregado dé expectativas, Chris

planos de calmaria abalados pelo
'

-rian Bale revive o homem-morcego em
seqüestro de um grupo de humanistas "uma luta-sombria contrao crime orga
cristãos. Em abril estréia o Homem de nizado� Ainda ern julho, as telonas
Ferro. Aqui, os vilões são vietnamitas ,mos'traÍ1l Bellboy em meio a, luna'

que,
.

depois de um ataque, prendem . guerra,mortal entre,humanos:'e cria-
Tony Stark, vulgo Homem de Ferro e 6 : -turas de outI:ad'imensão.·

.

obrigam a constru ir uma arma.
"

HarrvPotter � o enigma-do Príncipe
Harrison Ford aparece na tela gran-

'

'. estréia' em novenlbro� Neste filme, o

de em maio pela quarta vez na pele'de:'
.

bruxo iniciá su�' jornada para a

Indiana Jones. Nesta história, o ar�',·. destruição de Lord \folde'mort.
queólogo é atraído por mi.stério que Q , Dezembro encerra o ano dos heróis
leva à América Central, onde confirma com as estréias de Star Trek e Bond 22.
a ligação dos maias com extrater- A aventura de Star-Trek se passa bem
restres. antes da rrípulação do Capitão Kirk
Omês dejunh» tr$lq'la:ff! os cinemas assumir o comando da Enterprise, exa

uma nova versão do'O I�crível H�lk: tamepte160anosantesdonascimento
A ação do longa-metragem tem início

rio Rio de Janeiro. Desta vez Bruce
Banner investiga pesquisa genética,
numa corporação carioca. Também

'para sexto mês do ano, está prevista o ..
lançamento de Agente 86. Aqui, o

,êl�' .capitão. A próxima aventura de

James Bond é urna continuação de
'Cassino Royale. O 007 quer vingança
num ambiente em que há uma facção
criminosa armada por trás do
assassinate de suaamada.
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KEllY ERDMANN
,

JARAGUÁ DO SUL
Divididas em três vertentes

históricas, as igrejas pentecostais
reúnem cerca de 18 inilh6es de

· fiéis no país, segundo dados, do
censo d,e 2000 do IBGE,(Institute

,

Brasileiro de. Geografia e

Estatística). Somente ;:1.maior
'

.delas, a Assembléia de Deus, é

responsável por ter rriàiS de nove
milhões de,membros espalhados
pelo Brasil. Logo depois, a ,lista
Inclui a Congregacional Cristã,
com 2,5 mil, e a Universal do Amor surgiram em meados da 500pessoas.
Reino de Deus, que atinge década de 1950. Vinte anos mais ' A outra extremidade dessa
número semelhante de fiéis. tarde vieram as neopentecostais, realidade é ocupada pela As-

Mas" o levantamento oficíal . tepresentadas, em suma, pela, sembléia de Deus. A igreja tem ",

possui nove .títulos, além das Universal do Reino de Deus. 'três mil componentes na éid�de.· .............---

€Onsideradas menores,' uma Criada por Edir Macedo, há': Conforrneopastorjoel'Paulinoda
imensidão de agregadas que, '28 anos, ela.possui templos no Silva.responsável pela pregação
junras.somamoutrosdoismilhões mundo inteiro.No Brasil, amaior evangélica na igreja do .Centro,
de seguidores.' Tudo '. isso fatia de fiéis está nos estados de são 18 pontos de cultos, todos,
alcançado no início cÍo último São Paulo, Bahia:e Rio de Janeiro" construídos apartir da chegada ao
século, no caso das duas principais," berço da igreja. Só no, território .• Vale do Itapocu, em meados de

, .

'consideradas de primeira geração. catarinense são 30 mil, Jaraguá 1950. "Somos omaiormovimento
'

já a Quadrangular; Brasil para do' Sul' representa uma parcela p��te-c6st?idoBrasile,poriSso,0,s
Cristo, Casada Bênção e Deus é "airida pequena desse mo�tante':. '

,mais populàres", explica. .,

,

,,'1, .

A Igreja �ssembléi� de': Brasil. Gunnar Vingren e Daniel bençãopodeparrícípardasanta
, ,� Deus;.ássim como todas as

.

Berg, ambos excluídos da ceíaOscongregados.comosão
.. :. outrasde suaramíficação.teve . '�omunhão batista.iiniciam o 'c1.amÇldos aqueles quenão

,

· I ..origem a :pàrtir dá. Reforma
-Ó.

movimento evangelizando pessoas . formp.batizados, são impedidós I.
I ProrestantedeMartimLutero..

' no Pará -, De Belém, 0$ pastores.' .detomarovinhoecomercpãc ·1· . P�lÊIVÍICA
. J Aindano século 16, elecausou chegaram a outros estados, 'dá.ceriinôniÇl. Parase tómarúm j

'. Ao cont_r�r�ó do�. católicos�. os pentecostais se negam a f)r�( para,
i

fis
..

'

h'" . 'li
.

,

-,

'

'I' 'd'
.

b'· A' .'. •. : i:. l ri
. .

:

, .: .

l'
..

,. santos. "Nao Criticamos, nao somos quebra-santos, mas nao cremos

I·
surasna egemoruacato ca estimu an o a a rangencra pastor, o ne precisartetpeto ·'

.. ···1 .
,

I d' "I
.. " I" t

.

J I
..

•

.• •

"

•

;
»Ó:» • '. ".' •

.

•

.:
•

• :.- .' '". ' :. ,
• que e e.s possam ser um velcu o e sa vaçao , exp Ica f) pas ar oe

· ss-
ao contestar algumas praticas . nacional, Estamos em todos os ' ')Jl�IlOS; o curso. médio de :-.'. Panlíno dá Silva (foto), da Assembléia de Deus.

,I religiosas da época:A atitude cantos", diz o pastor [oel-Paulino, " Teologia:. Além disso, á i�eja ,I .',
.

'.

'

.

. 1 de fixar 95 "t�sefna port� d� da S�Vâ. . '. .

.: e�ge'qe setrpovo 'a aprovação' I':
I um caste�? ale.rriãó lhe rendeu A crença quemove o .grupo�,

..

do candidato aoposto. Os I.,
I, aexcomUJ.1não:-,'

.

em parte, semelhante às. demais. "

. integrantes dá Asseli!hl�ia-:são I' ,Igrejas de origem pentecostal: 17 milh(les e 617 mil fiéis

,

1"
.

; Depois dolüté!à:llisma, foi ígrejas do
.. cristianismo. A base .. id-onvidadó,s apagar o dísimo " i ... , .Assem'bléi� de De�s:_8 milhõe� e 41 � �il .

i .

a
.

vez � das pe1'lteçostais se�e'ô preceito de crer em jesus :

. (1.0% do salário líquidO)',e a 'I C,o�g!egaclOnal.Cnsta do Br�S,II:? �11�oes e 48� mil

t ' f·k.. d C' . D AAs blé i: li' d '1' 'd"�' Umversal do Remo de Deus. 2 rnilnões e 101 mil

:I conquistarem l�lS,��r:, o nstoeem. e�s. . se).ll .eta, ole�,so.clta
aao �ngo os I EvangQlho Quadrangular: 1 milhão e 318 mil,

I afora. No c�so.4a"'"pnncll?al �e Deus_.,reahza, 0 :atü ex�lv-. c�l�<?$., Na ,co�c;pça� g;eles," I' Deus é :Amor: 77� mil

I, delás, o surgnnento aCQnteee ,slVClmente nos adultos e emagua ,nenhumd01id9lSéalgo�P9Sto, 't' Maranata: 277 mil

,t' einhovembrode 191O,quaRdo,_ ·cóFteúte.Jáastt)lffi¢ionaisü(�ín.. ,..: e).·sim, vnlurlçárlQ, 19u�1':a0 J ,'. Brasil para Cr�sto: 175 ';lil
.� dois rrriSsionários ch(�gatan1ao" nas'criariças; ,Quem,'re��be;_'; a,': ',�elibatb: . ':.

.,

", . i . Çasa d� Benç�0:.126 mil

,:1 ,..

>., ...::.,'fi\:'/.,.�:�.'··
'

""".,"",'" ..

";;�",'�;�:::_, Nov�,�lda:92,mll

REUGI:ÕES (3)

Pentecostais crescem porque
são populares � diz pastor

P-IERO RAGAZZI

Movimento possui
ramificações que
surgem' a cada di�

Assembléia de Deus (foto) é a mais numerosa de Jarapuá do Sul

�

I A Universal do Reino de dias atuais.A igreja afirma que

I Deus divulga, em seu site, que "o Senhor Jesus Cristo con

I possuimais de oitomilhões de cedeu autoridade espiritual

I�
fiéis no Brasil. Porém, a pes- ..: aos seus seguidores, não so

guisa mais recente do IBGE mente para curar os enfermosI 'II.,I calcula apenas dois milhões e e expulsar os demônios, mas,
1101 mil. Além disso, a igreja .sobretudo, para levar a sua
� I.11.•.... ;:�bém faz q�estão 9d6e PSalavra,comdpoderdd°Espf:írito ti

.

mrormar outros numeros:, anto, a to o omun o e azer
I.•mil pastores, 4,7mil templos e discípulos". II

I.: predsençal em 172 país2e2s. AOl d QuantoEdàs °Mfertasd,e o� I
I toe o, e a geraria mi ízimos, ir

.

ace o e '"

i.;;;: empregos diretos no planeta. categórico ao transíormá-losem I
• I
I CRENÇA - Os membros atitudes sagradas. Ele entende i
I devem crer em apenas'um que ambos são "santos como a I� Deus e serbatizados nas águas palavra de Deus" e "significam fi correntes, como ato público de fidelidade e amor". I

'

i fé. Depois, é precisomudar os Quem resolver' ser um �
. I hábitos para jamais- cometer pregador, segundo o pastor i
I "atos �rrados" ou possuir Vandré:an:d ". Câfdoso; do I" ,

,"

I vícios. templo central de[araguá do •

'1 Da mesma forma' que a Sul, precisa somente' constat ':If

,,:.... Assembléia de Deus, a Uni- nos cádastros da IURB. Não I
versaltambémconfianosdons existe qualquer exigência de

i do Espírito Santo sob a ótica formação superior, média ou i�

'" de ainda serem acessíveis nos básica.
I .

:. I
�ôliill'.·:e:iôliiil .a���.rI!fI,�_...;.,.".....,...,;;;�'o!1fIi!�'

CÉSAR JUNKES

NÚMERO DE FIÉIS DO MOVIMENTO PENTECOSTAL
SEGUNDO O IBGE (CENSO DE 2000):

-,.
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JARAGuA DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1 ° - Self/Sáb/Dorn!
Qua/Qui) (14�30, 16h40 - Seg)

• Cine Shopping 2
Encantada (Dub)
(16h40, 19h, 21h10 - Self/Sáb/Dorn!Qua/
Qui) (16h40 - Seg)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(14h30 - Self/Sáb/Dorn!Seg/Qua/Qui)

• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina
(14h, 15h4S, 17h30 - Self/Sáb/Dorn!Qua/
Qui) (14h, lSh4S - Seg)

Antes Só do que Mal Casado
(19h20, 21 h30 - Self/Sáb/Dorn!(lua/Qui)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1O-Todos os dias)

• Cine Cidade 2
Encantada

(19h, 21h10- Todos os dias) .

Bee Movie - A História de umaAbelha
(lSh2Q, 17h1O-Todos os dias)

• Cine Mueller 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16hSO, 19h20, 21hSO - Self/Sáb/
Dorn!Qua/Qui)

.

• Cine Mueller 2
Bee Movie (Dub)
(14h, lShSO, 17h40-Se>r/Sáb/Dorn!Qua/Qui)

PSEuTeAI)10
.

(19h30, 22h - Self/Sáb/Dorn!Qua/Qui) _

• Cine Mueller 3
Encantada (Dub)
(14h1S, 16h30, 19h-Se>r/Sáb/Dorn!Qua/Qui)

Antes Só do que Mal Casado
(21 h20 - Self/Sá�/Dorn!Qua/Qui)
BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16hSO, 19h20, 22h-Se>r/Sáb/Dorn!
Ter/Qua/Qúi)

.

• Cine Neumarkt �
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40, 19hOS, 21 h30 - Self/Sãb/
Dom!rer/QuW:0ui)
• CiÍla Neuniarkt 3
Os Porralokinhas
(13h20, lSh1 O, 19h1S - Self/SábIDom'Ter/
Qua/Qui)

.

Encantada (Dub)
(17h1S, 21 hSS-Se>r/Sáb/Dorn!Ter/Oua/Qui)

• Cine Neumarkt 4
Bee Movie (Dub)

/

(13h30, 17h20, 21 h40 - Self/Sáb/Dorn!Ter!
QIla/Qui)- .

Encantada (Dub)- ..
_ ,

. (1ShtS, Hih30-Self/SáblOlJrn!Ter/Qua/(lui)
-.:.'

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Nova linha Joinville-Jaraguá
sofre atraso no cronograma
o Correio do Povo noticiava no final do ano de 1987 que os empresáriós .

da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, na então última ;"

reunião daquele ano, manifestavam preocupação com o àtraso do
cronograma de construção da linha de transmissão da Oelesc, que ligaria

.

a subestaçãode Joinville à subestação de Jaraguá, de 138 KVA. Prevista
inicialmente para ser entregue em dezembro de 1988, já havia sofrido
atraso de três meses e agora somente seria concluída em março de 1989.
A preocupação maior era com a sobrecarga da subestação da época,
que colocava em risco todo o abastecimento de energia da cidade.
A construção da linha de transmissão Joinville-Jaraguá era a prioridade da ',

Celesc, garantia o presidente NogertWiest.
.

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

SANTO
Santo Antero
São Cirino
São Florêncio
Santa Genoveva

1954
Anunciada nos EUA a formação de
lJIJ1a comissão para investigar as
denúncias de que o fumo provoca
câncer do pulmão.

1959
A União Soviética informa que teve
êxito o lançamento de um foguete
em direção à lua.

196r
Começam na China choques entre

partidários e adversários da revoluçâo
cultural, causando 54 mortos.

19-15
<"

o ministro Shigeaki Ueki, anuncia a

descoberta de um campo
petrolífero no litoral do estado co
Rio de Janeiro.

UTILIDADE PÚBLICA
MÚSICA-
O Festival de Música de Santa
Catarina acontece de 20 de. janeiro a

2 de fevereiro de 2008, em Jaraguá
do Sul.lnformaçóes no site
�.femusc.com.br.

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

,

1977
o FMI concede ao Reino Unido um

empréstimo de US$ 3,9 bilhões, o
-

maior já concedido a um 6nico país.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo fechado em Santa Catarina
O tempo fica instável nesse penado,
com presença de muitas nuvens e
chuva Isolada. Há risco de temporals.
Devl�o a umidade e temperatura elevada
continua a S(lnsaçáo de abafamento. (:)

• FLORIANÓPOLIS'
MiN: 23°/ MAx: 29" '.
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IftljoPnilioo
Magnólia sai à noite eViriato pensa que
está sendo traído. Henrique incentiva
Chico a levar Raquel para conhecer a
fazenda. Alcebíades vai à selaria, e
encontra com João Antônio. O jovem
tenente garante que está só de
passagem. Chico passeia com Raquel
a cavalo. Trajano conheceJoãoAntônio
na barbearia e o convida para almoçar
em sua casa. Chico beija Raquel. Laura
pede que aVirgemmande um sinal que
sua mãe está viva e uma ave branca
entra voando na gruta.

SPW Pl!caIkIs
Miriam implora a Simone para parar o
carro antes que aconteça um acidente.
Um carro da polícia persegue Simone.
Ariel se arrependede terajud;ldoSimone
e avisa Vicente sobre o seqüestro de
Benta eMiriam. Juju descobre que pode
tersómais seismeses de vidae contaa
Adriano e Romeu sobre sua doença.
A1essandra confirma paraAmadeu que

'

Bealrizesteve nagaleriaRomeu pmmeIe
ajudar Juju com todos os tratamentos

possíveis. Amadeu diz a Flávio que
acredita que Beatriz seja culpáda.
Simone joga o carro em um barranco.

DuasCaras
SiMa abre champanhe paracomemorar
o acordo que Ferraço fez com Maria
Paula, mas ele permanece disperso. Os
homens de Lobato avançam pela
Portelinha. Gioconda encontraNarciso
eJuvenal e dizque gostariade conversar
com Evilásio. Gioconda fica no meio
da confusão. Evilásio vai à casadeJúlia,
Barreto avisa sobre 11 invasão e pede
ajUda para resgatarGioconda. A polícia .

impede aentrada de Evilásio e deBarreto
na Portelinha. Lobato chega à porta da
associação. Juvenal grita que vai sáir. '

Amore InIJ1as
Fabíola fica curiosa para saber de
Antonia se Pedro� apaiXonado. Ela
diz que não vai conlar. Valquíria tomª

•
vinho comJacira Pelrônio chegae beija
Valquíria. Fabiola trabalha no

,

compulador; enquanto Antonia estuda
projetos ao seu lado. Pelrônio dizpara'
JurandirchantagearAlexandra. Antonia
tenta sersimpálica com A1icé,mas fica
corri raiva dela. Fabíola repara que

'

Antonia não tira o olho de'Alice e
"

pergunta a razão, Ela conta que Alice é
a paiXão de Pedro:

CaminllJsooCli.'
, Júlia perguntaquantoTaveira querpara
ficarcalado e o delegado escreve ovalor
num papel. JÚlialhe eJJlrega um cheque.
Tavaira diz para Júlia: que irá levar Dina
para deléga�ia Césarfaz unfescârÍdalo
pornãopoder irembora também,'Júlia
avisa que irá mandá-Io'com Pachola
para ilha. Beatriz encontra Vavá
desacordado e o leva aléJúlia, quefiCa '

feliz por ter encontradore menino.
,

Marcelo e Maria vão à casà�uiga
para falar sobre os mutantllS. Érica
interrompe e diz que já viu Maria na lV
sendo acusada de matara pai. '

ASSUMIRAM'
HaydenPanetHere e Milo

Ventimiglia protagonistas
da série "Heroes"
confirmaram que estão
namorando. Os atores, que
vivem Claire e Peter Petrelli
na ficção, se conheceram
nos bastidores dasérie e se

apaixonaram. Há algum
tempo, Hayden eMila
negavam rumores de que
estaria rolando algo mais
entre eles. Desde julho os
dois são vistos juntos. A
informação é da revista

"People".

SUDOKU -

ocorieiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

NOVIDADES
Dois nevos personagens
prometem agitar a novelinha
Dance, Dance, Danceda
Band nesse mês. Um deles
será Vinicius Cardoso. Ele
entra na história cornoMP3,
o novo faxineiro da

FundaçãoVeronicaMarques
e chamará a atenção de
Amanda (Dayenne
Mesquita). Já o outro
personagem Eric Maia

, (Fernando Belo), é o novo
interesse romântico da
heroínaSofia (Juliana
Baroni).

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciànte. 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. �

DIY,IRTA.,SE

Pergunta difícil
Um dia, a menina estava
sentada observando sua mãe
.Iavar os pratos n.a cozinha. De
repente, percebeu que a mãe

.
. tinha vários cabelos brancos
que sobressaíam entre a sua

cabeleira escura. Olh.ou para
sua mãe e lhe perguntou:
- Porque você tem tantos
cabelos brancos, mamãe?
A mãe respondeu:

.

- Bom, cada vez que você faz
algo de ruim e me faz chorar

.

ou me faz triste; um de meus

cabelos fica branco.
A menina digeriu esta revelação
por alguns instantes e logo
disse:
- Mãe, porque todos os
cabelos de minha avó estão
brancos? .

,
,

Leão (22/7 a 22/8)
.

Ficar em casa vendo um bom filme vai ser bom. Di� para sonharjá que Netuno atinge seu signo.
Ouça música, ponha incensos, você precisa criar no seu ambiente doméstico, um clima'de
encanto e de leveza.

.

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4) .

Netuno está em mal aspectado com a Lua hoje fazendo com que você esteja extremamente
sonlíador e com uma energia muito intensa. Portanto, evite discussões e aproveite monientos de
folga que tiver para meditar e escapar de tanto nervosismo.

Touro (21/4 a 20/5)
A Lua no signo oposto ao seu, porém mai aspectada no.céu, pode fazer com que você acabe
criando fantasias irreais a respeito da pessoa amada. Evite criar fantasmas onde não existe. Hoje
é um dia para você organilar a sua vida e não brigar com as pessoas que ama.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
.

Você passa um dia um pouco confuso com o aspecto de Netuno COm Lua. Tem muita coisa para
fazer ao mesmo tempo e está com pressa 1;0mO se o mundo fosse acabar amanhã. Calma, o ano
está só começando.Fa§a uma agenda para ter uma organização. ,

Câncer (21/6 a 21m
O dia do canceriano não estã tão positivo com os aspectos da Lua no céu. Você pooe estar
exagerando no seu idealismo e no romantismo. Hoje é um dia para você apenas curtir o que
aparecer de bom, nem que seja ficar assistindo televisão.

.

Virgem ·(23/8 a 22/9)
Quem lida com comunicações deve prestar bastante atenção hoje pois Netuno deixa as idéias um
pouco confusas. É importante também não fazer nenhum negócio sério porque pode haver mal-
entendidos entre o que se fala e o que se entende,

.
.

Libra 123/9 a 22/10)
Hoje não é bom fazer investimentos. Também não é um dia para sair P9r aí e gastar dinheiro. üs
astros o deixam muito impulsivo e também pode se enganar e se iludir com.propostas que não ,

sejam tão positivas.
.

EscQrpião (23/10 a 21/11) .

Mais um dia de Lua no seu signo, porém, em àspecto tenso com Netuno; faz com que você pre
cise, antes de qualquer coisa, ter os pés na terra; CaiTiinhe, ande, faça tudo o que for necessário
para você encarnar e aterrar. Não crie tristeza com coisas que não tem a ver com·você.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Você pode descobrir alguma coisa que está misteriosa num dia como hoje em que Lua e Netuno
o conduzem a isso. Preste bem atenção, ouça a voz do inconsciente e c9nsiga juntaras peças,
de um quebra-cabeça que está sendo montado. ' .r.>

Capricórnio (22/12 � 21/1)
Capricomiano, tome cuidado com o que diz com os amigos. Pode haver a)guma confusão no meio
disso já que Netuno está forte. Não se iluda com falsas propostas e muitomenos reaja a algum
comportamento agressivo que alguém possa ter comvocê.

Aquário (21/1 a18/2), .

Apesar de sua imagem pÚblica estar em exposição, não é bóm'você se mostrar demais, pais
pode parecermuito mais autoritária do que realmente é. Controle o jeito.defalar e não exponha
muito o seu desejo para as pessoas que estão próximas.

Peixes (19/2 a 19/3) ,

O pisciano está mais confuso hoje com seu regente Netuno em aspecto com a Lua. Estará mais
sonhador e sua intuição à flor da pele. Evite fantasias negativas. Se for para sonhar, comece a

idealizar as coisas que deseja realizar.
.
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POSITIVO

SANTACA'fUINA
'

IfdacaO@OCOllliodoPllVo.çom.br '

DIVULGAÇÃO

,

Porto municipalJem valor médio de US$ 1,59 por quilo exportado, crescendo 16% em relação ao ano de 2006

Itajaí tem carga demaior ,'. '

"

'
-

� ,.

devalor agregado no país
Novembro trêhou com i,,

.

I

US$ 5,7 bilhões na
"

balança de rxportações
.

, ITAJAí
Os números consolidados até

. .

o momento pelo Ministério do
.

Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior apontam o
-

PortoMunicipal de Itajaícomo o
Porto que movimenta a carga de
maior valor agregado entre os

prinC$aisportosbiasileitos.
AtéomêsdenovembrooP6rto

de ItajaíexportouUS$5,7bilhões,
re'ferente's a 3,5 milhões de'
toneladas de mercadorias. De .

acordocomosnúrnerosdolvíl'K;
(jvalormédio do quilo exportado

Rectita cambial turística bate na cas,a, d,os US$ 4,4' bl"

, ",
. ",

, OCORREIO DOPOVO "

"SCGás amplia rede de, distribuição
no Estado para 40 municípios'
FlORIANOPOLIS

Ao inauguraro sistema de gás
naturalnoPostoBrava, localizado
no Km 148 da BR-101, em Ita

perna, o presídente da Com

panhia deGás de SantaCatarina
, Ivan Ranzolin, informou que a

empresa já está presente em 40
municípios. "Desta forma,
cumprimos a meta estabelecida -

para: 2007. Evamos trabalharpara
.ampiiar consideravelmente a

rede demunicípios atendidos no
próximo ano, objetivando colocar
ao alcance de um número cada
vez maior de catarinenses esse

insumo moderno, econômico e

ecologicamente correto", de
,darou Ranzolin. O presidente
acrescentou que também entrou

em operação o Posto Roldan, em
.

SãoFrancíscodo Sul, primeiro do
'

município a abastecer com gás
natural Assim, a SCGÁS fecha
o ano de 2007 com 91 postos
ofertando gás natural para uso

veicular, .sendo 86 atendidos
diretamente pela Rede de

Distribuição de Gás Natural e

cinco com GNe - Gás Natural
Comprimido, rransportado
através de caminhões.Aempresa
conta também com 136 clientes
indústriais, 93 comerciais e dois
residenciais.Ranzolin lembrou

que a partir da inauguração da
rede de distribuição de
Florianópolis (ilha), aempresavai
incrementar o atendimento ao

segmento residencial.
SEARA, Peritos ainda estão

analisando as evidências que

podem apontar oque causou no
último sábado a explosão de uma
loja, de fogos de artifício,
locaÍizadano centro da cidade de
Seara, região oeste, de Santa
Catarinaque deixou duas pessoas
feridas levemente e causou
grandes estragos em dezenas de
casas próximas. Segundo apolícia
Militar, o acidente' aconteceu
quando funcíonáríos estavam

carregando os fogosparaumshow
no interiordoRioGrandedoSul.
Aéxpectatíva é.de'que até sexta
fein!sej;ún conhecidas as causas

" do �ciÂ�9.�e. ,,' "

'em Itajaí chegaa uss 1,59, o estad� do Paraná; as expor
maior do país. Em relação ao tações somaram' 0S$, 1'0,6
mesmo período de 2006 o bilhõese 22,5 milhões de to'

ProJ"eto depesq-uisa
- do projetono pfêÔ:rio. "Diantedo

crescimento já chega a 16%, neladas. O valo agregado da
_

tema corri que trabalhamos, com
também um dos maiores mercadoria exportada através é destaque nacional foco no desenvolvimento de
deseinpenhos do país. do porto de Paranaguá ficou no

'

. bíodíeselassociado à solução de
OportodeSantos,considerado 'patamar, de US$ 0,47 até

, problemas ambientais, e pela
o maior complexo portuário da novembro de 2007 e US$ 0,40 BLUMENA'U ,produção textual.encaminhada,
América Latina, enviou ao nomesmo.período de 2006. O projeto de pesquisa tfnhamossim.grandesexpectatívas
'�ercado internacional US$ 39,9 , Para o superintendente do ; "DesenvolvímentodeProcessode quantoa um ótimo resultado na
,bilhõese42,8milhõesdetoneladas PortoMunicipalde ltajaí,Wilson CraqueamentàTérmicoContínuo

'

premiação", afirmaHenry.
de mercadorias. Apesar do alto FranciscoRebelo, os números do paic:tProduçãodeBiocofnbustíveís Desde 2001,ospesquisadores,

.

valor financeiro, Q quilo da -ministério vêm firmar o com, à partir de Resíduos Gordurosos ligados,ao cursode Engenharia '

mercadoriaquesaidopaísatravés promisso assumido pela atual como Alternatíva de Energia Quúni_Cà; inilialharilliilobtenção
de Santos vale em média US$ àdministração. "Crescímento '�hovável"rendeua?Sprofes56res, dec:ombustív�isprovenientesde
0,93. Até novembro do ano sólídoesustentãvelgeràndosern- pesquisadores da FURB; Henry- fontes alternativàs. Resíduos
passado, amercadoria em Santos pre mais e melhores oportunída- FmnçaMeyer eVinicyus Rodolf<;>

"

"gordúrOS(,)S oriundos de.caixas de
era negociada a US$ 0,88. .des de tra�o e, renda para,a Yíggers, a segunda colocação no ':gorduras e rejdtOs'das indústrias

No porto de Paranaguá, no ' Wrtllição'\ eOfiitiza.' ,,',

'Prêmio Péter Murányi 2007 '

,

mgotm�:cotno 61€0 defrango
"

Desenvolvimento Cíentíficó.e �â'o usadós na obtenção do
, Tecnológico com enfoque em. /bibdleseV �'

' '

.

EnergiasRenováveis."
.

, : _.''A, pesqtiis:ijniçiou com a

"O projete concorreu Çüro43 ,prÜd1içáô\1ê tnri_'Jitro de bíodiesel
trabalhos indicados, envolvendó ., é hoje, a Universidade fá tem

BRASILIA Iadoatênovembro.Acíírajásope- em 2006;Os dados de gasto e " 180pesquisadores,edepoisdê�r ,ê3pacidádep.u-àabastecet; Coma
O�b de2007 fOi��elhorda nfem3,890A>osUS$ 4,316bilhões " permanência cbtÍipletQs ,sobreo, analisado por uma ,COrrUsSãd' PfodpçãÓerrí:�ratórioiQFÜJllihiStóriâdoturisInoitlte�ciômll. regístradosemtodooanode Zêôô; :.anode2001SérãôdivuIgadosem ,Técnica e Científica, foi Móvel. l", destaca o doutor e

no Brasil no que 'dii respeito ao recorde histótico.até então. 'janeiró.O estudo fará parte do encamínhado com outros dois" pé�quisã.d()r.O:biodieseLé um

gasto dê turistas estrangeiros no Se este ritmo formantido_, a ' "relatório "Demanda Turística ,trabaIh()S finalistas para oIWi", cOriili.lli;tiv�t 'ffieriospoluente 'do
país.DeacordoconloBancclÇen:-, estímatívaé que'areceitacambíal

: Interrlllci�rihl2OÕ7", que traz o informaHemyMeyeLSegllndoo qUe o produzido apartir do
tral; ar®ta:� turlStica�-"c ttíruticafet:he2007próxímaaUS$\ p�rfil dó �ta estrangeiró no., pesquisador, havia', giai}des,- • �ti61e<_> (um dós causadores do
II¥l (J.S$ 4,484.bilhõêsno�cun'i�;, 5 bilhões -cerca de 15%mais que_"> :erasiL)

-

,'.
"

"
"

'.,

expectativas quanto à,oolôê:aÇão " �téitÓ'�tt*}.:' :,
'

.,
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Quênia já soma mais de trezentos mortos
País pstá acostumado a

atuar como mpdiador dp paz
p não dp ponto sdp conftitos

NAIRÓBI
O .governo do presidente

Mwai Kibaki acusou na quarta
feira o partidode seu rival Raila

Odinga de desencadear um

"genocídio" no Quênia, en

quanto os mortos na violência
decorrente de uma eleição
contestada passavam dos 300,
"Está se tornando claro que
esses atos bem organizados de

genocídio e limpeza étnica fo
ram bem planejados, finan
ciados, e ensaiados por líderes

'

do Movimento Democrático

Orange (ODM), antes das

eleições gerais", informa uma

declaração lida pelo ministro

Fundiário, Kivutha Kibwana,
em nome de seus colegas de

gabinete.
O ODM não respondeu de

imediato a acusação. Os parti
dários de Odinga, em sua

maioria de sua tribo, a dos Luos,
atribuíram a violência a Kibaki

por este ter "roubado" os votos,
da eleição presidencial de 27
dedezembr;

Já houve muitos choques de
Luos contra membros da tribo

Kikuyo, à qual Kibaki per
tence. Num aparente gesto de

conciliação com o ODM,
Kibaki convidou- todos os

membros do novo Parlamento,
dominado pela oposição, para
uma reunião na Casa do Go
verno em Nairóbi, na quarta
feira. Não se sabe' quantos
parlamentares oposicionistas

,

vão participar da reunião. O
uso do termo "genocídio" vai
chocar os quenianos, que estão

acostumados a que seu país seja
'visto pelo mundo como uma

dernocraçia estável, destino
turístico e de investimentos e

oásis de paz numa região volátil
e marcada pelo genocídio de
Ruanda em 1994:O Quênia é

- aliado importante do Ocidente
em seus esforços,antiterroris
mo, recebe fluxos crescentes de
dinheiro da China e está

acostumado a atuar como

'mediador de paz - e não ponto
de conflitos - em regiões tensas
da África, como Somália e

Sudão.
Desde sua independência

da Grã-Bretanha, em 1963, a

tribo Kikuyu domina a' vida

política e econômica no país,
que hoje é a maior economia

da África Oriental e a que
cresce em ritmo mais acele-

DIVULGAÇÃO/AP

�;'_'.: . - ,..

Grupos de quenianos confrários ao governo de Mwai Kibaki destróem ônibus em protesto contra suposta fraude eleitoral

rado. Países ocidentais pediram
calma e que instituições inter
nacionais como a União Afri
cana e a Comunidade Britânica

procurem conciliar Kibaki e

Odinga. Cada partido acusa o

outro de fraude eleitoral, e

Odinga planeja um comício

gigante para a quinta-feira.
Cerca de 30 Kikuyus morreram
na terça-feira quando uma

multidão ateou fogo a uma

igreja onde os Kikuyus tinham
se refugiado em Eldoret, no

oeste do país.
O episódio lembrou os-más

sacres de centenas de milhares
de pessoas em igrejas durante
o genocídio de R�anda em

1994. O ataque em Eldoret foi
um dos piores episódios na vio
lência que'já levou quase 100'
mil quenianos a abandonar suas
casas, sendo que alguns atra

vessaram a fronteira do Uganda.
Em Naivasha, no vale do

Rift, dezenas de pessoas ficaram
feridas em ataques de vingança

pelo massacre na igreja, e cerca
de 300 moradores locais apa
vorados passaram a noite acam

pados na cadeia e na delegacia
de polícia. Kibaki tomou posse
no domingo, depois de os resul
tados oficiais da eleição indi
carem sua vitória sobre Odinga
por margem estreitá de votos.

A missão de observação da UE
disse que a eleição "não satisfez
os padrões internacionais e

regionais chaves em eleições
democráticas".

·Fim da CPMF muda desconto do INSS e pagamento de aposentadorias
BRASíLIA

As alíquotas de contribuição à
Previdência Sociál vão subir a

partir deste mês devido ao fim da

cobrança da Contribuiçâo Provi
sória sobreMovimentaçãoFinan
ceira (CMPF), que deixou de

vigorar no dia 31 de dezembro.
O novo percentual da contri

buição previdenciária para os

trabalhadores que têm salários até
R$ 868,29passará dos atuais 7,65%
para 8%. Para as pessoas com

rendimentosentreR$ 868,30 eR$ ,

1.140, a alíquota voltará a ser 9%
, em vez dos atuais 8,�5%. ,

A alteração só atmge, portan
to, os trabalhadores que têm renda
de até R$ 1.140, faixa que estava

isenta,do pagamento da CPME

Para aqueles que ganham acima

desse valor, não haverá alteração.
Com o restabelecimento da

'tabelaoriginal, o contríbuínte com
renda mensal de R$ 868,29, por
exemplo, vaipagar amais R$ 3,03
ao INSS por mês. Já aquele com
rendimento de R$ 1.140 terá

acréscimomensal de R$ 3,99.,
OUTRAMUDANÇA-Os

benefícios dosmais de 25 milhões
de segurados do INSS até dez
saláriosmínimos sofrerãoum ajuste

,
� partir deste mês, também por
causa do fim daCMPE

-

O ajuste é necessário porque o
INSS, desde .que começou a

vigorar a CPMF, acrescenta ao

valor de cada benefício a quantia
a ser paga referente à contribuí-

,

ção, a fim de assegurar a isenção
ao� beneficiários. Sem a CPMF,

.

esse acréscimo deixará de ser feito.
Para os beneficiários, o INSS

·Indústrias de'�eill
contratar m,' is
sÃo PAULO

As primeiras previsões para
informa que não muda nada:' , 2008 indicam que O emprego
porque eles receberão o mesmo estará em' alta em vários setores

valor final. Ou seja, eles deixam 'produtivosnoPaís:Umasondagem
de ter o acréscimo, mas também da FGV (Fundação Getúlio
não pagarâo'rnais 9- CPME No Vargas),porexempIQ,mostróuque
início deste mês, aposentados, dois terços das indústrias

pensionistas e beneficiários da pretendemcontratarfuncionários
Previdência ainda receberão os até fevereiro.A construção civil,
benefícios com o acréscimo em particular, projeta bater
equivalente à CPMF porque a recordes na contratação de mão
folhade pagamentojáfoiencarni- de-obra. O setor automotivo
nhada aos bancos.Ovalor pago a planeja ultrapassar 3 milhões de

maispelo INSS,serádescontadono veículosfabrícados, oque significa
pagarnentoseguínte.emfevereiro, 'mais postos de trabalho. Novas
referente à competência de siderúrgicas entram ern operaçâo,

tudo para fazer frente aojaneiro.

crescimento. de 10,8% na

produção de açobruto para 2008 -

1 meta é praticamente dobrar a

capacidade produtiva até 2012.
Uma projeção da LCA
Consultores aponta que os novos

empregos com carteira assinada
devemfechar 2008 próximos ao 1,7
milhão de 2007.OministroCarlos

Lupi discorda: "alcançaremos sim
os 2 milhões de empregos, isso

porque o investimento émaciço".
Aexpansão do emprego tende

a ser maior para quem tem mais

estudo, vive fora das.metrópoles e
recebe menos de 2 salários
mínimos ou na faixa de 5 a 10
salários. E a renda do trabalhador
das regiões metropolitanas em
novembrodeste ano, R$1.143,60,
é ainda inferior aos R$ 1.167,96
domesmomês de 2002.
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MAIS PRAZO

Lula prorroga até junho
validade de restos apagar
Mudança eleva volume de

despesas de 2008 para
mais de R$, 20 bilhões

BRASíLIA
O presidente Luiz Inácio

Lula da Silva assinou decreto

que prorroga até 30 de junho
de 2008 a validade dos restos a

pagar relativos aos Orçamentos
de 2005 e 2006. Os restos a

pagar são compromissos de

pagamento contraídos pelo
governo para obras em fase final
de execução que estão con

cluindo o processo orçamen
tário - que sedivide em empe-

.

nho, liquidação e pagamento.
Nesse caso específico, se

gundo uma fonte, os restos a

. pagar se referem a obras que
nem passaram pela fase de

liquidação: as empresas não

conseguiram concluir suas

obrigações em tempo hábil e,
por isso, não podem receber.
Assim, os ministérios res

ponsáveis pedem a pror

rogação.
Em tese, esse mecanismo é

válido por um ano, mas o go
verno' usa-o de forma recor

rente quando há atrasos em

c-

.
Lula com o ministro da Fazenda Guido Mantega, revendo as contas

obras. A maior parte das ações
que tiveram os restos a pagar

prorrogados é do PPI(Projeto
Piloto de Investimentos). Com
as prorrogações e os testas a'

pagar de 2007, o volume de

despesas comprometidas -em

anos anteriores que farão parte
da execução orçamentária de
2008 deve ser elevado, po
dendo superar a casa dos R$ 20
bilhões.

Argentina determina cota para televisores brasileiros
BUENOS AIRES

Os televisores fabricados na
zona franca de Manaus conti

nuarão sendo alvo de medidas de

salvaguardas para entrar no

mercado argentino. Na segunda
feira, 31, o Boletim Oficial (o
diário oficial argentino) publicou
a medida que determina que o

governomanterá uma cota para
o ingresso dos aparelhos pro
venientes de Manaus. Mas, o
governo da presidente Cristina
Fernández de Kirchner deu um

'

sinal de que as medidas contra
os televisores brasileiros serámais
breve do que nos anos anteriores.

Enquanto que a salvaguarda em

2007 vigorou doze meses, de
janeiro-s dezembro, desta vez, em
2008, a medida será aplicada
somente durante nove meses.

Desta forma, concluirá em

setembro deste ano.
A expectativa é que esta será

a última prorrogação damedida.
As primeiras restrições surgiram
em 2004, quando o então

governo do presidente Néstor
.Kirchner dererminou a aplicação
de tarifas alfandegárias para a

entrada dos televisores Made in
Manaus. Em 2005, a restrição
adquiriu o formate de uma cota.

.

Essa restrição, a pedido dos

empresários argentinos do setor,

foi prorrogada a cada ano. Os

empresários nativos alegavam
que precisavam recuperar sua

capacidade de produção.
Segundo eles, as indústrias
brasileiras estavam "depredan
do" o setor na Argentina. De
acordo com as determinações
do governo na ocasião, somente
poderiam entrar no' mercado

argentino um volume de televi
sores equivalente a 10% do
mercado local (cujo tamanho,
real sempre foi alvo de polêmica
entre empresários brasileiros e'

argentinos). A cota a ser apli
cada até setembro será de
175.244 unidades.

,ECONOMIA Da Redação
rpdacao@ocorreipdopovo.com.br

'IPVAl
O índice de inadimplência do IPVA, em Santa Catarina é

de 3,3% o menor do Brasil. Os valores arrecadados até 30 de

,novembro contabilizam R$ 556milhões, incremento de 21,67%
em relação ao valor arrecadado no mesmo período de 2006. A

previsão é que o montante chegue a R$ 590 milhões.De tudo
o que é arrecadado, 50% é repassad6,no ato do recolhimento,
para o município em que o veículo estiver emplacado. Além
do aumento nas vendas de automóveis, a pesquisa de valores
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas em 2007

registrou uma variação média de 3,39% no valor de mercado
- que é a base para o cálculo do imposto.

IPVA2
Atualmente estão cadastrados 2,6 milhões de veículos no

Estado. O IPVA mais caro é de um M.Benz SLRMclaren, ano
2007 - R$ 48.374,40 e omais barato é de umaMoto Agrale RXT
16.5, ano 1985 - R$ ?,90. As alíquotas do IPVA permanecem as

mesmas: 2% para os veículos terrestres de passeios e utilitários,
. de fabricação nacional ou estrangeira; 1% para veículos terrestres
de transporte de carga e/ou passageiros (coletivos), nacionais e

estrangeiros; 1% para veícllios terrestres destinados à locação;
1% paramotos. O IPVA pode ser recolhido no BESC, Banco do

'

Brasil, Bradesco, Itaú e na Creditran.

ICMS
Decreto de lei com base namedida provisória 142, que permite,

para o setor varejista, o parcelamento do Imposto Sobre Circulação
deMercadorias'(ICMS) em duas parcelas. A primeira corresponde
a 70% do valor e deve ser paga no dia 10 dejaneiro ou 20 de

janeiro - para os adimplentes. Os outros 30% do imposto poderão
ser pagos no mês de fevereiro, nos dias 10 ou 20 (adimplentes).

-

Imposto de renda
AReceita Federal corrige a partir deste"mês a tabela do Imposto

de Renda (IR) em 4,5%. A faixa de salário isenta do pagamento
passa de R$ 1.313,69 para R$ 1.372,81, o que amplia o número de
pessoas que deixam de recolher na fonte.

Os .mais
A equipe de analistas da Spinelli Corretora divulgou a sua

carteira recomendada para o ano de 2008. As apostas d�
corretora estão distribuídas entre os setores financeiro,
mineração, energia e saneame!lto, tecnologia e internet,
siderúrgico, transportes e industrial. Os dez ativos selecionados
têm peso de 10% cada na carteira: Weg, Eletrobrás, AçoVillares,
Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, Gerdau Metalúrgica, Dal,
OHL Brasil e Metal Leve, com base no fechamento de' 21 de
dezembro de 2007.

Gás
A SCGÁS f�cha o ano de 2007 com 91 postos ofertando gás

natural para uso veicular, sendo 86 atendidos diretamente pela
Rede de Distribuição de Gás Natural e cinco com GNC (Gás
NaturalComprimido), transportado através de caminhões.A

empresa conta também com 136 clientes industriais, 93
comerciais e dois residenciais.
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O MELHOR

Pesquisa coloca Dunga à
frente de Parreira e Felipão

.

DIVULGAÇÃO

Ex-Yolantl' tl've Sl'U trabalho
avaliado como bom ou ótimo

por 44% dos l'ntl'l'vistados.

SÃO PAULO
Uma pesquisa nacional

realizadapelo InstituteDatafolha
aponta que o torcedor brasileiro
considera que o ano de estréia do
técnico Dunga no comando da

Seleção Brasileira foi superior ao
de seus antecessores no cargo,
Carlos Alberto Parreira e Luiz

Felipe Scolari.
Segundo o estudo, o ex

volante brasileiro dos Mundiais
de 1990, 1994 e 1998, e que estréia
na função de treinador, teve seu

trabalho avaliado como bom ou Há 16 meses no cargo Gunda já c onquistoú a Copa A,mérica de 2007 '

ótimopor44% dos entrevistados.
Parreira, atual treinador da

seleção daÁfrica do Sul, teve seu
trabalhá aprovado por 39% dos
torcedores em 2003, um ano após
assumir o comando da equipe,
ocupando a vaga deFelipão.

O treinador de Portugal, após
obter a classificação para a Copa
do Mundo de 2002 na última
rodada, e antes da conquista do

pentacampeonato ns Japão e na

Coréia, teve aprovação de 37%
da população que participou da

pesquisa.
No cargo há 16meses, Dunga

já conquistou o título da Copa
América, realizada em junho na

Venezuela, e atualmente ocupa
a terceira colocação nas

Eliminatórias à Copa do Mundo

de 2010, permanecendo invicto
na competição após quatro
rodadas.
A pesquisa do Datafolha foi

realizada entre os dias 26 e 29 de
novembroeouviu 11.786brasileiros
com idade superior a 16 anos, em

390municípios.Amargemde erro
é de dois pontos percentuais, para
mais ou paramenos.

Romário chega cedo

para treino do Vásco
RIO DE JANEIRO

Mal passou a festa do réveillon
e Romário, técnico e jogador no
Vasco, já teve ontem, segundo dia
do novo ano, uma tarefa que o

.

desagrada: acordar cedo. Após as

férias, os jogadores se reapresen
taram pela manhã em São [a
nuário. Mais do que os oito

reforços contratados, aexpectativa
é se o atacante vai mesmo "ma

drugar" no clube para receber os
.

jogadores. Mas, em seu primeiro
dia de trabalhoem 2008, Romário
deu exemplo e chegou a São

Januário meia hora antes do

previstopara iniciar a sua trajetória
com dupla função no Vasco.
Durante apróxima temporada, ele
será técnico e jogador do time, o

que já acontecera emumapartida
do último ano. Ao todo, 31

jogadores. se apresentaram As
ausências foramo goleiroTiago, o
lateral-esquerdo Edu e o zagueiro
Luisão. O clube apresentou mais
um reforço para a temporada de
2008. O zagueiro Eduardo, do
Atlético-GO, se integrou aogrupo
para a disputa do carioca. O time

viaja para Dubai, nos Emirados
Árabes, no próximo dia 7 para a

l:'sputa de um torneio interna

ci, nal que contará com as

participações da seleção local, da
seleção da China e do Ham

burgo, daAlemanha.

Romário terá função duplà em São Januário: treinador e jogador

Ronaldo tira roupa branca do Ano
Novo e veste a camisa do Ramengo

Roger Federer eleito o melhor tenista de 2007 RIO DE JANEIRO 27, que deseja muito ver Q

, DIVULGAÇÃO Que Ronaldo torce para o Fenômeno atuando pelo seu time.
PARIS do ano. Federer, líder do Flamengo desde criancinha não é Embora não tenha conseguido se

O tenista suíço Roger ranking desde 2004, começou mais novidade para ninguém. encontrarcomRonaldoemAngra
Federer foi eleito o melhor o ano conquistando o Aus- Porém, vestir a camisa rubro-negra 'dos Reis, onde também passou o

desportista de 2007 pelo jornal tralian Open.sem perder um nomomento emque é pretendido réveillon, o vice-presidente de
francês "L'Équipe". Federer set. Alguns meses depois, o pelo clube do seu coração para ser futebol do Flamengo, Kléber
bateu o nadador americano suíço terminou sua parceria o maior reforço desta temporada Leite se encontrou com o

Michael Phelps, '0 piloto de com o técnico Tony Roche, mas ganha outros significados, procurador do jogador, Fabiano
rali francês Sébastien Loeb e fez uma bela campanha em principalmente parao torcedor do Farah. Kléber espera resolver a

a tenista belga Justine Henin, Roland Garros, onde ficou clube carioca. Pois foi o que situação este mês.
a mulhermais bem classificada com o vice, e se consagrou ao ocorreu no réveillon, segundo o "Ronaldo foi paraDubai e não
na lista. levantar seu quinto troféu em colunista do jornal "O Globo" cheguei a estar com ele. Mas tive
A votação foi realizada Wimbledon.·· AncelmoGois. um contato com o procurador

entre os integrantes da re- Seu SOº título na carreira O colunista revelouontemque dele. Vou me reunir com o Plínio

dação do jornal, que orga- veio no Masters de Cincinatti. o atacante do Milan, da Itália, Serpa (ex-vice de futebol rubro-
nizou ainda outra entre os Em setembro, com o tetra- do dispensou a tradicional roupa . negro), comJoséCarlos bias (vice
internautas, na qual Federer US Open, Federer chegou pela brancana viradadoano emAngra de finanças) e com Ricardo
também foi o vencedor, ba- segunda vez à marca de três dos Reis, cidade da Costa Verde Hinrichsen (vice de marketing)
tendo Loeb e o jogador de títulos de Grand Slam em urn do Rio de Janeiro, para usar a para traçar um plano a ser

rugby sul-africano Bryan ano. O final com chave de camisa do Flamengo. A torcida entregue a Ronaldo entre 15 e 20
Habana. A vitória d"ez007 é a ouro veio em Xangai, com o rubro-negra j$ demonstrou nas dias. Ou ele resolvevirdemaneira
terceira consecutiva do suíço título na Masters Cup. Ao I arquibancadas do Maracanã imediata ou mais para o meio do
na votação do "L'Équipe" para todo, foram US$ 8 milhões em Federer: três títulos do Grande Slam durante o Jogo das .Estrelas, ano", diz Kléber Leite em entre- [
escolher omelhor desportista prêmios �ó em 2007. conquistados em apenas um ano promovido por Zieo no último dia vista ao diário "Lance". \

�
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Lateral esquerdo.André Santos (de camisa branca) é sondado pelo time paulista como reforço para a série B

Coríntníans quer contratar
'..

André Santos doFígueínnse
clube do exterior, e oCorinthians
ofereceu metade do valor. Sem
Leonardo, a bola da vez é o ala

esquerdo do Figueira, de 24 anos.
O ex-presidente da Figueirense

SÃO· PAULO Participações, José Carlos Lages, .

A diretoria do Corinthians que continua auxiliando na

'. '. eontinuà ern busca de reforços 'formação do grupo para 2008,
para a disputa do Campeonato �. garante. que nenhum contato foi

,'
.. Paulista, da Copa do Brasileda : feitoaté agora. Lages acredita

.Séríe B o'do Brasíleírão. Um dos,
.

que�ehhumnovo reforço deverá
.

no'me� cotados é o do Iateral-, :. ser:an�Ílciado pelo clube antes da
esquerdo. André S.an:tos: -do '. apresentação oficial do elenco,
Figueirense. André. s'él'i�' o < rib: Certtro de Formação e

, segundo nome .da : lista. O" .: 'Ireinamento, em Palhoça. Por
primeironão acertou: Leonardo, ., enquanto, oito reforços foram

, : da', Portuguesa e da :s�t�çãó' 'cqntratados. O que não é muito,
,·.Bl'asileír� Olímpica. A L�saquer consíderado o volume de

US$ imilhões (cerca de R$ ;3,6 . jógadores que deixaram o clube

milhões) ."pelo jogador; Preço que
� depois da atual temporada -

já teria sido. oferecido 'pOr 'tim
.

foram 13 no total.

Em
.

2007, trezl'. jogadorl's
deixaram o clube l' apenas
oito foram contratados

·0Corinthians se reapresenta
nesta quinta-feira, no Parque São
Jorge, e finalmente vai apresentar
os reforços que ainda não vesti

ram a camisa corintiana. Dos oito
contratados até omomento, ape
nas os zagueirosChicão eCristian
Suárez e o atacante Acosta foram

, apresentados oficialmente.
Nesta quinta será a vez dos

zagueirosWilliam e Valença, do
. meia Rafinha e dos atacantes

Herrera e Lima. O grupo passa

por .exames nessa quinta. E
ainda hoje embarca para Itu,
cidade a 100 km de São Paulo,
onde fará a pré-temporada
inicialmente até o dia 14 de

janeiro. Três dias depois estréia
no Campeonato Paulista, contra

.

o Guarani, no Morumbi,

.Walbér,da Portuguesa,'é pretendido pelo Avaí
JARAGUÁ DO SUL
A diretoria do Avaí con

firmoua contratação do atacante
Válber Mendes Ferreira.Válber,
26 anos, nascido em 22 setembro

de 1981, em São Luis do Ma-
\

ranhão, tem 1,73 de altura e 67

quilos, disputou o Campeonato
Brasileiro da Série B pela Por

tuguesa de Desportos.

Atleta que atuou também

pelo Goiás e Atlético (PR), fez
exames médicos e laboratoriais
e foi apresentado na Ressacada

pela diretoria do clube ontem;

O CORREIO DO POVO

lado do.muro da Academia de
Futebol do Palmeiras. Trata-se de
Diego Tardelli, que nãoteve

muitas oportunidades com a '

camisadoSãoPaulona temporada
SÃO, PAULO·

.
de "2007, 'e não. deve . ser

O técnico·' Vanderlei aproveitado no time titular, enem
Luxemburgo corre atcl;; de opções rio banco'de reservas doTf!.color,
para O· ataque. do Palmeiras na. ao lqrigode 2008.
temporada de 200a: Depois de.

.

'O . que pode facílii:�r a

sondar o experiente Liedson, do .. transferência de Diego Tardelli
Sporting; a diretoria' alviverde para o Palmeirasé a disposição do

. também tentou AlanKardec, do São Paulo' em negociar em

Vasco. Porém, o Verdão agora definitive o atacante. O passe do

pretende negociar com alguns jogador, inclusive, foi fixado em

rivais do futebol paulista a US$ 1 milhão, valor considerado
contratação de promissores baixo pela cúpula alviverde.

goleadores, que poderão dar Luxemburgo acredita que sob o

retomo para o clube em futuras- .

seu comando, o atualnovato pode
negociações. Portuguesa, São ser titular, ser convocado para

PauloeSantosreceberãoalgumas disputar os Jogos Olímpicos; e

propostas. ganhar uma bela valorização.
O nome dos sonhos de A terceirá alternativa, que

Vanderlei Luxemburgo é o de seria a mais barata de todas, é o
Diogo, da Portuguesa. O jogador atacante LucianoHenrique, de 28
foi considerado o craque da Série anos, que na temporada de 2007
B do Campeonato Brasileiro, defendeu o Sport e depois o

quandoacabou sendodecisivopara Internacional,mas cujos os direitos
o retomo da Lusa aogrupo de elite federarivos pertencem ao Santos.
do futebolnacional.O problema é

.

O jogador vai se reapresentar ao
que o time do Canindé não está Peixe,masnão fazparte dos planos
propenso a negociar a jovem. do técnico Emerson Leão.

promessa. Luciano Henrique, que
Com a ajuda da Traffic, que acabou não sendo aproveitadopor

está encabeçando um fundo de Luxemburgo no Santos, tem a

investimento para injetar até R$, . vantagem de ser um jogador
40 milhões em reforços para o polivalente e um pouco mais

Palmeiras, a diretoria alViverde. experiente. Além de atuar pelas
pretende fazer uma proposta para pontas, no ataque, ele também
a Lusa. 'tem a facilidade para jogar no
A segunda0I90estánooutro: meio-campo.

Atacantes'd:os 'rivais
. _

interessam ao Verdão

Diego Tardelli, do São Paulo é um-dos Que estão na mira de Luxemburgo
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