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Real valorizado
frente ao dólar
em cinco anos

o real quase dobrou de valor
em relação ao dólar nos últimos
cinco anos, com alta de 99,5%
entre 2003 e 2007.

• PÁGINA 14,. --
'

B�B8 já definiu
quem vai para-a
casamats vigiada

,

• EXTRA - ,

Gringos' Invadem .

'

gramados para () .,,'
Brasileirão 2008
li PÁG'INA 15

'

JARAGuA DO SUL E VALE 00 ITAPOCU • N° 5.811 • R$ 1.0'0

�

Aguas-vivas invadem
praias do litoral Norte
Contato com a pele humana causa que·imaduras que precisam de cuidados especiais. PÁGINA12

RIO DA LUZ MESCLA CAMPO E INDÚSTRIA
,

.AERO RAGAnI

Algumas famílias ainda mantêm atividades de subsistência mas a fuga para as indústrias está em crescimento • PÁGINA 7

Serrana vence a
"

licitação para Aguas
de Guaramfrim

.

• PÁGINA 4

Umbanda reúne
cerca de oito mil

, adeptos no Vale
'. PÁGINA 9 ','"

Cheques com
data errada
ainda aceitos
• PÁGINA 5 '

Denúncia contra
,

Peixer deve ser

reapresentada
• PÁGINA 3
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• EDJTORIAL'

Dito e feito
"Para compensar a perda dos

R$ 40 bilhões previstos com o

que viria da arrecadação do

"imposto do cheque", o governo
anunciou que cortará R$ 20
bilhões em gastos, mas ainda
não disse onde, compensando
R$ 10 bilhões com aumento das
alíquotas do Imposto sobre

Operações Financeiras, o IOF,
e a Contríbuíção Social Sobre
Lucro Líquido. .

.

Foi em um jantarno Palácio
da Alvorada, às vésperas do
Natal, que o presidente Lula

produziu afirmações que reper
cutiram na mídia, desmen
tindo, à época, oministro Gui�
do Mantega, que havia ante

cipadomedidas compensatórias .

para cobrir o rombo deixado
com o fun da CPMR Na mesa,

salada verde, atroz com cas-
'

tanhas,' peixe e filé mignon,
com uísque, vinho e refri

gerantes de entrada. Para uma
mesa apinhada de políticos
aliados, Lola discursou antes da .

'.

o gowmo não vai fazer nada

agora. Quaqupr IllPdida quP
tivrr lIP ser adotada, só pm

2008, sem PI"Pssa."

sobremesa, com doces variados
e frutas frescas. Lula desdisse o
ministro da Fazenda, Guido
Mantega, que anunciara um

pacote de cortes de gastos e

elevações de alíquotas de
tributos. "Não vamos adotar
nenhum pacote para penalizar
os setores produtivos da econo
mia"; "O governo não vai fazer
riãda agora. Qualquer medida
que tiver-de ser adotada, só em
2008, sem pressa.

. O Orçamento não será

votado nesse ano. Não tem
.

razão para pressa"; "As coisas

vão acontecer com natura
. lidade. O governo vai encon

trar o caminho sem adotar
medidas que possam carac-

.,,-{_-

tetizar descontrole da admi
nistração"; "Não faremos nada
que comprometa o çontrole
fiscal. O superávit será

mantido. Nem asobras do PAC
nem os programas sociais serão

afetados." Mas o ministro só
estava adiantando o que viria

na terça-feita, em 2008, como
disse Lula no mês passado. A
oposição, que derrubou a

CPMF, mas também ajudou o
.

governo a aprovar a Desvin
culação de Receitas da União,
agora' acusa o Palácio do
Planalto de traição, como quem
diz que em palavra de político
não dá para acreditar.
Na verdade, como mãe do

'cheque do imposto, a oposição
provou' do próprio remédio.
Até porque Lula apenas

fotocopiou o que tinha feito
antes o tucano Fernando

Henrique Cardoso, também
derrotado na proposta de

prorrogação da CPMF criada
em seu governo.
.. '

,,"' ,

".,

• DO LEITOR
Textos escritos por alunos da Red!! Municipal para o

Programa di! Educação Fiscale Cidadania - Cidadão

Conscientl!, "atizado IJI!(a P"fliitura di! Jaragu� do Sul

A'importância da Nota
'fiscal ou'Cupom fiscal

Como moradores de Jaraguá do Sul, devemos nos preocupar com

nossa cidade. Ela é a nossa casa, que devemos manter limpa e cuidar

para que todos amigos e visitas também respeitem e cuidem, como
fazem em suas casas. Ser cidadão é exercer direitos e cumprir deveres
estabelecidos na Constituição Federal.

,

Uma coisa que podemos fazer para exercitar nossa cidadania é exigir
nota oil cupom fiscal. Com esse gesto, estamos colaborando para que
muitos de nossos direitos sejam aplicáveis através dos impostos, como
ter saúde pública de qualidade, educação para todos, segurança nas

ruas, lazer, ..
E isso é cidadania: exercer direitos e'deveres que vão nos acompanhar .

por toda vida, na nossa família.
Mas só isso não basta!Devemos também respeitar o próximo e cuidar

do que temos na cidade.
Cada vez que jogamos lixo na rua, riscamos o telefone público ou a

carteira da escola, estragamos o computador da escola, estamos jogando
dinheiro fora, porque tudo isso é comprado com o dinheiro dos impostos
que pagamos todos os dias.

E é por tudo isso que a cidade é responsabilidade de todos.

Vocêjá Pensou em fazer sua parte? Não esqueça de pedir a nota ou
cupom fiscal!

• Rafael de Souza Pereira, aluno vencedor da Escola SantoEstevão

Educação Fiscal,
Ser um cidadão consciente requer muita atenção! Pois quando

formos conscientes nossa cidade terá um futuro melhor!

Exigir nota ou cupom fiscal traz melhorias ria qualidade de vida de
. todos.

(
�;. . "

Se todos pararem de exigir'nota ou' cupom fiscal, as
..

coisas que
r .

queremos para lazer como, parques, praças, etc. .. NÓ$ rião teremos!

� PaulOC�r Vou explicar como é possível ajudai: ; ",<
.

. .'

-"

". . Chiodini/ Quandovocê pede notá ou GllPotn fiscal, as pessoas que prestam
.

<"E' : < '
"

.... ', '

..
-:

'

PresidentedaACIJS- . Serviçosestão,pagandounÚ�toquedej)oiséusadoparatrazçréoisas
" sper�nças q�e 'se :;�. Associação ';''c

" .boas para nós e nossa cidade: refÓ�'de ruas, "prnças;,ilúmiriação.•.
,

"c ..'" ....".,';.".:. .'. . ,,". '2"0"'0'"'8" . Eoipresarialde Secada um fizer sua p� em'respeito a'isso;'tud6 fícarámelhorl"

'.renovam em· 'JaraguádoSul Bom, todo mundo fala que �'ptefeitura não faz isso e aquilo. Eu
)' ,.

.

' !�.' ':'
.....,., . ". tambémfaIaya,mas�ni.seiquetÚdodeP.endedenós,êompletameRte,

" 2001' fóruni ano ;d�;'fuuitáS ':
"

positivas para que as empresas q�e é r�spoIlsáve(pela �o·_'· de nós. '
' ,."

" .'

.... /'r�;�a:ções, mas' já f� parte'dQ brasileiras continuem se des-. Vimçntaçãodos'rec�eQáforça Pretend� mudar mínhas atitudes, pois não. Sou tão pequena e nem

,

. passa�ó. Ágo�, rênóvam�s�'as' tacando na balançá comercial, .' à economia interna," muito grande, mas minhaparte eu faÍei! Eu serei uma boa cidadã.
"

. e�p�rap� para que'2008 possa evidentemente comoscílaçõesde- .

Noâmbitodo assocíarivismo, a . Edevemos continuar COm nossos deveres'de cidadão, não é só porque
<. 'ti;lriibém'�e tt�duzil'. em con':

.

pendendodosegmenro, ...
' ,ACIJS;� continuar��o no,' eu vou pegar a nota Q� cupom fiscal é,u deixarei'de economizar água,

';,quistàSp�anoSsacomuniq,ade, '�Cabe ao gov��o bus� al- senticÍ�de,in:cenii.vài- ainrutinais ':.recic� olixo� próteger'anatur� •. F�ein1inha�ee Cornela uma
,

e'régião,tx>rmei6doCre&c4nento," térnàtiv�s para que a polítlqt, �classeémPresârialapai:tiaparda
.

�4i cidade!'
, ) 'i '.

,.'"
" "

't ',:',
"

.

:...... .
.

,,", da e,có1íomi�:' e
•
do' àese�voi; ,

,

.

�seja�tivaparnosetor
I ,súa eh�cláde� r�Pr�nkâva. As .'Vivi�nQ ÍI.çà� aluna'vencpdoraÊla ESC�llRib,ei,rãó�ãvàlÓ . ,

��.t��!�);iEi1l�·"E�:;:(���_����7�a ..

'-?"-:'-

• PONTO DE VISTA :-
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O CORREIO DO POVO

.: Tribunal RegionalEleitoral de SantaCatarina retoma
suas atividades no próximo dia 7. Em pauta os pedidos
de devolução de mandatos de vereadores que trocaram
de partido depois de 27 demarço do ano passado. Acu
sados de infidelidade partidária. Em SantaCatarina são

l lZ'pedídos de decretação de perda de mandate, Em
JaraguáoPTquer a cabeçadeJaimeNegherbon (pMDB).Sem o.parque.de even- . Sobre questionamentos.

tos, Jaraguá não tem. on- do vereadorjoséOsório de
de fazer bailes públicos. Partidos , Ávila (DEM), sobre pro-
de Carnaval;' a

.

Schüt- O PMDB tem, em Santa Catarina, 155,7 mil; o Pp, messas de obras que não
. zenf�st,(eir�s C;onierêi�is" 129,5 mil; aDEM; 116,5 mil; o PSDB; 81,S'mil; e'� PI; '. teria cumprido quando
e etécétéra; A Arena, 45 ,mil filiados.O que mais'�chou no;nÍ() .p�Sagó foio . 'prefeito, O presidente do

. com Cu§t?m�itb)riaiofi' OEM, com 67 mil novas filiações seguridoo,TER;':Por. diretório do PSDB, Irineu
, que QprQjetado"pelovi&.;, .•.• , .conta, também, da hiStórica.eleiçãó,<i�(Raim.g:ndp '. P�ld, devolveu; "não fa
to itbni6 já' sê imagi,"�' .Colomboa senador, maior votaÇão n0Es.fu�o�tl,1 to,dos çoPolítiCa de favores pes-

'

........•.•J�..·.o·.ag..:vo'..a:s.•.'".d•.f.·....•.i.. e:ç.:.•.�.,.a.'.c_.·..·'.e.,..·.'.·tX,·...·.s:·.·.Pa:.l.lu.·.•..·., •....•,·�._i..::iv.·.•.
'

...••.'.�.•..•.:.::�:�r.�:/ pS"tempos: 1.734.794 sufrágios. No ,paIS,':quem inals "sbl\ÚS ou familiares". Mais
:

..

lU
.

. cresceu foioff! com 815 tÍtilflliaçges;.fu{o�()IS�:· .

)enha na fogueira. .'

. :'.,·";.i.'·
";",:',,," ......:,.

. .:''';<. <'o '

Pois é
Repórter Genielli Rodri

gues consultou o treinador
do Juventus, Roberto Pi

colé, sobre possibilidade de
treino do time na quarta
feira. A resposta foi não,
porque, disse, os jogadores
ainda estavam chegando.
Mas o treino houve. Picolé

privou mais milhares de
leitores diários do jornal
sobre notícias do 'Moleque
Tiavesso',Mesmo assim,boa
sorte.Com desejos sinceros
de que receba o salárioem
dia. De i.nn clube que, fre- '

qüentemente, teve (temi)
o borderô seqüestrado por.
credores.

.

Duros
Nemférias, nem o ter

ço correspondente. Pre
feito Moacir Bertoldi
(PM_DB) resolveu não

adiantar os valores cor

respondentes ao benefí
do que cabe aos servi

dores públicos, namaio-
, tia em férias, incluindo
dias de ponto facultati-

.

vo, desde antes doNatal
A chiadeirà' foi geral já

.

que a praxe ê outra há
muitos ario�. Pioi� da
própria prefeitura par�iü
informação de que tudo
seria pago junto coin .O ,

salário de dezembro.
"

Retrocesso .. -

. Mandatos

Segurança
No final de dezembro o

governador Luiz Henrique
da Silveira (pMDB) esteve
em São Bento do Sul. Li
berando verbas e inaugu- ,

rando obras, incluindo o

sistemade vigilânciaeletrô-
·
nica emvias públicas. E nós

aquiesperando que alguém
se mexa e cobre o prome
tidohámesespelo secretário
da Segurança Pública.

Esperando
Aliás, nem câmeras de

vigilância, nem guarda
civil, nem transporte in

tegrado, nem passagem

• única, nem estacionamen

to rotativo, por conta de

publicação errada de dois
'editais; enfim.

Lá
Membros da mesa di-

·

retora da Câmara de Ve
readores de Blumenau
fazem sistema de plantão
em rodízio desde ontem,

· até dia 31, quando ter

mina o recesso. Para
·

atender a demanda de

pessoas que procuram

r�solver·problémas ine

ren.tê� ao poder. Como
fazem a Assembléia Le

.gislativa e o Congresso.
Seria demais querer o

mesmo por aqui.

SEXTA-FEIRA, 4 dr janriro dr 2008 I 3

RETRANCA
. .-'/.,,_

No alvo
Do ex-governadorEsperídíãoAmin (PP): "O poder

é como oviolino. Segura-se COJ,Il aesquerda,mas toca
se com a direita". Nesse ano eleitoral, cai como uma
luva em Jaraguá do Sul.

E não é?
OsR$ 8,6 bilhões pagosem 2007 aoprogramaBolsa

Família devem subir para R$ 10,4 bilhões em 2008.
Mas já há reações no Supremo Tribunal Federal. O
ministro presidente Marco Aurélio Mello se disse

impressionado com o uso damáquina pública pelos
. governantes em ano eleitoral. Novidade?

Difícil
Conselho Municipal da Saúde tenta reunião com

novos médicos contratados através de concurso pela
prefeitura de Jaraguá do Sul, antes da primeira reunião
do ano, dia 29 de janeiro. Êcomo'procurar agulha em
um palheiro. Em tempo: a partir de agora, através de

.

conselhos de bairros, as comunídadesvão acompanba'r
o atendimento.

Tevê
Câmara dos Deputados analisa que obriga as

emissoras de televisão comerciais ê educativas a

legendar pelomenos 25% dosprogramas veiculados
diariamente,nos horâríoscompreendidos entre She
12h; 14h e 18h; ê lIb. e z3h-.O projeto determína
que seja legendado ou 'interçeptadà na linguagem
de sinais pelo menos urn pr6grà.ma noticioso a ser

transmitido no i>enoo.o de 8h às 23. Visa integração
social dos portadorés'�de deficiências.,

.

DesapareOidos .....

futá'criado (j;Se��'de 'í�;estigaÇão deCrmnçaS
Desaparec�dàs;·,�m.prójet(j qp: deputado' Nilson

.

Oo�Ça1ves (l'Si}B):PaWSêten.�áme�a�ção

�������;:t.t'···
.
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PLEITO Santa Catarina tem ·maior número de

,filiados a partidos políticos no, país'
BRASíLIA

Partidos já anunciam nomes

de pré-candidatos.a prefeito
Dentre os grandes partidos, o

PT (partido dos Trabalhadores)
liderou o crescimento com 108
mil novos filiados, seguido do
PSDB (Partido da Social
DemocraciaBrasileira), com 100

mil; e do PMDB (Partido do
Movimento Democrático Bra

sileiro), com 74 mil, que con

tinua sendo itmaior legenda do
Brasilcom2.096.l21, poucomais '

de 1,6% do total de eleitores. Em

segundo lugar está o PP (Partido
Progressista), que tem 1.279.311
filiados, seguidos do PSDB, com
1.196.881,doPf,com 1.156.247,
edoPDT (partidoDemocrático,
Trabalhista), com 1.020.309..

.

. �. Em 2006, o PMDB tinha
,�'

2.032.290 filiados, o Pp,
1.268.563;oPSDB,1.096.753;0
.PT, 1.048.160, o então PFL

(Partido da Frente Liberal), .

1.028.460. Atualmente, o

Democratas (DEM), antigo
PFL, tem 996.912 filiados.

.

Assimcomo ospartidos traçam
estratégias para manter-se ou

chegar ao poder, damesma forma
parte dos eleitores, por questões
ideológicas, por afinidade ou

interesse optam pela filiação
_ partidária. Em apenas um ano,

815,5mil eleitores se filiaram aum

dos 28partidospolíticos registrados
no TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) . Santa Catarina lidera o

ranking nacional, com 673.516
eleitores vínculados a siglas. O .

número representa 15,9% do
eleitorado estadual, enquanto a

��lJi;nacional é de 9;to/õJ?,·
Em t�o o país, o número de

filiados chegou, em novembro de
2007, a 12.398.639, em um total
de 127.218.165 de eleitores, de .

acordo com dados do TSE, divul
gados anteontem. Em novembro
de 2006, este número era de.
11.583.077 filiados,emum tmiverso

de 125.689.656 de eleitores.

CÉSAR JUNKES

Pelo menos oito das

legendas prometem
esquentar a disputa

, CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL
Daqui a dez meses, os 126

milhões de eleitores de todo o país
vão às urnas para eleger prefeitos
e vereadores de 5.564municípios
brasileiros.EmjaraguádoSul,pelo

.

�'£'f'Hteri.'gs 82 mil eleitores'têão
escolh�roprefeito, alémde nove.
vereadores para a próxima
legislatura. Para a cadeira de
autoridademaior domunicípio,
pelo menos oito nomes figuram
na lis ta de pré � candida tos. Moacir Bertoldi, agora no PMDB de Pinho Moreira, 'vai tentar a reeleição

.
'

Algumas legendas, inclusive, já .'

arriscam afirmar que disputarão 2004, o PP (partido Progressista)
o pleito comchapapura. É o caso também poderá encabeçar chapa
do PTC (Partido Trabalhista este ano, se confirmada a

Cristão), que em Jaraguá do Sul candidatura do hoje vereador e
teve o próprio presidente, Luiz presidenteda sigla,DieterJanssen.
Carlos de Andrade; lançando- O progressista foi candidato a

se pré-candidato a prefeito, no deputado estadual em 2006 e

final de dezembro. levou 15.884votos..
Outros partidos que em 2004 Além de Janssen, entre os

participaramcomo coadjuvantes, atuais vereadores que também
agora poderão virar protagonistas poderão tentar chegar à cadeira
naeleíçãodamaíorcídadedoVale. de autoridade maior do mu

do ltapocu. Por exemplo, o PPS nicípio está Ronaldo Raulino

(partido Popular Socíalísta), que (PDT), que em 2006 concorreu

lançou o síndícalista Gildo Alves a deputado federal pelo extinto
paraasucessãodeMoacírbertoldi - PL. O vereador recebeu 20.781

(PMDB), este apoiado pelo votos. E Jurandir Michels, até
próprio PPS em 2004, ainda pelo recentemente presidente do PV .

entãoPLDealiàdodoPSDBem' (Partido Verde).

Já entre os partidos com mais

experiência em eleições majo
ritárias estão o pMDB, PT e

PSDB. Os três prometem lançar
candidatura própria, enquanto o
DEM tende a coligar com o que
tiver chances reais de vencer,

segundo adiantouopresidente da
. sigla, Carione Pavanello. O
prefeito Moacir Bertoldi, eleito
pelo PL, deve concorrer à re

eleição, desta vez representando
.

o pMDB. Já o PSDB também
tende a lançarOex-prefeito, Irineu
Pasold. E, no caso do PI; é pra-:
ticamente certa a candidatura do
ex-deputado estadúal, Dionei da
Silva, que' concorreu a prefeito
outras três vezes.

.

Serrana vence lic�tação para
gerenciar Águas de Guaramiri.m
GUARAMIRIM
A empresa Serrana Enge

nharia venceu a licitação para

iria gerar economia aos cofres .

públicos, o quê, 'segundo ele,
não ocorreu. '1\, administração

. gerenciar, por mais um ano, a garantiu que .iria economizar
, empresa "Águas deGuaramirim". R$ 1 milhão nestes últimos se-is

Além da Serrana, participou da meses, mas o que se vê é que

concorrêncíapúblicaapenasmais não há dinheiro para inves

Uma'empresa: a Ambiental, de tímentos":

[oínvílle. A-Serrana, também Mannes disse que apromessa
responsável pela coleta e trans- era de que o Executivo geren

porte do lixo domunicípio, jáera' ciaria o sistema, criando uma .

responsável pelo gerenciamento ". autarquia, aosmoldesdoSamae,
. Pesquisas deve'm ser registradas na Justlçà .Ele,itoral .. dosístema.nosültímosseísmeses, 'de, jaraguádo Sul. "E não ter-

, .-;-- "

' De acordo com o novo contrato,
"

ceirizar tudo". Ajuda segundoo
DAIlEQAÇÃO,. Entre os dados a sér¢ffi" çoijg�çÕ-es com candidatos ao novalordeR$168.mil,aemPresa �eteadqr,hlémdaJaltàdeágua:

'.
Com� o ano é de eleições, "fomecidos, as empresas deverãô

.

pl�ito e cí�é 'terão'livre acesso a assumirá os serviços de ad:-- freqüen�e. diversos bairros do

qualquer,pesquisa de opinião informar quem contratoua ;/elasi,lJ!;!lo'PlfÍiode trinta dias. ,> mínístraçâo.joperacionálízação;« mÚn1dpi()necessitam da am-
.

públia{relativa 'a6,'pleito ou aos
' pesquisa, o valor e'origem dos i

. A.��çã.ode pesquisa sem distribuição e mâtiutet.{çã() do pliaç�6:aá.rede�· ,

. candidatos 4evei:á ser're�):rada recursos, o período de realiZa'çãü." ':ói;�Wtfos�J�i!Rqf�QSávêis a· sistema dá água tratâd:k� ,;'2 ':" <'\,' .. 'AI<Ágtlas-deGuaramirim' foi
.':JtfufQàJlistiçaEleitúlql.Ô:mforme da pesquisa, além do nome: de, ,,;. �Íl1ylta:hoVáldrdecmqüentlmila

'

A divulgação :Chl "efupr�{çi,:,: crÍá(ia,eipJunhodoano passado,'.

,::ó ártigá J3 daLei dàS EI�ições, .quem pagou pela realização'dp ,".'eelll Iir�( PF1R' (cada tJF1R vencedora 'geiou;;'l"ê�çãB, dJr·:: ·'e*âlos.'·dois anos depois do
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Depois da pesquisa regiStrada" ::, ylJlga�Q dtú�scíuisa, ttaudulentit ,Câmara., Q\rerehdçr: M�H:çp�"'<l?tefeit$i e li,Oasan (Compànhía
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, aJustl�EleitotalafuawáuÍnayjsp" ,(:on�tituL crime'; pú.pível com .Mânrieé (PSDB»disse: qji�\9:i::':'d�,,�gtl.as e Saneamento) ..A '

pelo TiiBurud Sutk!i�r Eleit:b,rã1 comunicando () regiS'tro Has:.::.' :deten�od��éiSmeses � um ano
.

'prefeíto.Mári():;'S:étgi�<i'e�er, , âHfurqiilii �o govetrtü doEstado.
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BALANÇO

RodoVias mais tranqüilas no feriado de Ano Novo
Congestionamentos
causaram a maior parte
dos acidentes nas BRs

GENIELLI RODRIGUES
REGIÃO
A PRF {Polícia Rodoviária

Federal} registrou um número
menor de ocorrências no feriado
de Ano Novo em relação ao

Natal.As rodovias atendidaspela
regional de Joinville {trechos da
BR-280, 470 e ron, tiveram 45
acidentes, com 26 Vítimas, sendo
oito em estado grave e nenhuma
morte.JánaoperaçãoNatalforain

. registrados 50 acidentes, com 33
.

lesionados, também semmortes,
O balanço foí consíderado

positivopelochefeda3ªDelegacia .

da Polícia Rodoviáría, Adílio
Paiano. Segundo ele, aseolísões,
geralmente na trasidra; fdram
ocasionadas pêlos congestíona
mentos, devídoaoaltoiuimerode'
veículos que passaram pelas
rodovias duraIit�: o: feriado

prolongado.
"Hoje, o maior problema dos

acidentes é o fato de osmotoristas
não observarem uma distancia

.

segura entre um veículo e outro",
observaPaiano.APRFestimaque
cerca de 70 mil veículos tenham

trafegado nas rodovias da região
Norte do Estado.

Com trânsito intenso, a -volta
para casa exigiu muita paciência
dos motoristas.Mesmo assim, em

.

outras regiões de Santa Catarina

quatropessoasperderam avidano
feriado do Ano Novo, contra 19
da 'semana passada. O feriado de
réveillon contabilizou ainda 240
acidentes e 138 feridos.

Segundo dados divulgados
recentemente pela Central de .

Operações da Polícúi Rodoviária
Federal catarinense, -cerca de 560

pessoasmorrerainemacidentesnas
estradas que cottam o Estado em

.

2007. Fazem parte da mesma

estatísticaoutr� 14.312 acidentes
e 5.618 feridos.

Chl'qlJl's.prl'enchidos com data
errada saO aceitos pelos bancos
JARAGUÁ DO SUL aceitem a compen-sação,

Confundir as datas nos seguindo o exemplo do BB. A

primeiros dias do ano novo é indicação só vale para cheques
coisacomum. Mas; quando o erro não rasurados. Portanto, tentar
está no preenchimento de che- remedíroerroreescrevendoZôôõ

ques o problema ficamais sério e
.

sobre o 2007 só vai trazer ainda

pode até acabar com a validade' mais dificuldades. O melhor
do documento. Se.você errou, mesmo é rasgar a folha e

.

mesmo prestando atenção a isso, preencher uma nova, dessa vez,

flque atentoparariãoterdóres de com o ano correto. Vale lembrar

cabeças.futuI'liis..· . . .
ainda que che-ques emitidos na

Conforme Márcia: Silveira, mesma praça da agência sacada

gerente do Bancodo Brasil em 'valempor30dias,mais seismeses.
Jaraguá do SUl, R'orlen.tação que Jáos demais, prescrevemdepoiSde
se tem é !'I .: . li-:a$ os 'cheques' 60 dias, mais seis meses.
'repassados ciur�lIíte' o mês de MUDANÇA � Segundo a

. jàrieúode2008;�:maicadOs Febrabàn; os cheques vêm sendo
corno de 2007, atéó prôxímo dia. . substituídos pelos cartões de

.

3tDepóisdf.sse�elesserão crédito. Em 2005 foram 698

presçrli:Os.edevolvkloS,perdendo milhões de folhas a menos do
aSsuh' â legalidade.

.

que a quantia registrada cinco
.' JáosclienteSâ�outrasinstitui- anos antes. Passou de 2,6 bilhões

. ções precisam verlfi�postura para 1,9 bilhão. àmesma época,
adotada para 'estes 'casos. A as transações bancárias 'via
Febraban(fuIe�oB�ein1de' intemet saltaramde 370para3,1
Bancos) .$ugere que�âs�eJ:Ítidades

.

bilhões, (KE)
.

- ,.<- • _'" �:' .. ,.,.:. _',,:./' - �_. "._-
� do,"

PIERO RAGAZZI

Entre o Natal.e Ano Novo, nenhuma morte nas rodovias federais do Estado .

BRASIL
A diminuição de acidentes
também aconteceu no que diz
respeito às rodovias de todo o

Brasil. A Polícia Rodoviária
Federal registrou 99 mortes no

- Ano Novo contra 196 no Natal. Já
os acidentes foram 1.738 contra
2.562. Nos cinco dias de final de
semana prolongado, o número
de feridos também caiu nas

. estradas federais em
. .

comparação-ao Natal: 1.276
contra 1 ;870; às pontos de
fiscàlização nos principais

-

corredores vi.ários do país
permltlrarnque mais de ."
1 00 mil veículos fossem
abordados e 22 mil multas,
aplicadas. Em comparação
ao último feriado, houve
crescimento de 9,3% na soma

dê veículos fiscalizados e 19,2%
na, quànt,idadede infrações.
OPERAÇÃO ANO NOVO (2007),
A.;identes: 45
Féridos: 26
Vítima.s fatais: o

,
.- �-

.
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Projeto Golfinho
O 7ºBatalhão do Corpo de Bombeiros realiza a abertura oficial de

mais uma temporada do ProjetoGolfinho na próxima terça,feira, 8
de janeiro, às 8 horas, no posto de guarda-vidas de Cabeçudas, em
Itajaí. No local, serão reunidas crianças, pais e as autoridades ligadas
ao comando. Simultaneamente, outras 16 praias da região abrem o

período de cursos. O Projeto Golfinho beneficia crianças de 9 a 13
anos em todo o Estado.A cada temporada, emmédia 4mil crianças
passam pelos cursos. O objetivo é orientar sobre a convivência em

harmonia, sobre preservação das praias, � principalmente, ensinar
como identificar perigos nómar e acionar salvamento. As inscrições
são feitas nas praias com os próprios guarda-vidas. Em Barra Velha,
certa de 150 crianças já estãoinscritas.Ameta na área do 7QBatalhão
é atingir mais de 1500 alunos neste verão. Todos recebem kits com
camisetas, cartilhas e certificado de conclusão. .

.

·Concurso do Inep
.

A partir da próxima terça-feira, 8 de janeiro, estarão abertas
as inscrições para O concurso público a ser realizado pelo
Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais). As vagas são para os cargos de técnico em

.

informações educacionais, de nível médio, e de pesquisador
tecnologista em informações e avaliações educacionais, de
nível superior. O concurso selecionará profissionais para
atividades de produção, análise e disseminação de dados e

outras informações de natureza estatística, assim como

planejamento, coordenação e desenvolvimento de projetos
de avaliações educacionais. As provas acontecem em Brasília
no dia 24 de fevereiro. São cem vagas para nível superior e
40 para nível médio. As remunerações iniciais são dê R$
2.219,34 para nível superior e d� R$ 1..220,45 para cargos de'
nível médio. Outras informações podem ser obtidas através

. do site do Inep (www.ínep.gov.br).

correio.com@OCOrreiodopovo.com.br

Faleceu às 19h do l1ia 28, a
Sra. Horlência Cardos!)
com idade de 92 anos, o

sepultamento foi realizado dia
29/12/07 às 17h, saindo o

féretro da capelamortuária da ",.

.Vila Lenzi, seguindo após
para o cemttério municipal da
Vila Lenzi.

Faleceu às 3h45 do dia 30, a
sra. Palmira Martins de
Oliveirâ com idaâe de 75
anos o sepultamento foi
realizado dia 31/12/07 às
17h, saindo o féretro da
residência na rua Jose

Martins; bairro Tres Rios do
. Norte, seguindo apos parao
cemttério de Santo Antonio. .

Faleceu às 7h do dia 31 , o Sr.
. Arno ARredo Schumacher
com idade de 63 anos, o

sepull:ãrnento foi realizado dia
1/1/08 às 9h, saindo o téretro
dó salão da: comunidad�
cristo s�lvador na Barra do

.

Rio Gerro, seguindo após
para o cemttério da Barra do

. Rio Cetro.

Faleceu às 6ha Sra. Almà
Kresin Kuster, com idade de

Proora'maça-o na P' r'aia
."

. VI·o·(an"'c'·I"'a. '86 anos, o sepultamento foi
f:t ," '. ..

. �
, realizado dia 2/1/2008 as

.

-Para quem pretende passar o final de semana em Barra Velha
.

"

Na tarde da última quarta-feira a polícia registrou mais 4m;> .

17h30, saindo o féretro da
a Prefeitura da cidá.d� programa para hoje, amanhã e domingo cáso.de viôl�rici�cóntra�ulher. Desta vez foi nomunicípio de

',

capela li1órtuária daVila ,

.o Campeonato de Handebol de Praia. A competição acontece Schroeder; na-Rua João Correio, Bairro Schroeder L A vítima -". Le�,segúfndo após para O

na prala centrale inicia às 19 horas. Outro evento que contemplá ; infOtnl;Qü que,' s�� rnarído saÜl',de .

casa pela manhã "e . q�<indp"'., cemitério de'FUo da LUz.
'

o .calendâric de BairaVélha é o show do Grupo Koísa Bo�; na!;:," vQlt9-iI'corneçoú.:.� depredar á residência. Além de)Qtendef e' ." ,�;:,;�{;\,; ,',
,

.

pr��a do 1'�hulei1�9' � pàr�t>das 22 horas. Amanhã é a �ez do". , àw��çàt�·ml}lher ele também bateu na vít:igta. O mqril16 fo,Í'.;;·': ;
ShQwé{'plo,�ãoF�ndallgueira,naPraçaLauro Loyola (enifreIl:té •. 'geti4Ó:¢IÍl,fla�!âÍl:t.e,e será enquadrado na lei 11.340; ,mais,
à-lagoa), 'côíR iJjí�ió taqlb�pt às 22 horas.

,',

� ,c.Ónhé�idà COYl�.{M,aria da P��ha.
.'

"

,
,

• ,:'.

,1-, �: '.' . .. '.�'."'., ',:�'.:'_:., :'�' •. ,

.,:� y
'.- �..

' "/':/
,;.', .
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CARNES NOBRES JAVAJ,.I; OVELHA( éOELHO '1
bcvlno..sulno, frangos de ,graoja.éGaipi(a�
toda linha de defumados,

.

' '

Mostre para seus amigoi que você sabe'f�r o m_lhor êhurrasco, 'adquira i
aqui Carnes �obres, (te�pe� � fOI'!l_mOU rece1t8 J

.

'.

.' i
.

.

.

'

...

' R R HligH;Q,�;n;�··1�;�§".N'ÊI de energia d� wn moradoro.,
,

Ü�: G:etUliôValyas, 503 � Sala 7 (Ar!e�o àOI11Q��cio�u�içi�'ª'))�tt�21i3i�2.J '(47) 8'2�6&�:1. '!:���:!�l;-�\�dOS; :,:
�..................--"""""'......----
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O CORREIO NOS BAIRROS

Rio da Lnz se divide entre

a.agrtcultura e a. indústIia
FOTOS PIERO RAGAZZI .

Poeira irrita quem
não reside na única
rua com asfalto

KEllY ERDMANN

JARAGuA DO SUL-
Dividiros diasentreo trabalho

na indústria e no campo é algo
comum para a maioria 'dos
habitantes do Bairro Rio da Luz.
Essa jornada dupla faz parte da

vida, principalmente, de quem
cresceu na localidade e decidiu
continuar nos'arredores dela ao

longo dos anos.
Este é o caso, por exemplo, de

FabioMarceloReinke.Aos31 ana;
de idade, ele sustenta a família
com o resultado das horas
dedicadas à agricultura e à

empresa que o tem como

funcionário. Mesmo plantando
,

milho, feijão, aipim, batata doce e
arroz, o homem acredita ser

impossívelviverapenasdalavoura.
"Eu vendo alguma coisa,mas não
dá para depender só disso",
comenta.

Segundo Ruthílda Mueller,
presidente da Associação de

Moradores, falta incentivo para
esse tipo de atividade.' "Só os

idosos continuam porque têm

poucos anos de estudo", conta.Na

Conviver com a poeira é rotina do dia a dia da população do bairro

opinião dela, muitos já desistiram
do campo por causa das dificul
dades encontradas na hora de

pagar as contas provenientes da
lavoura.Âlémdisso, aindaexistem
complicações durante avenda dos
produtos.

No Rio da Luz, quem fica na

agricultura costuma ainda criar
frangos, suínos e vacas leiteiras. A
preferência esbarra em outros

problemas. Um deles é a pouca

quantidade de abatedouros
existentes no bairro, Conforme

Ruthilda, o serviço todo acaba

sendo feito por dois estabe
lecimentosparticulares e isso reduz
os lucros dos criadores. "Precisa
mos que a administração pública
incentive avíndadenovosempre
'endimentos e não pense somente

.

em fiscalizar e multar", indica.

RAIO-X
• Educação: Creche Rui Kroeger e

. escolas municipais Helmuth Guilherme
Duwe. Professora Ger1rudes Steilein
Milbratz. Professor,Amoldo Schulz e

ProfessorHenriqueHeise
• Saúde: uma unidade
• Cooperativa: uma unidade

. Ruthilda diz que faHa incentivó para atividade rural
� .
..'

'

.', '

•.. ;', ... .' -

'
.
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,

.

.. ,,",
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. SOS,SE'GO EM :'PERIGO.
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.
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o velho tobafil também, se,.ye cOmo'meig de transporte

o transporte coletivo. Para ela,
o serviço oferecido durante os

flnais de semana pode. ser
chamado, de "caótico". Nos

sábados, porexemplo, oúltimo
. ônibus tendo como destino o

terminal urbano sai do Rio da

.

Luz às 15h. Uma hora depois
ele retoma ao bairro. Nos

domíngos e feriados, a situação
não é muito diferente. São

quatro-idas aoCentro durante
o dia inteiro.

Para piorar a situação, há
poucos abrigos de passageiros
distribuídos pela localidade.
"Temosde ficarnabeirada rua,
levandosole chuvanacabeça",
enfatiza a presidente da

Associação de Moradores.
A reportagem de O Cor

reio do Povo entrou em con

tato com aViação Canarinho,
e foi informada que a redução
de horários do transporte
coletivoocorre devido apouca
quantidade de passageiros.

Instaladohápoucomais de
dez quilômetros do Centro da
cidade, o Rio da Luz possui
uma única estrada asfaltada: a
EuricoDuwe.Elacortáobairro
e serve como a principalvia de
acesso a ele. Mas, para os

moradores isso�o basta. Eles
queremque o calçamento seja
ampliado para outras ruas,
livrando-os dos constantes

buracos resultantes das chuvas
edo páprovocadopelointenso
movimento de veículos.
Segundo o agricultor Ralf
Engel, 53, o transtorno é tanto
que abrir as janelas já se tomou
uma tarefa impossível. "Aqui
fica tudo fechado sempre e,

'mesmo assim, osmóveisvivem
amarelos de tanta poeira. Se
pelomenos umcaminhão-pipa

. "

passasse, mas nem ISSO ,

reclama.
Outro motivo de estresse

paraquem reside ali, conforme
Ruthilda Mueller; vem sendo'

Poucas famOias ainda se dedicam ao trabalho de campo

Diferente de outros bair- .: , .Mas; oproblema deve ser
.

ros jaraguenses, oRio da LuZ têSolvidoémbreve.Felomenós
'. tem seu próprio posto de sao;' .' � 'esta a garantia dada pelo
de. Porém, a população se' '. SeCretáriomunicipaldeSaúde,
diz insatisfeita. É que faltam

.

SergioFerrazza, que inclui tam
médicos na unidade e quem bértlaVIlaLenzie oNereuRa
precisa do atendimento se vê mos. '�partir do dia 21 de ja
obrigado a disputar uma vaga neiro todos voltam a ter mé

nas localidades vizinhas. dicos e enfermeiras", promete.
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Bianca, 28 ános
Profissão: Produtora de moda
Cidade: Rio de, Janeiro

";,\

Juliana, 22 anos

Profissão: Modelo
Cidade: Santos

Natália, 22 anos

Profissão: Modelo
. Cidade: Passo Fundo

Novos brothers
Os 14 candidatos ao prêmio dp R$ 1 milhão pntram na casa dia 8 dp janpiro

Conheça os participantes do

BBB8
Alexandre, 24 anos

Profissão: Modelo
Cidade: Limeira

Gyselle, 23 anos

'Profissão: Estudante
Cidade: Teresina

Luiz Felipe, 20 anos

Profissão: Estudante
Cidade: São Paulo

Rafael, 23 anos.
. Profissão: Estudante
·Cidade: João Pessoa

Fernando, 25 anos

Profissão: Gerente de contas
Cidade: Rio de Janeiro

Gregor, 34 anos
Profissão: Administrador
Cidade: Araraquara

Marcelo, 31 anos

Profissão: Psiquiatra
Cidade: Presidente Prudente

Thalita, 29 anos

Profissão: Atriz e bartender
Cidad.e: Rio de Janeiro

Jaquellne, 23 anos

Profissão: Modelo, artista
plástica e vendedora

Marcos, 26 anos

Profissão: Téc. eletrotécnico
Cidade: Vitória

Thatiana, 21 anos

Profissão: Prota de inglês
Cidade: Brasília

A oitava edição do Big Brother
Brasil; da TV Globo, já tem os 14
candidatos . escolhidos. A lista foi

di-vulgada na quarta-feira, 2, após
às 21 horas, quando aTV também
começou a exibir as chamadas
mostrando os competidores.

"Não buscamos perfis específicos
indívidualmente.O importante é que
o grupo. tenha uma cara, uma

personalidade. Montamos um time e
a cada ano ele é diferente", esclarece
Boninho, diretor do reality show,
sobre os quesitos daseleção,

O "time" desta edição temmui
tos modelos, sendo quatro no total,
e amaioria dos candidatos vem dos
estados do Rio de Janeiro e de São
Paulo.

"Os participantes foram se-

"

lecionados � partir das mais de 45
mil inscrições enviadas por correio
e dos 160 mil perfis postados no site
do programa", afirma Boninho.
Segundo ele, de todos esses ins
critos foram escolhidos 150 fina
listas, que participaram da etapa de
entrevistas. Só então foram sele-

-

cionados os últimos 14, que dis

putarão o prêmio de R$ 1 milhão.
Este ano o formato do programa

terá algumas mudanças. Diferente
d� que aconteceu nas edições
anteriores, agora haverá entradas ao

.

vivo em todos os dias da semana,
.

com exceção de quarta-feira.
A dinâmica do jogo também

será modificada. Na segunda-feira,
Pedro Bial vai entrevistar os em

paredados com a "máquina da ver-
.

dade". A eliminação continua.

sendo às terças.Quarta-feira será dia
de festã na casa, a prova do líder
acontece na quinta, sexta é diade
dar a famosa "espiada" na rotina dos

participantes e no sábado ocorre a

prova do anjo e mais festa.. No
Domingo o paredão émontado, e os
participantes realizam a prova da
comida.

Todos os brothers já estão con

finados em um hotel no Rio de

Janeiro. O BBB8 estréia na próxima
terça-feira, 8.

··�'r�

mfss LOlle (iJI.tA]L O ,'v E W E A I? � _

PREÇO.QE FABRI,C
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Umbanda congrega oito mil

pessoas na regíão do Itapocu

A figura de Deus também está presente

I
nos rituais de umbanda. Só que, para eles, o
nome dado ao criador domundo é Oxalá.

�
"Deus é o mesmo que em todas as outras

I. religiões", observa.Ma oss umbandistas não
acreditamnahistóriada criação do jeito que
a Bíblia católica narra. Diretamente, os
adeptos desta religião não utilizam a

bíblia como livro sagrado. "Com alguma
coisa concordamos, mas nunca ple
namente", revela.

• Quanto aos líderes espirituais, cada

I terreiro possui o seu. Pera explica que os

I::
babalorixás (homedns) eialorixásd{mulhberesd),são os que comanc amas casas e um an a.

"Eles fazem os ridtai§, como o de batismo,
casamento, comunhão, etc. Cada terreiro

temum sacerdote de umbanda, considerado
'.

também comomédium", esclarece.

Vertente do espiritismo
a religião p a única·
genuinamente brasileira

GENIElli RODRIGUES

JARAGUÃ DO SUL
A umbanda é a única religião

que nasceu no BrasiL A primeira
manifestação de umbanda acon
teceu na cidade de Niterói, Rio
de Janeiro, no ano de 1908. A

.

religião está presente em [araguá
doSulhá apenas 11 anos e já con
tabiliza mais de 500 adeptos em

.

32 casas. Já no Estado, está mais
fundamentada e pode ser encon
trada em 12 mil terreiros. No

entanto, o dirigente espiritual da
Tenda daMagia, Antônio Piazon,
conhecido como Pai Antônio,
estima que mais de oito mil pes
soas participam direta ou indi
retamente da religião, na região.

Segundo o presidente do Soi

(SuperiorÓrgão Internacional de
Umbanda), Amarildo Pera, a

umbanda é uma vertente do

espiritismo, e parente do can

domblé, pois também acredita em
vida após a morte. A diferença
da umbanda para o espiritismo

FOTOS DIVULGAÇÃO

Antônio Piazon: "A umbanda também prega a vida após a morte"

está na maneira de lidar comas

entidades. "Nós trabalhamos.
com espíritos que já viajaram e

o espiritismo, em um todo, não
trabalham com espíritosmortos,
e sim com entidades. A crença
é igual, o sincretismo (fusão de

concepções religiosas dife

rentes) é O mesmo", explica.
J á a diferença para o

candomblé é que a umbanda
trabalha com guias e protetores
(pessoas que morrem e se

reencarnam) o candomblé.lida
diretamente com os orixás, que
responde através dos búzios.
Pera sintetiza a umbanda como
um culto de caráter místico

religioso baseado na fé no amor
e na caridade.

"O céu e o inferno são aqui
na terra, você colhe aquilo que
planta. Se você tem alguma
dívida, lamentavelmente vai

pagar", prega Pera. Por outro

lado, Oxalá também recom

pensa quem seguiu a vida
fazendo o bem: "Se tiver'

� alguma gratificação Ele fará

, com que tenha uma reen

I carnação para receber ela aqui

[erra",
revela. .

.

A reencarnação é a vida.

após a morte. Os umbandistas
acreditam que depois damorte
a espírito espera de 70 até 700
anos para ter uma nova vida.
Mas isso depende do "calma"

(a soma deações durante a

vida) que a pessoa tem. "Os

pecados são pagos na terra,
umoutro lugarnão existe para
nós", ilustra. Para receber a

Ireencarnação a pessoa deverá �

ter praticado o bem durante
a vida.

RITUAIS
Us rituais das religiões afros são sempre norteados de misticismo e

alegria. A religião tem por tradição fazer oferenda aos deuses. Cada 0'�

ser humano possui um Orixá, um anjo da guarda que protege a

pessoa na terra. São oferecidas frutas, flores, comida, isso
dependendo do oríxá que quiser agradar. Segundo o presidente, além -

�....

dos custos com este material nada é cobrado para participar da
umbanda. "O'terreiro tem de praticar a caridade e a pessoa que

'

receber a graça pode fazer a doação de livre e espontânea vontade".
comenta. Para saber qual orixá indicado a pessoa deve verificar a
data de nascimento ..O protetor não olha apenas as oferendas, mas
cobra também as atitudes, como cuidar das pessoas independente
de cor, raça ou religião. Em seus rituais os umbandistas vestem

roupas brancas, cantam mantras (vibração que aproxima dos

orixás), e fazem as oferendas. Estas podem ser feitas dentro ou fora
dos terreiros. Cada elemento da natureza é um orixá. No total são
sete protetores: Oxalá (Deus), Oxossi (São Sebastião), Ogum (São
Jorge), Chango (São Miguel Arcanjo ou São Jerônimo), Oxum (Nossa
Senhora Aparecida), lasamSanta Bárbara) e lemanjá que é a única
totalmente umbadistas. Ela é também a mãe de todos os orixás.

NUMEROLOGIA DOS ORIXÁS
Para saber qual o seu orixá, você deve ter em mãos a sua data de nascimento e

fazer a sorna individual de cada número. Exemplo: 13.05.1940. Soma-se, então,
1 +3+0+5+ 1 +9+ 4+0 = 23. Procure então, na tabela abaixo, quem é seu

respectivo protetor:

SOMA DOS NÚMEROS HOMENS MULHERES

De 1 a 20 (com exceção do 14 e 17) Oxalá
14ou17 Ogum
De 21 a 29 (com exceção do 26 e 28) Ogum
26 Oxossi (Odé)
28 Oxossi - Yansã

- Yemanjá
De 30 a 33 Xangô

.

34 ou mais Oxalá

Yemanjá
Yansã
Yemanjá
Yansã
Yansã -

Yemanjá - Oxossi*
Oxum

. Yansã

• Para a mulher com numerologia 28, o Orixá Maior só se define após ter filhos.
Sendo estéril ou com até 2 filhos é Yansã; tend��u mais filhos, Yema�lá.
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21 h1 °
- Todos os dias)

• Cine Shopping 2
Hitman: Assassino 47
(17h, 19h - Todos os dias)

O Amor nos Tempos do Cólera
(21 h - Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(15h10 - Todos os dias)'

• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina
(14h, 15h45, 17h30 - Todos os dias)

Antes Só do que Mal Casado
(19h20, 21 h30 - Todos os dias)

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

• Cine Cidade 2
Encantada
(19h, 21 h1 O-Todos os dias)

Bee Movie - A HiStória de uma Abelha
(15h20, 17h1O-Todos os dias)

• Cine Mueller 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 21h50
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
PS EuTe Amo
(14h, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Bee Movie (Dub)
(13h50, 17h40, 19h30 - Todos os dias)

Encantada (Dub)
(15h40, 21h15 - Todos os dias)

BLUMENAU
• Cine Neumarkl1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30,.16h50, 19h40, 22h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkl2
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40, 19h05, 21 h40
- Todos os dias)

• Cine Neumarkl �
Bee Movie (Dub)'
(13h30, 15h20, 19h20-Todosos dias)

Encantada (Dub)
(17h10, 21 h1O-Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h40, 15h30, 17h20, 20h
- Todos os dias)

• Cine Neuinarkl'S
qs Pprra!Íikinhas , .

(14htO'� Todos os'�ias)

PS EuTe Amo
.

i (16h20, 19h, 21h30:.. Tod9S0S dias)
-; .. ..

• Cim! Neumarld 6 '

Xuxa em Sonho de Menina
(14h40 - Todos os dias)

O Amor nos Tempos do Colera
(16h30, 19h1 0,21 h50 - Todos os dias)

...........,

ltIl,hIo �14 A" '" Col!.t--� lbnr
.f'iiIIe. n-lfm _ BIiIII:ib DoftIlHrn ÇJ{.! _

Ano ... ", ,1ioHC.

O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Ângela de Foligno
SãoCaio
São Hermes

EFEMÉRlDES
Dia da Abreugrafia
Dia do Hemofílico
Dia da Criação da Primeira
Tipografia do Brasil

1952
O presidente Vargas decreta que as
companhias estrangeiras só
poderiam repatriar o equivalente ao .

capital registrado trazido para o Brasil
e mais ,8% de juros.

1959
A Uraião Soviética anuncia que seu

foguete lunar ultrapassou o satélite da
Terra e vái orbitar em torno do Sol.

1966
O general Costa e Silva oficializa sua
candidatura à presidência e transmite
o cargo de ministro da Guerra ao
general Décio�scobar.

PREVISÃO DO TEMPO
Risco de temporals no Estado
Dia tlpico de verão com sol forte e aumento
de nuvens em Santa Catarina, Temperaturas
elevadas. Permanece aiJ:lda a condição de
pancadas de chuva com trovoadas e risco
de temporais no Estado entre a tarde 8 noite.

, � Jaraguá do $ul e ReglIG
.

IIO.IE
MIN: 2O"C
MAx: 33" C I II I

Sol com pancadas
dti chuva
� Fases da lua

.

"._
..

,

SÁIIADO
.

IIOMII8O .

MIN: 22" C� MIN: 21°c' �

MAx: 29" C ""'<....-J MÁi(: 29" C i , I "

Nublado SOl com p81iCádàS
declvJva

..

ocorreiodopovO@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS

Liga Jaraguaense programa temporada de 88
o Correio do Povo; edição do final do ano de 1987, noticiava que a
temporada 1988 da Liga Jaraguaense de Futebol deveria iniciar-se
com a realização do Torneiro de Verão, em fevereiro, segundo o então
presidente ValdemarVieira. A e)(erm:ilo daquele ano de 1987 eram
muitas as atividades programadas, como os Campeonatos da 1 a e 2a
Divisões, Campeonáto de Sênior, Torneio Norte Catarinense,
Campeonato Infantil e Campeonato Juvenil ou Júnior, cujo campeão
iria disputar o Campeonato Estadual. Além desses, o Campeonato
Estadual Amador, cujo representante na época era o Botafogo, que em
dezembro de 87 em seu primeiro compromisso da segunda fase,
havia empatado em 1 a 1 com o Xaranga, da Liga Riosulense .

As pequenas Anger(esq.) e Ddka não se cansam de brincar.
O flagra� dadiversã,o foi clicéldo pela leitora e dona Francyne S,tingben.

UTILIDADE PÚBLICA
FESTA
O Banana Joe promove hoje em São
Francisco do Sul uma festa regada com
muito hip hop.lngresso$ a venda na loja
Discolhêque, no Shopping Breithaupt, no
valor de R$15 (fern) eR$20 (masc).

SElUNDA .

MIN:21·C�MÁX:26"C�
Nublado

3/1
Bruna Maria Morsch
SoniaDematte
Renita Baumgartel
AndréiaMullerSilva
Edla Siebert
Wolnei MarqÚardt·
Leonita S.Wiritricke
Aldo Victor Padilha
Isolete Cristofolini
Renato Lewerenz

. Fabrício Lux
Diego Mateus
Kátia Regina Vollz
Rafael da Costa
Antonio saesso
Siegrid Neitzel
Luis A. Antunes
Edevaldo Osório de Campos
Andressa Hennann
Estefani Gabrielli Zanchin
Mitihira Kijama.
Gustavo André Ferreira
Vilma Bertoldi
Juan G. Manske

411
Charles Schmauch
Rosilene Guenze
Egan Richter
Suzana Bruns
ClaudiaTorinelli
Anderson Luis Stuber
Afonso Kleinschmidt
RenildaRibeiro
MaraRosanaVieira
Adalto G. Ossowsky
Ande(Son H. Bublitz
Renaldo Guths
Kátia Buettgen
AdelorOloskamke

•

Claudenizio Urbanski
Amo Konell
Gabriele Richter da Silva
Rosane Richterda Silva
ValdecirBaumann
JoãoErart
Jair Romãe- .

.

Lucimara A. da Silva
Maicon Luis N. Pasquali
Sidnei Stinghen
AdairJoséCavallin
Vadecir Baumann
Tatiane Correia

MINGUANTE

� 1112

6
• FLORIANÓPOLIS

MIN: 21°1 MAx: 32"
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Desl!jo Proibilkl
Escobardiz a Laura que a ave terentrado
na gruta não passou de coincidência.
Miguel completa que nenhum milagre
daVirgem foi comprovado ainda e Laura
vai embora desanimada Miguel a segue
e ela o abraça, triste. Madalena desmaia
quando Trajano chega em casa com

João Antônio. Galileu descobre Diogo
enchendo vános vidros com água da
bica. Diogo garante que estava Só
lavando os vidnnhõs e o paiacredita.
Vinato inaugura o painel. Nezinho grtta
que a sarna está com acaradeMagnólia
Inácio fica funoso.

Setr�
,Vicente desce o barranco desesperado
e encontra Benta, Miriam e Simone
desmaiadas. Uma ambulância as leva
ao hospital. Beatriz decide culpar Carla
pela explosão da bomba. Ariel se
desculpa e pede que Eliete vollé para
casa Beatriz pede aRebecapara colocar
um envelope com informações,sobre
como fabncar uma bomba no quarto
de Carla. Hércules pede que Carla

coloque uma carta no quarto de Beatriz:
Minam eBenta são levadaspaao quarto
e Minam quersaber se perdeu seu filho.

Duas caras
Rebeca sai da igreja e começa a cantar.
Lobato atinge Rebeca e Juvenal sai do
seu esconderijo. Lobato dispara e

Juvenal é atingido. Rebeca morre.

Setembnna tem um enfarte. Guigui
. avisa Juvenal que os rivais pegaram
Solange. Lobato manda que Juvenal
troque de lugar com ela. Setembrina
morre. Juvenal e Lobato ficam cara a
cara. Guigui dispara contra Lobato.
Guigui abre o casaco de Juvimal e
descobre q�e ele está fendo.

Amor e Intri&as
,

Alexandra dizpara Jurandirque eie não
pOde pedirmais dinheiro, jxJrqueótrato
deles está cumprido. Jumndir giz que
quem dêline até quando o trato vai é
ele. CeleStedíz pará f>elrôriio que faz
'uma sel1)�·quel:iugoft)iSeqü:astradd
e até agora não teve :nhffi:ia: Déooi'à
enfeita o 'quarto cômJIOres para a

chegada de PetrOnio; Oébom diZ para
Joyce que Fe,lipe e Alice vão para a

pousada também. JoYce avisa para
Débora que Felipe e Alice ch�arám à

pousada.

1'-=,.........,', .... "_�3n,
'

IIGIIUlUIUa W .,........, -',', . o,; "

Maria diz ser inoCente e Maítélo cOhla "

, que açredllanaexislêt1ciadosmUtàntes.' ,

GUigàe Éri<:a ficanl descontia<los. Maria
conta: qUQ é mUlarJle e'da um suw-'
'pólo. lucas:lê o penssmeritâ de '

'Ca$sandra e a culpa pelo seqüeStro de
'Vavá Haroldo chegá à ilha-com Vlado,

'

" �César:eVaváaJgemadOs.VIado
'

,

consegue arrebentar ,as algemas e

,m,o,rde o pescoço, dq segura"nça.Marcelo: e Marta contarri"PI!!!Guiga 0,
. ,'�.

.

�
__-. "I.. ."

que d�cobriram sobre o(mutartés.,.
,

" ,G,uiga fiCá furioso IX,lr ter-que eXporas'
, '

filh�p� os jomaJista_S;' c;

,,;;'"
"

"

CANCELADO
o apresentadorCelso

'

Portiolli recebeu um
comunicado do SBT no final
do ano informando que seus
programas de sábado não
estarão mais na grade da
emissora em 2008. A partir
deste sábado, 5, começa a
serexibido, das 16 às 18
horas, oWWE - Luta Livre na
Tv. Portiolli deixa o comando
dos programas Curtindo com
Reais e Curtindo com as

Crianças e ainda não se sabe
sobre o seu futuro dentro da
emissora.

SUDOKU

ocorreiodopovQ@OCOrTeiodopovo.com.br

NADA SE CRIA
ATVGlobo vai deixar a
novelinha "Malhação"
mais musical. Haverá
banda, concurso de funk

. e outras atrações
relacionadas com dança
e cenções, As atuais
roteiristJs de "Malhação",
Patricia Moretzhon e

Jackeline Vargas, eram
de Roribella, novela
musical que fez sucesso
na Band: Está explicado.
As informações são da
colunaZapping, do
jornal Agora.

2 6 5

1 3 4

4

9

6

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O objetivo Q 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 quadl'àdo de 3x3.

" ,,', ,

.s

SOlUÇÃO

DIVIRTA-SE

,

A resposta'
Na prova oral, a protéssora pergunta:
- Joãozinho, o que eu obtenho se

dividir o papel em quatro pedaços?
- Quatro quartos íessora.
-E em otto?
- Otto oitavos.
-Eerncern?
� Papel picado ...

Engano?
,

o carro do Manuel estraga � ele vai.,� ,"
'

com o filhO caçula no mecânico.
Após verificar o motordo'velho
carro, o mecânico diz:
- O problema está no freio.
Vou ter que mexer no burrinho.
Manuel puxa o ga[oto para trás� ,

e se altera:
.

- Não, senhoire! No garoto
"

.,
ninguém mexe!

"

HOROSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Este pode ser um excelente dia para o ariano cuidar dos assuntos de ordem espiritual. Saturno
mostra que você está com uma compreensão maior do que o universo deseja da sua pessoa e

isso está muno bem para seu estado evolutivo.
'

Touro (21/4 a 20/5)
Vênus, seu regente permíe a você viver um dia positivo no amot Procure também dar mais valor
para a pessoa está ao seu lado Saiba viVer as coisas exóticas, saborosas e todos os prazeres que
a vida tem a lhe dar:

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Os aspectos da Lua hoje estão fazendo com que você consiga compreender bem o que se

passa no seu lado emocional. Traga isso para fora e ajude no seu dia a dia e na relação a dois.
Cne recursos para darmais estrutura à relação que estiver vivendo.

Câncer (21/6 a 21n) ','
Bom dia, com Lua em sintonia com Vênus, para você ter um entendimento maior do que deve
fazer no seu dia a dia, mesmo que a rotina seja entediante. O importante é você dar conta das
suas tarefas e fazer com que tudo saia de um jeito agradável e gostoso.

"

Leão (22/1 a 2218)
Você precisa sair, se divertir e bnncar à vontade. Hoje, a Lua faz aspectos importantes com
outros planetas e isso aponta um dia positivo para'tiatér papo, jogar conversa fora e sentir tudo
que lhe proporciona prazet

Virgem (23/8 a 22/9)
Este pode ser um dia bem gostoso se ficar em casa etrocar idéias com as pessoas de sua famnia
ou as majs próximas. Vênus o ajuda a se sentir màis acolhid9 � amparado. Isto vai melhorar sua
auto-esIima com certeza.

'.

Libra (23/9 a 22/1O) ,

'

'; ,

Seu regente Vênus imcontra-se muito bem corn a LUi!; favoreCendo'seu lado pessoal. Mostre
aquilo que você sente pois as pessoas estarão'conipr:eendendó você evocê se sentirá muito
bem com isso. O amor está ao seu lado.

'..
.

"

,

Escorpião (23110 a 21111) , .', '
'"

Hoje é um dia positivo na área financeira, coni Vênus o ajudando. Além de vOCê estar se
valorizando mais e sabendo que merece o retomo dos seus esfOrços, você tem chance de
ganhar um dinheiro ou presente. Vai ser muitO gostoso.

Sagitário (22111 11 21112) "

A Lua vai entrar em seu signo e isso pede para você 'çonseguir se expressar, mostrar as pessoas
o que deseja e o que é necessário para ser feliz.A aJegna e o otimismo que fazem parte do seu
ser serão contagiantes para quem estiver porperto.

'

Capricórnio (22/12 a 21/1)
,

"
: '

,

Um dia um pouco introspectivo com Satu!'AO :tenSO á Luá faz .eom que você esteja mais sério
ainda. Porém de uma forma positiva, em vez de SOlidão você sentirá como ficar soiinho vai te
deixar no eixo li conseguir focai'�raas coisa'do fÍJturo.,

'

" .

Aquário (2111 a 18/2) ,

A relação com os amigos será muito positiva já que Vênus Sé alinha à Lua e lhe proporciona
prazet Você terá b.9as conversas, diálogos e trocá de idéias, o que vai ajudá-lo muito 'a
entender o que se passou na sua vida no último,ano.

..'

Peixes (19/2 it 19/3) "
'" .'. . ,

O pisciano tem um dia muito posttivo, estarc(cÓIl).força total na área social ou
onde quer que vá: Você está mais �entei as pessoas'gostam do seu jeito e

estará, encantado qliemquer que eSteja. ,

;' " c.
" ,,'..'

,
�

,
'
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PERIGO "

SANTA CATARINA
Ifdacao@ocomiodopovo.com.br

o contato c�m ás áilU�S-yivàs e apele humana provoca sensação de grande ardêncía que inspjràm'éuidados
,

� "'"
i

r,',:', ,
, '

'

'

,,: .

�«s�Yivas se .espalham
pelol�tt?ta1 catarínense

...

, CentenilS de banhislaSOia '

se feriram coio'queimaduras
provocadas pe1p, an�m�"l1íaÍiriho·

. -;:.,::\ .....,-,' .:,';
-

.;' . .'
. -aÓ.

FLORIANÓPOLl$ ,

'
,

"" ,

,

.
,

A ocorrência de, queima-
duras com. águas:vj,v� 11ão se lí
mita às praias: de Santa Cata
rina e' estão' sendo' registhidas
também no Nordêste do·país.
Em'Itamaracá (a 47l<m ao noite
de Recife), forath' feitas 60
atendiroent�s entre sábado e

segunda-feira. As queimaduras
provocadas' pelo eontatç: dos
.banhístas com água .Yiva 'e
caravela, animais marinhos
muito parecidos, aconte¢em em
todo 0:litoralbrasileiro�S6 em

'S�o Pa.�lª" 841 pessoas :f¥�

dimentoS pÕrdia e, no Paraná,
6Opessoosptocurarhatendimento
médíco diariamente.

O contato com as águas
vivas e-apele do banhista causa
uma sensação de ardência. Esta,
,queimadt,l)'a, mesmo que em

leve proporção; pode ser

amenizada coma limpeza da
área, afetada. O banhista deve
usar o lado lis� deUma faca de

, queimadas nos últimos dias.
'" Omarmais quente pode ser

umas das explicações para o

'surgimento dos animais,no
litoral paulista. Os acidentes já
sãocontabilizados em seis.

Estados -além de Pernambuco,(� .

São Paulo, Santa Catarina, Rio
,

Grande do Sul, Paraná e Espírito
Santotiveramocorrências desde
o início do feriado deAnoNovo.
Nas praias de Florianópolismais cozinha para retirar os ten- '.

de 100 banhistas já sofreram táculos que possam ficar na

queimaduras, principalmente 'pele e depois passar vinagre,
nas praias do leste da ilha, como que neutraliza a' ação do -ve

'[oaquina ePraia Mole. neno. ,A pessoa que for quei-
Outras centenas já _foram' madanão deve esfregar o local,

atingidas emBalneárioCambo- nem lavar a região com água
.riú, Penhã, Piçarras, Barra Ve�, doce, que pode romper as

lha e São Francisco do Sul. no células qué restarain e espalhar
Río Grande do Sul são 20 aten- ,aindamais o veneno.

O CORREIODQ POVO

Insumos encarecem·custos da

produção de leite no Estado
I FLORIANÓPOLIS

A consecutivabaixano preço
pago ao produtor de leite e o

elevado valor dos insumos neces
sários para a criação dos bovinos,
refletiram em crise do setor na

região. Nos últimos três meses,

houve queda de 35% .no preço

pag� aos bovinocultores de leite.
Está sendo pago emmédia hoje,
R$0,52.

O vice-presidente da ACCS
(Associação Catarinense de
Criadores de Suínos), mas,'
tambémprodutor de leite, CelSo
Munaretto, afirma que os

produtores estão passando por '

dificuldades. Munaretto co

menta que oprincipalmotivo da
crise no. setor foi à falta de

planejamento no abastecimento.
do milho po país, refletindo !la

'

,valor domilho, principal insumo
consumido. Asacaestácustando
em média hoje, R$31. O vice

presidente ressalta também que

para a situação mudar é

necessário que o preço pago por
litro de leite reaja.

'

Já a produção de carne suína
industrial no Brasil deve crescer
4,5% em 2008.. A estimativa é

da Embrapa Sumos e Aves de
Concórdia junto com a -

Abiceps (AssocíaçãoBrasíleíra
de Indústrias' Processadas e

Exportadoras deCarne Suína).
'O acompanhamento do 'mer�
cada está sendo feito desde
2005 pelos técnicos. O pesqui-

, sadordaEmbrapaSuínos eAves,
"

MarceloMiele, afirma também
que asvendas estarão aquecidas
Para o setor e� 2008.

Preço ao produtor despencou 35% nos últirpós três meses de 2007 .

,

Paraíba tiveramomaiorregistrode

,

freqüência, com média acima de
,899b. '

Já Amapá, Bahia, Distrito
. Federal é Pernambuco, informa-

BRASílIA rani freqüência de .80%.
I ';No

Pela primeira vez desde que
,.'

último ano, nós conseguimos um
começou a' ser monitorada, a ". incremento de 22% no acom

informação da freqüência escolar panhamento de todos os alunos e
dos .beneficiários do programa ,tentarem�manteresse acréscimo,
Bolsa Família foi superior, a 84%. ' para no :final de 2008 cheguemos
Dos 15,5 milhões de alunos do 'perto de' 100% de acompa

programa, 13,1 milhões foram
' ,�e�to",af1rmouasecretá�ria.

Al�:�i;.td�:�aVà$ tl'mpestades ém s�bi�,Oat�rihcl· �=t�rr;� .•�:=s�
,',:_ <:_·��-.�'õ-::(, .. _..��

.: ".-
... '--. <_' <� -,

'- -Ó, ·i:'·:-:"··"
. ':- : �".' �,,' SocialeCombatea-Fome.·, .DesenvolvímentoSodal.conren ...

BRÂSílJÀ . ,';" horaem alguns momentos,' d� ,',desseSJ� é quJ evite regiões Oprogressonacoletadedados.. -do osnomes dos que cumpriramo

'. �,Sffl�CJ����9Ç)� ·aoordocomaSedee.· .,". aeiag�elltoou.cQmriscosde
.'

segundo a secretária nadaria[ mínimo de 65% de compare-
de�{esà(JiYi1htô'Mtrristélib&i, Devidoa áreas de �ta:bili> déi!Iizarn.entb de.éncostas, além substitutadeCidaâaniadoní.inis>' -círnerito e, dos que não o

" .,Ial"ri'e�rtagra,'.','de··�e',�oh·,',:uv:N,'." aaÇl:6'o;�,ruil,','e'.a'":',�,er��.:,:�',,umos',:' dade.na RegiãoSul do país, elrut
.

d�' ár�á&, sern pr�teçã� contra tério, LúciaModesto, ocorredesde cumpriram, incluindo osmotivos

.' u u=QU:IU
'

poderão atingir áreas no s'l)l,,: raiQse:Vep.tosf Osalertas pre- o início do acompanhamentoda =algons desses descumprímenros
.São P,alÚÓ; 'Satita"Óitariria e

.

centro.lesteeoestedeSão Paukx..': venctv"os fqiatnbaSeados em in,
.
freqüência pela internét; feito 'sãocÜnsideradosfalfajustificável",

;=�������': :�:'�=-:ot:��.�ão�=�;'= :=�:�:: ='�e2�i�
,

' ,elé��. é a."el�qe, do'venro <' norte do Paraná, A oriehtaÇã� '" çUn;i'tic�s e . do < I�tituto Na- estados deSantaCatarina, RiOde
. crianças e adolescentes, de 13,3

, :'�efáa�:(p:<:@lQmerfÓs'Ror 4a, D�fesà Giy{l.à pom.i\açãô;' :\Fi9� .clê'M�te6i:()10gi,a:. .janeíro, Mato Grossq dÓ.Stll e.
.

InifuõéS de beneficiadas..
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.�," ',:[."
,- -
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Governo vigia o
.

Bolsa Familia
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BRASrUA .0 secretárió,executivo subs,
Trabalhadores con. c"'uta n tituto cl0 Conselho Curador do

FGTS (Fundo de Garàrltrn por, : FGTS,AntohioGois,dissequeos
Tempo de Serviço) podemobt'ér .pÓv� :Valô�� são possíveis graças
financiamento sem a�. a�tigas ',ao:'aumeI).to .do orçamento do'

restrições de límítede reIldá ê< :fi.inâo,'q�� 'em 2008 d�ve ultra- , .,'

de valor do ímóvel.a ser!lidQ4i{ ".)?il,S.sar os É$, 15 bilhões. É um
.

,

." •. " ,'.. "";'
'

'

,',,' ".' ,," r . ; rido com os réciirsos',doifiwd9�, '\;t�ento. rétarde, de R$15,2
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MUNiCípIOS

Deputados federais de ..oIho
nas eleições para prefeito
Um quarto dos integrantes
da Câmara tem a intenção de
se candidatar em outubro

.

BRASíLIA
As eleições municipais serão

um II)afCOdo anopolíticode 2008
pela mobilização que geramem
todos os partidos. O calendário
eleitoral, divulgado pelo TSE,
aponta o período entre 10 e30 de
junhopara a realizaçãodeconv '

çõe;'municipais, destina:ér
escolha de candidatos e à apro

vação de coligações,A partir daí,
as eleiçõesentramdefuUtivanitmte
na agenda política. No �çio de
julho as ruas são franqueadas às

campanhas e, em 19 de agosto,
começa a propaganda eleitoral
gratuita. É quando as eleições nacionais de 1994. cupar; de fato, com as capitais e

efetivamente se inserem na' O PMDB, que elegeu omaior cidades com mais de 100 mil

agenda do eleitor; número de prefeitos e vereadores, habitantes, os grandes colégios
Levantamentos prelimínares 'obteve 14.429 milhões de votos, . eleitorais, passando a conviver

"

realizados no Legislativo indicam enquantooex-Pfl.recebeu 11.234 .

com as novas regras de fidelidade
que um quarto dos integrantes da milhões.Nasreuniõesdot.onselho partidária, impostas pelo ju
Câmara tem a intenção de se Político da Coalizão, o presidente diciário, assim como com a total
candidatar nas eleições de 2008 e Luiz InácioLuladaSilvamanifesta liberdade para fazer coligações,
ídentííicamalgunssenadorescomo a intenção de coordenar as depois do:fim da verticalização.
potendaiscandidatos.Aseleíções, expectativas dos partidos da base O PSDB, por sua vez, está

no entanto. são do mais amplo governista, procurando preservar buscando formas de conseguir
interesse parlamentar, uma vez a aliança com que governa pelo. organizar á escolha de candi-
que são nas articulações muni, menos nos grandes centros. datos. Para 2010, o partido pre�
cipais que se alicerçam os apoios Os partidos mais importantes tende regulamentar eleições
para 2010. Em 2004, a totalidade - IT, PMDB e o blocoPSB/PDT/ primárias para as indicações.
de votos recebida Pelos partidos PCdoB-manifestamadisposição ' Merecem atenção as articula�
sinalizou a PoIariZaçã�'qulviria de reproduzir as alianças, mas

. ÇÕt!seldtn,rai5doblocoPSB/PDT/
entrePIéPSDB, Comoprimeiro . consíderam que há casos emque' PCdóB, criado com vistas a se

recebendo 16326tni1hôesdeyo�.. apolítica local expõe divergências distinguir do PT no segmento da
e o segundo,·15.747. ri)ilhõesiHá insuperáveis. Seria; no entanto, 'esque�da, eé�··passos' do Demo,

que 'seOlembrat; contudo, que a precípitado Jalar que a coalizão çcitqs>a recriaÇão do PFL :que
mesma polarieaçãc Vinha se poderia ser desmanchada. Qs �nosentid6deseCQnsp.tuir·
repetindo desde as eleições partidos nacionais vão se prep"

.'.
,

em'n:óyaa1,i:entati-Vapamdária.

PT, PMOB, PSB, PDT e PCdoB podem repetir alianças de 2004

.. ,;.:

. .
..
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R�forma política e fideUdad�
partidária �m pauta na Câmára
BRASíLIA deputados distritais, estaduais e

O presidente da Comissão de federais " quanto para os eleitos

Constituição e Justiça e de pelo sistema majoritário' presí-
Cidadania da Câmara dos De, dente da República, senadores,
putados, Leonardo Picciani governadores eprefeitos.
(PMDB,RJ), avaliaque aCCJ de' "Está consolidada a tese da
ve discutir neste ano pontos da fidelidade partidária.No entanto,
reformapolítica,especialmenteno é- preciso estabelecer a forma

que se refere à
.

fidelidade processual com que se darão as

partidária. decisões da perda ou não do

Segundo ele, a Câmara pre' mandate", afirmou Picciani.
cisará regulamentar a perda de Segundo ele, não há dúvidas na
mandato do político que troca de Gâmará de que deve existir a

legenda, decidida em 2007 pelo fidelidade partidária.
-

Tribunal Superior Eleitorãl. De ''Noent;anto,aformacómoisso
acordo com O entendimento do deve ser feito;os parâmetros que
TSE,' 6"mandato pertence �SIIflIiem ser utilizados .de�er

.

e
' partido, e não ao político. Assim, matériadecididapeloParlaffiento

;li;
um partido tem o direito de pedir dentro das suas atribuições de
de volta o cargo do "infiel". legislar; enãoporoutropoderque -

O entendimento vale tanto não .tem a capacidade, a .atri-

para os mandatários de cargos buíção de estabelecer legíslação",
proporcionais ' vereadores e explicou.

Picciani (D) defende a regulamentação da p,erda'do mandate

Menos restrições
para uso do ràTS -.

présthfió deR$ 245 mil. OCon,
selhó Curador do FGTS esta,

beleceu as 'novas regras no dia
.30 de.óutubrode 2007.
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O real quase dobrou de va
lor em relação ao dólar nos
últimos cinco anos, com alta de
99,5%,entre 2003 e 2007. Faia
maior yalorização frente ao

dólar entre oito moedas - seis

moedas latino-americanasmais .

o euro - estudadas pela con

sultoriaEconómática, quecon-
.

siderou o dólar'Ptax vendá
(média das cotações medida'
pelo BancoCentral) do últímo
dia do ano como referência
para cálculo no Brasil.

Neste período, o dólarven
dido no Brasilpassoude R$
3,53 em 2002 paraR$},77 no

último dia.dó �J)ó passªdÓ. No
peiíodo,'ded�to'aIlos,ó ªÓl�t' No plano' externo o dólar se depreciou com elevadps.déficits comerclals

tambémpêr�e#}v.àlo�'¥:¥'rb- ";;
"

'.' "

," �,

láç?oa outt:ás;m6�aas.\Q,pesd ,véspera,s daeleição presidential Se d�,pr¢çiri� com (is elevados
chileno teve<t,ím.a,. \iaJ��âçâo . do ano anterior,No fun de 2002, défiêit'g cOifier�üil e

.

de or

de 45%'e à fiióeda cbloín.biima ..

o dólar estava valendo R$ 3,53. ;çání.ént6 dQ� E�iad,os Unidos,
ganhou 4J� (em relação �o Fatores internos e externos com'a d�sace1¢�ação do cres
dólar. Já 9 étitG{,iév� <y.ma Desta vez, segundo analistas, a Ci,meÍ\t'� dá :'eêonomi�: e a ..
v:alorizaçâo.de'Zá;7%. Nb ano ' valorização do real frente ao reduçãoda.taxade juros, que
passado', a'rn,peda·. bras�IeiIa" "dólar deve-se a outros fatores.' reduzem 'çrrentabiIidade dos

subiu20�7%/p�td�itdoap'enas No'plano interno; se manteve investimentos no, pais e es-

. p�rá,2o.03,' qúàndo o real valorizaao com o grande fluxo tímulam' a .aplicação em ou-

auritentou 22;.3%; ,

'

de dólares que entrou no país ,
tros mercados.' Economistas

.

N�qu�lâ'época, nó entanto, nb ano passado tanto corno 'do banco francês BNP-Paribas
.

a alta dQ re�l:aéV,��s,e,::prhl- investimer-to quanto como avalíatn que os mesmos fa-
.

Juros 1
cípalmenté �à"r,ecupé.tÇlção 'saldo da Lalança comercial.". tares devem m�riter � real O mercado financeiro começa o.ano com uma boa dose de

deJ?píá;' da;,� fdtt��, que4�, :às ,

"No plano externo, o ,dólar valotizâdq neste ano. incertezas em relação às peI'speé(fyasdaeconomía dosEstados
:/';,:,�:,}",�"" " ;,;�r ,:'r� ,;.,f8;'t�:/\\:.'�i .'

" , '

.Óv-

., "t' ,,'
' " ., UIiÍdos,cujoandàtnel),to·p.<:l(:l�"t�t:)ritpa�to sobreaevolução

,

. ." ;' ,�,; .". "., "'"
.

, .' '. ','J'. da economia m.u}:ldi�!.:'�Jgphs :itrdiçig.ores conieçam a

".'â;' .;tp�iiôêiiit·riàbàlclnçaêOmêFciatW�m;2001" ".:=!(������=�:S�:

4Ó,º3�jiQ'ah.q dé2ÔÇ7: O ie� .'.Q secretário,de Comércio ,brasuelto e"hmà maior compe-
J 2 : �' .. ;:� "

. ','

sUl�4óé'Ü,8%,:ln�riQÍique,Ü'de 'Exterior do Minisiério dÓ be- tltividadepara 'os produtos rna- urns
,

;2�;��QS@d���â3lfOi senvolvimento, WelberBârral, núfatúrad()� no exterior. Ele OvolumedenegócioScomcontrátosdedepósitointerfinanceiro
'aeUS$A6,4561illhões.Coflh;btdu

"

afirmou que o crescjm,ê'nto ;vi;; .

reconheceu, na entanto, que (DI) naprimeira sessão de 2008 naBolsa deMercadorias &Futuros
'panu';satdJ'Wenor ofotÍedes-' goroso dasímportaçõesnâopode setores que trabalham com (BM&F) foi fraco. As taxas recuaram, trias não o suficiente para

'êhn(!rl'to das "!mp�itaçÕes, que . ser interpretado como tim fator produtosdepoucovaloragregado, derrubar os juros abaixo do patamarde 12%. O contrato com
.

. regístraramUS$120,61O bilhões, negativo nas relações comerciais' Ou que utílízamrnuita mão-de- vencimento em janeiro de 2009, omais negociado.fechou aquarta-
32% 'a-mais doque em 2()()6. Ás brasileiras: 'obra, sentem a adversidade do feira indicando juro de 12,03%, uma queda de 0,41%. O contrato
exportações cresceram em ritmo . Barral enfatizou que. as. câmbio e passam por dificuldade. de janeiro de 201.0 recuou 0,39%, apontando juro de 12,76%.

::. ,','.. ' .... ,:.. .' .:-;: ,'o ",
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EQUILíBRIO

Realtem maior valorização,
da história frente ao dólar

DIVULGAÇÃO

Comparativampntp, nos últimos
cincô' anos a alta foi lIP 99,5%
à mopda nortp-ampricana

BRASíLIA

Negócios

AempresaComércio e IndustriaBreithauptestá complementando
a sua linha de produtos damarca italianaEFCO, com asmáquinas
de cortar gramá a gasolina que são exclusividade para o Brasil.
Além das roçadeiras e motoserras EFCO, que também são urna

exclusividade daBreithaupt, a importação dasmáquinas de cortar
gramavem complementar a linhaque deverá serembreve acrescido'
de outros produtos EFCO no Brasil.A rede de assistência técnica,
urna parceria da Breithaupt com a Branco Motores, garante a

manutenção e um serviço de pós-venda em todo o Brasil.

,
O BancoCentralprojeta um superávit comercialmenor este ano -

de US$ 39 bilhões em 2007 para US$ 30 bilhões em 2008 - com o

crescimento das importaçõesnumritmomaiordoque0 aumentodas
exportações.Esta tendêncíaémotívodepolêmícanoBrasil, atémesmo
dentro do próprio governo. Alguns j�t:ificam o fato como sinal de

vigor do crescimento econômico, enquanto outros destacamo risco

de uma substituição do produto nacional pelo importado e perda de
. competitividade da indústria brasileira. '

.

Petróleo
Os contratos futuros d� petróleo negocIados 'em Nova York

atingiramnovo recordedeUS$ t'OO'PQf,bar¢ n�sta quarta-feira,
subindo mais de US$A"iínpUlslopad,os'por conflitos em países
Integrantes daOpep, coÍn<)N�géii:a�:Ngélia, e também por um

dólar fraco, alémde uma frente fr,ia. P9r :Voltadas 15h24 (horário
de Brasília), o contrato para ep.ttegaem fevereiro s!lbh menos,
era negociado a US$ 99,3.7, com alta de '05$ 3,39 por barril. O
recorde anterior para o coritrato.deprazo mais curte havia sido
registrado em 21 de novembro,dê.1007, quando a commodity
atingiu US$ 99,29.

., '.' .
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IMPORTADOS
.

'}oilson. Do outro lado, Triguinho
e ZéCarlos são os reforços.

'

Na zaga, o argentino Ferrero,
Andre Luis eÊdsonsão as opções.
Se chegar mais um zagueiro,
Renato Silva sai, do contrário,

,

ficã. Para o meio-de-campo, o
único contratado até omomento

éMarcelinho.Abediestápertode
fechar Jáno ataque, as esperanças

. de gol serãoWellington Paulista,
Escalada e o desconhecido Fábio.

Aréomomento,oBornfOgotem
24' jogadores, sendo que Cuca
considera 28 o número ideal.
Destes, EdsonJunior, Magno eVi-.
t< ,. Castro ainda podem ser em

pn, "a3os. Paracompletarogrupo,
pelo menos três juniores deverão
seríntegrados aosprofissionais. São
eles o goleiro Renan, o lateral

esquerdo Joaquim e o volante

Wellington. O zagueiro Rodrigo
Fabiano e o lateral-direito Índio
tambémpodem aparecer.

'Fogão já tem 10

reforços em campo
R,IO DE JANEIRO

Na tentativa de contar com

urn grupo forte e numeroso .em

2008, já que no ano passado o

técnico Cuca reclamou bastante
.

pornão ter, oBotafogo jácontratou
10 jogadores para a próxima
temporada.As únicas posiçõesque
não foram reforçadas foi a de
volante, que jácontacomLeandro
Guerreiro, Túlio e Diguinho e a

de goleiro, já que segundo
Castilho, ídolonoPefiarole reserva
da seleção uruguaia, os dirigentes
do clúbe carioca ainda não

procuraramnema ele, nemao seu

procurador,HumbertoSchiavone.
Na lateral direita, 'não há

especialista no grupo, mas Túlio
Souza, ex-Coritiba,vemparasuprir
a lacuna deixada pela saída deDa esquerda para a direita, Suárez, Conca e Acosta são alguns dos reforços para times brasileiros

-,

Invasão gringa no Brasileirão
- ,

muda perfIl da competição-
. Corredores da ré'gião voltam da

.

.'

São Silvestre sem bater marca
GENIELU RODRIGUES

JARAGuA DO SUVGUARAMIRIM
porque aí é tudo mágico. O pagamento em real é forte, ae Os quatro atletas-da região
nível salarial também é muito moeda ajuda. 'Atlético-Míf que disputaram a 83ª Corrida
bom, e faz tempo que a eco- (Martinez e Agustin Viana), Internacional de SãoSilvestre
nomia está estável. Não tem Botafogo (Escalada e . Ferrero), . voltaram para casa insatisfeitos
comparação com Chile ou -Corinthíans (Acosta, Suárez e com o resultado. Eles pre-

RIO DE 'JANEIRO Paraguai. Na Argentina, talvez Herrerar.Flamengo (Gavilán), tendiam terminar a provaem
. O "portunhól" continua em seja parecido", diz. A valori- Fhimíriense (Conca).• Grêmio menos de uma hora, marca que

alt� nos campos b�ásile{ros: zação 'da moeda é umbom JPereà); Náutico. (Laborde) e não foi batida pelo grupo ..

Depois do sucesso'de jogadores" argumento para convencer 0$ 'vasco' (Villanueva) já contra- JMerson Wolney finalizou a

como 'Ievez (ex-Corinthians), atletas sul-americanos. Segundo taram sul-americanos. corrida em 4850 lugar nogeral,
.

Lugano (ex-São Paulo), Va�� RícardoRotenberg dírígentedo "O Brasil passou á olhar com o tempo de Ih G2roir{
divia (Palmeiras). e Acosta Botafogo responsável por. para o exterior. N�sse sentido, TZseg: Valcir Vicentin, em

(Náutico),os times nacionais procurar reforços nocontínente, era 'um país muito fechado, 1097ª colocação (Ih Oômín):
voltaram a procurar nos os salários no Brasil são mais não consumia as coisas de Edson Selinger em 13610 (Ih

.' vizinhos 'sul'�n:ieribnos os altos que nos outros países, mas fora. Vocês têm uni país tão 08min 06seg) e Deiver ..

principais reforços patá2008. ,�esmoassimnãocomprometem gtandevquenão.precísavam son Berns em 1407" lugar
. �éfersonWolneymomentosantesda '

Cons:eqüêhçl.â:.da" 6.�dá 'vez as finanças dós clubes. ..,' 'dJ hln.gúéIil. Ó .'Brasil au- (lh08min37seg)..
.

,

provacomOcortlldorFrânkCaldeira
. mais precoc{saida, dos nossos "Contratamos.Escalada'(ata- ! mênt�u seus hOrhontes, e 'não .' Segunda Woln�y, o 'fáiór':

.:

"

, ."
'. '. .

_ craqves'pár� E�r�pa: 'CÓPIO
.

cante argentino) e Ferr�m (zá",
.. ,.'. 59 riÓ fútêp<;>l"; ànà1is�'Arce, " que impediua'quebra do t��po ;',' Ji� :próxima:'São Silv�s tre" ,

Alexandre 'Pato, e valorização
.

'

.

gueiro argentino). Eles vão,·, '/.9 1at'er�Hlii:eito: é ainda 'um' do ano passado (58nM:) fo((j' "6bs�rV�.' ..

'. .

.

.

, do, re:at,:EIll ;êy blog '1ago': gahllai-emmédia aqui três vezê�, .' exeJ;llplQ. qo que ,'os dírígéntes calor que tez no último 'd�� do'
.

. Wolney'tirou a sorte grande
�

A?,�.ftQ:,: o l()tn.�Iista·J�dio· mais,do que gànhavam em s\1âs, 'Q'raslleiro$' íhá�� p�()éutáÍn nos ano. "Eu não gosté� dá friil?lí� ',' �" por interIÍlédio-do corredor
, Camip�ac9J).io.u. Z9 Jbgap6!é� '_ 'equip�$'anteriores)E' tlã6 �ca" gdn�o�;.'�. faRo�� "raça; sul-. partícipação, saimuito fOrt� nos' _: . Maúríeío�arduco (50 lugar na,
<r e�trarigejfQs:�niJ�:d.ô.s pl�6res .•••.•.••. card para à .gente",

.

explici: (", ain"êtkana'�:' 'Pata de's, utu- .'primeiros n()ve. q\lilôm�tros' � ,'",prova) ,,'con'�eguiú córret. na < l

:,.' esêplha p�los,"h¢t;màl}os"; ,'I,
,

.•.
0 Ille,rcado p�asileiró:é int�;; '. : .g�ndno� ,� .y:rVgQai?s.1qU;e<nã9' ". tância da :p,r,ov�, �'S9 ',(),(atõ ,de .:;' 'ag6eléS q!Í� conseguiram o'

" i ':, ':"Q �t:àsil i1\,�ITt 6t}nio"tp,e�-:; ·iessante, Pois' os�sal�ti05' são' " s§.·o -raçudos.)l�ô chegam:, ao ,p·àrtlcipar. ta:: valell'. a :-p:enà/�:,: '!fidice .g�'32!llih59seg
.

�m,.. l0<
.

�ti::�;�ft:����;��;:; �t:::�e�l�t;o��ã�:��:�:;;':I��o,fi�Sli;iZ!c;);lii·R';, , ;;;;rt1tfut:f!�';���;�té:�árà 0',"
..-

Valorização
..

do real facilita

npgociaçõps ,com os

clubps da América do Sul
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JUNIORES

Copa São Paulo: 88 clubes brigam pelo título
Equipes são divididas em

22 ·grupos. Corinthians é o

recordista de conquistas

GENIElll RODRIGUES

JARAGuA DO SU.L
Com a participação de 88

clubes, divididos em 22 grupos, a
tradicional Copa São'Paulo de
Futebol Júnior começa a ser

disputada neste sábado, 5 de

janeiro, e terá o encerramento no
dia 25, aniversário da cidade.
Atletas de todos os cantos do país,
nascidos entre 1989 e 1992

jogarão a competição, que tem

como' maior vencedor. o

Corinthians, dono de seis
.

conquistas e ainda sete vezes

vice-campeão.Naedição de 2007
.

\> título ficou comoCruzeiro, que
bateu o São Paulo de Breno na

decisão por pênaltis. O canal

SporTY transmite os jogos da
.

competição apartirdesde sábado..
.

. Apesar de contar com a

participação deequipes de quase
todos osestados do Brasil, aCopa
SP tern entre suas curiosidades o
fato de apenas membros de

quatro federações terem chegado
à decisão (SP, RJ, RS eMG). Entre
.' ,

os grandes clubes paulistas o

único que nunca foi campeão é o

Palmeiras. -,

REGULAMENTO - Na

primeira.fase, as 88 equipes foram
divididas em 22 grupos, com

quatro integrantes em cada. Estas

equipes se enfrentam em turno

único, e os primeiros de cada
.

chave se classificam para a fase

seguinte, assim como os dez
melhores índices técnicos,
independentemente dos grupos e
da colocação.

Se houver empate em pontos
ganhos entre dois ou mais

clubes na primeira fase, o

desempate será feito nos

seguintes critérios: maior

número de vitórias; maior saldo
de gols; maior número dê gols
pró; cartões vermelhos, cartões
amarelos e confronto direto

(quando o empate ocorrer entre
dois clubes); a partir da segunda
fase, o desempate é feito em

cobrança de pênaltis .

Da segunda fase em diante,
as 32 -equipes disputaram o

sistema de mata-mata em jogo
único até a decisão.

Os jogos da primeira fase
<'

(horários de Brasília): .'

6/01 - 14h - Rio Branco-SP X Náutico-RR
6/01 - 16h - 'Criciúma X Guarani
9/0l - 14h - Rio Branco-SP X Guarani
-9/01. - 16h - Náutico-RR x Criciúma
13/01 - 14h - Guarani x Náutico-RR
13/01 - 16h - Rio Branco-SP x Criciúma

s: ,

6/01 - 14h - Pão de Açúcar-SP x Vilavelhense-ES
6/01 - 16h - Figueirense x Vila Nova-GO
9/01 -'14h - Pão de Açúcar-SP x Vila Nova-GO
9/01 - 16h - Vilavelhense-ES x Figueirense
13/01 - 14h � Vila Nova-GO x Vilavelhense-ES

'

13/01 - 16h - Pão de Açúcar-SP x Figueirense

'a;liJA,lillR4il'I�lml
6/01 - 14h - Paulínia-SP x São Caetano
6/01 - 16h - Vitória x Avaí
9/01 - 14h - Paulínia-SP-x Avaí
9/01 - 16h - São Caetano x Vitória
12/01 - 14h - Avaí x São Caetano
12/01 - 16h - Paulínia-SP x Vitória

esporte@ocorreiodopovo.com.br

.
.

: peões. O jogador segue ten-

tando se recuperar de uma lesão
muscular na panturrilha que o'
tirou da disputa, do Mundial de
Clubes, no último mês. No
entanto, mesmo com as seguidas
contusões que vem. enfren
tando, o brasileiro contaêom o

."_�::- - ,

apoio de Ancelotti. � .

,

'

"Mesmo no caso de a re

cuperação de Ronaldo ser

considerada impossível, pes
soalmente nunca pedi à di

reção do clube a contratação
de novos atacantes', afirmou o

técnico italiano. 'Ao final do

período de negociações de

janeiro, a equipe permanecerá
inalterada", encerrou.

Cruzeiro (camisa azul) campeão da Copa no jO.go da final contra o São Paulo em 2007no Pacaembu

Anc.elotti nega negociações .de Ronaldo, com ',0. Ramengo
RIO: DE-· JANEIRO jogador', completou. .. .

Ancelotti aproveitou paraEÍri sua primeira entrevista

coletiva de 2008, concedida' . reiterar que conta com o

nesta quinta-feira, o técnico" Fenô��no para a seqüência da
.

Carlo Ancelotti negou que 'o
.

temporada européia. "Ronaldo
atacante Ronaldo esteja deci-

.

está totalmente à disposição da
dido �' trocar o Milan pelo . equipe, é um jogador em quem

Flamengo, rebatendo decla- ainda confio, e esperamos que

raçõesdadas recentemente pelo nos próximos dias possa re

vice-presidente do time começar os treinamentos com

brasileiro Kleber Leite. ''Até bola"'. Namanhã desta quinta
feira, em Dubai, o atleta fez ape
nas a parte física das atividades

junto ao restante do elenco
rossonero. A equipe faz na

cidade dos Emirados Árabes um
período de treinamentos antes

; .Q:..o" reinício do Campeonato
I taliano e da Copa dos Cam-

onde sei, .Ronaldo nunca ex

pressou nenhuma vontade de ir
embora do Milan', garantiu o

treinador; ''A questão sobre uma
possível transferência para o

Flamengo foi uma discutida'
"

ap'cnas ""'no Brasil é nã9 ,.liel
'. relação com a vontade do
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