
,; 19° ' 280'
, MíNIMA'MÁXIMA

\Aposentadoria
de.servídores terá
'um fundo próprio,
Folha de 123 mil funcionários
estaduais consomem R$ 120
milhões/mês e põem em risco
as finanças do Estado .

• PÁGiNA 3 ,

Rapaz com,
paralisia, cerebral -

precisa de ajuda
• PÁGINA 5

.'. :..

Clínica SorriDent
, ,

,

. <Dr. 11iiago 9dOrtseff'Borefa
,

.

" t'1W,At> IWI

!Mestre em lmpf'antoúf)ntia
,

"

'Especiafista em Imp(antoúrmtitt
:. tESpecia.{ista tmPerioontifftl
, rai \_'

.

,

,

"

" ,rei,; (47�30'$$.2�6 ,

. �,,,, ,1AMGUÃ :00 súi E VAiE o� ITAPOCO • N° 5.812 • R$ 1,50 .

Corridt},por.··.·.capacetes·.
para .' fugir demultas

, .

Lojas ficaram lotadas ontemcom motociclistas à procura de acessoríos obrigatórios

PERIGO À MESA 'Correios abrem
'

concurso para
vagas de carteiro

. aPÁGINA7 .

vai lucrar 10% a '.

'.

menos em 2003

Assassinato de
franceses cancela
o Rali Dacar
• PÁGINA 15

Indústrla aérea .

� ...
-

"

, .
. .', 'Despesas com combustíveis vão

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

.
.

.

chegar a US$14 bilhões.
'

Durante a estaça� d,o �erao é prec�so},etl��r�r:���I�á��s;��m a conservação �çaJiment�� .PÁGI�A-1· .: ,'-J.:PÁGINA 14
. c,

-,. • � -.--- '."'" -.:?
-

'.�
•

.{

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



2 I SABADO, 5 de janeiro de 2008

,..,

OPINIAO O CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

Pente fino
Espionar movimentações

bancárias acima de R$ 5 mil e
R$ 10mil semestrais, conforme

instrução normativa baixada
pela Receita Federal antes da
virada, do ano, obrigando
bancos e operadoras de crédito
a repassar ao governo nomes e

cifras, não é novidade. E nem

se trata de rétaliação por conta
do fim da CPMF. Existe desde
2002, pelo .decrero 4.489
baixado pelo então presidente
Fernando Henrique Cardoso,
regulamentando lei comple
mentar aprovada pelo Con
gresso em 200 1, que também
estabelece os parâmetros do

sigilo bancário.
�

Nesse decreto, inclusive, es- ,

tão estipulados os valores que
devem ser comunicados obriga-

Antes, a p'rópria CPMF

já se constituía em

poderoso instrumento
de fiscalização"
toriamente ao fisco. Mesmo as
sim, só agora o artifício passa a

ser usado, justifícado pela ne

cessidade de se combater a

sonegação.
Até agora, a própriaCPMF

dava condições para que amo

vimentação bancária pudesse
ser cruzada com a declaração
do imposto de renda do con

tribuinte, resultando na co

nhecida malha fina.
_

Entretanto, não só sonega
dores contumazes, os operado-

res de caixa dois, lavadores de
dinheiro e contribuintes deso
nestos não terão vida fácil, por
que o fisco vai monitorar toda
e qualquer pessoa que IflO>

,

vimente R$ 833 por mês, além
de empres�s com movimen

tação maior que R$ 1.666 no

mesmo período. Foi a maneira
que o fisco encontrou para su

prir a ausência do imposto do

cheque que, além da arreca

dação, convertera-se num po
deroso instrumento de caça aos

sonegadores.
A medida inclui políticos,

preferencialmente senadores

que votaram contra a prorro

gação do imposto do cheque e

que o próprio presidente Lula,
pela atitude tomada, rotulou
como aliados, de sonegadores.

• ENTRE ASPAS

, , O Brasil � �m ótmornercado, é o paraíso" ..
,Arce, lateral direito paraguaio _

"

.

'

• PONTO DE VISTA
<'

Amplo envolvimento comunitário

Emsua trajetória de pouco
mais de três décadas, a

UNERJ, se orgulha de fazer

parte de uma comunidade

que é exemplo para Santa Ca
tarina e para o Brasil, graças
aos valores da sua gente. Uma
comunidade partícipativa 'no
desenvolvimento social, com
referências em vários campos,
da cultura ao empreende
dorismo.

Neste período, a nossa

UNERJ se consolidou como a

mais .importante Instituição
de Ensino Superior da região
do Vale do Itapocu. Conquis
tou o respeito da comunidade
pela excelêricia do seuprojeto
de graduação, nas atividades
de especialização e no amplo
'envolvimento social, contri
buindo para a formação, de
mão-de-obra aos vários seg-

• Carla Schreiner,
Reitora do Centro
Universitário de
Jaraguá do SuI-

, UNERJ

Profissionais que passaram
pelas salas de aula e labora
tórios do nosso campus estão

presentes em organizações
respeitadas não só local como
mundialmente. Temos orgu- nológica, além de ter repre
lho de afirmar que modes- sentantes em todos os Con
tamente podemos contribuir selhos Municipais que pos

para a formação das nossas suem representação do Ensino,.
inteligências, seja do ponto'· .Superior, Conselho da Se
de vista 'dos negócios seja no cretaria de Desenvolvimento
âmbito político, ajudando a, Regional- SDR, entre outros.
formar cidadãos que já' Mais recentemente, em

participam ou vão participar dezembro, a UNERJ teve mais

da vida política do nosso duas indicações de seus repre

município e da nossa região, 'sentantes à AMVALI - Asso-
Com essa visão, temos dação dos MUnicípios do Vale

buscado integrar a UNERJ
-

do Itapocu no seu Conselho de
. corno Instituição voltada à Defesa Civil e no seu Conselho
Educação e seus acadêmicos

"
Municipal de Educação. .

e professores como cidadãos, "

' São delegações que nos

às diversas entidades e a
"

enchem de orgulho porque'
projetos que visam ao de- reafirmam a missão da UNERJ
senvolvimento da região.' de participar ativamente do

Junto com outras represen- desenvolvímentomícrorregional.',-
mentos econômicos.

\_

tações, participamos ativa

mente em projetos como o

Fórum Permanente de Desen
volvimento - PROJARA�

,

. GUÁ ,e da Incubadora Tec�

• DO LEITOR'

Cores e luzes para o futuro'
Não tem jeito, não há como

falar de Natal sem lembrar da
árvore de jacatirão. Ou não há
como ver o jacatirâo florido, em
novembro e dezembro, e não

pensar no Natal. O jacatirão
deveria ser a flor oficial do Natal,
a flor que representa o Natal, a

flor que a natureza escolheu para
enfeitar o mundo para a chegada

.

do Menino que nasce em todos os

. dezembros.

Porque nós, homens, sábios
homens, enchemos nossas cidades
de luzes e árvores enfeitadas com

frutinhas artíficiais muito colo
ridas, enquanto a natureza, sim

plesmente, desabrocha flores de

jacatirão, tantas delas que as ár

vores quase tem o verde das folhas

escondido, as cores oscilando do
vinho até a cor da paz.

E nós decoramos nossas selvas'
'de pedra, tentando imitar a

natureza que, humilde, explode
em cores, cúmplice do sol, esse sol
que empresta' toda a sua luz para

juntos, festejarmos o nascimento

de um Menino Eterno.
E floresce o jacatirão, depois

floresce o flamboiã e floresce tam

bém a primavera. E desabrocham
tantas outras flores que-se unem à

comemoração da festa maior da

humanidade, a festa de boas
vindas, o Natal, que o mundo
inteiro parece uma aquarela que
a natureza pinta com as suas cores,

vivas e verdadeiras .

E não é só o Natal que essa

profusão de cores desabrochando
emolduram. Elas tornam mais

bonito o Ano Novo que chega,
traduzem a esperança que

podemos ter na renovação, no
, recomeço. Elas nos mostram que
o mundo pode ser bonito, se

deixarmos. Que o novo ano Pode
ser melhor, se quisermos fazê-lo
melhor. É a vida abrindo caminhos
coloridos e cheios de brilho para

que o romper de um novo ano seja
iluminado e fem:.
• Luiz Carlos Amorim, escritor (

Textos escritos por àunos da Rede Municipal para o Programa de Educação FISCal e Cidadania
- Cidadão Conscienb.>, realizado pela PreIPitu,ra de Jaraguá do Sul

Educação F,iscal e :Cidadania
Todos nós devemos pedir anota

fiscal por causa dos impostos. Para ,

quem não sabe, com o dinheiro
dos impostos é feito a reforma das

,

praças, das escolas e muitas outras
coisas.

É nossa obrigação pedir a nota
fiscal, se nós não pedirmos a nota

fiscal nós não vamos ter como

ç:omprovar que alguma coisa' sua
foi roubada, por exemplo: sua

bicicleta, televisão etc ... Muita
gente não pede a nota fiscal. Mas
temos que pedir para todas as

coisas que nós, comprarmos, nem
que seja uma coisa minima.

,
Os impostos são para reformar

nossa cidade. Ela precisa do di-

nheíro tanto quanto à gente. Se a

cidade não for reformada vai ficar
estragada e não vai ter onde nós
ficarmos. Quem pede a nota fiscal
é um cidadão consciente. '

Cada um tem que fazer a sua

parte para contribuir com a

prefeitura para deixar nossa cidade
limpa, bonita eboapára nós brincar,
se divertir e estudar bastante para
ficar esperto para quem quer te

dar um golpe.
Peça sempre a nota fiscal!

"Exigir nota fiscal melhora a quali
dade de vida de todos".
• Tais Mara dos Santos Dina,
aluna vencedora da Escola
Francisco Solaman

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte TImes New Roman 12 e podem
ser enviados por e-mail redacao@ocorreiodopovo.com.br. ou por carta no endereço Coronel
Procópio Gomes dê'Oliveira 246, cep 89251 200,-Caixa Postal19, É obrigatório infonnarnome
completo, prófissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),

Diretor: Nelson Luíz Pereira Editora: Patrícía Mdraes
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Só nós?
A liberação não é

imediata à assinatura de
convênio, mas Jaraguá do

.

Sul vai continuar as obras
de saneamento básico em
2008, com recursos já
assegurados ao redor de
R$ 16 milhões. Perguntar
não ofende: e as prefei
turas.da vizinhança por
onde passam rios que
abastecem Jaraguá?

Lazer
A cada dia de sol é

grande a demanda de

pais e mães ao parque
infantil localizado na

praça Ângelo Piazera.
Sinal evidente de que
nos bairros é uma ca

rência crônica. Não bas
tam canchas de futebol
de areia, a maioria hoje
abandonadas no que toca
à manutenção. E, além
disso, ambientes propícios
à leptospirose visto poças
de água que se formam
com as chuvas.

DIVULGAÇAo

Governador Luiz Henrique da Silveira (PMOS) -

promete não interferirnas composiçõesdepartidos para
as eleiçõesmunicipais de outubro.Mudouo discurso, já
não fala em tríplice aliança, mas lerâbra que o rol de

partidos que garantiu sua reeleição em 2006 vaimÚito .

além de PMDB, DEM'e PSDB. Inclui o PPS, PDT e

mais�renca de nanicos�Visto as,dfticuldades loops
de se repetir a vitoriosa coligação nos'maiores colégíos
eleitorais; onde se situa jaraguá do SÜl, o governador,
publicamente, prefere delegar a responsabilidade aos

daígenresparndanos.Mas, no íntimo pela junçá<:)
dos�PartÍdos,porque1�pode,

.

seupróximo
objetivo político: uma cadeiranoSenido em 2010.

':;,. -,

Triste
Preocupaconstatarq�e _

Fundo 1
na busca de soluções para
problemas de grande por
te, como estes dois pro
jetos, por pura birra po

lítico-partidária seg
mentos que deveriam se

unir em favor do bem es

tar coletivo, já que se

apresentam sempre como

benfeitores da cidade,
puxam, cada um, a sar

dinha para sua brasa.

Cuidado
Vai viajar? Então, por

favor, não sejamais um no

cemitério amanhã. Se
esse for seu desejo, então
deixe a família em casa.

Servidores estaduais catarinenses aposentados
representam, hoje, 42% da folha de salários. Como a

conta só tende a esticar, visto aposentadorias futuras e,

conseqüentemente, o preenchimento de funções que
forem vagando, o governo tem, em 2008, no projeto que
cria o fundo de pensão, prioridade das prioridades. Se
aprovado, aposentadorias e pensões correrão por conta
do desembolso dos servidores.

Fundo 2
A proposta que cria o Instituto Previdenciário de

Santa Catarina já está na Assembléia Legislativa.
Envolve, também, o futuro previdenciário dos servidores
do Legislativo, Judiciário,Ministério Público e Tribunal
deContas. Os três primeiros reúnem 123mil servidores,
com folha de R$ 120 milhões/mês. Com previsões de

que o valor triplique em até 15 anos. Do montante,
.

apenas R$ 40milhões são garantidos pelas contribuições
dos servidores e patronal.

CPlso Machado
rrdacao@ocemiodtPM,COII.br .
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Quando?
Assuntos que Jaraguá

do Sul precisa resolver em
2008', porque não dá para
esperar mais: o contorno

ferroviário e o transporte
coletivo integrado, por
exemplo. No papel há
anos, são projetos já lis
tados para discursos de

campanha para.prefeito.
Quem guardou os (dis
cursos) anteriores verá

que são meras cópias de

promessas antigas.

Pode?-
Publicitário Marcos

Valério Fernandes de

Souza, acusado de en

volvimento no mensalão,
se livrou de cumprir uma
pena de 2 anos e 11 meses

de prisão em regime
aberto por crimes contra a

ordem tributária. Devia

R$ .6,8 milhões ao INSS e

pagou. Claro que com.

dinheiro do valerioduto.
Parodiando admiradores
de Paulo Maluf (rouba,
mas faz): o Valério rouba,
maspaga.

Quem entende?
Assembléia Legislativa

aprovou projeto da de

putada Ana Paula (PT)
para a inclusão da carne

de peixe na merenda es

colar das unidades edu
cacionais do Estado. Mas
o programa Secretaria
NacionaI da Pesca ex

cluiu Santa Catarina. E
isso porque o ministro

,

Altemir Gregolin é ca

tarinense. De Chapecó,
terra de seu antecessor, o

petistaJosé Fritsch. Mais:
nossa produção supera as

150 mil toneladas/ano, a
maior da Região Sul.

RETRANCA
Recordes
Até 27 de dezembro de 20'07, as estradas

catarinenses registraram 14 mil acidentes, com 558 .

mortes. Segunda pior tragédia rodoviária ao país.
Mas, agora, acabamos de bater novo recorde: só
de maconha a Polícia Federal apreendeu no Estado
mais de uma tonelada e meia. Exatos 1.590 quilos.
Mais que o Rio de Janeiro e São Paulo juntos.

Positivo
Deputado Marcos Vieira (PSDB) vai apresentar

projeto propondo que a Polícia Civil e o Corpo de
Bombeiros também sejam responsáveis pela emissão
de alvarás para shows e eventos e não apenas as

prefeituras. Principalmente quando bloqueiam ruas

principais das cidades, tirando o sossego de pessoas

que nada têm a ver.

Usinas 1
Santa Catarina terá três usinas termoelétricas

movidas a dejetos de suínos, construídas pela
empresa americanaContourGlobal: duas no Oeste
e outra em Braço do Sul, regiões que concentram
osmaiores rebanhos. E, por conseqüência osmaiores
índices de poluição dos rios. Em média, o Estado

produz 2,7 milhões de toneladas de dejetos ao ano.

Usinas 2
Para se ter uma idéia da degradação ambiental

por causa dessa atividade sem controle de dejetos,
basta dizer que, em Braço do Sul, região da Grande
Criciúma, a poluição fecal causada pelos rebanhos
suínos já chega a 77 metros de profundidade.

Incentivo
Deputado Dirceu Dresch (PT) quer ver aprovado

em 2008 um projeto seu que cria uma política de
incentivo às micro e pequenas empresas,com a

participação dos órgãos públicos.A intenção é que as

compras governamentais de todos os poderes possam
dar prioridade às micro e pequenas empresas como

suas fornecedoras.
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Gpoex seleciona atores
o GpoEx (Grupo de Experimentação Cênica) procura dois

atores para fechar o núcleo de personagens do espetáculo "O
cavalinho azul", deMariaClaraMachado.Apróxima audição
acontece no dia 21 de janeiro, às 19h, no Centro Cultural
Scar. Restam dois papéis e eles sãq considerados, os mais
importantes damontagem. Os ensaios começam logo depois
da escolha e devem acontecer três vezes a cada semana, no

mínimo. A maratona se estende até o início de abríl, -Em

seguida, a trupe parte para a estréia e, logo após, a temporada
'de apresentações.A proposta é compor uma peçamultimídia
a exemplo do queJoifeito em "Valsa nQ 6" (foto). Interessados
devem entrar em contato pelo e-mail teatro@scar.art.br. As
inscrições serão aceitas' até o dia 18 de janeiro.

"O segredo da vida

fazer o que
se gosta; é gostar
do que se faz."

IV ,

'nao e

c o lÉG 10

RIST
SÃO Luís,

68 anos de presença
Marista em Jaraguá do Sul

'MARISTA
Aulas para a vida. '

. Valorespara sempre.

correio,com@ocorreiodopovo,com,br

Diplom'ata
O IRBr (Instituto Rio Branco) abre 105 vagas ao cargo de

diplomata, gue exige candidatos de nível superior, com salário
inicial de R_$ 7.751,97. As inscrições vão de 14de janeiro a 14 de
fevereiro, exclusivamente na Internet, através do site

www.cespe.unb.br/concursos/diplomacia2008.mediante pagamento
de taxa, no valor de R$120. Aprímeira prova está prevista para o
dia 9 de março. A seleção será realizada em 17 estados, além do
Distrito Federal. Será aplicada prova objetiva, sobre temas

relacionados a português, história do Brasil e mundial, geografia,
política internacional, inglês, noções de direito, direito internacional
público e economia. A segunda fase constará de prova escrita de

língua portuguesa. Já na terceira, as provas a serem aplicadas serão
escritas sobre História do Brasil, Geografia, Política Internacional,
Inglês, Noções deDireito, Direito Internacional Público e Economia.
A última fase consistirá em prova escrita de língua estrangeira
(alemão, árabe, chinês, espanhol, francês, japonês ou russo).

Reabertura Cursos,
A Biblioteca Pública Rui

Barbosa retoma as atividades a

, partir-da próxima segunda-feira,
com horário das 7 às 13 horas.
A partir do dia 21 de janeiro até

o dia 8 de fevereiro, o atendi
mento será de segunda a sexta

feira, das 7 às 19 horas. O
atendimento aos sábados só

retoma do dia 9 de fevereiro,
das 8 às 13 horas.

A Casa-Municipal da Cultura
Paulino João de Bem, em Guara

mirim, vai,abtir novos cursos em

2008. Além dos treinamentos em
violão, teatro, dança, ginástica,
pintura em tecido emusícalização,
.há vagas para curso de tecido
acrobático e acrobacia em solo,
piano e teclado, dança do ventre
eballetpara crianças de 3 à 6anos.
Informações: 3373-4269.

'

Arrombamento
Por volta das 20 horas de quinta-feita, a Polícia Militar

registrou mais um caso de arrombamento e furto em veículo.
Desta vez o crime aconteceu na Rua Madre da Rosa, no Bairro
Guarani-mirim, em Massaranduba. Dois homens tentaram

furtar objetos que estavam no interior do Fiat Fiorino, placas
AMF-8759, da mesma cidade. Percebendo a presença do dono,
ambos fugiram do 'local. Após rondas, a PM localizou os homens
e os encaminhou para a Delegacia.

1'10 SHOPPING CENTER BREITHAUPT, 2· PISO, lOJA244 I CONTATO: 3216�2ó3
De SEGUNDAA SÁBADO DAS 9H ÀS 2lH 1 DOMINGOS rmJ,/,Oos CiAji IQH As Z2H

,"" ,)$

Faleceu às 6h30 do dia 4/
1, o Sr. Valdemiro de

Ramos, com idade de 68

anos, o sepultamento
.

será realizado dia 5/1/08
às 1 Oh, saindo o féretro

da. igreja São Vendelino
em Schroeder, seguindo
após para o cemitério

municipal de Schroeder

Faleceu às 5h25 do dia 4/
1 , o Sr. Sérgio Garcia,
com idade de 68 anos, O

sepultamento será
realizado dia 5/1/08 às

9h, saindo o féretro dá

capela mortuária da Vila

Lenzi, seguindo após
para o cemitério

municipal daVila Lenzi.

Faleceu às 2h do dia,4/1 ,

o Sr. Marco Saltara, com
idade de 77 anos, o

sepultamento foi
realizado dia 4/1/08 às

14h, saindo o féretro da

capela mortuária da Vila

Lenzi, seguindo após
para o crematório
vaticano,

�·Radiologia Odontológica

R, Ângelo Schíochet, 77-Sala:03-Centro
Jaraguá do Sul-SC (Em frente da Mauro Veículos)

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

CARNES NOBRES JAVALI, OVELHA, COELHO

bovine, suíno, frangos de granja e caipira,
toda linha de defumados

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

R R H I i R H � R â � ôB]
Av, Getúlio Vargas, 503 - Sala 7 (Anexo ao mercado municipal) (47) 3275-3762 I (47) �825-6656

Aceitamos
encomendas
para festas
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CONTAMINAÇÃO Correios abrem inscrições de

concurso para cinco cidadesAlimentos mal conservados
JARAGUÁ DO SUL

-Os Correios de Santa Cata

rina abriram inscrições para for

mação de cadastro, somente para
o cargo de carteiros, nas cidades

de Brusque, Canoinhas, Join
ville, Blumenau e Joaçaba. O
salário é de R$ 543,66. Segundo
a gerente .do Centro de Distri

buição Domiciliar de Jaraguá, .

RosemarRibeiro carteiros como

o Concurso é de formação de
-

-' '''>;' ,
.

',," '.'.

cadastro,' os profissíonaís serão

chamados conforme a neces-
'

sidade das agências.
Conforme a gerente, em

abril será feito um estudo para

distribuição das vagas. A

pesquisa levará em conta o

volume de trabalho de cada

cidade, o crescimento residen
cial e industrial e a mão-de

obra exist;nte.No entanto, Ro�
sane garante que Jaraguá do Sul
será contemplada com novos

carteiros, que vão trabalhar com

50 entregadores que já atuamna

cidade .

De acordo com Rosane, a

.

cidade necessita com urgência
de mais trabalhadores no

segmento. "Aqui tem muitas

entregas de vendas porta a porta

e um alto número de sedex",
relata. A gerente informa que

só nomês de dezembro de 2007

foram 24mil itens entregues, sem

contar as cortas .

-r
, "ri�\.�·:·'1�1 ;t. ; ..\.>_. '>U"-:-

Carteira há cinóJ'�'anós,r

Ros�niVoigt, 29 anos, dá a dica

para os futuros companheiros de
trabalho: "Devem ficar atentos

as pegadinhas da pi:ova e

estudar bastante português e

matemática", aconselha. Para

ela,' um bom carteiro tem que

gostar do que faz, enfrentar sol
e chuva e estar disposto todos

os dias. "Nós entregamos as boas

e as más notícias. Estamos

sempre ell). contato com as

pessoas", considera.

causam intoxicações ·graves
Produtos como as carnes

exigem temperaturas
ideais de conservação

JARAGUÁ DO SUL
Como de costume, a família

Camargo ·pas�8� ·.9S, f$J.i��pa
cidade de Lages: dó ·ptctaâlto
Catarinense. No entanto, este

ano foi diferente. A família' foi

vítima de uma intoxicação ali

mentar causada por carne estra

gada.Nemmesmo o friozinho da

noite lageana foi capaz de

conservar o alimento da ceia de

Natal, acabando com as férias.A

comerciante Rute Camargo, no
dia seguinte, juntamente com o

filho e o marido foram parar no

hospital. ''A carne era embalada

a vácuo e tinha um- aspecto

estranho", descreve.
O que aconteceu com a

família Camargo é mais comum

do que se imagina nessa época
do ano. Conforme a Anvisa

(AgênciaNacional deVigilância
Sanitária), as pessoas tendem a

consumir mais sem observar as

condições de preparo dos

alimentos. As festas'de final de

ano ainda coincidem com a

chegada do verão .o que

potencializa a ocorrência de

intoxicação, já que os alimentos

se estragam commais facilidade

•

Observar alimentos servidos em restaurantes é atitude necessária

por conta do calor.
Outra orientação é quanto ao

consumo de água.A combinação
de água com má qualidade ou

alimentos contaminados podem
provocar mal-estar e até'

intoxicação.O conhecimento da

procedência da água é fun

damental.Na dúvida, o indicado
é tomar água mineral. Levar

sanduíche para praia no isopor?
Nem pensar. O alimento fica

exposto ao sot, o que pode pre

judicar a qualidade da comida.

O ideal é que eles estejam

armazenados numa temperatura

de 4ºC (temperatura de

geladeira) ou, no máximo, até
os 10ºC.

Seja qual for o alimento a ser

consumido, é importante obser

var as condições de higiene,
armazenamento e manipulação
do estabelecimento. Rute

aprendeu a lição com a ex

periência que teve nessas férias.

"Com certeza, agora iremos

tomar mais cuidado na hora de

consumir algum alimento",
finaliza. (GR)

����--..� ..�,_.'�.-----

Jaraguá do Sul tem uma equipe com cinqüenta entregadores

PIERO RAGAZZI

Motorista tomba carro na BR-280
O motorista Ildo Guesser to

mou o maior susto da sua vida

ontem à tarde. Por muito pouco

não foi atropelado por um carro

que perdeu o controle e caiu em

umapropriedade onde ele estava,
às margens da BR-280, em Gua

.

ramirim. O acidente aconteceu

por volta das 15h30, envolvendo
o pegeout, placasMDR 5366, de

Guaramirim, que vinha de [ara
guá do Sul pela rodovia.

O carro, que tombou bem ao

ladodacasa, teve aparte dianteira

totalmentedestruída. Aindabas-

tante nervoso, o motorista, de

nome Giovani, preferiu não se

pronunciar. Afirmou apenas que

voltava do trabalho, quando
perdeu o controle do veículo.

"Estava cansado", disse.
IldoGuesser contou quedepois

de colocar cercas na propriedade,
que é 'de sua patroa, resolveu

descansar na varanda. Foi aíque
se deparou com o inusitado. "Só

escutei o cantar dos pneus. Em

menos de um segundo, o carro já
estava aqui.Só deu tempo deme

jogar na garagem". (CT)
Giovani (à direita na foto) teve o carro destruído, mas ninguém saiu ferido do acidente ontem à tarde em Guaramirim
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Maiôs, sungas
IIDlIIte o seu conjunto de biquini!· -

Vestidos, saídas e chapéu
....S'I natação e hidroginástic

Yang fashion
alidade que valoriza o seu corpo.

ornbusch, 432 - Baependi - Jaraguá do Sul
_

PARABÉNS!
SCHIR1-£Y A. PEREIRA íÃMBOSI
Mais uma ganhadora da Promoção Portas Abertas Renault, que no Mês de outubro entregou

5 Renault Logans. A mais nova sortude é Schirley Adriane PereiraTambosi de Jaraguá do Sul.

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

.

Nós da Renãult Liberté desejamos a você muitas alegrias com seu novo automóvel.

. Fashion
Praia e Fitness

J
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ESTAREMOS SERVINDO
ALMOÇO A PARTIR DO DIA 1/

AJ;,Imeda 25, sala .1i.

Fone 3055 2229

'deve escrever oitavo livro da. série
lK. Rowling afirma que continuação só

deve ser lançãda daqui a dez anos

Escritora revela que bruxinho não deve aparecer
em novo livro; "já contei a história dele", diz. A
autora de "Harry Potter" afirma que tem seus

"momentos de fraqueza" e que pode escrever um
oitavo livro da série. A declaração foi feita em

entrevista à revista americana "Time" . J .K.
Rowling 'havia deixado claro que a série do
bruxinho teria sete partes, sendo que o' sétimo

livro, "Harry Potter e as Relíquias daMorte", foi
lançado em 2007.

Na entrevista, Rowling afirma também que é

improvável que Harry Potter apareça em seus

futuros livros. "Se um dia eu escrever um oitavo

livro, eu duvido que Harry seria o protagonista.
Eu acho que já contei a história dele", diz. "Mas
vamos esperar uns dez anos", acrescenta.

Ela também conta como foi escrever o final de
"Relíquias damorte", que ela classifica como seu

livro favorito. "Eu estava levandoHarry àmorte,
porque ia terminar de escrever sobre ele.

Eu caí em lágrimas e não conseguia parar de
chorar. Abri o frigobar e bebi uma garrafinha
inteira de champagne." A autora descreve os 17
anos que dedicou aHarryPotter como "uma das
relações mais longas" de sua vida adulta.
J .K. Rowling concorria ao título de personali
dade do ano da revista "Time". O. presidente
russo,VladimirPutin, venceu a disputa.
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CINEMAS
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h, 21h10
- 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 d�'q�e M�icãt���,�$-\.»;�.'
(19h20, 21 h30 - Todos cis 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 Eu Te Amo

(14h, 16h30, 19h,21h30
- Todos os dias)
• Cine Mueller 3
Bee Movie (Dub)
(13h50, 17h40, 19h30 - Todos os dias)

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

BLÚMENAU
• Cine Neumarkt 1
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h40, 22h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40, 19h05, 21 h40
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Bee Movie (Dub)
(13h30, 15h20, 19h20- Todososdias)

Encantada (Dub) •

(17h10, 21 h10 - Todos es dias)

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

• Cine Neumarkt 5
Os Porralokinhas
(14h10 - Todos os dias)

PS Eu Te Amô
(16h20, 19h, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6 -

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

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

SANTO
Santa Emiliana
São Eduardo
São João Neuman
São Simeão Estilita

EFEMÉRIDES
Dia do Datiloscopista

1964
O papa Paulo VI, que fez uma visita de
três dias à Terra Santa, encontrou-se
com o patriarca Atenágoras I em
Jerusalém. Foi a primeira vez, desde
1439, que um pontffice romano se

entrevistou com um chefe da Igreja
Ortodoxa.

1967
Estréia o filme "A condessa de Hong

. Kong", que marca a vota de Chaplin
ao cinema, após dez anos de
afastamento.

1982
A Sociedade Nacional .de Críticos de
Cinema dos EUA conferiU o prêmio de
melhor atriz em 1981 a Marilia Pera,
por seu desempenho no filme Pixote.

PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável no Estado
Uma frente fria em deslocamento pelo mar,
mantém maior presença de nuvens em Santa
Catarina. com condições de chuva fraca e
isolada no infcio do dia, entre o Planalto e o

Litoral, em especial da Grande Florianópolis ao
norte do estado. A partir da tarde há oondições
de chuva forte por alguns momentos.

� JaraQuá do Sul e Região

DOMINGO6MIN: 18° C
MAx: 31°C
Sol com nuvens

HOJE

MIN:19°C�
MAx: 28° CX_.)
Nublado

� Fases da lua

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Juventus implanta alambrado
o Correio do Povo, edição de final de ano de 1987, anunciava que o

Grêmio Esportivo Juventus vinha ampliando a sede social em mais 100
metros quadrados, para abrigar palco, camarins e bar interno/externo,
possibilitando o aumento da pista e novo layout. A então administração
de Cláudio Olinger Vieira e Raul Rodrigues já havia introduzido uma

série de melhorias na sede juventina, enquanto no campo de futebol,
cujo gramado achava-se praticamente fechado, o poder público
municipal executava a construção do alambrado, sessenta por cento

, concluído. As melhorias deveriam ser inauguradas no ano de 2008 e a

partir de então o Juventus deveria formar uma equipe para a disputa de

competições oficiais, após anos de ausência.

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

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

o Natal já passou, porém Dengo nos faz lembrar que os votos e os
sentimentos natalinos de paz e amor devem permanecer durante
todO o ano. O clic é da leitoraCynthia Bridaroli.

UTILIDADE PÚBLICA
BIBLIOTECA
A Biblioteca Pública Municipal reabre
nesse dia 7, atendendo de segunda a

seXta-feira das 7 às 13h. Em 21 de
janeiro o horário será ampliado até às
19 horas. O atendimento aos sábados
retoma dia 9 de fevereiro.

FEIRA
A Acart (Associação Corupaense de

Artesãos) realiza no dia 13 de janeiro
uma Feira de Artesanato. O evento
ocorrerá na BR-280, ao lado do Posto

Isac.lnformações pelo fone (47)
3375-2206.

IANfV£RSARIOS�
5/1
Ivana Moreira
Verônica P. Muller
Melissa Raquel Richter
MaiCon Franzner
Márcia Rochagalli
Ivo Largura
Celi Terezinha Klein
Juraci Bento
Janaina S. Santos
Eduardo Schwartz
Luciele Santos Araújo
Everton Demarchi
Gilson C�·M'anske:···;;'<'; ,

Junior Stiz
Edson Tomaselli

6/1
Catiane Cristina Uecker

Romig
Ivan Onelli
Leonan Bublitz
Rosane Mass Bauer
Jullia Arigony
Alexandre Lessrnann
Darci H. Homburg'
Carlos Roberto Carvalho
Valtrudes Pradi
Adriane Roca dos Santos
Nelsi Cale
Luana Correia Guths
Cecília Schimanski
Maria de Lurdes Tessila
Valmor Steilein
Nelci B. Cole'
Marco Aurélio Lennert
André Luis Sanches

.,

Jonathan Fidelis de Liz
Márcio Schunke

SEGUNDA6MI�: 16°C
MAX: 31° C
Sol com nuvens

TERÇA dMIN: 19°C
MAx: 30° c"" r ,

Sol com pancadas
de chuva

-

,

• LBgendas �'---.
_

-t:f 16j01"1<;2)II''''Ensolarado Parclahnente NoDlado Instàvt!l Chuvoso Tnwoo!:fa
llllblaoo! .

NOVA CRESCENTE CHEIA

• � �15n IOm1
MINGUANTE

•

'V 30/1

.'

6
• FLORIANÓPOLIS

MIN: 24°1 MAx: 29°
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NOVELAS
,Desejo Proibido
Inácio se recusa a benzer o painel na
inauguração.lnácio diz que vai largar a
paróquia e deixá-Ia sob os cuidados de
Miguel. Ciro observa Diogo vendendo
os vidrinhos com água para os ro

meiros e propõe sociedade e ampliação
dos negócios. Diogo aceita. Raquel
janta com Chico na fazenda. Raquel
pede que Chico ceda a casa para
Escobar. Diogo pega uma carta en

dereçada a Miguel e entrega a carta a

Henrique. Henrique conta aRaquel que
Miguel foi dispensado de seus votos e

não é mais padre.

Sete Pecados
o médico avisa Miriam que, apesar da
gravidade do acidente, ela continua
grávida. A diretora acredita que tenha
sido um milagre e explica a Vicente

que se sentiu protegida por Benta na

, hora da queda. Dante acredita que a

menina agiu como se fosse um anjo.
Simone fica apavorada ao perceber que
não sente mais as pemas. Amadeu
recebe urna denúncia contra Cana e

outra contra Beatriz. Dante pergunta a

Custódia se existe anjo em forma de

criança. Ariel pressiona Eliete a voltar
para casa e eles se beijam.

DuasCaras
Alzira grita que ama Juvenal. Guigui
chora de emoção e ciúmes. Macieira
comunica à comunidade a morte de
seu líder. Juvenal desperta e se assusta
ao ver o clima de velório. Ele se levanta,
derruba velas e flores, e se encaminha
meio cambaleante para a porta. Juvenal
grita para a comunidade que não
morreu. Acontece uma explosão de

aleçna Juvenal vai para o hospital e
manda Evilásio cuidar da Portelinha.
Barreto diz a Ferraço que tem a solução
para seu problema com Maria Paula.

Amor e Intrigas
Petrônio vê Felipe e Alice chegando à

pousada e descobre que Felipe é
irmão de Débora. Petrônio sai em

direção ao fundo da pousada. Débora
vai apresentar Petrônio para Felipe,
mas ele não está mais no lugar.
Débora encontra Petrônio no quarto
e ele diz que passou mal com o vinho.
Ele diz que não tem condições de
sair do quarto e diz para Débora pedir
desculpas para Felipe. Valquíria diz

para Jacira que está saindo com um

homem rico e com estilo. Petrônio

que o plano para acabar com Alice
está próximo de acontecer. Hugo
consegue abrir a janela e se prepara
para fugir, quando Shirley chega.

Caminhos do Coração
Lucas diz para Janete que irá à Progê
nese escutar o pensamento de Júlia

para tentar salvarVavá. Marcelo conta
a Guiga sobre a ilha e diz que precisa
encontrá-Ia para desvendar todos os
mistérios. Vlado está d�smaiado, ao
lado de Haroldo morto,_Jillquanto
Pachola consegue abrir as algemas
de César. Vavá implora paraPacnola
soltá-lo, mas ele diz que odeia o

menino por ele não ser seu filho.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

DECIDIDA
NOVA NOVELA

NO BBB 8' CONFUSÃOOutra miss promete abalar a
casa do Big Brother Brasil.
Depois de Grazi Massafera,
Miss Paraná e participante'
do BBB 5, quem entra no jogo
esse ano é a sister Natália
Casassola , 22 anos, Miss
Rio Grande do Sul em 2000 e
Miss Brasil·Juvenii em 2001.

Depois dos títulos, a carreira
damodelo decolou. :Segundo
o site Ego, ela participou da
minissérie."O Quinto dos
Infernos", da lVGlobo em
2002, e apareceu em revistas
internacionais.

Britney Spears deixou sua
mansão em LosAngeles em
uma ambulância, depois de a
polícia ter sido chamada, na
quinta-feira, 3. A cantora se
recusou a devolver os filhos
Sean Preston, 2 anos, e-Jayden
James, 1 ano, ao representante
do pai Kevin Federline, que tem
a guarda temporária das
crianças. Segunda a imprensa
internacional a cantora estava
sob influência de alguma
substância e foi levada ao
hospital para exames.

Apesar do boato de que já está
negociando com a Playboy,
Luizà Brunet garante que isso
não deve acontecer. Pelo
menos, porenquanto. "Issoé
muita especulação. Eles já vêm
me sondando há algum tempo,
mas não há nada de concreto",
disse ela ao site OFuxico. Luiza,
no entanto, não descarta a
possibilidade. Desde que o
cachê seja um dos mais
polpudos pagos pela revista.
"Quem quiserme ver pelada,
vai ter que desembolsar
muita grana" , finaliza.

Marcello Antony, de férias em
NovaYork desde que acabou
'Paraiso Tropical', vai estrelar
'Ciranda de Pedra', título
provisório da próxima novela
das seis da lV Globo.

I"' Segundo a coluna de Patricia

,� Kogutdo jornal OGlobo, o ator
'.

interpretará um médico, Dr.
Daniel e terá ligações com
Laura, a protagonista da
novela escrita porAlcides
Nogueira. Para comporo
personagem, Marcello está
deixando a barba crescer.

SUDOKU

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

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE

Barbeiro esperto
o sujeito chega no barbeiro e

pergunta:
- Em quanto tempo o senhor

pode me atender?
- Duas horas - responde o barbeiro.
Ele vai embora e só volta no dia

seguinte, fazendo a mesma pergunta.
O barbeiro olha o caderno e diz:
- Duas horas e meia.
Ele sai e retoma no outro dia, com a

mesma pergunta.
- Uma hora e meia - responde o

barbeiro.
Como a cena repetia-se todos os

dias, o barbeiro fica curioso e pede
para um ajudante seguir o sujeito
para ver qual é a dele.
O ajudante volta quinze minutos

depois. E o barbeiro pergunta:
- E ai, para onde é que ,ele foi?
O ajudante responde:
- Para a tua casa.

SOlUÇÃO

Peixes (19/2 a 19/3)
A Lua nasua casa dez mostra que hoje é possível viver um dia mais sensível, e isso pode levá
lo a se sentir um pouco oprimido pela sociedade em que vive, ou pessoas que o cercam. Não

permita que o desânimo e a falta de confiança tomem conta de você.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A Lua no.signo oposto ao seu tem um recado hoje: Tenha cuidado para não ficar centrado
demais em si mesmo. É importante perceber, com clareza (j) que seu amado está tentando lhe
mostrar. Abra-se a relação amorosa, e permita que um diálogo franco ajude a união de vocês.

HORÓSCOPO
,_

Áries (20/3 a 20/4)
Lua em Sagitário adverte para o exagero. Se for exagero de otimismo está ótimo, caso contrário,
esqueça e aterrisse. O dia de hoje está imprevisível, e você deve permitir que as coisas sigam o

fluxo e a direção naturalmente, sem precipitação.

Touro (21/4 a 20/5)
Vênus junto à Lua mostra que o taurino está no dia e na hora de você mudar certos valores
morais. �Ies podem estartravando seu crescimento. Fique mais ligado aos sinais que o universo
lhe oferece, e em sintonia, descobrirá o canal para sua transformação.

Câncer (21/6 a 21n)
Canceriano, Lua e Vênus no céu mostram que hoje é possível que você queira darmais atenção
à beleza e ao amor. Assuntos do dia-a-dia fluirão com mais prazer. Cuide de seu corpo também.
Uma alimentação mais leve também vai ajudá-lo.

Leão (22n a 22/8)
Se você sentir um forte impulso para sair hoje, já sabe que é influência da Lua no signo mais
animado do zodíaco, Sagitário. Tudo que diz respeito à sua relação amorosa vai fluir bem mesmo

que alguns planos saiam diferente do que realmente gostaria.

Virgem (23/8 a 22/9)
Seu signo hoje está sofrendo uma forte tensão dos astros, e é aconselhável que você evite

brigas e discussões, principalmente em casa. É possível que alguma coisa que estava obscura
venha às claras. Mantenha-se sereno e prudente.

Libra (23/9 a 22/10)
Com seu regente em harmonia com a Lua, é aconselhável que você curta bem esse dia
conversando com quem gosta e sabendo as palavras certas na hora de comunicar. Isso o

ajudará a se sair bem, principalmente se precisar da compreensão as pessoas.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Num dia como este, em que sua área dos valores está ativada, é bom prestar atenção ao valor.
que está dandoa si mesmo. O excesso de emoção não será conveniente. Isso pode fazer com
que você distorça o sentido de algumas coisas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
A Lua está em seu signo em tensão com Urano e isso o adverte sobre mudanças que você,
inevitavelmente, terá que encarar. Hoje o melhor que tem a fazer é avaliar suas reais necessidades
e permitir que o que existe de bom venha até você. Nada de exageros, apenas equilíbrio.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Se você acordar de mau humor, procure se acalmar. A tensão de Saturno, seu regente pede que
faça logo um relaxamento. Procure ficar recolhido no seu ambiente mais acolhedor, isso facilitará
a transmutação desta energia e a contatar sua alma.

Aquário (21/1 a 18/2)
Sair com amigos num dia de Lua em Sagitário pode ser gostoso. Mesmo assim, o conselho que
o cosmos lhe dá é que esteja sempre ligado, para não sermuito sério e acabar dando um peso
demasiado a alguma atitude ou comportamento de algum deles.
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Fazenda fiscaliza as

vendas com cartões
FLORIANÓPOLIS

Até o finalde fevereiro os fiscais
da Fazenda estadual vão cumprir
um roteiro de visitação a estabele
cimentos comerciaisemmunicípios
de todas as regiões do Estado. A

opernção�partedop�SEF
na Rua: Sensibilizar, Educar e

Fiscalizar. Dos milhares de esta

belecimentos que �stão sendo

Bombeiros ensinam crianças
sobre perigos que vêm domar.
Preservação das praias
também ,é objetivo do' projeto
aplicado no litoral Norte

HAJAI
O 7º Batalhão do Corpo de

Bombeiros realiza a abertura
oficial de mais uma temporada
do ProjetoGolfinho na próxima
terça-feira (8), às 8 horas, no .

posto de guarda-vidas de

Cabeçudas, em Itajaí, No local,
.

serão reunidas crianças, pais e as

autoridades ligadas ao c0tiiiatdo.
Simultaneamente; outras 16

praias da região abrem o período
de cursos.O�ProjetoGolfinho foi
criado pelo comando do Corpo
de Bombeiros de Itajaí, pormeio

.

do coronel Onir Mocellin, no
'verão 1998/99, e há cinco anos
. beneficia crianças de 9 a 13 anos

em todo o Estado. A cada

temporada, em média 4 mil

crianças passam pelos cursos. o
objetivo é orientar sobre a

convivência em harmonia, sobre
preservação das prai,as, e

principalmente, ensinar como
identificar perigos no mar e

acionar salvamento.

DIVULGAÇÃO

Barra Velha é uma das praias escolhidos para aplicar o projeto Golfinho

Conforme Mocellin, a praia
representa diversão,mas também
muitos riscos. ''As crianças que
atendemos estãonum períodoem
que absorvem facilmente o

conhecimento e levam para toda .

a vida. Visamos mudanças de

hábitos", destaca o coronel. O
curso tem duração de 14 horas/
aula e será realizado entre terça
feira e sábado (12), das 8 às
c-

lOh15min por guarda-vidas da

região nas praias de Bombas,
Itapema e Meia Praia, Praia
Central de Balneário Camboriú,

.

Brava e Cabeçudas, em ltajaí;

Gravatá, em Navegantes; Praia
de Quilombo, em Penha;
Balneário Piçarras;' Serro,
Tabuleiro e Central, ein Barra

Velha; Barra do Sul; Enseada e

Ervino, em São Francisco do Sul
e ltapoá. As inscrições são feitas
nas praias com os próprios
guarda-vidas

EmBarraVelha, cerca de ISO'

crianças já estão inscritas . .A
meta na área do 7º Batalhão é

atingir mais de 150'0' alunos
neste verão. Todos recebem kits
com camisetas, cartilhas e cer

tificado de conclusão.

Serra do Tabulp'iro é opção de turismo no verão
FLORIÃNÓPOLIS

Para quem prefere outras

opções nessaépocado anoque não
seja as praias, o Parque Estadual
da Serra. do Tabuleiro, maior
unidade de conservação da

Fundação. do Meio Ambiente

(Fatma), está aberto à visitação
públicadas 13 horas às 19 horasaté

o final da temporada de verão. A
sede do Parque fica àsmargens da

BR-1O'1, nomunicípiode Palhoça,
a 40' km de Florianópolis, em
direção ao Sul do Estado.

Ocentrode visitantes é amaior
edificação com 27O'm2 de áreà

construída com auditório pam 80'

pessoas, área pam administração,

.�
POSTO DE VENDAS

'(47) 3371-1147
Rua Joaquim Francisco de Paula, 295

oficinas de educação ambiental,
recepção e banheiros, inclusive
para deficientes. Na trilha, com
l.O'O'O'm, 'os visitantes são

. acompanhadosporguias.OCentro
funciona de segunda à sexta, das
13h às 19h e a entrada é gratuita.
As visitas podem ser agendadas
atravésdo telefone (48) 3286-2624.

visitados desde dezembro, cerca
de 90'0' forum selecionados em

razão da existência da Malha

Cartão, instrumento usado pela
Secretaria para monitorar todas
as vendas feitas com cartão de

crédito/débito. A operação tem
porobjetivoprincipal a conscíen
tízação pam o cumprimento das

obrigações acessórias, especial
mente a emissão da nota fiscal e
do cupom fiscal pam os estabe
lecimentos usuários de equipa
mento emissor de cupom fiscal.

Estoques de sangue cai para
metade com menos doadores
FLORIANÓPOLIS

O estoque de bolsas de sangue
do Hemosc (Centro de Hema

tologia e Hemoterapia de Santa

Catarina ) atingiu a metade da

capacidade de armazenamento.O
motivo é a redução do número de
doadores, especialmente no mês

de dezembro. Em média, a uni
dade de Florianópolis está co

letando sangue de 60' pessoas
diariamente.
O ideal seria receber 120'

doadores por dia para suprir as

necessidades dos hospitais da

região. A maior preocupação é

por conta da temporada de férias,
quandoomovimentonas estradas

. catarinenses é intenso. Neste

período, aumentam os índices de

acidentes rodoviários, exigindo
um grande estoque de bolsas
de sangue para realização de
transfusões. Para doar sangue,
é preciso ser saudável, pesar
mais de 50' kg e ter entre 18 e

65' anos de idade.
Também é necessário apre

sentar um documento de
identidade em qualquer He
mosc de Florianópolis, Join-

. ville, Chapecó, Criciúma, .

Lages e [oaçaba. Nos mu

nicípios de Jaraguá do Sul e

Tubarão, a coleta é feita, nos

hospitais. O Hemosc aceita a

doação de todos os tipos san- .

guíneos. Às unidades do He
mosc funcionam de segunda a
sexta, das 7h15 às 18h3O'.

DIVULGAÇÃO .

Baixos estoques de sangue comprometem cirurgias hospitalares

baby ®

11
mIas LOUS
L O V E W E A R [iJütiJ)
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CPMF

"Pacote pode custar caro ao governo
,OJ

DIVULGA ÃO

Jucá não crê em

repasse dos bancosPresidente do Senado não
descarta reação da oposição
por conta das novas medidas

compromisso de discutir com os

-partidos de oposição qualquer
possibilidade de aumento da carga
tributária para compensar os

prejuízos como fun daCPMfNo
entanto, o presidente do Senado
não considera que a medida do

governo tenha sido uma traição ao
acerto anterior, conforme acusa a

oposição, embora não descarte a

probabilidade de haver reação por
parte da oposição às decisões do

governo. .

"O anúncio do pacote pode
custarcaropara6 governo, já que,
por não termaioria estável (entre

.

os parlamentares), precisa se

enveredar pelo entendimento
caso queira aprovar projetos
importantes já anunciados e

mesmo o Orçamento (Geral da
União)" explicou Garibaldi.

Apesar disso, o presidente do
Senado não acredita que a

O líderdo governo noSenado,
Romero [ucá (PMDB), não acre
dita que o aumento da CSLL

(Contribuição Social sobre Lucro
Líquido) no setor financeiro,
anunciado pelo governo entre as

medidas destinadas a recuperar as

perdas decorrentes do fim da
CPMF, penalize os.P . il:' os.
líder disse duvidar

'

repassemo aument

as operações de cré ito, visto
entenderque aprópria disputa por
clientes, entre as instituições
financeiras, coibirá essa iniciativa.

'�O governo tinha que enfren
tar esse déficit. O problema não

foicriado agora. Foi criado quando
se derrubou a CPMF, que era um

.

imposto que pegava toda a eco

nomia, formal e informal, Era um
tributo que todos pagavam, que já
estava incluído no custo Brasil.

BRASíLIA
"Acho que o governo deveria

ter constituído ummecanismo de
consulta e de entendimento com
a oposição para evitar clima de

confronto logo no irúcio do ano

legislativo". A opinião é do

presidente do Senado, Garibaldi
Alves-Filho (PMDB), a respeito
dopacotede aumento de impostos .

anunciado pelo governo federal
nesta quarta-feira (2) para

compensar os R$ 40 bilhões que
deixará de arrecadarporano como
resultado da extinção da CPMF

(Conrríbuíção Provisória sobre a

. Movimentação Financeira).
Garibaldi lembrou que o

.

governo havia assumido um

Garibaldi Alvl;lS : "O orçamento é prioritário e tem que ser aprovado"

preciso agir de acordo com cada
caso e não simplesmente com res

postas de vingança.OOrçamento,
por exemplo, é prioritário e tem

que ser aprovado", destacou.

oposição inicie um processo de
retaliação visando a dificultar a

aprovaçãodeprojetosimportantes.
"Não pode haver oposição

simplesmente por oposição. É

STRASBOURG
FIESTA PERSONALITE 4P 2003

PRATA CI OPCIONAIS
L-200 SPORT·2005 VERMELHA
COMPLETA + CAMB. AUT.

. Açesse nosso site, são mais de 200 veículos.

www.strasbourg.com.br
Jaraguá do Sul �. 47 3310.:1900 - Rua Reinoldo Rau,414 - Centro

.

SAVEIRO SUMMER 1.8 2003 BRANCA
COMPLETA

206 SW FELINE 1.6 2007 PRATA
,COMPLETA

HONDA CIVIC LX 2003 PRATA
COMPLETO + CAMB. AUT.

GOLF 1.6 PLUS 2004 CiNZA
COMPLETO
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AV.IAÇÃO

Indüstría aérea deverá ter

queda nos lucros em 2008
DIVULGAÇÁD

Faturamento menor se dará

após cinco anos de receitas

positivas a contar de 2000

SÃO PAULO
Após ter fechado o primeiro

ano no azul desde 2000 no ano

passado, a indústria aérea global
deve reduzir em 10,7% seus

ganhos em 2008. A redução
global é reflexo do aumento nos
preços dos combustíveis, que
deverá limitar o tráfego de

passageiros, segundo previsões
da Associação Internacional de
Transportes Aéreos (lata, ruisigla
em inglês). . .'

De 'acordo-com prevísões da

insôtw.ção, as com:�.aéreas
mundíaísdevemterfechaâoZôô? de 35,9% em relação à anterior;
c�hí lucro de U�$ 5,6 BilhÕes. naqualeraesperadolucrodeUS$

"
, -. N�t�ano, poférrO�valor tende 7,8 bilhões para o setor no ano.

a re�uar para U8$,:5 bilhões, com �, De acordo com O diretor-geral
o;ttáf�godepassag�iroscr�scendo e executivo-chefe da lata,
m�n()S" par conta,;�dos preços do Giovanni Bisignani, o gasto com

_

'petróleo. A preVi$�o atuãl'da lata combustíveis no setor deverá

para 2008 representa uma queda aümenrar ,US$ 14 bilhões; para

Gastos com combustíveis deve aumentar despesas para US$ 14 bilhões

US$ 149 bilhões no total,
considerandopreçomédio deUS$
78 por barril de petróleo, Ontem,
�valorsuperou amarcadosUS$
100, indicando que as previsões
para o ano da lata ainda podem
estar mais otimistas' que a

realidade.

''; ,

REACÃOLondres é a cidade mais visitada

.
pelos turistas em todo o mundo Oposição pretende

rejeitar a CSSl
SÃO PAULO aérea, de acordo com a Nas- O líder do Democratas, se-

Pesquisa realizada pela Eu- cimento Turismo. Segundo o nadorJoséAgripino (RN), afirmou
romonitor International mos- guia de restaurantes Zagat, a que o aumento de impostos anun
trou que Londres (Inglaterra) cidade é ccihecida pelos bons cíadopelogovemonoprimeíro dia
é a cidade mais visitada no reetaurantes, que são os mais útil de 2008 foi "urn gesto de trai-

_

mundo: foram 15,6 milhões de caros. _ "0 Zagat diz que jantar ção". "Foi um fato que retirou
turistas somente em 2006. Em fora emLondres custa emmédia aquilo que o governo ainda tinha
seguida na lista, estão Bangkok 39,09 libras esterlinas, aproxi- urn pouco: a credibilidade da pa
(Tailândia), Paris (França), madarriente, R$ 153", afirmou o lavra - afirmou o parlamentar. O
Cingapura (Cingapura) eHong presidente do evento Restau- governo,pormeiodesuaslideran
Kong (China). Muito mais do rantWeek, EmersonSilveira.O ças, havia se comprometido a

que vontade, é preciso uma boa destino também é o dos mais anunciarmudanças na tributação
condição financeira' para co- requisitados para realização de depois do recesso parlamentar.
nhecer essas cidades mais intercâmbio. Para aprender ,0líderdoDEMantecipouque
requisitadas. Você sabe quanto inglês por ummês, uma viagem a oposição pretende rejeitar em
custa visitá-las?

'�

'pari Londres, na Inglater- Plenário a proposta � seja ela
Uma viagem para Londres, ra, chega a custar R$ 4 ..319.:'·_ medida prow�6ria �à!--l projeto de

poi exemplo, custa cerca de (levando em 'consideração lei - para -aurhen�ar a Contri
US$ 1.351 por pessoa em

'. câmbio de R$ 1i90 de 19/1,2) na buição -Social sobre Lucro Lí

capp_ttamento duplo, incluindo' CI e R$ 5.400 (valorválido quido das/msiitUiçôe�dl.n2mcei
segurocafé damanhã, seis dias para curso iniciado em 31/12) ras, de 9% para 15%, anunciada
de hospedagem e passagem na STB. no pacote tributário.

SIL O CORREIO DO POVO

,

Consumidor,
O Índice de Preços ao Consumidor Semanal da Fundação

Getúlio Vargas avançou 0, 70% �m dezembro. O valor foi
apenas 0,01 ponto percentualmaior do que o valor da última
coleta, no dia 20 do mês passado. A inflação do período foi
o maior desde fevereiro de 2007, quando houve aumento

de 0,72%. O IPC-S fechou o ano com alta acumulada de

4,6%. Segundo a FGY, os itens que mais contribuíram para
a alta de dezembro foram habitação (variação de -0,04 para
0,02%) j educação, leitura e lazer (0,92 para 0,94%) j saúde
e cuidados pessoais (0,22 para 0,28%) e transportes (0,92
'para 0,97%).

Simples Nacional
Desde ontem, micro e pequenas empresas que perderam

a oportunidade em 2007 poderão aderir ao Simples Nacional,
programa simplificado de pagamento de impostos. Lançado
há um ano, o -programa, também conhecido como

Supersimples, reúne seis impostos federais, além do Imposto
. sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
estadual, e do Imposto sobre Serviços (ISS), municipal.

Imposto de renda 1
A Receita 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 trabalhadores com ren:da acima desse valor também serão

contemplados, já que muda a faixa de rendimento sujeita-à
alíquota .:

Imposto de Renda 2
o desconto de 15% incidirá sobre os ganhos entre R$

1.372,82 e R$ 2.743,25. Até dezembro de 2007, essa faixa ia
de R$ 1.313.70 até R$ 2.625,12. A maior alíquota (27,5%)
incidirá sobre as remunerações acima de R$ 2.743,25, contra
os R$ 2.625,12 anteriores.

.

Crediário
A decisão do governo federal de aumentar em 0,38% o _

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não deve afetar
a expansão do crédito, nem o consumo. A avaliação é do

vice-presidente da Associação Nacional dos Executivos de

Finanças, Administração e Contabilidade, Andrew Storfer.

Segundo ele, os brasileiros não costumam prestar atenção
no quanto pagam de juros ao fazer um empréstimo, por isso,
as compras parceladas devem continuar.

Mais pobres
Apesar de considerar constitucional o aumento de 0,38%

no Imposto sobreOperações Financeiras (IOF) anunciado
pelo governo, o .triburarisra Ives GandraMartins se diz
contrário à elevação do tributo. Para ele, as mudanças
propostas pelo governo vão afetar a camadamais pobre da

população. ao.invés de aumentar impostos, reduzir-os custos
da máquina admiriistra tiva, que ele considera "es
clerosada. "
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Dacar é cancelado por falta de segurança
O anúncio veio após umalerta

feito pelo governo francês, que
desaconselliou cidadãos do país,
pilotosoumembros daorganízação,
a viajarem para a Mauritânia,

PARIS onde quatro turistas franceses
A edição 2008 do Rali Dacar . foramassassmadosemumatentado

foi canceladaporfaltade seguran- no dia 24 de dezembro.

ça nas etapas com realização Após o atentado, as autori-
previstanaMauritânia.Oanúncio dades receberam um comunicado
foi feito inicialmente pelo diretor atribuído à rede terrorista AI

esportivo da "FranceTélévisions", Qaeda comnovas ameaças contra
emissora que detém os direitos de franceses naMauritânia.Oito das
transmissão da corrida. Em se- 15 etapas do Rali Dacar 2008

guida, os organizadores da prova aconteceriam no país africano.
confirmaram a decisão, tomada "Diante da tensãopolítica e do
pela primeira vez em 30 anos de assassinato de quatro franceses e

competição.Adisputa começaria também das ameaças feitas dire
neste sábado, dia 5. . tamenteàcorrida pororganizaçães

"Depois de conversar com o terroristas, nãohaviaoutradecisão
governo francês e tendo emconta

.

razoável que não fosse o cancela
as suas firmes recomendações, os menta. O Dacar é um símbolo e

organizadores doDacar tomaram nada pode destruir esse símbolo.
a decisão de anular a edição2008 O cancelamento da edição 2008
do rali", diz a organização, em nãopôeemríscoofuturodoDacar"
comunicado oficial. garante a organização.

Terrorismo obriga organização
da prova a tomar decisão
inédita em 30 anos de história

Cricíuma retoma os trabalhos
com trê� problemas de contusão
CRICIÚMA

Os jogadores do Tígre rece

beram na tarde de quinta-feira
folga dos trabalhos e retomaram
aos treinos ontem pela manhã.
As atividades estão concen

tradas no ·Centro de Treiná
mentos Cristo Redentor já que
o gramado do estádio Heriberto .

Hülse está passando por re
formas.

No trabalho de quarta-feira o
atacanteMauricio, o zagueiroWi
llianAmaral"e o ala-direitoCarlos
sentiramdoresmusculares e deixa-

rammais cedo o treinamento.

REFORÇOS: ' Aconteceu
ontem a apresentação do meio

campista Reginaldo e do meia

atacante Beta. Era esperado que
Reginaldo fosse conhecido
oficialmente como o novo

reforço do Tigre na quinta pela
manhã, mas segundo a assessoria
do Clube falta o jogador realizar
alguns exames médicos. O
mesmo ocorre com Beta que
deve acertar com a direção do
clube os últimos detalhes para
Sl,la contratação. -

Avaí apresenta
. atacante Bebeto

José Roberto da Silva Souza,
o Bebeto, com 31 anos, nascido
em 2� de janeiro de 1977, que
mareou 15 gols pelo Gama DF,

FLORIANOPOLIS na temporada já viajou para
A DiretOria� Avaí apre- Gravatal com o grupo..

sentou na tarde de quinta-feira, . AtletaqueénaturaldeOlinda .

mais um reforço para as disputas .

- PE tem 1,76, 72 kg fez exames
do Campeonato Catarinense de . ontem a tarde e inicia a pré-
2008. temporada.

DIVULGAÇÃO

Oito das quinze etapas previstas pela organização da prova seriam disputadas em território africano
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