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A malha que envolve você.

"

\
. li

"

I

.....

Motociclista morre
ao colidir com um

caminhão
• PÁGINA 7

Postos de Saúde
ficam fechados
até 2,1 de janeiro
'. PÁGINA 5

Cano rompe e mais
uma vez moradores,
ficam sem água
Problema gera insatisfação dos
moradores de Guaramirim .

• PÁGINA 7

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.814 • R$ 1,00

rio· I
Id>1f>'Lil'CANT CiT?!" •

Partido tenta reaver na Justiça
direitos políticos de Ivo I{onell
o senador Raimundo Colombo (DEM) acompanha ação que deve ser protocolada amanhã no TJ .• PÁGINA 4

CORRIDA POR MATERIAL
PIERO RAGAllI

Movimento já aumentou nas papelarias da região com a procura por material escolar para o início do ano letivo
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OPINIAO . O CORREIO DO POVO

• EDITORIAL

De portas fechadas
Matéria publicada na

edição de hoje do jornal O
Correio d'a Povo mostra

que dos cerca de 30 postos
de saúde de Jaraguá do Sul,
apenas quatro estão fun
cionando normalmente. O
restante só abre as portas
no dia 21 de janeiro. A
realidade' não é diferente
nos outros municípios da

região.
A Secretaria de Saúde

parece ignorar a extensa fila
por consultas e também o

relatório divulgado recente- .

mente pelo Conselho de
Saúde que apontou defi�
ciências no serviço. O do
cumento destacou como os

problemas mais sérios a falta

Qualquer um que parar para
pensar vai se dar conta do
absurdo que é fechar os postos
de saúde por um mês"

de funcionários na rede,
incluindo médicos e en

fermeiros, atendimentos
desiguais e sem critérios e o

descumprimento do horário
de trabalho, entte outros.

Segundo a coordenadora
de Planejamento da Se
cretária de Saúde, Soraia
Mueller, mesmo com número'
reduzido de atendimentos, a
população não sofre pre�

. juízos. Não é o que pensam
milhares de usuários do

SistemaÚnico de Saúde que
enfrentam filas, médicos

desrnorivados, falta de
estrutura e dificuldade para

conseguir os exames e

medicamentos necessários.
De tão rotineiro, o caso

não chama mais a atenção.
Mas qualquer um que parar

para pensar vai se dar conta
do absurdo que é fechar os

postos de saúde por um mês.

A atitude também sobre

carrega as emergências dos

hospitais que além dos casos

graves, precisam atender os

pacientes que deveriam

procurar as unidades de

saúde. Mais do que nunca,

em ano eleitoral, é bom estar

atendo!

.• PONTO DE VISTA

Controle de operações financeiras
àpós a extinção da CPMF

Após aderrotadogoverno para
manter aCPMF, aReceitaFederal
do Brasil, pormeio da IN nº. 802,
publicada noD'O'U, de 28 de de
zembro de 2007, implantou novo
mecanismode fiscalização das ope- _

rações financeiras, eis'que este era
atributo da extinta CPMF, conse
guido através da leitura dos valores
recolhidos aos cofres públicos.
A IN nº 802 em vigor desde o

dia 1º de janeiro deste ano, dispõe
que as instituições financeiras
devemprestarinfonriações semes
trais, relativas a cada modahdade

.

de operação financeira de que
trataoart.3ºdoDecretonº.4.489/
02, em que o -montante global

- movimentado em cada semestre

seja superior aos limites de R$ 5
mil (cinco mil reais) para pessoas
físicas e R$ 10 mil (dez mil reais)
para pessoas jurídicas.

ODecreto 4.489/02 havia sido
suspenso em 2002 com o argu
mento de que obrigava os bancos

a repassar informações duplicadas
sobre amovimentação dos corren
tistas, já que aCPMFdeterminava
omesmo tipo de operação.

Inobstante a esses fatos, opinião
como a do vice-presidente da

OAB, Vladimir Rossi Lourenço,
emque relataamedida ser abusiva
e violadora-do direito constitucio
nal de sigilo dos dados bancários,
nos parece estar correta.

Pode-se extrairda LeiComple
mentar 105/01, que as instituições
financeiras conservarão sigilo em
suas operações ativas � passivas e

serviços prestados, o que vem a

contemplar o entendimento de

que nem a própria Lei Comple
mentar 105/01, nemoDecretoré,
4.489102 que a regulamenta, po�'
dem servirde base a serpromovida
a perda de sigilo bancário, eis que
se permite a quebra do sigilo na

prévia existência de processo
administrative instaurado, ou
procedimento fiscal em curso e a

• João Batista Scherner,
Integrante do Departamento de

Planejamento Tributário da
Cassuli Advogados.

indispensabilidade do exame de.
dados a juízo dá autoridade

competente, e não de todos os

contribuintes, como dispõe a IN.
Sendo assim, com o pretexto

de evitar a sonegação fiscal, a IN
obriga instituições financeiras a

prestarinformações que, apenas em
caso de suspeita de práticas ilícitas
contra contribuinte e mediante

autorização do Poder Judiciário,
poderia fornecer. A c6nstituição'
Federal veda a violação dos dados
bancários, sendo um dever ou

obrigação que têm as instituições
financeirasdemanterresguardados
os dados de seus clientes.

Por derradeiro, a IN nº 802 "é
absolutamente nula e írrita por

pretender dar execução a um

decreto, oDecretonº 4.489/2002,
editado pelo Executivo com

usurpação de competência do

Legislativo, a quem cabe regular
o procedimento para a quebra do
sigilo bancário".

.

.,00 LEITOR
Uma mancha em nossa cidade!
Passar diante do Parque

Municipal de Eventos está se

tornando cada vez mais do
loroso.
Lembro de um tempo em

. que o local tinha grande im

portância econômica com a

realização de feiras anuais

�que atraiam os produtores
.'rurais bem como a mostra

sindustrial que permitia ao

':;público conhecer um pouco

)fiais da então ainda pouco
. ''diversificada indústria de
nossa cidade.
Cada um dos pavilhões

ostentava com destaque em

sua fachada o nome de um

político que por sua atividade
na obtenção de recursos para
as atividades do Centro

Agropecuário era desta forma

homenageado.
A grande importância do

centro, no entanto, não estava

nesta atividade anual e sim na

sua atividade continuada que
era o apoio ao produtor rural,
em especial o criador de
animais de corte.
No pavilhão que mais

recentemente abrigava' o

estande de tiro e os box de

alimentação, estavam loca
lizados os estábulos que abri

gavam reprodutores de raça

pura bern como mais adiante

existia a área que abrigava os

porcos de raça.
Antes da inseminação

artificial, a forma de garantir
a melhoria do plantel era
através destes reprodutores
que ficavam à disposição dos

produtores rurais.
Durante as festividades

anuais, acontecia a apresen

tação de parte dos frutos deste
trabalho, com a exposição de
bezerros e novilhos de pro �

dutores rurais que muitas

vezes eram comercializados
durante a mesma des
cendenres de animais ex

postos.
Este parque, construído

totalmente com dinheiro

público, pagou-se diversas
vezes com o efeito multipli
cador que propiciou e se hoje
ainda temos uma bacia leiteira .

em nosso município, certa
mente as raízes estão junto à

foz do Ribeirão Molha.
Ver este patrimônio se

deteriorando ao longo dos anos

por intransigência de pessoas

que não gastaram-um centavo

para construí-lo e ver a justiça
sem condições de dar o correto
destino a este nosso patrimônio
é realmente muito frustrante.

• Lourival Karsten, administrador
"
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II ENTRE ASPAS

, '''Ele (José Osório de Ávila, o Zé da Farmácia)
.

·disse para mim Que votaria no Dieter (Janssen),
mas não o fez. Isso se chama traição, caracteríza
infidelidade partidária".
Carione Pavanello, presidente do diretório municipal do

. Democratas e titular da cadeira do vereador José Osório de
Ávila, que contrariou decisão do partida e votou em Maristela
.Menel (PT do B) para presidência da Câmara.
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POLITICA
Chega!l
Depois de tantas mor

tes nas estradas 'catari-
"

"

nenses durante o ano

todo, está mais que na

hora de segmentos or

ganizados da sociedade
se juntar para exigir,
primeiro da Assembléia
Legislativa, Uma au

diência pública para

que se possa esmiuçar as
causas. O assunto, dian
te de tantas audiências
inócuas, requer urgên
cia, são vidas em jogo.

Chega!2
E, com apoio explícito

dos parlamentares cata
rinenses, que no âmbito
nacional se faça o mes

mo. Há culpados dos
dois lados: motoristas

irresponsáveis, veículos
sem condições de tráfe

go, os bêbados e por aí

afora. Mas estradas

ruins, sem sinalização
adequada- as Brs-10 1 e

280 são exemplos bem

próximos- esburacadas,
com pouco policiamento
também contam.

Complicado
Agência do Sine de

Jaraguá do Sul voltou ao

expediente normal on
tem. Mas só com metade
dos funcionários, porque
a outra metade conti

nua em férias. Como

conseqüência, filas,
principalmente para
encaminhar seguro-de
semprego. Idem na

agência do Ministério
do Trabalho. O que

exige ainda mais pa

ciência, lias dois lados
do balcão. O descaso já
virou rotina.

CÉSAR JUNKES

Esperança
"Estámelhor do que se poderia imaginar".A frase é

dopresidentedodiretóriodoOEM,Carlone Pavanello,
sobre recurso do ex-deputado Ivo Konell, hoje filiado
ao partido.tpara rever a perda dos direitos políticos
por dez anos. Com supervisão direta do senador do

partido Raimundo Colombo. Se for absolvido, sai
candidato aprefeito.AopçãoporKonellnão égratuita.
Embora semmandáto eletivo- apuniçãovai até 2010-
comportou-se o tempo todo como se candidato fosse.
As medições internas do Democratas tem apontado
índices de aceitação maiores que os de rejeição do
eleitorado. O que também já foi constatado ell). outros
partidos que incluíram o nome do ex-deputado em

pesquisas não-oficiais.

Alianças 1
A tendência em colégios eleitorais importantes é uma

coligação entre PP e PSDB na disputa por aquelas
prefeituras. Em Balneário Camboriú e Itajaí o reveillon
não serviu só para curtir o foguetório. Dirigentes dos

partidos tomaram champanhe com planilhas embaixo do
braço. Em Jaraguá, tal aliança é viável. Mas, aqui como
lá, o diabo é saber quem aceita ser o vice.

Alianças 2
Por enquanto, embora as conversas cruzadas, todos os

partidos, incluindonanicos, têmseus candidatos.Atémarço,
abril, a densidade eleitoral do PMDB, Pp, PSDB e OEM
vai se impor aonatural. Como nãohá segundo turno, quem
ficar fora desse universo se afoga sem ver a praia.

Celso Machado
retl.lcao@ocorreiodopovo.com.br
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Jogos
Comoantigamente, San

ta Catarina poderá voltar a
explorar loterias estaduais.

Ação nesse sentido já está

"

no Supremo Tribunal Fe

deral,movidapelaAssocia
ção Brasileira de Loterias
Estaduais. Com lobby po-

.

lítico, embora legalmente o
Estado não possa legislar
sobre loterias.

Alienados
AcampanhaqueoTribu

nal Superior Eleitoral de
senvolve em mídia nacio

nal, exortando jovens com
mais de 16 anos para a con

fecção do título de eleitor
tembase emestudos estatís
ticos do próprio TSE, que
mostramgrande desinteres
se dessa faixaetáriapela po-.
lítica. E não é paramenos.

Lá e cá
EstácriadooProgramaEs

tadual deTratamento eRe

ciclagem de Óleos e Gor
duras de Origem Vegetal,
Animal edeUsoCulinário,
com aprovação da Assem
bléia Legislativa. Para evitar
a poluição dos mananciais
e do solo. Aqui, projetodo
gênerodovereadorRonaldo
Raulino (PDT) foi vetado
pelo prefeito.

Educação
Do senador Cristóvam

Buarque : "Nada carac

teriza melhor a vergonha
social brasileira do que a

naturalidade com que
aceitamos haver "escola de
rico" e "escola de pobre".Do
presidente Lula: ''''Tenho
dito os números para todo
mundomecobrarem2010:
serão dez universidades
federais novas."

RETRANCA
Árvol!sl
Para cada criança nascida, o pai ou a mãe

plantará uma muda de árvore" nativa; A cada
automóvel novo, veículo pesado e motocicleta

vendidos, as concessionárias doarão uma muda de
árvore. É o projeto Plante Vida, da prefeitura de
Blumenau. Por aqui ainda estamos à espera do tal
embelezamento da cidade, nos mesmos moldes,
mote da campanha de iOO2.

Ao contrário, o que temos visto pode ser

qualificado como verdadeiro massacre da moto

serra, talo nenhum conhecimento sobre técnicas
de podas. Muitos mais quando, necessariamente,
cresceram com riscos à rede de energia elétrica.
Sinal evidente de que nunca se planejou nada no

que toca a arborização.

Cartórios
No ano passado o Tribunal de Justiça autorizou

ins-crições a concurso público até hoje não

realizado, des-tinado ao preenchimento de vagas
em três novos car-tórios. Anunciados pelo vice
presidente da Corregedoria do Tribunal de

Justiça, desembargador José Volpato de Souza ao

vereador Jaime Negherbon (PMDB). Que há
mais de dois anos espera pelo prometido.

Positiw
As Apaes de Santa Catarina garantiram na

segunda-feira, com a assinatura do governador Luiz
"
Henrique da Silveira (PMDB), repasse de recursos
totais de R$ 880mil/mês via convênio com o Estado.

I Os recursos estão.previstos em lei do deputado
Júlio Garcia (OEM).
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DEM ingressa com ação para
tentar reaver direitos políticos
Pré-candidato a

prefeito, Konell está
inelegível até 2010

CAROLINATOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL
ODemocratas deve ingressar,

amanhã, com ação no Tribunal
deJustiça de Santa Catarina para
tentar reverter a sentença que
cassou, por oito anos, os direitos

políticos do ex-prefeito Ivo Konell.
A informação é do .presidente
estadual da sigla, o senador
Raimundo Colombo, que esteve

na casa de Konell em novembro,
quando empenhou palavra no

sentido de acompanhar a

elaboração da defesa e tramitação
do processo na Justiça. O ex

prefeito é pré-candidato do

partido às eleiçõesmajoritárias de
outubro.

IvoKonell foiprocessado pelo
ex-presidente da Câmara de

Vereadores, Heinz Haeder, por
não ter depositado, entreos meses
de agosto e dezembro de 1992, o
dinheiro correspondente ao

duodécimo do Legislativo. Foi
condenado por improbidade
administrativa em 15 demaio de
2002, quando perdeu os direitos

políticos por oito anos, ficando

inelegível até 2010.
Por telefone, o senador disse

ao O Correio que se reuniu com

o advogado do partido, Nelson

CÉSAR JUNKES

Raimundo Colombo e Ivo Kane" vão juntos aoTJ na segunda-feira
'.

Serpa, e vem acompanhando, de
perto, a tramitação do processo.
Como a ação já foi julgada, afirma
que a defesa, com característica

de recurso, baseia-se .em

argumentação "bem mais

aprofundada". Disse que está

confiante na reversão dos direitos

polítiços de Konell que, segundo
ele, é o candidato virtual do

partido a prefeito.
A defesa está baseada na

decisão do Supremo Tribunal

Federal, de junho de 2007, de não
aplicar a lei de improbidade
administrativa ao ex-ministro de
Ciência e Tecnologia, Ronaldo
Sardenberg. Ex-ministro no

governo de Fernando Henrique
Cardoso, ele foi acusado, em
primeira instância, por viajar a

passeio em avião oficial. No

recurso, alegava que deveria ser

julgado por crime de res

ponsabilidade, e não de

improbidade.
"Esta decisão de Brasília

acaba atingindo todos os agentes
políticos que foram enquadrados
indevidamente na lei de

improbidade. Assim, o meu

enquadramento fica no crime de

responsabilidade. E, neste caso,

o prazo de suspensão dos direitos
é de cinco anos. Já venceu, em

maio do ano passado", afirmou
Konell, que ontem pela manhã
conversou pai telefone com o

senador. "Combinamos que na

segunda-feira, quando ele vai

estar em Florianópolis, eu

possivelmente irei até lá para
irmos ao Tribunal acompanhar a

- "

açao.

Enquanto tenta reaver na

Justiça seus direitos políticos, o
ex-prefeito Ivo Konell (DEM)
afirma que já está trabalhando
sua candidatura à sucessão do

prefeito' Moacir Bertoldi
(PMDB). "vouconseguír are
versão, não tenho dúvidas.
quanto a isso. Estou em cam

panha, direto. Caso contrário

não teria está posição boa nas

pesquisas", declarou.
Segundo ele, uma nova

pesquisa, não registrada, en
comendada: pelo diretório dos
Democratas e divulgada ontem, 0/
coloca em vantagem num

eventual confronto com Moacir
Bertoldi. "Numa disputa direta
com o prefeito atual, fiz 46 contra
21%", &se Konell, que deixou o
PMDB em outubro do ano

passado, como ingressodeMoacir
Bertoldi, ex-Pk, ',3igla.

"Eu havia declarado publica
mente que não concordaria com

.

isto e acabei saindo. É preciso
ter postura, palavra", senten

.

dou.Aindaemoutubro, quan
do terminava o prazo de filia

ções para quem quer �e can

didatar às eleições deste ano,

o ex-prefeito ingressou noDe
mocratas que, prontamente,
lançou à candidatura dele à

Prefeitura-. "O ex-prefeito é,
hoje, o nosso candidato a pre
feito", declarou à época;
RaimundoColombo,

Raimundo Colombo tem reunião
da. CPI das Ongs na terça-te-ira
DAREDAÇÃO

OsenadorRaimundoColombo

(DEM) informou que na próxima
semana viaja a Brasília, onde
participa, na terça-feira, de reu

nião da CPI das Ongs (Orga
nizaç6es Não-Governamentaís).
Colombo, que passa férias em

Lages, é presidente da comissão,
criada emoutubro db ano passado
para investigar denúncias de
entidades beneficiadas irregular
mente com recursos federais.

Segundo Colombo, os traba
lhos da CPI encontram-se na

terceira etapa, a de investigação
das il'regularidades. Na primeira
fase, a comissão aprofundou a

questão de conceito, de conhe
cimento do assunto. Já na etapa
seguinte, explicou àpresidente, os
parlamentares debruçaram-se

sobre a operacionalização, como
se dava a transferência dos
recursos e os critérios dos repasses.

As investigações estão

centradas sobre cerca de 250
entidades que receberam recursos

acima de R$ 200 mil do governo
federaldesde 1999, beneficiadas
pelos governos de Fernando

Henrique Cardoso (PSÚB) e

Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Um dos objetivos da comissão é
contribuir na formulação de leis
que regulamentem a atuação
das entidades. A estimativa é

que, somente no período
estabelecido pela CPI para as

investigações, foram trans

feridos R$ 32 bilhões do governo
federal para as Ongs.

O prazo para conclusão do
relatório é 12 de maio. (CT)

.

Educação volta à lista de prioridades
e deve receber R$10 milhões este·a.no
JARAGUÁ DO SUL

O setor de Educação volta à

lista de prioridades da Secretaria
.' deDesenvolvimento Regional, e
deverá receberR$ IOdos R$ 12,5
milhões do orçamento previsto
para este ano.O recurso, descen
tralizado, é destinado a obras de
finidas pelo Conselho de Desen
volvimento Regional, integrado.
pelos prefeitos e presidentes de
Câmaras dos municípios de

.

abrangência da SDR. À região
também estãoempenhados outros

.

R$ 20 milhões no orçamento do
Estado.

Entre as promessas dogoverno
para este ano está a implantação
de ensino técnico em escolas com
grande demandade ensinomédio,
entre elas a Abdon Batista, [osé
Duarte Magalhães e Holanda
MarcellinoGonçalves.Na região,
a única escola estadual que
oferece ensino técnico é aAlfredo
Zimmermann, em Guaramirim,
que em 2004 lançou o curso de
Turismo e Hospitalidade. "Vamos
buscar parcerias com empresas �.
discutir o assunto com as APPs,
incluindo a proposta. no projeto
político pedagógico", informou a

secretária Niura Demarchi dos
Santos.

Ela também confirma o lan

çamento do edital de licitação pa
ra a construçãodanovaEscolaElza
Granzotto Ferraz, noBairro Santa
Luzia. O estabelecimento foi in
terditado pelaVígilâriciaSanitária
no ano passado. "No final deste
mês, vamos fazer uma audiência

pública para mostrar o projeto
arquitetônico, que ficou pronto".

Segundo ela, não haverá

prejuízo ao calendário escolar, já
que a escola será- construída em

terrenopróximo.Anovaestrutura

atenderámais de600 alunos e fará

parte doprojeto dogovernoEscola
Jovem. Niura acredita que a or

dem de serviço que dará início às
. obrasdeve ser assinadanopróximo
mês. A escola, orçada em R$ 1,5
milhão, só deve ser entregue no

próximo ano, jáque, normalmente .

e seguindo o contrato, obras desta
envergadura levam até um ano e

meiopara serem concluídas.
O Conselho de Desenvol-

.

vimento Regional tern a primeira
reunião do ano nopróxímodía 22,
às 8h30, na sede da SDR.

(CarolinaTomaselli)

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



o CORREIO DO POVO

,...,

REGIAO QUARTA-FEIRA, 9 dp janpiro dp 2P08 15

ANO LETIVO

redacao@ocorreiodopovo.com.br

População já Iotapapeladas
embusca dematertalescolar
Dica do· economista
Adernar Possamai f?
tentar descontos

KEllY ERDMANN

JARAGUÃ DO SUL
Faltando ainda mais de um

mês para o início das aulas nas

. redes municipal, estadual e
particular de ensino, há quem já
se adiante na compradomaterial
escolar. Munidos da lista exigida
pelas escolas e com disposição
parapesquisar preços, pais e filhos
se juntam na busca pormelhores

produtos e, ao mesmo tempo,

ajustados ao bolso.
Ontem, por exemplo, várias

foram as famílias que movimen
taram as papelarias da cidade.
Este foi o caso de Marli Horon

goso. Ela e o filho começaram o

dia visitando várias lojas especia
lizadas e resolveram levar para
casa todos os 27 itens obrigatórios
de uma só vez. "Vamos comprar
tudonomesmo lugar, jápesquisa
mos", comentou amãe acreditan

do ser a melhor alternativa para
economizar na conta final.

Mesmo assim, o menino

matriculado no 7º ano teve a

liberdade de escolher aquilo que
mais se adequou às preferências,
como cadernos de capa dura
colorida com personagens de

desenho animado. O valor da

aquisição ultrapassou os R$ 100,
ou seja, ametade do ano passado.
Em 2007, ele comprou de uma

mochila nova, agora pronta a ser

Consumidores antecipam a compra do material escolar para fugir do movimento

reutilizada.
Ao contrário de Marli, a

costureira Cleuzemar Xavier
Pancoti resolveu nem pesquisar.
Ela e a filha foram direto à

papelaria de onde são clientes e

a expectativa de gasto ficou

próxima aos R$ 200.
As duas costumam se livrarda

lista de material escolar logo nos

primeiros dias do
_

ano, evitando
assim omovimento quase caótico

das semanas que antecedem a

volta às aulas. Conforme o
.

comerciante TiagoPiccinini, esta
é amelhor atitude. "Nesta época
é possível fazer tudo com calma",
sugere. Em compensação, daqui
a um mês, alguns itens sairão das

promoções praticadas atualmente
e a opções disponíveis começam
a ficar restritas.

Nas contas de Piccinini, os

consumidores podem encontrar

todos os produtos necessários

com até R$ 40. Quem preferir os
mais caros, tende a desembolsar
cerca de R$ 150. Quanto à

diferença entre as listas, ele diz

que são poucas. "O material é

parecido. Mas, a rede particular
especifica as marcas e isto

encarece o total", explica. Um
exemplo simples é o das canetas.:
Enquanto um tipo custa R$ 0,30,
outro alcança R$ 1,50.

Na opinião da maioria das

pessoas o preço do material
escolar não sofreu reajuste
significativo se comparado ao

início de 2007. De acordo com

Liege Tefili, gerente de uma

papelaria da cidade, os valores se
mantiveram estáveis. Para·
Cleuzemar Xavier Pancoti, há,
inclusive, produtos mais baratos.

Segundo o economista

Adernar Possamai, para fazer

boas aquisições de material

escalarapesquisaéobrigatória.
Além disso, ele sugere que os

consumidores verifiquem as

msrcas oferecidasnomercado.
''Háalgumasmuitoboas, porém
mais baratas por serem pouco

,-
� '. '

Volta às aulas: muito cuidado

na hora de escolher transparte
JARAGUÃ DO SUL vermelha na parte superior

O Setor de Trânsito do 140 traseira e cintos de segurança
Batalhão da Polícia Militar de para todos os passageiros,
Jaraguá do Sul informa, em também serão verificados

nota divulgada à imprensa, pela Polícia.

que passará a cobrar com No documento, o Setor de

mais rigor as exigências Transito destaca ainda os

quanto aos transportes esco- cuidados que os pais devem ter

lares, mais conhecidos como ao pr_ocurar o serviço de

vans. Todos os veículos que transporte escolar. O indicado

não preencherem os requi- é verificar as condições do

sitos do Código de Trânsito veículo, a documentação
Brasileiro serão autuados,· pessoal do motorista, buscar

com multas que variam de referências na escola e com

R$127,69aR$191,54. outrospais e olhar as condições
Para regularizara situação os de higiene do carro. Durante o

proprietários devem procurar o . transporte os pequenos também

Ciretram_ e requerer uma
. precisam colaborar para que

autorização do transporte tudo ocorra bem.
. escolar. Além da licença, o O primeiro passo é ficar

motorista precisa apresentar sentado enquanto a van estiver

ainda Certificado de Inspeção em movimento. Sempre usar o

Veicular, emitido por entidade cinto de segurança, não falar

credenciada pelo Inmetro. Vale :

com o motorista, respeitar o
lembrar que esta vistoria tem monitor, descer somente quando
prazo de seis meses. o veículo estiver totalmente

Outras exigências como: parado e relatar para os pais o

pintura de faixa horizontal na que acontece durante a

cor amarela, tacógrafo, Ian- viagem, também são detalhes

temas de luz branca na parte que podem fazer a diferença no
superior dianteira e lanterna transporte seguro. (GR)

.

Calendário de eventos _é aberto com

o lançamento da 253 Festa Pomerana
POMERODE

-

Pomerode abre o calendário.
de 2008 com a festa de lança
mentoda25ªFestaPomerana.As

principais novidades desta

edição comemorativa "de prata"
serão apresentadas ao público a

partir das 20 horas de hoje. Na
oportunidade haverá apresen

tação da banda Cavalinho. As
anfitriãs da noite serão Rosane

Passold, rainha, e Rosália.
Danker e Tânia Utpadel,
princesas. Haverá também

apresentações de danças fol
clóricas e demonstrações de

competições típicas, como

Vogelstechen (pássaro ao alvo)
e chope em metro. Para com

pletar, petiscos e delícias da
culinária alemã vão compor uma

farta mesa de degustação.
A\__festa de Lançamento

também marca oficialmente a
.

participação de outras cerve

jarias regionais na Festa Po
merana. Juntamente com a

Schornstein, de Pomerode, e
a marca nacional Antarctica,
a Heimat, de Indaial, e a

Eisenbahn, de Blumenau,·
serão as responsáveis pelo
chope à venda nos pavilhões.

De 18 a 27 de janeiro de

2008, Pomerode, a cidade mais
alemã do Brasil, eleva as tem

peraturas deste verão com li

25ª Festa Pomerana. Em dez
dias de pura diversão, muita
música, chope, dança e gastro
nomia típica celebram toda a

riqueza da cultura brasileira de
origem germânica no Parque
Municipal de Eventos. Outras
informações em www.festapo
merana.com.br.

conhecidas", diz.

Outra idéiaé comprarsomente.
o necessário para começar o ano,

evitandodeixarprodutosestocados
em casa. Com isso, as pessoas não

antecipam as despesas e podem
aproveitar preços menores
oferecidos durante o restante do

. período letivo.

Quanto ao pagamento,

Possamaiindicaque, sepossível,
ele deve ser feito àvista..A regra

só não vale caso o desconto
acabe sendo inferiorao retomo

proveniente -da aplicação do
dinheiro nomercado. Por fim,
a negociação de descontos é

obrigatória .
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Inscrições
Encerram hoje às 9 horas as

inscrições para formação de
cadastro dos Correios, somente
para o cargo de carteiros. O

salário é de R$ 543,66. O can

didato deve ir pessoalmente
na agência ao lado do Ter
minal, ou se inscrever pelo site
www.exitusconcursos. com.br.
A taxa é de R$ 17. Para con

correr é preciso ter o Ensino
Médio completo. As provas
estãomarcadas para o dia 9 de

março.

Mini-Oktoberfest
Está tudo pronto para a realização das Mini-Oktoberfest, mostras

da grande Festa de Outubro, que fizeram sucesso no dois primeiros
meses de-2007. Desta vez, serão realizadas seis edições.A festa integra
a programação da Sommerfest (Festa de Vetão de Blumenau) e será
realizada toda quinta-feira, sendo a primeira amanhã, às 19 horas, e
a última em 14 de fevereiro. A abertura será feita com um mini

desfile no pátio da Vila Germânica, reunindo clubes de caça e tiro,
bandas típicas, grupos folclóricos e símbolos da Oktoberfest, como a

Rainha e as Princesas e o Vovô e Vovó Chopão,

Concurso do TRT
O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 12ª Região, que

abrange o estado de Santa Catarina, lança edital e disponibiliza 12
novas oportunidades. Os cargos envolvidos são os seguintes: técnico
judiciário nas áreas administrativas e de apoio especializado em

informática, a candidatos de nível médio; e analista judiciário; nas
áreas administrativa, judiciária, de execução de mandatos e de
análise de sistemas, a candidatos de nível superior. As remunerações
são de R$ 3.383,39 para técnico e de R$ 5.543,95 para analista. As

inscrições poderão ser realizadas até às 16h do dia31 de janeiro,
exclusivamente via internet, através do endereço eletrônico

www.institutocetro.org.br. As taxas de participação são de R$ 38

(técnico) e de R$ 55 (analista). A aplicação das provas ocorrerá no
dia 30 de março, nas cidades de Criciúma, Floriariópolis-Chapecó,
Blumenau, Joinville e Lages; em horário e locais divulgados,
oportunamente, pela comissão organizadora do concurso.

EDITAL·
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul / SC, torna público pelo presente edital, que A. GUERRA S/A IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS, CNPJ sob na 88.665.146/0001-05, com sede na cidade de Cadas do Sul
- RS, na Rodovia Federal BR 116, Km 146,4, na 15.675, requer com base no art. 18 da
Lei na 6.766/79, O REGISTRO DE DESMEMBRAMENTO, situado nas Ruas 502 Bertha

Weege e 1247-Sem Nome, Bairro Jaraguá 99, perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC,
abaixo caracterizado, aprovado pela Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme
Certidão na 237/2007, expedida em 17.07.2007, assinando como responsável técnico, o
técnico em agrimensura Antônio Carlos da Silva, CREA na 047483-8, ART na 2614737-1.
O desmembramento é de caráter residencial, possui a área total de 21.342,50m2, sendo
constituído de 13(treze) parcelas comercializáveis, A.U.P.E. 1, A.U.P.E 2, área verde,
sistema viário e rsrnanescentes.

O· prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a

Oficiala que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca,
1.683- centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRO DE 2007.

A OFICIALA

.Marista constrói amplo e moderno

espaço para Educação Infantil'

* 7 novas salas de aula
* refeitório com cozinha experimental
* 2 parques infantis
* teatrinho de arena
* fraldário
* sàlas de apoio
* mais de 1400m2 de área construída

A melhor fase da vida dos seus
filhos começa aqui

MATRíCULAS ABERTAS
33710313 - www.marista.org.br

EDiTAL-
Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul / SC

ISA MARTA MOHR ZIEMANN, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul / SC, torna público pelo presente edital, que ROGÉRIO ERSCHING, CI RG na 235.514-
O-SESP-SC, CPF na 248.794.879-53 e sua esposa MARLI GRÜTZMACHER ERSCHING, CI
RG na 19R/ 597.285-SSI-SC, CPF na 248.794.529-04, escriturário e auxiliar de escritório,
br.asileiros, casados pelo (egime da Comunhã.o Parcial de Bens, na vigência da Lei 6.515/
77, residentes e domiciliados na Rua 5-Prefeito José Bau-er sina, nesta cidade, requereram
com base no art. 18 da Lei na 6.766/79, O REGISTRO DO LOTEAMENTO denominado
RESIDENCIAL MONTERREY, situado na Rua 05-Prefeito José Bauer, Bairro Três Rios do Sul,
perímetro urbano de Jaraguá do Sul/SC, abaixo caracterizado, -aprovado pela Prefeitura

Municipal de Jaraguá do Sul/SC, conforme Decretos nas 5e907/2006, expedido em 23.11.2006
e 6.136/2007, expedido em 03.08.2007, assinando corno responsável técnico, a engenheir.a
civil Ana Maria Badura, CREA na 016605-3, ART na 2478580-0. O loteamento é caráter
residencial, possui a área total de 5.667,05m2, sendo constituído de 06(seis) lotes
comercializáveis, área verde, sistema viário e remanescente.

O prazo de impugnação por terceiros é de 15(quinze) dias, contados da data da
última publicação do presente edital, e deverá ser apresentada por escrito perante a Oficiala
que subscreve este, no endereço da Serventia: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1.683-
centro, Jaraguá do Sul/SC

JARAGUÁ DO SUL, 21 DE DEZEMBRO DE 2007.
A OFICIALA

Processo seletivo
Terminam no dia 14 de janeiro
as nscnçoes do Processo
Seletivo para os interessados
em ingressar no Conservatório
de Música Popular Cidade de

ItajaL Serão orerecidas nove
vagas para cada uni dos

..

seguintes cursos: Violão,
Guitarra, Contrabaixo Elétrico,
Piano, Saxofone, Flauta
Transversa, Bateria, Percussão
e Canto, sendo três vagas para
cada turno: matutino, vesperfno
e noturno. As inscrições devem
ser feitas no Conservatório de
Música Popular Cidade de Itajaí,
.Iocalizado na Rua Eurico Adam,
n0117, Centro, das 13às 19
horas. As provas serão práticas,
a primeira fase é de

Estruturação Musical e a

segunda de Habilitação
Específica. A divulgação dos
aprovados será no dia 30 de
janeiro em uma lista no mural
oo Conservatório de Música
Popular Cidade de ItajaL Os
alunos aprovados deverão
efetuar a matrícula de 4 a 22 de
fevereiro e o início das aulas
será no dia 3 de março. Mais
informações pelo telefone
(47) 3344-3895.

Atos Obscenos
Na segunda-feira a Polícia
localizou um homem fazendo
gestos obscenos na Rua Bertha
Weege, na Barra do Rio Cerro,
por vo�a das 14 horas de
segunda-feira. A vítima disse que
foi abordada portrês vezes pelo

. acusado, com as genitàis de fora
fazendo gestos obscenos. A
Polícia encaminhou o suspeito
para a Delegacia.

Jogodeazar
Em uma sala comercial no
Centro de Guaramirim a Polcla
localizou cartazes e calendários
do jogo do bicho, além de
apostas, cheques e dinheiro
(aproximadamente R$ 300). Já
nos fundos foram encontradas
cinco máquinas caça níquel
desligadas, sem .-i'r:bliro, sendo
recolhidas as P;u, "l::' I nães e

cinco leitores de cédulas. O
dono do estabelecimento foi
encaminhado para a Delegacia.
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PIERORAGAZZI Cano rompe e prejudica outra.vez
o abastecimento de água no centro

Farmácia Básica da Policlínica atende normalmente, fila para distribuição de remédios gratuitos é grande

Postos de saúde continuam
fechados até 21 de janeiro
Coordenadora diz

que população não
sofre prejuízos

KEllY ERDMANN

.JARAGUÃ DO SUL
Dos cerca de 30 postos de

saúde instalados na cidade,
somente quatro permanecem de

portas abertas, além das duas
unidadesdoPama, umanoCentro
e a outra no Bairro Barra do Rio

Cerro. Tudo isso, graças às férias
coletivas da administraçãopública
municipal, que estão marcadas

para terminarnodia 21 de janeiro.
Conforme a coordenadora de

Planejamento da Secretária de

Saúde, Soraia Mueller, mesmo
com número reduzido de aten

dimentos, a população não sofre

prejuízos. Um dos motivos para a
'

constatação é a baixa na

quantidade de pessoas em busca
de auxíliomédico nesta época do
ano. "Muitos só vêm para conse

guir atestados", explica.
Quem precisar da ajuda nas

próximas duas semanas, tem

algumas alternativas.A equipe do
Pama 1, daRuaJorgeCzerniewicz,
trabalha das 7h30 às 17h30,.
sempre de segunda a sexta-feira.
Porenquanto, as consultas são ape
nas para clínico geral.A pediatria
retomano dia 14.NaBarra doRio
Cerro, os pacientes são atendidos

'

das 7h30 às 16h30pordoismédicos.
Há tambémplantãoodontológico
para emergências, a exemplo da
outra unidade.

Já os quatro postos abertos ao

público são os dos bairros: Ilha da

Figueira, SantoAntonio/Três Rios
do Norte, Nereu Ramos e Vieira.
Todos funcionam das 7h30 às

16h30, apenas durante a semana.

Mas, segundo Soraia, os médicos
ficam disponíveis em horários

específicos em três deles. Na

Figueira, eles consultam das 8h às

10h e entre as 13h e 15h. Em

Nereu, omesmo acontece das 8h
às 11hedas 13hàs 14h30.NoTrês
Rios doNorte, em contrapartida,
são oferecidas 60 fichas, 30 em

cada período.
APoliclínicadeEspecialidades

Dr: João Biron é outra que pode
ser procurada, porém apenas nos'

setores de exames, controle e ava

liação.AFarmácia Básica abre as

portas das 8h às 16h para retirada
de medicamentos.

OU1ROS SERVIÇOS - A
Unidade Sanitária, na Reinaldo
Rau, tem atendimento nas áreas
de vacinação, epide-miologia,
DSTIAids e zoonoses, das 8h às

14h. A Vigilância Sani-tária está

de plantão, entre as 7h30 e 13h30.

Unidade de Coleta de Sangue com o ,estoque e'm baixa
JARAGUÃ DO SUL

O ritmo de férias vem pre

judicando o movimento na Uni

dade de Coleta de Sangue do

Hospital eMaternidade São José.
Enquanto a necessidade diária é

de 35 a 40 atendimentos, a rea

lidade, pormuitas vezes, não chega
aos 20. O tipo sangüíneo com

maior baixa atualmente é o "O ."

eo"B- ".
Na última segunda e na terça

feira, por exemplo, a média de

doadores ficou em cerca de dez a
cada dia. Conforme Cristiane

Vegini Henn, responsável pelo
cadastro, a esperança é que o

número se eleve a partir da pró
xima semana, quando grande
parte das empresas da cidade
retoma ao expediente normal.

Para o operador de máquinas
josias Bruns, 21, não é preciso
esperar para participar da
iniciativa. Ele já fez cinco doações
de sangue e garante que nunca

teve problemas. "Me sinto muito

bem", confessa. A opinião é

semelhante a de Jacir dos Santos,
20. O jovem aproveitou o início
de ano e compareceu à unidade
de coleta e não se arrependeu.

Quemquiser seguiro exemplo
dos dois, deve entrar em contato

pelo telefone3055-0454 e agendar
um horário entre 7h e 13h, de se
gunda:asexta-feira.A retirada dos
450 mililitros de sangue necessá

rios leva cerca de 40 minutos.

GUARAMIRIM
O abastecimento de água na

região central de Guaramirim fi
cou comprometido mais uma vez

ontempelamanhã, em função de
um cano que rompeu em frente à

Rádio 105 FM.
Funcionários da empresa Ser

rana, queprestamservíços aÁguas
de Guaramiriin, trabalharam
desde as 10 horas da manhã para
realizar a troca dos tubos.O trans

torno ocorreu na rua João Buts
chardt e o trabalho levou pouco
mais de duas horas.

Esta é a segunda vez neste

início de ano que a tubulação de
abastecimento de água-rompeno

município. De acordo com fun
cionários da empresa Serrana,
que não quiseram se identificar,
a companhia Águas de Guara
mirim fechou somente o registro
central para realizar os reparos na
localidade.

No último final de semana,

bairros da região central da cida
de ficaram sem abastecimento de

água pormotivos demanutenção
na rede. Moradores reclamam do
excesso de rompimentos na tu

bulação e do despreparo da com
panhia Águas de Guaramirim

que após o reparo nos canos des
peja água barrenta nas torneiras

da população. (OA)

Motociclista morre ao bater
em caminhão da prefeitura
JARAGUÁ DO SUL

OmotociclistaMarioTomkiv,
29, morreu ao bater na traseira de
um veículo da Prefeitura de [ara
guá do Sul, por volta das 9h de
ontem.O acidente aconteceu no
cruzamento das ruas José Bauer e

'

AugustoDemarchi, noBairroTrês
Rio doSul.

SegundoBalduínoRibeiro, 55,
motorista do caminhão de placas
MAD-6298, os dois seguiam no

mesmo sentido quando ele deu
sinal para entrar à esquerda.Neste
momento, escutou barulho de
freada. "Olhei para trás e o mo

toqueiro já estava embaixo da
carroceria", contou.

No local da colisão, minutos
mais tarde, restava uma poça de

sangue sobre omacadame da rua.

A moto de São Bento do Sul,
MCG-5251, teve os retrovisores
quebrados e o cano de escape
entortado. O corpo de Mario
Tomkiv foi levado pelo Instituto
Médico Legal.

Conforme levantamento do

Corpo de Bombeiros Voluntários,
houve 17 ocorrências envolvendo
motocicletas nos primeiros oito

dias de 2008. A primeira morte

acabou sendo a registrada nesta

terça-feira.
.

O acidente assustou os mora

dores do bairro, que intitulam o

cruzamento das duas ruas como

"perigoso". Para Merit Grützma
cher, omovimento intenso e a alta
velocidade de alguns condutores
devem servir de alerta para quem
transita nas imediações. (KE)

Chepa de cigarro
causa incêndio

GUARAMIRIM
Os Bombeiros Voluntários de

Guaramirimforam acionados para
conter o incêndio que aconteceu
na noite de segunda-feira, às
19h17�município. De urna área
de 10 mil metros quadrados,

foram consumidos, pelas chamas,
aproximadamente mil metros

quadrados. O incêndio foi na
Rua Marcionilo dos Santos, no
Bairro Corticeira.

No primeiro dia do ano, os

Bombeiros apagaramum incêndio
na Rua 28 de Agosto, ao lado da
loja Koerich, no centro da cidade.
A suspeita, em ambos os casos, é

de que chepas de cigarros tenham
sido jogadas gerando o fogo. (OA)
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FOTOS DIVULGAÇ�O

Nicole
Kidman e seu marido, o

cantor americano," Keith Urban,
estão esperando o seu primeiro

filho, confirmou" a representante da artista

naAustrália,Wendy Day.
"Nicole Kidman e Keith Urban confir

maram hoje (segunda-feira) que estão espe
"

rando "um filho. O casal está muito erno

"çionado'" disse Day, num comunicado divul

gado pela imprensa australiana.
O comunicado acaba com a série de

boatos sobre a gravidez de Kidman. A

primeira notícia havia sidopublicada por um
jornal britânico, no Natal, desmentido logo
emseguida.

Segundo Day', Nicole comunicou a

família da gravidez no Natal, assim que
terminou as filmagens de "Austrália", de Baz

"Lurhmann. Desde então, os rumores

estavam cada vez maiores já que a barriga da
atriz estava se tornando aparente, mas ela e

Urban não se pronunciavam sobre o assunto. "

De acordo com a imprensa da Austrália, a
confirmação da gravidez obrigou Kidman 'a
abandonar a filmagem de "The Reader'jum
drama sobre a Segunda Guerra que "ela
estava participando neste mês sob a direção
de StephenDaldry.

" "
"

Com a gravidez, Nieole Kidman pretende .

diminuir o ritmo de trabalho" dos últimos"
anos. Ela quer se dedicar ao bebê esperado' :

para o segundo semestre e aomarido.
.

"Eu só quero ficar o maior tempo possível
com meu marido. Então não tenho planos"
para trabalhos", disse ela ao jornal \'DaiÍy
Mail".

"
"

"

A atriz tem dois filhos adotados com 'seú
ex-marido, Tom Cruise (Connor, de 12 anos,
e Isabella, de 14). Ela se casou com Urban em

2006. Em 2007, numa entrevista à revista

"Vanity Fair", revelou que tinha sofrido dois
abortos desde que se casou com o cantor,
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BANANAJOE

VODUNELE!

O; amigo Aldo Maul,
Corinthiario roxo, mandou
confeccionar 25 mil vasos com

arranjos da planta Espada de
São Jorge, Santo protetor do
"timão", 1= vai distribuir até o

fim de ano para os amigos.,A
idéia do espirituoso e boa praça
empresário 'é tentar derrubar
os feitiços e mandingas contra
o seu time de coração e levá-lo à

divisão" de elite dó
Campeonato Brasileiro em

,

2009. Quem viver, verá!

TENHODITO

Para relembrá-los. registro hoje
as duas frases mais memoráveis
de 2007. Vocês se lembram?
Então lá vai! "Por qué no te

callas, hombrei!" - do rei da

Espanha para o inconveniente

presidente da Venezuela Hugo
Chaves. A outra é: "Relaxe e

goze" - o famoso conselho de
Martha Suplicy para o

b r a s il e ir o que est a v a

horrorizado com o caótico

trânsito aéreo.

SOCIAL

, ANO NOVO; VELHAS MANIAS

E o governo neoliberal do

presidente Lula, ganhado com

discursos de esquerda e

governado com os de direita,
a p ro n t o uma i sum a .

Derrotado na batalha da

renovação da CPMF, afirmou
que não aumentaria alíquotas
ou criaria novos impostos para
compensar a perda de

arrecadação. Mentiu! Haverá
aumento no Imposto, Sobre

Operações Financeiras, o IOF,
e na Contribuicão Sobre
Lucro Líquido, a' CSLL. É
triste a falta de palavra e de

vergonha na cara.

DOLEITOR

"Caro amigo Moa, quero
comentar sobre as luzes de
Natal colocadas em nossa

cidade esse ano. A maioria

adorou e aprovou o

investimento feito. Destacam
se as "luzes verdes" colocadas
nas pontes próximas ao Hotel
Etalan e da Reinoldo Rau.

Além de embelezar ainda mais
a natureza, clareiam a

cabeceira das pontes, o que
aumenta a segurança, pois, a

região era muito escura. Esse

registro é para reforçar e pedir
à Prefeitura que mantenha as

luzes em seus locais. Estão

Aprovadas!"

NA PRATELEIRA

Muito gostosos os espumantes
rosados produzidos no Brasil.
Estão fazendo o maior sucesso!
Vale a pena degustar
Chandon,. 'Miolo, Adolfo

Lona, Rio Sol e Valduga. Com
esse nosso maravilhoso verão,
o espumante rosé vai virar

moda. É anotar e conferir.

CASANOVA

Assinado pela arquiteta Ana Wolf, a nova casa do, casal de empresários
Reinoldo e Eliane Esser é simplesmente um espetáculo e demuito bom gosto.

II DICA DE·QUARTA
'

"FRASE DO DIA
Aproveitar oKantan, espaço
mais vip da urbe sorriso" e

saborear o rodíziode sushi.

'Um quadro só sobrevive,
graças aquele que o olha.
PabloPicasso

QUARTA-FEIRA, 09 de janeiro de 2008 I 09

Por Moa Gonçalves
(rnoagoflcalves@netuno.com,br)

A banda Gig Hoppers é a atração principal do palco do Banana
Joe no próximo sábado. Com repertório de hip hop e black music,

.

a banda se apresenta pela segunda vez na casa após uma estréia
de sucesso. O DJCa�erna também agita a galera ao lado da Gig
Hoppers. Na tenda, a música eletrônica fica por conta dos DJs
Hudson Passos (Zum Schlauch), Roger eAlex Silva. Os ingressos

, antecipados, para todas as festas' do Banana Joe estão sendo
,vendidos a R$ 15,00 (feminino) e R$ 20,00 (masculino). Em
Jaraguá ,'do Sul, os ingressos podem ser adquiridos
antecipadamente na loja Discotheque (Shopping Breithaupt).
Boapedida!

cú.
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h30, 16h40, 19h,21h10
- Todos QS 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
Xaxa em Sonho de Menina
(14h, 15h45, 17h,30 - 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, 21 h1 O
- Todos os dias)

• Ciile Cidade 2
Encantada

(19h, 21 h1 O., Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha

(15h20, 17h10� 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 Movifl (Dub)
(13h50, 17h40, 19h30 - Todos os dias)

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

BLUMENAU
• Cine NeumarÍ<t 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 aias)

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

Encantada (Dub)
(17h10, 21 h1 O - Todos os dias)

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

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

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

1
• Cine Neumarkt 6

.(, S, Xuxa em .anho de Me.nina

(14h40 - Todos os dias)

o Amor nos Tempos do Colera
(16h30, 19h10,21h50- Todososdias)

O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Marciana
Santo Adriano
São Félix
São Vidal

EFEMÉRIDES
Dia do Fico
Dia do Astronauta

1822
Dia do Fico do príncipe regente D.
Pedro de Bragança.

.

1923,
Na E:spanha, Juan de la Cierva faz o

primeiro vôo bem-sucedido num

autogiro, aeronave precursora do
helicóptero.

1968 c'

A sonda espacial americana
Surveyor 7 pousa na Lua e começa
a transmitir fotos para a Terra.

1969
Após um inquérito de dois anos,
cientistas americanos opinam pela
inexistência, em definitivo, dos
discos voadores.

<, PREVISÃO DO TEMPO
Tempo instável no Norte de se
Da Grande Florianópolis ao Norte do Estado

.

maior presença de nuvens e condições de
chuva fraca no início do dia e mais intensa e
associada a trovoadas a partir da tarde. Nas
demais regiões sol, calor e pancadas isoladas
de chuva com trovoadas e risco de temporal.

� Jaraguá do Sul e Região

HOJE 6.MiN: 19°C
MÁ)(: 31°C "" "

Sol com pancadas
de chuva

� Fases da lua

QUINTA
MiN: 18°C
MÁ)(: 31° C "" r

Sol com pancadas
de chuva

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br .

O CORREIO HÁ 20 ANOS
Museu expõe novas fotos históricas
o Correio do Povo noticiava na edição de final de ano, em 1987, que
o Museu Municipal Emílio da Silva abriria dia 4 de janeiro de 1988,
às 8 horas, uma exposição de fotografias de 1910 a 1950, que
retratavam e resgatavam uma parte da história de Jaraguá do Sui.
Eram cerca de 60 fotos, em coleções que mostravam a carroça
corno o principal meio de transporte até a metade daquele século, a
indumentária, os estilos enxaimel das construções, os movimentos
históricos e, ainda, fotografias recentes que concorriam no 10 e 20
Concursos Fotográficos Jaraguá do Sul11 O a 111 anos. SegundO
Carlos Hoffmann, da Fundação Cultural, algumas fotografias não
estavam identificadas, face às dificuldades para tal, inclusive para
o historiador Emília da Silva, que colaborava com o Museu.

o CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Ninen tem apenas seis meses, mas adora posar para fotos.
,O clic caprichado é da.oona e leitora Tatiane Perei!a Rodrigues.

,)(

1:5
.LAGES

MIN: 111"j MÁ)(: 28"
SEXTA 6.MiN: 19° C
MÁ)(: 32°C"" r

Sol com pancadas
de chuva

SÁBADO

o.MiN: 20° C
MÁX: 24° C f , I I I",

Chuvoso

NOVÁ CRESCENTE CHElA MINGUANTE

8/1 I <\.15/1 O 2?J1 )) 30/1

9/1
Andréia de Borba
Andréia Viergutz
Caio César Kruegér
Carlos Fischer.

. Cristiane S. B. Lehn
Daniel Guido Andreatta
Ermelinda Urbanski
Filomena A. Kruger
Gustavo P Doge
lise J. Lange
Irena Almeida de Souza
Irene Goslowski
Irene Ropelatto Lindne
João Carlos Ropelato
Karin Hidler
Lumachelle L. Schunke
Marcela Tissi
Marcelo Belarmini
Márcia Blosfeld
Maria Fidelina da Silva
Mario Negherbon
Marllze Pinter
Nicia Mara Vailatti
Rafael de Oliveira Souza
Rovena Schroeder
Samuel August Bachmann
Schaiene V. Pereira
Valmor Hintz Stricker

UTILIDADE PÚBLICA.
FESTA
A banda Gig Hoppers é a atração
principal do Banana Joe no sábado,
12, na praia de Ubatuba, em São
Francisco do Sul. Ingressos à
venda na loja Discotheque, no
Shopping Breithaupt.

BAILE
A Sociedade Bolin Carioca, de.
Corupá, promove Baile de
Rei no dia 19 de janeiro, a

partir das 22 horas. Informações
pelo fone (47) 3375-1663.

se:.;�.
'�.�'( �III "

:rt�r. FLORIANÓPOLIS
'I MIN: 20°; MAX: 31 °

f
r
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Caminhos do Coração
Metamorfo aparece atrás de Irma,
segurando-a por trás. Batista, Toni e
Aristóteles se aproximam para ajudar,
mas Metamorfo os manda se afas
tarem. O mutante fica invisível e rouba
o anel de Irma, que se desespera.
Metamorfo agarra Regina e Toni avan

ça em ema-dele. Metamorfo fica in
visível e dá vários golpes em Toni.
Aristóteles tenta ajudaro filho e também
leva vários golpes, mas consegue
pegarMetamorfo, que se torna visível.
Irma pega sua arma e mira contra o

mutante. Aristóteles luta.

DpsPjo Proibido
Henrique pede que Laura prometa que
vai se casar com ele se a Virgem fizer
o milagre. Henrique e os romeiros
insistem e ela faz a promessa àVirgem.
Trajano considera Henrique o principal
suspeito do desaparecimento de Ana,
embora mantenha na lista Cândida,
Germano, Valdenor, Faustino e Chico.
Galileu diz a Belinda que sumiram
muitos frascos de seu laboratório e

Diogo acusa Lidia. Eulália beija Argee
miro e ele gosta. Laura pede que Inácio
a liberte da promessa de se casar com

Henrique.

SPtp Ppcados
Beatriz nega ter. conhecimento do

envelope. Simone diz a Anderson que
Vicente tentou seduzi-Ia diversas vezes
e que Miriam foi responsável pelo
acidente. Olga Ivanovna a Vitor. Antero
se disfarça como um faxineiro negro
para despistar Renato. Amadeu des
cobre que a denúncia contra Antero
foi feita do telefone do café onde Beatriz
trabalha. Rodolfo leva Olga Ivanovna

para conhecer o antiquário. Dante

implora a Adriano que acredite em

Custódia. Amadeu acusa Beatriz de ter
denunciado Antero.

DuasCaras
Alzira pede desculpas por vir com a

roupa de enfermeira. Guigui chora por
amar Juvenal há tantos anos sem ser

notada. Narciso se oferece para advogar
contra Ferraço, masMaria Paula diz que
não quer fazer nada sem Claudius.
Gislaine dança com Felipe. Solange
tenta se desvencilhar de Márcio.

Solange e Gislaine sentem medo de
Márcio e Felipe. Gislaine foge. Solange
tenta escapar, mas não consegue.
Gislaine liga para Evilásio. O sufocador
observa Socorro. Waterloo fotografa
Renato entrando na escola.

Amor p Intrigas
Alice conta para Pierre e Camilo que
Felipe foi atrás do cativeiro de Hugo. Pierre
diz que Felipe é um verdadeiro príncipe
de contos de fadas. Alice diz que não
entende como Felipe descobriu o

cativeiro. Felipe diz para os policiais que
Hugo está bem. Shirley vê o carro da

políGia atrás dela. Shirley faz uma curva
fechada e derrapa. Anselmo e Janaína
ficam tensos para saber se Hugo já foi
resgatado. Celeste chega com Petrônio.
Petrônio tenta disfarçar sua frustração e

pergunta onde está a seqüestradora.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

MISTÉRIO
O Sufocador de "Duas
Caras", personagem que o
autorAguinaldo Silva criou
após a explosão da
uisqueriaCincinatti, fará sua
primeira vitima no capitulo
92, Que vai ao ar em 14 de
janeiro: Vesga (Laura
Proença). Ela estará
andando pela Portelinha e

será atacada por ele. A

moça será descoberta em
um matagal por Jojô, que
contará tudo para Juvenal
Antena. Começará, então, a
caçada ao Sufocador.

DE OLHO'
A oitava edição do Big Brother
Brasil, que estreou ontem,
será monitorada pelo
Ministério da�ustiça durante
30 dias. Tudo isso porconta
da classificação indicativa do
,programa: maiores de 16
anos. O govemo avaliará o
conteúdo do reality show para
que assim, a emissora não
transmita cenas impróprias

'

para o horário. Se durante
esse período o govemo não
registrar irregularidades, será
encerrado omonitoramento.

Ainda em 2008,
apresentadora do programa
Atualíssima Patrícia
Maldonado comandará uma
nova atração na TV
Bandeirantes. Será um
reality show semanal que
tem corno foco o namoro.
"Sei apenas que se trata de
um programa baseado no

reality All Vou Need is Love",
disse Patrícia ao site
OFuxico. O formato de I Vou
Need is Love tem como

proposta promovero
encontro entre pessoas.

NOVIDADE DESFILE

SUDOKU

2

A Lilica Ripilica apresentou
uma coleção inspirada nas
guloseimas do cháda
tarde. Um hábito inglês que
foi transportado para o
requinte dos castelos
franceses. O rosaé a cor

predominante da grife para
o invemo, e vem
acompanhada do branco,
do cinza, do vinho e do
vermelho. Os acessórios
são os destaques da nova
linha, entre eles as luvas,
boinas e botas de cano a�o.

I
3

ITJ2
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
A casa
Manoel vinha pela rua, falando sozinho:
- Quarto, sala, cozinha, banheiro. Quarto,
sala, cozinha, banheiro.
- Que é isso Manoel? - perguntou urn
amigo que passava por perto - Tá
maluco?
Manoel coçou a cabeça, desconcertado:
- Não, ô gajo! É que minha mulher vive

pedindo para eu decorar a casa.

Seleção lusa
Era um jogo de futebol entre a Seleção
Brasileira e a Seleção Portuguesa. De
repente o juiz marca uma falta na entrada
da área, a favor do Brasil. O brasileiro vai

para a cobrança e a barreira tormadaestá
toda de costas para a bola.
- Vocês vão ficar de costas para a baia? -

pergunta o juiz, estranhando a atitude.
- Mas, claro! - justifica um dos

jogadores. - O senhor acha que nós
vamos perder urrrçolaçn desses?

SOLUÇÃO
319 4 5 6 7 2 1 8

611 2 S 4 9 573
5!8 7 1 2 3 9 6 4

115 6 3 9 4 7 8 2

-H1" 2.2�1. 1_2._�
8 7 5 6 1 4 9

812 3 4 1 5 6 9 7
917 5 6 3 S 4 2 1

4161 9 7 2 835

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
Hoje o dia está super dinâmico com a Lua em Aquário junto a Mercúrio, mas isso pode deixar o

ariano, principalmente se seu pavio é curto demais. Tente se controlar melhor. Se você sentir que
a situação vai estressá-lo, saia fora antes de criar conflitos.

Touro (21/4 a 20/5)
Lua na sua área social o aconselha a mostrar suas idéias às pessoas. Aproveite o dia para fazer as
coisas do jeito que têm que ser feitas. Cumpra seus deveres, pois desta maneira você conseguirá
ser reconhecida sem muita pressão.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A Lua junto ao seu regente Mercúrio deixa você mais racional do que de costume. Avalie seus

problemas mas encontre soluções práticas. O importante é que você acredite no futuro e

estabeleça metas para conseguir realizá-Ias em bom tempo.

Câncer (21/6 a 21m
Embora você perceba que nem sempre as coisas saem do jeito que se quer, a posição planetária
do dia pede para você se adaptar às circunstãncias. Portanto, preste atenção no que tem saído
errado e tente mudar para você ficar mais contente.

Leão (22n a 22/8)
A Lua holeestá no signo oposto ao seu, o que deve favorecer a vida afetiva. É bom conversar e

trocar idéias com quem ama para se entenderem melhor. Não seja exigente demais com a pessoa
amada. Tome cuidado para não criar uma briga desnecessária.

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua na sua área do cotidiano, junto ao seu regente favorece a execução das tarefas que tem
que cumprir. Assuma os seus deveres, sem ser extremamente critica, mas também não criando
tanto pressão para cima de você mesma.

Libra (23/9 a 22/10)
As energiàs de Lua e Mercúrio hoje fazem com que você esteja extremamente ansiosa para
namorar, sair e se divertir. Se as coisas não estiverem tão favoráveis, lembre-se que tudo tem sua

hora. Aproveite as chances que surgirem.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Os assuntos familiares estão tomando sua atenção hoje e com Mercúrio envolvido nesta questão
seria interessando ter um bom diálogo em casa. É importante saber que às vezes as conversas"
podem trazer a aproximação de algumas pessoas.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Você está nembom dia para começar observar qual a fomna que está se colocando. Às vezes,
o excesso de otimismo pode extrapolar por parecer algo fora da realidade. Seja mais Simples e não

queira ser dono da verdade num dia como hoje.

Capricórnio (22/12 a 21/1 )
Os aspectos celestes da Lua hoje fazem com que você se sinta um pouco inseguro e questionando
demais. As coisas podem não estar saindo do seu jeito, mas é só uma questão de ter paciência,
e amanhã tudo pode melhorar.

-
.

Aquário (21/1 a 18/2)
A Lua no seu signo e ainda junto a Mercúrio faz com que você sinta necessidade de gastar
energia com a sua própria pessoa e com seu corpo físico. Saia, caminhe, faça tudo que você tem

que fazer de modo que todo o estresse e tensão sejam direcionados para essa área.

Peixes (19/2 a 19/3)
Hoje é mais um dia para você pensar na sua vida. Mesmo assim, cuidado para não ficar criando
fantasias. Você.pode acreditar que o Universo está ao seu lado e isso é verdade. Tente pensar
apenas positivo 'nam dia como este e atrair as energias cósmicas.

.
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RELIGIÕES (6)

Praticantes participam de encontros para debater a religião e estudar os ensinamentos religiosos difundidos e compilados por Allan Kardec desde 1850 e com adeptos em todo o mundo

Espiritismo praticado com encontros mediúnicos
Pedagogo AHan Kardec
foi quem pesquisou os

fenômenos dos espíritos
- GENIELLI RODRIGUES
JARAGUÁ DO SUL

O espiritismo é um conjunto
de revelações que os espíritos
trouxeram sobre a vida e o além.
Esta religião segue os ensina

mentos de Jesus Cristo e acredita
em Deus. A diferença principal
para as outras crenças é a re

encarnação dos espíritos e o fato
deles se manifestarem por meio

de fenômenos.
As revelações dos espíritos

iniciaram no ano de 1850 na

França, quando membros da
sociedade entraram em contato

como plano espiritual.As famílias
se reuniamemvolta de umamesa,
numa espécie de corrente

espiritual. O que despertou a

curiosidade do estudioso Allan
Kardec foi o fato dessas mesas

levantaremsozinhas.
Êle catalogou os fenômenos.

Nos estudos, fazia perguntas para
os espíritos,O teordestas pesquisas
está em vários livros publicados e
o principal deles é o Evangelho
Segundo o Espiritismo. Nesses
questionamentos eles reafirmaram
coisas que a humanidade já sábia
e ampliaram com informações
novas.

-

Neste Evangelho os

espíritos explicam passagens
bíblicas e expressamaopiniãosobre
diversos temas. Só no Livro dos

. .Espíritos, AllanKardec catalogou
mais demil perguntas.

O' presidente e dirigente
espiritual do Centro Espírita Ca
minho q_e Luz, João Pedro Rusz

czak, 63 anos, 43 dedicados à

doutrina do espiritismo, .ressalta
que Allan Kardec não é o líder

espiritual da religião, que apenas

copilou as orientações recebidas
do plano espiritual. Em [araguá do
Sul existem três centros espíritas,

-

o mais antigo é o Divino Mestre,
com 30 anos de funcionamento.

O Caminho de Luz existe há
três anos e já atende 150 pessoas.
Conforme João, a rotina de um

centro espíritaé baseadanoestudo
(com cursos de iniciação, estudo -

do evangelho, do Livro dos

Espíritos e palestras) e omomento
que eles chamam - de passes e

'

encontromediúnico.Os passes são
umaespéciede imposiçãodasmãos
onde os médiuns conseguem
detectar quais são os desconfortos
espirituais e até mesmo doenças.

Já os encontros mediúnicos
são quando as pessoas desen
volvemdons de se comunicarem
com pessoas

-

que já morreram.

SegundoJoão, todooserhumano
é médium, mas alguns desen
volvem e outros não.

ALLAN
KARDEC

Allan Kardec era o nome

fictício utilizado por Hippolyte
Leon Denizard Rivail. Formado
em pedagogia, morava em Paris.
Dedicou-se a pesquisar sobre os

fenômenos e fez indagações aos

espíritos sobre os mais diversos
assuntos. Ele coletou essas

informações a as organizou de
modo didático. Por isso é

conhecido como o codificador do

espiritismo. Kardec passou os

anos finais da sua vida dedicado
à divulgação do Espiritismo
entre os diversos simpatizantes,

e defendê-lo dos opositores.
Morreu em Paris, em31 demarço
de i869, aos 64, em decorrência
da ruptura _

de um aneurisma,
quando trabalhava numa obra
sobre as - relações entre o

Magnetismo e o Espiritismo. Está
sepultado noCemitério do Pêre
Lachaise, uma célebre necrópole
da capital francesa. Junto ao

túmulo, lê-se numa placa verde
sua célebre frase ''Nascer, morrer,
renascer ainda e progredir sem
cessar, tal é a lei", em francês.

possui cerimônia de casamento
(as pessoas se casam apenas no

Civil), o sexo antes da união'
estável não é condenado. "Nós
não proibimos nada, apenas
orientamos que o exagero faz
mal a qualquer um, como

outros abusos: drogas, comida,
luxúria; entre outros", explica.

- O espiritismo também não

acredita em santos. De acordo

Quanto a assuntos po
lêmicos como o aborto, '0
fato do espiritismo também

seguir os Dez Mandamen
tos o torna contrário à prá
tica. Mesmo porque os re

ligiosos acreditam que
cerca de 24 horas depois da
fecundação o espírito já
encarnou no corpo.

Como a religião não

com João, a religião crê em _

Jesus, mas não fazem
referências as imagens.
"Mentalizamos o Cristo

vivo, na luz, nas plantas, nos
elementos da natureza... ",
revela. O dízimo também
não é praticado ..Os centros
se mantêm com umamen

salidade espontânea dos

participantes.
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Planalto usa cargos para
aprovar pacote de tríbutos
Tpmor dp nova dprrota
faz gOVl'rno agir para
agradar a basp aliada

BRASíLIA
Nas próximas semanas, o

governo federal deverá acelerar a

distribuição de cargos a

integrantes da base aliada. O

objetivo é evitar "deserções" entre
os governistas para aprovação do
pacote tributário anunciado na

semana passada, que inclui
aumento das alíquotas do Imposto
sobre Operações Financeiras

(IOF) eContribuiçãoSocial sobre
o Lucro Líquido (CSLL). O
Planalto teme uma nova derrota
na votação dasmedidas - por isso,
pretende segurar a base.

De acordo com reportagem
publicada ontem, pelo jornal O
Estado. de S. Paulo, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva já
autorizou o preenctunrrentQ dos

cargos.Os integrantes dogoverno
querem usar a partilha de vagas

para neutralizar as investidas da

oposição, que tentam derrubar o
aumento nos impostos e falam
em adiar a votação do Orça
mento. A ameaça é reforçada
pela necessidade de corte nas

verbas de emendas propostas por
parlamentares.

.

. As emendas seriam drastica
mente reduzidas para compensar

Ministro José Múcio Monteiro promete ouvir líderes para garantir aprovação

.

parte daperda de arrecadação com
o fun daCPME "Se o governo vai
cortar essas emendas, tem de
liberar os cargos", disse o deputado
Luciano Castro (RR), líder do PR

,

na Câmara. "Passar a tesoura nas

emendas é arrumarencrenca com
o Congresso. Será que vão brigar
com a Casa em ano eleitoral por
causa de ninharia?" A "ninharia"
a que ele se refere é de cerca de 9
bilhões de reais.

DUAS ORELHAS - O

ministro das Relações Insti-
.

tucionais, JoséMúcío.Monteiro,
discutiu o assunto com Lula na

segunda: "Precisamos chegar em
fevereiro com todas as nuvens

dissipadas", disse ele. "Qualquer
ameaça tem de ser levada em

conta. Agora é hora de usar as

duas orelhas: vamos ouvir os

líderes, ver em que áreas é

possível cortar e tentar resolver
as demandas reprimidas nos

estados."

Ao contrário do prometido, área social perde di·nheiro
BRASíLIA de perder investimentos.

Ao fracassar na tentativa de O líderdogovernonoSenado,
prorrogaracobrançadaCPMF,o Romero Jucá (PMDB-RR), ad
presidente Luiz Inácio Lula da mite os possíveis cortes no PAC,
Silvaeseusministrosprometeram' dizendo que -,

o Programa "não é

não tirar verbas do Programa de intocável". Segundo reportagem
Aceleração do Crescimento publicada pelo jornal Folha de S.

(PAC) nem da área social - Paulo, o mesmo deve ocorrer na
garantiamque seria possível cortar área social. A promessa de corte
em outras áreas para compensar profundo nas emendas coletivas

,

a perda de arrecadação. O ao Orçamento trará a neces-.

cumprimento da promessa, no. sidade de tirar dinheiro prome
entanto, é ·improvável. Tanto o tido a setores como a saúde, sa
PAC como o social corremo risco-c- neamento-ehabíração,

As emendas coletivas são pro
postas em grupo por deputados e

senadores de diferentes partidos,
embenefício de um determinado

.

estado. Na saúde, por exemplo,
há 1,1 bilhão de reais ememendas
coletivas propostas aoOrçamen
to. No desenvolvimento urbano,
o valor das emdndas é ainda
maior: 1,25 bilhão.O governo fala
empreservar só 30% dessas emen

das, .o. que significa que gastos
propostos na área social serão
.cortados.

Carnaval com Carbono
Zero em Rorianópolis
FLORIANÓPOLIS

Florianópolis já está no com

passo dos tamborins. Mas, em
tempos de aquecimento global, o

.

CamavaldaMagia 2008vaiajudar
na preservação ambiental da
cidade. Pela primeira vez na

históriada folia, odesfile das escolas
de samba, naPassarela Nego
Quirido, vai se integrar ao esforço
mundial de redução da emissão

de gases poluentes que contribuem
para o efeito estufano planeta. O
município vai levantar o volume
de poluição ambientalgeradapelo
espetáculo para compensar a

liberação de gás carbônico com
o plantio de árvores em áreas

degradadas. É o projeto Car
naval com Carbono Zero. "São
com pequenas ações que con

seguimos realizar grandes

projetos. E a preservação da
nossa Ilha é um deles", disse o

prefeito Dário Berger, ao anun
ciar a novidade.
A quantidade de árvores a

.
seremplantadas aindadepende de
um cálculo específico e os locais

que vão receber asmudas já estão
sendo identificados. Canasvieiras,
Ingleses e o Maciço do Morro da
Cruz são algumas das áreas que
devem ganhar espécies da mata

atlântica.A estimativa inicial é de

que cerca de 2 mil mudas sejam
plantadas.

Alémdessa inovação em2008,
a Passarela Nego Quirido deve
estrear com um novo visual, com
frisas permitindo a colocação de
mesas e cadeiras ao ar livre. O

público vai poder ainda assistir a
um espetáculo mais compacto,
proporcionado peloestreitamento

.

da pista de desfile - reduzida para
13 metros de largura - para gerar
ummelhor efeito

Ação contra Angela Amin é

protocolada na Vara Pública
FLORIANÓPOLIS

. A Procuradoria Geral do

. Município de Florianópolis,
_
comandada por Jaime de Souza,

.

protocolou na segunda-feira
ação naVara da Fazenda Pública
da Capital, segundo confirmou
a subprocuradora geral, Lilia
AlexandrinaMaryama, contra a

ex-prefeita e deputada C-':eral,
Angela Amin (PP) _ seu entáo

secretário de Fina ças, Olívio
Rocha, por suposta -iprobidade
administrativa no case rioBane)
Santos.

Angela teria aplicado R$
18,6 milhões - que seriam do
Fundo Previdenciário dos
servidores públicos municipais
- na instituição, em setembro
de 2004. O banco sofreu

intervenção federal em

novembro e os recursos foram

bloqueados desde então. O

procurador geral, Jaime de

Souza, considera remota a

chance de resgate total da

aplicação..
Cor�E�J� em um parecer do

Tribunal de Contas, que afirma:

qU€ o dinheiro era do caixa da

prefeitura e, não, do Fundo

DIVULGAÇÃD

.&
�

Ex-prefeita diz que aplicação de
dinheiro foi correta

Previdenciário-a Procuradoria
da Capital ingressou com ação
para responsabilizar a ex-prefeita
e seu ex-correligionário pela
perda de R$ 14.957.980,82, uma
vez que apenas R$ 3.653.538,62
foram resgatados do Banco
Santos, por-ação do interventor
designado pelo Banco Central.

De férias na Inglaterra, à

deputada federal disse que a

aplicação foi correta. Alegou
que, na época, o banco era sólido'
e que ofereciaboa remuneração.

.
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Oficializadas mudanças nas
regras do crédito consignado
Alterações para os

aposentados e pensionistas
valem desde ontem

SÃO PAULO
Resolução que oficializa as

mudanças nas regras do crédito
consignado (corn desconto em

folha) para aposentados ,e

pensionistas foi publicada ontem
no Diário Oficial da União. A

principal alteração do pacote é a

redução, pelo INSS (Instituto
, Nacional do Seguro Social), de
30% para 20% da renda mensal
dos segurados a parcela que pode
ser comprometida com o

pagamento de prestações. Os
10% restantes de limite de

comprometimento só poderão ser
tomados na modalidade cartão

de crédito consignado,
.O INSS tambémaumentoude

, 36 para60 meses o prazomáximo

de empréstimos. Para o ministro

interino da Previdência Social,
CarlosGabas, issonãovai significar
estímulo ao crédito consignado.
"Umamedida compensa a outra",
disse ele. "O objetivo é atender a
uma reivindicação antiga das
entidades de aposentados, que
queriam incentivos para se

viabilizar os c�rtões de crédito".
Segundo ele, a combinação das
duas medidas resultará numa

pequena restrição a esse tipo de
crédito.

Um aposentado com renda de
R$ 1.000; por exemplo, podia, na
regra antiga, pagar R$ 300 de

prestaçãomensal.Considerandoo
prazo de36meses, isso signiíicaque
ele poderia tomarumempréstimo
de até R$ 6,9 mil no crédito
tradicional. Agora, com a redução
do limite das prestações para 20%
do beneficio, o valor máximo do
financiamento passa a ser R$ 5,9

mil,mesmo com a ampliação do
prazo de financiamento para 60
meses. Para tomar o mesmo

valor anterior, ele precisaria de
94 parcelas, o que ultrapassa a

regra do prazo.
Jáno cartão de crédito, o INSS

estabeleceu um limitem:áximo de
compra que equivale a três vezes

a renda mensal do segurado.
Anteriormente, já era possível
tomar crédito consignado por

cartão, mas não havia limite de

compra. "O teto (de compras) foi
estabelecido para proteger o,
nosso público de um excessivo

endividamento", disse Gabas.
Amodalidade de empréstimos

consignados pelo cartão existe'
desde a criação desse tipo de
crédito, mas, segundo Gabas, os
bancosnão se sentiamestimulados
a oferecê-lo e, com isso, poucos
segurados sabiam de sua exis

tência. (Agência Estado)

.Novo apagáo pode vir antes de 2010, alerta relatório
RIO DE JANEIRO
A excessiva dependência das

hidrelétricas é apontada por re

'latario da consultoria interna

cionalFrost&Sullivancomoprin
cipal fator de risco ao setor ener

gético brasileiro. O documento,
assinado pelo consultor Jorge de

Rosa, alerta para,o risco de ra

cionamento antes de 2010, caso
a estiagem prossiga.

Como nãohá tempohábilpara
novas obras nem gás para gerar
todas as térmicas, dizem es

pecialistas, no curto prazo o pàís
terá de contar com "a ajuda de
São Pedro".

"Parte importante da solução
passaporumamaíordíversiflcação
da matriz energética", diz Rosa, não têmsemostradoeficazes, pois

'

que defendemaiores incenti�os a nãohá gás natural suficiente para
fontesalternativaS,comobiomassa, gerar todas as térmicas. A ex

eólica e 'nuclear; Em 2005, por pectativa é de disputa cada vez

exemplo, 91% da capacidade maior entre os diversos consu

geradora de energia do País era
"

midores do combGstível. ' ,-'

proveniente de hidrelétricas.
,

Para Rosa,' aC)elevação nós

Mesmo as alternativas atuais próximos anos deve ser de pelo

BERNARDO FIUSA

Relatório sugeriu fontes alternativas de energia, como a eólica

menos 15%. "A percepção do
mercado é de que haverá; sim,
insuficiência de energia e tal

, carência impactará fortemente o
preço da energia elétrica no

futuro",'âizc'H6éumehtd divul
gado pela consultona. (Agência
Estado)

Contra pacote
, o senadorÁlvaro Dias (PSDB-PR) protocolou ontem, naMesa
Diretora do Senado dois projetos de decreto legislativo que anulam
o pacote tributário anunciado pelo governo para compensarparte
da arrecadação perdida com o fim da CPME O senador tucano

argumenta, no projeto, que o governo usou o IOF para aumentar
a arrecadação, "transformando aquilo que é regulador num
instrumento para elevação de receitas orçamentárias". "De
,regulador, o imposto passou a ser arrecadador", disse Dias:

Reajuste
Ao contrário do que foi noticiado por um jornal de circulação

estadual, representantes da SCGás e da Petrobrás ainda não se

reuniram para tratar de um possível reajuste de 10% na tarifa
referente ao combustível. Conforme a assessoria da SCGás, a

companhia aguarda uma posição da Petrobrás sobre o assunto, o
que provavelmente deve acontecer até o final desta semana.

Recall
AmontadoraGMHolden, emsua unidade naAustrália, anunciou

ontem, o recall de 86 mil carros vendidos naquele país, no Oriente
Médio, Nova Zelândia e Brasil. Segundo a empresa, há risco de
vazamento de combustível do motor, o que poderia provocar um

incêndio.No Brasil, o modelo envolvido no recall é o Omega entre
2006 e 2007, foram vendidos 784 unidades, segundo aGM Holden�

Malha fina
AReceita Federallibera hoje, às 8 horas, a consulta ao primeiro

lote residual do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física), referente
ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006. Para saber se foi

incluído, o contribuinte pode acessar a página da Receita na

internet ou ligar para 0300-7890300.Neste primeiro lote de malha
fina foram liberadas 395.389 declarações. Desse total, foram gerados
eletronicamente 133.919 extratos para contribuintes com imposto
a pagar correspondendo aR$ 221 milhões. Outros 119.111 devem
receber R$ 149 milhões. Já 142.359 contribuintes não têm imposto
a pagar ou a restituir.

Poupança bate recorde
o Banco Central (BC) informou ontem, que o saldo da caderneta

depoupança foipositivo emR$ 33,3 bilhões em 2007, oque representa
novo recorde histórico. O recorde anterior era de 1997, quando R$
13,1 bilhões ingressaram na poupança. A série histórica do BC tem

início em 1995.0 ano de 2007 tambémémarcadoporoutro fenômeno
positivo. É a primeira vez, desde o início da série histórica que os

depósitos emcaderneta superaram as retiradas, resultandoem ingresso
líquido de recursos, em todos os meses do ano.

Motivos
O crescimento da economiabrasileira, com aumento do emprego e

da renda, aliada ao processo de corte de juros iniciado em setembro
de 2005 pelo BC, são os principais fatores a contribuir para o

cresçimento dos investimentos em caderneta de poupança.Com juros
em queda, a remuneração obtida pela poupança ficou próxima do
rendimento dos fundos de investimentoem renda fixa, porque, na

.# •

j: -

. ...:-..::--, --

.' _� ,i _�4 , :

"póupánça, nâó' há' Imposto de Renda (IR)' e nem taxa' de

administração. A aplicação tem ainda a vantagem de o aplicador
poder retirar os recursos à qualquermomento.

'
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Malwee se apresenta esta

semana rumo ao-Mundial
Novo reforço do time

jaraguaense será

anunciado amanhã

JARAGUÁ DO SUL

CÉSAR JUNKES
A'" '

f
rCom o objetivo de conquistar

'

oCampeonatoMundial de Futsal
e repetir os bons resultados na

temporada 2008, a Malwee

apresentamais duas contratações.
Onome já confirmado é dogoleiro
Diogo, que estava no Colegial de

-

Florianópolis. Já o nome do outro
jogador está sendo mantido em

sigilo pela diretoria do clube�
Conforme supervisor Kleber

Rangel, os torcedores terão uma

. surpresacomonovo jogador "Posso
adiantar apenas que é um atleta
de seleção", antecipa. Já o elenco

.

que tenriinou 2007 permanece na

equipe. Os reforços serão apre
sentados amanhã, às 10 horas, no
Parque Malwee.

Após a apresentação, come
çam os treinamentos para o pri
meiro desafio do ano: vencer a

Super LigaNacionalde Futsal, na
cidade de Uberlândia, São Paulo,
no dia 11 de fevereiro. Dentro do
calendário de campeonatos, omais

almejado é mesmo o título Mun

dial, sem desmerecer as outras

competições. A Fifa ainda não

divulgou o local e a data, mas há
possibilidades dele acontecer no

Japão. Para este ano a Malwee

pretende repetir as conquistas de
2007. "Nomínimoqueremos fazer
o mesmo do ano passado, vencer
a Liga Nacional e a Taça Brasil",
observao supervisor. João Romano comanda os treinos físicos da Malwee e da Seleção Brasileira

que serámantida em 2008 é o

trabàlho intenso no que diz

respeito ao preparo físico. O
_ elenco passará por uma

. avaliação na sexta-feira e outra
na segunda-feira da próxima
semana. No entanto, o

preparador físico da Seleção
Brasileira e da Malwee, João

Romano, disse que o grupo não
_.

deverá apresentar dificuldades, já
que foi feita uma programação
minima para os atletas no período
de férias. Segundo o preparador-o
diferencial está' no trabalho
preventivo. "Procuramos fazer um
trabalho queprevina contusões. Já
que a temporada é longa e com

muitos jogos", ressalta.

.Os jogadores estão aguar
dando a convocação da Se
leção Brasileira, para os amis

tosos a serem disputados na

Líbia e nà Malásia. Por isso os

trabalho de preparação física
deve iniciar amanhã. ''Iremos
trem direto, de manhã e de
tarde e, inclusive; nos finais de
semana", informa João.

_No retorno de Ronaldo, Milan
vence o amistoso em Dubai
DUBAI

No retomo do atacante Ro
naldo à equipe titular, o Milan
venceu a seleção dos Emirados
Árabes por 2 a O, em amistoso

realizado ontem, em Dubai. O
centroavante brasileiro, que
havia atuado apenas em uma

partida da atual temporada,
esteve em campo durante todo
o primeiro tempo, mas acabou

passando em branco.
Os gols da equipe rubro

negra, marcados já no final do
jogo, foram anotados pelo
concorrente de Ronaldo à

vaga no ataque, o italiano
Gilardino, que entrou no

segundo tempo.O meia Kaká,
principal nome do time de

Milão, também foi outro que
só entrou na. etapa final,
quando o jogo ainda estava

empatado por O a O.
Outros brasileiros que

participaram do confronto
foram o goleiro Dida e os

: "iterais Serginho e Cafu, que
it iciaram o jogo e 'foram
sub,t:ituícÍos no segundo tempo,
e o volante Emerson, que só

entrou na etapa final.

Reforço diz que Botafogo
será um "time de machosll
RIO DE JANEIRO

O atacante Wellington
Paulista fez coro ao discurso do ex
vice defutebol e atual colaborador
do Botafogo, Carlos Augusto
Montenegro, de que o novo time
alvinegro Ínostrará em campo
muita força' de vontade.
Contratado junto ao Alavés, da
segunda divisão da Espanha, o
jogador está confiante.

"Pelo que estou vendo nos

- jornais e nos sites, e ouvindo nas

rádios, muita gente não acredita
.

no Botafogo. Peço paciência e

incentivo à torcida, que pode ter

certeza de que vamos jogar com

coração e alma, vontade não vai

faltarnunca. Se dependerdemim,
este será um time demachos, que
fará de tudo para não perder os
jogos", disse o atacante, usando o
mesmo termo que Montenegro
usou.

Pela experiência que teve no

futebol espanhol, Wellington
Paulistavaiajudarna ambientação
dos argentinos Ferrero e Escalada
e do uruguaio Castillo na questão
do idioma. O atacante alvinegro
já foi escalado porCucana equipe
que estréia no Campeonato
Carioca, dia 19, contra oResende,
noEngenhão.

Zagueiro Betão troca o Corinthians

pelo Santos e inicia treinamentQs
SÃO PAULO

Após deixar o Corinthians,
o zagueiro Betão acertou sua

transferência para o Santos
ontem. O jogador já deve
re-alizou treinamento com seu

novo clube.O contrato de
Betão com o Corinthians

.

tetminou no final da temporada
de 2007 e o atleta deixou a

equipe do Parque são Jorge
'14\ 7

apos "aROS. -

Nasegunda-feira, Betão
enviou uma placa de despedida

ao único clube que defendeu em
sua carreira. Na homenagem, o
jogadormanifestou sua gratidão
e disse que o Parque São Jorge é

sua "segunda casa".

Já na equipe da Vila Belmiro,
· o zagueiro voltará a trabalhar

_

como técnicoEmerson Leão, que
9 promoveu a capitão no

Corinthians.O Santos tenta

ainda a contração de outro

defensor, o ex-sâo-paulino Fabão,
· que atualmente defende o Kashi
ma Antlers, do japão. r

i
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Maracanã deve passar por ampla reforma se o Rio de Janeiro for confirmado como sede das Olimpíadas

Por Rio 2016, COB planeja
investirmais de R$ 900mi
Governador do RJ
afirma que a capital
é favorita na eleição
RIO DE JANEIRO

O presidente do Comitê

Olímpico Brasileiro, Carlos
Arthur Nuzman, apresentou
ontem parte do projeto de
candidatura do Rio de Janeiro
aos Jogos Olímpicos de 2016.

Como exigência do Comitê

Olímpico Internacional, que deve
receber um relatório da
candidatura carioca até o fun da
semana, Nuzman anunciou o

orçamento previsto para

construções de novas instalações
e campanha, além da ampliação
da área do Estádio do Maracanã.

Para as obras, o comitê planeja
gasto de,US$ 508 milhões, que
somados ao valor da campanha
resultariam emaproximadamente
R$ 964milhões.

Entre os projetos que se

Treinador de gOleiros do Palmeiras
diz que Marcos parece um garoto
SÃO PAULO

Não é só entre os torcedores
do Palmeiras que Marcos é

.unanimidade , Treinador de

goleiros db Verdão nos melhores
momentos da carteira do jogador,
Carlos Pracidelli acredita que o

pentacampeão começa 2008

aindamais animado paravoltar
a jogar e, quem sabe, recuperar
a vaga de titular. "O Marcos

parece um garoto de 18 anos.

Ainda mais agora, com essa

mudança de mentalidade da
diretoria. Ele está muito

/confiante que o clube poderá
. fazer uma-grande temporada",
afirma.

.

Pracidelli, aliás, aposta que os

34 anos de idade vão ajudar o
goleiro a ter um ano sem

problemas físicos. No ano

passado,Marcos atuou apenas 13
vezes por conta de duas cirurgias
no antebraço' esquerdo."A
qualidade dele é a mesma. Mas,

.

agora, ele tem o amadureci-.
mento que a idade traz, como

.

evitar quedas desnecessárias
durante os jogos", ressalta.

O treinador, porém, evitou
apontar quem será o titular do
Palmeiras no decorrer da tempo
rada.A expectativa é de que Die

go Cavalieri inicie o Campeonato
Paulista como o preferido."Vai ser
umabrigaboa. AlémdoMarços e
doDiego, temos tambémoBruno,
que vem trabalhandomuito bem.
Vou teruma conversabastante ho
nesta comoVanderlei, onde darei
minha opinião. Mas quem decide
é o treinador. Ele é o chefe",
desconversa.

destacam está a construção do COl eleja como sede uma outra

CentroOlímpico deTreinamento cidade européia para 2016.
e a ampliação do Complexo do Chicago, por ser nos EUA, é uma
Maracanã, que receberia a

- cidade forte economicamente,
abertura e o encerramento das com uma estrutura excelente,
competições noRio. mas os americanos já sediaram

O governador, Sérgio Cabral, as Olimpíadas muitas vezes. Por

garante que a candidatura é a tudo isso, mas não só por isso,
favorita das casas de apostas a acreditamos muito na nossa

sediar as Olimpíadas, daqui a oito candidatura".
anos. "Rio é ofavorita na balsa de Segundo o. site "Oddsche

apostas de Londres. Ninguém' cker'Lquemonitoraomovimento
quer perder dinheiro, por isso das principais casas de apostas do .

apostam na nossa cidade".
'

"

mundo," oRio de Janeiro é a

Para Márcus Vinícius Freire, segunda cidadenapreferênciados
coordenador técnico do Comitê apostadores. A capital carioca,
Olímpico Brasileiro e chefe da' estada atrás .apenas de Chicago
míssãobrasileíraaosjogosde Zôôê, -Ó,

como grande favorita a sediar as SÃO PAULO

as casas de apostas não são um Olimpíadas daqui 1:1 oito anos. O Lyon, através de seu site.

indicativo sólido, mas mostram
.

A sede dosJogosOlímpicos de oficial, anunciou ontem, a salda
uma certa tendência do público. 2016 será eleita dia 2 de outubro

_
.do volante Fábio Santos para o

"Na nossa avaliação, Madri é' de 2009, em Copenhague, na São Paulo, Segundo o clube
a nossa grande rival. Corr;,ü as Dinamarca, pelos membros do francês; o jogador realizará
OlimpíadasacontecemnoOriente Comitê Olímpico Internacional., exames médicos na equipe
em 2008 e na Europa em 2012,

.

(Com ,fufo�ções do Terra e ' paulista e acertará um contrato
acreditamos que dificilmente o. 'GlólX).�om) _

.

' � de empréstimo -de seis �es�s'.
,

. Fábio Santos disse que deixa p
AS CANDiDATAS: " - <chibep_orques�ôespesso�is, �as-
------------�---�-------------------- '_ promete voltar após o final do
• Baku (Azerbaijão) • Chicago (Estados U�idos) .. Doha (Qatar) • Madri, (Espanha) contrato de empréstimo.
• Praga (República Tcheca) li RiodeJanew(Brasll} • Tóquio (Japão) . "Estou indo para o São

Apesar do elogio, Marcos não está garantido como titular

lyon anunci.a ida de Fábio
Santos para o Sã:o Paulo'

Paulo, onde ficarei por seis

meses. Foi muito difícil tornar
essa decisão,' mas a minha
mulher precisava retornar ago-
ra para o Brasil por problemas
na gravida.', comentou o volan- .

'

te, ao site oficial do clube.
"Quero pedir desculpas por

não poderficare ajudare Lyon e o
elenco que eu gosto tanto. Tam
bémpeçcdesculpas a� torcedo�6,
que me ajudaram �uit6. Podem
tercerteza, voltareiemseisrneses", .

completou o jogador.
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