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Comissao convoca
,

testemunhas para
depor sobre venda
Na próxima terça-feira, as

:

testemunhas de defesa do

prefeito Gon_rado Muller (PP), no'
processo �nvolvendo a venda

irregular de bebidas na festa de
aniversário do.município,
prestam depoimento,
• PÁGINA'4

Tifa Martins pede
investimento em

.

pavimentação
.. PÁGINA 4

PM's e políticos
teriam uma rede

de prostituição
• PÁGINA 12

Lixo por todos os lados
Terreno próximo àArena funciona como depósito ilegal de lixo.
Garrafas de vidro" sacolas plásticas, papel, móveis, eletro
domésticos inutilizados e muito entulho. Esses são alguns dos
materiais encontrados no local. A paisagem já começa a se

assemelhar com a de quase dez anos atrás, quando havia sujeira
cobrindo o espaço por completo. A Prefeitura já prometeu
resolver o problema, mas como mostra reportagem do O
Correio do.Povo, nada foi feito até agora.

• PÁGINA 5

Lixo toma conta do terreno e aos poucos vai tirando a beleza da obra mais valorizada em 2007, a Arena Jaraguá

uip.S daMalwêll.:
ou aos treinos lia

m�nhã de ontem, COI1l
trabalho de teste e .

prep,aração física ..Mas
o .time ficará çOO1pleto
por pouco tempo, nos
próximos diàs, o .craque
�alcão e outros sete
jogadores se

apresentam na Seleção
Brasileira onde ticam-·
mais de 15 dias
participando de
amistosos .
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•. EDITORIAL

População atuante
o Correio do Povo cede' do verdadeiro cidadão, aque-

espaço semanalmente para as le que não quer se envolver

Associações e moradores dos Dppoimpntos dp ppssoas
não pode cobrar nada, terá

bairros de [araguá do Sul fala- que ficar satisfeito com o que
rem sobre suas necessidades quP dividpm suas

vier.

e conquistas. O que se ob- vidas pntre a pOPira Em Jaraguá do Sul, muitas
serva, na série de reportagens, p a lama sp relJ{'lPm" Associações de Moradores são

é a reivindicação por pavi- atuantes, participam do de-

mentação, mais postos de saú- cípio deve asfaltarmuitas ruas senvolvimento do bairro e, por

de, escolas, creches e segu- este ano. conseqüência do município.
rança. Não importa a locali- Sairá na frente a cornu- Também existem os líderes
dade, o foco é sempre esse. nidade que melhor se or- que querem se destacar para

Depoimentos de pessoas ganizar para cobrar as obras. disputar um cargo eletivo e,

que dividem suas vidas entre Como diz o velho ditado se realmente trabalham para
a poeira e a lama se repetem. popular: "Quem não chora a população, são merecedores
A pressão para que a ad- não mama". de voto. O importante é par

ministração pública faça mais E é assim que funciona, por ticipar, seja da reunião de
investimentos neste setor é isso a importância dos mo- condomínio, da associação de

grande. Recentemente o Es- radares estarem unidos, só bairros, ou das eleições mu

tado liberou verba e o muni- assim terão voz. Este é o papel nicipais.

• PONTO DE VISTA

Otimismo e esperanças
para o empreendedorismo

�

,
Alguém já disse que não há

receita melhor do que o traba
lho. É com este sentimento

que avaliamos 2007 e as pers

pectivas para 2008, que certa
mente exigirão muito empe
nho dos empreendedores no sen
tido de enfrentar as dificulda
des de uma economia que
ainda busca afirmação diante
da conjuntura internacional e
seus reflexos nas micro e

pequenas empresas.
Se considerarmos todas as,

variações que o câmbio, ou
que o aumento no preço do

petróleo, impactam sobre a

elevação dos custos de maté

rias-primas e de máquinas e

equipamentos, além dos
insumos internos represen
tados pela carga tributária,
vamos ver que muitas empre
sas conseguiram sobreviver em
2007 e que precisarão ser

ainda mais criativas e

competentes neste novo ano.

Uma recente notícia divul

gada dá idéia do verdadeiro

exercício de malabarismo que

representa ser empreendedor
no País. Segundo o IBGE,
apenas- metade das empresas
criadas no Brasil em 1997
continuava funcionando oito

anos depois, em 2005, sendo
que a maior parte (62,5%)
delas tem menos de dez anos

de existência. Uma das
causas desta situação, con
forme o estudo, é o impacto
causado nos negócios pelas
constantes oscilações do
crescimento do País e prin
cipalmente devido ao peso
dos impostos sobre ás
atividades.

Um fato positivo, que pode
refletir no aumento das
estatísticas de sobrevivências,
é a mudança implementada
com a Lei Geral, que trouxe

com o Super-Simples a

unificação de impostos para
micro e pequenas empresas.
Ainda que eventualmente
existam questionamentos e

correções de rumos que

• Custódio Vieira
da Costa, Vice
Presidente da ACIJS

, para Assuntos das
Micro e Pequenas'
Empresas do Vale
do Itapocu

possam ser feitos, é preciso
reconhecer que a legislação
trouxe aspectos positivos.
Finalmente, depois de muitos
anos,' as MPEs passaram a

fazer parte da agenda na

cional em programas de qua
lificação da melhoria da

gestão, do incentivo e aces

sibilidade à tecnologia, ê até

mesmo da inserção ao mer

cado internacional. ,

No âmbito da nossa

microrregião, as MPEs também
trabalham nessa direção, de
buscar novas oportunidades,
participando dos fóruns que
foram criados para discutir
como tirar proveito do
crescimento da economia. O

aquecimento esperado de
setores como a construção
civil, ou o de atividades que
têm as empresas de pequeno

porte nas suas cadeias de

produção, ou mesmo na área

de prestação de serviços,
fazem aumentar o otimismo

para os próximos anos.

• DO LEITOR

Para onde caminha
a' humanidade?

O homem moderno está
. ficando cada vez mais aco

modado: a cada dia, perce
bemos que a máquina está

. substituindo o ser humano nos
mais diversos aspectos da vida:
a pessoa, hoje, não precisa mais
sair de casa para fazer compras,

.

para pagar 'as suas contas

bancárias, para bater um papo
'�com as outras pessoas, para
'assistir a um filme no cinema,
'pois, através da Internet, é

possível fazer tudo isso e muitas

outras coisas, ou seja, trocando
isso em miúdos, o ser humano

pode viver tranqüilamente
dentro da sua própria casa sem

precisar mais ter contato com

o mundo externo. Até que

ponto o homem chegou?
As máquinas começaram a

ganhar força mundialmente
com a Revolução Industrial,
que se estendeu do século
XVIII aoXIX, naGrã-Bretanha
e esta se caracterizou pelo
surgimento da grande indústria
moderna. O que antes se fazia
manualmente agora passou a se

fazer mecanicamente, e isso

causou uma transformação sem
precedentes na história da
humanidade.

O advento da máquina é

bom por um lado, pois faz com

que o ser humano evolua
continuamente. Mas a tec

nologia é válida quando ela
auxilia o ser humano nas suas

mais diferentes atividades

diárias, como falar ao celular,
por exemplo. Agora, quando
ela é usada para outros fins,
como, por exemplo, substituir as
pessoas nos seus trabalhos, ela
acaba se tomando prejudicial a
ele, como acontece com a

Internet, em que as crianças de
hoje não sabem mais usar uma

enciclopédia para fazer os seus

trabalhos escolares, pois a

Internet já traz tudo pronto,
você só copia e cola. Está feito
o trabalho.

E isso é preocupante, pois
criaremos jovens, sem

consciência crítica no futuro,
e como um País como o nosso

irá se desenvolver se o jovem
não consegue pensar em

soluções para mudar a

realidade para melhor, ele

simplesmente se conforma com
tudo o que o mundo joga para
ele e pronto?

• Cláudio SchmiH, auxiliar contábil
"

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 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 de Oliveira 246, cep 89251 200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome

completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicado�).
.

• ENTRE ASPAS

" As pessoas, de maneira geral, tendem a

achar que é excelente fazer cortes, mas no
outro lado da rua, no prédio vizinho,' em
outro poder, mas namhha emendai não."
Paulo Bernardo, ministro do Planejamento, sobre os cortes que o

governo te-rá que fazer no Orçamento.
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Diesel
Ônibus do transporte ur

bano de passageiros da re
gião circulam com adesivo
no pára-brisas dianteiro es

tampando a frase "dieselsem
ICMs já!". O assunto já foi
motivo de debates na As

sembléia-Legislativano ano
passado, com a expectativa
de que, porconta'disso, o
valor das passagens possa ser
reduzido. Como SâoTomé,
só vendo para crer.

Multa 1
Prefeitura levará multa

par falta de licenciamento
do caminhão que se

envolveu em acidente com
mortenobairroTrêsRios do
Sul no início da semana.

Para a PM, o que vale é o

documento em dia e não o

vencido. Internamente,
quem responde por isso?

Multa 2
Quando, por três vezes,

no ano passado o próprio
prefeito foi flagrado es

tacionado' em cima de
faixa de pedestre e em

locais onde também há

proibição, inclusive a

poucos metros do Fórum
onde tinha ido depor, não
é de estranhar que as coisas

tenham chegado a esse

ponto. Será mesmo que o

exemplo vem de cima?

Também
Entre os partidos que vão

impor sua densidade
eleitoral a partir de abril,
março, teor de nota da
coluna de quarta-feira,
esquecimento involuntário
doPI no rol daqueles que,
efetivamente, têm cacife

para desafiar as urnas.

Desculpem.

Em análise
Projeto da deputada Lídice da Mata (PSB

BA), ao centro na foto, inclui duas novas

hipóteses para falta ao serviço sem prejuízo do
salário para o empregado, alterando dispositivo
CLT, Decreto-Lei 5.452/43, que regulamenta as

ausências permitidas em seu artigo 413. A

primeira alteração estabelece que o empregado
pode faltar até três dias úteis em caso de doença
do filho de até cinco anos que estiver precisando
de assistência direta e constante, comprovada
por laudo médico. A segunda permite a ausência,
pelo tempo que for prescrito pelomédico, quandp
o filho de até cinco anos estiver acometido de

doença infecto-contagiosa, como pneumonia e

meningite, entre outras.
�

Positivo
Presidente da Câmara de Guaramirim, Evaldo João

Junkes (PT), vai ignorar veto do prefeitoMário Peixer

(DEM) a projeto de lei aprovado por unanimidade
em duas votações pelo Legislativo, proibindo o

consumo de bebidas alcoólicas em praças e vias

públicas. Homologa a lei do Legislativo na primeira
sessão ordinária do ano, dia 9 de fevereiro.

Exemplo
Qualquer pessoa, com um mínimo de memória,

lembra da esculhambação que se formava na praça

Ângelo Piazera a cada show musical promovido pela
Fundação Cultural e outros segmentos da prefeitura.
Tudo bem embalado pelo álcool e outras preferências.
Foi preciso que moradores próximos recorressem à

Justiça para ter o sossego de agora.

Nepotismo
Prefeito de Itajaí, Vomei

Morastoni (PI), foipessoal
mente à 9ª Promotoria de

Justiça, em Florianópolis,
tentar adiar para primeiro
de janeiro de 2009 a demis
são de 36 servidores comis
sionados com parentesco
confirmado. Entre eles, a
mulher, Nausica da Silva
Morastoni, secretária da
Saúde. Pedido prontamente
negado.

Gastos
Governo anuncia cortes

de gastos para compensar a

perda de receita com o fun
da CPMf Tomara que não

seja no salário mínimo,
aposentadorias e pensões,
tudo tratado como se

supérfluos fossem.

,Acabou
Como não há grade cur

ricular de estágio obrigató
rio, a secretaria estadual da

Educação suspendeu está

gios supervisionados pelas
escolas no ensinomédio re

gular. Até que o Congresso
.
Nacional decida de quem

éaresponsábilidadedeacom
panhamento.Orientação é

.

do Ministério do Trabalho,
para-evitar exploração.

Du�za
A missão mais espinhosa

nessas eleições municipais
emJaraguádoSul ficou para
o PMDB, que atraiu o

prefeito Moacir Bertoldi e

que agora se' obriga a

reelegê-lo convencendo o

eleitorado de que vale a

pena lhe dar um segundo
mandato. Os demais parti
dos ficam em posição um

poucomais confortável, de
-

franco-atiradores.
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RETRANCA
Parado
O 'tremda alegria' continua estacionado emBrasilia.

E não é para menos. Entre agosto e outubro da
Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados
recebeu 2.540mensagens condenando a proposta que
efetivamilhares de servidores sem concurso. Proposta
do governo, diga-se.

Festas
Começou ontem na Vila Germânica, em

Blumenau, a Sommerbierfest, uma espécie de
minioktoberfest, que vai até dia 14 de fevereiro,
sempre às quintas-feiras. Em Pomerode, no próximo'
final de semana, abre a Festa Pomerana. Nos dois

casos, eventos para atrair turistas e movimentar o

comércio. Por aqui, a modorra de sempre.

Receita extra
Mais de setemil candidatos estão inscritos nas provas

escritas e práticas do concurso público da prefeitura de
Jaraguá do Sul domingo, dia 13. Restaurantes e

'lanchonetes próximos vão faturar.

Salários
Projeto do deputado Eduardo Lopes (PSB-RJ),

prevê correção monetária de 2% em caso de atraso

no pagamento de salário do trabalhador. A correção
terá o caráter de multa e incidirá sobre o valor bruto
do salário. Além disso, o projeto exige o pagamento
de juros de ·1% por cada mês de atraso.

JONAS LEMOS CAMPOS/ALESC

Sem custo
Tramita na Câmara .dos deputados um projeto do

deputado Celso Russomano (PP-SP) que isenta do
.

pagamento da tarifa de estacionamento de shopping
,

o cliente que comprovar despesas, nas lojas ou áreas

de lazer, de pelo menos dez vezes o valor da tarifa..

Comprovação feita com notas fiscais.
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PROCESSO

Comissão convoca testemunhas para depor
Câmara instarou processo que
pode culminar com a cassação
do prefeito Conrado Müller

CAROLINA TOMASELLI

CORUPÁ
A CP (Comissão Preces

sante) daCâmara de Vereadores
de Corupá vai ouvir, na próxima
terça-feira, as testemunhas de
defesa do prefeito Conrado
Muller (PP) no processo envol
vendo a venda irregular de be
bidas na festa de aniversário do

município. No último dia 2, a

comissão aprovou, por unani

midade, o prosseguimento dos

trabalhos, que poderão culmi
nar com a cassação do mandato
de Müller.

O prefeito indicou seis de um
r

total de dez nomes que poderiam
ter sido sugeridos para depor em
defesa dele. Entre as testemunhas
estão cinco funcionários que

ocupam cargos comissionados na
Prefeitura: Alice Maçaneiro,

DeniseHenn,AdrianoHoffinann,
Lane Weibener e Ana Botolatto.
Müller indicou, ainda, Wagner
Bosse, que forneceu <is bebidas

para o evento ..
Já na quarta-feira à tarde, 16,

irão depor o próprio prefeito, o
vereador Herrmann Suesenbach
(PMDB), relatordaCPI (Comis
sãoParlamentarde Inquérito) que
culminou com a instauração da
Cp, o ex-secretário de Saúde e

autor da denúncia, Marcelo
Gonçalves, alémde JoséNorberto
Olenik, cidadão e testemunha da
venda de bebidas pelos servidores
públicos.

Depois de ouvidas as teste-

- munhas e transcritos os depoi
mentos, que serão incluídos no

processo, o relatório será finalizado
e encaminhado ao presidente da

Casa, LorianoCosta (PSDB), para
ser votado em plenário. O

presidente da Cp, Ingo Heideke

(PMDB), acredita que os traba
lhos devem ser concluídos ainda

Acijs mantém pressão para inclusão
da BR-280 no orçamento deste ano

JARAGuÁ DO SUL
O anúncio de que as obras

previstas no PAC (Plano de

Aceleração do Crescimento)
poderão ser afetadas como fimda
CPMF gerou repercussão na

classe empresarial de Jaraguá do
Sul.Apreocupação é que oprojeto
de duplicação da BR-280 seja
comprometido com o provável
corte de verbas do plano, para
o qual estão previstos R$ 18
bilhões no orçan .ento daUnião
deste ano.

Além disso, o provável corte
nos valores das propostas de
emendas parlamentares, também
como conseqüênciadofimdo im

posto do cheque, poderá prejudi
car a continuidade das obras de

recuperação da rodovia. Das 21
-

emendas elaboradas pelabancada
federal de Santa Catarina ao

orçamento para 2008, a BR-280,
no trecho de Jaraguá do Sul até a

BR-116, é contemplada com R$

18milhões.
Com relação à duplicação da

rodovia, a notíciamais recente dá
conta de que o projeto foi

concluído, informou o presidente
daAcijs (AssociaçãoComercial e.
Industrial de Jaraguá do Sul),
PauloChiodini.A obra é uma das

principais reivindicações da
entidade junto à classe política.

Segundo ele, como o orça
mento da União para 2008 ainda
não foi votado no Congresso
justamente por conta da apre

ciação da matéria que acabou
com a cobrança da CPMF, há es
perança de que a obra seja in

cluída na peça orçamentária
deste ano. "Temos nos manifes
tado em todas as oportunidades,
através de ofícios ou contatos. É
um trabalho constante. A nossa

região é uma das quemais cresce
no país e este crescimento de

pende de infra-estrutura", co
mentou Chíodíní. (CT)

PIERQ RAGAZZI

estemês, mesmo que o prazo para
entrega do relatório seja 17 de

março.

Segundo ele, a tendência é de
que o documento tenha teor

semelhante ao primeiro relatório,
o da CPI, que constatou proce- .

dência na denúncia de irregula
ridades na venda das bebidas, já
que não houve processo licita
tório. Neste caso ou mesmo que
o parecer final aponte pelo ar

quivamentodo processo, a decisão
dependerá da votação em

plenário. A data da sessão é

definida pelo presidente da
Câmara.

Como os vereadores da
bancada de oposição temmaioria

na Casa, o prefeito tem chance
de ser cassado, por isto, no final
de dezembro impetrou mandado
de segurança questionando
judicialmente a instauração da
CP. Até ontem, a Câmara ainda
não havia sido convocada pelo
Fórum a prestar esclarecimentos. Concluído o relatório, caberá ao presidente Loriano Costa colocá-lo em votação

Chegou
Mr. Beef,
sabor a toda-prova.

Carnes
Bebidas
Acessórios

Temperos
* *
*****

A griffe do seu churrasco

RUA WALTER MARQUARDT, 131
VILA NOVA I JARAGUÁ DO SUL
www.mrbeef.com.br

3275-2230
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.lixo acumula e toma conta de

terreno vizinho ao da Arena-
local recebe todo
o tipo de entulho e

não tem fiscalização

CESAR JUNKES

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Garrafas de vidro, sacolas

plásticas, papel, móveis, eletro
domésticos inutilizados e muito
entulho. Esses são alguns dos ma
teriais encontrados ao lado' da
Arena [araguá, no terreno que,
aos poucos, se transforma em um

novo depósito de lixo. No local, a
paisagem já começa a se asse

melhar com a de quase dez anos

atrás, quando havia sujeira co-

brindo o espaço por completo. Mesmo sendo ilegal, cresce o depósito de lixo em terreno próximo à Arena

A realidade causa contro-

vérsias entre quem costuma tran

sitar naquele ponto doBairroVila
Lenzi. Para o vereador Ronaldo
Raulino, por exemplo, é incon

cebível que a administração pú
blicamunicipalnão tome atitudes
para impedir o acúmulo. "Parece
não ter aprendido a lição, afinal,
até explosão já tivemos por causa
dos gases produzidos pelo lixo",
relembra.

Mas, agora, segundo José
Bento,

.

nada impede o aumento

dos imensosmontesdedetritos. Ele
costurría ir ao terreno para retirar
materiais recicláveis e enfatiza:

"qualquerumpode jogar lixo aqui.
Até os caminhões da Prefeitura

vêmquatroou cinco vezespordia".

Além disso, na opinião dele,
não existe problema algum nisso

porque os restos jogados no lugar
não têmcheiro forte. Porém, Bento
concorda que o papel deveria ser

encaminhado aoutros pontos, co
mo as cooperativas de reciclagem.

Ele não imagina que o ato de

depositar lixo fora dos aterros

sanitários controlados se consolida'
como ilegal.Nemmesmo as peças
resultantes da construção civil

poderiam ficar no terreno. Isto

porque, há um espaço específico
para isso em [araguá do Sul, assim
como ao lixo doméstico. Ele deve
ser recolhido pela empresa
detentora do serviço, a Engepasa,

.

e levado para fora da cidade.

Cabe a Fujama (Fundação
Jaraguaense do Meio Ambiente)
a fiscalização do destino dado a

este. lixo. Caso sejam constatas

irregularidades, a administração
pública pode ser notificada. A
reportagemdoOCorreio tentou

entraremcontatocomRoniBosse
e Alberto João Marcatto, res
pectivarnente responsáveis pelas
pastas deMeioAmbiente eObras.
Os telefones estavam desligados.

No ano passado, Marcatto
chegou a dizer que o local poderia
receber somente restos de podas,
como galhos. O terreno seria

cercado para evitar o despejo de
outros màteriais. Até agora nada
foifeito.

Acijs promove curso de administração de pessoal
JARAGUÁ DO SUL

O setor .� _ capacitação da

Associação Empresarial de
Jaraguá oferece, em janeiro, o
curso Rotinas da administração
de pessoál. A capacitação
acontece de 21 a 25 de janeiro,
com o objetivo de oferecer aos

participantes a atualização de
rotinas e direitos trabalhistas e

previdenciários (INSS).
Ministrado porCélia Regina

Beiro daSilveira, consultora em

Recursos Humanos e Qua
lidade, Auditora Líder reco
nhecida pelo IRCA - In

glaterra, Administradora de

Empresas, Pós-Graduada em

Recursos, entre outras especia
lizações, o treinamento busca
preparar melhor o participante

.

para desenvolver de forma
correta e atualizada, de acordo
com a legislação em vigor, as

atividades de admissão. e dis

pensa de empregados elaboração

de folhas de pagamento; cál
culos rescisórios homologa
tórios, entre outras rotinas da
atividade.

O curso é dirigido a em

presáriosemgeral, funcionáriosdo
Departamento de Pessoal e de
RecursosHumanos, contabilistas,
advogados, administradores,
acadêmicos e interessados no te

ma. Informações e inscrições Pelo
telefone (47) 3275-7059 e e-mail

capacitaca02@acijs.com.br.

Bebê sofre queimaduras de
1° e 2° grau com café quente
GUARAMIRIM
lC.M, de apenas um ano,

sofreu queimaduras de primeiro e

segundo graus na última quarta
feira, por voltas das 16h40 no

Bairro Beira Rio. De acordo com
os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, que atenderam a

. ocorrência, a criança puxou um

bule de café quente que estava

em cima da mesa. O menino foi
encaminhado às pressas para o

Hospital Santo Antônio com

queimaduras no tórax, nas costas
e na face e permanece internado.

Os Bombeiros Voluntários
costumam realizar palestras pelo
interior domunicípio para alertar
sobre os perigos de acidentes
domésticos. Para casos como este,
o comandante da corporação,

Nelson Gonçalves de Oliveira,
afirma que os cuidados por parte
dos pais devem ser redobrados. "Ê
obvio que nenhuma mãe ou pai
irá desejar ver seu filho envolvido
em acidentes domésticos. A

vigilância deve ser constante até

porque crianças'com menos de
cinco anos não tem noção de

perigo", disse Nelson.
DICAS - Colocar o cabo dos

utensílios como chaleiras, panelas
e bules sempre virados para o lado

oposto ao que as crianças
costumam ter acesso. Se a toalha
de mesa for muito longa, dobrar
as extremidades para que as

crianças não possam puxar.

Colocarprotetores nas tomadas de
fácil acesso às crianças e muita

vigilância. (OA)

Moradores da Vila Freitas reclamam da
falta de iluminação nas ruas do bairro

aparece", disse Vera.
Além do problema de ilumi

nação pública, omedo constante
com as crianças e com as pessoas,

que para .sair da localidade tran

sitam pelo acostamento da SC-

413, é outro agravante. De acordo
com populares, a iluminação da

própria rodovia tambémnão é das
melhores e atémesmo a faixa, no
centro da pista, está apagada.

Moradores cogitam a pos
sibilidade de fechar a rodovia

para chamar a atenção das
autoridades locais para os pro
blemas de iluminação e se

gurança. (OA)

GUARAMIRIM
Os moradores do Bairro Vila

Freitas, paralelo à SCA13, em
Guaramirim, estão indignados
com a ralta de iluminação pública
na Rua Ezidio Roberto de Freitas.
Dos nove postes de iluminação ao
·longo da esttada, apenas um

funciona normalmente.
A moradora Vera Lúcia de

Freitas, 51, afirma que a situação
está assimhá doismeses e que até

agora, a Prefeitura não tomou

atitude. "Eu ligo quase que diaria
mente para a Prefeitura, porém
funcionários públicos afirmam que
vão fazer os reparos,mas ninguém

OSNI ALVES

Rua EzlaiôRoberto de Freitas é o acesso principal para o Bairro Viii! Freitas
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Prazo prorrogado
Os Correios prorrogaram até o dia 25 de janeiro o prazo

para inscrição para concurso público para o cargo de Carterio
1. O cargo exige ensino médio completo e oferece salário de

R$524,07, além de assistência médica e odontológica, vale
transporte, vale alimentação e cesta básica. O concurso visa

o preenchimento de vagas e formação de cadastro para o Estado
de Santa Catarina. As vagas serão destinadas às regiões de

Blumenau, Brusque, Canoinhas, Jaraguá do Sul, [oaçaba e

[oinville. A taxa de inscrição é de R$ 17. Mais informações
podem ser obtidas no edital disponível para consulta nas

agências dos Correios, ou pela internet, no endereço:
www.correios.com.br/institucional/concursos/correios.

Concurso
Seguem até o dia 31 de janeiro as inscrições para o concurso

público da Prefeitura de Balneário Camboriú. São oferecidas
978 vagas para diversas áreas e níveis profissionais, com salários

que variam entre R$ 381 e X$ 5.409,18. Os editais foram
divididos por área e tipo de contratação, sendo que a Educação
e a Saúde têm editais específicos, assim como o chamado

Emprego Público. As inscrições deverão ser feitas via Internet,
através do link publicado no Portal da Prefeitura de Balneário

Camboriú - www.camboriu.sc.gov.br, Os editais estão publicados
no Portal da Prefeitura, no link "Editais". A inscrição varia de

R$ 35 a R$ 85, conforme o nível do 'cargo pretendido. As
inscrições serão efetivadas a partir do pagamento da taxa. Os
candidatos que tiverem dificuldade no acesso à Internet, podem
fazer suas inscrições pessoalmente na Central do Concurso,
montada no Centro Educacional Ariribá, Avenida dos Tucanos,
60, das 12 às 17h, em dias úteis. O telefone para contato é (47)
3366-57q1, também das 12 às 17h.

Crime Ambiental <'

O comissário de Polícia, Wanderlei Zocatelli, localizou namanhã
de ontem uma capivaramorta nas margens do Rio Itapocu, perto do
RodeioCrioulo. Segundo ele, o animal foivítima de uma armadilha.
A capivara pesava 80 quilos e, pelo tamanho, parecia estar em

gestação. Conforme o comissário, esta é uma prática comum na

cidade e geralmente obicho acabamorrendo perto da arapuca. "Esta

conseguiu correr, já que estava a beira do rio. Elas são cassadas para
alimentação", informa. A Polícia Ambiental de Joinville já foi
acionada e fará buscas no local. Matar animal silvestre é crime

ambiental e é passível de pena alternativa ou multa.

"

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Liga Regional do Vale do üapocú de Bocha e Bolão (LRVIBB); convoca pela
'presente, todos os presidentes e/ou seus representantes e associados dos clubes
filiados para participar da assembléia ordinária e extraordinária.
Data: 23-01-2008
Local: Choupana Grande da Arweg.
1 a Convocação: 19:30h.
2a Convocação com qualquer quorum: 20:00h.

Ordem do dia:

a) Análise do Balanço Financeiro de 2007.

b) Eleição do Presidente para o próximo Quadriênio.

c) Eleição do Conselho Fiscal para o próximo Quadriênio.

d) Posse da Diretoria e Conselho Fiscal.

e) Assuntos Gerais.

_ correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Recorde de visitação'
Museu WEG recebeu mais de 18 mil visitantes em 2007.

Festival de cinema e formas animadas, exposição de artes e

fotografias atraíram público de todas as idades.Mais do que um ,

espaço reservado para o resgate da história daWEG, de Jaraguá
doSul, daciênciae da tecnologia, oMuseuWEG se transformou
num verdadeiro centro culturalpara a cidade. Só em 2007mais
de 20 eventos foram realizados nas instalações. Cerca de 18mil

pessoas puderam assistir desde festival de cinema e formas
animadas até exposição de artes e fotografias. Carnaval, Dia
Internacional daMulher, Páscoa, Dia das Crianças, Halloween
e Natal, nenhuma data especial ficou fora do calendário da

Instituição, que atraiu trêsmil visitantes a mais do que 2006.

PIERO RAGAZZI

=Radiologia Odontolóqica
-

Ohorário de visitação é das
9 às 11h30 e das 13h30 às

16h30. Nas quartas-feiras o

horário se estende até às 21
horas. No sábado está aberto
das 9h às llh30 e nos

domingos das 14h às 16h.

e2).:wel£ingúm .M 91ataifm

Especialista em Radiologia e Endodontia
Mestrando em Pénodontia

Prof. Golab. das DIsciplinas de Radiologia
e Atividades Clínicas, da Faculdade

de Odontologia· Univille, desde 2000.

Atendemos Convênios

Entregamos Exames em seu Consunórto

R. Ângelo Schioçhet, 77-$ala:03-Centro
Jaraguá do Sul�SC (Em frente da Mauro Veículos)

Tel/Fax.:47·3371·2991
E-mail:wbatalha@uol.com.br

CARNES NOBRES JAVALI, OVELHA, COELHO

bovino, suíno, frangos de granja e caipira.
toda linha de defumados

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

R R H ll R H § R â � 8 ô"N'�

Aceitamos
encomendas
para festas

Faleceu às 11 h15 do dia 101
1, o Sr. Elias Junglon, com
idade de 60 anos, o

sepultamento será realizado
dia 11/1 às 17hs, com saída
do féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi,
seguindo para o cemitério

Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu .às 7h do dia 1 0/1 , a

Sra. Wali Mueler Lemke,
com idade de 60 anos, o

sepultamento será realizado
dia 11/1 às 8h30 , com saída
do féretro do Salão da Igreja
Evangélica Cristo Salvador
na Barra do Rio Cerro,'
seguindo para o cemitério de
Rio da Luz I.

LOTERIAS
_ MEGA SENA

CONCURSO: 933
08 -14- 25 -39 -45-"-51

:
- FEDERAL

EXTRAÇÃO: 04.206
1 ° Prêmio: 42.716 - R$ 200.000,00
2° Prêmio: 20.946 - R$12.000,00
3° Prêmio: 46.087 - R$ 8.000,00
4° Prêmio: 27.401 - R$ 6.000,00
5° Prêmio: 08.568 - R$ 4.000,00

.' _ lOTOMANIA
CONCURSO: 791
01-05-07-14-23
32 - 33 - 35 - 37 - 39
41 - 43 - 53 - 56 - 61
63-67-76-84-95

Av. Getúlio Vargas, 503 - Sala 7 (Anyxo ao mercado municipal) (47) 3275-3762 I (47) 8825-6656
Antônio Tor.izani Filho - Presidente

.�� BREITHAUPT'�
SUPERMERCADOS
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O CORREIO NOS BAIRROS

Moradores do Tifa Martins
solicitam asfalto nas ruas
Reivindicações são

por menos poeira
e estra,das seguras

KEllY ERDMANN

JARAGUÃ DO SUL
Mesmo nas tardes de sol e

calor, a casa de Zil�a Dallagnol,
49 anos, permanece fechada. A
moradora do BairroTifaMartins

explica que só é possível abrir
as janelas nos dias de chuva. O
motivo é a poeira que vem da
rua com a passagem dos carros-

.

"Não dá nem para estender as

roupas no varal", reclama a

dona de casa que vive há 15
anos no local. Maria Soares, 59,
que trabalha como doméstica,
também aguarda a solução para
o problema. "O que a gentemais

precisa aqui é asfalto", afirma.
Segundo a presidente daAs

sociação dos Moradores do Bair
ro Tifa Martins, Sandra Maria

Rosa Machado, 45 anos, a falta
de pavimentação nas ruas é a

principal dificuldade enfren-
'tada por quem mora na região. FaHa de pavimentação é a principal dificuldade enfrentada porquem mora na região
Algumas estradas já receberam
asfalto, mas em muitas áreas,
mesmo com a autorização da'

Prefeitura, as obras ainda não
.

iniciaram, Segundo Sandra, "a
obra mais urgente é na da Rua

Arthur Breithaupt que precisa
.

da assinatura dos moradores

para começar",
Sandra, que mora há 12

anos no Tífa Martins, percebe
que o local passou por mu

danças. Para ela, "o bairro
melhorou e cresceu muito nos

últimos anos". Ela lembra que
a comunidade unida já con

seguiu resolver vários preble-
mas da localidade. Sandra Machado: "o bairro melhorou e cresceu muito nos últimos anos"

OUTRAS REIVINDICAÇÕES
Também são necessários: mais linhas de ônibus, novas unidades de saúde e reformas nas áreas de lazer para as

crianças. Projetos que podem ser concretizados com a ajuda da administraçãomunicipal e dos própriosmoradores. Os
trabalhos dão certo quando "vóluntários e a comunidade se unem em pró daprópria comunidade", acredita omarido de
Sandra, o pedreiro Antônio Manoel Machado, 63 , ao lado da esposa, vê oTffa Martins mudar. fi concorda que vale a

pena lutar para ver o bairro crescer e melhorar a cada dia.

,LOMBADA ELETRÔNICA
Uma das principais con

quistas foi a instalação de uma
lombadaeletrônicanaRuaJosé
Narloch. O equipamento fica
em uma área escolar e trouxe
mais segurança paramotoristas

e principalmente, para os pe
destres. No final do ano pas
sado, um paranaense morreu

atropelado no local. Após o

acidente, osmoradores se reu

niram, fizeram uma manifes
ração e conseguiram a instala

ção da lombada.
Durante a realização desta

reportagem, porém, o equi
pamento não estava em fun
cionamento. Segundo o

coordenador de Trânsito e

Transporte da Prefeitura,
Francisco [ungelue, houve
uma erosão na camada asfál-

\ .

.. ;
-

' ....

tica o que deteriorou os

censores. Estes deverão ser

trocados e um novo asfalto será
feito. No entanto, ele, ainda
não tem uma previsão para a

obra, mas o secretário de

Obras, Alberto Marcatto, já
está ciente do problema.
A comunidade também

conseguiu trazer mais quali
dade de vida para as mulheres
do Tifa Martins. Duas vezes

por semana, mais de 70 mo

radoras se reúnem para ter

aulas de ginástica. O paga
mento das aulas é feito
através de doação de ali
mentos que são encami

nhados para famílias carentes
da região. Durante o verão,
a idéia é aumentar a freqüên
cia das aulas.

Lombada eletrônica na Rua José Narloch foi instalada após manifestação

NOVA ESCOLA
Sandra estima que a po

pulação do bairro Tifa Mar
tins já ultrapasse os cincomil
moradores. Por isso, está cada
vez mais difícil atender toda.
a comunidade. O número de'

vagas na única creche do
bairro, já não é suficiente. E
uma nova escola de ensino

f�mental e médio pre-

cisa ser construída no bair
ro. O secretário de Edu

cação do stado, Paulo Bauer,
esteve reunido com os re

presentantes da Associação.
Ele garantiu o terreno para
a construção da nova escola,
mas ainda não existe

previsão para o início da
obra.
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Cristina Prochaska volta à tela da Globo
encarnando a vidente Mirela

Alexandre Zachia mais uma vez aparece ao lado de
Renato Aragão ínterpretando um dos vilões da trama

Renato Aragão promete movimentar as tardes da Globo em fevereiro com mais uma de suas produções.
-

Alegria nas tardes
De olho no público que adora

ver televisão no final da tarde, a

Globo prepara uma" atração inédita,
misturando aventura, ação e muito

humor. O navio é o tabuleiro, os

personagens as peças e o destino é o

jogo! Esta é a previsão da vidente
Mirela (Cristina Prochaska) para
Didi (Renato Aragão) e Peteca

(Rodrigo Faro), que embarcam num

transatlântico para viver uma

história riea em aventura, suspense,
emoção e humor. "Poeira em Alto

Mar", microssérie especial de Renato
Aragão terá cinco capítulos e irá ao

ar na Globo, a partir do dia 25 de

fevereiro, antes de "Malhação".
Na trama, Dídí (Renato Aragão)

está fugindo de Sandoval (Miguel teco 'propõem que ele e Didi os

Nader), um marido traído em busca substituam no navio. Davi aceita a

de vingança, quando encontra oferta e, então, os dois espertalhões
Peteca (Rodrigo Faro). ganhamurna cabine.

,

O amigo tenta ajudar Didi a sair
.

Quando Peteca, e Didi estão se

da enrascada, mas, aO descobrir que apresentando no palco do salão do
está sendo trapaceado; Sandoval fica navio, Sandoval aparece e reconhece
ainda mais irritado. Peteca e Didi, Didi. Em sua nova fuga, o Trapalhão
então, tentam escapar correndo pelo vai parar embaixo da mesa onde dois
cais do porto e acabam embarcando criminosos, Hernandez (Alexandre
em um navio por acaso. Eles se Zachia) e Kurtz (paulo Vespúcio),
escondem e escutam o primeiro- negociam a compra da metade de um
imediato Davi (Daniel Erthal) mapa' do tesouro. Dídi, já ame

comentar com o Capitão Falcon drontado por Sandoval, fica ainda

(Vietor Fasano) que a dupla de apre-
.

mais preocupado ao perceber que os

sentadores contratada para os-shows 'passagdros do navio guardam se

da transatlântico não compareceli.· gredos perigosos, dando início a uma

Aproveitando a oportunidade, Pe-
.

deliciosa aventura.

I
�� ��.: :,i::�.'

EÇO DE FÁBRICA
(47). 337,1:�·11. 4.7
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TURISMO

A
SEXTA-FEIRA, 11 de janeiro de 20081 09

SOCIAL Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@netuno.com.br)

Das 150 cidades listadas por uma empresa de pesquisa se

referindo ao· turismo, pela primeira vez, 27% dos destinos do
mundo estão no Brasil. O Rio de Janeiro ficou em 35° nas cidades
mais visitadas, com 2;2 milhões de turistas em 2006. São Paulo,
o seguhdo destino rio Brasil, estd em 62° lugar, com 1,1 milhão de
visitantes. Além de Rio e São Paulo, constam na lista: Salvador
(BA), Fortaleza (CE), Foz do Iguaçu (PR), Búzios (Rl) e

Florianópolis (SC).

DEVOLTA

O casal Moacir e Rosangela
Schmitz, depois de curtir a sua

segunda lua de mel num

maravilhoso cruzeiro pela orla
brasileira,. está de volta a terra e

firme, deleitando-se no seu

elegante apartamento de frente
para mar, no Balneário de
Camboriú.

PAPO DE VERÃO

Dois amigos conversando no

bar do Baiano. O primeiro diz:
eu estou pensando em ir hoje
para Piçarras, passar o fim de
semana lá e curtir aquela
mulherada esperta - mas estou

meio receoso, a grana veio

curtíssima esse mês.

Diz o outro: Cara, estou na

mesma situação, e já decidi o

que fazer - vou ficar em [aragua.
O meu programa vai ser curtir o

Chopp & Club, pois, além de
eu ter certeza de garantir lá uma
"comidinha caseira" na faixa,
vou economizar na gasolina e

dormir e comer de graça na casa

da mamãe. O primeiro pensou,

pensou, e disse "sabe' de uma

coisa? Vou fazer o mesmo." Os
dois pediram mais uma cerveja e

brindaram.

VOVÓFRESCA

Quem anda sorrindo de orelha
a orelha é minha querida amiga
Tânia Erschin. E toda felicidade
dela é porque virou 2008 com

compromisso a mais na sua vida.
Tânia ganhou de presente do
filho Rodrigo e da nora

. Rosangela de Souza, a pimpolha
Ernyli, sua primeira netinha.
Saúde para a família.

É SÓ SORRISO.

Quem anda mais feliz que ganso
novo na lagoa, é o meu amigo
"Bola branca" Brás Sanson. E

motivo de toda felicidade é o seu

novo brinquedinho, um Golf
zero bala. Tá podendo!

PRAAGENDAR

Dia 20 de janeiro, num

domingo, acontece no Estádio
João Marcatto, o primeiro jogo
do Juventus no Campeonato
Catarinense. O Moleque
Travesso enfrenta o clube da
Chapecoense, atual campeão do
Estado.

DICA DE SEXTA 12 TE CONTEI!

Convidar a família e saborear uma deliciosa pizza na

Domini.

"FRASE DO DIA
Quem perde seus bens perde muito; quem perde um

amigo perde mais; mas quem perde a coragem perde
tudo ..Miguel de Cervantes

FALANDO EM JUVENTUS

Fui informado na quarta à noite de que poderá acontecer uma reviravolta no

Grêmio Esportivo [uventus, para o lado positivo. Nomes de peso da cidade que
.

andavam afastados estão querendo voltar a ajudar o clube. Isso é bom! Parece
que tem dedinho do prefeitoMoacirBertoldi.

HAPPY HOUR

O Botequim São Francisco lançou nesta semana uma inovadora promoção
para o horário de happy hour. AB mulheres podem pedir quantas caipirinhas
desejarem, de vários sabores, das 18 às 20h30min, tudo por conta da casa. Para
eles, um cenário repleto de belas e animadas mulheres. Pra que melhor, né? A
promoção é válida para todos os dias, de terça a sábado. O Botequim São
.Francisco fica naViaGastronômica de joínvílle. Vale conferir.
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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
Leões e Cordeiros
(19h30, 21 h20 - Todos os dias)

Deu a Louca na Cinderela
(16h, 17h45 - Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(14h10 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Hitman: Assassino 47
(19h20, 21 h20 - Todos os dias)

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

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

.

• Cine Cidade 2
O Amor nos' Tempos do Cólera
(18h20, 21 h - Todos os dias)

Xuxa em Sonho de Menina
(14h30 - Todos os dias)

Bee Movie - A História de uma Abelha
(16h30 - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Alien Vs Predador 2

(14h, 16h, 18h,20h,22h10
- Todos os dias)

• Cine Mueller 2
Bee Movie (Dub)
(13h30, 15h20 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo
(17h10, 19h35, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h30, 16h50, 19h20, 21h40
- Todos. os dias)

,

BLUMENAU
• Cine Neumarkt 1
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h20, 16h40,19h05,2th50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
Alien Vs Predador 2

(14h, 16h, 18h,20h,22h10
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Xuxa em Sonho de Menina
(13h40 - Todos os dias)

Bee Movie (Dub)
(15h20 - Todos os dias)

A Bússola de Ouro (Leg)
(17h10, 19h30, 22h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h30, 15h30 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo
(17h20, 19h40, 22h05 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
No Vale das Sombras
(13h50, 16h10, 21h40 - Todos os dias)

O AmOF nos Tempos do Calera
(19h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Across The Universe
(14h10,16h50,19h20,21h45
- Todos os dias)

O DIA DE HOJE
SANTO
Santa Honorata
São Sálvio
São Teodósio

49A.C.
Júlio César cruza o rio Rubicão, na
Itália, e dirige-se a Roma depois de
pronunciar afrase "Alea jacta est" (A
sorte está lançada).

1699

Carta-régia cria uma Escola de
Artilharia e Arquitetura Militar, em
Salvador (Bahia).

1964
O diretorcgeral de Saúde dos EUA
declará'que o tabagismo contribui
para aumentar o índice de
mortalidade no país.

1972

.

O presidente Médici institui o

Programa de Bolsas de Trabalho, para
proporcionar oportunidades de
trabalho a estudantes.

PREVISÃO DO TEMPO
Calor ameno no Estado
A frente fria se desloca por Santa
Catarina, provocando chuva em todas as

regiões, a começar pelas áreas entre o
Oeste e o Litoral Sul do estado. Há risco
de temporal em todas as regiões de
SC. Temperatura es_táveL
� Jaraguá do Sul e Região

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS

Melhorias para a educação em Santa Catarina
Durante a visita a Jaraguá do Sul no final do ano de 1987, o então
secretário da Educação, Sylvia Sniecikowski, conversou com o jornal
Correio do Povo e analisou a situação da educação no Estado. A grande
preocupação da Secretaria era levar às salas de aula todas as crianças
que estavam fora da escola, trabalho que acreditava estaria cumprido
até 1991. "É preciso dar ensino sério e de qualidade. Na região de

Jaraguá não há problemas maiores, apenas pequenos ajustes a serem
.

feitos", destacou Sniecikowski. O Secretário havia defendido um salário

adequado ao magistério, "pois o atual deixa muito a desejar". Deveria
haver um plano atrativo para chamar os bons profissionais à educação
pública. Segunda a matéria, no ano de 1987, a Secretaria da Educação
havia liberado à região de Jaraçuá do Sul Cz$ 8.766.000,00 para
melhorias, recuperação e expansão da rede física.

,

O CliC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Esse é o Tocha clicado pela leitora Larissa S. Marcelino em um

dos seus momentos de descanço. Ah, que vida de cão.

UTILIDADE PÚBLICA
LITERATURA

.

A mostra literária sobre
Mário Quintana está aberta a

visitação até dia 18 de feveiro,
na Rodoviária de Jaraguá do Sul.
A entrada é gratuita.

DIRETORIA
A Associação do Bairro dos Imigrantes
(AMOBIMI), em Guaramirim, realiza hoje a

posse da nova diretoria, no Centro Recreativo
do Bairro (Rua Luis Balistieri, 22Q).

HOJE d' SÁBADO

'0
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MÁX: 29°C" '" MÁX: 27° C "" r
•
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Sol com pancadas Chuvoso
.

Sol com nuvens Sol com pancadas
de chuva de chuva

� Fases da lua
� Legendas

NOVA CRESCENTE
.

CHEIA MINGUANTE

(\:511
.

OWl \) 30/1
(} 161°ldIQII'"Ensolarado Parcialmente Nublado. Instável Chuvçso Trovoada

nlJb1�do '.

9/1
Alcides Thrun

11/1
Adenor Kane"

Antônio Flor da Silva

Bárbara Spieckert
Carolini S. Marcchetti

Cristiane Nagel
Cristina C. de Miranda

Elzira Oldenburg
Guilherme Gustavo Bader

Gustavo Hackbarth

Hiberto Lehn

"ton Braun

Janice Vânia Krehnke

Joacir Gonçalves Jr

Jonas Alan Engicht
Josiel Mattos Gomes

Larissa Tambozetti

Leticia de Oliveira

Luciani Tissi

Luiz Carlos Krenke

Mário Turquetti
Marisa Hansen

Nair G. Pereira

Oswin Bublitz

Vanessa Bramorski

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.

.JARAGUÁ l
DOSUl

MiN: 24° I Mfi;J.,: 29� 'I

r'

ü
• FLORIANÓPOLIS
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NOVELAS
Desejo Proibido
João confessa que está sendo procurado
como desertor. Madalena marca um

encontro com ele na pensão. Laura e

Miguel se divertem juntos e fazem planos
para o futuro. Germano observa
escondido o casal namorando. Ciro diz
a Cândida que as terras por onde a ponte
deveria passarestão registradas no nome
de André Palhares. Cãndida fica tensa e

manda Ciro parar de investigar isso.
Genmano conta o que viu para Henrique
e ele decide sair. Miguel e larase beijam.
Henrique flagra o beijo sem ser visto.

Sete �cados
Custódia tenta alertar Beatriz que Pedro

pode fazer algo contra ela. Beatriz diz a

Vrror que decidiu investigar o caso da
bomba. Custódia pede a ajuda de Dante
para manter Beatriz longe de Pedro.
Simone diz a Ariel que pretende fazer
Miriam ser expulsa da escola. Schmidt e
Agripina decidem comemorar a união
na casa de Flávio. Eudóxia revela a Aávio
e Clarice que Beatriz é a principal suspeITa

,
de ter detonado a bomba. Ulisses diz a

Beatriz que Pedro uma vez o impediu de
mexer em um anmário no restaurante.

Duas Caras
Ferraço pára em um penhasco à beira- �
mar. Célia e Barreto descobrem na '

delegacia que os dobrões de ouro
' I'

desapareceram. Antônio pega uma
�..

caixa escondida cheia dos dobrões. ..

Júlia tenta conversar com Juvenal, mas
Guigui manda que ela faie com

Evilásio. Eva diz a: Gabriel que eles se
distanciarão de Ferraço. Bernardinho
emprega He�aldo. Júlia conversa com
Evilásiõ sobre os filmes e os dois
acabam discutindo. Ferraço conta para
Sílvia que tem um filho e que Maria
Paula pode colocá-lo na cadeia.

Amor e Intrigas
Alexandra pergunta quem deu ordem

para Valquíria mexer nas coisas dela.
Ráfaela estranha a demora e chama por
Alexandra. Dissimulada ela diz que falou
de Francis e quis olhar a pulseira porque
ficou com saudades dele. Alexandra

pergunta se ela se arrependeu de ter

vendido a pulseira e quis pegar de volta.
Valquíria diz para Alexandra que sabe

que ela armou o assato do restaurante.
Alexandra fica pasma. Rafaela chega
ao quarto, Valquíria esconde a pulseira:
Valquíria diz que está tudo bem.

caminhos do Coração
Maria torce o braço de Taveira, que tenta
se desvencilhar; mas solta a anma. Maria
chuta a arma para longe, enquanto
Marcelo e Dina continuam lutando. A
mutante se distrai e Taveira aproveüa
para derrubá-Ia. Marcelo domina Dina.
Dina se prepara para morder Marcelo,
que tenta empurrá-lo, com dificuldade.

Rodrigo acusa Amália de ter roubado o
anel de Inma e ela se diz ofendida. Lucas
corre para cozinha, enquanto Regina e

Inma se trancam no quarto. Célia se

esconde na sala.

PROIBIDO
A jusijça determinou que
Brilney Spears não pode se
aproximarmenos de 30
metros do ex-marido Kevin
Federline. O advogada do
cantor informou à revista

People que seu cliente teme
por sua segurança e pela de
seus filhos Sean Preston e

Jayden James. Além de não

poder se aproximar do ex
marido, Brilney perdeu
temporariamente o direito de
ver as crianças, depois que
semana passada se negou a
entregá-los ao a Federline.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

ESPECIAL.
Tony Ramos fará uma
participação especial em
Duas Caras, da lVGlobo.
Segundo o jornal O Dia, ele vai
interpretar ele mesmo, e será
a celebridade que vai

, participarda inauguração do
restaurante de Bemardinho

(Thiago Mendonça). Na cena,
ele vai demorar à chegar, os
clientes vaiam e Bemardinho
é perseguida pela favela.
Antes de maiorconfusão, Tony
aparece. As cenas vão ao ar a
partirde segunda-feira, 14.

FAMA
Para Jennifer Lopez é difícil
estar na capa de jornais
sensacionalista todos os
dias. Em entrevista a revista
"Harper's Bazaar", a cantara
explicou que atualmente
tenta protegermais sua
privacidade. "É destrutivo
estar aí fora, sei disso
porque o vivi", acrescentou.
Jennifer, que está grávida do
cantorMarc Anthony, disse
que apesar do assédio da
mídia fará com que a

criança tenha uma vida
resguardada.

8 I 1
--

6 3 ,7 8 9

1 48

7 4

3 7 2

8 4

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

Construções rápidas
Estavam em um táxi no Rio de Janeiro
três políticos muito mentirosos indo para
um hotel, um norte-americano, um
francês e um italiano. No caminho o

norte-americano, querendo levar
vantagem, disse:
- As Torres Gêmeas ficaram prontas em
ummês!
O francês, que não era bobo, emendou:
- E a Torre Eiffel que ficou pronta em duas
semanas?
O'italiano não deixou pormenos:
- A torre de Pisa ficou pronta em quatro
dias!
No momento em que eles passavam
pelo Maracanã, o francês pergunta para
o motorista o que é aquela coisa.
gigantesca. Ele, que estava atento a

conversa dos três, respondeu:
- Não sei, passei por aqui de manhã e

nãotava aí.

SOlUÇÃO

NOVO ALVO
Clarissa (Bárbara Borges) entrará
na lista negra de Silvia (Alinne

'

Moraes), em Duas Caras, da lV
Globo, quandodescobrirem que a

moça também é filha de João
Pedro (Herson Capri). Tudo
acontece durante uma discussão,
Célia Mara (Renata SOrrah), com
medo que Branca (SusanaVieira)
impeça a filha de estudar na
universidade, revela que a

menina é fruto de seu romance
, com o amante. A filha de Branca
armará uma cilada para matar
Clarissa.

SUDOKU HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
A Lua em trigona com Marte hoje favorece que as atividades e faz com que o que estava
obscuro venha às claras. Aproverre a energia do dia para você descobrir o que não sabia e

conseguir realizar alguma coisa diante dessas revelações.

Touro (21/4 a 20/5)
Durante o dia a Lua entrará no signo de Peixes e isso ajuda o taurino em relação às amizades. Os

amigos estão do seu lado, você está sentindo o quanto é querido e deve aproveITar para se

divertir mais e compartilhar isso com a equipe 'que está à sua voãa

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A vida profissional pode deslanchar mesmo nesta época do ano e está lhe exigindo bastante

atenção. Veja como você tem lidado com isso, se tem usado de responsabilidade e disciplina
suficientes para levar isso adiante. Dê atenção às exigências do momento.

Câncer (21/6 a21m
Você está com murro mais gás hoje que Marte se encontra bem com seu regente. Este é um dia
bom para planejar uma viagem. Você tem que aproveitar seu pique para cuidar das pessoas que
gostam de você e também receber o carinho de quem ama.

Leão (22/7 a 22/8)
Os trânsrros planetários de hoje impulsiQnam o leonino a mergulhar profundo nos sentimentos.
Tente entender o que se passa com suas emoções e procure viver uma vida amorosa murro mais

intensa, se for possível.

Virgem (23/8 a 22/9)
A Lua hoje entra em Peixes, signo oposto ao seu, trazendo novidades na vida afetiva. Portanto,
quem estiver sozinho, fique ligado, pois tem muITa coisa boa que pode rolar. Preste atenção
também para não ficar murro preso em concenos passados.

Libra (23/9 a 22/10)
AproveITe a boa energia de Marte com Lua e tente organizar sua rotina. Dê atenção no dia-a-dia,
também na alimentação e a sua saúde. Você precisa cuidar mais dessas coisinhas que parecem
chatas, mas são necessárias.

Escorpião (23/10 a 21/11)
, É importante que, com os trâns�os astrógicos do dia de hoje, você possa sair, se divertir e
namorar bastante. Tem novidade aparecendo por aí. Portanto, você pode receber um convITe

inesperado e isso sermotivo de grande realização.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Aprove�e o dia de Lua com Marte e procure ficar um pouco mais em casa, usando sua

disposição nesse setor. Apesar de adorar passear, se hoje você aproveITar seu pique dentro da sua
casa vai se sentir-mais pleno e realizado.

Capricórnio (22/12 a 21/1) \

O capricomiano tem um dia positivo para estar entre as pessoas mais prÓximas, conversar, bater
papo, contar piada. Tudo isso vai trazer mais alegria a você e se sentirá mais sono e desprendido.
Esse dia fica murro positivo para esse tipo de coisa.

Aquário (21/1 a 18/2)
O aquariano tem seus últimos momentos de Lua em seu signo, e depois ela ingressa em Peixes.
Isso o leva a pensar na área financeira. Aproverre o dia para focar energia na sua prosperdade. De
qualquer fonma, as surpresas estão pintando na sua vida, você não pode deixá-Ias passar.

Peixes (19/2 a 19/3)
Hoje é um dia em que a Lua está em-seu signo favorecendo a sua pessoa e pedindo para você

, darmais atenção à sua parte física. Veja o que o seu coração pede e aquilo que realiza você
como pessba.-sem medo de ser feliz.
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Mangueira vive nova crise com a descoberta de uma passagem secreta para a entrada exclusiva de traficantes
, o

Depois de Beth Carvalho �

Mangueira fica sem Chico
Grise assusta a mais
tradicional escola
de samba do país

RIO DE JANEIRO
O inferno astral da Man

gueira, não parou no ano de
2007. Com apenas dez dias do
ano de 2008, a escola viu Beth
Carvalho aceitar o convite para
desfilar na Viradouro , a polê
mica da passagem secreta den
tro da quadra para omorro - que
seria usada por traficantes - e

recebe agora outra péssima
notícia: o cantorChico Buarque
não vaiparticipar do tradicional

show de verão da escola.
o O evento acontece todo

ano, numa casa de espetáculos
do Rio, e conta com a presença
de diversas estr�las da MPB.
A renda é revertida para os

projetos sociais da escola. Em
nota lila coluna do Ancelmo

Gois, na edição do jornal "O
Globo" de ontem, o colunista
diz que Chico alegou questões
de agenda e que estará na

Europa na época do evento
. mangueirense.

A história de amor de Chico -

Buarque e a'Mangueira é

longa. Em. 1998, o cantor foi
enredo da verde-e-rosa. Com

o título "Chico Buarque da

Mangueira", a escola foi

campeã do Grupo Especial. O
desfile está guardado na

memória dos mangueirenses.
O carnavalesco eraAlexandre
Louzada, que está na Beija
Flor de Nilópolis.

Em 2007, o show de verão da

Mangueira contou com AI

cione, Emilio Santiago, Maria
Rita, Rosemary e o próprioChi
co Buarque, que levou o público
ao delírio ao cantor seus su

cessos no Vivo Rio. Beth Car
valho não participou do evento
de 2007 e também não estará

presente em 2008.

Ônibus do Rio de Janeiro podem ter detector de arma
. RIO DE JANEIRO

Depois do feriado deCarnaval,
o Detro-R] (Departamento de

. TransportesRodoviários doRio de
Janeiro) iniciará a fase de testes

para a instalação de detector de
armas nas portas dos coletivos
utilizados noEstado.

Dois ônibus, umno interior e

outro na capital, circularão por
ummês como equipamento, que
não pode ser desligado pelo
motorista. Se sua eficácia for

comprovada, o sistema será im

plementado em toda a frota in-

termunicipal, que tem cerca de
seis mil veículos, segundo a as

sessoria do departamento.
O projeto, que está em estudo

há dois anos, foi desenvolvido por
uma empresa de engenharia a

pedidodoDetro-R], Sensoresnas
portas acusarão o porte de arma,
e um aviso aparecerá tanto no

painel do motorista quanto no

. computador da central da em

presa de ônibus. A partir deste
momento, tudo que for dito
dentro do veículo será ouvido

pela central, por meio de uma

gravação.Daempresa, poderá ser
acionado o dispositivo que corta
o combustível e a ignição do
ônibus. A polícia será contatada
e, porGPS, localizará o veículo.O
objetivo da medida é coibir a

entrada de pessoas armadas nos
coletivos e, com isso, diminuir o
número de assaltos nosmesmos.

No ano passado, foram 7.513
roubos a coletivos em todo o

Estado, segundo estatísticas do
InstitutodeSegurançaPúblicado
RJ. Sónomês de dezembro foram
registradas 429 ocorrências.

Policiais P políticos teriam
rede de prostituição em se
FLORIANÓPOLIS
A Polícia Civil de Santa

Catarina divulgou, ontem, que o

investiga a participação de quatro
policiais militares, políticos e

empresários numsupostoesquema
de exploração sexual de
adolescentes emOrleans; cidade
localizada a cerca de 180 km ao

sul de Florianópolis.
O delegado da cidade, Ulis

ses Gabriel, apura o caso desde
o últimomês de julho e já coletou
'depoimentos de várias pessoas.
Ele não divulga o nome dos en
volvidos para não prejudicar as
investigações mas, segundo a

polícia, o caso teve início após
denúncias feitas junto ao Con
selhoTutelar por umameninade
12 anos e pela mãe de uma ado
lescente de 16 anos de idade, no
ano passado.

Elas teriam recebido dinheiro
de integrantes do grupo in

vestigado para realizar pro
gramas. O inquérito deverá ser

concluído nos próximos dias e os
envolvidos podem ser indiciado

por corrupção de menores e

exploração sexual. No caso dos

policiais militares, a punição
.

deverá ser também a expulsão do
quadro da PM.

Bush estuda pacote
con,tra a recessão
EUA

Ogoverno dos EstadosUnidos
deverá lançar um pacote de
medidas de estímulo à economia,
com o objetivo de conter a espe
rada recessão local, apontada por
diversos analistas. Entre asmedidas

estudadas, estaria a concessão de
incentivos fiscais para pessoas.
fsicas, visando estimular o con

sumo, alémdareduçãode impostos
das empresas para. encorajar
investimentos.

O estudo que já estaria nas

mãos do presidente George W
Bush prevê um incentivo fiscal de
cercade500 dólarespara as pessoas
fsícas, Pela ladodas empresas, uma
alteração na legislação tributária
atual permitiria a dedução de par
celados investimentosemequipa
mentosnopagamentode impostos.

SegundooWallStreetJournal,
o pacote estarápronto até odia 28
de janeiro, quando Bush realizará
no Congresso do país seu último
discurso sobreo ''EstadodaUnião",
tradicional entre os chefes de
estado americanos - Bushdeixará
apostoemjaneirode 20CfJ.Depois
o pacote de medidas segue para

aprovação dos parlameritares,

ladrõ,es queriam
R$ 5 milhões
SÁOPAULO
A polícia já descobriu que os

três bandidos que roubaram os

quadros de Pablo Picasso (O
Retrato de Suzanne Bloch) e

CândidoPortman (OLavradorde

Café) do Masp receberiam R$ 5
milhões.Apolícia também já sabe
quemcontratouo trio,masanome
da pessoa está sendo preservado
para não prejudicar as investiga
ções. Ele seria um intermediário
entre os bandidos e o principal
comprador Segundo a polícia, o
assalto foiestruturadoem três fases

para proteger omandante.
As telas, que foram roubadas

em 20 de dezembro, retornaram
ao Masp na quarta-feira. Os
quadros foram encontrados na

terça-feiraemumacasaemFerraz
de Vasconcelos, a 40 quilômetros
da capital. Duas pessoas foram

presas e uma terceira, Moisés
Manoel de Lima, que está sendo

procurado, pode estar no Rio
Grande do Sul. Segundo vizinhos
da casa onde as telas estavam, o

homemque contratou osbandidos
para roubar os quadros ia com

freqüência ao local com carros

luxuosos, não muito comuns na

periferia.
AS obras de arte são avaliadas

em mais de R$ 100 milhões. Os

peritos doMasp confirmaram que
as obras recuperadas são originais
e que não sofreram danos.
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BALCÃO DE NEGÓCIOS

PT é o.partido que mais
/

ganhou de bancos em. 2006
Na campanha para
Presidl'ntl', lula l'

Alckmin l'mpatam

BRASíLIA
O governo insinua haver

relação promíscua da oposição
com os banqueiros, mas é oPI o

partido que proporcionalmente
mais tem recebido doaçõesdosetor
financeiro.Segundo dados da

prestação de contas dos partidos
ao TSE, o PI recebeu, em 2006

(último dado disponível), 19,26%
de suas doações de bancos.

ForamR$ 8,33 milhões de um
total de R$ 43,23 milhões que
entraram nos cofres do partido.O
setorbancário foi o segundomaior
doador para a sigla em 2006,
perdendo apenas para' as

empreiteiras,quedoaramR$12,47
· milhões.

Na segunda-feira, o líder do

governo noSenado, Romero [ucá
(PMDB), ironizou o que chamou
de defesa "legítima" do DEM dos
lucros do setor financeiro.
Tradicionalmente, a sigla que está
no poder atrai mais recursos de

empresas. Os dados mostram, no
entanto, que o PI, além de ter o

caixa mais gordo em valores
absolutos, é o que mais depende
dosbancos.

Como comparação, aDEM,
· cuja relação como setorfinanceiro
é apontada como a motivação
para tentar derrubar na Justiça o

aumeruo da contribuição sobre o

lucro dos bancos, recebeu do setor

Rom-era Jucá (PMDB), diz que Democratas agem em defesa dos bancos

fatia bemmenor. Em 2006, 8,31%
das doações ao DEM vieram dos

bancos, ou R$ 720 mil. O PSDB

conseguiu dos bancos 9,49% (R$
1,39 milhão) de seu total.

Osdados se referem às doações
feitas aos partidos, e não às

campanhas. No caso das

presidenciais de 2006, que têm

contabilidade separada, os comitês
de Lula (PI) e Geraldo Alckmin

(PSDB) empataram em doações
do setor financeiro, com R$ 10,5
milhões cada um.

Rodrigo Maia,·presidente do

DEM, classificou de "cínica e

ingênua" a acusação de que a sigla
agiria em nome dos bancos. "O
mensalão está aí para provar que
os petistas se aproximam cada vez
mais do setorprivado," Para o líder
do PI na Câmara, Luiz Sérgio, é
natural que o partido tenha
recebido mais doações de bancos,
já que Lula já estava no poder.

. "Sustento que o DEM esteja
.

,

atuando como advogado do
setor", disse.

lula faz, acerto com PMOB e deve dar 15 cargos
BRASíLIA

Como o PMDB é o principal
parceiro do PI na coalizão, o
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva negociará com a legenda
cerca de 15 cargos que ainda não
foramentregues aopartido aliado..
Alémdapasta deMinas eEnergia,
o PMDB reivindica a diretoria

·

Internacional da Petrobrás para
Jorge Luiz-Zelada.

Lula se reuniu ontem, com a

cúpula do PMDB para negociar
cargos públicos em troca de apoio
ao pacote tributário e ao corte de

gast<;>s para compensar a perda da
CPMF (Contríbuíção provisória
sobreMovimentação Financeira).

Naocasião,oPMDBoficializou
a indicaçãodo senadórEdisorrl,o
bão (MA) paraministrodeMinas -

e Energia. O presidente- deverá

confirmar a indicação de Lobão,
apesar de setores do Planalto
bombardearem a escolha por dois
motivos: a ameaçade criseno setor_
elétrico exigiria alguém comperfil
mais técnico; e acusações à lisura
do senador e seu suplente, Edison
Lobão Filho. Os peemedebistas
querem também nomear' o ex-

'

governador de SC Paulo Afonso
.

para aEletrosul,

Aeronáutica julga corte no,

orçamento inviável com erise
BRASíLIA

Ameaçadas de sofrer o maior

impacto do corte que o governo
terá de fazer no Orçamento de

2008, as Forças Armadas come

çaram a reagir. O brigadeiroJuniti
Saito, comandante da Aeronáu
tica - área que se tomou fonte

_

constante de dores de cabeça ao

Executivo nos últimos dois anos

devido ao caos aéreo - jámandou
um recado ao governo. Em
entrevista publicada no jornal'
Folha de S. Paulo, foi seco: " Não

- tenho onde cortar".
A reação de Saito é uma res-

_.

posta à decisão do Planalto
anunciada na terça, de suspender
os aumentos salariais para os

militares, anteriormente previstos
para este ano. Para o brigadeiro, o
reajuste sai sim - se não imediata
mente, daqui a pouco tempo. Ao

diário paulista, ele não poupou

reclamações: 'Nós ganhamosmal,
nossa remuneração é baixa para o
nosso nível de exigência, com
dedicação exclusiva, tempo
integral, mudanças constantes".

Sobre o seu setor específico de
atuação, Saitomanifestou preoc
upação com o estado dos equi
pamentos da Força Aérea Brasi
leira (FAB). Criticou a "frota en
velhecida" dos aviões da Defesa
e disse temer por sua manuten
ção. Ao que parece, a situação
não é mesma na área que mais

preocupa os brasileiros, o controle
de tráfego aéreo. De acordo com
o brigadeiro, 6 sistema está

sendo renovado, e este processo
não será interrompido: "Não
vejo perdas possíveis aí. O

governo, naturalmente, não vai
cortar dinheiro aí".

Agência prevê
complicação

-

SÃO PAULO
OBrasil terá de administrarum

cenário energético complicadoem
2008 e pode ter problemas de

suprimento no médio prazo caso

cresça mais de 5% ao ano, é o que
alerta a agência de avaliação de
riscoFitchRatings no seu relatório
sobre as perspectivas de energia
para aAmérica Latina neste ano.

"O robusto crescimento rlq de
manda de energia fi ra preocu

pações sobre o supri, ento se esse

, crescimento passar cl 5% ao ano",
diz o relatório da Fite. na part '

dedicada ao Brasil. "O principal
desafio do governo para os próxi
mos cinco anos é tomar viável a

expansão da matriz energética",
acrescenta. A agência prevê um

ano difícil para toda a região, por
causa da conjunçãode trêsfatores:
crescimentodademanda, escassez
de gás e aumento dos preços dos
hidrocarbonetos.

"Este ano pode ser mais 'um

desafio para as companhias de

geraçãode energiaque lutampara
manter o suprimento diante do

a�a demanda na região",
afirmà a agência. "Em particular,
oano serádesafiadornoConeSul, .

_

em meio à crise do gás natural."
''PROGRESSISTA'' • OBra

sil, no entanto, aparece no rela
tório entre os países mais bem

preparados para enfrentar os

problemas que virão por causa da
sua éstrutura regulatória, conside
rada "atraente paraos investidores".

''Em geral, a estrutura do Brasil
é progressista em comparação com
os outros países da região", disse
Gianna Bem, diretora da Fitch

para a América Latina: "No

entanto, a crise do gás vai afetar o
Brasil também, e os preços de
outras fontes de energia estão

aumentando."
GÁS.Nocurtoprazo, porém,

o Brasil continuará a depender do
gás para mover as termelétricas,
pelo menos até que o nível dos
reservatórios das hidrelétricas
melhore. Para RicardoCarvalho,
diretor-sênior de ratings cor

porativos da Fitch Ratings no

Brasil, até que isso aconteça, o

governo deveria restringir o uso

do gás nos veículos a fim de

preservar os reservatórios.
"Flexibilizar o gás é uma

medida muito perigosa porque já
tem um desequilíbrio entre

demandae oferta. Você continuar .

utilizando o gás para outra fonte

que não seja a geração de energia
acabapormaximizaros riscos", diz ..
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Ministro diz ·que os cortes

no orçamento vão 'doer'
'Governo não tem

áreas intocáveis,
mas prioridades'

BRASíLIA
O ministro do Planejamento,

Paulo Bernardo, disse ontem que
os cortes no Orçamento para

compensar a perda de cerça de R$
40 bilhões na arrecadação vão

"doer" e afirmou que não há áreas
"intocáveis". "O que existe são as

nossas prioridades. Quando você
fala do PAC (programa deAcele
ração do Crescimento), você vê

as regiões, os governadores falan
do. Por isso dizemos quenão vamos
mexer no PAC, a não ser que não
tenha como não tocar. O que
existe éoequilíbriodoOrçamento,
isso sim é intocável", garantiu.

O ministro reafirmou a

intenção do governo em dialogar
com o Congresso e disse que os

cortes deverão ser' proporcionais
entre o Executivo, Legislativo e

Judiciário. "Se você perguntar, vai
doer?Vai doer. Todomundo acha

que ternque cortar,mas ninguém
quer que corte o seu. Se for no

prédio vizinho, do outro lado da
.

rua, no outro poder, na emenda
da situação, ou da oposição... Se
formos nessa tinha, não vamos

cortar nada", criticou.
O ministro informou que o

VALTER CAMPANATO/ABR

Ministro do Planejamento afirmou Que Executivo terá maiores cortes'

Executivo deverá concentrar a

maior parte dos cortes, cerca de
90%,mas fez a ressalva de que esse

não é um percentual exato.
AÇOES NO STF - Para

compensar a perda de R$ 40
bilhões com o fim da CPMF

(Contribuição Provisória sobre

Movimentação Financeira), o

governo propôs cortar R$ 20
bilhões doOrçamento e reajustar
as alíquotas do IOF (Imposto sobre
Operações Financeiras) e da
CSLL (Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido).

'

A oposição reagiu ao pacote
.

com ações no STF (Supremo
.

Tribunal Federal) contestando a

legalidade do aumento dos

impostos. O STF deu prazo de
dez dias ao. presidente Luiz
Inácio Lula da Silva para que

explique as medidas.

Questíonado, oministro disse

que o governo federalnão temum

plano alternativo já formulado
casooSTF suspenda os aumentos.
"Vamos ter que discutir

alternativas, talvez tenhamos que
cortar 30 bilhões", disse. (Gl)

Servidores federais amraçam entrar em greve·
BRASíLIA
A Condsef (Confederação

Nacional dos Trabalhadores no

ServiçoPúblico) ameaçaconvocar
umaplenária logo após oCarnaval
para discutir uma possível
paralisação dos servidorespúblicos.
O protesto seria uma resposta ao
eventual cancelamento' dos
reajustes salariais da categoria.

O ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, anunciou que os
salários dos servidores públicos e

dosmilitares estão congelados até
queo "rombo" deR$ 40bilhõesno

Orçamento, provocado pela
extinção daCPMF (Contribuição
Provisória sobre Movimentação
Financeira), esteja resolvido.

''Nós não temos amenor con

dição de decidir nenhum au

mento de pessoalnomomentoem
que eu tenho umdesequilíbrio no
Orçamento. Eu preciso primeiro
resolver os problemas do Or-

.

çamento para depois tratar disso",
disse oministro.

O Condsef não aceita as ex

plicações do governo e quer o

cumprimento de um acordo

negociado em dezembro. 'Nosso
reajuste não pode ser cancelado

por conta de ummotivo que não

tem nada a ver com 6 funciona
lismo", disse Sérgio Ronaldo da

Silva, diretor daCondsef
Segundo. ele, os servidores

devem se reunir com o ministro

PauloBernardonodia23. 'Neste

dia, esperamos que o ministro

mantenha os acordos já fechados.
Caso contrário vamos convocar

uma plenária para discutir

paralisação", ameaçou o diretor.

(FolhaOnline)

ECONOMIA Da Redação'
redacao@ocorreiodopoyo.com.br

Idosos pagam mais
o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-

3i), que mede a inflação entre a população idosa (acima de
. 60 anos), 'subiu 1,17% no quarto trimestre de 2007, em
comparação com a. elevação de 0,86% em igual trimestre do
ano anterior, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
No terceiro trimestre de 2007, o IPC-3i teve alta de 1,03%.
Com esse resultado, o índice fechou O ano passado com alta
de 5,04%, acima .da inflação registrada por esse mesmo

indicador em 2006 (2,26%). A inflação do ano passado
sentida pelos. idosos também foi superior à apresentada pelo
IPC-BR, que mede a inflação no varejo em todas as faixas
etárias e s�biu 4,60% no mesmo período.

I

Negócios
A direção da companhia de telefonia Oi (Telemar Participações)

negou nesta quinta-feira, através de comunicado ao mercado, que
já realizou a aquisição da Brasil Telecom, Porém, admite que as

negociações se intensificaram -sinal de que a compra devemesmo
ser concretizada.Segundo reportagem de Guilherme Barros e Elvira
Lobatonaedição de ontem, da FolhadeSão Paulo, opreço do negócio
foi acertado em R$ 4,8 bilhões -e, realmente, sem a assinatura de
nenhum documento.

As maiores empresas da Al
Petrobras e Vale do Rio Doce fecharam 2007 como as maiores

empresas de capital aberto na América Latina por valor de

mercado, segundo estudo feito pela consultoria Economática.A
petroleira estatalmanteve a liderança, e amineradora ultrapassou
a empresa de telefonia mexicana AmericaMovil para assumir o

segundo lugar.O estudo aponta ainda que as 25 maiores empresas
de capital aberto da América Latina têm juntas valor demercado
de US$ 1,072 trilhão -51,8% amais do que em 2006 (US$ 706,44
bilhões).Outra novidade na lista é que aumentaram o número

de empresas brasileiras: de 12 para 13. A nova integrante é a

Bovespa Holding -que abriu capital no mês de outubro. Os
mexicanos aparecem a seguir, com nove empresas.AArgentina
tem duas e o Chile, uma.

Comparação
Caso as empresas latino-americanas estivessem nos Estados

Unidos, Petrobras e Vale figurariam na lista dos 25 maiores.A
Petrobras ocuparia a quinta colocação, atrás apenas da

petroleira Exxónlvlobil, o conglomerado financeiro-industrial
General Eletric, a fabricante de softwaresMicrosoft e a empresa
de telefonia AT&T.Já a Vale aparece na 18ª colocação, sendo
a maior do setor de mineração.

lista por valor de mercado.
1. Petrobras (BRA/PetróleoeGás) - US$ 242,72 bilhões
2. Vale do Rio Doce (BRA/Mineração) - US$154j57 bilhões
3.AmericaMovil (MEX/Telecomunicaçães) - US$ 104,77 bilhões
4. Bradesco (BRA/Banco) - US$ 61,84 bilhões
5.Itaú (BRA/Banco) - US$ 60,02 bilhões
6. AmBev (BRA /Alimentos e Bebidas) - US$ 44,4 bilhões
7. Banco do Brasil (BRA/Banco) - US$ 42,47 bilhões
8. Telmex (MEX/Telecomunicações) - US$ 36,37 bilhões
9.WalMartMexico (MEX /Comércio) - US$ 28,65 bilhôes
10. Itaúsa (BRA/Participações) - US$ 27,4 bilhões
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.-------- ENTREVISTA------APRESENTAÇÃO

Malwee começa.os treinos
.

. /.

recuperando forma tfsíca

"MINHA CARREIRA ESTÁ
QUASE COMPLETA"

Falcão, um dos princi
pais jogadores da Malwee
está otimista para come

çar 2008. Segundo ele, a
meta é não perder a opor
tunidade de ser campeão
mundial pelo time. O tí
tulo viria para completar
a carreira do jogador. Em
entrevista ao Jornal O
Correio do Povo, Falcão
confessou as perspectivas
para a temporada:

Pré-temporada fica

prejudicada com oito

jogadores na Seleção
GENIElLl RODRIGUES

JARAGUÃ DO SUL

Depois de 40 dias de férias, o
time da Malwee voltou a treinar
namanhã de ontem. Preocupado
com a convocação de oito de

,seus jogadores para amistosos da
Seleção Brasileira na Malásia, o
técnico Fernando Ferretti,
iniciou os treinos com muita

atividade física, para que os
. atletas recuperem a forma omais

rápido possível.
O treinador confirmou que os

jogadores chamados farão falta
durante a pré-temporada. "De
certa forma vai prejudicar, ..

porque irá separar o grupo emum

momento importante que é a

preparação para o ano todo",
comenta. Mesmo assim, Ferretti
considera que a equipe está
acostumada.com as convocações
e é "natural que isso aconteça".
Os atletas Tiago, Falcão,
Lenísio, Chico, Leco, Willian,
Ari e Humberto ficarão na

Seleção entre os dias 18 de

janeiro a quatro de fevereiro.

Já.o auxiliar técnico, Marcos
Moraes, disse .que O time co

meça com um grande desafio

que é passar a pré-temporada
com desfalques importantes.

CP - Depois de um

mês de férias, preparado
para retomar aos treinos?

Falcão - Totalmente.

Joguei bastante nas férias,
não no ritmo de treino, mas
não fiquei parado.

CP - Qual a expectativa para temporada?
Falcão - Este ar;o será especial tanto para a Malwee

quanto para Seleção Brasileira. Ambas querem resultados,
temos que valorizar as duas partes. O foco está entre o time e

a Seleção.

Marcão e Ferreti terão o desfalque de oito jogadores durante a pré-temporada

"Este período é fundamental

para sustentar o time no de
correr do ano", conta. Ele
acrescenta ainda que a equipe
terá que jogar e treinar durante
o primeiro campeonato do ano:
a Super Liga de Futsal, de 10 a

17 de fevereiro, emUberlândia,
Minas. Gerais.

. Marcão e Ferretti enfatizaram

que o objetivo principal da
equipe para este ano é mesmo a

conquista do Campeonato
Mundial de Futsal, que poderá
acontecernoJapão ou emDubay.

"Estamos três anos esperando pelo
Mundial este será o objetivo da
Malwee em 2008: Mas queremos
também repetir o bom

. desempenho de 2007", observa
o auxiliar.

Segundo Marcão, os times

que poderão incomodar a

Malwee em 2008 são o Cortiana
do Rio Grande do Sul, que fez

grandes contratações, como o ex
jogador de Jaraguá Valdim, o

Joinville, tradicional adversário
do time jaraguaense, além da
Ulbra (RS) e Unisul (SC).

.

CP - Quais serão os principais adversários da Malwee?
Falcão - Os de sempre: Joinville, Unisul, que está com

bastantes contratações, Ulbra e Intelli de São Paulo. Mas
temos que fazer a nossa parte, somos favoritos também.

CP - O campeonato Mundial de Seleções acontece no
Brasil este ano, a pressão para vencer a Espanha é grande?

Falcão - A pressão sempre é grande para vencer

qualquer time. Temos o peso por não ter o último título
Mundial. Minha carreira está quase completa. O ano de
2008 será fundamental para mim, quero vencer o Mundial
de Clubes e o de Seleções.

e pretende reeditar o sucesso que
teve nos clubes Europeus e na

.

Seleção Italiana. Quanto à titu

laridade, Fabiano disse que a posi
ção será uma conseqüência do
trabalho. "O grupo é muito bom,
vimparaeconseguiromeuespaço".

Segundo Ferreti, os dois atletas
são bastante competitivos e.íoram
contratados depois de muita

observação. "Nos baseamos nas

posições que tínhamos mais

deficiências", observa.

parte novamente desta trajetória
vitoriosa", comenta ogoleiro, que já
jogou no time jaraguaense no ano

de 2001. "Terei que dar conta do
recado. Fui contratado para suprir

, as faltas doTiago", revela.
Já Fabiano, considerado o me- .

lhor jogador da Eurocopa, foi
avaliado pelo técnico Ferretti como
"jogador polivalente" (que pode
atuar em qualquer posição). Ele
tambémjogounaMalwee, em2003,

Diogo, confirmado desde
dezembro do ano passado, veio
para substituir a altura o goleiro
Tíago no período que o titular
estará defendendo a Seleção
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Leandro eAloísio devempartirparao exterior
Aloísio deixou nas

mãos da diretoria

possível transferência

SÃO fAULO
Depois de acertar com o

volante Fábio Santos, do Olym
pique de Lyon, o São Paulo pode
ter duasbaixas importantes para a
temporada 2008.Omeio-campis
ta Leandro e o atacante Aloísio
receberam ofertas do exterior e

podem acertar suas saídas do
Morumbi.

Uma das peças importantes do
técnicoMuricyRamalho, omeio
atacante Leandro recebeu oferta
doVerdyTokyo,doJapão.Noano
passado, o jogador prolongou seu

vínculo até a temporada 2010. Já

o centroavanteAloísio pode atuar
pelo futebol árabe.Vítima de uma
seqüência de lesões desde que

chegou ao Morumbi, o centro

avante tem vínculo com o São
Paulo até fevereiro de 2009.

O jogador, não deu grandes
detalhes sobre a oferta e deixou
seu futuro nas mãos da diretoria
do São Paulo. "Propostas todos os
jogadores recebem, principalmente
pelo anoque fizemos.Todo jogador
do São Paulo, do Rogério até os

reservas, sempre recebem. As

propostas que eu "recebo são

passadas para a diretoria, como
aconteceu nesse caso. Nem sei

se é irrecusável porque não vi

números", afirmou o camisa 14.
Por enquanto, a diretoria do

São Paulo evita falar nas

IVAN STORTI/LANCEPRESS

negociações, até porque os dois
.

treinaram normalmente ontem
no CT da Barra Funda. "Nós

ignoramos essas notícias. Para o
São Paulo, não chegou nada",
afirmou o vice de futebol Carlos

Augusto de Barros e Silva, o

Leco. Contudo, o dirigente não
garante a permanência dos
atletas. "Não posso dizer que a

chance ézero de ambos saírem",
acrescentou.

Para completar, outros atletas
suplentes estão nos planos de um .

rival: os meias Souza e Hugo e o

atacante DiegoTardelli interessam
ao Santos, do técnico Emerson
Leão. 'Já estão falando que oHugo
acertou, mas eu almocei com ele:
e o elenco. Não tem nada con-

firmado', avisou Leco. Aloísio confirma proposta de clube árabe para 2008, mas diz que prefere ficar

Hamilton se diz satisfeito com novo carro da Mclaren
ESPANHA

O inglês Lewis Hamilton
testou pela primeira vez o novo

MP4-23, carro· da equipe
Mcl.aren para a temporada de

2008, ontem, no circuito de

Jerez, na Espanha.i.Ao todo, o
piloto deu 34 voltas e marcou o

melhorde tempo de 1m19s132.

OtempodeHamilton foimeio
.

segundomais baixo que o obtido
pelo piloto de testes espanhol
Pedro de laRosa (lm19s655), na
véspera, e mais de um segundo
melhor que o finlandês Heikki
Kovalainen (lrn20s559). Piloto disse que esperava a hora para testar o novo Carro para temporada

Ramengo quer Souza e Tardelli juntos e sem brigas
RIO DE JANEIRO

O Flamengo acionou sua

área diplomática para apagar
o incêndio provocado por Sou
za e abastecido também por

Diego Tardelli. Na quarta-fei
ra, 9, os dois bateram boca pe
la imprensa e a diretoria ru

bro-negra tratou dêminimizar
o episódio.

Embora Tardelli ainda não

esteja contratado, o vice

presidente de fútebol do

Flamengo, Kléber Leite,

avisou - brincando - que vai
-

separar a suíte 101 para os dois
ficarem e se acertarem. Houve
também uma rápida conversa

com Souza para evitar des

dobramentos da polêmica.
Na última semana, o jo

gador do São Paulo afirmou

que seria um sonho jogãr- no
Flamengo com Ronaldo. O

',

atual camisa 9 da Gávea não

gostou e respondeu afirmando
que o· possível companheiro
teria de suar muito para não

ficar no banco. Souza com

pletou lembrando que nunca

viu Diego Tardelli ser arti
lheiro do Brasileiro.

As farpas não ficaram sem

resposta. Diego Tardelli iro
nizou e disse que estranho
seria se de sonhasse jogar
com Souza e não com Ro
'naldo. Kléber Leite espera
concluir a contratação do

jogador do São Paulo ainda
essa semana e acabar com a

precoce polêmica.

Janeth está nos planos do presidente
Grego para Olimpíadas de Pequim
RIO DE JANEIRO
A ex-jogadora de basquete

Janeth, que já demonstrou sua

vontade de estar nas Olimpíadas
de Pequim, podemesmovir a fazer
parte da delegação brasileira nos

Jogos de 2008. Quem garantiu foi
o próprio presidente da Confe-

. deração Brasileira de Basquete,
Gerasime Bozikis, oGrego. Grego
disse que Janeth está nos seus pla
nos para as Olimpíadas, possivel
mente como integrante da comis
são técnica de uma das seleções.

"Qualquer seleção quer ter
uma Janeth, seja como jogadora
ou na comissão técnica.A [aneth
pode trabalhar com a gente, mas
não necessariamente na 'seleção

principal.Aliás, ela já tem feito isso
em off. Ela sempre conversa com
os jogadores da seleção, dá con

selhos", revela ele
Janeth, que deixou as qua

dras no encerramento dos Jogos
Pari-Americanos do Rio,

_ também espera poder participar
das Olimpíadas de Pequim de

alguma forma.
-

"Já disse para ele que quero
muito ir. Pode ser como assis

tente, corno dirigente ou como
comentarista. De alguma forma,
vou estar lá. Mas, em último
caso, posso ir como torcedora
mesmo. Mas como jogadora
posso garantir que não será",
afirmou a ex-jogadora.
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Janeth se despediu das quadras nos Jogos Pan-Americanos de 2001
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