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Gerência de Saúde
afasta possibilidade
de febre amarela
Mas confirma um caso de

leptospirose em Jaraguá do Sul.
,

• PÁGINA 5

Santa Catarina
solicita remessa

,

de novos lotes,
A grande .procura por vacina
,contra a febre amarela

provocou o desabastecimerrto
em tOdp o Estado; mas
segundo a Secretaria de

Saúde, no final de semana a'

,

situação será normalizada .

• PÁGINA 1.2 .

Bandidos tentam
arrombar caixa

·

dentro de empresa
• PÁGINA5

JARAGUÃ DO SUL E VALE DO ITAPOCU • N° 5.821 • R$ 1,00

Femusc com abertura marcada.
o Festival de Música de Santa Catarina começa no

próximo domingo, dia 20, na Scar. Ao todo são 14 dias,
cerca de 800 instrumentistas e mais de 200' concertos.
Com orçamento de R$ 1, 2 milhão, o festival vai reunir

estudantes e professores de diversos países. Esta é a

terceira edição do evento. Nas duas anteriores, rea

lizadas em janeiro de 2007 e 2006; cerca de dois-mil
músicos passarampor Jaraguá do _Su�.

PIERO RAGAZZI

-

•
.

*

o diretor do Femusc, o maestro Alex Klein, diz que quer humanizar o conceito formado sobre os profissionais da música erudita _ PÁGINAS 6 E 7
�

,

-.�
.

'

\
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o Femusc é de todos
"

• EDITORIAL

Neste domingo, Jaraguá do
Sul passa a ser a capital mun
dial da música erudita. Gran-
des nomes e iniciantes se mis
turam com uma platéia sedenta
por boa música. Concertos na

Scar, nos hospitais, na Praça e

no shopping fazem do Femusc
o mais democrático festival de
música.

Os melhores instrurnentis
tas do mundo vão transformar
a cidade entre os dias 20 de

.

janeiro a 2 de fevereiro, no mais
belo dos palcos. Será uma ma
ratona de cerca de 200 .con
certos a preços acessíveis. São
800 músicos com os mais
diferentes sotaques e idiomas
espalhados por todos �s cantos.

Cabe a população
saber aproveitar .esta
oportunidade e estar

receptiva aos visitantes"

A iniciativa da Scar, com in

centivo do governo do Estado
e patrocínio de grandes em

presas, promete quebrar o

silêncio e emocionar famílias
inteiras.

Mesmo estando apenas na

terceira edição, o Festival já en
trou para o calendário inter
nacional damúsica, conquistou
a confiança de centenas de jo
vens alunos que viajam milha- .

res de quilômetros para estar por
duas semanas em Jaraguá do'
Sul num encontro com pro
fessores das melhores 'orques
tras do mundo.

Se a edição de 2007 causou

uma boa impressão, o desafio
agora é surpreender ainda
mais. Tomar a cidade uma op

ção para os milhares de turistas
que têm como destino as praias
catarinenses é só uma das pos
sibilidades que o Femusc abre.

Cabe agora a população
saber aproveitar esta opor
tunidade, estar receptiva aos

visitantes, participar e se en

volver com este projeto que en
grandece a cultura e enobrece
estepovo.

• PONTO- DE VISTA

Brasil. pós-CPMF:
promessas não cumpridas
A movimentação da

sociedade brasileira ao longo
de 2007 mostrou que a

.
maiória da população se

posicionou contrariamente à

permanência do imposto
representado pela CPMF -

Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira,

I que ao longo de muito tempo
possibilitou ao governo
amealhar bons recursos que
teoricamente deveriam ser

destinados à saúde pública.
Com o fim do chamado
imposto do cheque, o tesouro
alegou perda de receita de
mais de 40 bilhões de reais.

Havia a expectativa de que
o governo usaria da
criatividade para recompor
seu caixa, até porque a carga
tributária já era excessiva e

com menos gastos públicos a

perda daquela receita seria

compensada.
Não foi isso que se viu.

Tímidos anúncios de redução
das despesas de custeio da

máquina administrativa e

economia em investimentos
que não sejam tão prioritários
para o País em relação a

outras necessidades, foram
feitos pelas autoridades. O
próprio presidente e sua

equipe econômica, que antes
haviam assegurado que a não

continuidade da CPMF não

implicaria em novos aumentos

da cargà tributária deixou a

promessa de lado parà
anunciar o aumento do IOF
e da CSLL. Ou seja, elevações
de alíquotas sobre as

operações financeiras e sobre
o lucro líquido, passaram a

ganhar força na virada do ano
e trouxeram uma situação de

desconfiança no início de
2008 junto ao setor produtivo.

Em ano eleitoral, é preciso
acompanhar com interesse

.

essas decisões tomadas pelo
pessoal que cuida da
economia em Brasília. Nos
bastidores já se pensa em

ressuscitar o imposto do

• Paulo César
Chiodini, presidente
daACIJS-

.

Associação
Empresarial de
Jaraguá do Sul

• DO LEITOR

Saúde bucal- Má oclusão
Má oclusão significa "mor

dida" inadequada. Como a

manutenção da saúde da ATM
depende de uma boa oclusão,
potencialmente, todo portador
de má oclusão é candidato a ter

problemas naATM (articulação
rêmporo-mandíbular) .

A oclusão ideal ocorre quan
do todos os dentes superiores
,(maxilares) se encaixam le
vemente sobre os dentes in
feriores (mandíbulares). Todosos

.. dentes são alinhados, retos e

espaçados proporcionalmente.
Os dentes superiores não

permitem que as bochechas e os

lábios sejammordidos e os dentes
.inferiores protegem a língua.

A influêricia negativa dos
hábitos bucais sobre a ocorrência
de más oclusões tem sido
relatada em vários estudos.
A chupeta é um bem de

consumo de preço reduzido,
amplamente acessível à po
pulação. Sua utilização é esti
mulada pelos pais, frente ao

choro infantil.
A sucção de chupeta é um

fator de risco à má oclusão,
principalmente em crianças com

. idade acima de três anos, porque,
os efeitos dos hábitos, porventura
existentes antes dessa idade,
sofrem um processo de correção
espontânea namaioria dos casos.
Ou seja, ainda que a rnani-

festação da má oclusão seja
proveniente de hábitos em pe
ríodo anterior à idade de três

anos, a interrupção dos hábitos
bucais a partir dessa idade tem
apresentado um prognóstico
mais favorável.

Poucas pessoas possuem uma.

oclusão perfeita. No entanto, a
maioria das anomalias da
oclusão é tão mínima que não

requer tratamento. Os benefí
cios do tratamento da má
oclusão grave ou moderada
incluem uma maior facilidade
de higienização dos dentes,
reduzindo o risco de cáries e

doenças periocÍontais (gengi
vite ou periodontite).
A má oclusão tipo 1 é a mais

comum. Ocorre quando a mor

dida é normal, mas há dentes

apinhados oumal posicionados.
A má oclusão tipo 2, deno

minada retrognatismo ou
-

sobremordída, ocorre quando O'

maxilar e os dentes superiores se

sobrepõem ao maxilar e dentes
inferiores.
A má oclusão tipo 3, deno

minada prognatismo ou sub
mordida, é a menos comum.

Ocorre quando omaxilar inferior
se projeta para a frente e os

dentes inferiores se estendem
sobre os dentes superiores.

• Vilson S. Schambeck, odontologista

Os textos para esta coluna deverão ter nomáximo 25linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem
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• ENTRE ASPAS

" "Meu marido diz que sou meio louca porque
desejo coisas queaté Deus

,

duvida. M�s sonhar não faz mal a ninguém,
não tira pedaço".
Da �presentadora Ana Hickmann.

Editora: Patrícia Moraes
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cheque, embora muitos

especialistas afirmem que o

País possa conviver sem a

CPMF ou qualquer outra
forma de imposto que surja em
seu lugar. Enquanto não se

define nenhum projeto de

arrecadação, começam a

surgir efeitos imediatos como
o corte de projetos. Para Santa
Catarina há ameaças quanto
à continuidade de alguns dos

projetos importantes que
vinham sendo discuti
dos, como é o caso da in

teriorização do ensino su

perior federal via um campus
da UFSC na região norte, e

a própria duplicação da BR-
280, entre outras perdas de
verbas ..

É necessário que as li

deranças da região se man

tenham atentas para que estas

prioridades vitais à nossa

infra-estrutura tenham con

tinuidade e que as promessas
feitas após ampla mobilização
sejam de fato cumpridas.

Diretor: Nelson Luiz Pereira
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POLITICA
Dia "O" l'
Dia30 de janeiro o Tribu

nal Superior Eleitoral julga
um balaio de pedidos enca
minhados por partidos pe
dindo a devolução deman
datos com base em parecer
do próprio TSE, atingindo
políticos que mudaram de
legenda a partir de 27 de
março.Da região, está incluí-

.

doovereador[aimeNegher
bon (pMDB), cujornandato
o PT querdevolta..
";_

Dia "O" 2
Se a defesa do vereador

.

não convencer o TSE, ele
perde o mandato. E, por
conseqüência, a vice

presidência da Câmara,
eleito que foi no final de
dezembro. Função, aliás,
alvo de mandado de

segurança impetrado pelo
vereador Jaime Negherbon
(PMDB), avocando o re

gimento interno do Legisla
tivo. Que impede ocupar o
mesmo cargo na mesma

legislatura.

Dia "O" 3
De qualquer forma, se

correr o bicho pega, se ficar
o bicho come. Ronaldo
Raulino (PDT) foio segun
domais votado para a vice

presidência. E quer o cargo
para abrir espaço à oposição
na mesa diretora do Legis
lativo, com três cadeiras

ocupadas pela base do

prefeito e pela aliada de úl
timahoraMaristelaMenel.

De favor
AmbulânciadoSamuque

atende Jaraguá do Sul é

emprestadapelogovernodo
Estado.Aoriginal, comuma

rachadura no teto, está na
oficina.

DIVULGAÇÃO

Isenção
A Câmara dos Deputados analisa projeto do

deputado Carlos Abicalil (PT-MT), que proíbe
instituições financeiras de cobrar dos apo
sentados e pensionistas tarifas ou qualquer outra
forma de contrapartida pela prestação de serviços
bancários básicos. O parlamentar argumenta que
com a queda da inflação, a partir de 1996, o setor
financeiro tem aumentado a cobrança de tarifas
para compensar a perda de seu faturamento
anteriormente obtido com o denominado "im-

.

posto inflacionário". O que atinge a todos,
aposentados ou não.

Celso Machado
Il'dacao@ocorll'iodopovo.com.br
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Chiadeira
Motoqueiros cobram as

mesmas regras estabelecidas
peloContranparamotosda
PM e dos Correios. Incluin
do detalhes do capacete e

baús. Também denunciam
a liberação d� placas ver

níelhasparamotoscomaces

sórios de serviço fora do pa
drão determinado. Aliás,
coletes e fita adesiva refleti
va sumiram domercado.

Em famlia
Confirmado para o Mi

nistériodasMinas eEnergia,
, o senador 'Edíson Lobão

(pMDB) dá lugar ao filho,
o empresário Edison Lobão
Filho (DEM), seu primeiro

. suplente e acusado de co

mandar uma rede de so

negação de impostos no'
Maranhão. Também é réu

em um processo criminal

que apura o funcionamento
de umaemissoradeTVclan
destina.Amãe.Nice Lobão

.

(IDEM), é deputada federal.

Llecá
Com a assinatura do

presidente Lula, o BNDES
vai emprestarUS$ 1 bilhão

para Fidel Castro construir
rodovias e hotéis, de olhono
turismo internacional hoje
em queda por lá. E nós aqui
trafegando em estradas
esburacadas, com a rede
hoteleira tendo de se virar.

Prevenção
Tramita no Senado um

projeto de lei que toma

obrigatório o regime de

separaçãodebens da pessoa
maior de 70 anos quando
houver casamento. Para
evitar o gôlpe do baú, que
vitima não poucos idosos,
seja homemoumulher.

RETRANCA

Matadores
Em 2007, as polícias rodoviárias federal e estadual

autuaram média de quatro motoristas dirigindo
bêbados pelas estradas catarinenses por dia. De janeiro
a dezembro do ano passado, exatos 1.385. Em 2006
foram 1.038. São assassinos em potencial.

Mão amiga
Governo federal já destacou do orçamento R$ 174

milhões para propaganda de obras incluídas no

Programa de Aceleração do Crescimento, oPACo Em
ano eleitoral, o investimento pode e vai beneficiar
candidaturas do PT e partidos aliados.

o ídolo
,

Confessar ter sido da geração que idolatrava a

revolução em Cuba liderada por Fidel Castro, é

normal. Milhares desinformados tiveram o mesmo

comportamento.Masmanter a idolatria por Fidel, um
exterminador implacável de opositores aoseu governo,
como o fez o presidente Lula em visita ao país, assusta.

Realidade 1
'

Dados do TSE revelam a baixa escolaridade do
eleitorado. Pouco mais dametade, 51,5%, dos 127,4
milhões de eleitores aptos a votar até o final de 2007
não tinham 9 primeiro grau ou apenas lêem e

escrevem. Inclui-se outros 6,46% de eleitores
analfabetos, presas fáceis de políticos espertos.

Realidade 2
Se o TSE compilasse o grau de escolaridade dos que

se candidatam a cargos eletivos e os que são eleitos, por
certoo quadro seria tão oumais preocupante, embora o
presidente Lula garanta que nunca antes nesse país se
investiu tanto na educação.

Rebate
Vereador Adernar Winter diz estar tranqüilo

quanto à ameaça de expulsão do partido. Vai mais
além: acha que, antes dele, o próprio presidente do
diretório do PSDB, lrineu Pasold, é quem deveria
ser excluído. E cita fatos: 1) como secretário daSaúde
do ex-prefeito Durval Vasel (PTB), filiou-se ao

PSDB, partido adversário, e foi vice de Geraldo
Weminghaus (PFL) em 1996; 2) quando prefeito,
em 2000, enquanto o diretório estadual apoiou Luiz
Henrique, subiu no palanque com EsperidíãoAmin
(PP); 3) em 2006, não teria movido uma palha em

favor de LHS, apesar da aliança com o PMDB.

Uu V_II-'�I�":JJJ.jl v
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IMPASSE

"Regimento Interno não tem força de Lei""
Ronaldo Raulino não acredita
na perda da vaga de vice

por conta de mandado

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL
"Nenhum juiz vai dar ganho

de causa com base em um

regimento". A afirmação é do
vereador Ronaldo Raulino

(PDT), em resposta ao anúncio
de que Q vereador Jaime
Negherbon (PMDB) vai

impetrarmandado de segurança
pedindo anulação da resolução
que o destitui da vice

presidência da Câmara de

'vereadores. Negherbon foi eleito
para o cargo, mas que!ll assumiu -

foi Raulino, segundo colocado
na eleição daMesaDiretora, por
uma decisão do então presidente
da Casa, Rudolfo Gesser (PP).

Gesser entendeu que o

peemedebista está impedido de
ser vice-presidente, pois já
ocupou a vaga, em 2005. A
decisão foi baseada no artigo 20·
da Lei Orgânica do município,
que afirma que o "mandate da
Mesa será de um ano, proibida a

reeleição de qualquer de seus

membros para o mesmo cargo,
na mesma legislatura".

1á Negherbon baseia sua

argumentação Regimento
Interno da Câmara, que só

impede a recondução para o

mesmo cargo "na eleição
imediatamente subseqüente".
Portanto, como em 2007 o

peemedebista não foi vice

presidente, ele poderia retornar
ao cargo este ano. ''Além disso,
os cargos da Mesa Diretora são

eletivos. Ninguém pode ser

simplesmente nomeado",
argumentou à colega de
bancada, Pedro:Garcia.

Raulino disse ontem que, por

enquanto, não vai tomar

nenhuma providência jurídica
em reação ao mandado de

segurança. Ele entende que, se

Negherbon está impedido
legalmente, cabe ao segundo
colocado ocupar a vaga, como

prevê a.lei eleitoral.
"Mesmo que o juiz decida por

uma nova eleição para vice

presidente, o Jaime não pode
concorrer, porque já foi",
argumentou.

No caso da convocação de
uma nova eleição, Raulino
lembra que os outros dois
vereadores da situação -

Ademar Winter (PSDB) e José
Osório de Ávila (OEM) - não

podem ocupar cargos na Mesa

Diretora, porque são suplent-es.
"De qualquermaneira, quem vai

ganhar a vice-presidência é o

grupo da oposição".

PERDA DE MANDATO
O vereador Jaime Negher

bon (PMDB) afirmou ontem

que "não há possibilidade" de
ser cassado em decorrência do

� processo movido pelo PT de

Jaraguá do Sul contra ele. O
.• partido tenta reaver na Justiça

o mandato de Negherbon,
eleito pela sigla em 2004. On
tem, o vereador garantiu ter

provas de que se desfiliou do
PTem julhode 2006, portanto,
não seria atingido pela deter
minação do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral), restrita à

políticos quemudaramde par
tido depois de 27 demarço de
2007. "Por enquanto, o TRE

Negherbon ainda não foi notificado

não me notificou. Assim que
me chamar, vou apresentarmi
nha defesa", resumiu o verea
dor, que em setembro do ano

passado ingressou no PMDR

CÉSAR JUNKES

'��

Ronaldo Raulino destaca que mesmo que seja convocada nova eleição, Negherbon não poderá concorrer

3275·2230 .

Chegou
Mr. Beef,
sabor a toda 'prova.

Carnes
Bebidas
Acessórios

Temperos
* *
* *.* * *

A griffe do seu churrasco

RUA WALTER MARQUARDT, 131
VILA NOVA I JARAGUA DO SUL
www.mrbeef.com.br
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Gerência de Saúde nega caso

de suspeita de febre amarela
o que foi confirmado
p paciente, que já teve

alta, com leptospirose

CAROLINA TOMASELLI

JARAGUÁ DO SUL
A Gerência Regional de

Saúde de Jaraguá do Sul
descartou ontem a hipótese de
suspeita de caso de febre
amarela no município. A
notícia circulou ontem na

cidade, e deixou a população'
apreensiva, principalmente
devido à ausência de vacina
contra a doença, que deve
estar disponível a partir do
início da próxima semana. A

gerente regional de Saúde,
Aline Mainardi, disse que tudo
não passou de boato.

.

Apesar de desconhecer a

origem da informação equi
vocada, ela acredita que tenha
havido um mal entendido por
conta de dois pacientes inter
nados no Hospital e Materni
dade São José. Segundo a

gerente, o que foi confirmado
é um caso de leptospirose, mas
o paciente passa bem e inclusi
ve já teve alta do hospital. A
leptospirose é uma doença
causada pela bactéria Leptos
pira, presente na urina do rato,
seu principal transmissor. Se

.

não for tratada, o paciente po-
'de sofrer danos nos rins, me

ningite e problemas respira
tórios.

O outro caso, informou

Aline, trata-se de um caso de

suspeita de.malária, já descar
tado com a realização de dois
exames can 'F' ·l.1.tivos, na quar
ta-feira e ontem. "E estamos

investigando dengue. É um

paciente que veio de Rondô-

Gerente da Saúde, Alice Mainardi, diz que caso de febre amarela não passa de boato

nia, ou Roraima, que são áreas

endêmicas", disse Aline, lem
brando que os sintomas destas

doenças são semelhantes aos da
febre amarela, o que pode ter

causado a confusão.
"Mas, em princípio, não

temos confirmado nenhum caso

de febre amarela em nossa
região. A população pode ficar
tranqüila", continuou, infor
mando que a Gerência provi
dencia a disponibilização de
mais vacinas para aqueles que
vão viajar para as áreas endêmi
cas. "Pedimos à população que
não procure as unidades de saú
de indiscriminadamente. Que
tenham solidariedade para com

quem vai viajar para as áreas
endêmicas. Estes é que devem
ser vacinados", ressaltou.

A gerente informou, ain
da, que na página da internet

www.dive.sc.gov.br está dis

ponível a lista dos municípios
situados em regiões de risco

de contaminação da doença.
"A lista também está disponí
vel nas secretarias municipais
de saúde, para quem não tem
acesso à internet".

-

Radiologia Odontológica

Especialista em Radfologia II Endodontia
Meslrando em Periodontia

Prof. Colab. das Disciplinas de Radiologia
eAtividades Clínicas, da Faculdade

deOdon'
.

�sde 2000.

lista dos selecionados no concurso

da Prefeitura 'será divulgada hoje
JARAGUÁ DO SUL
Apartirde hoje,moradores de

Jaraguá do Sul e região podem
estar aum passo de realizaro sonho
da estabilidade profissional. Será
divulgada nesta sexta - feira, a

partir das 14h, a lista como nome

dos pré-selecionados no concurso
público da Prefeitura Municipal.
A relação dos classificados na

prova objetiva e de redação estará
disponfvel nomural dà prefeitura,
no site da Acaf� (www.acafe.org.
br) ou da prefeitura (wwwjaragua
dosul.com.br).

Mas a presidente daComissão
do Concurso, Cláudia Meurer

Muller, lembra que esta é apenas
Uma das fases eliminatórias. "O
resultado final sai somente.no dia
31 e para algumas vagas ainda são
necessárias provas práticas",
explica.

MAIS PROVAS - Quem se

candidatou aos cargos de

motorista, operadordemáquinaou

programador precisa comprovar
habilidade no desempenho da

função pretendida. A prova

prática acontece nos dias 26 e 27
de janeiro e tem duração de 30
minutos.Os testes serão aplicados
por especialistas de cada área e

com equipamentos da própria
prefeitura.

Já os candidatos com nível
médio devem encaminhar até o

dia 25 a documentação relativa a

cursos, seminários ou palestras que
tenham participado e que tenha

relação coma função pretendida.
A prova de títulos também conta

pontos para a classificação dos
candidatos.

Quemconcorréu aos cargosde
nível superiorpode enviar aAcafe
certificado de pós-graduação,
especialização, doutoradoou pós
doutorado. E todos os candidatos
podem comprovar a experiência
profissional através de declaração
reconhecida em cartório.

Ladrões tentam arrombar ·caixa
eletrônico de empresa da região
SCHROEDER
A madrugada de quarta para

quinta-feira foimovimentadapara
a Polícia Militar do Vale do

Itapocu, foram registradas uma

tentativade arrombamento e uma
tentativa de assalto. A primeira
ocorreu na empresa Neki

Confecções, em Schroeder, onde
três bandidos tentaram arrombar
um caixa eletrônico do Bradesco.
Apósquebraremopaineldocaixà,
o alarme foiacionadonamatrizdo
banco que chamou a Polícia
Militar de Schroeder.

Os bandidos, dos quais dois

encapuzados, ciesistiramdo roubo
e fugiram levando o revolver do
vigilante noturno, Aloísio
Stachewski, gerente do Bradesco

no município, afirmou que "as

máquinas são monitoradas 24
horas pelo departamento de

segurança". ,De acordo com ele,
esta foi a segunda tentativa de
arrombamento do caixa eletrônico
instalado na mesma empresa. A

primeira ocorreu na primeira
quinzena de dezembro, ou seja, .

pouco mais de trinta dias.
O próprio gerente foimantido

refém na noite do dia 27 de
dezembro dentro da casa onde
reside com a família, no centro de
Schroeder. Aloísio convenceu os

bandidos anãorealizaremo assalto
à agência onde trabalha infor
mando que o cofre somente abre
com dispositivo de hora. Os
bandidos fugiram sem ter êxito.

EnlregamO$�lllil$�m seu Consultório

R. Angelo Schiochet, 77·SaJa:03-Centro
Jaraguá do Sul-SC (Em frente da Mauro Veiculas)

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

�i BREITHAUPt,·
SUPERMERCADO$
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FEMUSC 2008

Femusc começa domingo com Concerto. de Gala
Cidadl' abriga quasl'
800 músicos, l'ntrl'
alunos l' profl'ssorl's
KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Uma chance de ver e ouvir

alguns dosmelhores instrumen
tistas do-mundo. Umamaratona
de cerca de 200 concertos a

preços acessíveis. A união de

quase 800 músicos vindos de
diferentes cidades das Américas
com apenas um objetivo: tocar.

Estes são apenas três dos
inúmeros motivos sugeridos pela
organização do Femusc (Festival
de Música de Santa Catarina)
paravocê sairde casanas próximas
duas semanas. O destino?

Qualquer uma das apresentações
programadas a partir de domingo
em Jaraguá do S�l ou em diversas
cidades do Norte catarinense,
como Barra Velha, Joinville,
BalneárioCamboriú, Itapema, São

Bento do Sul e Corupá.
Para participar, segundo a

presidente do Instituto Femusc,
Mônika Hufenüssler Conrads,
basta "sentar, fechar os olhos e

escutar". Ou, ainda, procurar
formas de interagir com mais

proximidade. Entre elas estão o
coral, montado somente com

pessoas da comunidade, e a�
sessões diárias, de bate-papo
coordenadas pelo maestro Alex
Klein. Quem preferir, pode
também incentivar as crianças a

desvendar violinos, tímpanos,
harpas, tubas e todos os outros

instrumentos nas edições do

"Zoológico Musical".
Ao todo, o evento se estende

. por 14 dias e ofereceumaimensidão
de alternativas pata os amantes da
música erudita. Nos palcos, ao
contráriodoquemuitos imaginam,
a grande parcela dos integrantes
das orquestras e grupos de câmara
não tem mais de 26 anos. Além

PROFESSORES sAo 'o lSPETAcUlO
.

Para muitos dos cerca de
700 alunos aceitos no Femusc,

r·
a possibilidade de estar ao

lado de instrumentistàs de

!II renome internacional já vale
, a viagem até Jaraguá do SuL

Conforme o diretor-artístico
do festival, Alex Klein, um
dos principais. requisitos na

escolha dos professores é a

capacidade de integração

corn os participantes. "Só
convido os humanistas. Quero
gente que vá lá e desmistifique
a idéia de que músico bom é

uma espécie de deus)', explica.
Por isso, não será difícil

encontra-los dividindo mesas de
lanchonetes e bares corn os

estudantes. Mas, quem não está

nestas confraternizações, também
tem a chance de vê-los de perto

disso, na relação de professores
convidados, há profissionais
reconhecidos no mundo inteiro.

São 17 brasileiros, outros vindos da
Europa, dos Estados Unidos,
Oriente Médio e do continente

americano. No lado dos alunos, o
intercâmbio é entre representantes
de quase todo o Brasil e jovens
músicos de 12 países.

.

Esta é a terceira edição do
evento. Nas duas anteriores,
realizadas em janeiro de 2007 e

2006, cerca de dois mil instru
mentistas passaramporJaraguádo
SuL Neste ano, o orçamento do
Femusc chega. a R$ 1,2 milhão,
valor considerado econômico,
levando em consideração os

gastos de festivais realizados em

outros Estados. Dessaquantia, R$
700 mil serão repassados pelo
governo de Santa Catarina. O
restante deve sair dá venda de

ingressos e parcerias com a

iniciativa privada.
,

o'

ao longo dos concertos. Um
dos mais esperados é Jay
Friedmann. O trombonista faz

parte da Orquestra Sinfônica
de Chicago, nos Estados
Unidos, há mais de quatro
décadas. Alémdele, os ânimos
dos músicos também se

.

acentuam corn-o nome de
Milan Turkovic.'O professor
de fagote vive em Viena.

ESTA LISTA DE RENOMADOS INSTRUMENTISTAS INCLUI AINDA:

MAESTROS: Alex Klein, Norberta Garcia, Pablo Almada e Jay Friedmann
FLAUTA: Curt Schroeter e Alberto Almarza

.

VIOLINO: Daniel Guedes, Norberta Garcia, Charles Stegeman, Jorge Risi, Clara Takarabe �Marcello Guelchfeld

I.
VIOLA: Emerson Di Biaggi, Richard Young e Ori Kam

�
VIOLONCELO: Bernhard Loercher, Antonio Del Claro eWatson Clis
CONTRABAIXO: Brad Opland e Mi�on Masciadri
OBOÉ: Washington Barella e David Wa�er
CLARINETE: Ovanir Buosi e Romain Guyot
FAGOTE: Fábio Cury e Milan Turkovic
SAXOFONE: Rodrigo Capistrano
PERCUSSÃO: Michael Rosen e Carmo Bartoloni
HARPA: RitaCostanzi -----------4
voLÁO: Mário Ulloa, Henrique Pinto e Eduardo Isaac
PIANO: Viviane Taliberti e Fany So�er

. TROMPETE: Charles Schlueter e Femando Dissenha

. TROMPA: Luiz Garcia e Eric Ruske
TUBA: Marcos dos Anjos
TROMBONE: Dárcio Gianelli, Jay Friedman (semana 1)
e Damn Milling (semana 2)

Edição de 2007 do Festival reuniu cerca de mil instrumentistas
I

ABERTUHA
As primeiras notas musicais do Femusc vão sertocadas nodía 2, domingo. O
concerto acontece no Grande Teatro Scar, a partir das 20h30.lntegram o evento
os professores Mario Ulloa, Fany Salter, Rita Costanzi, Jorge Risi, Emerson Di
Biaggi, Bernhard Loercher e o diretor-artístico do festival, Alex Klein. Os
ingressos custam R$ 16. Estudantes e pessoas com mais de 60 anos pagam
R$ 8, As entradas devem ser compradas na bilheteria do Centro Cultural ou na

rede de postos Mime, O telefone de contato para dúvidas é 3273-2364 ou 3275-
2477. Outras informações via internet no endereço www.femusc.com.br.

INGRESSOS -

Os ingressos têm preços diferenciados
conforme o dia e a apresentação escolhidos.
Para os concertos de gala, eles custam R$ 16

(inteira) e R$ 8 (meia-entrada). Nas outras

apresentações diárias, das 21 h, o valoré de R$
10 e R$ 5, respecfívamente. Já no Grande Con
certo, realizado na Arena Jaraguá, o público paga
apenas R$ 2 (antecipado) e R$ 4 (no dia do

evento). Todos estão sendo vendidos na Scar e
nos postos Mime, As apresentações dos
projetos 'Jovens Solistas", "Zoológico Musical"_,
"Concerto para Famílias", e "Música de Câmara
com os protessores", além da Banda Femusc,
têm entrada franca. .

PROGR�MAÇÃO
Domingo, dia 20
20h:30 - Grande Concerto de Abertura, na Scar

De segunda a sexta-feira
13h - Música de Câmara com os alunos, na
Praça de Alimentação do Shopping Breithaupt
19h - Jovens Solistas, na Scar

.

20h15 - Musicalmente Falando, na Scar
21 h - Grandes Concertos, no Grande Teatro Scar

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



o .CORREIO DO POVO ESPECIAL SEXTA-FEIRA, 18 de janeiro de 2008 17
redacao@ocorr�iodopovo.com.br

DEDICAÇÃO

Encontro empolga músico que
deixa as férias para depois
Instrumentistas

chegam à cidade
a partir de hoje

KEllY ERDMANN

JARAGUÃ DO SUL

Enquanto amaioria: das pessoas
aproveita o início do final de se

mana para descansar e se divertir,
centenas demúsicos devempassar
a noite de sexta-feira dentro de
um ônibus. E mais, alguns deles
só chegam ao destinornais de 15h

depois da partida ou, ainda, um
ou dois dias após sair de casa.

Tanto esforço tem como objetivo
estar em Jaraguá do Sul até do

mingo, quando o Femusc dá a

largada ao .calendário musical
brasileiro.

O trompistaMarcoVilas Bôas,
25, é um dessesmúsicos, Ele deixa
oRio deJaneiro porduas semanas
seguidas para se dedicar ao estudo
do instrumento. Antes, porém,'
precisa enfrentar cerca de 16h de

viãgem.Nabagagem, traz aexpec
tativa de tocar, aprender coisas
novas e fazer amigos. "Festivais
como esse acrescentammuito mi.
musicalidade. Temos também a

oportunidade de conhecer outras
culturas, pois há pessoas de di
versas origens", comenta.

Com tudo isso, VilasBôasnem

Carlos Junior, de SP, não esconde a empolgação de estar ao lado dos maiores

se incomoda em trocar as férias

pelo suor de ensaios e concertos

diários. Segundo ele, a época não'
poderia serrnelhor; "Estamosvindo
de um período em que deixamos
os estudos de lado e o Femusc dá
o ânimopara começaro anobem";
explica. Esta é a segunda edição
consecutiva da qual o trompísta
participa, assimcomoCarlos Fazzio

Junior,24.
O jovem sai de São Paulo na

noite de hoje e chega a Jaraguá
do Sul namadrugada de amanhã.
Durante toda a semana, a

empolgação tomou conta do
tubista. "Não é sempre que temos

.

a oportunidade de ver e ouvir
"

grandes músicos", confessa. Para

completar, ainda cita a pos
sibilidade de ficar ao lado do pro
fessor Marcos dos Anjos, inte
grante da Osesp (Orquestra do
Estado de São Paulo). Junior é um
dos convidadospara assumir a fun

ção de assistente de professores.
Nos intervalos das aulas, ele

ainda promete ter fôlego p8:ra
espiar outros grandes nomes do
cenário musical tocando. Jay
Friedmann e Alex Klein são os

prediletos. "Ver essas pessoas não
tem preço para nós amantes da
músic-a erudita", enfatiza. O
instrumentista se dedica à' tuba
desde os 14 anos de idade e tem o

sonho de continuar os estudos nos
EstadosUnidos.

.
SAIBA MAIS SOBRE AS ATIVIDADES DO FEMUSC:
Grande$ Con.certos - série de apresentações r.e.àlizadas diariamente, as 21 horas, no' Grande TeatrooáSc..•.ar..

..
..'.

..

•
., i.

Os concertos envolvem professores é alunos em repertórios especiais,
ZoológicoMusical- é fôcado nas crianças. Durante as quatro ediçõ�s, elasvão poder chegar pertodos
instrumeríto�s musicais, ouvi-los e até toca-los.

.

Concertos para Famílias,; dois concertes com programação leve e divertida, próprios para integrar a .família inteira.
Músicade Câmara com Alunos - concertos diários logo após oalmoço, fLa Praça daAlimentação do Shopping
Breitl;l "riq é vadaco e feito porpwticipantes e professores use.

�.ID.ProfessoreS - ,série presentações ondealu sares tQcamluntQs.
Ilcertos diártos,.l.ie PequenoTeatrl)� Jtura�

.

antes e sOI.istas.
.

. .

dQ�Encontros im.

IDICIONÂIS
... Está é a Ira edição do Femusc;
"'Neste.anô, u eVento teve mais de dois inll inscritos para meADS de·
• ApóS os coucartos noturnos, alunos e professores costumam Sedi

. »Ó: .
baJes e lanchonetes próXimoS àScar;

• Os partíoipantesvão utilizar quatro iRstítlJjçôes de ensino de Jaraguádá Slit como alojamento: .Colégio Evangélico
Jaraguá, EscolaMunicipal Atayde MachadO, Colégio São Luís e Cefet(Centro Federal de Educação Tecnológica);

• O femusc vai levar apresentações para fora da Scar. como em hospitais e cidades próximas, porexemplo. Tudo é gratuito:

o carioca, Marco Vilas Boas, vai enfrentar 16 horas de viagem para participar

'QUEREMOS' PUBlIGO'
•

Para a presidente do Ins-
tituto Femusc, Mônika Hu
fenüssler Conrads, o envol
vimento da comunidade du
rante o desenrolar do evento

é primordial. Somente no

concerto de encerramento,
marcado para odía 2, 'na
Arena Jaraguá, são esperadas
cerca de oito mil pessoas. Po
rém, a programação inclui
ainda duas outras centenas de'

oportunidades aos que apre
ciam amúsica erudita ou para
quem simplesmente pretende
conhece-la.

Conforme o diretor-artís
tico Alex Klein, uma das
maiores preocupações é o

impacto que o Femusc deve
deixar na cidade. "Precisa
mos muito da participação

ativa da população", diz. Na
'opinião deMônika, a questão
artística está equacionada e

agora falta apenas o retomo

do público para garantir a

continuidade do festival.
CORAL - Um dos gran

des desafios lançados aosmora
dores do Vale do Itapocu é a

integração ao coraldo Femusc.
Nele, as pessoas terão a opor
tunidade de aprender a cantar
com a ajuda de profissionais e

estudantes de regência. Para
soltar a voz, basta se inscrever

no site wwwfemusc.com.hr,
sem.custo algum, e estar pre
sente nos ensaios realizados dia
riamente no Centro Cultural.
Todos vão ser escalados para
finalizar o evento com a obra

"Magnificat", de Bach.•
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'Eu sou a Lenda'

"

e '30 Dias'de Noite'
têm estréiamarcada para

hoje, em Jaraguá

A Doce Sabor tem o diferencial:
Entregamos seu pedido para área

central da cidadelfl
AJameda 25, salaU ir Fone 3055 2229

Com estréia marcada para amanhã no shopping
Breithaupt, o toque de Midas de Will Smith pro
mete fazer de 'Eu Sou a Lenda' um dos maiores
blockbusters de 2008. O ator vive o cientistaRo
bert Neville, que acredita ser o último habitante
da Terra. É a terceira adaptação do livro ho
mônimo escrito por RichardMatheson em 1954:
as outras foram "Mortos que Matam", de 1964, e
"A Última Esperança Sobre a Terra", de 1971.
Mas essa adaptação é diferente, garante o diretor
Francis Lawrence.

-

Smith atuou praticamente, em um monólogo
cinematográfico - sua única companheira em

grande parte do filme é".ui:iía cachorra. No longa,
o virologísta e' ex-militar cumpre uma rígida
maratona de exercícios, alimentação e outros

hábitos diários, mesmo depois de se tornar o

único habitante do planeta. Estoca comida,
aluga filmes na locadora, joga golfe, dirige em

alta velocidade - e tudo é rotina. Na verdade, o
protagonista não está sozinho em Nova York: é
observado o tempo todo por mutantes (criados
por computador), sempre raivosos e famintos.
No filme, Nova York está vazia, feito que Francis
Lawrence conseguiu à custa de reclamações dos
moradores, que conviveram com ruas fechadas
durante meses. Essa foi, sem dúvida, a parte mais
difícil, fala o diretor. Já a escolha de Alice Braga
para contracenar com Smith foi fácil, segundo
ele. Sem titubear, escalaram a atriz brasileira
(sobrinha de Sônia Braga) porque acreditaram
que ela se encaixava perfeitamente no papel.
Alice passa a candura e a autenticidade perfeitas
para o papel, comentaWillSmith .

I
I

, ,30,Dias de Noite I
o outro filme que entra em cartaz hoje, conta

l'

-história de um lugar no mundo onde o Sol não
nasce por trinta dias. Um lugar distante, quase
esquecido e, ainda assim, habitado. Bem ... Esse

,

lugar existe e se chama Barrow. Trata-se de uma
cidadezinha perdida na vastidão gelada do
Alaska, cujos moradores já se habituaram às

condições inóspitas do local e nem imaginaml
que algo terrível está para acontecer.

Mal sabem eles que a longa e gélida escuridão de
Barrow será o cenário ideal para o banquete
sangrento de um grupo de vampiros famintos.
única esperança de sobrevivência dos habitantes
da cidade está nas mãos de Eben e Stella, marido
e mulher, e também 'QS representanteslocais da
lei. Mas conseguirão eles salvar a cidade que
amam ou o manto da morte cairá sobre todos
para sempre? Escrita por Steve Niles e pintada
por Ben Templesmith, '30 Dias de Noite' é um

daquelas poucas histórias da nova safra de terro
que podemos chamar de originais e, para a sorte

dos cinéfilos, foi adaptada para os cinemas num

superprodução assinada por Sam Raimi, dirigid
por David Slade e estrelada por Josh Hartnett e
MelissaGeorge. '

"
'

PREÇO DE F, BRICA
(47) 3371 ...1147.

.

iN"" mrs. LOrle (ilJ..idJbaby -

L' o V E W E A R

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



O CORREIO DO POVO

FOFOCÓDROMO

SOCIAL

Segundo comentdrios de um integrante da turma da UVA,
há, aqui na região um ex-combatente de guerra que é um caso

à parte. Quando corripanheiros ou adversdrios tombavam
em combate próximo dele" de largava a esPingarda de'
pressão e passava a mão nos relógiQs, correntes, alianças,
anéis, dinheiro e até abria a boca do falecido para ver se ele

,

tinha dentes de ouro. Resultado: acabou acumulando bom
capitàl que possibilitou a aquisição',de inúmeros imóveis e '

hoje curtea vida numa boa. J?ode?, .

SALVADOR DA PÁTRIA NOPAÇO
Hoje; a partir das 8h30rnin,,' ,'O meu camarada Carlinhos
acontece, no Hotel' San ':Chiodini, que atualmente
Sebastian lim café da: 'manhã ;lAt'>Q!'llanda uma diretoria do

,

onde será apresentada para�' '��Í:o de São Francisco, deve
toda a imprensa da região a

. oêupar uma cadeira na

nova camisa do Grêmio Secretaria da Prefeitura de

Esportivo Juventus, que este Jaia�á na p-:óximl,l se�ana.
ano tem novidade. O jornal O ". Ca�lmhos sera.uma espec.Ie de
C

.

d Ph' , connga. Chefiará o gabmeteorrelO o ovo, que 0Je e
d
.._

.

d
.

d '1,'
e comumcacao, pasta que

,presl lope o mega 1 ',. ,

.

, . "
atua mente esta vaZIa, e sera o

empresano Wa�ter' 'Jans�en articulador político do
Neto, o Teco, tera seu logotipo prefeitoMoacirBertoldi.
estampado no peito da
camisa. A cota que a empresa

comprou junto ao clube, em DIZEM POR Aí...
termos. de valores, é

considerada a maior da
história do "Mo Ié q ue
Travesso", em se tratando de
iniciativa privada. Valeu,
Teco! Valeu, Correio do Povo!

BOTEQUIM
"We love hip hop" é o tema

deste domingo, dia 20., no

Botequim São Francisco, em
[oinville. Residente do Bali
Hai de Garopaba e do
programa Viva a Noite do
SBT, o DJ MC Jack
apresentará um repertório

. repleto de black music e hip
. hop, ao lado da cantora

Karina K, que fará

participações ao vivo no vocal.
O babado começa a partir das
21 horas.

.... e é pura verdade. Mulher
casada, de 23' anos, passou o

.

dia no motel com novo

namorado. À noitinha, o

parceiro alega que tern Um
compromisso importante,
rápido, e que voltará em

.

seguida para pagar a conta.

Foi e não voltou. Amulher foi
apertada pela gerência do
.motel, qúe quis receber dela o

.

aluguel e o champanhe
francês que o casal consumiu.
Sem dinheiro, nem cheque, a
mulher não teve alternativa a

não ser telefonar para o

marido e pedir para ele vir

pagar a conta. Ele foi, pagou a

conta e saiu de bracos dados
com a mulher que tinha
passado a tarde nos braços .do
outro. Não' pensei que a

avacalhação chegasse a esse

limite. Mas podem acreditar!

I
Curtir as delícias do Kantan Sushi Lounge, a melhor
comidajaponesa danorte do estado

FRASE DO DIA
Nós geralmente descobrimos' o que fazer- percehendo

.

aquilo que não devemos fazer. E provavelmente aquele
que nunca cometeu um erro nunca fez urna descoberta.
-Ss Smiles

�NTAN.' \lUSHI LOUNGE

, /\

Moda mase

Crediário

.

SEXTA-FEIRA, 18 de janeiro de 20081 09

Por IVÍI'l<i Gonçalves
(moagoncalves@netuno.Gam. br)

II TE CONTEI!
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C.INEMAS
JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
Eu Sou a Lenda

(15h, 17h, 19h, 21 h - SeX/Seg;Ter/Qui)
(14h, 16h, 18h,2oh, 22h

.

- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 2
A Bússola de Ouro (Dub)
(14h4o, 17h - Todos os dias)

30 Dias de Noite
(19h1o, 21 h20 - Todos os dias)

• Cine Shopping 3
Xuxa em Sonho de Menina

(14h - Todos os dias)

Deu a Louca na Cinderela

(15h45, 17h35 - Todos os dias)

Hitman: Assassine 47

(19h3o, 21 h30 - Todos os dias)

JOiNVlllE
• Cine Cidade 1
Eu Sou a Lenda

(15h, 17h.. 19h, 21 h - SeX/Seg;Ter/Qui)
(14h, 16h, 18h,2oh,22h
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Cidade 2
Bee Movie - A História de uma Abelha
(14h3o - Todos os dias)

A Bússola de Ouro (Dub)
(16h30, 18h4o - Todos os dias)

.

O Amor nos Tempos do Cólera

(21 h - Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Eu Sou a Lenda
(14h, 16h! 18h, 2oh, 22h - Todos os dias)

• Cine Mueller 2
A Bússola de Ouro (Leg)
(14h15, 19h15 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo

(16h4o, 21 h30 - Todos os dias)

• Cine Mueller 3
Alien Vs Predador 2

(15h, 17h, 19h, 21h - Todos os dias)

BlUMENAU
• Cine Neumarkt 1
Eu Sou a Lenda
(14h, 16h, 18h, 2oh, 22h - Todos os dias)

.

• Cine Neumarkt 2
O Caçador de Pipas
(14h1o, 16h4o, 19h1o,21h5o
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Alien Vs Predador 2

(15h, 17h, 19h, 21 h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
.

Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h3o, 15h3o - Todos os dias)

PS Eu Te Amo'
(17h2o, 19h4o, 22h05 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 5
A Bússola de Ouro (Dub)
(13h40, 16h15 -e- Todos os dias)

A Bússola de Ouro (Leg)
(19h30 � Todos os dias)

Across The Universe
(21h4o - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
'Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h3o, 15h3o - Todos os dias)

PS,: Eu Te Amo
(17h2o, 19h4o, 22h05 - Todos os dias)

O DIA DE HOJE

SANTO
Santo Amâncio
São Liberato.
Santa Margarida da Hungria
Santa Prisca

EFEMÉRIDES
Dia da Universidade Nacional

Dia lntemaclonal do Riso

1951
O Tribunal Superior Eleitoral proclama
Getúlio Vargas presidente eleito do

Brasil.

1957
Três aviões da força aérea americana
aiemssansna Califómia depois de um
vôo ao redor do mundo, sem escalas,
em 45h1 9min.

1999
Peru e Equador fixam o primeiro
marco da fronteira estabelecida pelo
acordo de paz assinado em Brasília

em outubro de 1998.

PRE'VISÃO DO TEMPO
Tempo nublado no Estado
Frente fria que passa por Santa Catarina
aumenta as áreas de instabilidade sobre
todas as localidades do Estado. Há
previsão de pancadas de chuva: Chuvas
mais intensas atingem a parte central e
leste catamense. Na Serra, as
temperaturas entram em ligeiro declinio.

• Jaraguá do Sul e Região

HOJE '6MIN: 22° C
MAx: 30"C
Sol com nuvens

SÁBADO.d DOMINGO

OMiN: 22° C MiN: 20° C
MAx: 29° C "", MÁX: 26° C "" ,

Sol com pancadas Chuvoso
. de chuva

S�GUNDA6MIN:17"C
MÁ)(: 28° C
Sol com nuvens

• Fases da lua

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O CORREIO HÁ 20 ANOS

Jaraguá do Sul: 1,2 bilhão de leM em 87
o Correio do Povo noticiava em sua primeira edição do ano de

1988, que o município de Jaraguá do Sul havia arrecadado em

tributos estaduais, onde o ICM era o principal imposto, no ano de
1987, a importância de Cz$1.232.470.512,88 superando em 202% o

valor de janeiro a dezembro de 1986, que foi de Cz$ 408.339.527,81.
Naquele mês de dezembro, o ICM havia registrado pequeno
decréscimo em relação a novembro, interrompendo o aumento

progressivo que vinha desde o final do primeiro semestre. O
montante era de Cz$163.074.746,72, contraCz$ 74.439.372,70,
registrado em dezembro de 1986, ou seja, 119% maior.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com,br

A Chiquinha fazendo graça para a foto dos donos e leitores
.

Camila,Terezinha eVidio Rambo.

d:
�LAGES

.

,MÍN: i8'1M��.

ANIVERSÁRIOS
18/1
Adelina Surdi
ÁlidaKühne
Álvaro José Meyer
Ana Carolina de A. Ribeiro
Ana Caroline Bienert
Ana Caroline Bienert
Analicé Flores Olegar
Deonilde de Oliveira Freitas

Qirce P. da Conceição
Edelmira Enke
"Edina Ferreira da Silva
Eronero Gustavo Minei (Bibe)
Gabrielly Leticia Franzner
Gustavo Bauer
Jane S. Pastai
JenifherJunkes
Josimeri de Souza Coelho
Julia Eduarda Rahn
Marcos Nunes dos Santos
Mãrilisa K. Costa
Martinho Arendt

Olegário Vitkoski
Pedro Guilherme G. dos Santos

• Legendas
NOVA CRESCENTE CHEIA MINGUANTE

W�dolp�ml� C:IS?'I�.8/1 �15/1 02Vl \)�/l f1Ublado .

UTILIDADE PÚBLICA
BAILE
A Associação da Escola de Música
Jazz Band Elite, de Corupá, promove
um baile no dia 2 de fevereiro, a
partir das 22 horas, na Sociedade
Canto e Esporte Guarani.

INSCRiÇÕES
O Ibes/Sociesc, de Blumenau, está
com inscrições abertas para quem
deseja ingressar na faculdade ainda
em 2008. Informações pelo fone
(47) 2111-2900 au no site
www.unibes.edu.br.

CONCURSO
As inscrições para o Concurso .

Público da Prefeitura de Itajaí estarão
abertas do dia 18 d� janeiro ao dia
17 de fevereiro. Informações no site
www.univali.br/concurso.

r:
�JARAGUÁ .

00 SUL r
Mff.l: .22<) '!MÂX: 301

c:<)
� FLORfANÓPOLIS

MiN: 21"1 MÁX: 30·
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NOVELAS

Desejo Proibido
Chico se irrita com a insinuação de

Trajano de Que teria sumido com Ana

após saber Que ela o traía. Magnólia diz
a Escobar Que irá contribuir financei

ramente para a inauguração do posto
médico. Henrique diz aos romeiros Que
Laura não cumprirá a promessa para
ficar com Miguel. Os romeirosQueimam
um boneco representando Miguel em
frente à casa paroquial e exigem Que ele

deixe a cidade.

SewPecados
O homem dá um golpe na cabeça de

Beatriz e ela desmaia. Irene e Leonardo
abrem a pista de dança. Régis dá uma
carona a Elvira e os dois acabam indo

p�ra seu apartamento. Régis e Elvira

ficam juntos. Romeu convida Xongas
para dormir na mansão. Dante acorda

Beatriz. Beatriz diz a Dante Que não lembra
como foi parar em casa. Adriano decide

conversar com Teobaldo novamente.

Amadeu vai à casa de Dante procurar
pela estátua desaparecida.

DuasCaras
Renato fica encantando por ter en
contrado Ferraço. Ferraço temeQueJoão
Batista tenha ouvido sua conversa com

Renato, mas ele nega. Maria Paula pega'
Renato na escola e estranha seu com

portamento. Célia avisa Barreto sobre a

carta Que encontrou de seu pai sobre os
dobrões. Ronildo liga para Gugui para
marcar um encontro. Júlia revela a

Evilásio Que está grávida. Barreto fica

atordoado ao saber da gravidez da filha.

Amor e Intrigas
Silvia diz para Teima Que viu Mario no

restaurante com Fabíola. Janaína diz

para Alice Que Felipe a ama. Alice diz

Que não pode agir apenas pelo coração.
Petrõnio arma um encontro com a

morena Que conheceu no bar
..
Ele

tromba com Jurandir, Que diz Que vai

. comprar uma arma. Alice diz para Pedro

Que está pensando em voltar para Ouro

Preto. Pedro pede Que ela não vá. Jacira
diz paraValquíriaQue ela tem Que pensar
no Que falar se um dia encontrar com

Alice. Petrõnio entrega o anel para

ValQuíria.

Caminhos do Coração
Marcelo, Maria e Noé ficam prontos para
atacar o lobisomem. De repente a porta
é derrubada e o lobisomem coloca a

cara para dentro. Noé atira facas, mas
erra e Marcelo não consegue usar o

dardo tranqüilizante. Aristóteles olha
com desconfiança para Beto e Irma se

inita. Ele faz perguntas para o detetive.

Rodrigo convidaAmália para ir ao desfile
no circo. Juanita chega apressada no

.

circo e Perpétua a manda se arrumar

rápido. Felipe ameaça Júlia com um

bisturi e manda amédica levá-lo à ilha.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

CAPíTULOS
PLANOS

CONTRATO GRAVAÇÕES
Os atores Vanessa Gerbelli,
Luciano Szafir e Cláudio
Gabriel gravaram cenas da
novela Amor e Intrigas, da
Record, no começo desta
semana no Aterro do

A

Flamengo (RJ). Na cena,
Jurandir (Claudio Gabriel)
segue Alice (Vanessa Gerbelli)
para matá-Ia. Alice resiste e

consegue se livrar de Jurandir.
Felipe (Luciano Szafir) vai
atrás da amada e acaba
tentando salva-Ia, ele briga
com�urandir e leva um tiro.

O SBT estaria determinado a

processar a empresa dona do

programa ídolos. Segundo a
coluna Zapping, do jomal
Agora, Silvio Santos não
desistiu de produzir a atração.
Pessoas próximas ao
empresár /0 afirmam que a

Fremantle, proprietária do
ídolos, não responde aos e
mails do SBT porque está
vendendo o programa para a
Record. O SBT quer processar
a Fremantle por quebra de
contrato, caso a empresa
feche com outra emissora.

SOlUÇÃO
973 2 a 6 541
4 2 a 1 5 7 936
6 5 1 .9'.:; 4 2 a 7

.516372498
247.'&:.'9:.51 S 3
3 8 :9 ·.6·· 4 1 '7-2 S
7 1'"3 .z >4 1 8' 6 5 9
865729314
194563872

Escorpião (23/10 a 21/11)
Cuidado hoje com os dramas emocionais. A Lua lhe confere grandes emoções e hoje lhe pede
para se aprofundar nos seus sentimentos mais secretos. Esta experiência pode ilustrar seu dia de
modo surpreendente e ser a você, uma forma de se compreender melhor.

Neste sábado, em Desejo
Proibido, Florinda (Grazielli
Massafera) e Ciro (Rodrigo
Lombardi) tramam para que
Viriato (Lima Duarte)
antecipe o casamento
deles. O primeiro plano do
casal é fingir que estão se
beijandO enquanto o pai de
Florinda chega em casa.

Mas Viriato não vê a cena

que os dois ármaram. Sem
sucesso, o casal resove
tomar atitudes mais
radicais e decidem inventar
uma gravidez.

Susana Vieira pensa em adotar
uma criança com o marido
Marcelo Silva. A atriz, de 65
anos, é mãe de Rodrigo, e tem
dois netos: Bruno e Rafael.
Susana quer enriquecer sua
relação com o policial, que é
28 anos mais jovem que ela.
Em entrevista à revista Caras
confessa: "Toda vez que estou
enjoada, ele acha que estou
grávida e fica feliz. É uma pena,
não ser realidade. Mas sei

que Marcelo pode gostar
daadoção".

HORÓSCOPO
Áries (20/3 a 20/4)
o dia hoje está positivo para você se comunicar, principalmente depois Que a Lua entrar em
Gêmeos. Você encontrará inspiração Que lhe dará o dom de transmitir às pessoas uma palavra de
otimismo. É importante Que esse otimismo esteja mesmo presente em você.

SUDOKU

SOBRE O JOGO
É um jogo de lógica muito simples e viciante. O obj(ltivo 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.

Touro (21/4 a 20/5)
O taurino pode ter hoje um bom dia para lidar com assuntos financeiros. Veja como está lidando
com o setor material em sua vida e inspire-se em seus sentimentos. É importante apenas ser
cauteloso para não fazer gastos precipitados Que o prejudiquem.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
A Lua ingressa hoje em seu signo e sugere Que você cuide mais de si mesmo, e de sua
aparência. Faça o Que costuma nesse sentido, mas de uma forma diferente do que tem feITo nos

últimos tempos. O momento é de mudanças e transformações nos seus projetos.

Câncer (21/6 a 21n)
Lua em área de retiro mostra que hoje o dia é de recolhimento pessoal. MedITe e encontre saida
para superar alguma ansiedade em relação a assuntos do cotidiano. Mude imediatamente aquilo
Que tem perturbado sua vida. É hora de ser feliz.

.

Leão (22/7 a 2218) .

Com a posição Que alguns planetas ocupam em seu mapa hoje, o leoriino está cercado de
acontecimentos sociais. Encontro com amigos também podem ilustrar seu dia, lhe dando a

sensação de que você nunca está sozinho. EVITe Querer cuidar de tudo e de todos.

Virgem (23/8 a 22/9)
O dia de hoje está recebendo uma forte energia cósmica e isso se toma favorável no que se refere
à sua expressão. Procure mostrar-se de modo solidário e generoso. Apenas eVITe ser mUITO
exigente para não esperar o impossível das pessoas.

Libra (23/9 a 22110)
A Lua hoje ingressa na sua área de espiritualidade e você encontra uma energia luminosa, que lhe
confere mais otimismo e alegria. AproveITe este estado de humor para traçar planos e saber uma
boa maneira de usar esta energia de forma prodUtiva e justa.

Sagitário (22111 a 21/12)
Com os trânsITos planetários que envolvem seu signo, e a vida amorosa, parece que, a fase em

que as coisas estavam mais lentas está passando e os romances vêm à tona. É hora de viver um
relacionamento com plenITude. Cuide desta Questão.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Bom dia para arrumar as coisas no seu dia-a-dia. AproveITe as energias da natureza e a posição
da Lua em seu mapa e coloque mais disciplina em tudo que fizer para que as coisas fluam com
mais facilidade. Cuide também de 'sua saúde.

Aquário (21/1 a 18/2)
Lua em Gêmeos dá ainda mais criatividade ao aquariano. Aproveitado o dia com alegria e prazer.

.

Se você tiver curtindo um namoro, o momento é ótimo para curtir a pessoa amada. Esta é uma
ótima opção para o dia.

DIVIRTA-SE

Baianos assaltantes
Quatro baianos assaltam um banco e param
o carro uns quilômetros à frente.
Um deles pergunta ao chefe da quadrilha:
- E aí, meu rei. .. Vamos contar o dinheiro?
-E pra que esse írabalhãp? Vamos esperar
o noticiário da TV.

Competição
Dois amigos fazendeiros se encontram
depois de muito tempo e, a certa altura
da conversa, o primeiro pergunta:
- E aí? Com quantos hectares está a sua

fazenda?
- Já está com quase cem hectares e a sua?
- Só pra você ter uma idéia, pela manhã eu

saio de casa, ligo meu Jeep e ao meio-dia
ainda não percorri nem a metade da minha
propriedade.
- Entendo ... Eu também já tive um carro

desses! É uma dureza.

Peixes (19/2 a 19/3)
Cuide mais de sua casa e de sua relação com seus familiares. Neste dia em que a tua.está neste
setor de seu�é possível que esteja mUITO voltado a esta questão e isso acebar levando-o ao

estresse. EVITe entrar nesta vibração.
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SEM DEFESA

Estado aguarda
lote com vacina
Previsão é de que no

final de semana situação
será normalizada

FLORIANÓPOLIS
A grande procura por vacina

contra a febre amarela em Santa

Catarina, provocou o desa
bastecimento dos postos de saúde.
"Os 22 mil lotes que tínhamos

disponíveis seriam suficientes até

fevereiro, mas com o Estado
incluído entre as Áreas de

Transição da doença o estoque
terminou em menos de uma

semana", informou ontem, (17)
Leonor Proença, gerente de

Imunização da Diretoria de

Vigilância Sanitária da Secretaria
de Estado da Saúde.

Até a tarde de ontem, o

Ministério da Saúde havia
confirmado dez casos da doença.
no Brasil. Em sete, os pacientes
foram a óbito e nos demais estão
em recuperação. Como aprocura
pela vacina se intensificou em todo
o país, oMinistério da Saúde está

priorizando a distribuição da
vacina nos estados considerados
ÁreadeRisco. "Porisso, apesarda
solicitação ter sido encaminhada:
no irúcio da semana, só vamos

receber o lote no fim de semana,
adianta Leonor.

De acordo com o "mapa" do
MinistériodaSaúde, 28municípios
do Extremo�oeste catarinense

compõem aÁrea de Transição da
febre amarela, ou seja, aquelas nas
quais o vírus circula de maneira

epizoóticaocasional, apenas entre
primatas. A inclusão de alguns
municípios nesta área se deve ao

histórico das cidades, por ali terem
sido registradasmortes demacacos
nas décadas de40 e 60, e também
por a área ser contígua ao Rio
Grande do Sul, estado que

apresentou epizootia em 2001.

Desde então, a população
residente nesta área vem sendo

protegida através da vacinação
contra a febre amarela. A vacina

ainda émantida no calendário de

vacinação das crianças, a partir
dosnovemeses, e umreforço deve
ser aplicado a cada dez anos.

Outra ação' preventiva da
Secretaria de Estado da'Saúde é

a vigilância sistemática do
Aedes aegypti, transmissor da
dengue e da febre amarela em

área urbana.
O controle dos focos evita

tanto a sua instalação quanto a

'dispersão da doença.

Disfarçados PMs za���=. com o delegado

combatem tráfico Alexandre Kale, coordenadorda
operação, apenasnosdoisprimeiros

FLORIANÓPOLIS dias, na terça e quarta-feira, 24
Investigadores da PolíciaCivil .' pessoas forampresas pelos "policiais

de Santa Catarina começaram a turistas"portráficoouusodedrogas
freqüentar as praias de Florianó- nas praias. Onze delas foram

polis esta semana disfarçados de detidas na praia do Campeche,
turistas para coibir o uso de ma- uma das mais freqüentadas de
conha pelos banhistas. E em ape- Florianópolis. "Recapturamos
nas dois dias de trabalho, conse- também um foragido de um

guíramprendermaisde Zôpessoas, Presídio Agrícola do Estado e

Chamadade Operação Praia efetuamos a prisão preventiva de

Saudável, a medida teve irúcio umhomemquevendiadrogasaos
após uma série de denúncias de banhistas", disse. Na tarde de

quebanhistas consumiam adroga quarta, dois jovens que vendiam
livremente nos principais balneá�' crackforampresosemflagranteem
rios dacapital catarinense. Segun- diferentes pontos <ia praia de
do it Polícia Civil, a. maconha Jurerê Internacional, freqüentada
também estaria sendo comerciali- pormilionários e celebridades.

redacao@ocorreiodopoyo.com.br

PAULO ÀlCEU
Desenvolvimento

Só na quinta-feira o governador Luiz Henrique recebeu a visita

de dois grupos de empresários, um da Itália e outro da Coréia do

Sul, anunciando o interesse de instalar unidades em Santa
Catarina. Os italianos são responsáveis por carrocerias frigorificas
especiais para o transporte de animais.E a vinda: deles é a

confirmação de que "uma coisa puxa a outra." Santa Catarina

conquistou o certificando de controle da febre aftosa semvacinação
o que atraiu a atenção da comunidade européia, tanto que a Itália

quer adquirir 100mil terneiros vivos. Mas para transportá-los até
os portos há uma série de exigências, entre elas, carrocerias
diferenciadas. A fábrica está virÍdo para cá.

Atuante
, Apesar do recesso o gabinete do presidente da Assembléia
Júlio Garcia (foto) continuamovimentado. Hoje recebeu a

visita do deputado Darci de Matos, candidato do DEM à

prefeitura de Joinville, e do prefeito Marco Tebbaldi.
Conversaram demorada-mente sobre 'a aliança do DEM com

o PSDB em Joinville, que está praticamente sedimentada."O
deputado Júlio Garcia é avalista desta coligação," afirmou o

democratas Darci de Matos entusiasmado com sua pré
campanha.

Turismo
Nesta sexta-feira o governador Luiz Henrique se reúne com

entidades, autoridades e empresários para discutir turismo na

Grande Florianópolis. Vai desde obras de infra-estrutura,.
necessárias e obrigatórias, até ações que mobilizem a população
e estimule a cultura turística e seus benefícios. A Capital neste
final de. aha recebeu visitantes de todas as partes do mundo, e
muitos deles promovendo a qualificação do turismo local.

Posição oficial
Diante dos atuais acontecimentos o SindSaúde, entidade

que representa a categoria dos servidores públicos da saúde
do Estado, decidiu manifestar-se esclarecendo, inicialmente,
que os envolvidos no caso de irregularidades na pasta de saúde
identificados pelo Ministério Público Estadual são de cargos
comissionados ligados a partidos políticos. Preserva os

funcionários públicos de carreira e evidencia as carências no

setor e principalmente a malversação do dinheiro público.
Finaliza sublinhando que está "

atenta para o esclarecimento
e solução de mais um assalto aos cofres públicos."

Indignado
o advogado Gastão da Rosa Filho está encaminhando ao

Tribunal de Justiça um pedido para abertura de Inquéritó
Policial para apurar o vazamento de interceptações telefônicas
referente a operação de fraude na saúde. Déstacou que como

advogado de um dos envolvidos � Ramos da Silva � teve que

ingressar com um mandado de segurança para ter acesso ao

inquérito e ao decreto de prisão, "enquanto trechos trunc�dos
de conversas telefônicas, são liberados." Ontem conseguiu
liminar, assinada pelo desembargador Amaral e Silva,
revogando a prisão preventiva do ex-superintendente da
Secretaria de Saúde, Ramon da Silva.

I1.'da�Q@ocorreiodopoYo.com.br

Feio
Foi manchete ontem no site

Terra: "Dinheiro de fraude em

Santa Catarina era levado em

caixa de isopor." Descrevia o

esquema de fraude no paga
mento de rnedicarnentos na

Secretaria de Saúde de Santa
Catarina e na prefeitura de

[oinville.:

Não tem volta
Embora tenha sido inicial

mente afastado do cargo o ex

secretário da Saúde de Joinville,
NorivalSilva, que teve suaprisão
revogada pela Justiça, não

retomará ao cargo. Está fora. Pelo
menoséocomentáriooficialentre
aliados do prefeito Tebaldi.

Procedente
Pelo menos o vereador João

Batista Nunes está defendendo

junto ao presidente da Câmara
de Florianópolis que sejam
relacionadas as mudanças de
zoneamento ocorridas em Flo

rianópolis acompanhadadonome
do responsável. Ocorre, segundo
o líder do PR, que muitas mu-

.

danças do Plano Diretor foram
benéficas para a cidade. "Pode ter

gente contra, mas cada vereador
tem que responder por seus atos.
Eu estou disposto," afirmou
Nunes. Acontece que muitas

outras 'alterações acabaram
emolduradas por suspeitas, até
porque não beneficiava exata

mente a cidade.

Direto
Ao ser indagado sobre as

mudanças no colegiado que

poderão levar o secretário Derly
Massaud àpresidênciadaCelesc,
o governador Luiz Henrique foi
taxativo: ''É especulação," com a

concordância do secretário que
estava junto. Querem evitar o

assuntonestemomento.

E a Vida Segue
Será que estão omitindo

informações sobre a febreo
amarela?Começou a faltaraté
vacina em Santa Catarina.
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BALCÃO DE NEGÓCIOS

Seis meses depois OJ famílias

esperam por indenização

Microsoft testa
novo programa
EUA
A Microsoft está desenvol

vendo um software que permite
monitorar a produtividade e o

bem estar dos funcionários,
informou o jornal britânico The
Times. Segundo a reportagem, a

empresa de BillGates já solicitou
a patente do produto no Estados
Unidos. O sistema funciona a

partir de sensores sem fio apli
cados no corpo do funcionário,
que transmitem aos computadores
informações sobre batimentos

cardíacos, temperatura corporal,
expressões faciais e pressão
sanguínea. Os dados, corn-

parados com um perfil psico
lógico baseado em idade, peso e

saúde, podem revelar sinais de

frustração ou estresse. A men

. sagem é transmitida aos gerentes
com o avisode que o funcionário

precisa de ajuda.
A tecnologia é utilizada no

acompanhamento de astronautas
pela Nasa. É a primeira vez que
uma empresa desenvolve seu uso

para o ambiente de trabalho.

Grupos de defesa dos direitos civis
já criticaram a novidade, dizendo
que ela traria sérios problemas
relacionados à invasão de

privacidade.AMicrosoft não quis
comentar o assunto, dizendo que
não fala sobreprojetos emprocesso
de patente por que eles sempre
estão sujeitos a algumamudança.

Pa!!ntes cobram
da TAM sem

obter !!torno

BRASíLIA
No dia 17 de julho do ano

passado, o Airbus A�320 que
aterrissou no Aeroporto de

Congonhas, na Zona Sul de São

Paulo, às 18h48, não conseguiu
frear, atravessou a Avenida

Washington Luís e chocou-se
contra o prédio da TAM Express
matando 199 pessoas.Segundo a

companhia aérea, apenas 41
acordos forarnconduídos até agora
- 30 foram pagos e 11 estão em

vias de pag�ento. Cerca de 50
famíliasquenão concordaramcom

o valor proposto' entraram com

ações na Justiça dos Estados
Unidos.

"É desgastante ouvir quanto
vale a vida da sua filha", afirmou
Archelau Xavier, que perdeu
Paula, de 24 anos. O engenheiro,
vice-presidente da associação de

parentes das vítimas, preferiu
recorrer àJustiçanorte-americana,
onde aciona aTAM, a Airbus, as
fabrícanres do reverso e do freio,
além da empresa que faz

manutenção das aeronaves da

companhia aérea.De acordo com
ele, a Defensoria Pública, o

Ministério Público, o Procon e a
.

Secretaria de Direito Econômico

Um a cada três suplentrs ao

Senado é alvo de investigação ,

Queda do Airbus A-320 da TAM aconteceu no dia 17 de julho do ano passado

discutemcornaTAMas basespara
a criação de uma câmara de

conciliação para agilizar as

indenizações e dar amparo às

famílias na negociação.
SEM CONCLUSÕES � As

investigações continuam e as

causas ainda não são conhecidas.

.

''Até agora muitos dados foram

colhidos, mas ainda há muitas

vertentes e nenhuma permite uma
conclusão satisfatória", disse
Antônio Nogueira, perito do
Instituto de Crimínalística da
Polícia Civil (IC).

Atéomomento, nãoé possível
saber se um dos motores per
maneceu acelerado durante o

pouso por falhamecânica ou por

erro humano. Os peritos não

descartam tampouco a pos
sibilidade de a pista de Con

gonhas ter contribuído para o

acidente.
O IC estima que seu laudo seja

concluído emmaio deste ano. O

inquéritodapolícia, que reúne 5,4
mil páginas, ouviu 300 pessoas,
entre elas 37 pilotos.A previsão é

que a apuração seja entregue ao

Ministério Público de São Paulo
no mês seguinte, quando á
instituição poderá decidir. se
arquiva ou denuncia os supostos
responsáveis peloacidente.

Organizados em uma as

sociação, os parentes pedem
justiça.

DIVULGAÇÃO/JOSE CRUZ/ABR

BRASíLIA
Levantamento feito pelo

jornal O Estado de S. Paulo

aponta que dos 15 suplentes de
senadores que ocupam uma

cadeira no Senado Federal,
cinco são ou foram alvo de

investigações, suspeitos de terem
cometido algum crime. O mais

novo suplente a integrar este

grupo é Edison Lobão Filho

(DEM�MA), que assumirá o

lugar do pai, senador Edison
Lobão (PMDB�MA), confirma
do para o Ministério de Minas e

Energia.OMinistério Público de:
Maranhão apurao err -olvimer.to
do futuro senador lo. mho emum

esquema de SOT -gação de

impostos que teria de "lparecid'J
com até 60 milhões de reais.

Lobão Filho, entretanto, não é
o único. Há no Senado suplentes
acusados de desvio de dinheiro

público, fraude emlícitações, golpe
'

financeiro e sonegação de

impostos. Os campeões de

pendências judiciais são os

Edison Lobão (DEM-MA) deve
assumir Minas e Energia

senadores, Wellington Salgado
(PMDB�MG), alvo e� três

inquéritos, e Gim Argello (PTB
DF), acusado de integrar amesma
quadrilha do ex-senador e titular
de sua vaga, Joaquim Roriz

(PMDB�DF). Os suplentes
chegam ao Senado sem receber
um único voto, e muitas vezes

acabam ficando anos no cargo.

MUDANÇAS
decolagens. Os vôos foram

remanejados para outros

aeroportos, principalmente,
Cumbica, em Guarulhos, na
Grande São Paulo.

O aeroporto não temmais

escalas e conexões, enquanto
os pousos e decolagens, �e
chegaram48 porhora antes do

.
acidente, somam hoje 32
movimentos por hora em

Congonhas. O uso de táxi

aéreono aeroporto também foi
limitado pela Anac.

tragédia, o Cenipa pediu às

companhias aéreas que não

realizempousosou decolagens com
o reverso pinado. À TAM, reco
mendou enfatizar aospilotos o uso
correto dos manetes em caso de
reversor inoperante.

O Conselho NacionaI de

Aviação Civil (Conac) restringiu
vôos em Congonhas que, até a

data do acidente, era o mais

movimentadodo país.AAgência
Nacional deAviaçãoCivil (Anac)
reduziu o número de pousos e

.

Na Aeronáutica, o Centro
de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos

(Cenipa) estima que seu

relatório final fiqueprontoentre
junho e julho deste'ano. Mas,
a partir da apuração, o órgão já
fez recomendações de

segurança de vôo.
O reverso da turbinadireita -

do Airbus da TAM, equipa
mento que ajuda a aeronave a

frear, estava travado nahora do
acidente. Três meses após a

COMUNI'CADO
CEBRAC avisa aos alunos do
curso de sábado, que as

aulas reiniciarão no dia 2/2/08.
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Geração de ·emprego formal
no País bate recorde em 2007
Economia registra
criação de 1.617.392

vagas com carteira

BRASíLIA
O Brasil gerou mais de 1,6

milhão de empregos em 2007. Os
dados são Cadastro Geral de

Emprego e Desemprego (Caged),
divulgados ontempeloMinistério
do Trabalho e Emprego (MTE).
Isso representa um aumento de

quase 400 mil novas vagas em

relação ao desempenho de 2006.
O saldo entre carteiras

assinadas e dispensas em 2007 foi
31% superior ao registrado em

2006. O número de novas vagas
abertas no ano passado foi de'
1.617.392, valor recorde pela série
histórica do Caged. Entre 2003 e

2007, foram gerados mais de 6,2
milhões de postos de trabalho. O
crescimento do nível de emprego
no ano passado foi de 5,85%. Ou
seja, acimado crescimento daeco
nomia, que foi de aproximada
mente 5,2%, apontouoministério.

Segundo dados do Caged, os
emprégos formais avançaram em

todas as regiões do país em 2007.
A região Sudeste foi, novamente,
ogrande destaque, com a abertura
de 949mil vagas das 1,61 milhão
criadas no ano passado. A região
Sul, por sua vez, abriu 300 mil

postos em 2007, contra 204 mil

vagas da região Nordeste, 93 mil
da região Centro-Oeste e 68 mil
'da região Norte.

Ministro do Trabalho prevê crescimento ainda maior este ano
<,

Somentenomês de dezembro,
no entanto, ho�ve redução de
319,414 postos de trabalho.
Normalmente, o último mês do
ano gera mais demissões do que

contratações, porque é um

momento em que a indústria e o

comércio reduzem o ritmo,
encerrando a preparação para as

festas de fimde ano..

No ano, ?assado, todos os

setores au�lisados pelo Caged
apresentaram elevação de

emprego formal.O destaque ficou

com a áreade serviços, onde foram
abertos 587,1 mil novos postos de
trabalho. O comércio ficou em

segundo, com ampliação do
.

número de vagas em 405 mil.

PROJEÇÃO-Aes�tivado
ministro doTrabalho, Carlos Lupi,
é que o ano de 2008 seja melhor
ainda do que o ano passado.
Segundo ele, deverão ser criadas
1,8 milhão de vagas com carteira

assinada neste ano, podendo até

mesmo chegar a até 2 milhões.

(Terra eGl)

Ministério libe.rta mais de 5 mil em situações precárias
BRASíLIA

O Ministério do Trabalho
registrou em 2007 um número

recorde de trabalhadores encon
trados em situações precárias.No
ano passado, 5.877 pessoas foram .

libertadas pelos fiscais e rece

beram R$ 9,8 milhões em in

denizações trabalhistas.
Segundo dados do ministério,

. em 2007, foram fiscalizadas .197

fazendasem todoopaís, Foram 110

operações realizadas. Do total de
trabalhadores libertados, 3,4n
conseguiram regularizar sua

condição no local de trabalho
depois da ação dos fiscais.

Desde 1995, ano em que foi
criado o grupo móvel de fiscali

zação, já foram libertados27.645
trabalhadoresnoBrasil.Os Estados
com os mais altos índices de

exploração de mão-de-obra em

situação semelhante à de escravo
.

são Pará,Maranhão e Tocantins.
- Fazendeiros e' empresas

flagrados em condições irregu
lares pelos fiscais têm seus nomes

incluÍdos emuma lista, conhecida
como "lista suja". A exclusão da
lista só ocorre após dois anos de
monitoramento. (Folha de

S.Paulo) " _ � tii',,' iJ,

,. ..�

ECONOMI:A
Financiamento imobiliário

A contratação de crédito imobiliário com recursos das
cadernetas de poupança chegou á R$ 18,3-bilhões em

2007, um crescimento de 96% com relação a 2006.

Segundo a Associação Brasileira das, Entidades de
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip)', esses recursos
financiaram a aquisição de quase 196 mil imóveis - 72%
a mais do que no ano anterior. O número de unidades
fínanciadas pelo Sistema Brasileiro de Poupança e

Empréstimo (SBPE) também supera o registrado em 1988

(181,8 mil imóveis), registrando assim um recorde em

duas décadas.

Captação da poupança também é recorde
o desempenho das cadernetas de poupança também foi

muito favorável em 2007, com elevação de R$ 26,5 bilhões
na captação líquida (depósitos menos retiradas). O mês

de dezembro, a exemplo do que tem ocorrido nos anos

anteriores, quando a renda da população aumenta em

decorrência do 13º salário, foi um mês excepcional para.
as cadernetas, com entrada líquida de recursos de R$ 8,1
bilhões, contra R$ 6,3 bilhões em dezembro de 2006. Junto.
com os recursos da poupança rural, as aplicações em

poupança registraram um saldo positivo de R$ 33 bilhões
em 2007, o que representa um novo recorde histórico.

China e EUA
Diante da crise da maior economia do planeta, cresce a

importância da China como' participante da economia

mundial. "A desvalorização do dólar deve levar a uma

redução do déficit em conta corrente dos Estados Unidos,
o que, por sua vez, .deve produzir um novo equilíbrio
mundial", afirmou o economista do Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (Ipea), Paulo Levy. Diante desse

quadro de redução do comércio internacional, a

capacidade. de adaptação da China terá papel
fundamental: "Se ela for capaz de redirecionar os elementos
dinâmicos de seu crescimento para o mercado interno, é

possível que o efeito sobre a economiamundial seja menos
. acentuado".

Déficit insustentáveL
Impulsionado pela contínua valorização dos imóveis, o

consumo das famílias norte-americanas atingiu um nível
insustentável, segundo o economista. "Na medida em que
os déficits nos Estados Unidos cresciam e se percebia que
a sociedade americana reduzia significativamente os seus

níveis de poupança, em boa medida porque contavam com

uma valorização muito grande do preço dos imóveis",
lembrou Paulo-Levy.'

.

Brasil
Em relação ao Brasil, as previsões são positivas, pelo

menos no curto prazo. "0 mercado de trabalho vem

mostrando um dinamismo bastante forte, o que nos torna

otimistas em relação à perspectiva da demanda e da
atividade econômica pelo menos ao longo _dos próximos

. Srês"a, s�i�_mt;%t.f' •. observou.
-
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DE OLHO NO DOMINGO

Picolé disse que espera apoio da torcida no domingo, mas também pediu paciência ao público por possíveis erros

Picolé avisa: 'a palavra para
jogo de estréia é superação'

para a torcid�, paciência. "Erros
vão acontecerneste primeiro jogo.
Mas é porque não tivemos tempo
suficiente para ter um melhor
entrosamento", adiantou Picolé.

O fato de estrear em casa

pode ajudar nesta hora. "Mas
pedimos a compreensão do
torcedor. O time foi montado
a toque de caixa. Mesmo

assim, sabemos que vamos ter

um 'grande apoio". Picolé

prefere fazer mistério sobre o

time titular. "O Abel (Ribeiro,
técnico da Chapecoense) co
nhece nosso grupo e vamos

fazer qualquer coisa que possa

nos ajudar: Eu já tenho mais

ou menos o time na minha

cabeça, mas. ainda não vou

divulgar", afirmou.
Um dos prováveis titulares é

o meia Ricardinho. Mas, com
uma contusão no pé direito, ele
é dúvida; Ele passará por exames
hoje para saber se terá condições
de jogo. O time do Oeste vem

de um empate em casa em lxl
com o Atlético de Ibirama, na
estréia. "O ponto forte deles

(Chapecoense) éo conjunto. É
.

o que facilita para eles", disse
ainda o comandante do
Moleque Travesso.

Time titular deve
ser definido no

treino de sábado

JUliMAR PIVATTO

JARAGUÁ DO SUL
A dois dias da estréia do

Campeonato Catarinense, o

técnicodoJuventus, Picolé, acerta
os últimos detalhes para d�finir o
time que enfrentará a Chape
coense, domingo, às l6h no

Estádio João Marcatto. Com
pouco tempo de treinamento, o
treinador disse que a superação é
a palavra de ordem no grupo. E,

. Alonso é o mplhor da semana nos testes em Jerez
PIERO RAGAZZI

JER£Z DE LA FRONTERA
O bicampeão mundial Fer�

nando Alonso, da equipe Re

nault; foio pilotomais veloz desta
semana após os três dias de testes.
coletivos da F-l visando o Mun
dia12008. Alonso, que reestreou
na Renault, usou uma versão
híbrida do R27 <. carro do ano

passado. Amelhor passagem do

espanhol foi cronometrada em

lminl9s503. Pedro de la Rosa,
piloto de testes da McLaren/
Mercedes, foi o segundo mais

rápídodasemanacom lmin19s650.
O atual campeãomundial, Kimi
Rãikkõnen (Ferrari), foi o3º com
lminl9s708.. Fernando Alonso, no retorno à Renault, foi o mais veloz da semana

Coletivo
Acompanhei ontem o primeira coletivo depois do meu retomo das férias.
Vi algumas surpresas boas entre o time titular. Um meia habilidoso e que
armava praticamente todas as jogadas. Guardem o nome dele: Palácio.

.

O que pode atrapalhar é o excesso. Ou seja, se ele inventar demais dentro
de campo. O atacante Iberê também se destacou, mas perdendo vários gols.
Normal. Só' perde gol quem está lá pará perder. Tomara que no jogo seja

.

diferente. O que dá para perceber, segundo o próprio treinador, é que
todos estão ansiosos para estrear no Estadual.

tiNHA DE FUNDO

. Violência
Tem gente que não aprende'
mesmo. Antes mesmo da bola
rolar rio Catarinão 2007, já se

registrou caso de violência. Uma
van com torcedores do Criciúma .

foi apedrejada na entrada de
Itajaí, na quarta-feira à noite, Dois
torcedores ficaram levemente
feridos, Pergunta: O que se ganha
fazendo isso?

De férias
Depois da São Silvestre, o

atleta Jefferson Wolney agora
deu um tempo nas

competições. De volta das
férias, ele já reiniciou os

treinamentos e só volta a correr

em março, provavelmente em

duas provas - uma no Rio
Grande do Sul e outra em São .

Paulo. Até lá, reforço nos

treinos diários.

Julimar Pivatto
esport�@ocorreiodopovo.çom.br

Falcão
Antes de se apresentar à Seleção
Brasileira, õ craque Falcão cumpriu
\ ompromsscs com o patrocinador,
·la. rando, em uma feira em São
PaUlL um tênis com o seu nome. Na
segumJa-feira ele viaja para o Japão,
onde participará de oficinas de futsal.
Logo depois ele se apresentará na
Malásia, para ó Tomeio KL World,
com o time brasileiro,

Malwee
Ontem à tarde os jogadores
fizeram o último treino tático
antes de se apresentar à

Seleção Brasileira. Dos oito
convocados, sete viajam hoje '

para São Paulo, junto com o

preparador físico João Romano.
Somente Falcão não se juntará à ,

Seleção hoje. O camisa 12
também não participará dos
amistosos contra a Líbia.

Inter de Milão é· a bola de vez no

futu.ro do meia Ronaldinho Gaúcho
DlVULGAÇÁO

Ronaldinho está agora na mira
de outro time mi)anês

Milan, teria.desistido da con

tratação. Inclusive, na última
segunda-feira, o técnico rubro
negro, Carla Ancelotti, decla
rou não precisar mais de Ro-

.

naldinho depois da chegada de
Alexandre Pato.

MILÃO
A Inter deMilão seria amais

nova interessada em contar corn

o mei�-atacante Ronaldinho,
segundo o jornal italiano Tiitto
sport. O presidente do clube de
Milão, Massimo Moratti,
gostaria de fazer uma contra

tação de impacto para o cen

tenário do clube, que será co

memorado emmarço, e o camisa

lOdo Barcelona seria o nome

preferido.
Segundo a publicação, o

Chelsea também estaria in

teressado no craque brasileiro:
Mas uma fornecedora de ma

terial 'esportivo ajudaria a Inter
nas negociações', já que pa
trocina também o clube es

panhol e o craque brasileiro.
Além disso, Ronaldinho pre
feríría.o" futebol italiano ao

inglês. Outro clube que já de
clarou interesse no jogador, o
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Alessander Lenzi vem treinando e!TI Piçarras há dez dias e 'se apresenta amanhã, a partir das 17 horas

Lenzi inicia briga pelo 11o

título brasileiro.de jet ski
Priml'ira l'tapa sl'rá

- .aeste fim-dl'-sl'mana
no litoral catarinl'nsl'

BALNEÁRIO PiÇARRAS
As manobras radicais do

jaraguaense Alessander Lenzi são
atrações no 21Q.Campeonato
Brasileiro de JetSki, que COmeça
neste sábado e domingo, em
Piçarras. O piloto de [araguá do'
Sul, campeão mundial de 2001 e

vice em 2007, inicia a caminhada
em busca do 11Q título nacional
consecutivo.

Lenzi já está na cidade há
mais de 10 dias. "Eu tenho casa

. aqui .(em Piçarras) e sempre
estou por aqui treinando. Já
nesta primeira etapa vou com-

petir com um novo equipa
mento, -um pouco mais potente
que o de 2007 e tenhomanobras
novas para- mostrar para o

público", revelou.
Mais uma vez o piloto. catari

nense contará com apoio da tor-
,

.

cida, que Iota os dois dias de com-
.

petições. Ele lembra que em

· Piçarras a torcida ficamaispróxima .

da área de exibição. "Esse apoio
do público émuito importante.À
noite todos os pilotos do Freestyle
participarão do tradicional show
no canal do Rio Piçarras. Todo o
ano é grande o número de pessoas
que vão prestígiar o evento e desta
vez não será diferente", lembrou.
Aprogramação temirúdo hoje,

· coma recepçãodospilotos eacerto
dosmotores. Amanhã, das 9 às 13

.

horas, aéontece as inscrições dos

pilotos. Das 13 às 15 horas estão
.

marcados os treinos oficiais .e às

15 horas será realizada a primeira,
série de bateria do circuito
fechado. Às 17 horas está

prevista a primeira série do

Freestyle. Às 20 horas, no rio

Piçartas, acontece o Freestyle
NightShow. É uma apresentação
com coreografia e efeitos de luzes
e som, reunindo os melhores

pilotosde Freestyle.
No domingo, amovimentação _

tem início às 14 horas, com a

segunda série de baterias do
circuito fechado; A partir das

15h30, os pilotos inscritos no.
Freestyle fazem a segunda série de
apresentações. Na seqüência
haverá a entrega de prêmios.

,

.

Grêmio e Internacional têm problemas antes da estréia
PORTO ALEGRE

. Ovolante [únior; ex-Flamengo,
ainda vaidemorar avestir a camisa

.

doGrêmio.O jogadorfraturou um
osso do pé esquerdo e terá defazer
uma cirurgianesta quinta-feira.O
retomo às atividades deverá ocor
rer somente dentro de ummês.

Júnior passa a ser, assim, mais
um dos tantos problemas que o

treinador Vagner Mancini tem
parampntar seu grupo.para este

.
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2008. Ele se junta aTeco, que vol
tou a sentir o joelho que operara
em 2007 e só retoma no segundo
semestre; Bruno Teles, que recu

pera-se de cirurgia, em fase final,
mas ainda não tem previsão de

.

retomo; Rodrigo Mendes, que só
·

volta ao time no final de março; e
finalmente o goleiro Marcelo'

·

GroheeozagueiroThiego.quesoíie
ramlesõesmuscularesdurante apré
temporada e tambémestãoentre-

No Rio de Janeiro, rivais buscam

acert�r a documentação de atletas
RIO DE JANEIRO

Antes da estréia, Flamengo e

Vasco buscam regularizar a

situação de atletas. Joel Santana
não sabe se poderá ou não contar
com os titulares Bruno e Cristian
em sua estréia no.Campeonato
Carioca, neste domingo, contra o
Boavista. Além deles,Marcinho,
Léo Medeiros, [ônatas, Kléber
son, Luizinho e Gavilán ainda
não têm documentação regula
rizada.e nomomento não teriam

condições de atuar.

Joel, que faz os últimos ajustes
no time que, a princípio, já está

definido, não esconde a

preocupação. ''Alguns jogadores
dependem da documentação, e

. será ruimsenãoder certo, Estamos
trabalhando enão.serianadabom

ter e mexer na equipe às vésperas
da estréia. Ainda mais que

primeiro jogo de urna competição
é complicado", comentou.

Já o Vasco ainda corre risco

de não contar com cinco de seus

dez contratados na estréia no

Estadual, contra o Madureira,
domingo, às 18h10, em São

Januário. Os ameaçados de não

estrear sãoVillanueva (ex-Ulsan,
da Coréia), Calis to (ex-Rubin
Khazan, daRússia), Jonílson (ex
Vegalta Sendai, do Japão) e

Marcos Vinícius (ex-Boavista, de
Portugal). Além deles, Luizão,
que disputou oBrasileiro de 2007
pelo Vasco, teve o empréstimo

. renovado, mas o Locamo, da
.Suíça; também não enviou a

documentação.

Médicos confirmam
que,tumor é benigno ..
DENVER

Alívio para os fãs do ala-pivô
Nenê, do Denver Nuggets. De
acordo o site oficial do jogador, a
biópsia feita após a cirurgia desta

.

segunda-feira indica que o tumor
retirado do testículo do jogador é
benigno.O problema foi encon
tradopor acaso, durante um exa

me antidoping feit-o pela NBA, .

. em que Nenê foi' escolhido de
forma aleatória.

.

.De acordo comespecialistas, no conta própria quando deixou o
. caso do. tumor benigno não há hospital, deixou todos os

sequer a necessidade de trata- integrarites do time aliviados. As
mento e assim, cresce a expec- informações são do jornal local
tativapor um retomomais rápido RockyMountainNews.
do jogador às quadras. Entretanto, Para Camby, que considera
nãoexiste aindanenhumaprevisão Nenê um de seus amigos mais

sobre o assunto. Nenê já está em' próximos em Denver, o fato de o

casa, após ter recebido alta nesta brasileiro já ter deixado o hospital
gues ao Departamento Médico. ' terça-feira. Segundo o médico, é um grande avanço. Ele disse ter

O volante Edinho, consiae�. responsável 'pela operação;,o' ido ao hospital porque queria
rado pelo técnicoAbel Braga um btasileiro Fernando Kim, o

•demonstrar pessoalmente o

guerreiro no meio de campo do
.

j�gªd6r está em boas condições .
carinho de toda a equipe.' "Ele

Inten estáforada estrêia do clulie' 'e se recupera bem da. inter- sempre me procurou pedindo
no Campeonato Gaúcho,· do- venção cirúrgica. conselhos. Eu apenas queria ter a
mingo, contra o Internacionalde'.

.

O pivô Marc�s Camby, certeza, como amigo e irmão, de
Santa Maria. O jogador ainda companheiro deNenê noDenver que eleestavabem,Nãoqueroque
sente dores no tornozelo e foi ve"" " Nuggets, fez questão -de visit� o

.

ele .pense 'que os catas não estão

tadopeloDepartamentoMédíeo. brasileiro no Denver Health
.

se importando-com ele.' Todos
O retomo às atividades se dará . �Mêdie31Qhter.A notícia de q��' ficaram preocupados", lembra.
dentro de dez dias. o atleta já estava andando por Camby.

GLOBOESPORTE.CQM

Nenê já está em casa, mas não
sabe quando voltará às quadras
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