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. Defesa tenta livrar

pedónlo de pena
alegando depressão

. o advogado Valmir Kellner diz

que o suposto treinador de
futsal, Édersan Ribeiro da Rosa,
preso em dezembro, 'sofre com

distúrbio psicológico.
• PÁGINA5

JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU .• N° 5.826 • R$ 1,00

Indústria lidera a criação de
postos de trabalho na região

. '. .

Jaraguá do Sul criou mais de seis mil novas vagas em 2007, mas a falta de qualificação
pode interromper a seqüência positiva, afirma o especialista Paula Leszczynski. PÁGINA 4

FOLIA RESPONSÁVEL
CÉSAR JUNKES

Equipe da Secretaria Municipalde Saúde lança campanha para tentar reduzir o número de infectados pêhrHlt.go município • PAGINA 4
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• EDITORIAL

esburacadas e congestionadas
estradas, é necessário enfrentar
os motoristas suicidas"

desinformados, mal preparados
e remunerados.
A demanda pelo transporte

aéreo cresce no Brasil a altas
taxas, mas a infra-estrutura
ainda não decolou na mesma

_

velocidade. Acidentes trágicos
deixaram no ar a pergunta. É.
seguro voar no país? As pistas
são alvo de queixas diaria
mente, o controle aéreo é falho,
as companhias estão quebradas

e o atendimento ao consumidor,
nunca foi tão ruim.

Sé ,a opção for viajar pelas
rodovias contemplado a bela

paisagem que marca o Brasil,
um país bonito por natureza, o
perigo pode ser ainda maior.

Centenas de pessoasmorreram
em acidentes de trânsito no

feriado de Carnaval de 2007,,

e pouco, ou quase nada, foi
feito de lá para cá para modi
ficar este panorama. Além de
enfrentar as esburacadas e

congestionadas estradas, é ne
cessário enfrentar osmotoristas
suicidas que arriscam a vida
de todos com a fantasia de su

per-homem numa história sem

final feliz.

• PONTO DE VISTA

Diminuir tributos e'm alimentos
Os brasileiros nunca pagaram

tantos tributos como em 2007.A

carga tributária superou 36% do
PIB (produto Interno Bruto). A
arrecadação dé impostos e

contribuições federais bateu novo
recordeno ano passadoao totalizar
R$ 602,7 bilhões, segundo dados

-

divulgados pela Receita Federal.
.

No ano passado, os alimentos,
que representam 21,44% na

despesa das famílias, foram
responsáveis por cerca dametade
do Índice de Preços ao

ConsumidorSemanal (!PCA) do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), correspoIl
'dendo a 2,21% dos 4,46% do
índice fechado de 2007. Os
alimentos ficaram 10,79% mais
caros sendo que os vilões com os

.

maiores aumentos foram: feijão
(109,20%),came (2i,15%),leite
ederivados (19,79%). Para2008,
a expectativa é a continuidade
da pressão inflacionária devido
aos aliméntos.

Uma única atitude a ser'
tornada para: resolver ao mesmo

tempo -esses dois problemas - a

diminuição dos preços dos

alimentos e a redução da carga
tributária - é a isenção de impostos
nos alimentos, já!

Uma desoneração total
(federal e estadual) sobre os

alimentos geraria uma redução
de 7% da pobreza e 10% da
indigência. Estudo da Fundação
Getulio Vargas (FGV) mostra

que o Brasil tem um dos mais

altos tributos do rnundo para a

comida. Aqui, a carga sobre
alimentos é de quase 20%, mais
do que o dobro da média dos

países (7,11%) da" Organização
para a Cooperação e De
senvolvimento Econômico

(OCDE). O Uruguai taxa em

12% estes produtos, aColômbia
'

8% enquanto que o Paraguai
isenta os produtos In natura.
Além de onerarem merios a

alimentação, a fiscalização nes
ses países é mais fácil porque eles
têm apenas um tributo. '

Já a �aió�'parte' dos países
europeus taxa os produtos
alimentares básicos com alíquota
zero ou especialmente reduzida,
com taxas variando de 3% a 7%.
A diferença também é gritante .

• Marcos Crivelaro, professor PhD,
especialsta em matemática
financeira e consultor em finanças.

quando os números brasileiros sâo
comparados com os dos Estados
Unidos (tributomédiodeO,66%):
dos 50 estados norte-americanos,
34 têm alíquota zero. Deve ser

lembrado que esses países
apresentam renda per capita
bastante superior à brasileira, bem
como um melhor perfil de

distribuição de renda, ou seja,
ganhamos um décimo do que eles
ganham e pagamos 30 vezes mais

impostos na alimentação.
OimpactoconjuntodoICMS,

do PIS/Cofins e das contribuições
previdenciárias atinge valores

expressivos no custo das cestas

alimentares, -correspondendo a

quase 70% do peso dos tributos,
Por exemplo; em umpatamar de

tributaçãoenrre 12% eJ9% estão.,
farinha demàndioca, pão francês;
came bovina, feijão, frango, arroz,
café e Óleo de :soja. Caso ocorra

cumulatívidade de ICMS, café e

queijos, por exemplo, passam a

apresentar carga fiscal totalacíma
�

de 30%. Se o peso do ICMS fosse
de apenas4%sobre esses produtos,
o salário-mínimo aumentaria seu

poder de compra em 11%.

• DO LEITOR

É necessário reconhecer
as próprias necessidades

Segundo estudos científicos,
geneticamente somosprogramados
para satisfazer seis necessidades

psicológicas: sobrevivência, repro
dução, amor e pertencimento
(sensação de ser parte integrante
de alguma coisa), poder (capaci
dade de atuação e realização), li
berdade (capacidade de criar) e

diversão (capacidade de aprender).
Quandonãoatendemos aestas

necessidades, "passamos a ter

comportamentos agressivospornão
.

podermosdar vazão à insatisfação
contida. Assim, tornamo-nos
pessoas inquietas, sém interesse

por nossas atividades cotidianas.
A vida fica cada vez mais

COmplicada quando nos sentimos
impotentes e passivos".

Colocar o outro em primeiro
lugar é um ato de bondade, que
nos abastece de energia vital,
emocional ou até mesmo espi
ritual. Contudo, precisamos saber
balancear a dose certa entre dar
de si e dar para si. É preciso bom
senso para equilibrar as questões
do dar e do receber. A intenção
de nos dedicarmos ao outro, inclui
a responsabilidade de também
cuidarmos de nósmesmos!

Ser altruísta é contagiante: Há
um grande prazer em dedicar-nos
ao outro. Incluir o outro emnossa

vida, nos faz crescer interna e

externamente. Quando re

conhecemos as necessidades
alheias, sentimos nossapercepção

.

de mundo ampliar-se. A vida

ganha cada vez mais sentido,
quando nos sentimos úteis e,

socialmente ativos.
De um modo geral, há um

certo pudor em reconhecermos
nossa atuação positiva onde entra
em jogo nosso valor. Reconhecer
.a riqueza de nosso potencial, dar
importância a nós mesmos, não

quer dizer que estamo-nos

vangloriando, isto é, pensandoque
temosmais valordo que os outros,
mas, sim, reconhecendo que
temos algo para dar.

Entretanto, isso não deve
conduzir-nos a pensarmos que ter

algo para dar, signífica algum fato
.

tão elevado que coloca-nos num
patamar de superioridade em

relação aos outros. Iguais a todos,
podemos até dar quatro passos e

voltar três, reconhecendo que isso
faz parte da condição humana. O
importante é carregarmos a

certeza de que as quedas poderão
servir para ajudar-nos a dar um

novoimpulso! "Omesmoobstácu
lo que te faz cair, serve depois de.

apoio para você levantar-se".

Folia geral
Véspera de Carnaval, ,milhões de brasileiros se

prepararam para viajar pela Além de enfrentar as
terra e pelo ar. O cenário to-

dos conhecem, estradas esbu
racadas, sem sinalização, pou
ca fiscalização. No ar, um

cabs, vôos atrasados, can

celados, remarcados, a folia é

generalizada.
O governo federal afirma .

que a situação nos aeroportos
do país está praticamente
controlada .:Mas esqueceu de
falar por quem. Qualquer pas
sageiro obrigado a encarar as

filas; comuns nos últimos me

ses, para fazer o check-in estra
nha a grande quantidade de
balcões fechados, funcionários

• Oscar LuizMaba, Coordenador
Geraldo CW '

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25linhas, Fome limes New Roman 12 e pocem
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Calçadas
Entre a Reinaldo Rau e

Marina Frutuoso, as calça
das da rua Ângelo Schio
chet estãoempetição demi
séria. Mas há um motivo,
geradonãopelodesleixo dos
proprietários e sim pela
indefinição da prefeitura.
Que anunciouoalargamen
to da via em alguns trechos
por conta das mudanças
feitas no trânsito hámaisde
umano e não o fez até hoje.

Rombo
Em 2007, a prefeitura de

Jaraguá arrecadou R$ 2,7
milhões coma coleta de lixo
domiciliar e gastou R$ 6,2
milhões com o transporte
dos dejetos para aterro sani
tário de Brusque. Mais do

que nunca é preciso tirardo
papelo projeto do aterro sa
nitário regional, discutido.
há anos. Até porque outras

prefeituras doVale também
pagamos tubos pelomesmo
serviço.

CEil
ComissãoProcessante da

Câmara de [araguá espera

pronunciamento da Justiça
sobre liminarque anulou, nó
ano passado, sessão do Le

gislativo convocada para
votar a cassação do prefeito
MoacirBertoldi (PMDB).
Por conta de relatório pro
duzido pelaCEI que apurou
denúncias de manipulação

.

de prazos para conclusão de
obras do projeto Transjara
guá de responsabilidade da
Viação Canarinho.

CEI2
O presidente da CEl,

vereador 'Ierrys da Silva,
(PTB), lembra que o

.argumento apresentado
pela defesadoprefeito foi de
que ele não havia sido
citado no prazo de 24horas
antes- da sessão. O ad

vogado de Bertoldi, Osmar
Oraciola, recebeu a citação
pouco depois da zero hora
do dia em que' a sessão

-

ac:.rnteceu.

DIV8lGAÇÃO
.

Em ata
-

Márcio Pereira Zimmer-
mann, engenheiro eletri
cista de Blumenau será o

principal assessor dó mi

nistro dasMinas e Energia
Edison Lobão (PMDB),
indicado para o cargo pa
ra garantir apoio político
a Lula no Congresso. Sem
partido e ex-diretor de

engenharia da Eletrobrás,
Zimmermann é funcio
nário de carreira da Ele
trosul. Lobão é advogado,
mas vive exclusivamente
da política.

Dez anos do eTa
No dia 22 de janeiro de 1998 entrava em vigor o

novo Código de 'Irânsito Brasileiro. Focado na

I redução-de addentes e mortes no trânsito o CTB
ainda reqllerc�perfeiçQamento. 'As estatísticas'
revelam que .35 n:ül brasileiros morrem, por ano,
vítimas dl:t'licidentes nas estradas e cidádes. Com
Ô c6di'gô, as§egUtOLFSe, pôr exemplot o ,direito ge.
os 'pedestre$ Utilizarem a fàixa de segurança,

.

- óbrig�l}cf() o 'veículo a-parar e-esperar a conclusão
da travessia.Ameâida não deu certo namaiorparte
do país. Também vigorou o sistema de pontuaçãoI

.

.

.

0

em carteira, entretanto, raramente aplicado. A
instalação de lombadas eletrônicas com radar foi
outro ponte regulamentado peloCTB, mesmo com
as acusações de estimular a "indústria: da multa";
A exigência do uso de ..

cinto de segurança,
popularieada, pelo menos, entre os passageiros dos
bancosda frente, pode ser assinalada como mais
uma medida importante.

Cobrando
A empresa Engepasa, do carioca radicado em [oinville

ÁlvaroGayosoNeves, cobra indenização de R$ 1 bilhão
do Estado por conta das obrasda SC-401, ligação da

Capital com o Norte da ilha, paralisadas há dez anos

pelo ex-governador Esperidião Amin (PP), contrário a

cobrança de pedágio.Álvaro alavancou a empresa em

[oinvílle quando o governador LuizHenrique da Silveira
exercia seu segundo mandate de prefeito.

.

Atendido
.

.

Daniel Alves, pai de 13 filhosJoi a primeira pessoa.
a ser enterrada no cemitério do ,bairro Lagoa, em
Gaspar, vítima de infarto do miócárdio. Com muito

foguetório, como sempre desejou, Alves foi o principal
articulador da construção do cemitério nos últimos
dois anos e meio.

Lá e cá
Bilhetagem eletrônica

já está implantada no

transporte coletivo urba
no de Itajaí. Numa pri
meira etapa, privilegian
do idosos com mais de 65
anos. Até 2009 os cerca

de 500 mil passàgeiros/
mês, que hoje pagam R$
2,05, mesmo preço de Ja
raguá para .linhas nor_
mais, vão usar o sistema.

E nós aqui em Jaraguá,
quando vamos ter o bene
fiçio prometido na campa
nha eleitoral de 2004?

Decidido
Presidente Lula já de

finiu comportamento pes
soal na campanha elei
toral do ano. Só visitará

mu-nicípios onde a base
aliada do governo não for
adversária. Pelo visto, no
que toca a SC será um

presidente ausente.

o judas
Em reunião com os mi

nistros, Lula cobrou mais
_

conversas político-par' .

tidárias. Nesse aspecto,
comparou as reuniões do
alto. escalão com a Santa
Ceia presidida por [esus.
Aparentemente, .o após,
tolos er� todos amigos,
porém, morriam de ciú
mes um dos outros, e ainda'
havia um judas entre eles.

Quem será o judasxdo,
governo?

SEXTA-FEIRA, 25 dp jaopiro dp 2008 I 3

RETRANCA
Mobilização
Cerca de 460 mil urnas eletrônicas serão

disponibilizadas pela 14ª vez desde 1996, para
os quase 128 milhões de eleitores que poderão
votar nas eleições municipais deste ano em todo
o País, de acordo com as estimativas do Tribunal

Superior Eleitoral. Serão 30 mil umas a mais que
nas eleições de 2006, quando 125,9 milhões de
eleitores elegeram o presidente da República,
governadores, deputados e senadores.

-

Polêmica'
O reconhecimento pelo governo de diplomas

de 160 médicos formados em Cuba causa

controvérsias. A proposta de validação dos

diplomas foi anunciada durante a visita do

presidente Lula a Fidel Castro. Ao contrário dos
formados na Bolívia e Argentina, com

presidentes não são íntimos de Lula.

Impasse
O BNDES pretende emprestar R$ 12,5 bilhões

do governo para financiar novos projetos. Uma
. ação direta de inconstitucionalidade já foi

protocolado pelo DEM no Supremo Tribunal
Federal. Por ausência de prazo de pagamento e

montante de juros. A recusa poderá respingar
em obras pelo país, inclusive do Transjaraguá.

CESAR JUNKES

Pois sim
Do vice-governador Leonel Pavan s�bre as

. eleições municipais de outubro: "O PSDB quer
candidatos onde o povo seja vitorioso e não

ape�as candidatos vitoriosos". Quem não
conhece, compra.
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Casos de·Aids crescem nos dias de carnaval
Preservativos serão
distribuídos para
evitar novos casos

DÉBORA VOLPl
JARAGUÁ DO SUL

Durante os dias de carnaval,
cresce onúmerode infectadospelo
vírus do HIV em todo país e por
isso, as càmpanhas de prevenção
serão intensificadas.Onde houver
foliões, também vão estar

profissionais da saúde que,
devidamente identificados,
distribuirão camisinhas ematerial
informativo alertando sobre a

Aids.
O Governo Federal acaba-de

repassar 19,5 milhões de

preservativos que serão

distribuídos em todo à Brasil.
.

Somente o Estado de Santa
Catarina recebeu 936 mil
unidades. Já oGoverno doEstado
enviou para asunidades de saúde
camisetas e leques para as ações
nos dias de carnaval. ''As camisetas

Quem quiser realizar o
exame pode procurar a sede
do ProgramaDST/AlDS que
fica no posto de saúde da
Reinoldo Rau, no centro de

, [araguá do Sul. A unidade'
oferece exames diagnósticos
e tratamento. Além disso, os
pacientes soropositivos rece
bem apoio psicológico e me

dicação específica. Os ser

viços são gratuitos e o nome

do paciente é mantido em

sigilo. Outras informações po
dem ser obtidas através do
telefone (47) 32751710.
A DOENÇA - A Aids é

uma doença que semanifesta

após a infecção do organismo
humano pelo vírus da Imuno

I,
deficiência Humana, conhe

r cido como HIV. Este vírus
destrói células responsáveis
pela defesa do organismo e

toma a pessoa vulnerável a
outras infecções. Mas existem.
pacientes que tem o vírus
HIV e vivem durante muito

serão usadas pelos funcionários da
Vigilância Epidemiológica do

.
município e os leques serão

distribuídos 'para a população,
juntamente comospreservatives",
explica a coordenadora.do setor

de Epidemiologia, Marinei
Ostetto.

Em Jaraguá do Sul, a ação
acontece nos locais, das festas de
carnaval. "Vamos estarpresentes
na Combat, no Baependi e nas

ruas.Mais de 20mil preservativos
vão ser entregues nestes locais",
afirmaMarinei.

Segundo ela, nesta época,
cresce o risco decontaminação
pelo vírusHIv. "Com amúsica ea
bebida, as pessoas se envolvem e

acabam esquecendo de usar o

preservatívo'v alerta. Mas ela
lembra que ações preventivas
devem ocorrer.durante o ano

inteiro e que qualquerpessoapode
ir até as unidades de saúde da

regiãopara retirar os preservatívos,
Eles estão disponíveis em todas

tempo sem desenvolver a

doença. No entanto, estas I
pessoas podem transmitir o �

*.,
vírus que trazem consigo. O I
HIV pode ser- transmitido

I!.pelo sangue, sêmen, se

creção vaginal e pelo leite
matemo. É possível pegar o
vírus através de relação
sexual, compartilhamento
de seringa ou agulha, trans
fusão de sangue contami

nado e instrumentos não

esterilizados. Mães infecta
das também podem passar o

HIV para o filho durante a

gravidez, o parto e a ama

mentação.
A Aids já é considerada

uma doença crônica. Uma

pessoa infectada pode viver
por um longo período sem

apresentar nenhum sintoma

ou sinal. Existernrrata
mentos que diminuem a

progressão vira! -la doença,
mas ainda não há nenhuma
cura conhecida.

unidades da rede municipal de
saúde e são gratuitos.A cada 44
exames, um é positivo

O Programa DST/AIDS de

Jaraguá do Sul existe desde 1991
e atende pacientes de todos os

municípiosdoValedo Itapocu.Até'
novembro do ano passado, foram
registrados 638 pacientes HIV
posítívosna região. Deste total, 260
(40,8%) são. mulheres e 378

(59,2%) são homens. A maioria

dos casos, ou 430 pacientes, estão
concentrados em Jaraguá do Sul.

Desde que o-programa teve

início, 126 pacientes infectados
morreram em decorrência da

doença e 225 permanecem
doentes.

Estes dados representam
somente o número de casos em

que o paciente sabe que tem o

vírus. Só em novembro do ano

passado, 286.pessoas realizaram o

teste através do programa DST/
AIDS de [araguá do Sul, amaior
são gestantes.

\

FOTOS CÉSAR JUNKES

.. JARAGUÁ DO SUL - 430 (67,8%)

.. GUARAMIRIM - 86 (12,2%)
• BARRA VELHA - 48 (8,3%)
• CORUPÁ - 31 (5,0%)
• MASSARANDUBA - 21 (3,1%)
• SCHROEDER - 17 (2,6%)
• SÃO JOÃO DO ITAPERI� - 5 (0,9%)

Fonte: Programa PST/AIDS

Marínei OsleHo conla que 20 mil preservativos serão distribuídos nos dias de folia

Chegou Mr. Beef,
sabor a toda prova.

HORÁRIOS DE ATENDIMENTO
Segunda a Quinta - Das 13h30 às 20hOO ..

Sexta e Sábado'.. Das 8h30 às 20hOb
-

Domingo - Das 8h30 às 12h30

RUA WALTER MARQUARDT, 131 VILA NOVA
_

www.mrbeetcom.br 3275.2230
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Suspeito de pedofIlia deve

passarpor 'exame psicológico
Defesa alega que
Éderson da Rosa

. tem depressão

DAIANE ZANGHELINI

JARAGUÁ DO SUL
"Sim,Achoque ele tem algum

distúrbio. Uma pessoa que faz o

que ele fez não é normal". Essa é a

afirmaçãodo· advogado Valmir
Kellner, que defende o suspeito de
pedofilía, ÉdersonMessiasRibeiro
da Rosa. Rosa está preso desde

dezembro, acusado de abusar
sexualmente de três jovens e de

terfotografado.outros quatro, com
idade entre 11 e 13 anos. Ele era

carteiro e dava aulas voluntárias
de futsal em escolas domunicípio.

Nessa semana, o advogado de
Rosaentrou compedido deexame'
de sanidade mental, juntamente

.

com a defesapréviado cliente. Há
duas semanas, o promotor Diego
Rodrigo Pinheiro, responsável ,

pelo caso, denunciou Rosa por
atentado violento ao pudor e

pedofilia. O Ministério Público
recebeu o inquérito policial em
dezembro.Opromotor comentou

que o pedido de exame de
sanidade mental pode ser aceito

ou negado pelo juiz. "O exame de
sanidade mental é uma produção
de prova, pois ele determina se á

pessoa pode ser condenada ou

não", explicou Pinheiro.
Entre osmotivos que levaram

a defesa a pedir o exame psi
cológico, Kellner destacou que o
cliente vinha apresentando sin

tomas de depressão desde o irúcio
doanopassado,masqueo acusado
nuncachegou aprocurarnenhum
tipo de tratamento psicológico
paraasuposc- " znçaouporcausa
dos abusos cometidos contra os

garotos. "É melhor ele se tratar

CÉSAR JUNKES

Éderson (de costas), acompanhado-do advogado Valmir Kellner na delegacia

num hospital psiquiátrico do que
ficar preso", afirmou o advogado.
O exame provavelmente será

realizadoporumpsiquiatradoHos
pitaldeCustódia, de Florianópolis.

Sobre a alegação da defesa, o
promotor afirmou que Rosa lhe

pareceu uma pessoa normal e que
não constatou indícios de
anormalidade. Mas destacou: ''A

. I

saúdemental dele é omédicoque
temque provar.Quanto ao crime,

que é o aspecto que eu analiso

primeiro, sem dúvida está bem

comprovado". Caso seja atestado
problema psicológico, o acusado
pode ser internado num hospital
psiquiátrico. Se ficar provado
que ele tem parcial capacidade
de discernimento (diferenciar'
entre o certo e o errado), ele
pode ter a pena reduzida. Caso

,

contrário, Rosa responderá pelos
crimes ern regime fechado.

PM prende casal por envolvi.mento
com prostituição infantil e drogas
JARAGUÁ DO SUL/CORUPÁ

Três ocorrências movimen

taram a Polícia Militar ao longo
das últimas 48 horas. EmCorupá,
a PM prendeu o proprietário de

I
um bar instalado na Rua Nereu

Ramos, Centro da cidade. No
. local, a corporação encontrou um
quarto com cinco colchões
colocados nó chão. Ele seria

usado para a prostituição infantil.
Além disso, foram achadas

.pedras de crack. O dono e.uma

mulher, ambos não identificados,
tiveram de· dar explicações na

Delegacia.
Algumas horas antes, em

Jaraguá do Sul, policiais aten

deram a mais um chamado de
estelionato na Rua Expedi
cionário Gumercindo da Silva.
Umamulher de 77 anos foivítima
do "golpe do achadinho". Ao
caminhar pela via, a senhora foi
abordada por dois homens, que

perguntaram se um cheque de
R$ 8,2 mil, encontrado na

calçada, era dela. Ao negar,
ambos prometeram gratificação
de R$ 100 por ter descoberto a

folha, supostamente perdida
pelo pai de um os estelionatários.

Porém, para isso acontecer, a
idosa teria de deixar a bolsa
como meio de garantia até a

entrega do cheque, programada
para acontecer em outro local.
Ao voltar, sem o dinheiro da

. bonificação, os homens tinham '

desaparecido.
Na manhã de quarta-feira,

por volta das 10h, no Calçadão
da AvenidaMarechal Deodoro
da Fonseca,. também em.

Jaraguá do Sul, houve outra

ocorrência. Duas pessoas foram
detidas por ter furtado roupas
e chocolates de estabeleci
mentos comerciais do Centro
do município. (KE)

Prorrogado prazo para prova
de títulos' do cenearse público
JARAGUÁ DO SUL

Quem foi classificado na

primeiraetapado concursopúblico
de Jaraguá do Sul tem um prazo

maiorparaenviar adocumentação .

referente àprováde títulos,Agora,
os candidatos podem mandar os

diplomas, certificados e

declarações de prestação de

serviços até o próximo dia 28.
Os documentos devem ser

entregues via SEDEX para a

Coordenação de Concursos

ACAFE, com sede em

Florianópolis, oupessoalmente na
UNER]. Os títul�s precisam estar

protocolados e acompanhados da
cópia do cartão de inscrição do
candidato.

Todo o regulamento do'
concurso e a lista dos inscritos na

provapráticapodem ser acessados
através do site www.acafe.org.br. .

O resultado final do concurso será

divulgado no dia 31 de janeiro.
Contratações
Segundo a presidente da

Comissão do Concurso, Cláudia
Muller, ainda não existe previsão
parao irúcio das contratações. Em
algumas áreas, a necessidade de .

funcionários é maior. "Fazenda e

saúde são as mais urgentes",
afirma. Outra área que deve
contratar em breve é a educação.
Os proíessores aprovados podem
ser chamados aindaantes davolta
às aulas. Para as funções onde não
há urgência em contratar novos

servidores, aprefeiturapode levar
até dois anos para convocar os

classíficados.

CRIMES
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR
Obrigar a praticar ato libidinoso através de violência ou grave
Pena: de seis a 10 anos

PEDOFILIA
Contato sexual envolvendo crianças ou adolescentes com adultos. A

produção de imagens pornográficas envolvendo criança ou adolescente
também é considerada pedofilia. Pena: de três a oito anos

�--------_._----------_._-_.- - - ._-- - -_.- --_.- -_._.. - _._. ----_ .. _--.- --------------
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Café treinamento
A Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapo
cu) promove no dia 7 de mar

ço um' café treinamento em

homenagem a Semana Inter
nacional da Mulher. O curso

tem como temas: marketing
, pessoal; a imagem profissional
e pessoal (postura, trajes,
comportamentos, cortesias);
relacionamentos interpes
soais; situações difíceis (saí
das estratégicas); cortesia e /

boas maneiras; o poder das

palavras nos relacionamentos;
mulheres e homens (o que nos
separa profissionalmente); e

dicas que fazem a diferença.
O -treinamento é destinado
a empresárias, secretárias,
assessoras e demais inte
ressadas; Mais informações
pelo telefone 3370-7933,
ramal31.

Inscrições

correio.com@ocorreiodopovo.com.br

Nova Rainha -

LúciaHardt é a nova rainha da 3ª Idade da 25ª FestaPomerana.A nq.va soberana divide as atenções
i do reinado com a �ª Princesa Renatê Maass e a 2ª Princesa Valli Utech. As novas majestades foram

eleitas durante o dia dedicado à díversão daTerceira Idade; Grandepúblico compareceu para prestigiar
a escolha. Ao todo,nove candidatas disputaram o concurso, que teve corno jurados os coordenadores
dOS grupoade idosos vindos de municípios vizinhos. Ràíriha e princesas recém eleitas já tomaram posse
dos compromissos da agendá, Diariamente, elas passam a panicípar dos desfiles culturais e das demais
atrações da Festa Pomerana, sempre circulando pelos p�vilhões do-Parque de Eventos.

'

Curso· Profissionalizante
_

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior do Ministério da Educação (Capes/MEC) está com

inscrições abertas, até 28 de fevereiro, para o PNPD (Programa
Nacional de Pós-Doutorado). Uma das ações do Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), o programa estimula a

-

atuação de recém-doutores em projetos de desenvolvimento
científico em áreas estratégicas, a formação de recursos

humanos e a inovação tecnológica-O investimento previsto é

de R$ 37 milhões' por ano. Com duração de cinco anos, os

projetos podem ser renovados uma única vez, por no máximo
dois anos. Estão previstas inicialmente 1.500 bolsas. A
divulgação do resultado está prevista para dia 15 de abril. A

contratação dos projetos começa no dia 1 Q de maio. Outras

informações no endereço: www.capes.gov.br,

A oferta de profissionais capacitados nas áreas de alimentação e

bebidas em Jaraguá do Sul e região é bastante escassa. Existe uma

oferta de trabàlho em vários hotéis e restaurantes que necessita de

pessoas qualificadas e hospitaleiras. Já que a região vem recebendo
cada vez mais visitantes tanto para o turismo como para negócios.
Com intuito de formar profissionais competentes para o mercado de
trabalho de [aráguá do Sul e das cidades vizinhas, o .Hote] Saint
Sebastian emparceiracorn aAcíjs (Associação Empresarial deJaraguá
do Sul) oferecem curso de garçom a partir de fevereiro. Serão doze
horas/aula teóricas ministradas na Acijs e duas horas/aula práticas
realizadas nas dependências do hotel. As aulas da primeira turma"

estão agendadas para os dias: 18,20,25 e 27 de fevereiro de 2008.

Segundas e quartas das 14 às 17h, com turmas de 12 a 15 participantes,
Mais informações pelo telefone 3275-7000, naAcijs.

COMUNICADO
Foi extraviado todos os blocos de notas

fiscais de serviços e' livros fiscais da

empresa "Djalma Terraplenagem Ltda, CNPJ
85.120.228/0001-78 e inscrição municipal
13240-3.

COMUNICADO
PARISI TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA torna público que

foi expedida pela FATMA a Licença Ambiental de Operação' n° 1036/
GELUR/2007, para extração de areia e seixos, no leito do Rio Novo,
em Conipá / SC. FATMA MIN 206/CRN - DNPM n° 815.244/93.

DETALHE

Prêmio
o IX Prêmio Arte na

EScola Cidadã, criado
pelo mstítuto Arte na

Escola da Fundação
tocnpe, para valorizar e

reconhecer o professor
de arte e seus projetos
no ensino das

linguagens de Arte, abre.
inscrições no próximo
dia 10 de fevereiro. A

partir desta data até o

dia 30 de abril

protessores de arte de
toda a rede pública e

privada de ensino podem
se inscrever em uma

das seis categorias. Os
vencedores serão

contemplados com

prêmios em dinheiro por
seus projetos de artes

. visuais, teatro, dança ou

música em cada uma

das cateqorias. Este ano

o valor do prêmio para o

professor é de R$ 7 mil
e para a escola é de

R$ 3 mil. As inscrições
são por meio do
hotsite do Prêmio:

www.artenaescola.org.br/
premio onde é possível
ter acesso ao

regulamento e à ficha
de inscrição Gam

orientações para o

relato do projeto.

ti AClU�'
•

AE"
�- :_�

Mhz

ww.amizadefm.com
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EMPREGO,

redacao@ocorreiodopoyo.com.br

Município geroumais de seis
mil novos postos de trabalho
Bom momento pode
ser interrompido pela
falta de qualificação

KEllY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
O Brasil vivencia um dos me

lhoresmomentos de toda ahistória

quando o assunto é a geração de

empregos formais.Noano passado,
1,6milhão de novos postos foram
abertos. Apenas Santa Catarina
ficou responsávelpor quase 84mil
desse total, ficando atrás somente
de São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Paraná e Rio Grande
doSul.

Em todo o Estado, a cidade
mais representativa é Joinville,
que aparece na 22º colocação do
levantamento divulgado pelo
Caged (Cadastro Geral de Em

pregados eDesempregados doMi
nistério doTrabalho).Na seqüên
cia, estão Florianópolis, SãoJosé e
[araguá do Sul, respectivamente
nas posições 29, 35 e37 da relação
nacional.

NomaiormunicípiodoVale do
Itapocu, por exemplo, foram for
malizados 11,63%mais empregos
entre janeiro e dezembro de 2007

emcomparação ao inesmoperíodo
do ano anterior. Emnúmeros reais,
isso representa 6.041 pessoas
inseridas nomercado de trabalho.

As indústrias representam o

.saldo mais positivo, com 17.242

PIERD RAGAZZI

Richard trocou o curso de Recursos Humanos por Publicidade e garantiu vaga

admissões, contra 13.090 de
missões. Em seguida, vem o setor

de serviços. O balanço final al

cançou 7.139 novas contratações
e 6.148 dispensas. Já o comércio
ocupa a terceira colocação, se

guida da construção civil e da

agropecuária.
Conforme especialistas, os

resultados obtidos por Santa
Catarina em 2007 têm referência
ao crescimento do Estado,
possivelmentemaior do que o do
país. No caso de Jaraguá do Sul,
segundo o secretário de De
senvolvimentoEconômico,Mar
cia da Silveira, os dados repre
sentam a pujança. Istõ porque, ao
longo do ano não houve

instalação de novas empresas,mas
sim, investimentos nas já
existentes.

CARTEIRAASSINADA
ParaRichardGonçalves, 18, o ano
passado foi responsável por
mudanças. Desempregadopor três
meses, ele conseguiu voltar ao
mercado de trabalho e hoje
começa a se sentir realizado com
a profissão. A dedicação é tanta

que até resolveu trocar o curso de
Recursos Humanos pelo de
Publicidade e Propaganda. Agora
trabalhando como televendas,mas
comvagagarantidacomo colunista
social, o jovem acredita que 2007
ficará na memória. "Foi muito

bom", complementa.

FALT4 D'E QUALIFICAQÃO POiSE BARIIR CRESCIMENJO
De acordo com Paulo

Leszczynski, professoruniver
sitário na 'área de Recursos

Humanos, o desempenho ob
tido nomercado de trabalho
durante 2007 tende a se re

petir neste ano. Porém, esse
aquecimento pode ser bar
rado pelá falta de, qualifica
ção básica dos trabalhadores.
Ele condena a inexistência de
cursos profissionalizantes para
áreas que não exigem o

diploma superior. "Nunca houve
tantaopção de empregoem toda
a história, mas as pessoas não

percebem isso", diz.
Na opinião dele, é preciso

,

investir nas funções não en

contradas em universidades,
como, par exemplo, a de fa

xineiro, garçom, cozinheiro e

panificador. "Precisamos saber
,
se queremos ganhar dinheiro
ou status", explica lembrando

que nem sempre a faculdade

consegue ser sinônimo de

emprego e,muitomenos, de
permanência nomercado de
trabalho.

Conforme Mareio da

Silveira, do Desenvolvi
mento Econômico, a forma
ção básica é prioridade em

2008 para a administração
pública. A partir de feve
reiro, haverá cursos rápidos
de capacitação em diferen
tes áreas.

Assembléia geral do comitato terá

participação dos italianos do Vale
VALE DO ITAPOCU

Residem hoje, em todo o Vale
do Itapocu mais de 500
descendentes de imigrantes
italianos .ligados à região do

Veneta, na Itália.Em função disto,
há nove anos atrás foi criada a

Associação Bellunesi, presidida
atualmente pelo guaramirense
Aclino Feder.

Alguns membros desta,'
associação participarão amanhã,
do Comvesc (Comitato delle

Associaaioni Venete di Santa

Catarina). Este encontro será no

município de Içara, no Sul do

Estado, nas dependências do
Rincão Praia Clube. Na

, oportunidade Adina Feder

apresentará uma proposta de

descentralizaçãodo comitato, com
a formação de regionais, iniciando
pelo norte de Santa Catarina. O

objetivo é fortalecer os laços entre
os imigrantes e descendentes que
aqui residem e o Comvesc.
COMITATO-É a comissão

fonnada porpessoas descendentes
exclusivamente de italianos da

região de Veneta, na Itália, que
fizeramde SantaCatarinao larna

imigraçãoocorrida após a segunda
guerra mundial. O Comvesc é a

extensão do governo de Veneta

aos seus pares catarinenses. (Osni
Alves)

Alagamento constante gera
reclamações na Vila Matias
JARAGUÁ DO SUL A família de Wilfired já ficou

Há mais de seis anos os isolada no local por mais de dois
moradores da Vila Matias dias e quando isto acontece as

reivindicam uma nova ponte. O crianças perdem aula e os

problema é que a vila fica isolada trabalhadores costumam chegar
nos dias de chuva quando os atrasados no emprego, quando
moradoresprecisamatravessarum não faltam.
riacho para poder sair ou voltar Na última quarta-feira, dois
para casa. fiscais da Prefeitura estiveram no

ParaWilfried Kratzer, 70, que local já que o nível do rio estava

mora na localidade há onze anos" acima do normal e aconselharam
a Prefeitura deveria levantar a os moradores a procurar

ponte pelo menos em mais um diretamente o prefeito. Os

metro,alémderet:iràrostubosque' moradores reclamam que nem

estão debaixo. "Estes tubos estão
-

MoacirBertoldie nemo secretário

cheios de mato e acabam < de Obras, AlbertoMarcatto, dão
bloqueando a passagem da água a devida atenção às famílias que
provocando alagamento na ali residem já que há problemas
estrada que liga a vila ao resto do semeIhantesemoutraslocalidades
Bairro Rio da Luz II". do bairro. (Osni Alves)

CÉSAR JUNKES

Moradores querem que a Prefeitura levante a ponte para evitar alagamentos
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Talento e dedicação à prova
Orquestra Sinfõnica do Femusc apresenta a obra "intocável'" de,Tchaikovsky, hoje

FOTOS PIERO RAGAZZI

MAESTRO X MÚSICOS
O concerto de hoje também deve exprime as

tentativas de Alex Klein emmodificar a realidade
vivenciada por maestros e músicos. Durante os

ensaios, ele procurou demonstrar que a orquestra
pode fazer um trabalho de qualidade sem contar

com regentes intransigentes, porém, sérios. "Em
muitos locais, eles são uns carrascos e só lideram
na base da humilhação", explica.

Para mudar esse cenário, o diretor-artístico do
'Fernusc lembrou o motivo pelo qual os maestros
surgiram. para marcar o tempo das músicas e or-

ganizar as decisões do grupo. "Se ele é inteligente,
faz as coisas de acordo com o consenso. E, quando
começa a mandar desenfreadamente é um ir

responsável que coloca a culpa nos outros, en

quanto ela está no próprio espelho", sugere.
Para o diretor-artístico, situações como estas

sâo comuns no Brasil e têm de acabar. Por isso,
explica, todas as orquestras do festival devem

possuir atitudes sérias, contudo, educàdas. Além
disso, o Femusc pretende contribuir na formação
dos novos maestros a partir do curso de regência,
ministrado por EmanuelMartinez e Alex Klein.

PROGRAMAÇÃO DE HOJE
, . . _.

• 19h -Jovens Solistas, a Scar
- Programa: Bela Bartok, Grieg, Hindemlth, Vlyaldl e M�zart.

Entrada franca.
;

• 21 h - Gra�de§ (ioneertos, na Scar. Program
Osingre o

,.' mR$16eR$8(estuda

Hoje
é dia de Orquestra Sinfônica no Femusc (Festival de

Música de Santa Catarina). Depois de inúmeros
concertos com grupos de câmara, chegou omomento dê

os alunos mostrarem todo o potencial em uma apresentação que

promete muitos aplausos. Regidos pelo diretor-artístico do evento,
Alex Klein, os jovens instrumentistas têm a difícil tarefa de tocar

três canções, uma delas, inclusive, tida como intocável por longas
décadas da história.

Para começar, os 70 músicos selecionados ficam incumbidos de
ensurdecer o Grande Teatro da, Scar com "O Guarany", do
brasileiro Carlos Gomes. A composição precisou de horas seguidas
de estudos que, segundo o maestro, deram resultado. "A obra toca

sozinha, é uma festa", comenta. ' Depois, o público vai ouvir as

variações de Johannes Brahms para temas de Haydn e, neste

instante, a dificuldade tende a aumentar aindamais. Nas quase três
horas diárias de ensaios, a orquestra literalmente suou' para
conseguir chegar ao ponto exigido por Klein. Amúsica rendeu até

uma espécie de votação. Como 'a democracia prosperou, o grupo
decidiu apresenta-la ao formate imortalizado por Brahms e não pelo
próprio Haydn. Conform� o maestro, a'principal diferença está na

maneira com que as notas saem dos instrumentos.

Mas, a noite nã,.o termina nisso. Os últimosminutos da Sinfônica
sobre o palco sâo destinados ao Concerto para Violino do russo

Tchaikovsky. Quem o assume é Daniel Guedes. Ele enfrenta o solo

negado por Leopold Auer emmeados no século 19. "Hoje vocês vão

saber porque este violinista olhou a partitura e disse: eu não", insti
gaAlex Klein. A apresentação começa às 21h, no Grande Teatro da
Scar. Os ingressos estão-à venda na bilheteria da entidade e na rede
de postosMime ao preço de R$ 16. Estudantes pagam apenas R$ 8.

Aguardamos o saborde sua visital
�/

Alameda 25, sala�
Fone 3055.2229

Pêode
queijo minelrlnho!

PREÇO DE FÁBRICA
(47) 3371-1147

lNh
baby

�
ml S I..oue
L O V E W E A R
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PERFUME

SOCIAL

Como o empresário Sandro Moretti, dono da franquia
de O Boticário, em Jaraguá, corrigiu o meu recente

comentário, aqui na coluna, sobre o perfume Zaad, hoje
volto ao assunto eu dou mais detalhes. O Zaad é o

primeiro perfume masculino Eau' de Perfum de O
Boticário. Foi desenvolvido pelo renomado perfumista
Thierry Bessard. Elaborado com matérias-primas de
diversas partes do, mundo e tem uma fragrância

, sofisticada para homens de bom gosto..
'

FOFOCÓDROMO
E quem está mais � feliz que

ganso'novo na lagoa é o Cárlos

Ribeiro, .aquele
'

garoto . que
nunca pintou o . cabelo.

Felicidade dele é porque após
seis meses de inferno astral -

.

no qual as mulheres, ao lhe

pedirem informações, só o

chamavam de tio e senhor -

duas moças o chamaram de

moço na última quarta-feira.
Diz ele: "Moa, isso faz um bem
danado. Imagina ....eu com

"23" aninhes ter que agüentar
alguém me chamar de tio ou

senhor. Vão para'o raio que os

parta. O senhor está láno céu

e tio é o vovôzinho. Agora, aO
ouvir a palavra 'moço', fui às
nuvens e vou até cancelar a

terapia de meia-idade que eu

iria iniciar num grupo, onde

já participa a minha amiga
Elizandra Bertoli e o Calito
Mannes. Não preciso mais

disso, ainda estou bem na

foto", diz ele. Como diria
Macaco Simão: É mole, mas

endurece!

'JUVENTUS
Depois do empate de 1 x 1

contra o Brusque, na última

quarta-feira, hoje à noite, no
Estádio João Marcatto, o

Juventus enfrenta o poderoso
time do Criciúma, líder do

Campeonato. Jogo
imperdível! O foguetório vai

.

comer solto.

bbell'arte

CÀRNAVAL·
O diretor social do Baependi,

·

Elemar Dierchnabel, o
· popular Capa, manda avisar

que' o Baependi promoverá
uma noite só de Carnaval.
Será na. terça-feira, dia cinco

de - fevereiro. A animacão

ficará p o r conta do
-Ma n ch e s t e r Band, de
Joinville.Agendem!

NOITADA
· Com a participação do meu

sobrinho, o Dj Fernando S", e
a banda Scrag Doll, amanhã,
mais conhecido como sábado,
acontece -na Choperia 115 a

Noite do Femusc. Festa das
boas.

DINHEIRO EXTRA
Quem está a fim de arrumar

um dinheirinho extra, tem até
o dia 3 de março para
participar do concurso de
escolha da nova marca do
TSE. Substituirá o atual
brasão da República e servirá

para padronizar impressos
oficiais, publicações, edifícios
e instalações da Justiça
Eleitoral, inclusive as urnas. O
vencedor receberá o prêmio

. de R$ 15 mil, Qualquer um '.

pode participar,
.

VIXXEEEE MARIA 21!
O lance do abaix'o-assinado
contra um funcionário

público concursado da
Prefeitura de Jaraguá está

dando o que falar. Todo
mundo quer saber o nome da

figura. Então ....vou dar mais
uma dica: é homem e trabalha
no Centro Administrativo .

Volto ao assunto.

EM ALTA: Chá das Cinco: joe Junior e Vadinho, da Studio Fm,
continuam fazendo sucesso.

SEXTA-FEIRA, 25 de janeiro de 20081 09

Por Moa Gonçalves
(moagoncalves@ne�uno.com.br)

EM BAIXA: SANGUESSUGA: tem gente caladinha,
mas que deveria dar apoio aoMoacirBertoldi.

BOA NOTíCIA
Adiretoria do Juventus assinou ontem uma importante cota de patrocínio
com a Criciúma Construções, uma das maiores. empresas do ramo no

Brasil. Dá-lhe Juventus.

II TE CONTEI!

I
Assistir hoje à noite ás 20:30h, no Estádio joao Marcatto, o jogo
entre Juventus X' Criciúma, valendo pelo Campeonato
Catarinense.

FRASE DO DIA
De tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a

maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse

acontecido. - WinstonChurchill

- ! ....,.
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JARAGUÁ DO SUL
• Cine Shopping 1
Eu Sou a Lenda
(15h, 17h, 19h, 21 h - Sex/Seg/Ter/Qui)
(14h, 16h, 18h,20h,22h
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Shopping 2
A Bússola de ,Ouro (Dub)
(14h40, 17h - Todos os dias)

30 Dias de Noite
(19h10, 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: Assassino 47
(19h30, 21h30 - Todos os dias)

JOINVILLE
• Cine Cidade 1
Eu Sou a Lenda
(15h, 17h, 19h, 21 h - SeX/SegfTer/Qui)
(14h, 16h, 18h,20h,22h
- Sáb/Dom/Qua)

• Cine Cidade 2
Bee Movie - A História de uma Abelha
(14h30;- Todos os dias)

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

O Amor nos Tempos do Cólera
(21 ti ....! Todos os dias)

• Cine Mueller 1
Eu Sou a Lenda
(14h, 16h, 18h, 20h, 22h
- Todos os dias)

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

PS Eu Te Amo
(16h40, 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,20h, 22h
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 2
O Caçador de Pipas
(14h10, 16h40, 19h10, 21h50
- Todos os dias)

• Cine Neumarkt 3
Alien Vs Predador 2
(15h, Uh, 19h, 21h - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 4
.
Alvin e os Es'quilos (Dub)
(13h30, 15h30 - Todos os dias)

PS Eu Te Amo
(1Zh20, 19h40, 22h05- Todos os dias)

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

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

Across The Universe
(21 h40 - Todos os dias)

• Cine Neumarkt 6
Alvin e os Esquilos (Dub)
(13h30, 15h30 - Todos os dias)

PS.: Eu Te Amo

(17h20, 19h40, 22h05":' Todos os'dlas)

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

O DIA DE HOJE
SANTO
São Juventino
São Paulo de Tarso
Santo Apolo

EFEMÉRIDES
I

. Dia do Carteiro
Dia dos Correios e Telégrafos
Fundação da cidade de
São Paulo (1554)

1950
Mulheres americanas conquistam
igualdade de direitos.

"

1957
FBI prende em Nova York três
pessoas acusadas de espionagem
para a União Soviética.

{:..

1998

Papa encerra visita histórica a Cuba,
onde rezou missa para seiscentas mil

pessoas.

1999
Terremoto mata mais de mil na
Colômbia.

PREVISAo DO TEMPO
-,

Tempo continua instável em se
O tempo permanece instável e o sol só deve
aparecer em meio a nuvens e pancadas de
chuva, no Oeste e Meio-Oeste catarinense. 00
Planalto ao Litoral, a circulação marítima
mantém mais nuvens, aberturas de sol com
chuva fraca. Amanhã e domingo; o tempo
continua instável do Planalto ao Litoral.

• Jaraguá do Sul e Região

O CORREIO HÁ 20 ANOS

Desapropriada área para a 4a ponte
A eqição do Jomal O Correio do Povo, de 23 a 29 de janeiro de 1988,
informava que o prefeito Durval Vasel estava com viagem marcada
para BrasHia. Na capital brasileira, ele iria apressar a liberação dos
recursos já assinados em vários ministérios. No campo de obras
estava-se recuperando o calçamento naVila Lalau e executando a

construção de um novo emissário, até o rio ltapocu. Entre a Escola
Alberto Bauer e a Ponte Pêncil Maria Grubba, foi executada li tubulação,
aterro e abertura de rua projetada, para diminuir o trajeto dos operários
e dos alunos da redondeza. A sondagem da terceira ponte foi iniciada
pela firma Batistella. O chefe do Executivo confirmou a aquisição detum
imóvel, ao lado da Famac, pertencente ao advogado Max Bornholdt,
objetivando a futura construção da quarta ponte urbana sobre o rio
ltapocu: Custo: Cz$ 2milhões em OTNs de janeiro.

O CUC DO LEITOR Mande sua foto para o Extra:

extra@ocorreiodopovo.com.br

Quem disse que só 9homem gosta de música? O cãozinho
e Manowar prova o contrário. Cl click é da dona Elcida Maass.

HOJE (:) SÁBADO

0.: DOMINGO

o.Mi�: W C MiN: 29°C' 'MIN: 19° C .:
MAX:2goC MÁX:19°C"" , MÁX:2�C"", •

Sol com nuvens
.

Chuvoso Chuvoso

� Fases da lua

'S�GUNDA r:MIN: 20°C .

MÁX: 28°C
Sol cóm nuvens .

,

NOVA CRESCENTE

.• 8/1 .�,15/1
CHEIA MINGUANl):

O 22/; \) 30/1
. :;ndllas61°/"IQ I'"Ensolarado Parcialmente Nublado Instável Chuvoso I Trovoada

nublado i

25/1
.

Agostinho Klinkoski
Amin Stasuhn
Anderson Giese
Áurea P. Doge
Braz Patrício
Carla Carolina Marinoso
Cerize Motta Piazera
Claidinor Klug
Daniel Volpi
Dirce Mayer
Djair Pereira
EderOtto
Edesio R Júnior
Edwin Hinsching
Ezequel Bàlssani
Fabiane de Souzâ Funani
Ilton Hoffmann
Jade T. Petry
Leandro Grosskopf
Maiki G Marquardt
Marciane Kopp Jacob
Mariane Feustel
Manete Oliveira Gonçalves
MatheusHenrique Guths
Michel Kackbarth
Oswaldino Amaral Fabiano
Paulo César Martins
Sidnei Kreutzfeld

UTILIDADE PÚBLICA
ALMOÇO
AEscola Municipal de Ensino
Fundamental P.,fldra de Amolar Baixo
de Corupá promove no dia 16 de
fevereiro um almoço com tarde

dançante. O evento será na

Sociedade Bolin Carioca. Outras
informações no telefone (47) 9168-
2434, com Beatriz.

FÉRIAS
Estão abertas as inscrições para a

Colõnia de Férias dos Idosos, que
acontece de 7 a 26 de fevereiro, no
Parque Aquático do Sindicato do
Vestuário, na Ilha da Figueira. Mais
informações pelo telefone 3370-7562.

Q
� FLOBIANÓPOLIS

MiN: 22°1 MÁX: 27°
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De_sejo Proibido
Miguel explica a padre Inácio que a única
forma de acabar com as provocações
de Henrique é ele iremborade Passaperto.
Miguel e Laura combinam ir embora.
Florinda pede a Ciro que marque o

casamento rápido. Miguel revela aChico
que pretende se casar corn Laura e ir .

embora. Eulália diz a Argemiro que ele
não precisa se preo-cupar com o falso
casamerto e que pode dizer que não a

. aceita como mulher na hora em que
padre Inácio perguntar.

Sete Pecados
Clartce ameaça se vingarde Pedro caso
aconteça algo com Flávio. Custódia
convence Juju a fazer o transplante. A
chefe da Secretaria de Educação

.

suspendeMiriam.Beatriz liga para Rávio
e ele implora para que ela se

entregue.Hércules pede aCarla que estreite
sua relação com Rebeca para descobrir
o paradeiro de Beatriz. Oblia não quer que
Rodo�o e Nalah fiquem juntos. Agripina
decide comprar um vestido de noiva. '

Juju se prepara para o transplante.

DuasCaras
Gioconda diz aJúlia que não tem sentido
ela morar na favela. Condessa convida

Gioconda para conhecer a sua ONG e

ela promete ajudá-Ia. Juvenal se chateia
com um homem que pediu emprego
na fábrica e faz Amara contar o que viu
na noite da invasão. Ela diz que viu

Geràldo, Evilásio e outras pessoas na rua.
Renato se recusa a responder às
perguntas da mãe. Macieira e César

aplicam a provaem Clartssa. Clartssafica
muito nervosa e abandona a prova.
Macieira a convence a superar o

obstáculo.

Amor elntrigas
Jurandir está pronto para matar Alice.
Ele se aproxima para dar um beijo antes
de matá-Ia. Ela consegue empurrá-lo e

ele cai no chão. Ela corre e sai gritando.
Felipe ouve os gritos. Alice foge. Paulo
discute com Neide. Jurandir aponta a

arma para Alice. Felipe vê a cena e

começa a se aproximar pelas costas de
Jurandir, que encosta a arma no rosto

.

dela. Felipe atira-se sobre Jurandir:Alice
chuta a mão de Jurandir é a arma cai.

Alice pega a arma.

Caminhos do Coração
Beto e Marcelo falam Tati se comportar,
pois todos estão tristes devido àmorte

de Dalva. Tati abaixa os braços e a faca

cai no chão. Gór apresenta Eugênio a

César e o menino diz que quer sair da
ilha com eles. Gór diz que precisa de

Eugênio na ilha e o hipnotiza. Eugênio
diz para César que se ele tirá-lo da ilha,
irá descobrir a cura para o mal do

lobisomem. Lucas tenta ajudar Toni, .

mas leva um golpe.

. DESTINO
A TVGlobo acaba de definir
qual será o destino de
Nezinho, personagem de Luiz
Carlos Tourinho (quemorreu
na segunda-feira, vítima de
um aneurisma cerebral) na
novela "Desejo proibido". O
atrapalhado sacristão vai

viajar sem se despedir de
ninguém. A trama de
despedida do personagem
começacom o padre Inácio
(Marcos Caruso) procurando
por ele para ajudá-lo em mais
umamissa, quando percebe
que ele sumiu.

ocorreiodopovo@ocorreiodopovo.com.br

IBOPE
De olho 'la Ibope em 2008, a
Band anunciou a nova grade de
programação. Daniella Cicarelli
assinou contrato de dois anos
com a emissora. Ela apresentará
um programa ao vivo aos
00mingos com duração
aproximada de uma hora e meia
ainda sem formato e horário
definido. Além da contratação
de Ciçarélli, a Band adquiriu os .

direitos da atração "CQC" (Custe o .

Que Custar). O programa lembra
muito o programa "Pânico" e foi'
criado na Argentina.

VEREADOR
Depois da passagem de sete
meses em Duas Caras, Evilásio
(Lázaro Ramos) estará
trabalhando como assessor
parlamentar de Narciso (Marcos
Winter). Isso criará tensão entre
.Juvenar (Antonio Fagundes) e
EvilásiJ, que já não se entendem
e divergem abertamente sobre
tudo. Além do mais, Juvenal
perceberá que a presença
"institucionalizada'! de Evilásio é
um perigo para ele e se tomará
ainda maior quando ele aceitar a

sugestão de Narciso e se

candidatar a vereador.

Dataramericano Johnny Depp,
44 anos, afirmou que ganha "a

.

vida com mentiras". Ele disse
que no inícíotinha vergonha ao

. comentar que era ator, e, se
tinha que declararaprofissão
em algum lugar, dizia "que era
carpinteiro, ou algo assim". O
protagonistadatrilogia "Piratas
doCaribe" reconheceu que
adora fazer papéis originais e

marginais. "Todos estamos um
pouco loucos. O que ocorre é

gue alguns conseguem
controlarmelhor que outros".

SUDOKU
)

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

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

cada quadrado de 3x3.

DIVIRTA-SE'

Prece ate.ndida
Desesperada, uma senhora procura um padre.

. - Padre, eu estou com um problema! Eu tenho
duas papagaias, mas elas só sabem falar uma
coisa!
- O que elas falam? - Perguntou o padre.
- Olá, nós somos prostitutas! Vocês querem se

divertir? - disse a senhora.
-Isto é terrível! - Respondeu o padre. - Mas eu
tenho uma solução para o seu problema. Leve
suas papagaias para minha casa e eu as

colocarei junto com meus dois papagaios, os
quais ensinei a rezar. No dia seguinte, a mulher
levou suas papagaias para a casa do padre.
Assim que foram colocadas na gaiola elas
disseram:
- Olá, Somos prostitutas! vocêsquerem se

divertir?
Ao ouvir isso, um papagaio olhou para
o outro e disse:

.

- Jogue o terço fora! Nossas preces foram
atendidas!

SOlUÇÃO

Leão (22/1 a 2218)
leonino, analise suas finanças cuidadosamente. A Lua em aspecto com Júpiterpode deixá-lo

generoso demais e fazê-lo exagerar nos gastos. Procure gastar apenas nc necessário, sem
impulsos. Apenas em coisas que sejam úteis para você mais tarde.

HORÓSCOPO
-

Áries (20/3 a 20/4)
Hoje a Lua está em Virgem e faz belos aspectos no céu. Para o ariano isso favorece seu cotidiano
e seu trabalhado lhe dando mais prazer no que faz. Como você anda com a vida muito agitada e

está na hora de cuidar também da saúde.

Touro (21/4 a 20/5)
Bom dia para o taurino relaxar e se divertir um pouco, deixando a correria de lado. Vênus está
favorecendo muito seu dia e o ideal hoje seria esquematizar um passeio com amigos ou com a

pessoa amada. Aproveitar o mómento para paquerar ou namorar.

Gêmeos (21/5 a 20/6)
Saturno hoje lhe pede responsabilidade, principalmente em casa. Cuide de sua família. O
encontro com seus irmãos e uma' conversa aberta e franca com eles, podem tornar esta
relação mais fluente.

.

Câncer (21/6 a 21n)
Tente ser claro ao se comunicar, principalmente com seus irmãos. Se sua área de comunicações
está exaltada hoje, aproveite as energias do dia e use uma expressão subjetiva, Rode ajudá-lo a

expor suas idéias aos que estáo mais próximos.

Virgem (23/8 a 2219)
A Lua em seu signo e todos os planetas que ela envolve hoje pede para que você dê mais

atenção a si mesmo. Seu corpo é seu veículo, portanto procure cuidar dele com muita atenção.
O dia hoje para você se colocar como prioridade em tudo que fizer. Nada de exageros.

Libra (23/9 a 22110)
Um pouco mais de sossego e calma é o que Vênus lhe traz hoje. Ainda a posição da Lua lhe

.

pede para não negligenciar as coisas que o ajudam a se manter equilibrado. Lembre-se que, para
encarar os problemas do dia-a-dia, é preciso estar em paz.

Escorpião (23/10 a 21/11)
Uma boa forma de aproveitar as configurações astrais deste dia é fazendo um programa alegre
com os amigos mais próximos. Chame-os para um passeio, ou simplesmente para conversarem
e trocarem idéias. Esta é uma forma relaxante de se desligar dos problemas atuais.

Sagitário (22/11. a 21/12)
Júpiter em evidência no céu de hoje aponta rrutas atividades sociais e novas oportunidades na

sua carreira. Aproveite o momento e mostre às pessoas sua habilidade em realizar o que planejou,
para que confiem em você e lhe façam boas ofertas. Apenas evite o excesso de ansiedade.

Capricórnio (22/12 a 21/1)
Hoje as energias planetárias envolvem seu regente, Satumo e Júpiter e a área de seu mapa que
elas atingem pedem para que você aumente sua fé e sua crença na vida. Sua alma está em
evolução e necessita mais fé e confiança no amanhã.

.

Aquário (21/1 a 18/2)
Mais um dia para você mergulhar no que lhe parece misterioso e desconhecido, mas hoje com

senso de responsabilidade e justiça. Organize seu tempo, de modo que possa desenvolver o que
supõe importante para descobrir uma nova faceta na sua personalidade.

Peixes (19/2 a 19/3)
Hoje os planetas indicam que é um bom dia para se dedicar ao casamento ou a sua relação de

parceria. Nq entanto é bom evitar os excessos. Tente traçar urn esquema com seu amor, para
não se dispersarem no meiódo caminho egastarem energia em vão.
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O CORREIO NOS BAIRROS

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Barra do Rio Mollla abriga
hístórta de desenvolvimento
A loéálidade tem,
hoje, mais de dois
mil moradores

KELLY ERDMANN

JARAGUÁ DO SUL
Barra do Rio Molha. Nin

guém sabe precisamente a ori

gem do nome, nem os motivos

pelos quais o bairro jaraguaense
é denominado destamaneira até
hoje. A incógnita prospera por
entre as décadas e os únicos re

gistros que podem explicá-la
remetem ao significado mais

literal das palavras.
Acredita-se, segundo dados

do Arquivo Histórico Eugênio
Victor Schmõckel, em uma de

turpação do termo original. Des
sa forma, a denominação inicial
seria Ribeirão da Pedra Mo
lhada. Mas, como os imigrantes
tinham pouco conhecimento da
língua portuguesa, houve mu

danças no termo, passando a Pe
dra Molha e, mais tarde, a

RibeirãoPedra daMolha. Sobre
as alterações seguintes, quase
nada se' conhece.

Situadas às margens do Rio

Jaraguá, essas terras pertenciam
ao EStado de Santa Catarina e a

responsável pela venda dos lotes
era a Agência de Colonização,
sediada em Blumenau. Mesmo
assim, os colonizadores não foram
os primeiros a morar no local.
Cerca de oito caboclos haviam
fixado residência no bairro antes
dessas pessoas.

Depois, no período das tropas

cadas, Sandra Maba resolveu
morar no Rio Molha. Nas

lembranças, estão os anosem
que todas as estradas eram de
cobertas somente por terra.

Além disso, os vizinhos exis
tiam em número muito in--

,

ferior ao atual. Hoje, mais de

FOTOS PIERO RAGAZZI

Prédio que abrigou curtume ainda pode ser visto naWalterMarquardt

Wilson Pinter �i� que ações da comunidade garantem segurança

federalistas, emmeados do século
passado, o bioquímico Paul
Kraemer também morou na

quela região. Anos mais tarde,
o alemão foi para Porto Alegre,
noRioGrande do Sul, e fundou
o Laboratório Kraemer. A em

presa lançou -o Almanaque Iza,
um dos primeiros de saúde de
todo o Brasil.

duas mil pessoas residem no lo
cal, conforme levantamento feito
pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) no
ano2000.

Para Sandra, nem mesmo o

crescimento extinguiu uma das
melhores características do
bairro: a tranqüilidade. "Não

Longe do município, o bio
químico passou a escritura das
terras para outro empreendedor.
Amoldo Schmitt construiu um

curtume no lugar, O prédio ain
da pode ser visto por quem
transita ao longo da Rua
Walter Marquardt, a mais

movimentada do Barra do Rio
Molha.

temos do que reclamar aqui",
diz. De acordo com o pre
sidente da Associação de
Moradores;Wilson Pinter, o
sossego é garantido por di
versas iniciativas. Uma delas
é a participação da co

munidade no Conselho Mu

nicipal de Segurança.

� wo........... • 0.0; ..._�l. � ..... t
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População reivindica melhoria nas ruas
Na chuva, lama.Ao sol, poeira.

Esta é a realidade dos moradores
da Rua Pedro Winter, no Bairro
BarradoRioMolha. Ofuncionário

público Hilário Zapella diz que já
perdeu as contas de quantas vezes
viu automóveis patinando em

frente à própria casa. "Os carros

não conseguem subir e o pessoal
se obriga a: deixá-los na beira da
estrada", explica.

Segundo Wilson Pinter, da

Associação de Moradores, o

problema tende a ser solucionado
durante este ano. "Tivemos uma
reunião na Prefeitura e nos

garantiram que a obra acontece
até abril", enfatizou. Com isso, a

administração pública municipal
fica responsávelpelo nivelamento
da rua e pela areia necessária para
os habitantes colocarem as lajotas.
Amão-de-obra e as pedras devem
ser financiadas por eles.

PROBLEMA
Na opinião deWilsonPinter, uma das principais reclamações

envolvendo o Barra doRioMolha diz respeito à limpeza urbana.
Ele acredita que faltam lixeiras no bairro e os pontos críticos
estão no entorno dos abrigos de passageiros de transporte
coletivo. "Recebemos várias promessas de vereadores, mas
nada foi feito", critica.

RAIO-X
• Os estudantes do Rio Molha freqüentam a Escola de Educação Básica
-

Roland Dornbusch
.

• O bairro tem uma creche, instalada ao lado da Prefeitura
• A.população conta coni uma unidade de saúde
• São cerca de dois mil moradores

Apavimentação daRuaBernardoKarsten e o patrolamento
de outras vias do bairro fazem parte do balanço positivo
destacado pelo presidente da Associação de Moradores em

relação ao ano passado. Além disso,Wilson Pinter comenta o
envolvimento da população nas atividades programadas para
as crianças. Em 2007, ocorreram três eventos específicos com
distribuição de brinquedos e lanches. Todo.; foram reaI;ZadOSjna área de lazer da comunidade.

-me '4'.' mA iiiMh.

, Falta de pavimentação é uma das maiores reclamação dos moradores
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INVESTIMENTOS

Estado recebe

R$ 104 milhões
Dinheiro que
veio do PAC irá
viabilizar obras

FLORIANÓPOLIS
"Santa Catarina está à frente

em todos os índices de desenvol
vimento e, com esses recursos,

temos aoportunidadedepromover
ainda mais desenvolvimento",
disse o governador do Estado Luiz
Henrique 'da Silveira durante o

repasse do dinheiro do PAC

(Plano de Aceleração do Cres

cimento). No total, o Estado
recebeu R$ 104.239.558,84 para
viabilizar obras de saneamento,

infra-estrutura, habitação, turismo
e desenvolvimento sustentável.
Desse montante, o executivo

catarinense vai administrar R$
54.901.939,14.Aoutraparcelafoi
repassada diretamente às

prefeituras de Florianópolis, São
José, Tijucas e Palhoça.

OsR$ 54.901.939, 14 convenia-

dos com o Estado já têmdestina
ção. Vão financiar a implantação
de serviços de água e esgoto em

Palhoça, Mafra e Florianópolis; a
perfuração de poços nosmunicípios
de Seara, Videira e São Miguel
do Oeste; a pavimentação e dre

nagem em Quilombo, Maravilha
e Otacílio Costa. Projetos de
desenvolvimento sustentável em
áreas rurais de Florianópolis,
Iomerê e Lages, além da cons

trução de centros de eventos e

sinalização turística em rodoviasdo
Estado também estão corttem

plados.
O superintendente Regional

emExercício daCaixaEconômica
Federal,ArlindoMacielSebastião,
foi o interveniente do governo
Federal nos contratos. Ele salien
tou a importância da instituição
como apoiadora financeira dos

programas públicos. "Damos nossa
chancela a esses projetos que estão
contribuindo para desobstruir os
gargalos do país".

Professores ACTs

escolhem-vagas
FLORIANÓPOLIS
A escolha de vagas dos

classificados paraProfessor ACE
- (Admitido em Caráter

Temporário), que atuarão nas

escolas da rede pública estadual
no letivo de 2008, começa hoje e

segue até quinta-feira, dia 31. A
Secretaria deEstado daEducação,
através' da Diretoria de
Desenvolvimento Humano,
informa que a escolha será

realizada conforme locais, dias e

horários estabelecidos por cada
uma das 36 Gereds (Gerências
Regionais de Educação). Estima
se que dosmais de 31mil inscritos
no processo de seleção, cerca de
dezmil devam ser contratados.
A lista de classificação dos

candidatos e a relação das vagas
estarão disponíveis no site

wwwsed.sc.gov e nas Gereds. O
candidato classificado que não

comparecer no local, na data e no
horário para escolher sua vaga
continuará na ordem de
classificação, da mesma forma.
daqueles que não aceitarem

nenhuma das vagas oferecidas.
Entretanto, deverão aguardar o

.

términoda lista de candidatospara
uma nova chamada, passando
automaticamente para o final da
lista. O secretário Paulo Bauer
ressalta que a chamada dos ACTs
será realizada durante todo o ano

de 2008, de acordo com as

necessidades das escolas.
Tanto o secretário, como a

diretora de Desenvolvimento
Humano, Elizete Mello, alertam
aos classificados para inteirar-se
mais dos detalhes. De acordo com
oEdital, o cronograma da escolha
de vagas ficou estipulado da

seguinte forma: dias25, 28, 29',30
e 31 de janeiro - nas Gereds da
Grande Florianópolis, Criciúma e

[oinvílle; dias 28, 29 e 30, nas
demaisGereds; dia 28, no Instituto
Estadual de Educação.

redacao@ocorreiodopoyo.com.br

PAULO ALCEU redacao@ocorreiodopoyo.com.br

Poli
O governador Luiz Henrique

já definiu que não vai subir em

palanques onde o candidato
,

não esteja identificado com a

aliança que dá sustentação ao

governo do Estado. Acredita

que dos três municípios onde
haverá segundo turno apenas
Blumenau vai reunir as siglas
governistas em tomo do nome

de João Paulo Kleinübing, nos
demais haverá divisão.

Aguardando
Em que pé anda o relatório da

Comissão deÉticadaCâmaraem
Florianópolis em relação ao

vereador Xandi Fontes denun
ciado pelo ex-presidenteMarcilio
Ávilade uso indevido de dinheiro
público? Parou?

Foco
A prefeitura de Florianópolis

está em processo de licitação
referente a concessão de linhas

para o transporte coletivo. É
interessante ficar atento. Ocorre -

que a lei que permitiu 10�os de
concessão expira em fevereiro do
ano que vem.

Morosidade
Ainda sobre a concessão de

linhas para o transporte
coletivo da Capital, a lei que
permitiu às empresas' ex:
plotarem os serviços por 10

anos, aprovada pela Câmara
de Vereadores, foi desde sua

promulgação contestada -na

Justiça. Pois é, está terminando
sua vigência e ainda não teve
uma sentença.

Morosidade
Pesquisas internas emLages

colocam o deputado Fernando
Coruja numa situação privile
giada na disputa pela prefeitura
domunicípio. Apesar da prisão
de um de 'seus colaboradores,
Ramon da Silva, envolvido ern
denúncias de corrupção na

saúde, adversários não acre

ditam que vá respingar no líder
doPPS.

Privilégio contestado
A Associação Médica Brasileira rnanifestou-se oficialmente,

através de urna nota, acusando o governo Lula de "privilégios
indevidos a médicos forinados em Cuba." Ocorre que um projeto
preparado em 2006 pelos Ministérios de Relações Exteriores de
Brasil e Cuba foi encaminhado pelo presidente ao Congresso em

forma de mensagem. Atualmente está sendo examinado na

Comissão de Educação. Para completar o presidente Lula assinou
um termo como governo cubano, nesta última viagem.A proposta
é facilitar o reconhecimento dos diplomas demedicina obtidos em
Cuba por estudantes brasileiros.

Por que para Cuba?
A Associação quer criar no Brasil ummecanismo uniforme

e unitário de revalidação de diplomas e que todos os

brasileiros ou não-brasileiros que queiram vir trabalhar em
nosso país como médicos possam ser a ele submetidos de
maneira justa e adequada. Mas o governo Lula levanta um

privilégio com Cuba.

Rasteira
Uma exigência legal, determinando 100% de participação
na Câmara para a aprovação de projetos em condições
extraordinárias, acabou complicando a intenção do prefeito
Júlio Cesar Ribeiro, de Bombinhas, de aumentar o salário da
procuradora do município de R$ 2,7 mil para R$ 6 mil e da -

adjunta de R$ 2 mil para R$ 5 mil. Ocorre que a vereadora
Ana Paula, líder do PDT, se ausentou da sessão extraordinária,
por considerar uma manobra do prefeito esse aumento
evitando um debate com a população. Articula que o projeto
seja votado depois do Carnaval, daí sim com a atenção dos
cidadãos de Bombinhas.

Metas
Depois de um mês de licença retoma na semana que vem

ao comando da Agricultura o democratas Anton; } Ceron.
Neste período, confirmando a boa relação na secre iria entre

integrantes da tríplice aliança, assumiu o peemedeb: "a Gelson

Sorgato. Uma das metas do secretário Ceron será iru nsificar
o programa de rasteabilidade do rebanho catarinense, até
porque o prazo de conclusão é junho deste ano. Até omomento
nenhum animal foi identificado.

Desencontro
Professores criticam o governo do estado que os chama de

intransigentes, mas em nenhummomento se propõe a conversar

sobre as reivindicações expostas no ano passado, entre elas sobre
reajuste salarial. Afirmam que a greve no início do ano letivo é
uma realidade, pela omissão da atual administração.

Proposta
Por ser tim ano eleitoral o governador LuizHeririque não acredita

que a reforma política avance no Congr�sso. Uma dasmedidas que
ogovernador defende é programa ao vivoàtrrante campanhaeleitoral.
Visaeconomia e coloca todos nomesmo patamar.Coincidentemente
é amesmo bandeira do ex-senador Jorge Bornhausen.
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Desemprego fecha 2007 em

9,3%, menor taxa em 5 anos
Cerca de 1,7 milhões
de trabalhadores
'ficaram sem trabalho

BRASíLIA
-

A taxa de desemprego nas seis
principais regiões metropolitanas
do Brasil em 2007 foi de 9,3%, in
formou ontemo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísti

ca). Trata-se damenor série desde
marçode 2002, quando apesquisa
foi iniciada em.Salvador, são
Paulo, BeloHorizonte, PortoAle
gre, Recife e Riode Janeiro. Em
linhacomo que jáhavia inforinado
oMinistério do Trabalho, o IBGE
confirma que a desocupação che
ga a seu menor nível e a formali-

,

zaçâo (carteira assinada), aomaior;
Em dezembro, a taxa de de

semprego desacelerou em relação
aomês anterior, ficando em 7,4%.
Em relação _

a dezembro de 2006,
houve queda de 1 ponto percen
tual no nível de desemprego. O
resultado de dezembro também é

o menor para o mês desde 2002,
'quando a série da pesquisa do
IBGE foi iniciada.

Por região, o desemprego ficou
abaixo da média em PortoAlegre
(5,3%), Belo Horizonte (5,5%) e
no Rio (6,1%). Já em São Paulo

(8%), Recife (9,9%) e Salvador

(11,4%) astaxasficaramacimada
média nacional.

No total, o contingente de pes
soas desocupadas caiu 9,5% em

2007, íechandooanocomum total
de 1,713 milhão de trabalhadores
sememprego,menorníveldasérie
histórica. Na comparação com

Foram criados aproximadamente 622 mil postos de trabalho no ano passado

novembro, esse índice caiu 10,9%.
Em relação a dezembro de 2006

(1,893 milhão), foi verificado um
decréscimo de 9,5% no contin-

'

gente de.pessoas desocupadas.
J�>a população ocupada (21,4

milhões de pessoas)'não sealterou
significativamente em relação a

novembro de 2007 (queda de

0,3%), mas cresceu 3% em

relação a dezembro de 2006.

Segundo o IBGE, foram criados
-622 mil postos no trabalho no

ano passado.
O rendimento real da popu

lação ocupada em 2007 foi de R$
1.163,90, aumentode 2,3%frente
a 2006 e 0(: 10 frente a novembro.
Os homens representavamfó.S'ã
da população ocupada.enquanto '

asmulheres, 44,5%.Apopulação
de 25 a 49 anos representava
63,5% do total de ocupados,

o número de trabalhadores
com carteira assinadamanteve-se
estável em relação anovembro de
2007 e cresceu 7% frenteadezem
bro de 2006 - o pessoal registrado
representou 43,2% da população
empregada. Já o número de em

pregados semcarteira assinada no
setor privado ficou estável, repre
sentando 13,9% da população
ocupada.

Emdezembro, entre os empre
gados com carteira de trabalho
assinada no setor privado, o

rendimento médio ficou em R$
1.120,30, alta de 0,7% sobre
dezembro de 2006. Entre os em

pregados sem carteira de trabalho
assinadano setorprivado, o salário
médio foi de R$ 812,70, uma alta
de 7,8%. Os trabalhadores por
conta própria recebiamernrnédia
R$968,50 (0,7%).

.i .

Por setores, em relação'a
2006, houve altas nó nível de
empregados na indústria
'extrativa, de transformação e '

'distribuição de eletricidade,
gás e água (5,4%), construção
(12,6%); educação, saúde,

serviços sociais, adminisrração
pública, defesa e seguridade
social (4,3%); serviços domés
ricos (5,9%) e Outros serviços
(2,3%). '

Na outra ponta, houve queda
no comércio, reparação de veí-

culos automotores e de obje
tos' pessoais e domésticos e

comércio avarejo de combus
tíveis (-0,7%); e serviços pres
tados à empresas, aluguéis, ati
vidades imobiliárias e interme
diação financeira (4,2%).

SIL O CORREIO DO POVO

ECONOMIA Dá Redação.
�daçao@oClJr(t'iodopovo.com.br

Planejamento tributário
Vai até o dia 31 de janeiro o prazo para as micro e pequenas

empresas apresentarem seu planejamento tributário para 2008.
Os empresários poderão optar por três regimes tributários: o
Supersímples, O L�cro Presumido ou o Lucro Real. Não existe,
entretanto, tim sistema específico que garantamaior redução
na carga tributária. A carga tributária de cada uma delas é

determinada através de uma série de fatores, como ramo de

atuação, faturamento, lucro, porte, composição societária e

folha de pagamento, entre outros. Por isso, as empresas devem
se reunir com seus contadores para fazer um estudo que avalie
qual das alternativas é a mais econômica.

Opção
Empresários que optarem pelo Supersirnples podem ter uma

economia significativa em tributos. Más para isso, não podem
ter dívidas com aUnião e com o governolocal. Em 2007,muitas
empresas que se inscreveram no sistema foram excluídas por
problemas de cadastramento, pela existência de débitos ou por
desenvolverem atividade vedada para efeitos de enquadramento
do programa. O Supersimples é um sistema que unifica a

cobrança de oito tributos: ICMS, ISS, IRPJ, IPI, CSLL, Cofins,
PIS/Pasep e contribuição patronal para a Previdência Social.

Empregos
No Brasil, as franquias geram, emmédia, 120 empregos por dia.

Somente no ano passado, foram criadosmais de 28milnovos postos
de trabalho, de acordo com estudo da Rizzo Franchise, que hámais
de 20anos realizapesquisas sobreo setor;O crescimentodosegmento
de franchising já atinge a marcade 12,9% ao ano. O número de

empresários que oferecem uma franquia de seu negócio saltou de,
1.366 em 2006 para 1.542 no ano passado. Todos eles, juntos, já
viabilizaram a abertura de 124mil franquias.

Crescimento
,

O levantamento revela que, a cada hora, é aberta uma nova
franquia. Considerando apenas o período de um dia comercial,
das 8 horas da manhã até

-

as 6 horas da tarde, o número de

franquias abertas somam 12.Um exemplo concreto desses dados
é a rede Pello Menos, franquia de depilação que já conta com

35 unidades no Rio de Janeiro e uma em Natal. No primeiro
semestre deste ano, serão abertas sete unidades em São Paulo..
As primeiras delas já estão recrutando 100 pessoas. Já outra rede,
a Farmais, espera gerar 644 novos empregos em 2008, com a

,

abertura de 92 novas franquias nos Est�dos de São Paulo, Rio de
Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná.

Em queda
A conversão de carros p� uso dó GNV (gás natural veicular)

caiu 31% entre 2006 e 2007, conforme levantamento do IBP
.

.

(Instituto Brasileiro de Petróleo). Em números, foram'187,.040
adequações no ano passado contra 272.610 registradas no ano
retrasado. Apenas a título comparative, em 2005, foram registrados
216.336 procedimentos do tipo. Para o coordenador da Comissão
deGNVdo IBp,Rosalínofemandes, esse comportamentode queda
é resultado dos problemas de abastecimento do combustível

registrados no fim do ano passado. "Essa é uma reação natural das
pessoas que se sentem ameaçadas, Elas recuam", afirmou.
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Juventus pode ter mudanças
para o jogo com Criciúma .

Cris e Biro love podem
estrear no Lugar de Tiago.
Dati e Marliriho, Lesionados

JULiMAR PIVATTO

JARAGUÃ DO SUL
Com dois jogadores titu

lares lesionados, o técnico Pi
colé pode promover hoje as

primeiras mudanças no time

entra jogando. Para o jogo das
20h30 no João Marcatto,
contra o Criciúma, o atacante
Marlinho e o zagueiro Tiago

.

Dati, estão lesionados e são

dúvidas. No treino de ontem,
ambos não treinaram e, com

isso, o sistema tático foi
alterado do 3-5-2 para o 4-4-2.

"É uma forma de pelo
menos ter testado uma for
mação diferente, no caso de

precisarmos", disse o técnico

Picolé. Ele também disse que

prefere não mexer muito na

equipe. "Se todo mundo tiver
condição, é o mesmo time que

começou contra o Brusque",
disse. Cris e Biro Love con

seguiram ontem a liberação
na documentação e, por isso,
podem estrear. Já o outro

atacante; Ramazotti, não terá
condições para o jogo, já que
é feriado ern São Paulo hoje e

a federação local não tra

balha.
Com a entrada de Cris,

lateral-direito de ofício, Mar
cão viria para a cabeça de
área e Jé e Jovane ficaram na

zaga, vitória dos titulares por
lxO, com gol, justamente de
Biro Love. "Ele é muito

CÉSAR JUNKES

Biro Love (E) marcou o gol do time titular no coletivo de ontem e pode estrear

rápido, tem as mesmas

características do Jaime e do

Marlinho", disse Picolé.

Já o Criciúma, líder da

competição com nove pontos,
vem coni o mesmo time que

enfrentou o Atlético. Do time
titular, oito vieram das
categorias de base. "É um

time grande, forte e que vem

mais descansado", definiu
ainda o treinador.

Reforce a ÍI:nagem da sua empresa!
Vista seus colaboradores com uniformes
produzidos com tecidos da
mais alfa qualidade.

I
(47) 3371-5558 e-mail: kaiapos@netuno.com.br - www.kaiapos.com.br

.,

LINHA DE FUNDO
Parada dura

Favoritismo
o atirador Samuel Lopes disse
que, apesar de Jaraguá do SUI ser
o atual bicampeão dos JASC, ainda
não é o favorito ao título da

competição. "Nosso principal
adversário é Timbó e vamos

competir na casa deles", disse.
Apesar disso, ele espera repetir as
duas últimas edições, quando os

timboenses também cheqararn
como favoritos.

,

O time do Criciúma arrancou bem no Estadual. Venceu as três partidas que
disputou. Soma-se a isso, o fato de ser Um dos times mais tradicionais de
Santa Catarina. Mas o Tigre não é nem ur:" bicho-papão. É um time que tem
uma zaga forte e alta, tem jogadores veloz, s no ataque, mas não é imbatível.
Se o Juventus souber aprovenar, pode vence, sim. O Tigre é um time jovem, a
exemplo do Moleque Travesso. Vencerá que cúlseguir errar menos e sentir
menos o gramado, muno prejudicado pelas chuvas.

De volta
A Malwee voltou a treinar ontem
na Arena Jaraguá. À tarde, os
çoleíros receberam uma atenção
especial do preparador Fred.
Aliás, como sofrem os arqueiros
nas mãos dele. De tempos em

tempos, ele -aparece com uma

forma nova de treinamento. Além _

das bolinhas de tênis, agora são
usadas bexigas. Tudo para entrar
em torma.:

Comemorando
A atleta Samantha é um dos

,

destaques de Jaraguá do Sul no
futsal feminino. No fim do ano,
ela foi campeã da Liga
Nacional com a equipe do
Kindermann, de Caçador. Ela

.

voltou. recentemente para
Jaraguá, depois de curtir as
merecidas férias. Ela revela

que espera ainda defender a

cidade natal na competição.

Piloto começa bem
a temporada 2008
JARAGUÃ DO SUL

O jovem piloto de mo

tocross, Paulo Henrique
Krutzsch júnior, começou com.
o pé direito a temporada. Na
prova que aconteceu em

Piçarras, ele foi o melhor na
*

�.. ,

,*'."* categoria MXl, para motos de
Juventus: Caríào: Jovane, Jé e

•
. Criciúma: Zé Canos: William. ' 25Qcc a 450cc,. mesmo cor-

�arcão; Thiago Dati (Cfis),' 1111 -x Amaral; Silvio Criciúma e Cláudio rendo com a cilindrada me-

Juninho, Bele, Palácio e César .� .' CRICIÚMAE�é. Luiz; 'Patrick, Basílio, Mateus, ' 'nor, "Consegui sair na frente
(Fábio Augusto); Jaime e Marlinho

"

.• '
. Beto e Üendel; Jaele Jean Coral. e me.distanciei do segundo e

(Biro Love). Té.cnico: Picolé.
- .

Téçnico: Leandro Machado. terceiro colocados, liderando
• Data: 25/01 (Sexta-feira) • Hora: 20h30 • Local: Estádio João Marcatto de �a aponta", disse o

'. Ingressos: H$ 15 (descoberta), R$' 20 (coberta) e R$ 50 (cadeiras) piloto .:
• Arbitragem: Célio Amorim, auxiliado por Fernando Lopes e Josue Gilberto Lamin (todos de_ltajaí) O resultado deixou Paulo

Reforços
Lopes disse ainda que, por
receber o JASC, outros
atiradores da região procuraram
a equipe jaraguaense para
fazerem parte dele. Dois devem
iniciar os treinos em breve -

Jean Pereira e Ricardo Rosa. O
primeiro atira no ar seta e quer
partir para o ar comprirndo. O
outro faz carabina deitado e vai
iniciar também no apoiado. .

Paulo Henrique está confiante
'

.

para a segunda etapa do EstaduaJ

mais otimista para a segunda
etapa, que será em Balneário
Camboriú, em data a ser

definida.
.
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DE OLHO EM PEQUIM

SamuelLopes diz que sonho
olímpico não é impossível
Atirador tem duas chances
de conquistar a vaga pafa
os Jogos Olímpicos

JUliMAR PIVATIO

JARAGUÁ DO SUL,

Depois de fazerbonitonoPan
Americano, onde quase levou a

medalhade bronze, o atirador

jaraguaense Samuel Lopes não
esconde a vontade de disputar os
Jogos Olímpicos de Pequim. Mas
não é nada fácil conquistar a vaga.
São duas chances para carimbar o

passaporte. Aprimeira é conseguir
urn, grande resultado na Copa do

/,'Mundo,Aoutra é aConfederação
Blfuileira receber um convite da

Federação Internacional de Tiro.
e

Como Lopes é o líder do ranking
nacional, se este convite chegar,
ele é o primeiro da lista na sua

modalidade.
AIªetapadaCopadoMundo

deste ano acontecerá no Rio de

[aneíro.de Zl a30demarço. "Te
nho de ficar na frente dos atirado
res que aindanão tenham a vaga.
Não precisa necessariamente

vencer a competição", explicou
o jaraguaense. "Matemati
camente é possível.'Mas é bem

difícil", admitiu Lopes.
Sobre o convite, ele disse que

a Confederação Brasileira está

otimista em receber, por causa dos
bons resultados do país no P�.
"Como o Brasil já tem dois atletas
nas Olimpíadas no revólver; o
convite pode vir para o carabina.
Ecomo tive osmelhores resultados

Kaká e Marta concorrem ao 'prêmio
conhecido como 'Oscar do esporte'
DA REDAÇÃO

Eleitos pela Fifa como os

'melhores jogadores domundo,
Kaká eMarta podem ganhar
outro prêmio' por seus de

.sempenhos em 2007. Os dois
foram indicados ontem na

categoria "Atleta do Ano" nó
Laureus, conhecido como o

"Oscar do Esporte".
Kaká, destaque do Milan na

conquista da Liga dos Cam

peões e do Mundialde Clubes,
vai concorrer com o tenista

suíço Roger Federer, o velocista
.riorte-americano Tyson Gay, o
nadador norte-americano

Michael Phelps, o piloto

finlandês Kimi Rãikkõnen e o

golfista norte-americano Tiger
Woods.

Na disputa feminina, Marta,
que levou o Brasil ao segundo
lugar na Copa dó Mundo de
futebol, vai concorrer com a

,

tenista belga Justine Henin, a

saltadora russa Yelena Isin

bayeva, a atleta de heptatlo
sueca Carolina Kluft, a na

dadora austráliana Libby Lenton
e a golfista mexicana Lorena
Ochoa .. A premiação será en

tregue na cidade russa de São

Petersburgo no dia 18 de feve
reiro. A votação é feita por 43
personalidades do esporte.

I
Lopes quer manter hegemonia estadual e continuar liderando ranking naclonal i

comentou. I
Além disso, o atirador tem !

outros desafios para este ano. "ENMA PARTleIPARI" j'Mariter ahegemonianoEstado (foi
setevezes campeão nas últimas j
oito edições), quer manter a' � � I

liderança do-ranking nacional e,
, ,I' �,' .. """ ,:1,,1internacionais em 2007, se vier, , 'junto com a equipe, quer o

.

'

tenho chance de pegar a vaga"; tricampeonato dosjogosAbertos: w\',
'
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