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Festa da Vitrola promete
agitar o Clube Acarai

Tom Cruise volta ser
.
'

disputado por diretores
,

,
,

_._._ ...... _.'... - .. _ _ _ - ...... _ ... _ ..... _ •... _-
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61 MOTOS
.

/

IPI tambem
entra
na disputa
eleitoral

A guerra pelos votos dos
mais de 500 mil

motoqueiros do Estado
continua. Agora, o senador
Leonel Pavan entra na

jogada. O candidato a vice

governador, na chapa de
LHS,

•

alluncia parecer
favorável a projetos de lei
de sua autoria que
tramitam no Serrado. Urn
deles beneficia os moto

taxistas com isenção do IPI

(Il11POStO sobre Produtos
Indus trializados) .

•

31 SEGUNDO ROUND

Amin e LHS
« .Y·.· ,

,

!
!

•

trocam
--

acusaçoes na
reta final

41 GUARAMIRIM

Prefeitura
estuda ,

,

prorrogar
Refis II

Programa permite o

pagamento de dívidas
atrasadas com o município e

oferece desconto.
•

.
'

.

Fellows'

"
.
,

'.

•

•

51 BOLSO CHEIO

13° salário na

conta de
76 mil
•

jaraguaenses

•

o auxiliar de produção
Sidnei Gomes, 25 anos, já
planejou de que forma

gastará o salário extra. Ele
vai viajar para o interior de
São Paulo pata rever os

amigos e corn o que sobrar,
pretende adiantar o

pagamento de algumas
prestações do carro

,

71ESTADUAl

Dia de decisão

para
o basquete
feminino
A equipe jaraguaense entra

em quadra hoje, às 20h30 no
Ginásio Arthur Müller,
contra o Vasto

•

Verde/Blumenau, pela
primeira partida da decisão
do Estadual Catarinense.

2BITUCANO

Alckrnín ,

tenta

conqulstar o
Nordeste

27°
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• EDITORIAL

Coincidência, espionagem,
golpe eleitoreiro, pouco importa
lo nome que se dê à nova polêmica,

.envolvendo os dois candidatos ao
•

[segundo turno do governo do
- .Estado. A súbita preocupação
[corn eleitores que utilizam a
, '

;motocicleta como instrurnento
,

Ide trabalho, seja para entrega de

,produtos, seja para vendas, Oll
,

: para transporte de pessoas, na

[verdade preconiza o voto corno

! prioridade. E não é para menos.
I \
1

! ....Num cálculo reto, são 500 mil votos,
,

: seguramente acrescidos por outros milhares
, '

I de votos de familiares dos futuros beneficiados

já que a promessa dupla ecoou por
todos os cantos do território
catarinense. Fosse, de fato,
verdadeira a preocupação com

esta categoria de trabalhadores,
que ganha pouco e desembolsa

•

muito desde, o momento da

compra ao licenciamento

obrigatório, passando ainda pelos
trâmites da CarteiraNacional de

Habilitação, há muito tempo o

benefício j á teria sido
,

implantado. No caso do pepista,

i Registros do Detran estadual
, ,

! indicam a existência de mais de

i 500 mil destes veículos

I enquadrados nas propostas de

Amin, LuizHenrique pelas mãos
i do governador Eduardo Pínho
Moreira. Que isentam do IPVA

,

e do IPI. Num cálculo reto, são
, '

! 500mil votos. Mas, seguramente
I

: acrescidos por outros milhares de
r

: votos de familiares dos futuros
,

: beneficiados, ganhe quem ganhar
I '

I

foi duas vezes governador e

exerceu ummandate de senador,
Por três vezes teve a oportunidade
de se manifestar sobre o assunto

apresentando propostas. Não o

fez, Luiz Henrique exerceu vários
mandatos como deputado
estadual e federal, além de três
anos e meio COIUO governador do
Estado. Também não o fez, Agora
acusa o adversário de ter se

,

apropriado de idéia sua, que não

i. FRASES

,

seria explorada na última semana
do segundo turno para não se

caracterizar como eleitoreira. Do
outro lado, vem a acusação de
clonagem e uso da proposta para

/

granjear votos. E por isso mesmo

.que o eleitor, não só aquele
enquadrado no benefício

prometido pelos candidatos' no

fragor da campanha, terá toda

tranqüilidade necessária para
decidir sobre quem deseja como

governador de Santa Catarina.
Até porque- e não há como não

acreditar no dito e repetido
qualquer resultado assegura a

.transformaçãc de uma das

propostas em lei sem nenhum
risco de rejeição quando for votada
pela Assembléia Legislativa. Pela
veemência dos discursos dos
últimos dias" deve ser, inclusive,
prioridade _entre as prioridades.
Assim, acreditando-se que a

palavra será cumprida, o olhar do
eleitor precisa fazer uma leitura

ponderada e responsável do que
viu e ouviu até agora. Está ern jogo
o destino de mais de seis milhões
de catarinenses nos próximos
quatro anos.

,
I
I
I
I
,
I

,

•

"Acho que sou a pessoa que mais tem manias no mundo. Somo todos os
números que vejo e, em sequndes, eu os reduzo a um só. E quando dá quatro,
faço um pedido, porque é meu número da sorte"

•

•Thiago Fragoso, ator, 24 anos,

,

-

! Um papel decisivo
Em 28 de outubro conle-,

mora-se o Dia do Servidor
Público,

O serviço público, urna das
mais importantes tarefas de

,

� ,

uma naçao, traz,' assim como

em qualquer' atividade
humana, os bons e os luaus, os

�

que cumprem e os que nao

cumprem satisfatoriamente o
,

seu dever. E 110 serviço público
brasileiro exis te, como em

qualquer outro lugar do
mundc, a burocracia, que sem

dúvida, gostaríaluos de ver

reduslda 'e Iêlté extínta, mas

�I§tb®mo� que para i��o há
ltmítes, inclu�ive C 1,11 turai§,

O �®rviço p\,lbljcQ
I

bra�i1eiro tem uma 11i�tól'ia
tneeressante. No ínteto do
s�eulo XX íll'lfl' C011si",lel'ada
utTII\\ I\\tividlfldíl medíocre,
díl�tinlfldlfl a pílssoas dílsrflvo.
l'íleidl\\8 �oeifll el ®eOll01TIielfl·
mente, COl11pouca i11� tl'U�flQ íl

fl\\ltl\\ díl Opoftllilidadíls
ITIíllhoríls, A partir dos al10S

30, sua pt'ofissiollalii:a�l\\o
Píll'ITIitiu gl\\ffliltil' as tal'ílflêls
p(lb1icas, COlli todrls as

I

,

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

comprome te-se , ao tornar

posse, a cumprir os deveres que
a lei lhe impõe e a ser leal a UIU

rigoroso código de conduta
�

para com a naçao e o povo a

quem ele serve. Assume o

servidor, ao tomar posse, o

dever de fidelidade e devoção
ao país, ao bem comum, ao

/

interesse coletivo, E uma

grande responsabilidade,
E como continuar atraindo

para o serviço público cidadãos
que pensem em prímeirc lugar
110 bern COlTIUm , que no

serviço público C010CIêlI'l1 uma

boil! dose de �acfifício Píllo bem
díl todo� 1

E�te é UlTI desaâo naetenal
'

pl\\l'a gcvernantes e sociedade
eivi,!,

Deíxamcs aqui, pata cs

bene ® verdadeírcs servídcre«
públicos, a 110SSifl hcmenagern,
a 110SSifl Sl'atidao íl o nosso

apele para que o exerçarn coni

orgu1llo, S®lTI Síl ®squílCíll'ílln dl\l
qUíl para qUíl a díllTIOCracia
V®ll�a 11estíl país os servidoríls
públicos t�lTI l"lestíl pl'OCílSSO
Uill papel decisivo,

,
,

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

A concorrência no setor bancário
,

A discussão a respeito da elevada

magnitude do preço do crédito no País

remete, entre outros, ao problema da

conéorrência no mercado bancário

nacional. A promessa do aumento da

concorrência neste mercado, por meio
da entrada de instituições estrangeiras
no Brasil não se cumpriu; pelo
contrário, observa-se que

,

tais

limitações burocráticas e as
,

consequências da turbulência
político-econômica em que o

país se envolveu.
Por outro lado, dados

históricos mostram que, desde
a Independência do Brasil até
a década de 50, o governo

•

pouco inovou e s trutur'a l-,
mente Ó Executivo, Seguiram
se então numerosas reformas
adrninistrativas, inclusive

gerenciais, sem o tempo
necessário para o serviço
público se estabelecer
eflctentemente, ou até mesmo

tíl� tar as il'\ova�(ííl�,
Hole, sabílnlos que o

fl\11ctollario püblíeo é visto
eomc Ulna pessoa que deve
@star .ccnstantemenee 6(;1

,

a rualísando íl capscítandc para
eccmpanha; a ®volu�lo qU(;1 a

pI'6pl'ia d®tllocrl\\cilfl pes
sibilita, E de qualquer
manelra, o servtder bresiletrc
tílnl l'espolldiclo à altul'1\\ Píllas
filiss(íílS qUíllll® slo atribuídas,
tallto quanto 1llíl é PílflTIitido,

O sílrvidol' pllblico'sejl\\
ITIUI11cipl\\1, ílstadual ou fedílrl\\l,

instituições ou aderiram às estratégias
dos bancos nacionais ou estão em

processo de saída do mercado brasileiro.

Não bastasse a redução do número de

competidores derivada deste último

/

•

processo, o mercado bancário nacional

também experimenta um movimento de

concentração, por meio de um intenso

processo de fusões e aquisições.
O fenômeno de concentração

bancária não é novidade no Brasil,

Dados do Banco Central - Bacen

mostram que o total de bancos

múltiplos e comerciais recuou de 191

em 2000 para 159 no fim de 2005, De

1996 a 2004, os dez maiores bancos

elevaram sua participação no total de

'ativos de 60,1% para 68%, segundo
dados da mesma autarquia,

Segundo a Associação Nacional de

Executivos de Finanças, de 1996 aos

dias atuais, surgiram 40 novas tarifas,

bancárias, sendo que estas representam,
em média, 113,40/0 do valor gasto com a

folha de pagamento dos bancos, Nos

Estados Unidos, o patamar situa-se em

torno de 300/0. Desde 1995 até 2004, as

receitas com tarifas e serviços bancários
cresceram de R$ 4,8 bilhões para R$
19,2 bilhões, uma al ta expressiva de

400%. Saliente-se que, quando o Banco

Centralliberou a cobrança das tarifas e

serviços bancários em 1996, uma das

j us t ific a t iv as para a medida foi

justamente a de que a concorrência no

setor provocaria uma redução das

mesmas,

Os 'lucros das instituições
,

financeiras também levantam dúvidas

sobre o grau de concorrência nesse

mercado. Estudo da Austin Rating
baseado no balanço de 2005 de 27
bancos aponta que o lucro líquido do

setor aumentou 22,40/0 em relação ao

ano a n t e r i o r. O Itaú revelou ter

conseguidoern 2004 lucro líquido de R$
3,7 bilhões, maior lucro da his tória dos

bancos de capital aberto até então. O
Bradesco atingiu a marca de R$ 3,06
bilhões. seguido pelo Banco do Brasil,
COlTI R$ 3,024 billl(ííls,

O sjJfílad ballcârio ® talveíl o principal
motivo de qU®§tiOlllflll1íll'lto� sobt'e a

concorrência no setor, O Brasil tem sido,
nas últimas três décadas, um dos países
con, o maior spread bancário no rnundo.

A Federação Brasileira de Bancos

manifestou seu posicionamento em ,

algumas ocasiões alegando que o spread
bancário seria de terminado pela taxa

Selic, e que não seria possível diminuí-I
lo sem que houvesse uma diminuição da;,'

,

taxa básica de juros,
Os fatores

-

-

comportamentais do

estruturais e

mercado bancário

nacional remetem à importância das'

políticas de defesa da concorrência como '

.
_.

w

mecanismo indutor da redução das taxas
'

die juros no País e, portanto, da retomada
'-

,

> '

do crescimento econômico. No entanto,

mesmo em épocas de declínio da taxa

básica de juros, tal como o que se verifica,
a tualmen te, cons ta ta- se que o spread)

,

bancário mantém- se praticamente
inalterado e, quando há reduções, estas

,

não ocorrem na mesma proporção da

diminuição da taxa básica de juros.
A aplicação da legislação e da política

antitruste 'nacional, fi c o'u sob a

responsabilidade de três órgãos, que em
,

conjunto forma o Sistema Brasileiro de

Defesa da Concorrência (SBDC): o

CADE - Conselho Administr a tivo de

Defesa Econômica -, autarquia vinculada
ao Ministério da [u s t i

ç
a , a SDE -

Se cr e tar ia de Direito Econômico, do

Ministério da Justiça e a SEAE -

Secretaria de Ac om p anh ame n t o

Econômico do Ministério da Fazenda,
,

,

No caso do sistema bancário nacional,
o imp ass e d e r iv adod o c o n fl i t o de' -

responsabilidades entre o Bacep e o

CADE não somente tem provocado uma

situação de insegurança jurídica para os.'

bancos, mas, sobretudo, impedido a ação
dos me c an ismo s de salvaguarda à"

� . , .

concorrencta no setor, com possive is
, ,

impactos negativos sobre os spreads
bancários,

A implementação das políticas de

Os texto� para esta coluna devar60 ter no mâxlmo 25 linhas, Fonte Tlmas New Roman 12 e podem sllr enviados por a·I

mall redaçao@jornalcorrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal19, É obrigatório Informar nome completo, proflss60, "'CPF Il '" telefone ('" nao serao publicados),

defesa da concorrência no setor bancário

nacional, por meio das instituições e

dispositivos do SBDC, COIUO ocorre em

ou tros setores regulados por órgão
específicos, é fundamental para

A '

pr om ç
v e r a c o n c o r r e n c i a entre os

bancos e viabilizar a redução das taxas

de juros finais no Brasil,

Ednei Gonçalves Marcos, é Tecnólogo em

Gestao Financeira, Graduado pela Faculdade

de Tecnologia de Jaraguá do Sul, FATEJ, Seu

trabalho foi classificado em 3° lugar, no V

Pr�mlo CI��/CA!)� = venae 2005 c "A

concorr�ncla no setor bancário",

.,..
_'.," '

" ," 1!1' J
�I._

" ,

, .. -
-

,
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O CORREIO DO POVO

•

GUERRA PELO VOTO: DEPOIS DO IPVA, iSENÇÃO CHEGA AO IPI

•

CELSO MACHADO

� Governo só defende
interesses dos que
são "graúdos", diz
Esperidlào Amin

•

FLORIANÓPOLIS- A guerra

pelos votos dos mais de 500
mil luotoqueiros do Estado

ganha mais um capítulo.
Depois do an

ú

nc io do
candidato da coligação Salve
Santa Catarina, Esperidião
Amin (PP) de que pretende
isentar do IPVA (Imposto
sobre a Propriedade de

Veículos) as motocicletas de
até 150 cilindradas e de

projeto do governador
-

Eduardo Pinho Moreira

(PMDB) enviado no início da
s em an a à As se rnb lé

í

s

Legislativa, amp l iando a

is e n
ç

â

o para até 200

cilindradas, o senador Leonel
Pavan (PSDB) entra 110

circuito. Candidato a vice

governador na chapa de Luiz
He n r iq u e da Silveira

(PMDB), o tucano anuncia

parecer favorável a projetos
de lei de sua autoria que
tramitam no Senado. DIu
deles b e ne fic i a os IUOtO

taxistas COIU isenção do IPI

(IlllPOStO sobre Produtos
Iudu s tr ia l iz ad os ) e

regulamenta a prestação de

serviço público de transporte
individual com luotocicletas
e veículos' congêneres de

aluguel. O outro projeto
isenta do mesmo imposto

•

•

quem comprar motos para
esta finalidade. "Os lUOtO

taxistas de todo país
aguardam ansiosos a

aprovaçãodeste projeto, que
beneficia não só .a classe, mas
toda a população, pelo baixo

<

TUBARÃO/SÃO JOSÉ- Há
três dias das, eleições em

segundo turno, fervilham

acusações de UIU contra o outro

na disputa pelo governo de
Santa Catarina. "Se eleito, serei
um governador que respeita o

presidente da República, 11a

certeza que ele vai continuar

trabalhando também em favor
'

de Santa Catarina. Serei

responsável e leal e irei a

Brasília conversar com o

\ pre s idente e defender os

interesses de nosso Estado",
,

disse o candidato da coligação
I Salve Santa Catarina,
I Esperidião Arnin (PP), durante
: passeata em Tubarão. "Nossa
\

: coligação é feita às claras, não
,

I envolve cargos nem troca de
I favores, não foi feita na calada
,

l da noite COIUO a que reúne

,

"

TI aUINTJl-FEIRA, 26 de outubro de 2006 I 3

• MOSAICO

•

I

custo, eficiência do serviço e

redução do volume de tráfego
nas cidades", acre scento u

Pavan, lembrando que quan

do prefeito' de Balneário
Camboriu transformou a pro

posta em lei.Do outro lado, o
candidato da coligação Salve
Santa Catarina, Esperidião
Amin (PP) voltou a afirmar

que quer fazer um governo

mais barato, "voltado para o

povo e em defesa do
patrimônio dos catatinenses,
ao contrário do atual governo
que é voltado para os

graúdos". Amin citou como,

exemplo "o alto custo das

tarifas ern Santa Catarina".
No atual governo, lembrou, o
preço de urna carteira de
identidade é de R$ 11,00

-

enquanto no seu governo, ate

2002, custava apenas R$
1,00 (o preço da foto). Amin

'

assumiu o cornprom isso de
reduzir as tarifas para tirar a

Carteira de Identidade,
Carteira N acionai de

Habilitação, que hoje custa

quase m il reais em San ta

Catarina, e o custo da energia
elétrica para 'as padarias,
além de reduzir o custo da
tarifa básica do telefone fixo.

"Já que o outro candidato

aqueles que traíram Santa

Catarina", declarou o

candidato. A deputada federal
do PT, Luci Choinackí, pediu o

apoio e reafirmou que o trabalho
do PT no Estado será para eleger
Arnin governador e Lula

r

presidente. "Vamos eleger Lula
presidente e Amin governador
porque é o melhor para Santa
Catarina e o melhor para o

Brasil", afirmou. "Nossa tarefa
é dizer não às aves de rapina que,
para pagar as contas desse
ajuntamento de cúpula, têm

uma proposta de vender a

Celesc, privatizar o Besc, vender
a SC Gás. Vai faltar dinheiro

para a saúde, a educação, a

segurança, os aposentados, os

trabalhadores, a agricultura",
I

atacou Amin. ''As pessoas não

suportam mais a política velha

que o candidato adversário
estabeleceu 11á longos anos ern

Santa Catarina, baseada 11a

agressão ê no embuste, sempre
embalados por promessas 'falsas
e irresponsáveis", rebateu o

candidato da aliança Todos Por
Toda Sarita Catar ina, Luiz

Henrique da Silveira (PMDB).
Num encontro com 600 líderes
do PFL, de várias regiões do
Estado ern São José, o candidato
frisou que a aliança que o apóia
"
não é produto de arranjo de
.

,

última 110ra.
•

, Decorreu de um processo e

. de uma postura, foi obra de

engenharia política para o

reforço do projeto da

descentralização, distinguindo
o governo que não discrirninou
nenhuma prefeitura, de
11ell11l1lU partido". Luiz

Assuntos para investigar
Já virou rotina na prefeitura de Jaraguá do Sul. Empreiteira vence

,

licitação e repassa o serviço para outra empresa. Se o processo
se dá rotineiramente pelo tipo menor preço, isso leva a crer que
ali já esteja embutida a parte da sub-contratada. Até porque só

,

um maluco tiraria o lucro do bolso. E legal, mas é assunto para a

Câmara de Vereadores investigar.
Já o Tribunal de Justiça de Santa Catarina anulou contrato de )

prestação de serviços de três empresas do transporte coletivo '

urbano de Blumenau. Em 1992 elas venceram concorrência para �

dez anos, mas a renovação sem concorrência, em 2001, não
estava prevista. Agora, a prefeitura tem seis meses para fazer,'
licitação. Outro caso para se investigar por aqui. A renovação por
mais dez anos, em 2005, ressalva que não haveria concorrência
pública. I

I

po I ttl ca@jornalcorreiodopovo,com,br

•

• Asfalto
Aliás, o vereador Rudolfo
Gesser (PP) diz que há sérias

desconfianças sobre o valor

pago por moradores de ruas

que são asfaltadas. Que pode
ser mais caro o metro quadrado
justamente pela prática de se

•

repassar o serviço para uma '

segunda empresa. Ele é autor

de convocação para que o

secretário de Obras e

Habitação vá à Câmara
explicar.

Esperidião Amin e Luiz Henrique não poupam acusações mútuas

� -
'

"Benefício à categoria e à população", defende o senador, candidato a vice na chapa de LHS

gosta de copiar nessas

propostas, como ele fez corn a

isenção das motos, quem sabe
amanhã não te rerno s um

decreto reduzindo as tarifas",
ironizou. O candidato lem
brou que o projeto do

deputado estadual petista
Paulo Eccel acabando com a

tarifa básica de telefone fixo
foi aprovado na Assembléia

Legislativa e vetado duas
,

vezes pelo governo (por Luiz
Henrique e Eduardo Pinho

Moreira). "Isso é uma prova
de que o atual governo não

_ quer atender a população de
baixa renda", denunciou.

Cadê?
Perguntar não ofende: já
começaram as obras de

modernização do terminal
central de passageiros do

transporte coletivo urbano?
Estava previsto para início de

agosto, quando venceu a antiga
concessão do serviço,
passando a vigorar a renovação
do contrato por mais dez anos .

Na contrapartida, e empresa
comprometeu-se a investir R$
3,7 milhões.

I

Silêncio
Afinal, a tal Guarda Municipal
sai ou não sai? Depois que a

Promotoria Pública determinou
a retirada do carimbo de regime
de urgência quando do 'envio do

projeto à Câmara de
Vereadores, a proposta voltou
para o gabinete do prefeito
Moacir Bertoldi (PL). Mesmo
assim, desde fevereiro três

cargos de chefia e

comissionados estão

ocupados,

Vale ouro 1
Esquenta a guerra entre Amin e

Luiz Henrique pelos votos de
cerca de 500 mil motoqueiros
catarinenses. O senador Leonel
Pavan (PSDB), vice de LHS,
entrou na parada (veja matéria
nesta página), Se o número de
motos em se impressiona,
mais ainda no território
nacional: segundo o Denatran,
até junho deste ano eram 7

milhões, ou 17% da frota
nacional.

Henrique ainda salientou os

resultados colhidos com a

vitória da aliança ern 248 dos
293 municípios do Estado no

primeiro turno (por 528 mil

votos) e, príncípalmente, COIU

o apoio já estabelecido para o

mandato da reeleição: dois
se nado res de República
(Raimulldo Colombo eleito
COIU votação recorde - .l milhâo
734 mil votos e Leonel Pavan),
24 dos 40 deputados estaduais

(que corn as costuras do segundo
turno já passaram a ser 27) e 10
dos 16 deputados federais. O
tamanho da aprovação popular,
ele destacou, "veio da vontade
do eleitor de dar continuidade
às mudanças que se desdobram
110 Estado e do desejo de
também mudar no governo

federal, COll1Geraldo Alckmin".

Vale ouro 2
É de estranhar que as

assessorias dos candidatos
Geraldo Alckmin e Lula da Silva
não tenham ainda explorado o

potencial de votos dos
motoqueiros abrangidos pelas
propostas de isenção de

impostos, Afinal, os votos da
metade dos beneficiados e

•

outros milhares que poderão
arrastar por influência podem
decidir a eleição. Para um lado
ou para outro,

, ,

M '?enos, ne.
Programa de Luiz Henrique no

rádio informa que em três anos
,

e meio realizou 18 mil obras.
Isso lembra Jorge Bornhausen,
governador nomeado pelo
general João Batista,

Figueiredo, o último da era

militar. Em livreto para a

primeira campanha de Amin,
JKB citava seis mil obras, Há

quem diga que cada casa

popular era tida como uma

obra,

Visão ...
Eleitor elogiava Lula porque,
segundo ele, agora até catador
de lixo reciclável tem celular,
Mais que a referência em tom

de deboche, o PT bate nos

tucanos pela privatização do
sistema de telefonia, Mas é
por isso mesmo que todos

podem ter telefone. A Vale do
Rio Doce, de falida, saltou para
a condição de segunda maior

siderúrgica do rnundo.

...torta
o 'que fizeram com o dinheiro
das privatizações é outra

história, que o governo do PT
não mostrou apetite para

investigar, Como também
nunca se dispôs a falar o

quanto de impostos arrecaca
só destes dois segmentos, O
que não ocorria antes. Eram
estatais absolutamente
inadimplentes como o governo
ainda é hoje com a

Previdência Social.

Sanguessugas
,

O Conselho de Etica e Decoro
Parlamentar da Câmara dos
Deputados aprovou 50
requerimentos que acusam

67 deputados de participar da
chamada "máfia das
ambulâncias", envolvidos em

superfaturamento na compra
destes veículos. Entre eles, o

deputada Adelor Vieira

(PMDB), Sete prefeituras
catarinenses também são

investiqadas.

As verdades
A 23a da Oktoberfest de
Blumenau foi considerada

pelos organizadores e

visitantes como a melhor de
todas, E no site .

www.noticenter.com.br. o ex

prefeito Dalto dos Reis revela
todas as mentiras, que a mídia

,

contou sobre a origem da
testa Que, como a coluna já
disse, não foi bolada para
elevar a auto-estima da

população depois da grande
enchente de 1983,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•. POUCAS & BOAS

Recado
Do vereador Evaldo João Junckes (PT) para a coluna: "Me
relaciono bem pessoalmente e politicamente com Mário

-

Glasenapp, Luiz Antônio Chiodini, com Zezinho (José Joaquim
Fernandes), Ada Araújo, com vários membros do PP. Mas para
que a gente possa efetivar um casamento, e sair do namoro,
eles precisam desembarcar da canoa furada que é o PFL de
Guaramirim" .

•

Suplementação
Vereadores de Guaramirim

. devem votar hoje em primeiro
turno projeto de lei enviado
pelo prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) para ser

apreciado em regime de

urgência. A proposta abre
crédito suplementar no valor
de R$ 744.700,00. Há três
semanas, os vereadores

aprovaram outro

remanejamento de verbas, no

valor de R$ 891 mil.
'

,

Agua
Somente a metade dos

municípiós catarinenses exerce

vigilância sobre a qualidade da

água que chega aos domicílios.

Segundo levantamento do
Ministério Público, 113 cidades
não fazem o acompanhamento
e outras 31 não prestaram
informações, Somente 50

municípios (17%) avaliam o

risco à saúde do consumidor

pelo histórico da qualidade da
água produzida e distribuída.

Mais tempo
Aliás, a inclusão na pauta de

terça-feira do projeto de lei,
depois retirado, 'levou a

vereadora Maria Lúcia

Richard, (PMOB) a cobrar do

presidente da Casa, Marcos
Mannes (PSOB), a definição
da pauta do dia no mínimo três
horas antes de cada sessão.

. Nada além do que rege o

Regimento Interno da Câmara,
mas que em muitos
legislativos não é seguido.
Certos projetos convêm não

permitir uma análise
pre I imin a r...

Liminares 1
o TRE de Santa Catarina
concedeu duas liminares
favoráveis a Coligação Todos
Por Toda Santa Catarina. Uma

•

pede a suspensão de
propaganda veiculada pela
coligação de Esperidião Amin

que contém informações com o

objetivo de degradar a imagem
Luiz Henrique. A outra trata de '

veiculação na televisão nos

mesmos dias de conteúdo

supostamente degradante e '

ridicularizante à imàgem do
candidato.

•

Maçaroca
Enquanto o vice-presidente de
Lula e candidato à reeleição,
José Alencar, fazia comícios
com o postulante ao governo
Esperidião Amin em

Florianópolis, um grupo de

petistas liderados pelo prefeito
de Itajaí, Volnei Morastoni,
anunciou apoio irrestrito a Luiz

Henrique.' O movimento teve
adesão de representantes de
partidos como o POT, PL, PPS,
PSB, PTB e também do PRB,
ao qual José Alencar é filiado.

,

Liminares 2
Uma das liminares se refere ao .

trecho em que atores simulam
um diálogo entre policiais
falando da cota de cinco litros
de combustível por dia. A outra
liminar se refere à propaganda
onde a Coligação Salve Santa
Catarina critica a ligação de
Luiz Henrique, Leonel Pavan e

Jorge Bornhausen. O juiz
também deferiu a liminar

proibindo a veiculação da

propaganda. Os casos ainda
serão examinados pelos juízes
do pleno do TRE/SC.

,

COMUNICADO
STP Comercial Importadora Exportadora LTOA, CNPJ
00.424.087/0001-24, comunica o extravio dos seguintes
documentos: livros fiscais e notas fiscais nO 0001 a 250
Série DI referente nO 0001 a 250 modelo M-OI. Conforme
registro: 00084-2006-03941.

COMUNICADO
"Caiman Ind. Com. de Malhas Ltda., pessoa Jurídica inscrita
no CNPJ 75.370.437/0001-16, inscrição estadual
251.800.555, estabelecida na Rua Marechal Castelo Branco,
1803, centro, Schroeder - SC CEP 89275-000 , rquer a

renovação da Licença Ambiental de Operação para a

atividade de malharia e tinturaria.

COMUNICADO
TERRANOVA IMÓVEIS LTOA, comunica que requereu à Fundação
Jaraguaense de Meio Ambiente - FU�AMA, o llcenciarnento ambiental
para a atividade de Loteamento (Residencial Paineiras), Supressão
de Vegetação, com localização na Rua 918 - José Martins, Bairro
Três Rios do Norte. O prazo de impugnação junto à FUJAMA é de 20

(vinte) dias corridos a partir dadata desta publicação e o licenciamento
será concedido se atendida a legislação ambiental.

•

•

•
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PRAZO: VEREADOR PROPOE MAIS 17 DIAS PARA CONTRIBUINTE PROTOCOLAR REQUERIMENTO

•

,

CAROLINA TOMASELLI

� Pela lei vigente,
contribuintes têm
até dia 30 para se -

inscrever no Refis

GUARAMIRIM - Pedido para

prorrogação do Refis II

apresentado pelo presidente da
Câmara de Vereadores, Marcos
Mannes (PSDB), foi encami
nhado para a administração
municipal. A indicação foi

aprovada por unanimidade na

sessão de terça-feira; quando os

demais vereadores; apoiando a

iniciativa, pediram para tam-
,

bém assinarem o ofício como

forma de tentar garantir a

prorrogação do programa.
O Refis II permite a

regularização de créditos dos
contribuintes nos municípios.
Através do Programa de

Recuperação Fiscal, pessoas
físicas ou empresas podem quitar
dívidas ocorridas até dezembro
de ZOOS,' e ainda receber
descontos. Entre os benefícios,
redução em 90% das multas,
exclusão dos juros de mora, e

parcelamento prolongado em

,

Mannes afirma que a/guns contribuintes ainda estão recebendo os carnês

.

até Z4 vezes. Pela lei municipal
vigente, o prazo para a

solicitação ser feita na prefeitura
termina na próxima segunda
feira. Os vereadores pedem que
o prazo seja estendido até o dia
17 de novembro. .

regularizarem sua situação",
justificou o autor da indicação,
informando ter sido procurado

, .

por duas pessoas que receberam o

aviso da prefeitura na terça-feira,
a menos de uma semana do fim
do prazo, o que, segundoMannes,
dificulta a regularização. Ele
também explicou que a

,

"Tem pessoas que ainda estão
recebendo a notíficacão para

. ,

prorrogação por mais 17 dias
tomou por base informação
repassada pelo Fórum da

Comarca, "que necessita de

tempo hábil para processar a

documentação", e não atende a

partir de dezembro. "E ainda 11á
muitos avisos para serem

entregues. Tem muitos casos que
os contribuintes não estão

,

devendo, mas precisam vir até a

prefeitura para regularizar",
completou o vereador Alcibaldo
Germann.

J á o vereador Belmar
Bernardi. (PP) levantou uma

polêmica com relação - à

concessão de benefícios- a
•

contribuintes em dívida CaIU o

município. "A gente incentiva o

luau pagador. Quem paga em dia,
não tem desconto, e quem paga

pelo Refis tem. Tem pessoas com

dificuldade financeiras, luas

muitos têm dinheiro e não

pagam porque depois vão ganhar
desconto", alertou.

O líder de governo, vereador
Luiz Antônio Chiodini (PP),
informou que já conversou CaIU

o prefeito Mário Sérgio Peíxer

(PFL), que vai acatar a sugestão
dos vereadores.

•

Vereador cobra esclarecimento sobre uso de carro da prefeitura
Mantendo a fama de não ter

papas na língua, o vereadorEvaldo
JoãoJunckes (PT) ocupou a tribuna
na sessão de terça-feira para cobrar

f' explicações sobre "boatos"
relacionados ao suposto uso de
carro da prefeitura pelo secretário

de Esportes, Nelson Boeira de

Oliveira, para fins particulares. "Os
,

boatos chegaram não só aos meus
.

ouvidos, mas aos de outros

vereadores", disse o petista,
,

também vice -presidente da
Câmara.

Na sessão, ele solicitou
verbalmente o envio ao governo

municipal de pedido de informação
questionando dados sobre a

utilização do carro da secretaria.

"Quero saber a quilometragem de
doismil km para cá, onde foi, como

foi e o que foi fazer, porque se

realmente aconteceu do secretário
ter ido ao GP (Grande Prêmio) do
Brasil de Fórmula 1 CaIU o carro da

administração, ternos que cassar o

prefeito e mandar o secretário

ernboraê, .defendeu o petista,
acrescentando que "não estou

dizendo que ele foi, mas devemos
fazer a investigação".

O líder de governo, vereador
Luiz Antônio Chiodini (PP), disse
que a preocupação de [unckes é

pertinente, "mas tenho certeza que
o prefeito não autorizou isso".
Chiodini também saiu em defesa
de Nelson Boeira, que acredita ser

"consciente de suas respon
sabilidades como secretário".

mostrar a população que isso é irreal
-

e que ele sabe o quanto vale o seu .

cargo", disse o vereador, que foi
secretário de Esportes no primeiro
governo do prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL).

Em contato por telefone, o
prefeito disse ao O Correio que ao

receber a denúncia procurou o

secretário; que teria afirmado ter

ido a São Paulo com carro parti
cular. Peixer também informou que
Boeira pediu licença na quarta-feira
para viajar, e foi liberado. "Tenho
certeza que é boato. De qualquer
maneira, vamos fazer um levanta
mento", declarou o prefeito.

J á o secretário, ao ser

questionado sobre a denúncia,
ameaçou processar o jornal se fosse
publicada uma reportagem o

,

acusando. "Se amatéria sair que eu
fui COIU o caITO da prefeitura, vou
ter que processar o jornal", disse por
telefone. EIU seguida, afirmou ter

usado seu carro particular para ir a
São Paulo e que, inclusive, teria
provas disto. "Se eu descobrirquem
falou isso, com certeza vou

processar. Quero provas, e com

certeza vou a fundó. E apesar de

tudo, eles vãó ter que provar. Eu
estou esperando para ver o que
acontece", declarou.NelsonBOeira
também disse que foi acom

panhado do bombeiro Dilnei
Marcellino para trabalharna equipe
de apoio do Grande Prêmio de
Fórmula 1, o que resultou na doação
de equipamentos (mangueiras)
para os Bombeiros Voluntários e

Secretaria de Obras.

Lula grava programa em que manifesta apoio a Es'peridião Amin
DA REDAÇÃO - O presidente

e candidato à reeleição, Luiz Inácio
Lula da Silva (PT), gravou ontem
o programa de TV manifestando
seu apoio a Esperidião Amin,
candidato ao governo de Santa
Catarina pelo PP. Há quatro anos,

Lula teve um comportamento
oposto nas eleições no Estado.
Ficou ao lado de Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) evirouojogono
segundo turno, derrotando o

favoritismo do concorrente

Amin. A mudança, explicou em

entrevista exclusiva aos veículos
da RBS ontem, faz parte da
dinâmica política.

,

"Tenho certeza que ele vai se
. ,

prenunciar; ate para que possa
•

"Apoiei Luiz Henrique não
,

apenas na campanha passada, eu
o apoiei duas vezes em campanhas
para prefeito em joinville, porque

•

eu entendia que ele era o melhor
candidato naquele momento, já
que o PT não tinha ido para o

segundo turno. Estranhamente, o
-

Luiz Henrique preferiu, nesse

momento, fazer um acordo COIU o

PSDB", afirmou Lula, em

entrevista à CBN!Diário.
"Vou trabalhar pela eleição do

Esperidião Arnin. E por quê?
Porque quando você faz política,
você precisa saber quem será o teu

parceiro na construção do futuro.

O passado já aconteceu. Os erros e
a� virtudes já aconteceram. Agora
/' , /'.

e pensar f!os proximos quatro
anos. E nós já elegemos bastante
governador no Estado de Santa
Catarina. Penso que 11ÓS teremos

um parceiro lá".
Lula não esclareceu os

problemas que teve com. o Luiz

Henrique da Silveira (PMDB),
mas ressaltou que os governadores
precisam parar de culpar o governo
federal por tudo. "Tem que parar
com essa história de governador
ficar chorando e jogando a culpa

, .

em cima dos outros. E sempre
assim no Brasil. Quando acontece

J
•

uma coisa boa no Estado, foi o
governo quem fez; quando
acontece uma desgraça, foi o
governo federal. Quando prende.
um bandido famoso, o governador
vai até tirar fotografia; quando não
prende, a culpa é do governo
federal. Como eu não tenho em

quem botar a culpa, eu tenho que
fazer as coisas, eu preciso de

,

parceiros para fazer. E pe11SO. que
Amin será esse parceiro", disse,
acrescentando quando
questionado sobre o que houve na
relação com o peemedebista: "Eu

,

não sei. Eu penso que ele é quem
!;.'

d d·"tem e respon er, nao eu .
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NO BOLSO: MAIS DE 76 MIL RECEBERAO DINHEIRO EXTRA EM JARAGUA
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'tlnanças pessoais,

.e evitar dívidas

•

}ARAGUÁ DO SUL - No

próximo mês, mais de 52 mil
,ctrabal11adores receberão a
, .

.

-primeira parcela do 13° salário até

.?O de novembro em Jaraguá do Sul;
, ,a segunda etapa do pagamento
será depositada até 20 de

, dezembro. Já os 24.509 segurados
do INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social) no município
ganharão a segunda parcela do
benefício no próximo mês, já que
a primeira parte da gratificação foi
paga e111 setembro. No total, mais
de 76 mil jaraguaenses receberão,

" o dinheiro extra 110 município,
,

sendo que algumas categorias
. profissionais, com acordos

específicos, já receberam parte do
13° salário.Números que animam

'r também os comerciantes.
A maior parte do dinheiro a

· ser distribuído ficará nas mãos dos
•

· trabalhadores do mercado formal,
,

\ que representam 71,73% da PEA

(População Economicamente

Ativa) do município. Conforme
urna pesquisa realizada em agosto
peloCaged (CadastroNacional de
Emprego e Desemprego), Jaraguá

,
•

do Sul tem 52.249 trabalhadores
, I

com carteira assinada, o que no
'r,

1
Estado representa a segunda

,

cidade com melhor posição nesse
s

.
'

quesito. No município, existem
c, J

17.786 aposentados e 6.723
, "

...
I :

pensionistas.,
I

·

Levantamento do Dieese

(Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos

• I,

Socíoeconômicos) estima que o
" '

13° salário, também conhecido
COIUO abono natalino, vai injetar

,

r

"

�;' Catálogo orienta
sobre consumo

de energia
-

Florianópolis (CNR/ADI)
Um catálogo com o nome dos
fabricantes e equipamentos que

• •

têm eficiência energética - ou seja,
(, operam bem commenor consumo

de energia elétrica - já está à

disposição de todos os

. consumidores. Os interessados
• devem solicitá-lo por e-mail

(proce l@ele trobras. com)
informando na mensagem nome

e endereços completos. Se o

consumidor não tiver o catálogo
em mãos, deve ficar atento ao o

Selo PROCEL. "O selo é
,

fundamental. E a certificação de
• , A'

que o equipaillento e econon11CO

do p011tO de vista da utilização da

e11ergia elétrica", explica o diretor
cOluercial da Celesc Distribui
dora, Carlos Alberto Martins.

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL· 2,144 \ 2,146 Ie COMPRA VENDA
- - - - -

.2,701 2,701PARALELO 2,260 2,360 "
PESO (Argentina)--

2,063 .2,237 itTURISMO I . 0,524 0,524,
-

Expectativa dos comerciantes é positiva com pagamento do 13° salário e proximidade no Nata!

R$ 45,9 bilhões na economia

brasileira até o final de ano.

Com mais dinheiro "ern
caixa" e maior facilidade 110

crediário, a expectativa dos lojistas
em relação às vendas de fim do a110

é otimista. De acordo caiu o

presidente em exercício da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas),
João Batista Vieira, a estimativa é

de que omovimento no comércio
de Jaraguá do Sul nos meses de
novembro e dezembro seja superior
ao registrado no mesmo período
do ano passado. "Neste mês, o
comércio relacionado ao "Dia da

Criança" foi 100/0 maior que no

ano anterior, e essa tendência deve
manter-se nos dois últimos meses

do ano", previu.

do SlII), Jorge Harry Harzer, é

possível manter as finanças
pessoais "sob controle" se o

consumidor souber se organizar
para receber o 13° salário. Se tiver

alguma dívida ern virtude de

compras efetuadas com cheque ou
cartão dêcrédito, a ordem é pagar
tudo assim que receber o dinheiro

b011s descontos, na maioria das
vezes. "Comprar coru o dinheiro
11a mão é a melhor forma de

• •

eC0110n11zar, 111eSlUO que ISSO

requeira UIU tempo de espera",
ensinou. Nas promoções que
oferecem pagamento a prazo e

sem juros, vale questionar o

vendedor sobre quanto é o

desconto se a compra for à vista.
O auxiliar de produção Sidnei

Gomes, 25 al10S, já planejou de

que forma gastará o 13° salário:
ele vai viajar para o interior de
São Paulo e adiantar o

pagamento das prestações do
carro. "Quero ficar seis dias em

São José dos Campos (SP) para
rever meus amigos. Caiu o

dinheiro que sobrar, vou quitar
duas parcelas da prestação para
ficar com as C011tas ern dia 110

d "

começo o ano , comentou

Sidnei, que trabalha 11á um ano

em uma empresa ele alimentos do

• •

extra para evitar que os Juros
\ aumentem.

Uma boa alternativa para
evitar gastos desnecessários é

aplicar o dinheiro que sobrou em

UIU fundo de renda fixa (corno a

caderneta de poupança), por ser
UIU investimento seguro para os

,

gastos do dia-a-dia. O
rendimento líquido médio db IR
(Imposto de Renda) é de 0,65%

CON1ROLANDO
OBOLSO

N a visão do professor de
.

finanças e orçamento da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá

,

ao lues.

O professor Jorge também
garante que comprometer o 13°
antes de recebê-lo também não é

um born negócio, já que o

pagamento à vista resulta ern
• • •

lUU111ClplO.

SCGÁS bate novo recorde de venda Rede Breithaupt
faz promoção
de aniversário

FLORIANÓPOLIS - O mês de
setembro foi marcado por

•

novos recordes na

c om e r c ia l iz aç âo de gás
•

natural pela SCGAS. A
média diária de vendas foi de
1.509.140 metros cúbicos. O
recorde a n t e r io r era de
1.484.825 m-/dia, registrado
em agosto deste ano. O pico
de consumo(volume de
vendas em um só' dia)
t amb é

m registrou novo

recorde, com 1.656.394
metros cúbicos 110 dia 29. O
recorde a n t e r io r, de
1.590.657 lU3, ocorreu no dia
18 de agosto. O volume total
de gás natural comercializado
110 111ês de setembro foi de
45.274.200 luetros cúbicos.

N esse mês iniciou

C011SUIUO de gás natllral o

Posto Guglielmi, localizado
no município de Morro da

Fumaça. Para Walter
Fernando Piazza Júnior,
presidente ern exercício da

CompanI1ia,"estes
r e s u lt ad os são frutos dos
in v e s t im e n t o s que v em

s e n d o realizados pela
SCGÁS"De 2003 a 2006 a

rede de dis tribuição de gás
natural passou de 409 para'
670 qui lôrne tr o s , UIU

cr e s c im ent o de 64%.,
exigindo inves timen tcs da
ordem de R$ 117 milhões.

. O volume de gás natural
comercializado passou de 791
mil metros cúbicos/dia para
1 milhão e 509 mil llle tros

cúbicos/dia, crescimento

próximo a 1000/0.O número

total de mU11icípios
contenlplados com gás

•

11atural pela SCGAS luais do

que dobrou 110 p�ríodo
I

sal tando de 16 para 35.

}ARAGUÁ DO SUL

Começou ante Ill, a Promoção
Breithaupt, em comemoração aos
80 a110S do grupo. Todo cliente

que comprar nas Lojas, Hiper ali
Supermercados Breithaupt
ganhará UIU CUpOlU, a cada R$
30,00 reais em compras, para
preencher e concorrer a 170
prêmios, entre eles: UIU Ford
EcoSport, três Fiat Palias, dois
prêmios de R$ 5 mil , 93

furadeiras, 36 panificadoras e 35
televisores. O 10 Sorteio será 110

primeiro final de semana de
dezembro, onde serão sorteados
televisores e um Palio Fire Zero

quilômetro.
O grupo espera, caiu o i11ício

da calupanl1a, um i11crel11e11to de
100/0 nas ve11das elu toda a rede.

QUINTA-FEIRA, 26 de outubro de 20061

• INFORMATIVO ACIJSfj
ASSOCIAÇAo COMERCIAL E
INDU�TItIA.� Df JJ\JlAGuA 00 SUL

�
APEVI

Gerenciamento da Rotina
Apresentar lim modelo de gestão organizacional voltado
à melhoria de resultados operacionais, mostrando a

sistemática utilizada por grandes empresas para o alcance
da excelência organizacional, é o objetivo desse curso

direcionado a empresários e profissionais que pretendem
ampliar se us conhecirnentos na área de Gestão d�

I

Qualidade e desenvolver programas voltados· ao
. ,

desenvolvimento organizacional. I

Ivan Augusto Gonçalves, l\1BA ern Engenharia da

Qualidade (USP), COIU Especialização em Gestã�
Industrial (FAE), ·além de outras qualifícações, é o
•

Instrutor.

Será ministrado dias 7 e 8 de novembro de 2006 (terça Ie
quarta-feira), das 181130 às 22h30, no CEIAS (8 h/a), co�
investimento individual de R$ 175,00 para Associados 'e

,

de R$ 220,00 para demais interessados, incluindo material
didático, coffee-break e Certificado. Informações ie
inscrições 11a Capacitação Empresarial ACI]S, fone (47)
3275 7059, e-mail capacitacaoZrgracijs.corn.br.

,.,

INDICADORES ECONOMICOS

j PONTOS
. OSCILAÇAO

" BOVESPA
I
39.721 0,1§% _

" DOW JONES (N. York) 12.134 '

006%

" MERVAL (S. Aires) 1.765' r-;43�
\ .e-N-IK-K-E-I-(TO-'-k-iO)-'----+--16-.9-51�,39%-

0,673

R$ 895,86

________J---.!l

II LOTERIAS

concurso: 1667
02 - 16 - 34 - 43 - 66

A Caixa não informou o resultado
até o fechamento desta edição.

concurso: 04082
1° Prêmio: 55.167 ,

2° Prêmio: 52.818
•

A Caixa não informou o resultado
até o fechamento desta edição.

3° Prêmio: 36.855
4° Prêmio: 52.438
5° Prêmio: 44.404

•

•

-

A Família enlutada de Bertha
Kuchenbecker,Maiochi,

agradecem a todos que enviaram
flores e coroas e a acompamaram

até a sua última morada.
•

E também aos enfermeiros
que a auxiliaram.

Convidam para Missa de 70 dia

que será realizada na sexta-feira
dia 27 de outubro no Salão.
Paroquial, da Igreja Matriz

São Sebastião.

A Familia Enlutada
•

- ----_.-
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'Idosa agredida por inquilinos
,

precisa de ajuda para viver
,

}ARAGUÁ DO SUL - Viúva
,

bá mais de 40 anos e

proprietária de uma pensão há

�8, dona Hildegard Filipi, 85

anos, está passando por

problemas financeiros e de
saúde que lhe impedem de ter
,

uma vida confortável e feliz. Ela
,

Sente dores .constantés nos
,

ossos e no estômago e depende
do pagamento dos inquilinos e'

�e uma pensão do INSS

tInstituto Nacional do Seguro
Social) para comprar os
I

remédios, que custam cerca de
,

R$ 500 mensais. "Eu pratica-
I - hmente nao ten o o que comer
,

'

em casa", lamentou ela, que
,

,

vive com a filha em um quarto
,

Cia pensão.,

Para piorar 'a situação,I

Hildegard passou por maus
,

momentos quando cobrou
,

alguns inquilinos que estavam

�m atraso com o pagamento da

estadia, há alguns dias. "Om dos
,

�apazes em dívida torceu o meu

braço e me machucou", contou,
I, dcom a tristeza estampa a nos
,

olhos. Ela comentou que eles
I
!

quebraram vários móveis da
"

residência, pixaram paredes e

roubaram um botijão de gás.
Por causa da idade avançada,

a vítima não lembrou o dia em
-

que agressao aconteceu e nem o

número exato de inquilinos de
má índole que viviam 110 lugar,
mas calculou que o fato
aconteceu há três semanas e que
seis pessoas causaram os estragos
na casa, sendo cinco rapazes e uma

moça. "Um vizinho chamou a

polícia no dia .ern que torceram

meu braço, e todos foram levados

para a delegacia", comentou. A
equipe de O Correio do Povo
entrou em contato com o

delegado da Polícia Civil, Uriel
Ribeiro, para saber o destino dos

jovens, mas ele afirmou não

recordar do acontecimento e

desconhecer quem conduziu o

caso.

Quem quiser ajudar dona
Hildegard com alimentos não

perecíveis, o endereço é: Rua
Francisco Fischer, 157/Centro (ao
lado da revendedora de veículos

Moretti). (Daiane Zanghelini)

. ,

,

I:

;\
I
I \I
I
I
I
,

,
, ,

I i
,

,

Eng. Gilmar de Souza
Presidente da AEAJS

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA AEAJS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da AEAJS - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do

'

Sul, no uso de sua atribuição e conforme o Art° 52 do seu estatuto, convoca todos
os Sócios aptos a votar, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada
no dia 28 de Novembro de, 2006, às i 9:00 horas em 1 ª chamada, ou às 19:30
horas em 2ª chamada com qualquer número de sócios presentes, na sede da

AEAJS, prédio do CPL - Centro dós Profissionais Liberais de Jaraguá do Sul, na
Rua Donaldo Gehring, 175 Centro, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

,
'

. Eleição da Diretoria Gestão 2007
- Aprovação Contas Gestão 2005-2006

,
'

,

Informamos que de acordo com os Estatutos desta Associação, as chapas
deverão ser cadastradas, completas, assinadas por todos os candidatos e com

as suas propostas de trabalho, até às 17:00 do dia 21 de novembro de 2006, junto
à secretaria da AEAJS, em duas vias de igual teor e conteúdo,

Jaraguá do Sul, 14 de Outubro de 2006,

,
O CORREIO DO POVO'

VERSÃO: PROFESSOR DE ACADEMIA DIZ QUE DROGA SERIA JOGADA EM RIO
,

• •

• •
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O professor de box, Maurício de SOUZi3, (esq) e o sobrinho Rafael negam ligação com quadrilha e afirmam que droga seria jogada no rio

,

KELLY ERDMANN hipótese de que o crime tenha

relação direta com a descoberta
de um desmanche de carros no

início da semana.

A suspeita surgiu por causa

do local onde ambos foram
detidos. A residência na

Francisco Hruschka é de Joni
Gilberto Dorn, preso como

responsável pelo furto e

receptação de peças de
automóveis na noire de

segunda-feira, 23, no Bairro Vila
Lenzi.

Conforme explicou o

professor de academia, Maurício
de Souza, ele recebeu um

telefonema de Dorn, no

domingo passado, pedindo para
retirar a droga do quintal
daquela casa. Na manhã de
ontem, acordou o sobrinho,
Rafael, e pediu auxílio, Os dois
foram até o local e desenter
raram três "tijolos" de maconha
escondidos em um monte de

fez com que a polícia fosse
acionada. Em Guaramirim,
ainda algemado, Maurício disse

apenas estar fazendo um favor a

Joni e que Rafael não sabia qual
seria o serviço. Ele também
comentou que não iria vender

,

. " .

o entorpecente, mas, SIm Jogar
num rio". Para a delegada
Jurema Wulf, responsável pelo
caso, amaneira com que a droga
foi descoberta dá indícios .de
ambos serem traficantes.
Maurício e Rafael forarn

,encaminhados ao Presídio
-

Regional.
(

DESMANCHE

Joni Gilberto Dorn, 31, foi
preso na segunda-feira em um

desmanche de carros instalado
na Rua Marcelo Barbi, Bairro
Vila Lenzi. Ele estava com

Sidney Berry, 39. Os dois faziam
parte de Ulna quadrilha que
atuava na região Norte de Santa
Catarina há pelo menos cinco

allOS.
'

....Maurício e Rafael'
estavam em

desmanche com

tijolos de maconha •

}ARAGUÁ DO SUL

Maurício, 33, e Rafael de Souza,
23, foram presos na manhã de

ontem, 25, depois de denúncias
anônimas da comunidade. Eles
tinham acabado de sair da casa

número 1136, na Rua Francisco
Hruschka, Bairro São Luís,
<!j:uando a equipe de Rádio
Patrulha abordou a dupla. No
veículo Golf, com placas de

[araguá'do Sul, a PM encontrou

pouco mais de três quilos de
maconha embalada. O flagrante
ocorreu por volta das 8h e

envolveu as polícias Civil e

Militar de Guáramirim e

Jaraguá. Segundo o tenente

Aires Pilonetto, os indiciados
não reagiram à ordem de prisão
e a investigação trabalha com a

•

,

e

I

,

==" "iW'

Sidney e Joni foram presos na segunda-feira no desmanche de carros

,

veículos e já foi detido outras

vezes. Da mesma forma, [oni
Gilberto Darn também deve ter
de explicar à justiça qual a

procedência dos automóveis e

das peças encontradas na casa

do Bairro São Luís. Conforme a

vizinhança, a movimentação
sempre foi contínua 110 local.

,

areIa.

A movimentação, consi
derada estranha pelos vizinhos,

-

RELAÇAO
De acordo COIn informações

da Polícia Militar, Maurício teria
histórico com o desmanche de

,

Mais de três quilos de maconha estavam enterrados no pátio
"

FRETAMENTO E TURISMO
- '('-.'-

Você terá as informações mais rapidamente.
•

,

RECEPÇÃO
�

CARTEIRINHAS E PASSES INFORMAÇÕES URBANAS

(47) 3372-0545
Fax (47) 3371-1893

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501

INFORMAÇÕES RODOVIARIAS - (47) 3275-0634
O'

é<f!.lLill1.ffLf!!.. ,PARA CADEIRANTES - 0800 645-8585 CENTRAL DE ATENDIMENTO CANARINHO - 0800 645-0585
w. WI< �o .>:8 'o

-

A� o"", =3% ""Sl_ ="ro 00 � _. � IVIVW, canarinho, com, br

•

�. FiliAL GUARAMIRIM
-

- �. "_., "_

(47) 3275-8505 (47) 3373-0472 (47) 3275-1661
, (47) 3371-9616 I CANARINHO

, '

,
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O CORREIO DO POVO

DECISÃO: COMEÇÀ HOJE

•

•

JULIMAR PIVATTO

.... Equipe jaraguaense
·

disputa a competçao
pela primeira vez

· e já está nas finais
,

Jaraguá doSul-E o primeiro
ano da modalidade no

Campeonato Catarinense
•

Adulto e a equipe Proma/
. Faculdade Jangada/FME já está na
final da competição. As

jaraguaenses entram em quadra
hoje, às 20h30 noGinásioArthur
Müller, contra o Vasto Verde/
Blumenau, pela primeira partida
da decisão. As adversárias são as

francas favoritas ao título, pois
estão invictas ern SantaCatarina
há dois anos e venceram os dois
confrontos deste ano contra as

'jaraguaellses (110x70, emjaraguá
doSule 115x41, ern Blumenau).

,

'O técnico da equipe, Júlio
Patrício, disse que não estava nos
objetivos da equipe disputar a

final db campeonato já neste ano,
mas comemorou os resultados

conquistados até agora. "Nossa

intenção em disputar o Estadual
era fazer a melhor preparação
possível para terminar entre os

quatro melhores dos Jogos
Abertos (que começam 110 dia 3).
Nosso objetivo maior era mesmo

• •

DIVULGAÇÃO

Equipe jaraguaense, da armadora Roberta (com a bola), enfrenta Blumenau hoje à noite pela final do Estadual

que as atletas adquirissem experi
ência", afirmou o treinador.

Patrício admite a superiori
dade do adversário, mas espera
fazer o possível para dificultar a

vida das atuais campeãs
catarinenses de dos Jogos
Abertos. "Nós ternos apenas três

.atletas em idade adulta. A nossa

base é a equipe juvenil. Elas

(Blumenau) chegam como

favoritas e.precisam defender o
título e nós somos franco-

,

atiradores nesta disputa",

Corinthians vence o clássico
e ultrapassa rival na tabela

•

SÃOPAULO (SP) - Ameaçado
11a tabela antes da 31-i! rodada, o
Corinthians conseguiu urna,

importante vitória por lxO no

clássico contra o Palmeiras, no
Morumbi, em confronto direto 11a·

luta' para se afastar da zona de
·

rebaixamento. Com o resultado, o
•• •

, time alvinegro saltou para a 14ª
- colocação, corn 38 pontos,
ultrapassou o rival e ficou a cinco

-Ó,

pontos da zona do rebaixamento. .

Já o Palmeiras caiu para o 15° lugar,
r

com 37 pontos, e pode terminar a
I

rodada ameaçado, caso Ponte Preta
e Fluminense vellçaln seus jogos.

Chamado de o clássico do
.

desespero, o jogo começou muito

faltoso, com, as duas equipes
entrando com muita disposição
nae divididas. O gol da vitória

alvinegra saiu aos 32 minutos do
segundo tempo. César cobrou
escanteio eMarcelo Mattos subiu
sozinho para marcar. Na próxima
rodada o Corinthians enfrenta o

Fortaleza, fora de casa, e oPalmeiras
recebe o Goiás.

,

• Brasileirãe Série A
If,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,'��'ffi''''''''N=*'�Wi >m_�,'�

..�-

I Resultado
;;>;;<'. "

Corinthians 1 xO Palmeiras

,

,
. I 1'101.
, 20h30 vascox Flamengo

20h30 Int@rnaclan61 x Juventude
r 20h30 Flumlnonoe x Clnimlg
•

" �01130 Santa Cruz x rortfileza

r
. - ',�Mi-'O

WM SâbadQ , ,." ".,4e;••

16h Figueirense x São Paula
16h Atlético-PR x Paraná
16h Ponte Preta x 801al090
18h10 Santos x sao Caetano
18h10 Clolás x Cruz@lro

cornell tau.

A base da equipe jaraguaense
defendeu a Selecão Catarinense

,

que, na terça-feira, ficou com o

terceiro lugar no Campeonato
Brasileiro de Seleções, disputado
em Brusque. Patrício, que foi
técnico do selecionado também,
elogiou a campanha das meninas

jaraguaenses. "Elas demons
traram que são vitoriosas. Foi Ulna

grande experiência para todos
, .

nos e esperamos agora termmar,

pelo menos, entre os quatro nos

Jogos Abertos", disse o treinador.
Falando em Jasc, Jaraguá do

Sul e Blumenau se encontram

mais Ulna vez na competição, pois
estão namesma chave, ao lado de
Chapecó e Balneário Camboriú.

.A equipe do Oeste já-é conhecida
das jaraguaenses, que vêm

•

levando a melhor no confronto
neste ano. Mas Patrício adianta

que encontrará, além de Blu-
• ••

menau, equipes que mvesttram

bastante, corno Florianópolis e

[oinville.
•

Atleta fala sobre. experiência
•

•

de ioqarno futebol argentino
Jaraguá doSul-Depois de seis

meses jogando no Talleris, da

Argentina, o meia Eduardo Mello
voltou para [araguá do Sul. Já
jogando o Campeonato Amador

'

da 1 a Divisão com O Caxias, ele,
falou sobre a experiência de atuar
em Nova Córdoba, ern um

campeonato da província, corno
se fosse um estadual aqui no Brasil.
"Aprendi muito e isso também
conta no currículo e para o futuro",
disse Mello.

Segundo ele, a competição na
Argentina tem suas

particularidades, ''A gente está

acostumado aqui a ter um meia

armador responsável pela criação.
Lá eles centram todas as atenções
nos volantes, Foi complícada a

adaptação", comentou. O jogador
foi convidado piill'i<! S� naruraltsar
fâl'liltillltill0 para josaf futsal, "Nilo
me 11ªturali��i porque nve ume

l��ão 110 Joeillo que pede ª�
. eOlt1plic:ar 110 futeal, que ® um

�ªpOI:t� dtilI11[\U! ímpaeto'', afll'lt1Ou,
.De volta a Jal'agum do Sul, @le

disputa Píllo .segundo 11110 o

Campecnatc AI'11adol' cllà Lisa
JaraSuael1Síl, denovc pelo Clàxias,
'�ui é bem de jOIil�r porque é ult11à

cidade que vo.cê COl'Wegu® elnpl'ego
fácil til pode COl1ciliar COlli o

ílsporttil", disse Mello, Mlàs, 110 fil'll
do al10, ele vai pal'a o Rio de
]1à11eil'o, pois l'ecebell COl1tl'ltO do
Alnel'lcat10 de Call1pos, "Se 1111\0

der certo, vou para Goiás. Lá
também o futebol é forte",
comentou.

,

Ele também elogiou as

competições aqui de Jaraguá do
Sul, tanto pela organização, corno'

,

.
pelo nível técnico das equipes. "E
quase como profissional. Os jogos

.

são bem disputados e tem muitos

ex-profissionais aqui. Isso valoriza
e muito a competição", afirmou.
Sobre a possibilidade de atuar no

profissional, corno o contato com
o Americano, Mello diz que vem
se preparando para isso. "Faço
exercícios diariamente e aproveito
os jogos paramanter o ritmo, Não
dá para ficar parado", concluiu.
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Eduardo Mallo defende atualmente
" Caxias, dB Santa Luzia

•
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Juventus
Hoje as equipes Infantil e juvenil do Juventus entram em campo
pelo Campeonato Catarinense. A primeira joga às 14h30 no -Ó, i

campo do João Pessoa contra o Jolnville, buscando a liderança �(l
do Grupo B. Na seqüência, a equoe juvenil enfrenta a Sociedade j,'

Esportiva Irineu, de Joinville, querendo manter a invencibilidade. .: ,;

Sobre o profissional, o diretor de futebol Alcir Pradi disse que .:

por enquanto só tem contato com jogadores. Nada de oficial ;�,

ainda E a previsão mesmo é que os primeiros cheguem só no .I],

final de dezembro, já que a maioria está disputando alguma J,

competição, O torcedor, -que se mostra ansioso por saber c'

novidades, vai ter de esperar mais um pouco. ,i
,

,

Popá
. I'. i

-

)(
Sul Americano
sub-20
A Seleção Brasileira sub-
20 disputa amanhã, às 17h
na Venezuela, a semifinal
do Campeonato Sul-

.

Americano de Futsal,
contra o Uruguai. Os
atletas da Malwee são os

destaques da competição
até aqui. Dimas, Augusto
e Willian vêm sendo os

titulares do técnico
Totonho. Willian é o

.

artilheiro do certame com

quatro gols.

Depois de voltar atrás na

decisão de se aposentar para
desafiar o cubano Joel .

,

Casamayor, o brasileiro Acelino
, .

. -,

Popó Freitas recebeu uma
.-

"

resposta pouco amistosa de seu '.
, t

próximo adversário. "Ele não se ,-

aposentou? Eu falei para ele
continuar aposentado e agora :

esse covarde quer voltar e falar ,TI

besteira", declarou o cubano.
,

Futuro
O futuro do recém-aposentado .".

Michael Schumacher contempla f8

desde um convite para jogar
futebol na Suíça até nadar com [o
baleias. De acordo com a

agência Ansa, se o alemão .":�
estiver disposto a vestir agora ::::
chuteiras, já tem vaga garantida .�entre os titulares do Echichens, ;].
clube da terceira divisão do. 1
futebol suíço.

J:)

Handebol
Nesta sexta-feira, na

Arsepum, acontece um

encontro com todos os

pólos de handebol de
Jaraguá do Sul. Serão
cerca de 170 alunos/
atletas, que fazem parte
do Pee/Segundo Tempo .

Serão 16 instituições de
ensino representadas por
crianças até 13 anos. A

previsão de início das
atividades será às 17h30.

.

Pan 2007
•

i

O Comitê Organizador do Pan
2007 anunciou ontem a empresa
norte-americana International

Sports Broadcasting como

emissora anfitriã. da competição .

, - • >10-

após contrato assinado por 49,8 ��'.'
milhões de reais, 'podendo ':;:1

,¥,_il'

aumentar para 67,3 milhões de ::'i
,

- ��

reais. A escolha da ISB acontecec
•

, .....

após um fracassado processo ::;
de licitação internacional. i:j

Quem quer?
o presidente do Steaua
Bucarest, da Romênia,
Gigi Becali, ofereceu 100

. mil euros (R$ 270 mil)
•

para quem quiser
contratar o goleiro Carlos.
Isso mesmo. Ele está

,

pagando para vender o

jogador. O dirigente está
revoltado com as

atuações de Carlos, que
nas úlnrnas .duas partidas.
sofreu seis gols.

4�
¥' ,-'

..;�
",;..

Sorteio �:<�
,.'!í"{

�"""
Em sétimo lugar na tabela do :�
Campeonato Brasileiro, com 43 .��
pontos, o clima no Botafogo é de <:1

•

festa. ApóS a vitória de 2x1 ;<,
:""

sobre o São Caetano, no último "4.

domingo, houve até sorteio de
laptops antes do coletivo de :11
ontem, no Caio Martins. Entre os

jogadores, o goleiro Max tirou a

sorte grande. O outro ficou com

o massagista Edison Antônio
Corrêa.

Retorno
Técnico do Paraguai na

.

Copa do Mundo de 1998, ,

Paulo César Carpegiani
pode reassumir o

comando da seleção sul
americana. ('. informação
é da Agência Ansa. A
oferta foi formalizada pelo
próprio presidente da

Associação Paraguaia de

Futebol, Oscar Harrison,
de acordo com o ex·

goleiro e capnao da
®qulp®, José Luis
Chllav�rt,

Punição. .

o atacante brasileiro Thiago
Martins, do Colorado Rapids, foi

.

suspenso e multado no futebol
dos EUA por praticar jogo
violento. Ele foi multado em US$
250 por ter aplicado uma

rasteira no £agu�lro Clarenc�
Goodson, aos 43 minutos do ..

. �®gundo t®mpo do jogo ern qu®
Colorado Rapld� perdeu por 2x1
do Idalla�, no 6ªo€ldo pa��€Ido,Vôlei.

A Seleção Bra�ilelra
feminina de vôl®1 venceu
um Jogo-treino diante do
Japão, ontem, ern TOqulo,
O duelo serviu como

preparação para a disputa
do Camp®onato Mundial,
que aeont�cerá de 31 d�
outubro a 16 de novembro,
rio próprio pais asiático.
As parciais foram 16/25,
25/13,25/10,25/17 e 15/
10.
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André Manteuffel e Jana Rodrigues divulgando
a abertura do Banana Joe na Combat

. Gustavo Gonçalves e Karol Micheluzzi na Moinho Disco Fernanda Muller no Kantan Sushi Lounge •

•

,

•

Tatiana Bastos e Felipe Buhr na Noite Mexicana do Scar Lounge Bar
•

Adriana Rodrigues na Festa Naguchi da Choperia Bierbude Artur Borowicz, o Tui, (na foto com sua mãe, Llris Bago) estará representando
Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de seleções (Basquete)•

, 1M '

"
. ,.,

";'; ,,-" �:,:;,�:,:. ":'�"""':::';::"':::::'''�!:':'' :á·:: ')::::::":"'" ,,:,;,,<;,:� ,.', " ,','"

Festa Faculdade Jangada
, Nesta quinta a Faculdade Jangada

promove na pista da Moinho Disco a festa de

lançamento de seu processo seletivo.
Para animar a noite show com a banda

Jack Diesel e o repertório nip-hop do DJ
Xàlinho. Mulheres tem acesso free até OOh.

,

Festa 80th Ao vivo e on line
Com a popularização

da internet rápida começam
a surgir as mais diversas

possibilidades" de
entretenimento.

A dica agora é um site

(!vtugj,gom) com

transmissão ao vivo de
centenas de canais de TV
do rnundo todo. Apenas em

português são mais de 30
opções diferentes.

Destaque para o canal
musical Minfstry of. Sound
(UK) com o melhor da
música eletrônica mundial .:

Prudy's Beneficente Ivete Sangalo
Em comemoração aos

seus 10 anos o Rancho
Maria's realiza nesta sexta

feira, dia 27, o mais que
esperado show com a

cantora Ivete Sangalo.
O evento também faz

.
,

parte do pré-lançamento do
.

Folianópolis/2007, carnaval
fora de época que agita
Floripa todos os anos.

A abertura da noite
ficará por conta db Bloc6
Cerveja e Cia com a Banda.
Batom na Cueca. Info:
www.ranchomarias.com.br

. .

Nega Fulô na MoinhQ

Visando arrecadar alimentos para.
entidades beneficentes, o Casarão dos Prudy's
vira novamente ponto de encontro próximo dia
4 de novembro.

. A festa irá acontecer em dois ambientes,
sendo que na área externa o som fica por conta
do pagodaço da Banda Por Acaso, seguido dos
DJs Marcelo Luís, Maxin, Kdo e-Schuster VS
Fefeu. Já na área interna o som fica por conta
dos DJs Phill, Ferna, Frame e Willow.

A entrada no evento será mediante entrega
do convite + 1 kg de alimento para os homens e

apenas 1 kg de alimento para as mulheres .

Os convites masculinos podem ser

adquiridos no Posto Mime matriz e Licoreria.

Neste sábado todos os

clássicos dos anos 60,70 e

80 estarão animando a

Festa 80/h na Combat. Será
a chance de relembrar os

bons momentos com toda

galera VIP que frequentava
as noites da época. A festa

que terá início às 21 horas
será comandada pela
Banda Coyote Jack. Na

- sequência se apresentam
os DJs Paulico, Nêne, Bibe
e Marcelo Luis.

•

Informações no site:
www.sitecombat.com.br

E na próxima quarta, véspera de feriado, a
banda Nega Fulô promete mais um de seus

animados shows para o palco da Moinho Disco.
Será a primeira apresentação da banda na casa.

.

Ingressos antecipados podem ser

adquiridos no Posto Mime Matriz e Loja Center
SOI111 do shopping.

, .

" '

,
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,

. Tatuagem ,311ística l\laquiagen! definitiva.
�1icro pignJentação. Venda e aplicação de body
piercing com ulna grande variedade de jóias.

Mais de 10 anos de experiénCt8!
,

Se vocé busca qualidade,
,

ven/Ja /10S fazer Uá18 visita!
.

L DUN G E 8 A R

1
•

I'
. i
,

,

I '1
,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

SENADOR ÁLVARO DIAS CULPA OS
.. .

,

MARQUETEIROS PELA POSSIVEL
,

DERROTA TUCANA. .. 82
,

,

ALGUNS PAISES EUROPEUS
APRESENTAM PROPOSTAS DE

. - -

RESOLUÇAO CONTRA O IRA. • 84 ,

DIVULGAÇi.G

,

(,
'

;

,

' o magnata Alvaro
Noboa vai disputar o
segundo turno das

eleições presidenciais
do Equador

•

•

,

,

,

CRESC'IMENTO: PRODUÇÃO INDUSTRIAL DO TERCEIRO SEMESTRE SUBIU 11,2%

•

e un

ta in ústria

,

, .

ro o' In� ,

•

ICOU em

O a setem

� As grandes
empresas

registraram melhor

desempenho no

período, com 56,8

pontos; as médias
ficaram com 51,4

com a pesquisa anterior. O
índice subiu de 48,4 pontos
para53,1 pontos.
O crescimento, porém, ,não
refletiu' no mercado de
trabalho. Apesar de
aumentos em alguns setores,
como os de refino de

petróleo, farmacêutico e

limpeza e perfuaiaria, o

indicador de' emprego
continuou estável, em 50,2
pontos. A expansão da
a tividade ind us trial no

período foi insuficiente para
animar o empresariado. O
estudo aponta baixo
otimismo dos industriais para

I
,.

os p r o x im o s meses,

principalmente em relação às

exportações, O indicador de '

expectativa para as vendas
externas caiu de 49,6 para
46,9 pontos.

\

anteriormente.

O s n ú m e .r o s f o r a m

divulgados ontem pela CNI

(Confederação Nacional da
Indústria). Valores acima de
50 pontos indicam evolução
positiva. Os setores com

maior ciumento, na produção
no último trimestre foram

álcool" com 62,5 pontos;
farm ac êut ico s , 59,5; e

químico, 56,4.
As grandes empresas

registraram melhor

desempenho entre junho e

setembro, com 56,8 pontos.
Para as pequenas e médias

..

indústrias, o indicador ficou
em 51,4 pontos. Outros
indicadores da pesquisa
confirmam a expansão da
indústria no período. Além
da produção, o faturamento
melhorou na comparação

\

Depois de seis' trimestres de

queda ou. estagnação, a

produção industrial brasileira
'voltou a crescer. A Sondagem

•
�

Industrial do' Terceiro
Trimestre apresentou que,
entre junho e setembro, o

indicador de produção ficou
em 53,6 pontos, aumento de

11,2% em relação aos 48,2
pontos registrados

,

, ,

,"

. 7":'r
,

,. ,

. "

Desem re O em p, cai '

11 •

'
.

, "

, pelo 4° mês consecuüve
, , J-
I ' t.

Pesquisa de Emprego e

Desemprego aponta queda
no nível de desemprego na

região metropolitana de São

Paulo, em setembro. Esse é o

quarto mês seguido de recuo,
,

segundo a Pesquisa de

Emprego e Desemprego
realizada pela Fundação
Seade (Sistema Estadual de

Análise de Dados) e o Dieese

(Departamento Intersindical

de Estatística e Estudos

desemprego .de 64 mil
"

pessoas, 'o número estimado

de desempr e gádo s em
,

, ,

setembro' ficou em '1,545,

�' . .

milhão de pessoas.
O nível de ocupação cresceu

1,3%, principalmente devido
à abertura de vagas na

,

indústria, que foi de 5,0/0 no

período, e no comércio, de
1,3%., Houve relativa
estabilidade na oferta extra

de vagas nos' setores de

serviços, 0,3%, e retração no
,

'

agregado. Outros setores

somaram'0,5% no número de
, , .

vagas abertas em setembro.
O contingente de
assalariados também c'res'ceu
p e I o t e r C e ,i;r o

.

,m ê s

consecutivo, em especial do '

,

setor privado, com e sem

carteira de trabalho assinada,
. .

, '

e diminuiu o húmero' de
I

autônomos. '(com
informações do Site UOL)

, .

Socioeconômicos) .

De acordo com a consulta,
em setembro, 15,3% da

população econornicamente
" -

.

ativa da' região estavam sém

'trabalho, menor percentual
para o mês desde 1997, Em

agosto, a taxa de desemprego
havia ficado em 160/0, Com a

saída da condição de

,

O ministro da Fazenda,
Guido Mantega, sugeriu
ontem a criação de um

sistema redutor de gasto�
, -

correntes, que nao

significaria a redução
absoluta de despesas do

governo federal e que não

comprometeria programas
sociais. "Você continua com

aqueles programas, porém
ern relação ao PIB que estará

crescendo, estará gastando
menos e CaIU isso fazendo
urna economia em gàsto
corrente que pode ser

d
í

r e c
í

o n a d a para

investimentos", explicou,
Mantega enfat izou que
mantendo' o superávit

,

primário e a queda de juros o

gasto financeiro continuará
,

caindo; melhorando também
a situação nominal, o que

provocaria um déficit
nominal zero no país nos

próximos anos "de forma

tranqüila". Ele disse que é

possível melhorar a

qualidade dos gastos
públicos, principalmente
saúde e educação.

Manlega fez palestra a empresários no fórum "Cenários de 2007", da Ciesp

"Cuidar da gestão do gasto é
,

sugeriu.
Ele defendeu o crescimento

,

vigoroso sem choques e

mudanças bruscas na,

economia. "Basta manter a

po.l.ític a econômica e
,

aprofundar as medidas já
implantadas" '.ensinou.

-

uma preocupaçao

p e r m a n e n t e e deve

aumentar, o governo deve se
,

preocupar sempre com ISSO,

moderar o gasto corrente,
sem inviabilizar as ações e

sem fazer nenhum choque",

"
"Então melhoraremos também a situação nominal, de modo

que poderemos ter um déficit nominal zero nos próximos
anos de forma tranqüila".

r
, ,

Guido Mantega, ministro da Fazenda
•

•

Fed mantém os

juros em 5,25%
nos EUA

i

O Federal Reserve decidiu
manter a taxa de juro dos
Estados Unidos em 5,25%,
nível atingido em junho
depois de 17 aumentos

iniciados em meados de

2004. O Banco Central dos
EUA mencionou a desacele

ração econômica e disse estar

acompanhando de perto as

pressões inflacionárias.

Dólar fecha a

quarta-feira
a R$ 2,146
O dólar comercial encerrou a

,

quarta-feira com queda de
,

0,230/0, cotado a R$ 2,145 na

compra e R$ 2,146 na venda,
mesmo valor comercializado
na roda de dólar à vista da
Bolsa de Mercadorias e

Futuros. O mercado estima

que a Ptax (média das

cotações apuradas do dólar)
tenha ficado emR$ 2,1521.

•

,

,.,

a e a rova o era ao
, .

a' ões entre Vale'e'
, .'.

e'

N
, .�

•

,

,

,

O Cade (Conselho Adminis
trativo de Defesa Econô

mica). aprovou ontem o des-
•

cruzamento de ações entre a

CSN (Companhia, Side-
\ .

rúrgica Nacional) e Compa-
nhia Vale do Rio Doce. As
duas empresas tinham parti
cipações na Ferrovia Centro
Atlântica e na Companhia
Ferroviária do Nordeste.
Em 2003, as. duas empresas
firmaram acordo para acabar
com a participação cruzada
nas duas ferrovias, PeLo
acordo, a CSN deixou de ter

\ • :
. t'�

participação na Centro
,

, . .

i .

" , .

Atlântica e repassou as ações
'. I .

à Vale. A empresa tinha
. '

11,65% de participação,
enquanto a Vale tinha 20%.

Já na CFN, a Vale repassou os
, '32,40% que detinha para ,a
CSN e a Taquari.
As duas

.

empresas tinham
também 32,40%, cada, de

par t ic
í

p aç âo ante's' da
"

operação e' ficaram com

48,60% cada depois da
venda. Os valore� da

•

-

. ,

operação não foram
, divulgados. A operação foi

aprovada por unanimidade e
,

sem restriçôes, '(Lci�;S'tNe,w�') ,

. ,-.� -, .

"
' .... -r,..'

. WWW.SOROSAssácIAT.ES·.COM

Vale do Ri!! Doce é a segunda maior mineradora do mundo
•

,
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E'LEIÇÃO: TSE PROMETE APURAR 90% DAS URNAS DO PAís ATÉ AS 22 HORAS DE DOMINGO

•

o primeiro boletim
sobre os resultados da

. ,

eleição será divulgado
pelo tribunal às 19 hs,

." .. .. .
'

em função do fuso
. horário -

, _.

O TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) promete
anunciar o nome do próximo
presidente da República
ainda no domingo .. O
secretário de tecnologia de

informação .do tribunal,
Giuseppe Janina, disse que
a previsão é apurar 90% dos

,

votos para presidente até as

22 horas, apenas cinco horas

depois de encerrada as

votações do segundo turno

das eleições. No primeiro
turno, o TSE previu que 90%
dos votos para presidente
seriam totalizados somente a

•

partir da meia-noite.
Na eleição do dia 1 o de

outubro, o TSE divulgou o

boletim com esse percentual
às 21h45. Partido desse

tribunaltempo, o
,

estabeleceu o prazo para a

divulgação da apuração dos
votos. "Até as 22 horas

poderá ser possível saber o
nome do presidente eleito,
dependendo dos votos que o

presidente Lula e Geraldo
Alckmin receberem",
reforçou Janina, informando
que o TSE superou as

•

AE

Presidente do TSE, Marco Aurélio Mello, confirma resultado ás 22 horas
• ••

e xpe cta trvas no primerro
turno. "Certamente, no

segundo turno, há a

possibilidade de quebrar
nosso próprio recorde",
completou.
A previsão do Tribunal

Superior Eleitoral é que 990/0
das urnas estejam apuradas
entre 23 horas e meia-noite.

Segundo cálculos do TSE, o
eleitor deve levar, em média,
apenas 20 segundos para
votar. No primeiro turno,
foram gastos, em média, 40
segundos. Janina informou

que o primeiro boletim sobre
o resultado das eleições será

divulgado pelo tribunal às 19

horas, em função do fuso
horário. A expectativa é que,
nesse horário, 300/0 dos votos
tenham sido apurados.

Os primeiros resultados
das eleições serão

conhecidos nos estado, logo•

após o término do processo
eleitoral, ás 17. horas.

'

•

c min oca o
. ,

entar reverter
O programa eleitoral do

candidato do PSbB' à

Presidência da República,
•

Geraldo Alckmin, concentrou
toda a atenção ao Nordeste,
onde o presidente Lula (PT)
tem grande popularidade. No

•

• • •

pnrnerro turno, o petista
conquistou mais de 67% dos
votos da região, ..O tucano abriu.
o horário político de ontem

afirmando que o Brasil não
cresce porque .govemo federal
fica parado e "só se mexe" na

.

época de eleição.
Após exibir vários

depoimentos de eleitores
nordestinos, Alckmin

'prometeu retomar obras

paradas pelo governo Lula no
Nordeste, como a ferrovia
Transnordestin'a e os metrôs de
Salvador, Fortaleza e Recife.
Também prometeu criar urna

nova' Sudene, ligada
diretamente 'ao gabinete da
Presidência. '

"O dinheiro para obras
existe'e está no orçan'l,ento. O
governo precisa asir, acabar
com o 'desperdício e

econcmíear" I díecursou,
-

citando medidas para explorlêlr
melhor o poten�ial turístico do
Nordeste, como a dupliclêlç�o

. de rodovias e a qualif1caç�o da
mão-de-obra para o setor por
meio do investimento 110.

ensino técnico,
Na tarde' de ontem, o

candidato fez o último comício
de campanha, no centro de
'3ão Paulo,

'

or este ara

ro e eitora
,

ua
WWWW.BR.NEWSYAHOO.COM

,

.

Alckmin promete criar nova Sudene, .Iigada diretamente à Presidência

Datafolha não acredita em 'virada'
O diretor do Datafolha,

MIêlU1'0 Pauline, dlsee que
C011S1del'a tmprovãvel uml§t

vlrlêldlll na disputa prest
dencíal de dcmíngo. Na
noíte de terça-feira, o insti
tuto divulgou nova pesquisa
de Intenções de voto,
confirmando a díanteíra do
presídente Lula (PT).

N a opinião dele, a

diferença de 22 pontos
pereentusts entre Lula e

Geraldo Alckmin (PSDB)
dificilmente será revertida

até dcmíngo. "Sempre é

possível reverter, 'Iemos
quatro dilêls p€trlll III el�ição!
Clare que é difícil, mlêl� é
muito ímprovâvel", efírmcu.

Para Paulino, somente o

surgimento de um 110VO fato
semelhante à divulglêlção das
fotos do dínheíre do caso

,

dosstê, às vésperas do
primeiro turno, poderá
provocar mudanças Sigl)i
flcativas na disputa presí
dencíal, (com informações do
Site Terra)

•

"

,

Senador culpa
•

Marqueteiros
pela derrota

/

.. o senador Alvaro Dias

(PSDB-PR) já achou os

culpados pela possível derrota ,

do candidato tucano à

.Presidência da República: os

marqueteiros. Admitindo a

vitória do presidente Lula

(PT) nas eleições do próximo
domingo, afirmou que um dos

.

,

pontos que mais pesou contra

Geraldo Alckmin foram os

programas eleitorais.
Na opinião do senador, o

programa eleitoral do PSDB é
,

claramente inferior ao do
petista .. "Um país tão grande
como o Brasil e com os novos

termos da campanha, sem

showmícios, por exemplo, os

programas eleitorais fazem
toda a diferença", argumenta,
acrescentando que .0

• •

programa tem que ser cnanvo,
inovar todos os dias. Mostrar

emoção e indignação. "Não
pode falar de crise lendo um

teleprompter", lamentou,
Dias admtttu que agora

não l1á maís tempo de fazer
alteração que mude Iêl Opi11ião
do eleitor, Informou que teve

vários encontros cem os

marquetelros responsáveis
pela campanha tucana, sob a

responsabílídade da empresa
paulista GW, propondo as

mudanças. UMas os

marqueteíros se consíderam
multo acima des candidatos",
criticou, acreditando que os
programas não estavam 110

nível de Alckmín, (Com
informações do Sit� nrra)

•

,
,

O CORREIO DO POVO

.

O vice-presidente da Cl'I
dos Sanguessugas, deputado
RaulJungmann (PPS-PE), vai

. ,

apresentar requerimento a

comissão solicitando que os

documentos produzidos ou sob

análise sejam disponibilizados
'a todos os membros da Mesa

Diretora. [ungmann quer que,
além do presidente Antonio
Carlos Biscaia (PT-RJ), o

relator Amir Lando (PMDB- .

RO), os sub-relatores e ele
/. .

propno, assim como assessores,

tenham livre acesso aos

documentos sem interferência
de Biscaia.

"Cada parlamentar é

responsável pelos seus atos,
.

tem conhecimento do Código
/

de Etica da Casá. Quando há
documentos sigilosos, o

parlamentar é que tem que

responder se vazar

informações", disse.

O requerimento de,
Jungmann foi protocolado
depois db impasse criado com

Biscaia sobre o relatório

preliminar da Polícia Federal
de Cuiabá sobre o dossiê. O

•

presidente da CPMI recebeu ,

o . documento onterr��:'
determinou que o material 'i
fosse numerado, mas autorizou :
o acesso aos demais membros :

,

da CPI somente na manhã de
,

ontem.

Jungmann e Biscaia :

também trocaram farpas � ;

respeito do conteúdo do:
material. O president�:IT ,

chegou a revelar que, além do :
relatório preliminar, também :

tinha recebido as quebras de :

sigilo . bancário, fiscal €'
telefônico já autorizadas pel�
Justiça Federal dos acusados:
de envolvimento 110 caso.

'

(Folha online).

. _.

u a rome e nao mais

com arar OS . overnos
O presidente Lula (PT)

prometeu não mais comparar o

seu governo com os oito anos

da administração tucana, caso

vença as eleições do próximo
domingo. A declaração foi feita
ontem em entrevista à Rádio
Gaúcha, de Porto Alegre. "Não
quero mais ficar comparando
com o Fernando Henrique
Cardoso porque nos 110SS0S

quatro anos já batemos muito

neles. Agora eu quero comparar

comigo mesmo", afirmou.
.

Corn mais de 20 pontos
percentuais' à frente do
adversárío- o ex-governador de

•

São Paulo, Geraldo Alckmin
(PSDB) -, segundo as pesquisas
de intenção de votos, Lula não

esconde o otimismo pela
reeleição. Disse que pretende
implantar um ministério mais

ágil, no provável segundo

-

mandato, sem citar nomes de :

eventuais integrantes da futura
,

equipe de governo. "ainda não:
,

ganhei a eleição", justificou.
Lula revelou que osministros:

serão indicados de acordo com:

a força política dos Estados e da ;

coligação de partidos. "Os i
. . ,.. . .

rmmstenos precisam ser mais:
,

ágeis e eficientes para que:
,

possamos fazer o dobro do que:
,

fizemos nos primeiros quatro:
,

.

anos", prometeu, reforçando a:
,

promessa de não mais comparar i
o seu governo com o de:
Fernando Henrique Cardoso.,
"Isso. é coisa do passado";'
reforçou,

,. .
,

,

PMDB - Lula criticou o,
,

PMDB, afirmando que precisa
passar por uma reciclagem e

consolidar urna liderança
nacional. (com informacões da:

, ,

Reuters)
CESAR JUNKES

•

Lula evita o já ganhou, mas ressalta cs númerós das pesquisas
\

r
,
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Bicho do Mato
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O Profeta
Francisco explica para Marcos que se ele
usar sua mediunidade para ganhar
dinheiro, vai atrair espíritos materiais e

acabará se tornando ambicioso. Marcos
garante que Jamais fará isso de novo.

CJóvis garante a Lia que terá uma conversa
com Ruth naquela noite mesmo. Paulita
diz a Camilo que ele deve fazer com que
Sônia flagre Marcos com outra .mulher,
para que ela se decepcione com ele.
Marcos enche a sala da casa de Sônia de
flores, deixando-a encantada. Clóvis
acusa Ruth de tentar dar um golpe nele e

term ina.o relacionamento, afirmando que
ela não é mulher para casar. Camilo vê.
Sônia pergunta a Marcos onde ele
arrumou o dinheiro para comprar tantas
ílores.

li •
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.Cobras e Lagartos
Letícia sai correndo, mas Luciano parte de

moto sem vê-la. Estevão conta para Leona
que Otaviano mandou Neném sabotar seu
carro. Leona promete que estará sempre a

seu lado. Bel tenta saber o segredo de

!;oguinho, mas ele nada revela. Alberto
fÍca constrangido quando Letícia diz que
viu Luciano e ninguém acredita. Otaviano
diz a Estevão que foi Luciano quem armou

tudo, mas é expulso da casa do filho.
Estevão manda que Leona coloque Daniel,
seu filho com Duda, em um colégio
interno ou não verá mais um tostão. Ellen

proíbe Foguinho de ver os filhos.
Rosimary fica enciumada quando Duda
abre o olho.e chama por Bel. Letícia abre a

porta de casa e dá de cara com Luciano.

� (;LOBO . 21 H

Páginas da Vida
Belita acha que a foto de Isabel não prova
nada. Zé Ribeiro sente dor no peito e no

braço e se submete a um cateterismo.
Irmã Má cobra a data para Lavínia fazer
seus votos perpétuos. Francisco pergunta
a Alex quando vai conhecer o pai. Ele
manda o neto esquecer o assunto. Marta
diz que ele está errado e que ela e

Francisco querem conhecer Léo. Alice diz
a Léo que também quer conhecer
Francisco. Renato leva uma foto para
Isabel. lívia estaciona o seu carro atrás do
de Renato, liga para ele, que mente estar
na redação. Isabel fica furiosa porque ele
mentiu para a mulher e reclama. Isabel
abre a porta e dá de cara com Lívia.

.

� 53"'j" • 'IS: ') D. . . n ,,(

Re'belde
Gastão nega ser o tutor de Josy , diz que
jamais se responsabilizaria por alguém
como ela e volta a dizer que se ela estiver
envolvida no roubo do computador voltará
para as ruas. Diego e Miguel fazem

. serenata para Roberta e Mia. Elas
acreditam que se trata de uma brincadeira
e jogam um vaso em cima deles. Diego
finge estar bêbado e diz que está
perdidamente apaixonado por ela.
Roberta val embora Irritada. Miguel pede
perdão a Mia, diz que ele também aceitou
alguns de seus erros e explica que só
falará com Sabrina sobre assuntos da
banda.

$> RECORD·· 19h15

Zé Diacho e os iagunços amarram Teleco e

ns policias, furam os pneus do carro e

saem. Brandão diz para Teleco que nunca

mais ele o verá. Teleco fica furioso. lru e

Yopanã avisam Juba que Maurinho
mandou o comboio com Brandão sair
mais cedo. Juba desconfia, Cajuru vê os

. garimpeiros trabalhando, Ruth avista
Cajuru e corre atrás dele, pols sabe que ele
val contar para todos da lazenda o que viu,
Caluru so oscondo na mata, Ramalho liga
para Maurlnho o diz que a�slm quo
�randã() lu�ir, �I@ t�rl\ que Iln�lr qu@ a

.

dol@�nelª p@�ou lo�o, para quolmar g

d@polm@nlo d@ �randã(),

� liE{,,()I,!:) ·I,OJI
'

Cldadio Brasileiro
Atilio o Antonio se confrontam, Atilio laia
quo o filho de Antonio está bonito, Nestor
diz que Atilio velo oferecer para ele passar
uns dias na fazenda das águas, Antonio
diz para Atilio que quando elà lor vender a
lazenda das águas para avisá-Ia, Atilio rI.
Anlonlo val embora enclumado por Atilio
estar ail. Logo depois Atilio também val

. embora, Nestor diz para Carollno que nBo
Irá visitar a fazenda pOls sentiu q'ue
Antonio não gostou da presença de Atlllo,

��VOLTA POR CIMA
Tom Cruise voltou a receber
convites para participar de grandes
filmes. O ator andou numa maré
ruim nos últimos tempos por
causa de sua relação com a

esposa Katie Holmes. A prova
disso é que Robert Redford, Danny
De Vito e Spike Lee estão
na disputa para ver com

quem o astro deseja
trabalhar em sua

próxima superprodução.
Cruise ainda não deu a

resposta final e declarou
estar "avaliando as

propostas" .

•

•

•

. ,

��SAUDE • ��ADIADO .

Carolina Dieckmann e

Tiago Worcman

pretendiam oficializar
a união neste final de
ano, mas a decisão
sofreu uma alteração.
O casal vai se casar

somente em 2007. A
atriz justifica que a

mudança de data
aconteceu por causa
da agenda atribuladã'
do casal: "Preferimos
fazer as coisas com

tranqüilidade" .

Informações do site
O Fuxico.

Christian Chávez, um dos

integrantes do RBD,
abandonou a turnê que o

grupo realizava em Miami,
por problemas de saúde. O
cantor ficou cinco dias
internado, ele passou mal

depois de beber um drink
em uma danceteria.
"Acabaram colocando algo
na minha bebida, não sei o

que aconteceu,
simplesmente no outro dia

fiquei muito mal, comecei
a suar e ter palpitações"
confessou Christian a um

site mexicano
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I DIVULGAÇÃO

Ednei Gonçalves Marcos foi premiado com o terceiro lugar no V Prêmio Literário
CIEE/CADE versão 2005 "A concorrência no setor bancário", A premiação é uma iniciativa

.

do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) em parceria com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A solenidade de entrega das medalhas e

diplomas aos vencedores foi realizada no dia 14 de setembro, na sede do CADE, em
Brasflia/DF. Ednei é tecnólogo em Gestão Financeira pela Faculdade de Tecnologia de
Jaraguá do Sul

, .

, .
.• ¥

WI PARABENS! Encontro : )

Aniversariantes do dia

As inscrições para o vestibular da Unerj permanecem
,

abertas até o dia 13 de novembro e podem ser feitas no
•

site da instituição (www.unerj.brjv Novestibular de verão)
2006, a Unerj oferece vagas em 19 graduações. A prova 'j

•

acontece no dia 3 de dezembro, o resultado será ' )
,

divulgado até o dia 15. Outras informações pelo' ,1

fone 3275-8200. .

•

Marlize Correia

" .

A Câmara Especializada de Arquitetura do CREA-SC ,]

realiza uma reunião extraordinária hoje às '14h, durante ó; j
'I o Encontro Estadual de Ensino de Arquitetura e . '::

Urbanismo, que está acontecendo na Unerj. O tema do . 'V

encontro, que segue até amanhã, é o Ensino �e. . ':;
Arquitetura, Atuação Profissional e Responsabilidade I,
Social.

Susamar Blanch
•

•

Tânia Goulart.
Cristiane Siewerdt Mayer
Walter Mayer

, . "
<

,

Festa
b

Roberto Carlos Kohn ,..
,

. . ,
•

A Festa da Vitrola acontece nesse sábado no Clube ,

·
,

<.

Acarai, às 22h. A animação da festa fica por conta de
,;-

sucessos dos anos 70, 80 e 90. Ingresso ao custo de R$ 15,
na Academia Corpo em Movimento, lojas Locomotives, -
Clube Acaraí, Smurfs Lanches, Restaurante Alegro e

Carroçarias Argi. Reservas de mesas até amanhã por R$
.

.

. ',-

20, com Fabiano no fone 88035445. ).'.

Maria Braier
,

Alire José Tissi

Clovis Benner

Amilton Teixeira

Lucas Leal

Rosane Belegante , .

Anélia Méier Inscrições
Maria Braier

Walter Mayer
Jane Maria Venera

Tânia Claudia Bardin

,
·

,I
I Brinquedos '

.
. ,

.

Os alunos do curso de Pedagogia da Uherj estão' ,

realizando um projeto para a construção do '

,

Museu do Brinquedo. O objetivo é mostrar a .,

importância dos brinquedos e preservar o ;

patrimônio cultural da região. Assim a, instituição ,

pede doações de brinquedos antígos, para
enriquecer o acervo do futuro l!1us�u.;lt;'lformaçõé,s
pelo ttelefone 3275-8200. '.;, . ,.'

.

. ,

(',,(('adiro' ('entro C"<I}IlUI'(·{IIt'.Tal)', Sill" 15
Joue: (o "47) 3:1i.'"ZI0.1

l;·,rl a 1.(.: "t�ll<, ,·,(ope ,:I'I!lne'�yLlli.(,,,.( '(I'n .61'

,
. ,

•

,

Aries 20/3 a 20/4
Já fez as malas? Se não fez, apresse-se, é dia
de viajar ao centro de tudo, revolver a Terra,
encarar o X da questão e encontrar surpresas
enterradas há muito tempo. Claro que, depois
disso, muita coisa pode mudar. Mas, com
alguma calma, você dará conta. Você sabe que
essa, como toda aventura, envolve adrenalina e

alguns riscos,

•
,

•

•

Virgem 23/8 a 22/9 I

Sempre há retoques a fazer e arestas � aparar,
Ainda mais quando o esplrlto critico e

.

autocrltlco do vlrglnlano entra em campo,
Com�ce aplainando um pouco aquelas
Insegurança&, cepols delete os rancores e

chateações, � não esqueça do mais
Importante: dê um belo brilho na autocon,flança
para que ela fique ofuscante como o soil

Câncer 21/6 a 21/7
Desprendimentos, reformulaçóes ... Chega de
ficar grudado em velhas rotinas. Troque a cor

da roupa, mude o caminho para o trabalho,
mostre aquela idéia maluca e interessante que
até agora continua guardada no seu baú de

segredos. Depois do expediente, continue
nesse clima: um boteco novo, uma dança
diferente, um novo olhar.. ,

Touro 21/4 a 20/5
Sim, �Im, cllda col�a vem II seu tempo,
etc�terllt!ll. Ma� lIolantllr IIIQumll� COI�1I6 bern
que nªo �erl€\ m� id@la, J� penllou, poder ter
uns momentoll de fol�a a partir d!\l m@tad� da
tarde? O que precl�l!lvll ser provld@nclado e�tari\
d�vldllmonta encaminhado, quam você queria
ancontrar terá aida conectado, a só lha restarã
desfrutar, O, cals!! boal

Lela 22/7 a 22/8
Viva I Levantou com dUllS patinhas dlreltao,
I@iíoilnhol �n�at� a marcha e rouolvll liB
euseeee r@laclonacllu a p€lpóls e neQócloí! em
geral até tr�s da tarde, � nRo vtlle utilI' rugindo
Be não oíltlver tudo do Jeito que planejou,
Resolva o que quer (e precisa) resolvar e

aproveita II vida, A galara astá só osperando
você ligar, Hãn? Sim, a tal pessol! também,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não dâ pra confundir leveza com fraqueza,
Gêmeos sa achallght, mas tam Ulna força
Interior Incrlvel. Em você habitam emoçOes
fortes e multa vontade de fazar, Heln? Nêo,
naca de assustar: nem toco sentimento Intenso
faz a gente perder a cabeça, Pode ser,
slmpillsmente, a noção que faltava para você
conseguir enquadrar perfeitamente as COISIIS,

I,

,
.. 1 "

•

, :.
• í,
" .

•

Capricórnio'22/2,:a 21/1 ':' . ;' "

Alguma coisa acontece no seu coração... E ;

não tem nada a ver com a Avenida São.Jo.ão e ,j
"t.· •. \' ; l;

arredores. São os tais. rnovlmentos internos
que vezenquando acontecem coin qualquer

'
.'

vivente. Eles quase não fazem Qfeito,na: escala .'
. . ,

de fenômenos sísmicos, pra quem vê de fora, .

.

Nos capricornianos interiores, porém, eles.\. "

fazem a maior diferença. Escute-se:,

Libra 23/9 a 22/10
Cada vez que você resolve cantar uma canção,
o resultado é um animado e imenso coro. Para

,

um programão ou para contar a última piada,
companhia é o que não lhe falta, a agenda de
um libriano é um guia telefônico, Nada como

ter sempre parceria pra se divertir, pode ser o

dia inteiro, pode ser entre um e-mail e uma

reunião. Corn você, é tudo pelo social. ,
·

1 :

Escorpllo 23/10 a 21/11
Aaahhh, que delIciai Vênus IlBt� dll história
com seu olgno, e � COlOR �órlo,,, QUIl podo
multg bom llcabar om clIsomento, dl�{I'6e do
plI�6I1gem, Intlmldad!l6 rolam !loltas, você
prooentll nil vida do Qutro a Vlco=vllrfla, �ntroga,
conflllnç!l, o quo � .vllrdodolro Il profunda so .

manlfosta, � sa alguém tlvor alguma colso
contro, quo fill calo, pols só val porder tempo,

Aquárlo21/1 a 18/2 ,"_.
Vrummmmmm,,: O acelerado aquatlano pen- .'

lIova quo IIlndo tinha muitos voltas pela frontee .;
olhe DÓ: logo an adianto, o quo lhe aoo."a? Sim" .

Ó II bll"dlliro do chagada, mllU ,amlg9, Talvoz
J

voce andl8110 dlatrilldo, Bom notar q�a )

aVllnOllvlI, E agorll está ali, a poucoe metrae da
reta 11nlli. ly1antenha B atenolo n.a estrada, ,.

.
cllprlche nos áltlmos movimentos II obRaaal "

• •

PelxaS.19/2 a 19/3
.

\

Nem algumas pequenas confu80às poderio
Impedir a boa maré de antrar na BUli vida,
Essas águas via levé·lo por noveia roteiros,
NAo era você que vivia dizendo qua estavil
querendo expandir os horizontes? Qua sorte a

BUB, querido Pelxss, aClLbou da ganhar um
bilhete para chegar aos male betas destinos,
Embarquelmedlato no cals doa sonhos,

Sagitário 22/11 a 21/12
Oh, tadlnhos dos que não sabem I'll', II falta de
sorrisos e gargalhlld!ls deixa a vida tão som
cor", Ainda bem que esse" doflnltlvamente,
não é o seu caso, Não existe nl:lda mais brin
calhão que um centauro de bom humor, Corra
pelos campos, salto, descabele as crlnlls, Só
lembre do quanto você é forto pI'S não dar
uma patada exaS,erada em alguém querido,

. I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• • •

•

•

I
•

48 I QUINTA-FEIRA, 26 de outubro de 2006

WWW.POSTIMEES.EE

.""

..,

Tony Blair tem apoio de apenas 30% para a política no Iraque
,

Pesquisa ICM, divulgada
ontem pelo jornal' The
Guardian, mostra que o apoio
ao Partido Trabalhista, do

primeiro-ministro Tony Blair,
caiu ao nível mais baixo em

quase 20 anos e a diferença
para os conservadores é de

'

dez pontos. Os trabalhistas
obtiveram 29% de apoio, dois
pontos a menos do que
tinham em setembro; os tories
subiram três pontos, para
390/0.

O Partido Liberal-
Democrata, terceira força
política do Reino Unido,
subiu um ponto, e tem 'agora
22%.
A ICM entrevistou 1.019

pessoas, entre os dias 20 e 22.
O apoio obtido pelos
trabalhistas é equivalente ao

nível mais baixo obtido pelo

•• •

emo

partido, em maio de 1987, um
mês antes de a ex-primeira
minis tra conservadora

Margaret Thatcher ser eleita
para o terceiro mandato.

A pesquisa foi feita após
as críticas do líder
conservador, David

Cameron, aos cortes no

Serviço Nacional de Saúde.
N a avaliação do The
Guardian, a, decisão dos
conservadores de apoiar a

melhora do serviço público
oferece ao principal partido

, da oposição a possibilidade
de subir nas pesquisas. I

Tony Blair está sob pressão '

da população inglesa que

desaprova a política adotada
em relação à guerra do

Iraque e o apoio
incondicional ao presidente
George W Bush.

Alguns países europeus
decidiram divulgar sua

própria proposta ,de

resolução impondo ao Irã

sanções nucleares por uso

de mísseis. A medida é em
.

(unção da falta de acordo
\ com o governo dos Estados
Unidos. Todavia, uma

importante autoridade dos
EUA previu que a disputa
seráresolvida, embora não

esteja claro quando.
A frente unificada

formada por Grã-Bretanha, ,

França,
Estados

Alemanha e

Unidos tem sido
crucial . aos esforços
internacionais para lidar

.

com o programa nuclear do
Irã. Mas, devido às

exigências de Washington
para que a Rússia seja
forçada a suspender o

trabalho na usina iraniana
,

•

de Bushehr, se dividiram.
Os europeus pretendiam

apresentar o texto ainda
ontem ao Conselho de

Segurança da ONU.

•

..

'. Durou apenas 15 horas o

seqüestro "do fotógrafo
espanhol Emilio Fernández
Morenatti, 35 anos, levado

por' homens armados na

-madrugada de terça-feira, na
"

-

.

Faixa de. Gaza: Logo após ser
<

'
, '

libertado; Morena tti disse
que estava bem e· que

pretendia voltar para casa e

descansar. "Quero ficar, fora
desta história. Estou bem,•

mas cansado", reforçou.

,
,.
•

•

•

.

Ainda ontem, deixou o

Norte, de Gaza e .se dirigiu'
"

para, Israel. ,"Quero
de�cansar e esquecer os

duros momentos vividos",
repetiu, informando que
durante 'o tempo que

permaneceu no cativeiro

ficou amarrado e com os

olhos vendados.
'

Morenatti é fotógrafo da

agência Associated Press, dos
Estados Unidos.

PLANOS: NOVO MINISTRO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA INDIA ACENA PARA A PKl

eon
• !"OJ

ara a cna ao

euma
•
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,

�o chanceler evitou comentar a

suposta implicação do Paquistão
nos atentados de Mumbai, em' julho

Ao tomar posse ontem

como ministro de Relações
, ,

Exteriores da India, Pranab

Mukherjee acenou com uma

mensagem de paz ao

Paquistão e a outros países
vizinhos. No discurso,
defendeu uma situação livre
de tensões nas fronteiras que

,

permita à India viver em paz.
Ex-ministro da Defesa"
Mukherjee, assume a chefia

,

da chancelaria quase um ano

depois da pasta ficar sem

titular, desde que um

escândalo de corrupção
derrubou Natwar Singh.

Sobre a suposta implicação
,

do Paquistão nos atentados de
Mumbai, em julho, que
causaram cerca de 200 mortes,
obtida pelo serviço de

,

segurança da India, o ministro

,

limitou-se a dizer que havia
,

certas evidências que a India

compartilhará com o país
vizinho. Mukherjee evitou

entrar em detalhes sobre as
,

.

provas obtidas.
Na opinião, dele, a paz e a

.tranqüilídade na região e em

outras partes do mundo são

fundarnentais para que a
,

India consiga seu objetivo de
crescer entre 9 e 10% ao ano.

Por outro lado, o novoministro
da Defesa, A.K. Antony, que
substitui Mukherjee, afirmou
que sua gestão será guiada
pelo interesse nacional e

I • '

prometeu transparencia.
Antony também prometeu
continuar o esforço para
.modernizar as Forças
Armadas.

A reestruturação pro-
•

!"OJ

ensoes
,

e

,. ,

ONDE E:

movida pelo governo ill

diana foi uma das maiores
/

desde a formação, em maio
,

de 2004, após a vitória ao

Partido do Congresso, de
Sonia Gandhi.

Equador confirma
Noboa e Correa no

segundo turno
O Tribunal Supremo

Eleitoral do Equador
, ,

proclamou ontem Alvaro
Noboa e Rafael Correa
candidatos oficiais ao segundo

"

turno das eleições
presidenciais, a ser realizado
no dia 26 de novembro. O
Tribunal descartou a apuração
rápida de votos, que provocou

protestos e suspeitas de
fraudes no primeiro turno.

O presidente do tribunal,
Xavier Cazar, disse que não há

tempo para o p�ocesso legal de
.

contratação de outra empresa

para fazer o serv.iço. No

primeiro turno, a empresa
,

brasileira E-vote foi a

responsável pela apuração dos

votos, mas problemas técnicos
,

atrapalharam a contagem e

geraram as suspeitas.
Cazar informou que em vez

de contratar nova empresa, a

Justiça eleitoral do Equador
decidiu convocar "os atores

democráticos do país" para
trabalharem em conjunto com

os tribunais eleitorais e

encontrar um mecanismo de

.transparência e controle do

segundo turno. "Com a ajuda
de instituições como a Polícia,
universidades e diversas

organizações sociais, o tribunal
espera dar credibílidade ao

processo eleitoral", declarou.
Noboa obteve 26,830/0 dos

votos válidos e Correa, 22,84%.

,

• •

mrs ro a
•

S'U -coreano renuncia
O ministro da Unifi

cação sul-coreano, Lee

Jong- seok, pediu demissão
ontem, devido às críticas

que sua gestão vem rece

bendo desde que a vizinha
Coréia do .Norte realizou o

primeiro teste nuclear. A
carta de renúncia foi entre

gue ao presidente Roh

Moo-hyun.
[ong-seot é o segundo

. . ' . . ,

mimstro a cair em melo a

crise aberta no governo de
Seul pelo teste atômico

norte-coreano. Urn dia

antes, o ministro da Defesa
da Coréia do Sul, Yoon

Kwang-ung, também pediu
demissão.

O ex-ministro não

escondeu a mágoa pelas
críticas recebidas em função
da insistência da política de

. -

aproxrmaçao com
,

Pyongyang, considerada

pelos partidos da oposição
'muito permissiva. "Como
ministro da Unificação, não
creio que tenha cometido'

graves erros durante minha

gestão", declarou [ong-seot.

orre no

o Ó ra o es 'an o é
oras

a ae
O Instituto Nacional de

Belas Artes do México
anunciou ontem a morte do
escritor Rafael Ramirez

Heredia, 64 anos, de câncer,
na Cidade do México. Ele,
autor de várias peças literárias
e de teatro, desenvolveu sua

'obra por mais de 40 anos,

criando personagens e

imagens urbanas da literatura
•

mexicana.

Nascido em Tampico, no
Golfo do México, abandonou
a profissão de contador para
se dedicar à literatura,

•

25/10106,17:51

, .

enco O

passando de ser um "contador
de contas a um contador de
contos". Escreveu romances

policiais, "mergulhando no

mundo do crime e das

relações clandestinas.
Entre as .os prêmios

conquistados por Heredia
destacam: Nacional de

Teatro, Internacional, de
Letras pelo conjunto da obra,
Rafael Bernal de melhor
romance policial e a Grande
Ordem ao Mérito Autoral do
Instituto Nacional do Direito
de Autor.

O CORREIO DO POVO

N a Indonésia

Acidente
Cinco pessoas morreram e

mais de 20 ficaram feridas
ontem quando uma ponte
caiu, numa áreamontanhosa

•

do centro de Java, Indonésia.
O acidente aconteceu

quando a ponte estava cheia
de pessoas que visitavam a

região aproveitando o feriado
de Eid ul-Fitr, que encerra o

mês sagrado muçulmano do

Ramadã, quando milhões de
fiéis viajam ao país.
A localidade de Baturaden,
300 quilômetros a Leste de

Jacarta, fica na encosta do
,

monte Slamet, o segundo
mais alto de Java. ,

Na Cisjordânia

Agressão I

Colonos judeus da

Cisjordânia atacaram ontem

um, grupo de agricultores
palestinos, ferindo pelo
menos quatro deles, em mais

um episódio de violência que
se repete todos os anos,

especialmente durante a

época de colheita de olívas.
O palestino Ibrahim Salah

'

contou que cerca 50 colonos

judeus os atacaram com

pedras e barras de metal, e

que alguns portavam armas

de fogo. Um agricultor foi
,

atingido na cabeça CaIU uma

barra de metal e foi levado

para o hospital.

Na Rússia

Eleição.2008
o presidente da Rússia,
Vladimir Pu tin assegurou

. ,

ontem que nao sera

candidato em 2008, mas

acredita que ainda terá

influência política no país
mesmo depois que deixar o

cargo. A constituição russa

impede Putin de buscar o

terceiro mandato, mas'

simpa tizarí'tes e diversos
. , .

grupos regronais tem

defendido um referendo

para emendar a CartaMagna
e permitir que ele permaneça
no poder. Putin prometeu
investigar os assassinates do
controlador do Banco
Central e da jornalista
Anna Politkovskaya.

Na Alemanha

Punição
A chanceler alemã, Angela
Merkel, repudiou ontem as

fotografias nas quais
militares do país enviados ao

Afeganistão exibem uma

caveira e prometeu punição
,

severa aos envolvidos no,
I

episódio.
As fotos macabras foram

publicadas na edição de
ontem no jornal Bild, o diário
de maior circulação da
Alemanha. Segundo o

'periódico, as imagens sâo de
mantenedores

"

de ,paz
alemães e foram feitas em

Cabul em 2003.

f'
, "

•
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