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I 31188: TEXTO SERÁ ENCAMINHADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO

•

51 FERIADO

Saiba o que
abre e o que
fecha no Dia
dos Finados

, ,

Os integrantes da CEI (Comissão Especial de
Inquérito) aprovaram ontem por unanimidade o

parecer do relator Ronaldo Raulino apontando
ilegalidade na quitação de dívidas da empresa,
Canarinho com o ISS (Imposto'Sobre Serviços) . Para
presidente da CEI, Pedro Garcia (PMDB) , a

conclusão desmente, de uma vez por todas, boatos de

que tudo seria um jogo de cartas marcadas para
isentar o Executivo. O texto será encaminhado ao

Ministério Público, a quem caberá acatar ou não a

denúncia que pode desencadear processo de cassação
do prefeito Moacir Bertoldi.

,

,

51 BENEFíCIO: PROCURA POR PASSAGEM PARA IDOSOS É TíMIDA
•

21 EDITORIAL
,
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Resultado das urnas deve
influenciar aliança para

eleição municipal em 2008,
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381 EXTRAS

Brad PItt
mostra que
é umbom

rapaz

,

I
I
,

,

"
,

,

i

I I
I I
,

" •

"'I

,

o decreto que concede passagens gratuitas em linhas interestaduais para idosos com renda até dois salários
mínimos ainda é pouco conhecido. Algumas empresas fornecedoras do serviço, em Jaraguá do Sul não
receberam nenhum pedido. Em outras, a procura é tímida. Pedro Arilto, 76 anos (foto) é um exemplo. Ele ..

,v.

soube do benefício através da reportagem de O Correio do Povo enquanto compravél uma passagem para
Ma'fra/SC.

1",P'lf!fÓ
,

'f,"

""
" • :>-

-I. :. ,

,_'

,
•. 't ,..-

,

41 POLÊMICA

O>mprade
,

má
..

as
,

gera impasse em

Guaramirim
,

,

51 AUDITORIA

Issem investiga
repasse de
medicamentos
Uma auditoria interna no

Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais deve
esclarecer o gasto excessivo

com medicàmentos nos

últimos 10 meses. A .

suspeita é de que alguns
-,

funcionários públicos, ou
até mesmo médicos,

,
,

estariam comprando
remédios com 50% de

-,

desconto para revender.
•

11 PLANTE'L
,

,

Diretoria do

Juventus
)

,

j •

•

anuncia as
• •

prunerras
contratações
Dois oito contratados, três já
são conhecidos da torcida

,

,
. jaraguaense o ala e-volante
Alex Albert, o zagueiro
Rafael Pereira e o volante
Fábio Lopes - que

participaram da Divisão

Principal do Catarinense
-.'

.
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IGIROLLA IMÓVEIS LTDA

..... Um método
1.lows') perfeito

J I o 10M A, 5/1, para quem quer
, inglês. espanho �\ segurança
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Do dia 30deOutubro ao dia 04 de Novembro:
Sócio•.....R$ 15,00 Não·Sócio.•.....R$ 2S�00

Do dia 04 de Novembro ao dia 10de Novembro: '

Sócio..•...R$ 15,00 Não·Sócio ••.....R$ 30,00
,

No dia 11 de Novembro e na Hora:
Sóclo•...••R$ 20,00 Não·Sóclo..••...R$ 40,00

Plantão de venda de Ingressos .

, dia 04/11 das 09hs ils 1Shs.
Informas:6es: Tel. aa71· 0122

E·mall: I:ul,cJttndlbeIU,IlCl&QmJ1.l

neste ano.

4BISALDO

Mais de 100
•

•

soldados
•

amencanos

morreram
,

no Iraque

O Ctj!\�A HOJE:

28°
MÁXIMA

,

,

•
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2 I QUINTA-FEIRA, 2 de novembro de 2006

• EDITORIAL
r
I

Se depender da vontade

I pessoal do ex-governador'
.Espertdíão Amin, uma das

coligações majoritárias para a

eleição municipal de Jaraguá
I do Sul já está forrnada, restando
I saber a quem caberá abrir mão
I da cabeça de chapa, se o

deputado Dionei Walter da
Silva, que em janeiro conclui
seu mandato na Assembléia

I

Legislativa, ou se Dieter

•

,

como de resto em muitas outras

cidades importantes do Estado

quanto a votação para
governador e presidente da

República, não deixa dúvidas
sobre o desejo de ver os dois
partidos unidos neste embate
caseiro que se avizinha. Sem

,projeto político pessoal para
daqui a dois anos,' até porque a

,

mulher Angela Amin, a mais

votada em Santa Catarina para

.,."Amin sinalizou de forma clara ao opinar sobre
o resultado das urnas no segundo turno, em
Jaraguã do Sul: PP e PT são a bola da vez"

>

Janssen, que daqui a dois anos

completa mandato na Câmara
de Vereadores. Ontem, Amin
sinalizou de forma clara ao

opinar sobre o resultado das
urnas no segundo turno,

quando bateu o oponente com

59,36% dos votos válidos: PP e

I PT, mantida a aliança recente

são a bola da vez. O ex

i governador entende -:e a ala
lúcida do PT também- que o

,

recado do eleitor jaraguaense,

I. FRASES'
_- '. '- _- __..'.

-

-' ",

a Câmara dos Deputados não

tem nenhum desejo de tentar

ser prefeita de Florianópolis pela
segunda vez, Amin adiantou

'que não pode e nem tem

autoridade para impor
candidaturas no terceiro maior

pólo industrial do Estado.
Admite que uma coligação
geral não existe, mas acha que
os dois partidos têm de, no
, .

rrummo, sentar e conversar.

Aliás, independentemente da

� ,,'. , >

• CORREIO DO LEITOR

,

O CORREIO DO POV.O
J

•

aliança forrnada na semana que
antecedeu o segundo turno,
nunca houve maiores atritos

• •

entre pepistas e pettstas em

âmbito local a ponto de
inviabilizar uma aproximação
maior. O que já é um bom

começo. Em outros partidos há
o desejo pessoal de alguns, visto
a votação que receberam como

candidatos a deputado
estadual, em disputar a sucessão
do prefeito Bertoldi. Mas, no
caso do PFL e PMDB alguém
também terá que recuar.

,

Teoricamente, por conta .da

coligação que reelegeu Luiz

Henrique da Silveira, onde

figuram como as siglas mais

representativas ao lado do

PSDB, seria a, composição mais

fácil de se viabilizar. Mas o

resultado negativo local no

segundo turno já suscitou novas

cizâneas depois do desastroso
resultado na eleição,
proporcional. Resumindo, PT e

PP já estão, de certo modo, com
o pé na estrada. Mantida a lua

,

de mel, os outros que corram
,

atraso

... i ( i

.Vera Fischer, atriz.

I

i

I '

I

•

,

Desde os temposmais remotos
a humanidade sempre mostrou

respeito por seus mortos. O
cuidado dernonstrado no

sepultamento é justamente uma

prova disso e uma das primeiras
práticas da cultura humana. '

Sepulturas feitas há 80 mil

•

I
I

I
! anos jámostravam a crença numa
I

i vida futura, quando junto dos
mortos colocava-se, além de

objetos de uso diário, um pouco de
, ,

! acre vermelho que' possivelmente
,

, substituiria o sangue na nova vida.
Nesses tempos primitivos era

I
comum que o falecido fosse

, sepultada na posição de uma
\ :

pessoa dormindo, com a cabeça
apoiada num braço, como se

,
'

vissem namorte um sono do qual
o homem despertaria a qualquer

I momenta.
II Outros povo� procuravam
I destruir completamente tudo o
I
que lembrasse o falecido, pois só

depois da destruição a alma
poderiapassarpara umanova vida.

. ,

Outros acreditavam que somente
através de danças e cerimônias

,

, .especíaís os mortos sairiam do
convívio dos vivos.

Outros aínda costumavam

sepultar seus mortos em cavernas

naturais ou em sepulcros
familiares pois acreditavam que

I
L

,
,

desta forma se manteriam os laços
de família.

Já entre os cristãos, desde o

século I dedica-se um dia do ano

para rezar pelos falecidos e visitar
'seus túmulos mas somente a partir
do séculoXIII esse dia anual passa
a ser comemorado em 2 de
novembro.

Entre asmuitas datas especiais
que temos em nosso calendário, é
importante também haver um dia
dedicado à lembrança dos mortos
- daqueles que um dia passaram

por nossas vidas - sejam pais, tios,
avós, amigos, mestres, religiosos.
Pessoas que direta ou

indiretamente influenciaram
nossas vidas e nossos destinos.

Em nossa infância era comum

-nossos pais nos controlarem neste

dia em nossas bríncadeíras, no
volume dasmúsicas que ouvíamos
e até o quanto conversávamos e

ríamos. Tudo em respeito aos

mortos, aos nossos e de nossos

vizinhos. Uma forte noção de
cidadania e valores aí já se via

presente na prática.
Muitas tradições quanto a este

dia herdamos de nossas etniasmas
também de nossos colonízadores
portugueses e dos africanos que
deixaram supersdções, crendices,
tradições e costumes que ainda

,_

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
.nesta coluna

perduram entre nós,
especialmente entre as populações
dos pequenos centros.

Namaioria dos países o dia dos
mortos é um dia, se não de tristeza,
de uma certa comoção e respeito.
Os cemitérios enchem-se de flores
e pessoas que vão relembrar os

entes queridos. "Olhos fechados
relembram rostos que olhos·
abertos não. conseguem mais ver".
Um dia de saudades e preces.

_ Em outros países no entanto,
como em algumas comunidades do
Japão e do México, por questões
culturais, esse é um dia em que as

'

•

famílias reverenciam seus mortos
,

num ambiente de festa e alegria.
E como os homens de todos os

tempos, nós também vamos nos

defrontar com a morte. As

conquístas todas da tecnologia
,

conseguem acalmarmas não banir
a angústia do homem diante da
morte. É como se não bastasse para
ohomemuma longa vida,mas uma'
vida que durasse para sempre.

'

A fé cristã sempre deu ao

homem a certeza de que essa vida,
que ele espera para depois da
morte, é uma realidade. Essa fé,
porém, não anula sua

sensibilidade. Os cristãos choram
seus mortos, mesmo sabendo que
amorte não é o fim.

•

,

,

Os desafios do' segundo mandato
Não vale a pena especular sobre as razões

da vitória de Lula. Seu favoritismo nunca foi
seriamente ameaçado. Nem mesmo as

trapalhadas do seu partido, como o episódio
recente de compra de dossiês para prejudicar
a oposição, foram suficientes para impedir a
sua vitória. Caso não houvesse escândalos,
Lula teria vencido já no primeiro turno com

mais de 60% dos votos.
Vencida a eleição, Lula tem muitos

desafios a serem superados até a posse. Vamos
fazer uma breve análise sobre os mais

importantes. O primeiro deles ,é o de
construir uma base política estável visando
maioria na Câmara (possível) e no Senado

(estreita). A maioria no Congresso é, em
qualquer circunstância, importante. No
entanto, para Lula, é crítico. Especialmente
pelo volume de denúncias e investigações
eJll curs� e que podem afetar o seu mandato.

Lula terá que gerenciar os efeitos
colaterais dos escândalos remanescentes do
seu primeiro mandato. Existem

investigações sobre gastos do governo com

material partidário, denúncia do Procurador
Geral da República sobre a compra de apoio
político no Congresso e, finalmente, sobre o

último escândalo do dossiê. Sem fato novo,

nenhum deles pode causar a impugnação do

,

diploma ou do mandato de Lula, Mas deverá
dar algum trabalho para serem adminístrados

, r
adequadamente. .

'I

O passo seguinte é o de manter a

credíbílídade da política econômica. Apesar
da tranqüilidade do mercado financeiro,
existe algum desconforto com algumas ')

declarações. Uma delas, -do ministro das

Relações Ins titucionais Tarso Genr-o, t,
condena a atual política como "conservadora+

. ,_

e monetarista". '

Pensamento semelhante tem demonstradolí
o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Por3
fim, abrir entendimentos com a oposição. Sem
os votos da oposição, dificilmente reformas
constitucionais serão aprovadas, I

especialmente no Senado onde há um í

equilíbrio maior entre governo e oposição. I
Afinal, há espaço - ou não para um j

entendimento entre governo e oposição após')
todas as agressões e escândalos da campanha? )

O entendimento possível deveria ter Como:

base a recuperação de uma agenda no 1

Congresso (tópicos da reforma política.I
recuperação da imagem do Congresso, Super 1

Simples, etc.). Mesmo existindo o interesse"!

nacional, o entendimento não será fácil.

Murillo de Aragão, cientista

Juvemude e Desenvolvimento nacional
Para grande parte das pessoas pode

parecer óbvio, chato ou repetitivo um texto

sobre juventude. Mas a realidade brasileira
exige que tratemos de maneira séria 33
milhões de 'brasileiros (ou G equivalente a

população da Argentina, inteira, se
, '

preferirem). E fundamental para pensarmos
o Brasil incluirmos milhares de jovens no

projeto de desenvolvimento nacional.
O governo do presidente Lula passou a

reconhecer a existência de jovens no Brasil.
"- Ah! Agora essa comunista vai dizer que o

Lula inventou a juventude", diria um tucano

apressado. Não, Lula não inventou, é óbvio.
Mas pela primeira vez na história do Brasil
temos um governo que trabalha com'

políticas transversais especificamente para
essa parcela. A Secretaria Nacional, o

,

Conselho de Políticas Pú-blicas para a

juventude, Projovem, Escola de Fábrica,
Consórcio Social da Juventude, Pontos de

,

Cultura são provas dessas políticas. E preciso
,

•

mais.

Com a reeleição de Lula, ouso dizer que é

hora de pensarmos o papel da juventude no

processo do crescimento econômico e
,

desenvolvimento soberano do Brasil. Três

ações do atual governo devem ser

aprofundadas para isso: a ampliação das
escolas técnicas, a ampliação;democratização
e descentralização das universidades federais
e o PROUNI (e depois alguém vem querer

traçar paralelos entre o nosso governo e o

deles ... FH e Paulo Renato fizeram o decreto

que proibia novas técnicas, diminuíram os

investimentos para as públicas, tratavam
autonomia como cobrança de mensalidades
e desregulamentaram completamente o

ensino superior privado). O principal desafio
é fazer com que a juventude tenha como

\

.,....

�"'!J
O CORREIO DO POVO

Fund�do em 10 dl'l male 1919'

,

_ principal tarefa estudar. "- Ah! Essa comunista
agora vem dizer que jovem não deve,
trabalhar", pensaria mais uma vez o tucano

apressado esquecendo que os filhos da classe
média já têm o estudo como centro de suas

vidas, submetendo o trabalho, o estágio, os
cursos profissionalizantes aos seus horários de

, ;

aula.
Colocar a disposição, a capacidade criativa,

,

a ousadia, a curiosidade da juventude dentro
das escolas técnicas e universidades é a

possibilidade que temos de garantir produçãq
de novos conhecimentos, de inovaçãq
tecnológica para o Brasil. Todos os países que
têm índices extremamente positivos de

• A"

crescimento econornico tiveram urn
crescimento significative de estudantes nas

universidades. China e Coréia do Sul são
,

1

provas disso. '

Portanto, é importante eliminar na.

juventude as contradições da educação com: '

necessidade de trabalho e problemas sociais

(criando programas específicos' de formação
profissional, oportunizando o 1 o emprego,'

garantindo uma nova escola, prevenindo a:
gravidez indesejada etc). Mas é fundamental
sabermos onde queremos chegar com isso:
Mais ensino técnico e superior, mais

investimentos naqueles que existem, mais
democracia no acesso, mais condições d€

permanência para os estudantes,' mais
professores e técnicos, concursados, mais

conhecimento produzido, mais crescimento

econômico e distribuição de renda. E a
,

juventude alegre, com sua força e garra"
contríbuíndo para vermos a cara do novo

Brasil: desenvolvido, soberano, índependente.

Manuela d'Avlla (PC do B), 25 anos, vereadora em

Porto Alegre desde 2005 e deputada eleita,

•

•

Diretor edltorlnl/admlulstrotlvot Fruncisco Alves
Editora: Patrioia Moraes
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Jaragu� do Sul" SC I ieI.47ll71"' 91 9 I FaX l�711"32591
Il"mall!: f;dâ�âe@Jorn.leerrllledopovo,eem,bf I

�om ê f�I.1@Jorn ill ee rfll I cd oneve ,�em, b f

•

,i
I',

r
,

,

"Não quero namorado. Estou cheia "de. energia, à',noite, mas resolvo isso pintando"

: Semente âe uma nova vida
I
I
I

I

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times NeW Roman 12 e podem ser enviados por e-
,

mail redaçãQ@jornalcorreiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep
89251 200, Caixa Postal19. É obrtgatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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CELSO MACHADO

� Garcia diz que o

trabalho mostrou
total isenção na"

apuração dos fatos

JARAGUÁ DO SUL- A CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) constituída em abril

para averiguar supostas
irregularidades na quitação de
dívidas da empresa Canarinho
com o ISS (Imposto Sobre

Serviços), aprovou ontem à

tarde o relatório do vereador
Ronaldo Raulino protocolado
na Câmara de Vereadores na

manhã de terça-feira. Segundo
o texto, a transação, para quitar
débito da ordem de R$ 194 mil
e que envolveu a doação de
dois ônibus usados, 50% de

,

desconto em juros e multas, .

teria sido autorizada pelo
prefeito Moacir Bertoldi no
final do ano passado ao arrepio
de lei aprovada pela Câmara de
Vereadores em dezembro de

.

2005, mas com vigência a

partir de l°de janeiro de 2006.
Duas notas fiscais emitídaspela
prefeitura datam de 16 e 17 de

janeiro deste ano. Ontem, o

presidente da CEI, Pedro
Garcia (PMDB)., disse a

tonclusão do, relator. e a

aprovação da comissão

élesmente, de uma vez por
todas, boatos de que o trabalho
desenvolvido pela comissão

seria um jogo de cartas
o

<

, ,

, ,

•

• ••

CESAR JUNKES

r

. .

Para o vereador Pedro Garcia aprovação revela independência da comissão e desmente jogo de cartas marcadas
.

,

marcadas. "Como presidente, reunidas em relatório de 35
dei todas as ferramentas para' . páginas serão encaminhadas ao

os vereadores membros. Todos Ministério Público a quem
tiveram oportunidades de caberá acatar ou não a

indagar e investigar o que bem denúncia feita em março
entendessem, porque não último pelo secretário geral do
tenho o rabo preso com PSB, Emerson Alexandre

ninguém", disse Garcia. As Gonçalves. Antes, o relatório
informações apuradas e

/
será apenas lido no plenário da

.

Câmara. Se o MP entender pela
consistência grave no relatório, ..
poderá desencadear processo de
cassação, que então passará por'
votação na Câmara. Também
são membros da CEI os

vereadores Eugênio Moretti
Garcia (PSDB), Terrys da Silva
(PTB)' e Dieter Janssen (PP).

Postura de tucano ainda não
. ,

.

preocupa, diz líder do PSDB
,

.

cerca de dois meses.

Winter. foi líder do

governo do ex-prefeito Irineu
" .

", Pasold (PSDB) no último ano

i.o da .administração do tucano.

.

' O líder da bancada tucana e

r também presidente do
diretório municipal do PSDB,

I Eugênio Moretti Garcia,

.! disse
qued, porI enqu�nto, a

I postura o co ega nao tem

trazido problemas para o

partido,
Acha que projetos e outras

\I

Eleição parece corrida de
cavalos, segundo deputado

•

, . .

ernpr e sarro a s s umru seu

mandato na Câmara

prometendo a proposição de

projetos em defesa do meio

ambiente. O vereador tucano,
em 2004, provocou polêmica
ao afirmar, por várias vezes,

que o eleitor de Jaraguá do Sul
não dava a mínima

,
. ". .

impor tância para projetos
aprovados na Câmara.

Segundo disse à época, o que

garante votos são favores

pessoais. Naquele ano ele não

se-reelegeu. (Celso Machado)

JARAGUÁ DO SUL- Em
discurso na Assembléia

Legislativa, o deputado Dionei
Walter da Silva '(PT) lamentou
a forma como os eleitores se

comportaram durante as

eleições, de outubro,
comparando-os a apostadores
de corrida de cavalo. "Apostam
no que está à' frente.
Entretanto, o que está em jogo
é a administração de um

Estado". Ele também
contestou' pesquisa do Ibope
encomendada pelo grupo RBS
e divulgada na. sexta-feira, 27.
"A tabulação e a coleta dos
votos em todo o Estado não foi
realizada de forma tão rápida.
Esta pesquisa foi feita uma

semana antes, quando a aliança
entre. o PP e o PT ainda não

estava formada", disse o

deputado, que pôs em dúvida o

período da pesquisa dando
vitória ao candidato Luiz

•

Henrique da Silveira (PMDB)
com diferença de 14% dos
votos válidos. A apuração das
urnas mostrou vitória de LHS

com apenas 5% dos votos sobre
,

o candidato Esperidião Amin

(PP). O deputado J oares
Ponticelli (PP) fez coro ao

petista e anunciou que o

partido está acionando

judicialmente o Ibope, "para
que explique como é. que fez as

pesquisas que davam até 14%
de votos a mais para Luiz

Henrique da Silveira". O

parlamentar diz que "o mais

grave é que o Ibope se prestou a

fazer a pesquisa para o governo
do Estado", A aliança entre o

PT e o PP em [araguá do Sul foi
considerada vitoriosa pelo
petista. Segundo ele, no

. primeiro turno Geraldo
Alckmin (PSDB) e Luiz

Henrique da Silveira (PMDB) .

levaram a maioria dos votos no

município, mas com a aliança
de Amin e Lula o resultado foi
revertido no segundo turno.'

"Cumprimos nossa parte e o PP
a deles. Foi um acordo pontual
e esta aproximação foi

vitoriosa, concluiu o

parlamentar.

I
•

\'\."11' ",
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I

Rumo à prefeitura
A postura do presidente do direfório municipal do PDT Ruy
Lessmann, sobre as eleições municipais de 2008, no que toca'
ao legítimo direito de os partidos e políticos exerceram a

o

democracia em sua plenitude com a indicação de candidatos é:
correta. Não teremos, daqui a dois anos, o efeito catastrófico das1
eleições proporcionais de outubro, porque Jaraguá ainda está ai
anos luz de um segundo turno para eleger o prefeito. Mas.,
descartadas coligações consistentes por conta do ego e da vaidade

j

de não poucos, é possível vislumbrar pelo menos quatro chapas )

majoritárias hoje. Alguém será eleito, com qualquer número de
. �

. votos'. E não pela vontade da maioria dos eleitores. O último

exemplo vem de 2004: do total de 71.148 votos válidos, Bertoldi)
- , . I

levou 26.899 votos, Dionei da Silva 23.038 e Vicenté caropreso,
21.211. Diferença exata de 3.867 votos entre o primeiro e o:
segundo colocado. �

Esquentou
· Bate-boca entre os .

vereadores Dieter Janssen

(PP) e· Ademar Winter

(PSDB). O primeiro acha que
uma das.medidas de
economia que a prefeitura
deve adotar é diminuir os

cargos comissionados. O
tucano acusa o pepista de ter
nomeado uma penca quando
secretário no governo .

passado. Dieter nega. Winter
. diz que tem a lista.

Quer saber
Está na mesa do procurador
geral do município pedido de

informações do vereador
Dieter Janssen (PP). Ele quer
cópias dos contratos que o

município tem com a

Engepasa Infra-estrutura e

AliTloie,l)taJ. De,s.CQI;ITIa�que.,ª
sub-contratação de

empreiteiras para pavimentar
ruas seja ônus que .

moradores' beneficiados
desembolsam, Pagando mais
caro.

r.

Prometeu
"Na campanha de 2004 o

prefeito Moacir Bertoldi
afirmou que nunca iria adotar
expediente com turno único e

que jamais decretaria ponto
facultativo". Maristela Menel
(sem partido), criticando o

feriadão na prefeitura. Que

começou ontem no final da
tarde. O Executivo só retorna
às atividades normais na

· segunda-feira.

E os outros?
Entre outras coisas, o prefeito

. Bertoldi justificou a adoção
do segundo ponto facultativo
de sua gestão como forma de

permitir que servidores com

parentes sepultados em ou

tras cidades possam visitar
os cemtérios. Perguntar não
ofende: não há nenhum caso

entre os servidores que vão
trabalhar nos chamados

serviços essenciais?

Meia boca
Aliás, neste feriadão, da rede
de postos de saúde do municí

pio só o Pama 1 vai abrir sexta
e sábado, neste dia entre 7h30

· e 11h30. O secretário Sérgio
Ferrazza diz que quem precisar
de atendi-menta pode procurar
os hosptais São José e

Jaragua. Pode, não. Devem
fazer isso. Aliás, sustar
atendimento médico em

feriadão é motivo para uma
ação popular, no mínimo.

Ver para crer
Há quem ache, e o vereador Pedro

..

Garcia (PMDB) também, que o

govemador reeleito Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) recuará da decisão

(

de só indicar nomes para o primeiro '.

escalão de partidos que elegeram '

deputados estaduais da sua . J

coligação. Contemplando Jaraguá, .,

que não elegeu nenhum. Não é ,

impossível, mas é bom que
esperem sentados.

)

•

Segurança
o sistema de monãorarrento
eletrônico de áreas centrais de

Jaraguá já tem custo definido: R$ 1,1
,

milhão, com 36 câmeras e custo
mensal de manutenção em .tomo de I

R$ 28 mil. Mas ainda não se sabe
de onde virá o dinheiro necessário. Aj
proposta é de parceria público
privada. E, por isso, ainda não há

_ o' Rrazo para jQl'talação,do sísierna

..

,

Grave
'.

JARAGUÁ DO SUL- O proposições do Executivo
vereador Ademar Braz com votos favoráveis' de
Winter é do PSDB, partido Winter até agora não são

que faz oposição ao prefeito questões polêmicas. "Claro
Moacir Bertoldi, mas vota a que quando o diretório fechar
favor de qualquer proposta questão sobre algum projeto
q u.e tenha origem no de maior impacto,
Executivo. Ele, que não se determinando que o voto seja
reelegeu, em 2002, quando contrário a uma proposta do.
tentou seu quinto mandato' Executivo, ele terá que seguir
consecutivo, ocupa a vaga' a orientação", disse Moretti,
deixada por Afonso Piazera sem muita convicção.
Neto, que logo depois das Proprietário de uma

eleições municipais deixou o empresa mineradora de areia

partido, tendo assumido a retirada de rios da região, o

Secretaria de Urbanismo há

•

Do total de R$ 231 mil de muttas já I

J
aplicadas pela Fujamas a doze

empresas que causaram danos ao

meio ambiente, apenas R$ 14 mil
,

entraram nos cofres da prefertura até
agora. Não estão nem aí. Ou seja,'

.

estão pendentes R$ 217 mil. Outras
•

49 também foram notificadas em

ações que não geraram muttas.

Pepetista •

"Tenho orgulho de ter votado em Lula
no primeiro e segundo tumos". .

I

Joares Ponticelli, deputado estadual �,

reeleto e presidente do diretório' í
estadual do Pp, ao agradecer a
milrtância do PT no segundo tumo

.

em favor da candidatura de

Esperidião Amin ao govemo do
Estado.

Povo sabe
"Não foi uma vitória do presidente
Lula, mas do povo brasileiro que
sabe para onde o país deve
caminhar. O recado veio das urnas e

quem ganhou foi a população".
Francisco de Assls (PT), deputado
estadual e candidato a deputado
federal nãc elerto, analisando o

resultado das eleições
presidenciais.

•

Manobra
Sexto suplente do PSDB, Antônio
Luz Neto assumiu cadeira na

'

Assembléia Legislativa por dois
meses. Os outros suplentes -.

Francisco Küster, Maurício
Eskudlark, Marcos Antônio

Wanrowsky e João Itamar Berger
Silveira abriram mão da vaga
deixada pelo tucano Dado Cherem.
Neto mora em Joinville e é filho do

•

secretário estadual da Fazenda,
Felipe Luz.

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

Protagonista
A decisão já anunciada pelo PFL de ter candidato a presidente
da República em 2010 poderá respingar nos municípios. É
possível que o partido obrigue todos os diretórios municipais
a disputarem as prefeituras com candidatos próprios em 2008.
O partido quer deixar de ser coadjuvante para se transformar
em protagonista. Em Jaraguá do Sul, a última vez que os

pefelistas estiveram no comando do município fez aniversário
de dez anos, quando Geraldo Werninghaus (in memorian) foi
eleíto prefeito.

•

Climão
Ao sernanítestar contrário ao

projeto que retira R$ 189 mil da

compra de máquinas e

f:. equipamentos para a Secretaria de
. Obras, o vereador Evaldo João
�
Junckes (PT), o Pupo, cobrou a

mesma postura dos colegas de
,- ,

oposição, apontando,
nominalmente, a vereadora Maria

,
Lúcia Richard (PMDB). A resposta

"

veio de imediato: "Não gosto de '

r-
-

ameaças. Só vou votar contra em
::; respeito a minha bancada, porque
::; o povo conhece muito bem cada
" vereador' que está nesta Casa".

Idosos
Aproximadamente 750
idosos são esperados
neste domingo, no

Pavilhão de Eventos do

município, para a Festa
- Anual da Jerceira Idade

organizada pela prefeitura,
através da Secretaria de
Saúde e Bem-Estar Social.
A proqrarnação inicia às 8
horas, com café e a

solenidade de abertura,
incluindo almoço e café da
tarde. Durante todo o dia
haverá recreação, lazer e

sorteio de brindes, além

,de serviço de manicure e

pedicure. Uma das
novidades será o desfile
de modas para os idosos.

\
,

ACIJsr(!t�f&W.
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUStltlAl DI! JAAAGuA DO SUL

,

,

c

, Too late
': Analisar o desempenho do partido
r. nas urnas é um processo
") necessário e até rotineiro passado
é, qualquer período eleitoral. Já
, tentar encontrar culpados pela
, votação abaixo do esperado
"
demonstra incapacidade de

" aglutinação ou, pior, pode,
expressar a falta de engajamento
durante a campanha. Não adianta

"
,

chorar o leite derramado.

Recesso
Por falta de tempo, as
emendas ao 'Regimento
Interno não foram
colocadas na pauta dia
reunião de terça-feira,
Devem voltar a plenário

,

na próxima semana para
segunda votação. A mats

polêmica trata da

diminuição do recesso

parlamentar de 90 para 55

dias, que deve ser

aprovada, já que a

redução foi consenso
entre todas as bancadas
da Câmara de
Guaramirim.

[', Planos
('

Já está em andamento um projeto
:7

tucano para colocar Geraldo
c' Alckmin na prefeitura de São
,,' Paulo em 2008. Ele seria, a rigor, o

f'j sucessor da chapa Serra/Kassab,
., se eleito. E até poderia pensar em
, voltar ao governo paulistã mais

tarde, dependendo dos planos do

governador eleito José Serra.

,,'

,

'. INFORMATIVO

-

Precificação:Ç) Segredo da
Lucratividade gera Debate

Debate entre Márcio Manoel da Silveira e Paulo

Henrique Felicioni, respectivamente Presidente e

Diretor-Tesoureiro da Associação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu - APEVI - será realizado

, ,

no dia 6 de novembro de 2006 (segunda-feira), às

19h30min, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul -

CEJAS.
O público-alvo é constituído de empresários, acadêmicos
e outros interessados no tema e o investimento individual
é de R$ 5,00 para Nucleados e Acadêmicos, R$ 10,00
para Associados e R$ 20,00 para os demais.
Inscreva-se e retire sua credencial antecipadamente com

, Silvia ou Taciana, fones (47) 3275 7012 ou 32757059,
;','.

r" e-mailsnúcleos@acijs.com.br e capacitacaoZrg'
"

I' acijs.com.br.
'

(,'

,

O CORREIO DO POVO

COBRANÇA: LíDER DO PMOS ALEGA QUE MOTIVOS DO ATRASO NÃO FORAM ESCLARECIDOS

,

•

CAROLINA TOMASELLI
,

� Projeto autorizando
convênio foi aprovado

, 'em fevereiro em '

regime de urgência
GUARAMIRIM - Projeto de lei

para abertura de crédito

suplementar provocou discussão
acalorada sobre empréstimo junto
ao Badesc (Agência de Fomento
do Estado de SantaCatarina) para
compra de máquinas, autorizado
pelos vereadores em fevereiro
deste ano. A suplementação no

valor de R$ 744.700,00 foi

aprovada terça-feira com voto de
Minerva do presidente da Casa,
Marcos Mannes (PSDB).

Os vereadores Evaldo [unckes
(PT), o Pupo, e os três da bancada
do PMDB justificaram o voto,
contrário alegando que o projeto
retira da Secretaria de Obras R$
189 mil que seriam destinados à

compra de máquinas, veículos e

equipamentos. "Escutei diversas
vezes gente ligada à administração
dizendo que as máquinas não

foram compradas porque estaCasa
não aprovou. Se eu Votar a favor

,

deste projeto seria votar contra a

compra de máquinas, algo que

sempre defendi", argumentou o

líder do PMDB, Osni Bylaardt.

, ,

I

>,

CESAR JUNKES

,

Bylaardt: "Quando foi aprovado, prometeram comprar as máquinas em 30 dias"

_ Segundo consta no projeto, o

recurso é proveniente de excesso

de arrecadação e, para o vereador,
poderia ser usado como parte da

contrapartida de R$ 450 mil no
convênio corn o Badesc. O projeto
que autoriza oExecutivo a contrair

empréstimo de R$ 1,5 milhão foi
aprovado por unanimidade em

fevereiro. As votações
aconteceram em duas sessões

extraordinárias convocadas pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL), diante da alegada urgência

. '

apresentadas em nada
alteravam o conteúdo do texto

original.
A análise levou vereadores

que no primeiro turno votaram

a favor das emendas a rever sua
. - .".

posiçao, o que aconteceu ja na

votação da primeira emenda,
que trata das obrigações do

. , .

municipio perante a

Constituição Federal. A

proposta recebeu voto

contrário, além dos quatro
vereadores do Pp, do líder do
PMDB Osni Bylaardt. Junto
com esta, outras seis emendas
foram rejeitadas, todas com

votos da bancada do Pp, e, em
casos específicos, com apoio do

•

vereador Evaldo João [unckes '

(PT) e da bancada do PMDB.
Também foi rejeitada a

proposta à Lei Orgânica I que
altera de seis para três o número

mínimo de assinaturas para que
um projeto de emenda possa ser

encaminhado para as

comissões. No primeiro turno,
a proposta, de autoria de

Mannes e Evaldo Junckes (PT),.
foi aprovada por unanimidade,
mas de volta ao plenário recebeu
votos contrários da bancada do
PP e de Maria Lúcia Richard e

Osni Bylaardt, ambos do
PMDB .

Das 26·emendas analisadas,
13 foram aprovadas e quatro
retiradas da pauta, por se

tratarem de assuntos polêmicos
que merecem maior discussão.

•

•

em se adquirir o maquinário. "O)i
próximo prefeito não terá a dívida,
mas terá o equipamento pará
trabalhar", argumentava à época;
o líder de governo, Luiz Antônit,
Chiodini (PP).

•

Mas Bylaardt afirmou que até

.Iioje, por motivos pouco
esclarecidos, o convênio não foi

. (

assinado e, portanto, omaquínárío''
não foi adquirido. ''Acho até que(
Aciag (Associação Comercial;
Industrial e Agrícola dé"
Guaramírim) deveria apurar onde'

,

, ,.".

esta este emprestimo , sugenu o '

vereador, "Posso lhe garantir qlle
'

a compra dos maquinários só não
aeonteceu por problemas dé

documentação que o secretário
,

(de Administração e Finanças)
Marcelo Deretti está,

providenciando", justificou o líder'
-

do FP, Alcibaldo Germann. '

EQUIPAMENTOS
PREVISTOS NO

�

CONVENIO
.

• rolo compactado (R$ 198 mil) ,

• pá carregadeira (R$ 398 mil)
• escavadeira hidráulica (R$

,

530 mil)
• dois caminhões truck traçado
(R$ 360 mil)
• um brítador completo (R$ 420
mi I)

,

,
_'

.J

. Vereador compara artigos da Lei Orgânica às emendas
A- apreciação em segundo

turno das propostas de emenda
à Lej Orgânica do município
absorveu boa parte da sessão da
última terça-feira, que se

estendeu P?rmais"de três horas.
Ainda assim, dentro do limite

regimental de quatro horas por
reunião, corn início às 18 horas.
No total, foram votadas 26

propostas, diferente da votação
em primeiro turno, no último
dia 17, quando boa parte de um

•

total de 90' emendas foram
colocadas em votação,

Outra diferença é que na

sessão desta semana o líder de

governo,
Chicdini

Luiz Antônio

(PP) , fez uma

,

Entre elas, uma que garante a'
gratuidade do transpor te'
coletivo urbano para maiores de'
65 anos. A sessão terminou por
volta das 21h15, a pedido dos
vereadores do PMDB, PT e Pp,
alegando desgaste para
continuar. a análise das
emendas. A votação continua

na próxima terça-feira, já que

hoje não haverá reunião por
causa do feriado de Finados.

CESAR JUNKES

•

, .

,

% '

�������i�'� ��

Ao detalhar propostas, Chiodini conseguiu apoio para rejeitar sete emendas

•

RECEPÇÃO CARTEIRINHAS E PASSES FRETAMENTO E TURISMO FILIAL GUARAMIRIM INFORMAÇÕES URBANAS

comparação em plenário entre

os atuais artigos da Lei Orgânica
e às propostas de emendas, a

maioria esmagadora de autoria

do presidente da Câmara,
Marcos Mannes (PSDB), e que
estavam sendo colocadas em

votação. Ao fazer a leitura, o

vereador procurou mostrar que
muitas das emendas

Você terá as Informações mais rapidamente.
,

(47) 3275-8505(47) 3372-0545 .

Fax (47) 3371-1893
(47) 3275-8500 (47)3275-8501

INFORMAÇÕES RODOVIÁRIAS - (47) 3275-0634

(47) 3373-0472 (47)3275-1661
(47)3371-9616

•

rJ-.f!!.I(fi1.EI_IfiLf!!. PARA CADEIRANTES • 0800 645-8585
"'.}J .

'*
.. C',4§i_'S' � 00= '''' """

'

<E!!!1!Al;!JE�TENI}IMENTO CAN!\RINHO'· 0800 645-8585 ,

�/tVW, canarinho, COI11, b r
, ,

CANARINHO
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Issem faz auditoria interna para
investigar repasse de remédios -'

,

-

OBRIGAÇAO: CONCEDER DESCONTO A TODOS COM MAIS DE 60 ANOS
,

•

KELLY ERDMANN FOTOS: PIERO RAGAZZI OE FREITAS

I

�Idosos têm direito
,

a duas poltronas '

d'e graça em cada
veículo interestadual

Gerente afirma que empresa está apta a prestar serviço, porém procura ainda é pequena no município

município de Mafra/SC. Mesmo
não sendo incluído no grupo de

,

pessoas beneficiadas por ter

renda superior, o aposentado
considera o serviço importante.
/

"E muito válido e urna ótima

ajuda", finaliza,
Assim como .na Penha, a

procura também é tímida 11a

empresa Catarinense.
Conforme o gerente Nelson

Ziph, cerca de dez pessoas
utilizaram benefício até ontem,

quarta/feira. "O serviço está

liberado desde o dia 25, como

manda a lei", enfatiza.
Para garantir o direito, os

idosos que forem fazer percurso
de até 500 km devem solicitar a

passagem com, pelo menos, seis

horas de antecedência. Acima
dessa Ç}uilometragem, a

exigência é de l Z'horas. Quem
não obedecer, perde o direito de
desconto:

- -

•

SERViÇO
Poltronas reservadas: duas por ônibus
Desconto: 100% do valor da passagem
Quem tem direito: pessoas com mais de 60 anos e renda
inferior a R$ 700
O que precisa: comprovante de renda e idade na hora da

compra

•

\ •

,

JARAGUA DO SUL,
Prefeitura: Fecha hoje e tem ponto facultativo amanhã. Volta ao normal segunda-feira.
Saúde: Os postos estão fechados hoje e amanhá. O Pama 1 também fecha hoje, mas funciona amanhã das 8h às 18h e sábado das 8h às 11 h. Os

hospitais funcionam normalmente.

Educação: A maioria das escolas, não terá aula nos dois dias e retorna ao normal segunda-feira.
Transporte Coletivo: Hoje os ônibus circulam com tabela de horários de domingo, e arnanhàvolta serviço ao normal.
Comércio: A rede de supermercados Breithaupt funcionará normalmente. Os supermercados Angeloni funcionam das 9h às 22h. E os supermercados
Brasão funcionam das 8h às 20h. O comércio de rua fecha hóje e funciona normalmente amanhã.

•

GUARAMIRIM
Prefeitura: Fecha hoje e trabalha normalmente na sexta-feira

, Saúde: Os postos estarão fechados hoje, somente funciona o pronto-socorro. Amanhã atendimento em horário normal.

Educação: As escolas fecham e voltam na segunda-feira. As creches fazem plantão sexta-feira. '

Transporte Coletivo: Hoje os ônibus circulam com tabela de horários de domingo, e amanhã serviço volta ao normal.

SCHROEDER
Prefeitura: Fecha hoje e tem ponto facultativo amanhã. Volta ao normal segunda-feira.
Saúde: Os postos fecham hoje e voltam ao normal segunda-feira
Educação: As escolas fecham hoje e voltam ao normal segunda-feira.
Transporte Coletivo: Hoje os ônibus circulam com tabela de horários de domingo, e amanhã serviço volta ao normal.

,

CORUPA
Prefeitura: Fecha hoje e tem ponto tacultativo amanhã. Volta ao normal segunda-feira.

•

Saúde: Os postos fecham hoje e voltam ao normal na segunda-feira.
Educação: As escolas fecham hoje e voltam a funcionar na segunda-feira.
Transporte Coletivo: Hoje os ônibus circulam com tabela de horários de domingo, e amanhã serviço volta ao normal.

•
•

-

MASSARANDUBA
Prefeitura: Fecha hoje e tem ponto facultativo amanhã. Volta ao normal segunda-feira.
Saúde: Os postos vão fechar e voltam na segunda-feira. O pronto-atendimento atende normalmente.

Educaçao: As escolas estão fechadas hoje e retornam o funcionamento na segunda-feira.
, Transporte Coletivo: Hoje os ônibus circulam com tabela de horários de domingo, e amanhã serviço volta ao normal.

,

i
I
,

,
,
I

Nora diz que usuários serão chamados para prestar esclarecimento I

JARAGuA DO SUL - Uma
auditoria interna no Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais) deve
esclarecer o gasto excessivo com
medicamentos nos últimos 10
meses, que impede que o

dinheiro do FundoMunicipal de
Assistência à Saúde seja aplicado
para garantir melhorias aos

funcionários públicos
municipais. A suspeita é de que
alguns funcionários públicos, ou
até mesmo médicos, estariam,
adquirindo remédios com 50%
de desconto para revender. ,

De acordo com o diretor do
ins ti tU to, J uliàn�' Nora, a

. ...
,- "I' �)

audítoria, iote,t�n,�, �n�;ç,iop' na
segunda-feira, após uma

denúncia de que um funcionário

público estaria: adquirindo R$
20 mil por ano em medica
mentos prescritos por profis
sionais credenciados pelo Issem.
O primeiro passo da investiga
ção foi consultar quem são os 30
maiores consumidores de
remédios, que serão chamados

para prestar esclarecimentos nos

próximos dias.
O objetivo, segundo ele, é

conhecer as principais deman
das e dificuldades enfrentadas
pelos servidores públicos

municipais em relação à saúde, I
já que muitos usam remédios de
uso contínuo e necessitam de I
uma quantidade maior de
medicamentos, como os I

portadores de câncer e diabetes.
"Nós (do Issem) queremos

àmpliar a . oferta de'

medicamentos, desde que não I
haja abuso", salientou Nora. Se I

, I

for comprovada má-fé por parte i
dos usuários consultados, oi
Issem deve instaurar processo I

,

administrativo para investigar at
destino dos remédios
adquiridos.

,
I

Outra mudança prevista diz!
respeito ao controle de saída de
medicamentos, que passará a ser

feito receita a receita. "Se o

médico receitar 30 caixas del
determinado remédio, (sendo!

'

que cada caixa dura um mês, o:
paciente poderá adquirir umal
caixa a cada 30 dias, e não toda a'

I

quantidade prescrita de uma só:
I

,

vez", exernplifica o díretor.
.

,

O Issem atende 5.500

usuários, custeia integralmente
o valor de cirurgias e cobre 80%
do valor das consultas médicas

•

}ARAGUÁ DO SUL \
, \

Regulamentado pela Agência'
1'1 acionai de Transportes
Terrestres (ANTI) no dia 24 de

I '

outubro, o decreto presidencial
. '

. que concede descontos e
, .

passagens, gratuitas em linhas
interestaduais para idosos com

,
'

renda até dois salários mínimos

ainda é pouco conhecido. Em
uma semana, algumas empresas
fornecedoras do serviço em

Jaraguá do Sul não receberam
nenhum pedido, em outras, a

procura é tímida.
Na empresa Penha foi assim.

"Só recebemos ligações.pedindo
informação"," comenta a

emissora de passagens Caroline
Farias. Para e sses idosos,
Caroline explica que o valor
máximo pago pelá viagem é de
R$ 5. Isto porque, quem tem

mais de 60 anos e renda inferior
a dois salários mínimos só

precisa desembolsar a quantia
referente à taxa de embarque e

de possíveis pedágios no
•

caminho.
'

Pedro Arilto, 76 anos, é UIU

exemplo de que o assunto ainda
não faz parte do cotidiano dos
idosos. Ele soube do decretQ
através da reportagem de O
Correio do Povo .enquanto
comprava uma passagem para o

•

,

e 50% dos remédios receitados

para às servidores municipais
associados e dependentes.

,

(Daiane Zanghelini) . I,

I

EURO

"

• INDICADORES ECONOMICOS
,

• MOEDAS ESTRANGEIRAS· $ POR REAL

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA'
,

COMERCIAL 2,142 2,144 �

PARALELO , 2,260 2,360 �

TURISMO 2,107 2,230 �

,

,COMPRA VENDA

2,732 2,736 de,

PESO (�rgenllna)
I 0,526 0,526 �

• BOLSAS DE VALORES

PONTOS OSCILAÇAO
� BOVESPA 40.103 1,70%
� DOW JONES (N. York) 12.031 -b41%
� MERVAL (B. Aires) 1,794 0720/0

� NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,39%

• LOTERIAS

• POUPANÇA.,- .

0,717

• CUB outubro

R$895,86

• Megasena
.

\
,

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

.• Lotomania

A Caixa não informou o resultado

até, o fechamento desta edição,

• Quina'
.

• Loteria Federal
concurso: 04083
1 ° Prêmio: 13.357
2° Prêmio: 26.329
3° Prêmio: 58.708
4° Prêmio: 69.717
5° Prêmio: 00.666
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St b ' " > ,

. ras ,',,/ourg
www.strasbourg.com.br

'

Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900
Rua Coronel Bernardo Grubba, 250 - Centro
Show Room - Supercenter Angeloni

Blumenau - '(47) 3331-4500
Rua República Argentina, 2.1 03

Itajaí - (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis, 30

'Brusque - (47) 3396-8661
Av. Lauro Müller, SO

\

,

Imagens somente para (ins ilustrativos, Peugeot Partner 1,6 L 16 V de I 10 cv.Ar-Condiclonado ( opcional ). Freios traseiros com compensador de carga. Direção Hidráulica com regulagem de altura. Porta lateral
corrediça ( opcional ). Motol" de 4 cilindros. Grade de proteção de carga atrás do banco do passageiro. Compartimento de carga de 3,000 litros. Garga útil: 625 Kg. Boxer Passageiros.Versão: 16 passageiros.

.

Motor 4 cilindros BY 127 CV turbo diesel intercooler HOI; Direção hidráulica. Porta lateral corrediça. Laterna trazeira de neblina integrada. Corte de alimentação de combustível em caso de acidente. Carroceria
com deformação progressiva. Boxer Furgão Curto. Direção hidráulica. Motor 4 cilindros 8 V 103 CV turbo diesel. Capacidade de carga: 7.500 litros. Carga útil: 1.530' Kg. Porta lateral corrediça. Gancho para
amarração de bagagem na parte traseira. Para maiores informações e preços consulte a Concessionãría Strasbourg.

I'
•

•

•

Segunda a Sexta das 8h às /9/1. Sàbadas das 911 às in: CCri:s&/<:lóII
DIRIJA ESSE PRAZER

CAEP - Central de Atendimento Especializado Peugeot: OBOO 703 2424 - www.peugeot.com.br
•

"--'-0'00 ,_,_," _. �,_, ,_o__o_,.o" 'o'o .. oo_o_,__o_o ,
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O CORREIO DO POVO
, l
: i

•

,

:CONFIRMADOS: GRUPO COMEÇA A SER FORMADO
,

'. .

JULIMAR PIVATTO
•

,

'L
�

:.... Mais sete nomes
,_

'estão praticamente
.

'

fechados, faltando

,: }ARAGUÃ DO SUL - A

;,diretoria e a comissão técnica

�do [uventus anunciaram ontem
II- • • .....

as pnmerras contrataçoes para
'o Campeonato Catarinense

,

�2007. O diretor de futebol,
,

'

;¥\lcir Pradi, disse que oito já
�.�stão todos confirmados e que
t;. ........

r;malS sete estao praticamente
�fechados, faltando apenas
detalhes e a assinatura do

, contrato. Ele acredita que daqui
'

há 15 dias, no máximo, o grupo
',esteja formado, já que a
-.

�, apresentação oficial será no dia
, '

�:20.
,

"

'.
, '

- Dois oito contratados, três
já sào conhecidos da torcida

, jaraguaense - o ala e volante
, .

l,Alex Albert, o zagueiro Rafael

f:,Pereira e o volante Fábio Lopes,
t ,que participaram da Divisão
�..... ".

','Principal do Catarinense neste
'

,

ano. Os outros chamados foram
, os goleiros Vanderlei (25' anos
! ex-São Carlense), Segala (19
iç,anos ex-Figueirense), o lateral
�:direito Ivo (27 anos ex-São Luís
•

f;de Ijuí) e os meias Flavinho (27
e ,

•

-,
'.

,

,

, ,,:

•

, QÁDIO

", '..IAAAGUÃ
Hlitl

,

Alex Albert (E) e Fábio Lopes (2° a D) va/tam ao Juventus e se apresentam no dia 20 de novembro

anos ex-São Luís de Ijuí) e

,
Ferreira (34 anos, ex-Passo
•

Fundo). Segundo Pradi, a
. ,.., '" .

mtençao e montar uma equipe
mesclando ' jogadores
experientes com os mais novos.

Segala é o mais jovem dos
contratados. Atua na equipe de

juniores do Figueirense e nasceu

em Concórdia, 011de jogou até

2004 e, desde o início do ano

passado está no alvinegro da

Capital catarinense. O goleiro

•. Palmeiras perde em casa para
, ,

EO Goiás por 3x1 e se complica
J.:.:'
f

i "

SÃo PAUW (SP) - Nervoso,
,-," ,

�desorganizado e inseguro, Q

;,Palmeiras somou o quarto jogo
"

> seguido sem vitória no
· '

;'"Campeonato Brasileiro, ao

"perder para o Goiás por 3x 1,
� ontem à noite, no Estádio,
"

i Palestra Itália. Nem a volta do
e

'goleiro Marcos, depois de três
,

meses sem jogar, livrou o time

de mais uma derrota. Ainda com
,

;'.37 pontos, o Palmeiras segue
, �'ameaçado pelo rebaixamento no

�., Brasileirão, faltando seis rodadas

, <

i

para o final do campeonato. "Deu

para perceber que o problema
não era goleiro", disse Marcos,
que não jogava desde o dia 16 de

julho. "

Do lado do Goiás, a vitória
fora de casa levou aos 45 pontos,
na briga por uma vaga na

próxima edição da Copa Sul
Americana. Além disso, o

atacante Souzamareou mais um

gol, chegou, aos 16 e lidera
sozinho a artilharia do

campeonato.

Brasileirão Série A
'; '�IJ..o..Hlôil". �.,

.

%ili!IL_ _�""----"
>. Atlético-PR 6x4 Vasco
<
': Flamengo 1 x1 Santa Cruz

,

•
, Palmeiras 1x3 Goiás

,

, Grêmio 1 x2 Figueirense
;' Juventude 3x2 Santos
�, São Caetano 1 x1 Fluminense
;- Fortaleza Ox4 Corinthians
,

<,

•
•

"

•
•
•
•

•

,

tiqgil<" :�. r

M 11
t 1�;;;:111;;;1�

20h30 - São Paulo x Ponte Preta
20h30 - Botafogo x Internacional
20h30 - Cruzeiro x Paraná

·7
·9

1 ri! i ·10
53 • ·i i

Let .1S
51

' ·16
j! ;tS
93 ·2ê

J

Vanderlei Hofstatter é natural
de Joaçaba e trabalhou com o

técnico Itamar Schulle no São

Carlos, a exemplo de Fábio

Lopes, Rafael e Alex Albert, que
também estiveram no clube

paulista com o treinador. .

Sobre os jogadores que
defenderam o São Luís de Ijuí, a
reportagern de O Correio do
Povo apurou ínformações junto

I

aos órgãos de imprensa daquela
região. Segundo aparalllos,' o

lateral Ivo atua bem nos dois
lados, do campo, mas sua

especialidade é mesmo na ala
direita. Suas principais
qualidades sâo a marcação e a

boa chegada ao ataque, além de
ser corrsiderado um lateral
artilheiro. Já o meia Flavinho é

um jogar versátil, de muita
••

habilidade e que chega com

faéilidaCle na frei{te. Ele 'fàzia a

função de segundo vorante no

São Luís,

Ajinc convoca atletas, para
período de estagio no Acaraí

}ARAGUÃ DO SUL - A equipe
Ajinc/Urbano/FME de natação

.

C011VOCOU 32 alunos/atletas para
um período de estágio com os

nadadores jaraguaenses. Todos
participararn do 7° Circuito
Interescolar de Natação - Troféu
Erriani Volpi Coitinho, que
terminou em outubro. Os con-

Ana Beatriz Willer e Sophia De

Moura. Entre. os meninos, nesta

categoria,' for�m Luis Panstein,
Guilherme Felicione, Vitor

Dalcanale, Bernard Royes, Caio
Borgonha e Lucas Schweighofet

Já na mirim (nove anos), os
convocados foram Caroline
Oechler, Isabella Borges, Júlia
Gasparini. Passos, Andressa
Maestri, GeffersonFloriani, Patrick

,

Silva, Rafael Leutprecht, Artur
.

Neves, Arthur Schiochet e Kevin
'

Pinho Iamin. Na mirim 2 (dez
anos), foram chamados Júlia
Zocatelli, Bárbara Albuquerque,
Caroline Faria, Letícia Laube,
Gustavo Mendes, Kauê Monteiro
e LeonardoWahab.

•

vocados interessados devem com-

parecer comos pais ou responsável,
em uma reunião no dia 6 de
.dezembro, às 19h30, no Salão de
Festas doAcaraí. Na categoria pré-
mirim (oito anos) , foram chamadas
Bruna Picolli, Victória Lenzi"
Rafaelà Schalinski, Maria Eduarda
JarkTreis, Clara Sasse Sherer, Sarah

I

Sasse Sherer, Bianca Schroeder,

,,' ti
.. �

Atletas oonvool1dos pl1ftlolpl1ram do Circuito Interescolaf de Nataçlo

àUINTA-FEIRA, 2 de novembro de 2066

• LINHA DE FUNDO JULlrvlAR PIVATTO

Peladão
Três jogos abriram, na terça-feira à noite, a segunda fase do

Campeonato Aberto de Futsal. Pelo Grupo I, Latoaria Aristides/
Lâmina Sul e Cargo Brasil/Ex-Astro's ficaram no 2x2. Pela Chave
J, a Kiferro e o Noite à Fora saíram bem da rodada, A primeira
venceu o Mega Tranze o Pé/Kethlin por 5x1 e a última bateu o ::
Bazar do Rau por 7x4. Nesta sexta-feira, mais três jogos dão �::
seqüência à primeira rodada, a partir das 19h15 no Arthur Muller t:.
- Mundial Contabilidade x Borda Brasil, Baga FC'x Baumann e :;
Amigos S/A x ADF/Posto Cidade/Soletex. No sábado, a partir

'

das 15h05, tem Belmec x Nova Geração, Mega Tranze o Pé/
Kethlin x Bazar do Rau, Smurfs x Latoaria Aristides/Lâmina Sul �
e Cargo Brasil/Ex-Astros x Sociedade/Cavalete Transportes. .:

,
'.

Bicicross
Neste fim-de-semana, a

equipe laraquaense da
Duas Rodas participa do

Campeonato Sul-Brasileiro
de Bicicross, em Rio do
Sul. A etapa será em

homenagem a atleta

daquela cidade, Yohanna
Pinheiro, que faleceu neste

ano, vítima de acidente. A

esperança da equipe é de
conquistar algum título,
nesta competição.

Romário
A partir do dia 25 deste

mês, o atacante Romário
defenderá a equipe do
Adelaide United, da

Austrália, por quatro jogos,
sendo três disputados em

, :=
casa. O clube, por sua vez,' ::

'Y:não quer perder a .•�

oportunidade de faturar e
"

vai cobrar pelo pacote das
partidas entre 45 e 66
dólares australianos (R$
74eR$109,
respectlvamente): ,

Cabeçada
Aniversário .

Com o apoio de alguns
ídolos (como Michel Platini
.B Marcello Lippi), a

Juventus de Turim
comemorou ontem o 109°
aniversário com uma

vitória, por 2xO, sobre a

equipe do Brescia, em jogo
válido pela segunda
divisão do Campeonato
Italiano. Os gols da equipe
foram marcados por Del
Piero e Carrada Colombo,
contra.

•

Apenas um dia depois de
ter sido convocado pela
primeira vez por Dunga
para representar a

Seleção, o volante
Fernando, do Bordeaux,
agrediu o norueguês Riise,
do Liverpool, e foi expulso,
no duelo entre as equipes
nesta terça-feira, pela fase
de grupos da Copa dos
Campeões, O ex-jogador
do Juventude deu uma

cabeçada no adversário,

•

Ponte
Cada vez mais cotada para
ser rebaixada no Brasileiro
e com a crise agravada
após a dispensa de oito
jogadores, na terça-feira, a

Ponte Preta apresenta um

discurso esperançoso. O
técnico Wanderley Paiva,
talvez numa tentativa de
manter o grupo unido, fala
em surpreender mesmo
tendo pela frente o líder
São Paulo, e com o

Morumbi lotado.

•

•
,

Surfe
Nesta quarta-feira o

cenário está

completamente
diferente dos dois '

primeiros dias do
WCT na praia da Vila em

Imbituba. Ao contrário do �J-
sol forte e das ondas de .:;;:

• •
�

um metro que :::::
, . .

-predomlnararn na abertura
.

:�
..

• •

_

do evento, o ::
dia amanheceu com torte ,>�
chuva e vento Sul

,

tombando. As ondas
também não apareceram e

.

a competição foi adiada.
Favorito
o técnico do Internacional,
Abel Braga afirmou ontem,
em entrevista ao site da

Fifa, que o Barcelona é o

grande favorito para
'

conquistar o título da Copa
do Mundo de Clubes

(antigo Mundial de Clubes),
que será disputado em

dezembro, no Japão, O
clube gaúcho adota a

postura de franco atirador
na competição, mas pode
surpreender.

Futebol feminino
o sonho de conquistar a

,

Copa da Paz acabou. A

Seleção Brasileira,
representada por
jogadoras do futebol

paulista, foi derrotada na
madrugada de quarta pelo
Canadá, por 4x2, e está
eliminada do torneio

disputado na Coréia do
Sul. Os gols brasileiros
foram marcados pelas
atacantes Rosell e

Nlldlnha.
Malwee X Jec
O time Juvenil da Malwee
conseguiu um grande
resultado ontem, em

Joinville, pela Divisão
Especial do Estadual. Os
jaraguaenses saíram na

frente com Jair, mas
cederam o empate e o

placar ficou mesmo 1 x1. A
Malwee chegou agora aos
23 pontos e permanece na
sexta posição, Amanhã,
enfrenta o Joaçaba pelo
Estadua I .lnriLd

,
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Moa Gonçalves e Cristiano Raboch no Kantan Sushi Lounge, no evento de lançamento da Festa Open Bar (Combat, 25/11) -Gracielle e Alexandre Meldau Carol Schukste

Pauline Menegotti Horn .', .

Aline Freitas e Pépe Narloch Lais Skoula,

•

Tributo ao Kraftwerk Baladas da Notre
Nesta sexta-feira 03 de

outubro, a Notre promove
mais uma edição da sua

tradicional noite de
Haloween, Até meia-noite
quem estiver trajado à,
caráter tem sua entrada
liberada.

Já no próximo dia 18,
sobe ao palco da Notre a

banda Dazaranha.
Além de seus antigos
sucessos, será possível
ouvir as músicas do álbum
Paraliza, programado para
ser lançado ainda este ano,

Festa no Casarão
Neste sábado estará

rolando mais uma balada
beneficente no Casarão dos
Prudys.

Na área exterma o som

fica por conta do pagodaço
da Banda Por Acaso,
seguido dos DJs Marcelo
Luís, Maxin, Kdo e Schuster
VS Fefeu, já na casa se

apresentam os DJs Phill,
Ferna, Frame eWillow.

Convites masculines
podem ser adquiridos (no
Posto Mime Matriz e

Licoreria.

XI Mares do Sul
No próximo dia 11, nas

piscinas do Clube Atlético
Baependf, uma tonelada de
frutas, muito colorido e

muita gente bonita serão os

aperitivos da mais badalada
noite do ano!

A 11 a edição da festa
Mares do Sul terá a

animação das bandas Tok
Final e Pop Band.
Ingressos antecipados para
não sócios já podem ser

'.

adquiridos na Loja Extreme
Premium. Sócios apenas na

secretaria do clube. .

•

Jaraçuá estará em peso no EI Divino, neste
sábado, para assistir o show do Black Eyed
Peas, maiorfenômeno do hip hop internacional.

Os ingressos ainda podem ser comprados
através do site www.nosvamos.com.br. não

perca tempo, este show promete.

14 bandas das mais diferentes
vertentes do rock e da música
eletrônica, de diferentes estados
brasileiros, estão prestando suas

homenagens. fazendo releituras
inéditas . de sucessos do grupo
alemão Kraftwerk.

Considerados pais da música

eletrônlca, o Kraftwerk que surgiu em 1970,
O outro destaque deste s�bado é para � .•. tê�e sem exageros, influência no cenário

reabertura do Banana Joe em Sa9 Francisco do musical mundial em proporções equivalentes
Sul. ao que os Beatles fizeram em Liverpool uma

Animando a noite, show com a Banda Jack década antes.
Diesel, de Curitiba, e apresentação do OJ As 14 faixas que compõem o álbum Somos
Daniel Kuhnen doWarung Beach Club.

, Robôs, estão disponiveis para download
Informações:Www,bananajoe,com,br gratuito no www,urbanague�ÇQm,br,

Banana Joe

I
I
I
I
!TatuagenJ artisUca. IAaquiagem definitiva.

IAIeto pigmentação. Venda e aplicação de body
piercing com uma grande variedade de jóias.

Mais de 10 anos de experiéncla!
Se vocé busca qualidade,
venha nos fazer UOla visítal 9�od{zi(,,, de pdi6�� (lia 0$//1

m�JiI!Iili.g

8408-655513371-1519-

•
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CPMI DAS SANGUESSUGAS TERÁ
DOIS SUB-RELATORES PARA

O CASO DOSSIÊ. .. 82

ESTADOS UNIDOS PERDERAM
104 SOLDADOS NO IRAQUE,
EM OUTUBRO. • 84

•

o •••••• o " o ••••

OIVULGAÇAo

•

PREVISÃO: RENTABILIDADE MÉDIA DA PETROBRAS NA BOLíVIA SERÁ DE 15%, EM 30 ANOS

•

e a Irma

arti amento

•

rle

e com

�Receita da estatal do

Brasil, nas condições
atuais, gira em torno

,

de 20% do resultado

da exploração

•

O contrato firmado no

sábado entre a Petrobras e a
,

'

estatal YPFB (Yacimientos
Petroliferas Fiscales
Bo l ivi an o s.) garante. a

rentabilidade média de 15% à

empresa brasileira ao longo
dos ,30, 'anos' de prazo de

exploração dos campos de
Santo Alberto e San

Antonio, na Bolívia. O

problema é que, de acordo
com o novo contrato, a

companhia pode ter um

retorno, na. pior das

�

e con rato e
•
,

.
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PETROBRAS

hipóteses, limitado a 2% de
sua parcela da receita. .:

De acordo com uma tabela

prevista
.

pelo contrato, a

parcela da Petrobras no
,

resul tado total de cada

campo pode variar de 2 a

32%, dependendo de
critérios como preço do gás
no mercado . internacional,
produtividade do campo e

qualidade do produto
extraído. Por outro lado, esse

cada um dos campos, 500/0

equivalem à participação fixa
pOI meio de impostos e

participações governa
mentais. Outra parcela
igualmente variável de 2 a

320/0 se refere à participaçâo
da YPFB no resultado de

campo.
Embora essa participação
esteja sujeita aos mesmos

critérios de aferição da

participação da Petrobras,
YPFB não desembolsaráA '

mesmo contrato preve que o

governo boliviano pode ter recursos para tornar viável a
uma participação, no total, produção. Mesmo assim,
deaté82%doresultado. _". ,Gabriel·li· c l'as s

í fico u o

. O presidente da Petrobras,
.

contrato como de com-

José Sergio Gabrielli, disse partilhamento de riscos, e

que a receita da empresa, não como de prestação de

segundo as condições atuais serviços, como era intenção
do mercado, gira em tomo de do governo boliviano.

, .

20% do resultado dos (Ricardo Rego Monteiro, da
campos. Da receita total de gazetaMercantil)

,

. ,

comercia e
•

I
A balança comercial
brasileira fechou outubro.
com superávit de US$ 3;916
bilhões, quinto melhor
resultado do ano, elevando

para US$ 37,891 bilhões o

, saldo positivo acumulado em

2006. As informações foram

divulgadas ontem pelo
Ministério do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio
Exterior. O saldo, no entanto,
é 11,50/0 inferior ao registrado

I .

,
em setembro, quando atingiu
US$ 4,427 bilhões.
Em outubro, as exportações
foram de U,S$ 12,661 bilhões
- média US$ 602,9 milhões

,

por dia útil. As importações
somaram US$ 8,745 bilhões,
com média diária de US$
416,4 milhões. Entre janeiro
e outubro, a média diária de
vendas ao exterior é de US$
541,5 milhões, e as compras
de US$ 361,2 milhões,
"resultado de exportações
totais de US$ 113,373
bilhões e importações de US$
75,482 bilhões.
O mercado financeiro projeta
superávit de US$ 44 bilhões

DIVULGAÇAD

Exportações brasileiras continuam em alta, batendo recordes .f

.

para este ano.' Já Banco
Central é mais conservador,
estima saldo positivo da

balança comercial de US$ 41
.

bilhões. Para o ministro do

Desenvolvimento, Luiz
Fernando Furlan, o resultado
positivo de 2006 ficará entre

US$ 44 bilhões e US$ 45
bilhões.

" •

I

"Pela primeira vez na história, as reservas

internacionais do Brasil atingiram US$ 78,196
bilhões"

,

Nota do Banco Central divulgada ontem

Horário de verão
deve 'economizar
R$ 50 milhões

O Operador Nacional do
Sistema Elétrico estima que o

.

horário de verão, que começa
à meia-noite de domingo, vai.
gerar ao país economia de R$
50 milhões, o equivale ao

dinheiro que deixará de ser

gasto para gerar energia entre
19 e 22 horas - horário de

•

pico.
A expectativa é reduzir o

consumo de energia entre 4 e

50/0.

,

Bolsa de S. Paulo
fecha outubro .

em alta de 7,7%
A bolsa de São Paulo fechou
outubro' com alta de 7,7%,

•

segundo melhor resultado do
ano, só perdendo para janei
ro, quando acumulou ganhos
de 14,7%. No ano, o Ibovespa
registra até agora valorização
de 17%.
O resultado mensal foi
favorecido pelo bom desem
penho das bolsas nos Estados
Unidos ..

"

,

CNI premia empresas que
se destacaram em 2006

,
.

Na noite de terça-feira, 18
.

em p r-e s a s r e c e b e r am o

Prêmio CNI .2006. A
solenidade de entrega da

premiação aconteceu na sede
da CNI (Confederação
Nacional da Indústria), em

Brasília, com a participação
dos presidentes da instituição
e do Conselho Deliberativo
Nacional do Sebrae,
Armando Monteiro, e do

presidente do Sebrae, Paulo
·Okamotto.

. O prêmio é oferecido
anualmente pela CNI para'
reconhecer e divulgar boas

vidade, Design e Desenvol
vimento sustentável.
Das 18 vencedoras, nove

eram micro e pequenas
indústrias e as outras nove

médias e grandes indústrias ..
Durante a cerimônia, foram
homenageadas empresas das
cinco regiões brasileiras. As"

empresas vencedoras rece

beram troféu e as clas-sifica-
,

das em segundo e terceiro

lugar ganharam .placas pela
participação no evento.
N a categoria Inovação,
Qualidade e Produtividade, a
ganhadora' foi' a empresa
Oswaldo Passamani
Indústria Antena Cristal, do
Espírito Santo, que.
desenvolveu . lima antena

telescópica para captação de
sinais de TV.

.

" . . .

praticas ernpresanais que
contribuam para o desen-

,
.

volvimento industrial do

país, levando em conta as "

seguintes. categorias: Inova

ção, Qualidade e Produti-

lO

Im re ·IS ra a menor
•

. � .
.

In a ao es e u o
.

,

O IPC-S (Indice de Preços ao
Consumidor Semanal)
apurou em outubro inflação
de 0,14%, o menor patamar.
registrado desde julho,
quando foi registrado
aumento de 0,06%. 0,8 dados
foram revelados anteIII pela'
FGV (Fundação Getúlio

Vargas). Em serembro.: a,
inflação medida pelo IPC-S

apontou aumento de O,190/0.
Em outubro, os preços. do

grupo alimentação subiram

O,17% e os do transportes
apurou queda de 0,36%• O
avanço de 5,830/0 nos.preços

de aves e ovos e de 5,190/0 das
,

carnes bovinas explicam, eln
boa medida, o aumento dos

preços do grupo alimentação.
A alta mais forte em outubro
foi verificada nos preços do

grupo vestuário, que subiram
1,07%. Segundo a FGY, o

avanço de outubro . pode
marcar o fim do ciclo de

aceleração dos preços do

grupo, provocado pela
mudança de estação. O IPC
S foi calculado corn base nos

preços coletados entre 1 e 31
.
-

de outubro, comparados COIn

igual período de setembro.
CESAR JUNKES

.... �!�� .

Alta no preço de ovos, aves e carnes bovinas "puxaram" o fndica

i.
IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

/
\

,

28 I QUINTA-FEIRA, 2 de novembro de 2006

•
•

,
, '

" -'

O CORREIO DO POVO

DEPOIMENTOS: REPÓRTERES DE VEJA SÃO INTIMADOS PELA POLíCIA FEDERAL

•

... Editora,Abril criticou
a ação, afirmando que
o objetivo é investigar

,

a revista. A Polícia diz

que investiga conteúdo
de reportagem

A Polícia Federal de São
Paulo ouviu ontem os

jornalistas da Revista Veja,
Marcelo Carneiro,
Camila Pereira e [úlia Dualibi,
intimados para "instruir o

inquérito" sobre o vazamento

de informações no caso do
dossiê. A instrução
foi conduzida pelo delegado
Moysés Eduardo Ferreira.

Segundo a assessoria

do Ministério Público Federal,
a instrução é parte de um

inquérito sobre uma suposta
'''operação abafa" no caso do
dossíê.

Em reportagem de capa do
dia 18 de outubro, a revista
afirmou que o governo

" -

promoveu uma operaçao
abafa" para livrar Freud Godoy,

,

ex-assessor da Presidência da

República, do escândalo. A

SENADO

- . ..
.

operaçao consistma no acerto
,

de uma versão comum entre

Godoy e o advogado Gedimar
•

Passos, preso em' São
Paulo durante a negociação do
dossiê. ,o encontro entre os

dois teria ocorrido no prédio
•

da PF em São Paulo. \

VERSÕES - No início da
noite, a PF e a Editora Abril,
que publica a revista,
divulgaram notas

absolutamente opostas sobre
o caso. A PF diz que os

jornalistas foram ouvidos,
na condição de
testemunhas. A Abril diz

que 'eles foram ouvidos coma

suspeitos. A PF informa que

,

Na tribuna, Ideli criticou a revista e defendeu a Polícia Federal
.. ,

o objeto do depoimento foi o

conteúdo da, reportagem
sobre a "operação abafa".
A Abril assegura que o

objeto real era a revista

como um todo.
A

,

PF cita que os

jornalistas não manifestaram
contrariedade durante o

depoimento. A Abril cita pelo
"

menos duas ocasiões em que

essa contrariedade .teria
sido manifestada.

,

O senador Heráclito Fortes

(PFL-PI) acusou a PF de

"constranger" os jornalistas. A
senadora Ideli Salvatti (PT
SC), criticou a revista,
defendeu a PF, mas admitiu
desconhecer o conteúdo dos

depoimentos dos jornalistas à

polícia. (Globoonline)

,

Berzulnl insiste
em permanecer
na presidência

• A ,-

essie sera
•

la
O presidente .da CPMI

(Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito) das

Sanguessugas, deputado
Antonio Carlos Biscaiá (PT
RJ), mareou para o próximo
dia 21, os depoimentos do

empresário Valdebran Carlos
Padilha da Silva, do ex

analista de mídia e risco da

campanha para a reeleição do

presidente Lula, Jorge
Lorenzetti, e do advogado
Gedimar Pereira Passos.

Os depoimentos estavam

agendados para da' última
tarde desta terça-feira. Mas a

pedido do vice-presidente da

comissão, deputado Raul

Jungmann (PPS-PE), as

audiências foram adiadas.

Jungmann alegou falta de

tempo para que os

parlamentares analisassem as

informações de parte da

documentação relacionada ao

inquérito conduzido pela,
,Justiça Federal de Mato
Grosso.

Os documentos foram
recebidos pela CPI na última
sexta-feira e incluemrelatórios
de quebra dos sigilo tele
fônicos de pessoas envolvidas
no caso, cruzamentos de dados
relacionados a essa quebra de

sigilos e transcrições de'
interrogatóríos conduzidos
pela Polícia Federal, entre
outros itens. Com informações
da. Agência Senado.
OBonline)

,

,

SENADO

O presidente licenciado do

IT, deputado Ricardo Berzoini

(SP), disse que não pretende
deixar o cargo antes do fim das

investigações sobre o caso

dossiê pela Polícia Federal. O
anúncio foi feito na terça-feira,
durante a reunião da
Executiva Nacional do partido.

Com a insistência de
Berzoini em permanecer no

posto, a cúpula petista definiu
um calendário para.o acerto

interno de contas, que deve
resultar na reforma radical da

direção da sigla, como quer o

presidente Lula.
Se Berzoini não renunciar

na próxima reunião do
Diretório Nacional, marcada

,

para os dias 25 e 26, em São
,

Paulo, só o 4° Congresso da

.legenda, em 2007, terá

,
,

,:\II
)pl'i

Biscaia voltou a negar interferências externas nos trabalhos da CPMI
A' _ •

competencia paraexammar O

assunto. Motivo: o congresso é

a instância máxima de decisão
do PT e só ele pode revisar o

estatuto do. partido para

permitir a mudança da cúpula.
, ,

CRITICAS - Na primeira
reunião da'Executiva Nacional

após O segundo turno, foi

aprovada a resolução, de três

páginas, com duras críticas a

setores da oposição e da
, ,

imprensa que estariam

íntérferindo na montagem do
<,

novoministério. A nota diz que
a eleição de Lula foi uma
resposta aos "setores
conservadores e golpistas da

oposição".

Comissão terá 2 sub�relatores'
O relator da CPMI d;:rs, na próxima semana, Gabeira

Sal1guessugas, senador já, é sub-l'elator de
Amir Lando (PMDB-RO), Investigação, de
convido\l os deplltados Rarlamentares; e Vanessa
Fernando Gabelra (py,RJ) Grazziotin, de Processo
e Vanessa. Qra:<:ziotin

.

Orçamentário.
(PCdoB�AM) ·para serem I A documentaçãO
stlb .. relatores· 'sobre ,o

. recebida pela CPMI na

episódiO do' dossiê que· sexta-feira contétn os dados
envolveria integrantes do do Coaf (Conselho de
PSDB c.ortl. a máfia das Con,trole de atividades
ambulâncias. 'Financeiras) e o

Os deputados aceitaram cruzamento das quebras de
o convite,' mas a indicação sigilo telefônico des

.

ainda deve ser formalizada envolvidos no caso do dossiê.

i

,

,
,

•

O' padeiro Luiz Armando.
Silvestre Ramos, 32 anos, disse

que foi orientado por uma

pessoa, que não soube
identifícar, a mentir à Polícia
Federal sobre o transporte de
dinheiro a ser usado para

comprar dossiê contra tucanos

em troca de dinheiro. Ele usou

.o nome falso de Agnaldo
Henrique Lima no depoimento
à Justiça Federal de Pouso

Alegre, (MG).
Ramos, que estava

desaparecido desde a sexta

feira passada, foi preso pela
Polícia Militar de Pouso Alegre
na terça-feira, sob a acusação
de ter contra si um mandado
de prisão antigo, por não
pagamento de pensão
alimentícia. A PF recebeu as

novas declarações dele com

desconfiada.
No primeiro depoimento,

,

, ,

" ,

Ramos afirmou ter- :

transportado e entregue R$ 250 .

mil ao então coordenador da
,

• I

campanha do senador Aloísio' I.
\

Mercadante (PT) ao governo
\ I
\ ,

de São Paulo, Hamilton
Lacerda, afastado do cargo

depois da denúncia. A polícia.
acabou descobrindo 31-
inexistência das transações' .

,

indicadas por Ramos.
- <

"Uma pessoa me chamou,
. ,

me fez uma proposta, que eu ia

ganhar muito dinheiro, que,
não ia precisar trabalhar mais,u
Eu fui para ver o que era, eu'

c
. ., •

,�. I

peguei e aceitei e entrei nessCl;-
com eles", disse Ramos, se:

negando a dizer quem teria
encomendado a farsa. Segundo :.

,

ele, a pessoa pediu que gravasse,
um vídeo para o Jornal do' ,

\

Estado com a promessa de que :
,

não seria divulgado. (com
informações da Redação Terra).
I

,

\

,

a acusar
•

ereua
,

Por unanimidade, a 3a
•

Turma do Tribunal Regional,
em Brasília, determinou na

madrugada de terça-feira a

soltura do, empresário Luiz
Antônio Trevisan Vedoin,
preso sob a acusação de chefiar
a máfia das ambulâncias.
Desde então, era mantido na

carceragem .
da

Superintendência Regional da
Polícia Federal,

.

em' Mato
Grosso.

Ao ser posto em liberdade,
Vedoin voltou .a afirmar que o

empresário Abel Pereira, ligado
ao ex-ministro da Saúde Barjas
Negri, atual prefeito de
Piracicaba (SP), pelo PSDB,
teve ligação com a compra

superfaturada de ambulâncias.
Ao examinar o pedido

apresentado pela defesa de

Vedoin, os magistrados
entenderam que a prisão do

,

empresário extrapolou o prazo :
,

de 45 dias previsto pela
legislação, sem que tenha sido
oferecida denúncia à Justiça
pela Polícia Federal. "Assim, ;

,

configurá-se o caso de:
, ,

constrangimento indevido em i
razão do decurso de tempo"; i
justificou o desembargador:
Cândido Ribeiro, relator da :

I
, .

materia. ,

I

Vedoin foi libertado assim :
,

que a PF· de Mato Grosso :
recebeu oficialmente a i
comunicação da Justiça, na :
noite de terça. O empresário foi :

preso no dia 15 de' setembro, ;
depois que policiais frustraram :

a tentativa de negociação de :

um dossiê, montado por ele, '

,

que mostra os tucanos José'
Serra e Geraldo Alckmin em ,:

I

cerimônias de entrega de:
,

ambulâncias superfaturadas do ;

esquema das sanguessugas.' j :

DIVULGAÇAD ;
..----___",.----___",.���----

]:
,

,

i
,

,
,
,

•

,

,

,

,

,

,

,

,

,

•

Vedoln foi posto em liberdade por determlnaçao da Justiça Federal
•

)
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II NOVELAS
., GLOBO -18H .

O Profeta
Marcos acusa SOnia de preferir Clóvis
porque ele é rico, SOnia se magoa com
Marcos, Plraglbe fica satisfeito ao

. perceber que Clóvis está interessado
em SOnia. Marcos decide esquecer
sõnía de uma vez por todas. Ruth
garante a Camilo que Marcos tem o

dom de adivinhar as coisas. Tony é

preso enquanto estava subindo a

sacada de Baby. Arnaldo vê Teresa
beijando Henrique e fica arrasado.
Marcos consegue convencer o

delegado a soltar Tony. Dedé diz a

Arnaldo que há algo de errado com

Henrique e pede que ele descubra' o

que é. Ruth garante a Marcos que ele
r

pode ficar rico com seu dom.
e

� GLOBO .. 19H

Cobras e Lagartos
Estevão consegue fugir do aeroporto
u.sando um uniforme de piloto.
capanga avisa Luciano que Estevão
está na casa de Otaviano e o médico
manda que ele o siga. Nikki segue
Luciano. Estevão entra disfarçado na

Luxus. Estevão ameaça Foguinho e

manda que ele abra o cofre. Luciano
avisa que Estevão está na loja. Nikki se
esgueira pela multidão na Luxus.

Foguinho é encontrado caído e diz que
Estevão fugiu com o dinheiro. Leona
encontra Estevão e promete ajudá-lo,
marcando um encontro com ele em

outro lugar da Luxus. Estevão vai ao
local marcado e se surpreende com a

chegada de uma pessoa. Estevão
morre durante o desfile.

� GLOBO - 21H

Páginas da Vida
ATÉ O FECHAMENTO D,ESTA EDiÇÃO,
OS DEMAIS CAPITUlOS DE
"PÁGINAS DA VIDA" AINDA NÃO
HAVIAM SIDO EDITADOS
, '

.

� SST - 18h30

Rebelde

,

Leon diz a Diego que ele terá que
ocupar seu tempo livre trabalhando

para que possa se desenvolver e

também para que passem mais tempo
juntos, Penélope, amiga de Sabrina,
ligas anonimamente para Miguel, diz a

ele que não deve se deixar pelas
aparências e o aconselha a investigar
melhor se teve mesmo relações com

Sabrina, Roberta pergunta a Martin se

ele acha que Diego gosta dela ou está
só brincando com seus sentimentos,
pois às vezes sente que a ama por
causa do brilho em seus olhos. Martin

, diz a Roberta o amor através do olhar
não se pode fingir e a verdade sempre
chega.

� RECORD-19I,15

Bicho do Mato
Túlio, Vanda e Jurema mal acreditam
que Betinha esteja chantageando um

bandido. Betinha fala para seus pais.
que não quer mais saber deles. Silvia
seduz Tavinho e fala que vai fazê-lo

esquecer de toda a confusão que
aconteceu, Ramalho bate na porta e

Silvia se esconde, Toberto diz para Lili

que Ramalho está usando seu poder
para derrubá-Ia. Ele pediu para o dono

. da emissora para despedi-Ia, Tinia
implora para Juba ficar com ela. Ruth e

Pedro ouvem o pessoal da fazenda
falando que Mari'ano está escondido.

., REC()R[) - 2011

Cidadão Brasileiro
Edouard conta a Manuela sobre o

golpe de Fausta, De volta à sua casa,
Edouard pede que Fausta se vá, Ela
tenta se explicar, mas ele não quer
ouvi-Ia, Bruna e Fausta vão às vias de
fato, com Carmem tentando apartar a
briga, Camllo telefona para Lulza
avisando que Doris quebrou o pé e que
será preciso fazer uma pequena
cirurgia, Lulza fica apavorada,

•
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�� 1 a VEZ
Giselle (Pérola Faria) e

Luciano (Rafael Almeida)
terão sua primeira noite de
amor, em "Páginas da Vida",
Tudo acontecerá em

Petrópolis, quando à noite, a
•

bailarina se levanta da sua

cama e vai até o quarto do
. pianista. Surpreso com a

visita da menina no meio da
noite, ele a recebe, os dois
se beijam e deitam na cama.

O autor Manoel Carlos
adianta eue "tudo será muito
delicado, bonito e

romântico". Informações do
site 'EGO.

•

,
,
,

,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
-------------_-----------'------------------------------------�--'--- ",-

.. ,

Apresentação
Os alunos do Projeto Música para Todos apresentarão no dia
10 de novembro um pouco do trabalho desenvolvido durante
o ano, no Pequeno Teatro da SCAR. Crianças, jovens e adul
tos apresentarão a riqueza da música popular brasileira, atra
vés de vários ritmos: samba, bossa, ciranda, frevo, marchinha.,

,

O espetáculo começa às 19h30 e terá a entrada livre.

,

II PARABENSI

Aniversariantes
do dia

. Daniele Bruch

Antônio Demarchi

Günter Stortz

Braulio Freiberger

.Camila Heck

Julia Zangheline
Carlos Henrique Vieira.

Maira C. de Carvalho

Neresi F. Grosse

André Luis Grosse

Ariane Buzzi
_."_";'

.

,

Valdete A. F. Hoepers
Silvana D. Minoso

Dario R. C. Evangelista
Cristiano Nurinberg Jr.

Edilene Eggert
Paulo de Moura

Douglas David Pradi

.

Vitória Lazzaris completou 90 anos de vida e muita sabedoria. Ele comemorou ao lado da esposa Adélia Baratto
. ,

Lazzaris, familiares e amigos. Vitória sempre defendeu os interesses da população de Jaraguá, fez uma bela carreira
na política e chegou a ser vereador
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Baile de Rei
,

A Sociedade Recreativa ,1'

Desportiva 25 de Julho ,1:-

promove nesse sábado um Baile ::;
de Rei. A concentração será às . ,I
14h30 e a busca do Rei 'v'

, L

Conrado Hamsem começará às ;J
. -

15h. O Baile inicia às 22h30 e ;
,",
,

terá a animação da banda

gaúcha "Exemplo". Os ingressos
h

,�� !
serão vendidos na hora por de
R$ 7.

•

Jantar de Idéias ,

A Associação dos Dirigentes de
Vendas e Marketing do Brasil,
em Santa Catarina (ADVB/SC)
promove no dia 7 de novembro
-(terça), às 19h, o Jantar de
'.

Idéias. No evento, 'que
acontecerá no Clube Atlético

Baependi, o empresário [osué
Christiano Gomes da Silva
ministrará a palestra "A
internacionalização das
empresas brasileiras o caso

Coteminas" . O custo do jantar �.

é de R$ 25 para sócios da
ADVB/SC e da Acijs e de R$
35 para não-sócios.

•
,
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•

•
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Aries 20/3 a 20/4
Talvez o começo do dia não seja lá muito
saboroso. Algumas inquietações devem abrir
seu apetite por momentos mais inspirados ... O
bacana é que seu pedido será uma ordem e

junto com a sobremesa será servido um clima
mais quente e animado, bem ao gosto ariano. É
tudo que você poderia querer para entrar em
sintonia com o universo, Sirva-se à vontade,

•

Câncer 21/6 a 21/7
Armazenando energias ao longo do tempo,
você conseguiu chegar até aqui com os

estoques repletos, Chegou a hora de abrir o

depósito e liberar a mercadoria, usar as
reservas para avançar com toda a vontade,

Afinal, de que vale guardar eternamente
alguma coisa? Use o que tem para chegar
mais perto das suas metas e objetivos.

Libra 23/9 a 22/10
Se para bom entendedor meia palavra basta,
para o bom libriano nem palavras são neces

sárias, Bastam olhares, sentimentos, inten
ções. Você capta as coisas quando elas ainda
estão no ar e, se todos fossem iguais a você,
talvez os povos do planeta se entendessem
melhor. Seria tão bom se todos pudessem
pegar um pouco da sua sensibilidade.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Mexe, remexe, e não é só em objetos
concretos e nos substantivos: você também

quer alterar o que existe entre uma coisa e

outra, emre uma pessoa e outra. Mas afinal,
pra quê, se o time estava ganhando .. , Ou pelo
menos empatando com tranqüilidade? Muità
simples: porque a evolução é uma trilha que
capricornianà nenhum se recusa a trilhar, •

,
•

Touro 21/4 a 20/5
, ,

Nharn, nham, nnarn. .. Já encheu a despensa,
amigo taurino? Se ainda faltam alguns qultutes,
drlnquese acepipes nas prateleiras, corra até o

armazém mais próximo e. se prepare para
desfrutar as delfclas de um dia que promete ser

urn banquete. E não é só pra você ... Tem gente
louca para ser convidada para degustar as suas

iguarias.

Leão 22/7 a 22/8
.

Oba, quantos amigos pra brincar! Gentes de
todos os cantos (relaparecern na sua vida.
Você, no melo deles, 'é como um pote de mel
cercado de formigas. Avise que tem pra todo
mundo, que não precisam disputar sua com-

: panhia. Jogue-se nos braços dessas pessoas
queridas que andavam sumidas ... Hãn? E das

• novas que pintarem também, claro.
,

Escorpião 23/10 a 21/11
Não é hora de entrar na toca do dragão e de ir
até o centro da Terra em busca de respostas
para suas dúvidas existenciais. Há momentos
em que não pensar é a coisa mais inteligente a

fazer. Relaxe o ferrão e areje a cabeça, pegue
um bom vento nas melenas e refresque a

memória de como é legal ficar de papo pro ar

de quando em ve.z,

Aquário 21/1 a 18/2
Ué, o que há com você, aquariano? Levante

,

dar, mexa-se, nada de ficar parado. Sem lenço
e sem documento ou com uma mala tamanho
famrlia, o momento pede movimento. Você
conhece os segredos da mobilidade, tem a

passagem na mão para viajar com o corpo e

com a mente, descobrindo novas paisagens,
Inaugurando outros horizontes...

'

Sagitário 22/11 a 21/12
Ao acordar, cuidado pra não tropeçar no chi
nelo, A manhã pode ser um pouco atrapalha
da. Mas depois de um belo almoço, o que fa
zer? ,Nada como viajar no cosmos, concorda?
Claro que o arrojado centauro topa a parada e,
agilizado, não leva cinco minutos pra preparar
as coisas, Que beleza, lá vai ele em seu galo
pe, desenhando estrelas na pauta do dia,

Peixes 19/2 a 19/3
. De tanto sentir, você pode acabar sentindo,
multo, Um sensrvel plsclano dificilmente não
se aborrece quando capta vlbraçOes esquisitas
e percebe alguma desarmonia no ambiente. Se
as coisas começam a ficar embaralhadas,
meditar pode ajudar a corrigir a visão, Vamos
lá, sente em posição de lótus, respire e entoe o

mantra: ooommm ...

Virgem 23/8 a 22/9
Mesmo num feriado um virglnlano é capaz de
encontrar uma Justificativa para acordar mais
cedo que o necessário, Tsc, tsc, E se houvesse
uma boa desculpa astrológica pra ficar na
cama até mais tarde? Heln? Heln? O caso é
justamente esse, 'Os céus recomendam ficar
quletln'ho pela manha para bailar alegre, leve e

feliz durante o resto do dia,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Quando você viaja na freqOência certa, a

sintonia é garantida, Captar os sinais de vida
dos outros planetas, afinai', não é tao dlfrcll
assim, Da mesma forma, enviar uma
mensagem, nem que seja um singelo "01", só
para dizer que você existe, é bem simples, E
desses contatos Imediatos de todos os graus
surgem novas formas de viver,

•

•

,
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DIVULGAÇAo'

Kim Jong II quer evitar um isolamento ainda maior da Coréia do Sul

, .

creia O

is osi ão
orle rea irma

,

O governo da Coréia do
Norte confirmou a disposição
de retornar às negociações
multilaterais em torno do

programa nuclear, num esforço
para ter acesso a contas

bancárias congeladas no

exterior, fonte vital de moeda

para o empobrecido e isolado

terça-feira por diplomatas dos
Estados Unidos e da China, o
Ministério das Relações
Exteriores informou que

Pyongyang decidiu retomar às

negociações "partindo da

premissa de que a suspensão
das sanções econômicas será

discutida e resolvida entre no

âmbito
-

das negociações
multilaterais".

,

As negociações
multilaterais em torno do

programa nuclear de Pyongyang
envolvem a China, Coréias do
Norte e do Sul, Estados Unidos,
Japão e Rússia. Os contatos

estavam suspensos desde o fim
do ano passado por causa de um
b·,oicote rior te - coreano

anunciado depois da imposição
de sanções por parte de

Washington.

/ .

pals comurusta.

O Ministério das Relações
Exteriores norte-coreano

•

mencionou apenas
- superficialmente o teste

nuclear do mês passado em um

comunicado no qual
manifestou a esperança de ver

,
�

suspensas as sançoes
econômicas impostas pelos
Estados _ Unidos ao retomar à

mesa de negociações.
• ,.' , I

Confirmando as

informações divulgadas na

ro oi O 4°
-

ara os no

. "

lor mes

ra ue

ulu

O comando militar dos,
Estados Unidos no Iraque
anunciou ontem a morte do
1040 soldado em outubro.
"Um soldado perdeu a vida
em combates ocorridos na

província de Anbar, no

oeste do Iraque, na terça
feira", diz a nota do
Exército.

, Outubro de 2006 torna-

•

nunca vieram a' ser
,

encontradas. No total, mais
de 2,9 mil militares dos EUA
. /

'

ja morreram a guerra.
,

Os três piores meses para
as tropas invasoras no,

Iraque até o momento

foram novembro de 2004,
quando morreram 137
soldados; abril de 2004, com
135 mortes, e janeiro do ano

passado, com 107.

• A

se o quarto pror mes para as

'

__tropas estadunidenses desde
,

a invasão do Iraque, março

•

"

,

. , A rede de televisão AI voz' a regiões sub-
, "

representadas na imprensa ,de'
.,

todo o mundo". Contará com,
•

sedes em Doha, Kuala
-

'

Lumpur,' 'Londres e
,

'

Washington.
O diretor-geral do grupo,

\X'adah Khanfar, disse que a

nova rede "levará ao mundo
inteiro um modelo midiático
baseado no jornalismo
imparcial e equilibrado".
(EFE)

lazira·; do Catar, vai colocar no
I • •

�

: at,' a partir do próximo dia 15,
um novo, canal do grupo: AI• •

],azira Internacional, que será

t;a�smitido em inglês. A rede
mais popular do mundo ár�be

.

completou dez anos ontem.

O novo canal terá 12
-

horas seguidas de informação
ao vivo, programas de

,

entrevistas, reportagens e

análise. A rede tentará "dar

•

, POLÊMICA: VEíCULOS MiliTARES DA ALEMANHA EXIBEM SíMBOLO NAZISTA

",

aIS no

�Ministério da Defesa alemão
investiga a participação de 23
soldados em atos de profanação,

Soldados, alemães da

Força de Paz da Otan

(Organização do Tratado do
Atlântico Norte) exibiram
símbolos da Wehrmacht -

forças armadas criadas em

1935, pelo líder nazista Adolf
Hitler - em veículos militares

,

durante a missão interna

cional no Afeganistão.
Enquanto persiste a

•

polêmica 'sobre o

envolvimento de militares da
,

Alemanha em atos de

profanação de cadáveres no

país árabe. O jornal Bild
publicou várias fotos de'
soldados da Bundeswehr
brincando com caveiras e

restos de esqueletos, alguns
em poses obscenas.

Já a Revista Stem publicou
a foto de um veículo do

Exército alemão, em cuja
lateral se vê o emblema da
Wehrmacht. A fotografia foi
f�ita em 2001 na Península
de Masirah pelos próprios
soldados da KSK, forças de
elite alemãs.

"Dois de nossos rapazes
são nostálgicos e acharam
bom circular com essa

insígnia", explicou um dos
soldado. A revista

acrescentou que o mesmo

símbolo é mostrado também'
na divisão blindada do
Exército de Baden
Württemberg .

O Ministério da Defesa
da Alemanha informou que
23 soldados da ativa ou já
licenciados são investigados "

pela profanação de cadáveres
no Afeganistão e que seis

ONDE É:

militares envolvidos foram

suspensos. Mas não se

manifestou sobre os símbolos
nazistas afixados em veículos
do Exército alemão.

, . . .. , , ,

"

,', .
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Acidente em mina de' carvão
,

mata 29 e fere 19 na China
I

Dois acidentes em minas

de carvão da província de

Gansu, Noroeste da China;
causaram a morte de 29
mineiros e ferimentos em 19,
ou tros 16 estão presos no

interior' de um poço. O
acidente aconteceu ontem,

. quando um deslizamento de
terra prendeu 16
trabalhadores na mina.

Também foram soterradas
';' ';'

vanas casas proximas.
Devido à profundidade

onde aconteceu o acidente, I
•

trabalhadores na-':
,

os

,

superfície· demoraram a

. perceber o que havia
,

.

acontecido. Só avisaram às
.'

equipes de resgate após um

corte nas comunicações e no

fornecimento de energia.
A China é o país com

mais acidentes em minas no

mundo, com cerca de 8·mil
mortes por ano. A corrupção

I nas empresas, a falta de
medidas de segurança e a

enorme demanda de carvão

-na China são fatores que
influem no número . de
acidentes. (EFE)
•

ala o.rma nave a à
orle

•

enva ne

Hezbollah confia

que Israel aceite

negociar presos
o chefe do Hezbollah,

xeque Hassan Nasrallah,
afirmou que há negoçiações sé
rias sobre a troca de prisioneiros
entre Q grupo ,e Israel. Ele

de 2003, em busca de armas
. alertou contra a transformação

de destruição em massa que, daforça de paz da ONU em

"força de ocupação". Segundo
Nasrallah, o mediador da
ONU para o tema dos
prisioneiros tem se reunido
com dirigentes do Hezbollah e

israelenses. "As negociações
. " fi�contmuam, con 1Il10U.

Em _12 de. julho, o

I Hezbollah capturou dois
soldados israelenses com o

objetivo de trocá-los por
libaneses e árabes presos em

Israel. A ação resultou numa

guerra entre o Estado Judeu e

o Hezbollah, que deixou
milhares de vítimas, ummilhão
de desabrigados e grandes
danos materiais no Líbano.

"Estamos na fase de troca

de idéias, propostas e

condições. As negociações
estão avançando por um bom
caminho.A troca, se acontecer,
não excluirá nenhum libanês

preso em Israel", informou o

líder xiita, que se recusou a

'fixar uma· data. "Tudo

dependerá da natureza das

negociações", completou,
acusando a maioria anti-Síria
de tentar fazer do país outro

Iraque ou . Afeganistão,
transformando a força da ONU
em de ocupação. (EFE)

Uma plataforma petrolífera
da companhia Fred. Olsen

Energy, com 75 trabalhadores
a bordo, navegava à deriva no.

Mar do,Norte, quando uma

tempestade arrebentou os

cabos de fixação. As
autoridades noruegueses
informaram que a' plataforma,

,

a cerca de 100 milhas náuticas
de Egersund, Sudoeste da
Noruega,· . não estava

produzindo petróleo no

momento do acidente.
"Não há nenhum risco.

Assim que o tempo melhorar,

ar no
rebocaremos a plataforma",
garantiu a diretora dos serviços _

de emergência, Siv Namork.
O vento na região atingiu

...
-

, .

força .
de furacão na

madrugada de ontem, com

velocidades de até 90 nós. ''A

plataforma agüentou. O·

furacão. Agora temos uma .

tempestade, mas não é nada'
dramático", disse um

•

trabalhador.
Os 75 empregados

permanecerão a bordo até as

condições climáticas
melhorarem. (EFE)
,

•

O CORREIO DO POVO
•

Na Inglaterra

Recusa
A cantora Madonna disse

que o pai biológico-de David
Banda, o menino malauiano
que ela adotou, recusou a

.

ajuda oferecida pela popstar.
Madonna disse que se

interessou pelo
-

menino, de
13 meses, quando soube que
ele tinha sido deixado em

.

um orfanato. Também negou

que David era visitado·

regularmente pelo pai,
Yohane Banda, e pela avó.

"Desde que foi deixado no

orfanato, não foi visitado por
ninguém da família", disse a

cantora.

/

Na India

Alteração
A cidade indiana de
Bangalore alterou ontem o

nome para o tradicional
Bengalooru, numa suposta
tentativa de agradar parte da

população, preocupada com
a chegada de forasteiros.
A mudança de nome

coincide com as celebrações •
do 50° aniversário da criação

. do Estado de Karnataka, do
qual Bangalore é a capital.
Mas a mudança ainda deve
levar cerca de um mês para
entrar em vigor, pois precisa
de aprovação do governo
federal.
f!! "Iii" r'

No Camboja

Processos
o diretor. da sociedade
Cambodian Vision in

Development, Mounth
Sarath, afirmou que pensa
em processar a a triz

Angelina Jalie por

descumprimento .

.

de
contrato, depois que a

artista cancelou o acordo e o
.

,

.

acusou de desviar fundos.
"Recebi uma car ta de

Angelina na qual diz que

pensa em me processar

porque acredita que fiz algo
de errado com seu projeto.
Penso em denunciá-la

porque o projeto tinha·

orçamento de US$, 1,5
milhão, mas só recebemos

US$ 200 mil", disse.

No Iraque

Violência
Pelo menos 27 pessoas
morreram e dezenas ficaram

, -

feridas ontem no Iraque .

Além disso, 40 xiitas foram

seqüestrados, na terça-feira,
numa rodovia ao Norte de

Bagdá, numa nova onda de
violência sectária que
assola o país.
Também na terça-feira, um
atentado suicida causou a

morte de .23 pessoas, entre

elas três crianças, e

ferimentos em outras 19

que participavam de uma

festa -de casamento em

Bagdá.
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