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CESAR JUNKES
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•
o secretário de
Urbanismo,
Afonso Piazera
Neto, explica
que, a partir de
hoje, os
motoristas que
transitam na

Getúlio Vargas
terão acesso

direto ao

estacionamento
do Shopping
Breithaupt
pela Rua
Emílio Carlos
Jourdan, que
passa a ser mão

inglesa,

aulas vip • business • traduc;.o • cursos pre viagem

I

Ummétodo
perfeito
para quem quer
segurança
na hora de se
comunicar.
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'. EDITORIAL

,

!
!
I Projetos que afetam
,

diretamente alunos das escolas
,

tia rede pública estadual de

forrI1a positiva terão seqüência
�m 2007, segundo anuncia da

Secretaria de Estado da
, '

Educação, Ciência e

ecnologia. São os chamados
,

odelos Diferenciados de
,

scola, entre' eles o de

ducação . Ambiental e

jAlimentar, o chamado Ambial.
I

Este projeto já funciona em 95

.jescolas com hortas orgânicas,
icozinhas comunitárias,
laboratórios de informática e

[quadras de esportes.Assim
Icomo os projetos Escola

[Pública Integrada e Escola
IAberta à Comunidade e à

!Cidadania, também constará,
de um caderno pedagógico
[que será distribuído até final
I ,

ido ano' para as 1,3 mil
lunidades da rede pública

I. FRASE,

,

.

.,. ,

,

•

•

,

,

estadual. Isso tudo é resultado
de uma pesquisa quantitativa
e qualitativa realizada pelas

. secretarias de desenvolvimento
.

regional contemplando os três

projetos, em funcionamento
em 350 unidades escolares
distribuídas em todo o Estado.
Gradativamente, a antiga
formatação que se dava à

escola pública vai cedendo

espaço para outros conceitos de

ensinamento. Quatro paredes
e um professor à frente do
quadro negro produzindo
verdadeiros relatórios nem

,

sempre inteligíveis para a

maioria dá lugar a um modelo
de escola mais moderno, mais
de acordo com a realidade de
cada região, despertando mais

interesse de crianças,
adolescentes e jovens pela
necessidade de formação
adequada que permita encarar

,

,

I

i Escola como ambiente voltado

I
I

I A palavra "empreender", que
i na definição mais simplista
I sígnífica decidir, realizar, pôr em
, execução, está cada vez mais

I inserida no nosso dia-a-dia. O
! termo "empreendedor" está
, vinculado ao indivíduo que se
,

! compromete com um trabalho ou
i uma atividade específica, que
I
agregue principalmente valor

! econômico e social.
, .

.

No entanto, as exigências de
. um mundo cada' vez mais

competitive, deram ao
,

: empreendedorismo um caráter
. muito mais amplo,' chegando ao
I

I ambiente escolar. A Educação,
i portanto, tem papel fundamental
: na formação de empreendedores,
i pessoas capazes de contribuir
i para o desenvolvimento das
empresas, porém, corn visão
facada nas suas comunidades. '.

Reporragem recentemente

publicada revela a preocupação
de especialistas quanto ao grande
número de faculdades 110 país,
resultando ern urna saturação
diante da oferta de empregos,
poismuitos jovens que se formam
• •

nao conseguem muitas vezes

ingressar no mercado, O mesmo
,

l

-

estudo mostra que é por meio de
.

.

uma educação voltada para o

desenvolvimento de habilidades

empreendedoras que, desde cedo,
o jovem é preparado para ter uma
'clara visão do mercado de

trabalho, assim corno das suas

possibilidades de inserir-se nele.
Daí a importância das,

instituições de ensino

direcionarem os seus conteúdos
nos conceitos de

,

empreendedorismo, estimulando
desde cedo o desenvolvimento
deste espírito empreendedor. No

•

período em que muitos

concluintes do ensino médio
buscam informações sobre que
profissão seguir, a presença em

palestras de empreendedores e

professores de gestão, visitas
técnicas ·a empresas e a

partícípação em feiras, dão uma

boa noção 110 momento da
escolha da futura carreira. Quanto
mais informações tiver,

.

o

estudante estará maís preparado
para desenvolver, o seu próprio
negócio, pois estará sendo
estímulado a trazer resultados

• •

concretos para a orgaruzaçao em

que atuar. Isso se dá através de

1
•

de frente a dura realidade do
mercado de trabalho.Abriu-se
um novo ângulo de visão para'
gerações presentes e futuras,
perfeitamente cientes de que
a simples graduação

. .". .

umversitana ,e muito menos

apenas o ensino fundamental
credenciam para as boas e

compensadoras oportunidades
de emprego. As listas de oferta
e procura em todas as agências
do Serviço Naciona] de

Emprego estão . lá
•

testemunhando a realidade.
Há carência comprovada e

cada vez mais de mão de obra
•

especializada ou mesmo
, .

técnica em
, .

varIaS' e
,

importantes segmentos
produtivos. Com o tempo e

também pela necessária
reciclagem interna; as escolas
vão se adaptando a um novo

tempo. Da mesma forma,
garantindo educação' e

informação'de qualidade,
-fundamental para competir de

I

igual para igual num universo
.

atropelado a cada segundo
pela tecnologia de ponta.

,

,

,

A reitora da Unerj Carla
Schreiner escreve nas

sextas nesta coluna

". ,1" ....

competências necessanas para o

sucesso, como a capacidade de
liderar, decidir, tornar iniciativas,
obter resultados inovadores e agir
em busca de soluções para os

problemas econômicos e sociais,
um papel que uma instituição de
ensino tem plenas condições de

cumprir se estiver totalmente
inserida em sua comunidade.

A decisão sobre qual profissão
seguir é sempre complexa, pois
como seres humanos, somos

movidos muitas vezes por

impulsos. O único momento em

que não se pode vacilar, contudo,
é

.o de que devemos motivar

aqueles que buscam ter a sua

chance de sonhar com um futuro
melhor. Esse pensamento é
fundamental para aqueles que
desejam se inserir 110 mercado de
trabalho, seja como um

empreendedor ou como um

trabalhador qualíflcado. Se tiver
a primeira noção do quanto a

Escola é decisiva para que ele
alcance seus objetivos - em

qualquer das duas condições
mencionadas antes - já terenlOS

dado o primeiro passo para a uma

carreíra bem sucedida,

•

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO
.

I •
•

•
li

,

,

•

Política também é dom!
Acompanhando as últimas notícias

,

acerca dos escândalos no governo, percebi
que a política tem várias faces ,e,

surpreendentemente, nem todas são
,

malignas. O povo brasileiro vive urn

momento de descrença, de falta de

confiança nos homens públicos, é uma

bola de neve que começou a se formar
muito antes do que imaginamos. Essa é

uma das razões que pode explicar a

indiferença de muitos quanto ao voto,

pode explicar também o grande número

de abstenções e anulações.
Realmente a política brasileira está

doente, é preciso salva-Ia antes que seja
notório a outros países que a dernocracia

das urnas eletrônicas corre riscos. Mas

não é este o assunto que quero destacar, e
sim a minha satisfação em descobrir que
existem homens e mulheres encarando a

vida pública com prazer, assim como o

lembrada ainda hoje por atos de bom
,

senso. E uma pessoa correta que ouve o

que o povo tem a dize'r, praticando a mais}
pura e simples política, não aquela que nos

traz a mente o mensalão ou' as

sanguessugas, mas a política de cara limpa �,
_. \1

e peito aberto para a luta em prol da - .

sociedade, e não apenas buscando o "

interesse das minorias.
, ; fi

Através de exemplos como este, e Iii
tantos outros, chego a conclusão que fazer ."i
política é dignificar o esforço do

trabalhadordo estudante e do aposentado,
é valorizar o que o país tem de mais rico e rl

lutar por melhorias, mesmo que forças 12

í 1
, .

contrarias atuem .

I�
Fica o meu pedido e o de todos os I)

cidadãos para que se cultive a política com Í)
ética e responsabilidade. Eu não perdi a fé ))
no Brasil, afinal existem ainda muitas r!

pessoas dotadas de liderança e'v
,

honestidade, virtudes centrais para quem [i'
r.

deseja governar. E vamos fazer do 2° turno �,

r

, a nossa vitória!
rf

Zanotti Karsten que mesmo não sendo

eleita no último pleito municipal, faz- se André' Luis Sotoriva - Estudante

O CORREIO DO POVO
Fundado em 10 de maio 1919

r •

,

1-

... Cradatívamente, a antiga formatação que

Ise dava à escola pública vai cedendo espaço
'para outros conceitos de ensinamento

-

médico que salva uma vida ou como o

agricultor que colhe a safra.

Cito o exemplo da ex-vereadora Lorita

I

, I

.
.

Cultura da cultura: espécie em extinção
.

'

CULTURA, segundo o dicionário

Aurélio de Língua Portuguesa: "ato,
efeito ou modo de cultivar. O complexo
dos padrões de comportamento, das

crenças, das instituições e doutros

valores espirituais e materiais

t r an s m it id o s coletivamente e

características de uma sociedade;
civilização" .

Em um momento em que tanto se

fala nesse termo, abrangente e pouco

conhecido na sua amplitude,

· etimológica, me deparo com uma notícia'

catastrófica. No instante ern que se

formula (fínalmcnte l) um Conselho de

·

Cultura jaraguaense, ao folhear este

diário, na edição de quarta-feira, meus
olhos teimam em ler as frases que dão

veredito de morte a um patrimônio
material e espiritual da cidade.

, '

E revoltante, quisá beira a comédia,
saber da existência de indivíduos com

o intuito de simplesmente desejar o

·
desmoronamento de uma igreja que traz

consigo a história e a CULTURA de um

povo. Falo da construção erguida no

Bairro Jaraguá 84 a partir do suor de

descendentes de húngaros. Batizada de .

Santíssima Trindade, a igreja pode
desaparecer do mapa,

Os motivos do prévio sepultameuto
de urna das últimas remanescentes da

,

I
I,
"\

"'1

imigração daquelas pessoas neste Brasil
,

, .

varonil? A de se numerar uma.. lista, ..o , ,-
_

� ,) J-t.._,
, .

imensa resumida em apenas dois tópicos: S

primeiro, a falta de cuidado � apresso b

para com as relíquias históricas do c

mun i c íp io. Segundo,. a completa 'j

inexistência de Ulna mentalidade
J

]

cultural na sociedade.

Fala-se tanto em fomentar O!

segmento cultural, mas, nada pode e será 1

concretizado enquanto a própria S
•

cornuriidade não deixar de desviar os O[

olhos daquilo que está à sua. frente ,

'1

Cultura não é somente a rnanifestação ,

de artistas preocupados em passar 01
,

,

tempo, embelezar o mundo ..etc etc etc. E
,

mais. É tudo aquilo que envolve, abriga, .�
,

dá suporte e conta a trajetória do ser

humano.
,

Destrói-se, pouco a pouco, cada rf
•

resquício dessas histórias, dessas vidas, ,

para depois, resgatar, reconstruir, ,

reerguer, ressuscitar. Me pergunto, v

então: qual é a validade de tudo isso? �
Muito mais fácil não seria, portanto, �
cultivar?! Mas, para isso acontecer,

quantidade inirnaginável de linhas ainda
_

deverão ser escritas, revoltas terão de ser I

firm ada s , e, uma imensidão de J

,

patrímônios serão reduzidos ao pó,
,

Kelly Erdmann, estudante de Jornalismo.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 1 � e pocem ser enviados por e·mall
redação@jornalcorrelodbpovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19, É obrigatório Informar rome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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Jaraguá do Sul· SC 1 Tel.47 3374 -19191 Fax 3276-32581
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"Lula disse que no seu governo não há sujeira escondida debaixo do

tapete, mas só que o tapete" delé e voador".

I

I

I
I�------------------------------------------------------------------------�

I'

.

.00 ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso
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CELSO MACHADO

� Se o documento,
apontar para ação
ilegal, o prefeito
responderá pelo ato

}ARAGUÁ, DO SUL-
Instalada em abril para apurar
supostas irregularidades na

quitação de débitos da

empresa Canarinho com o ISS

(Imposto Sobre Serviços) em

dezembro de 2005, a CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) da Câmara de
Vereadores ainda não

apresentou o relatório final.

Segundo o vereador e relator
Ronaldo Raulino (PL), o

parecer extraído de vários

depoimentos e documento
arrolados pela CEI, "emínen-

, ." ,

temente técnico , esta pronto
,

e deve ser analisado pelos
membros da comissão na

próxima segunda-feira à tarde.
Audiências corn todos que
estiveram diretamente envol-

.

vidos 'com o processo

produziram um calhamaço de
225 páginas. Se os membros
da comissão optarem pelo.
arquivamento por falta de

provas consistentes, '0 pro
cesso se encerra. Caso con

trário, será encaminhado ao

presidente da Câmara de

Vereadores, Carione Pava
nello (PFL), que deterrninará
a data para' votação em

plenário já, que, neste caso,

pode implicar cassação do

•

•

CESAR JUNKES

_.

#
- I

Vereadores devem analisar relatório final elaborado por Ronaldo Raulino .

mandato do prefeito. Raulino
não confir-mou, mas a

apresentação do relatório só

na segunda-feira teria cunho

estratégico por causa das

eleições em segundo turno

para governador. O prefeito
Bertoldi e a vice Roserneire
Vasel (sem partido) decla
raram apoio ao candidato Luiz

Henrique da Silveira (PMDB) .

Mais que isso e, também, por
causa das eleições de domingo,
alguns vereadores estariam

sendo pressionados para não

se manife s tarem sobre o

assunto nesta semana. "Não
m istur e i política COIU o

relatório", afirmou ontem o

relator porfe lefone ao O
Correio do Povo. Além de

Eleitor vai votar contra a

política velhaca, diz LHS

•

FLORIANÓPOLIS- "A nossa

vitória será extraordinária

porque o eleitor vai votar pela
coerência, pela lealdade, pela
retidão e contra a política
velhaca", A declaração é do
candidato a governador pela
Coligação Todos por Toda
Santa Catarina, Luiz Henrique
da Silveira, durante entrevista

coletiva em Florianópolis.
Lembrou que esta será a sua 11 ª

. , . . ,

vitoria ern cargos que· j a

disputou nas urnas, co ns i

derando as projeções dos
institutos de pesquisas de

intenções de votos. Comentou

que o adversário (Amin) está
: desesperado na reta final e

"lallçou mão de "promessas,

• ••

irresponsavers e

r inconstttucionais". Luiz

I Henrique fez um prognóstico
! de que sairá de Joinville, sua

i maior base eleitoral, com 160
•

: mil votos de vantagem. O

I candidato defendeu o

i aprimoramento do processo de

descentralização adrninis-

.

trativa. Um dos passos, disse, é
o novo orçamento enviado

pelo governador Eduardo
Pinho Moreira à Assembléia

Legisla tiva, promovendo a

descentralização levando em

consideração a proporcio
nalidade da arrecadação,
"Outro paradigma que vamos

quebrar é a sucessão e a

reeleição. Seremos os primeiros
a conquistar a reeleição, porque

• A •

neste ponto ternos expenencia
de sobra", afirmou.

CESAR JUNKES

Luiz Henrique: "voto pela retidão"

Raulino, que deixou da
.lide rança do governo
reclamando falta de apoio do
prefeito à sua candidatura a

deputado federal, são membros
. da CEI os vereadores Pedro
Garcia (PMDB) como

presidente, Jaime Negherbon
(sem parti-do), Dieter Janssen
(PP) e Eugênio Garcia (PSDB).
As suspeitas sobre a legalidade
da transação entre a prefeitura
e a empresa foram levantadas
porque o acerto de c.ontas entre

as partes e a emissão de notas

fiscais tem datas de meses e

anos diferentes: dezembro de
2005 e janeiro de 2006, respec
tivamente. Na ótica do denun
ciante,' o seçretário geral do
PSB, Emerson Gonçalves e de

,

vereadores da oposição, a

irregularidade teria sido come

tida com base no texto de lei

específic�. aprovada pela
Câmara de Vereadores que só

deveria vigorar em janeiro
deste ano.

A confusão aumen-tou

quando o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) enviou à Câmara
um novo projeto de lei retroa

gindo a vigência de lei anteri
ormente aprovada e por ele
sancionada ..A CEI ouviu três

'"

servidores do setor de tributos
da prefeitura, o procurador
geral do município, Jurandyr
Bertoldi, o ex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB), já que a pen
dência vinha da gestão
anterior, o próprio Bertoldi e

.

um diretor da empresa, entre
• •

outras pessoas.
A empresa quitou dívidas

.

aproxim.adas de R$ 190 mil,
parte delas com a doação de dois
ônibus usados e avaliados em

R$ 142 mil por empresas
revendedoras de 'veiculos. Lei

específica concedeu o direito à

empresa de usufruir de 500/0 de
desconto relativo a multas,
. _,,, .

Juros e correçao mone tarra

sobre o total de dívida. O
'restante foi pago em espécie.
Este também foi um dos
motivos de contestação já que

alguns en,tc;.ndem que a

quitação total da dívida deveria
ter sido feita com a doação de
bens móveis, como está em lei

aprovada pelo Legislativo e que
_ A

nao preve pagamento em

dinheiro.

Amin promete acabar com
tarifa básica para telefones

reapresentado e aprovado.
Segundo Amin, cada usuário vai

economizar cerca de R$ 38,00 por
mês, ou algo ao redor de R$ 450,00

.

ao an9. "Isso vai representar cerca
de R$ 50 milhões a mais na

economia catarinense", disse o

candidato, lembrando que o

projeto foi aprovado por duas vezes
pelaAssembléia Legislativa "e por
duas Vezes vetado pelo governo..

Uma vez por Luiz Henrique e

outra por Eduardo Moreira",
acusou.

CESAR JUNKES

Amin: "Sinto o cheiro da virada"
•

------------------ -------�-----��,

FWRIANÓPOLIS- "Este acordo,
-

que aproximou PP e PT foi selado
ern defesa de Santa Catarina, sem .

distribuição de cargos, pela
construcão de mais uma univer-

.
,

sidade federal, pela conclusão da
BR 101, da 282 e pela duplicação
das BRs 470 e 280", disse o

candidato referindo-se a ações que
pretende desenvolver em parceria
COIU o governo federal se eleito.
"Estou sentindo o cheiro da virada.
Estou com o PT porque sou contra
a privatização de empresas COIUO a

Celesc, a SC Gás, a Casan",
afirmouAmin. Disse, ainda, que o
atual governo quase liquidou o

Besc quando tentou retirar do
banco as contas da Casall. "No

•

primeiro turno, DS catarinenses
votaram COIU liberdade e os que

queriam ganhar no primeiro turno
foram derrotados". Amin, que se

eleito terá apenas 12 deputados em
sua base de apoio 11a Assembléia
Legislativa, garantiu que projeto
do deputado Paulo Eccel (PT) não
reeleito, pondo fim à tarifa básica
para os telefones fixos será

,

I
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Está explicado
Até hoje as obras de construção do novo terminal urbano
previstas para iniciar em agosto não começaram porque,

•

simplesmente, o contrato entre a prefeitura e a Canarinho não foi
assinado. Lá está previsto que a prefeitura faria o processo de '

indenização de área contígua e a empresa bancaria o custo incluído L
entre os R$ 3,7 milhões previstos como contrapartida pela ;

prorrogação da concessão do serviço por mais dez anos sem -

concorrência pública. Há quem diga que é proposital já que a .

prefeitura, neste ano e sabe-se lá quando, não desencalhará
pedido de empréstimo da ordem de R$ 24 milhões junto ao [
BNDES. Além do que, não teria como viabilizar sua própria "

contrapartida no projeto diante da situação de penúria financeira J
que assola os cofres do município desde o ano passado. Está aí �

um outro born assunto para ser levantado na Câmara de �
.

Vereadores, interesse de milhares de pessoas.

Mais prazo
Termo aditivo assinado ontem

pelo prefeito Moacir Bertoldi

(PL) e engenheiro Paulo

Obenaus, presidente da Acijs
e proprietário da Proma,
empresa vencedora de

licitação para a construção da
arena multiuso, amplia o

prazo para conclusão da obra
em seis meses. Pelo visto, o

dinheiro do Badesc só vem

depois de contados os votos
em Jaraguá do Sul.

Quando?
Quando é mesmo que os

servidores da prefeitura de
Jaraguá do Sul vão receber o
13°? Em duas parcelas, .

segundo a presidents do
sindicato da categoria, Idinei
Petry, em novembro e

dezembro por decisão da
maioria em assembléia ou em

parcela única, no mês de
dezembro como já disse o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)?

Saída
Para saber: prefeituras em

dificuldades com o décimo'
podem financiar parte da
dívida com os servidores na

Caixa Econômica Federal. O

ex-prefeito Irineu Pasold
(PSDB) fez isso sem

constrangimento. Isso desde
que a capacidade de
endiVidamento do município
não esteja comprometida. Ou
seja, situação de adimplência.
,

E hoje
Lá pelas 22h20, o Brasil
assiste hoje ao último debate
entre Geraldo Alckmin e Lula

pela Rede Globo, depois da
novela "Páginas da Vida". No
Brasil, normalmente, tudo que
'é importante só acontece

depois da novela das oito, que
sempre começa lá pelas
nove. A Globo queria
autorização do TSE para ir
além da meia-noite. Pedido

negado.
•

Será?
Do senador eleito Raimundo
Colombo (�FL), ao alinhavar
as características com que
pretende conduzir seu

mandato de oito anos, isso
se não virar secretário da
LHS. "Lutando sempre
contra todo tipo de injustiça,
a começar pela injustiça
social, que faz os ricos mais
ricos e os pobres mais.
pobres". Sem tirar nem pôr,
é o discurso do presidente
Lula.

•

1

Bom demais
No termo de compromisso
assinado entre o PMDB é o

PDT, para apoio a Luiz
Henrique, o candidato à

reeleição e o governador
Pinho Moreira aparecem,
ambos, como candidatos a

governador. Afora o deslize- a

não ser que Pinho já seja o

candidato para 2010- o

conteúdo é tão rico que
admira o eleitor não ter

prestado atenção nas

propostas de Manoel Dias.

,

•

•

,

,

,

,
j

j

•

l

\.
,

)

I

,

ISS: RELATOR CONCLUI PARECER SOBRE DENUNCIA

"

Pode?
Todo dia, o candidato Luiz

Henrique (PMDB) apedreja o

governo Lula.

,Paradoxalmente, em

Florianópolis, foi lançado na

quarta-feira um tal
movimento suprapartidário.
Para apoiar, acreditem, Lula e

Luiz Henrique. Não é à toa

que a cabeça de muitos
eleitores está feita um

liquidificador.

]

I

! .

Pois é
Pessoal humilde, que
aproveita períodos de

eleições para ganhar um

troquinho, desülava ontem
com bandeiras do 15.
Solitários e, por isso,
semelhante a um marcha
fúnebre. Perguntar não
ofende: não deveria estar com
eles o prefeito Moacir Bertoldi

(PL), mesmo que por alguns
minutos, já que trocou apoio a

LHS pela liberação de verbas
para a arena?

Rapidinho
Lula não perde tempo.
Recebeu catadores de lixo
reciclável no Palácio do
Planalto e mandou ver.

Decreto assinado no mesmo

momento determina que a

coleta seletivá em órgãos
públicos federais de todo o

país seja destinada
exclusivamente para
associações e cooperativas
dó gênero. E, mais: o BNDES
abrirá crédito para apoiar
projetos nesta área.

De olho
Os juízes do Tribunal Regional
Eleitoral já orientaram as

.

polícías Militar, Civil e Federal

para agir com rapidez e rigor
em caso de descumprimento
da lei neste domingo. Além
cos policiais, também foram
convocados colaboradores
para auxiliarem na' fiscaliza

ção durante todo o dia.
.

.
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•

A Polícia Militar de Guaramirim recebeu ontem um novo veículo
! que vai ser usado no serviço de rádio-patrulhamento. A entrega
I foi feita pelo'prefeito Mário Sérgio Peixer ao 'capitão Rogério

.1 Vonk. O Corsa Sedan 1.6 foi adquirido por R$ 33 mil, recursos
t

I oriundos de um convênio entre a prefeitura e a PM. Também em

I parceria, a prefeitura está executando obras de terraplanagem no
,

: terreno onde será construída a segunda Companhia da PM.
,
1

Só pra lembrar Dica
Na moção, o vereador justifica o

pedido para fazer frente "às
tendências nas áreas ríe gestão
pública que, modemamente,
clamam por uma política de bom
atendimento ao cidadão". E já
antevendo o argumento da

contenção de gastos, sugere que
as econornas "concentrem-se em

propriedades da própria prefeítura
os serviços cuja administração
está instalada em local hoje
alugado, ou ainda que se proceda a

exoneração do excesso de cargos
comissionados" .

I .

Certos vereadores, alguns até da

1_ oposição, têm o costume de se

pronunciar nas sessões para
-'-I agradecer preíeãos e secretários

I pelo atendimento a um pedido

I para instalação de tubo ou

( qualquer indicação igualmente
ínfima. Obrigação do preteão é
administrar, fazer. Foi eleíto e

recebe para isto. E a do vereador,
não é "lamber as botas", ao
menos que exista argum interesse

,

, escuso.

t

I

•

,

.

Entrevista
,

O presidente da Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de

· Schroeder, Alceu Grade, é o

I convidado desta semana do

programa Studio Atualidades
Entrevistas. Também diretor

presidente da' Grameyer, ele vai
falar sobre a empresa, a única da

: região a receber o prêmio FINEP/
2006 de desenvolvimento
tecnológico, entre outros assuntos.
O programa é apresentado por
Albino Flores e Fabiana Machado

·

e vai ao ar amanhã, das 7h30 às 8
I E horas, naStudio FM (99.1).
I
I

Indicação apresentada pelo .

vereador Marcos Mannes (PSDB)
para implantação da escola em

tempo integral em pelo menos

uma instITuicão de Guaramirim a
>

partir do ano que vem foi roneada
pelo colega petista Evaldo Junckes:
"Acho que não seria necessária a

indicação, até porque o senhor é
coordenador regional do PSDB e

esteve com Luiz Henrique no

sábado. Eu duvido que o

govemador não vá acatar um

pedido de vossa excelência".

Pegadinha

Volta!
Vereador Dieter .Janssen (PP)

t., -

apresentou, na sessão de ontem,
moção de apelo para que o horário
de trabalho na prefeITura de

Jaraguá do Sul vete a ser das
7h30 às 1.1 h30 e das 13 às 17
horas. O tumo único adotado
recentemente, como era

esperado, não agradou o público/
contribuinte, já que restringiu ainda
mais a disponibilidade de
atendimento.

No pé
Com a.afinnação, vereador petista
antecipou a vITória de Luiz
Henrique no próximo domingo e a

conseqüente derrota do candidato
a governador apoiado pelo PT,
Esperidião Amin (PP). E
contradisse sua própria declaração
de "bom relacionamento" com os

pepistas do município, visando à

eleição para prefeITo em 2008,
publicada ontem na coluna.

I ,

I .

•

NOTADE
.

.

AGRADECIMENT.O:
A farm1ia deWERNER HORST, consternados com
seu falecimento, ocorrido dia 18 de outubro,
agradecem aos familiares e amigos pelas flores e

,

palavras de conforto neste momento tão difícil.

Agradecem também, ao PastorWillian, a Pastora
Hulda, ao Dr. Cristóvão, à equipe de enfermeiros

•

e voluntários do Hospital Iaraguá pelo bom

atendimento

prestado.
Esposa, filhos e demais fa:miliares convidam para
o Culto que será celebrado dia 29/10, domingo,
às 9h na Igreja Evangélica Lutherana do Centro.

\
,

AFAMILIAENLUTADA

•

).
c
•

•

•
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ALIANÇA PP E PT: SENADOR COMEMORA DEBANDADA PETISTA A FAVOR DE LHS
,

I

•

,

,

Secretário de Aqnculturaé convocado para ir à Câmara
•

CAROLINA TOMASELLI

. � Candidato a vice
.

falou para clubes de
terceira idade em

Jaraguá do Sul

JARAGUÁ DO SUL - Depois
de falar para público
aproximado de 700 idosos, o

candidato a vice-governador,
Leonel Pavan (PSDB),
afirmou que será criado um

departamento exclusivo para
atender esta faixa etária se

Luiz Henrique (PMDB) for
reeleito governador. Na

quarta-feira à tarde, o senador
tucano participou de encontro
na Recreativa Marisol com

representarites de clubes de
terceira idade do município. A
ma ior ia dos participantes
colou adesivos do 15 e do 45,
números de Luiz Henrique e

do candidato presidente
apoiado pela coligação Todos

por Toda Santa Catarina,
Geraldo Alckmin (PSDB).

Pavan disse que o

departamento vai integrar a

Secretaria de
Desenvolvimento Social para
promoção de �ventos e outras

. atividades, e também "como
um elo de ligação das

reivindicações dos idosos com
o governo". Ex-prefeito de
Balneário Camboriú, o

s<�nador disse que sua esposa,
Maria Bernadete,
desenvolveu experiência

,

semelhante no município e,

inclus ive , colocou-se à

. ,

GUARAMIRIM - O presidente
da Câmara de Vereadores,
Marcos Mannes (PSDB),

•

convocou o secretário de

Agricultura, Pecuária e Meio
. .

Ambiente, Svdriei Silvio

Finardí, para participar de sessão.

O pedido foi feito pelo líder do

Pp, Alcibaldo Pereira Germann,
por conta das denúncias de
desmatamento em alguns
pontos do município, assunto
abordado pelos vereadores nas

últimas reuniões.

Os desmatamentos são

resultado de convênio de coope
ração técnica e institucional

\0

PIERD RAGAZZr DE FREI1.:S

•

t
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i
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•
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,
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!
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Senador tucano, sobre a aliança entre PP e PT: "É água e óleo. Não misturam".

.

disposição para atuar na área

dentro do governo estadual.
O candidato a vice

governador também comentou

o que chamou de debandada de
.

petistas depois do anúncio da

aliança entre PP e PT para
troca de apoio ao postulante
ao governo Esperidião Amin

(PP) e ao presidente Lula.
"Muitos (petistas) -não

estavam com Luiz Henrique
porque não en tend iam a

aliança com o PFL. O Amin

jogou tudo por terra, perdeu o

. discurso totalmente. Isso é U1U
•

"
j

-

DIFERENÇA ENTRE ALCKMIN E LULA E DE 60/0
O candidato a vice-governadortambém comemorou o resultado das pesquisas!
de intenção de voto no Estado, que numa crescente apontam a vitória de L
Luiz Henrique no próximo domingo. Mas ao ser perguntado sobre o resultado f
das pesquisas realizadas pelos mesmos institutps para a corrida presidencial, 1
que prevêem a derrota do candidato tucano, disse que uma pesquisa interna.
revela uma diferença de 6% entre Lula e Alckmin.Os últimos levantamentos?
oficiais mostram o presidente com vantagem de pelo menos 20 pontos.r
"Mas o Ibope não entra nas cidades pequenas como Jaraguá do Sul, por J

exemplo, e aí a diferença de Alckmin encosta no Lula", argumentou Pavan.
Segundo ele, diferente das pesquisas tradicionais em que é ouvida apenas)
uma pequena parcela do eleitorado concentrada nas principais cidades
brasileiras, a pesquisa interna, chamada trecking, é feita por telefone de maneira;
sirmltãrrea por todo o país com milhares de eleitores. )

"Acredito na virada, porque em Santa Catarina se discute o que fez e não fez;
No Brasil nâo é só isso" é corrupção. Toda semana existe um fato novo. E

\

bem diferente da campanha estadual. Aqui pegaram e prenderam. Lá estâo
todos soltos. Aqui é um e este governo pediu a prisão. Lá nâo. O Lula diz que

te_m direito de m�ntir. Ele ironiza os des�andos, ,ignor� os desmandos. E ele i
. nao pode fazer ISSO", comparou, referindo-se a pnsao do ex-consultor da

.

Secretaria estadual da Fazenda, Aldo Hey Neto, envolvido com o maior
. esquema de fraude no comércio exterior já desarticulado no país.

chute no traseiro de ambos os

lados. Não tem como explicar.
/

E água e óleo. Não misturam",
,

largou. •

)

. , ':'::j
,

J

,

firmado entre. o Estado, a Fatma
(Fundação de Meio Ambiente)
e o município de Guaramirim no

dia 13 de dezembro de 2005. I'No
meu entendimento, a supressão
de vegetação está extrapolando
o -convênio. Pode haver

interpretação errônea de

algumas cláusulas do contrato",
acredita Germann, que já foi
secretário de Agricultura. "O
secretário só libera a retirada da

vegetação mediante projeto feito
por profissionais da área de

engenharia florestal, mas a

responsabilidade de fiscalizar é

da polícia ambiental", explicou

-

denúncias à Fatma, Ibama e

Ministério Público".
o vereador. •

Ontem, o secretáriomandou
um ofício à Câmara informando

que não poderia participar da
sessão de ontem devido a

r

E continua: "Enquanto que!
os municípios vizinhos como

Schroeder, Massaranduba,
Corupá e Jaraguá db Sul

.
1

liberam sem problemas'
.

d i

projetos para o esen-

•

comprormsso • assumido
•

anteriormente, mas que. na
, . . "

proxima semana comunicara a

data de comparecimento. No
. documento, Sydnei Finardi já
antecipa as medidas que serão

tornadas. "No início do próximo
mês iremos à sede da Fatma, em

. Florianópolis, para solicitar o

cancelamento deste convênio
•

com a prefeitura, devido .aos

inúmeros transtornos de

•

volvimento e crescimento,'
Guaramirim, com certeza, vai

cancelar este convênio. E todos'
.

os que 'desejarem e neces-'
sitarem fazer novos invesJ
timentos em nosso munícípio
terão de solicitar as devidas

liberações junto aos órgãos
federais e estaduais" .

•

,

DES DEl 926
,
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SISTEMA VIÁRIO: COMEÇA MUDANÇA NO CENTRO DO MUNICíPIO

•

•

DAIANE ZANGHELINI

�� Motoristas podem
entrar na Epitácio
p'essoa pela rua do
Shopping Breithaupt
�, }ARAGUÁ DO SUL - A partir
,

· de hoje, os mo tor ist as que
,

· transitarem pela Avenida
e

"Getúlio Vargas têm uma nova
- .

�JDção de tráfego: a Rua Emílio
�,Carlos Jourdan, onde fica o

.

�' .. hopping Center Breithaupt.
lA instalação de uma mãón
�tnglesa (circulação pela
��squerda da pista) nessa rua é

?parte da mudança do sistema
. '__ 'f. '" •

��larlo que começou em agosto

� já alterou o sentido das ruas

�25 de Julho, Martin Stahl,
bGuilherme. Cristiano
."

t,Wackehagen e Olívio
, ,

SDomingos Brugnano.
, '-,\

;:.,.; De acordo CaIU o secretário .

de Urbanismo, Afonso Piazera

Neto, a mão inglesa vai reduzir
o engarrafamento no sinaleiro.
próximo ao Colégio Evangélico
[araguá, e facilitar a entrada na
la teral Es theria Lenzi
Friedrich. "Essa mudança vai

evitâr Ô tu�ulto' ná' l1o'fa de'
,

mudar de pista, já que o fluxo
nesse trecho será menor",
explicou Piazera.

Outro objetivo da alteração
é facilitar a entrada no

estacionamento do shopping,
Até ontem, era preciso passar

FOTOS, CESAR JUNKES

pela Epitácio Pessoa para entrar
na Emílio Carlos; agora, o

motorista entra 11a rua do

Shopping direto pela Getúlio

Vargas. Do outro lado da via, o
sentido do tráfego permanece o

mesmo: quem vier da Epitácio
Pessoa e quiser transitar pelo
Centro passando pela Getúlio

Vargas, ou estacionar no

shopping, vai continuar

en trando na Errrílio Carlos

[ourdan normalmente.
Para isso, os funcionários da

secretaria de Obras reduziram,
.

.

na tarde de on tem, a ilha
divisória da Emílio Carlos

[ourdan. Hoje, a equipe de obras
da prefeitura vai pintar Ul11a

faixa amarela nessa rua para
alertar sobre o sentido duplo;
depois, serão colocados taxões

em toda extensão da via, Entre
a entrada e o estacionamento

do shopping haverá urna

divisória executada corn

taxões.

Segundo o

Piazera, a próxima alteração no
trânsito .engloba a inversão de
sen tido nas duas principais
ruas do Centro do município:
Marechal Deodoro e Reinoldo
Rau, mudança que ainda não

tem datá definida para
acontecer,

, .

se cr e tar io

Procon promete multar lojas que não informam preços
}ARAGUÁ DO SUL - Mesmo

-corn a lei que obriga todos os

comerciantes a informar o

preço dos produtos expostos
nas vitrinas, a maioria deles
não cumpre a determinação.
Para coibir a prática, a equipe
de fiscalização do Procon de

Jaraguá do Sul deixou de lado
. -

as onentaçoes e passou a autuar

as lojas irregulares.
(

j Conforme explica a fiscal

Cristiane Stammerjohann,' o
trabalho foi motivado pelas
denúncias da comunidade e

deve passar por todos os

estabelecimentos do muni-
,

cípio. Iniciadas no Shopping
Breithaupt, as visitas devem

prosseguir assim que problemas
internos do Procon sejam
solucionados. O objetivo é fazer
os proprietários ficarem
atentos à legislação vigente,
instaurada emmeados de 2004,

" .

• porém até agora não regula-
o

> mentada ..
t

C Um decreto, programado
· para entrar em vigor até o final
,

desse ano,' trata dessas
. ,. .

controversias, que giram em

terno do tipo correto de

etiqueta para os itens em

exposição. Atualmente, são

permitidos três modos: nas

Dia: 31 de outubro (terça-feira)

Horário: 20 horas
Local: Grande Teatro SCAR

.
.

Um espetáculo sobre pró-atividade, profissionalismo, empatia e solução de
problemas nas mais complicadas situações de atendimento, A peça mostra a

saga de quatro profíssionais de atendimento no enfrentamento de gra'ndes
desafios apresentados por seus clientes.

O teatro tem como característica, atingir em profundidade o espectador,
criando uma experiência inesquecível. Outro aspecto relevante é a motivação
e identificação despertada pela experiência teatral e vívencial, criando
empatia entre o público e os personagens de cena e com as situações
retratadas. Dessa forma, uma peça de teatro trelnamento equivale em termos
de aprendizagem, a cinco vezes mais tempo de treinamento convencionaI.

. "" Motive sua equipe e participe!

A consumidora Osmaira Lunelli diz que só entra nas lojas ao ver o preço

gôndolas, a partir de código de

barras, ou em todos os produtos,
Para a' consumidora

-,

Osmaira Lunelli o ideal é que
o preço esteja fixado n as

<,

vitrinas, não importando qual
a forma. "Eu só entro nessas

loj as", enfa tiza. DOl1a de um
,

estabelecimento desses, Irene
Mueller, apenas informa o

valor das roupas vendidas

porque a lei a obriga. Do

contrário, abandonaria
. qualquer tipo de etiqueta, "Se
as pessoas entrarem para

perguntar tenho a chance de
mostrar outros produtos e

vender mais", completa.
A opinião de' Marlize

Schmidt é semelhante. A
vendedora diz que as vitrinas

montadas a partir de itens com
preço divulgado intimidam os

clientes. "Se não coloco as

etiquetas, eles perguntam e

posso explicar as características
e as formas de pagamento",
finaliza.

. Mesmo C0111' as' constantes

reclamações do segmente,
todos os proprietários de lojas
devem ficar atentos, Aqueles
que forem, flagrados pela

. .

fiscalização do Procon correm

o risco de desembolsar de R$
200 a R$ 3 mílhões, conforme
o rendimento da empresa.

(Kelly Erdmann)

•

•

Realiz.ação:
,

APEVI
ASSOCIAçAO OAS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS 00
VALl: 00 ITAPOCU

Apoio:
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.
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II INDICADORES ECONOMICOS
. •.MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAL'

.

,

COLAR (EUA) COMPRA VENOA

COME8CIAL 2,137 2,139 �

PARALELO 2,260 2,360 11

TURISMO 2,087 2,230 11

EURO
· ,

COMPRA VENDA

2,712 '2,716
PESO (Argentina)

I
� I

i
,

I 0,524 0,524

• BOLSAS DE VALORES ". '. • POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

11 BOVESPA 39,843 0,210/0 •

11 COW JONES (N. York) 12.163 0240/0

11 MERVAL (8. Aires) 1.777 060%

• NIKKEI (Tokio) 16.951 139%

0,690 ,

I
I
"t

I

I
,
,

I
I

.
.

,

• CUB' outubro
R$895,86

,

I
r.

NOTA DE AGRADECIMENTO
, ,

,

A Família TRAPp, profundamente sensibilizada com O!
falecimento do Sr, EUGÊNIO TRAPp, agradece a todos os que I
a ela se uniram, na solidariedade e na prece, por ocasião das!
inúmeras manifestações ,e homenagens de solidariedade, fé, i
estima, carinho, orações e pensamentos,

'

Agradecimento especial aos Médicos, Enfermeiros, Hospital, '

Jaraguá, Corpo de Bombeiros Voluntários, Polícia Militar, Igreja
I

Evangélica Lutherana Apóstolo Pedro, Coral da Igreja, Pastores I
e a todos aqueles que enviaram flores e prestaram a última I
homenagem. !
Todas as manifestações nos confortaram e nos encheram I
de esperança, principalmente porque sabemos que Deus
chama apenas os escolhidos por ELE, aqueles que cumpriram
sua missão junto a nós e que por-isso, agora merecem estar

.

ao seu lado, Deus é aquele que tem o poder de nos conceder
a vida e de nos tirá-Ia e, no momento que ELE decide nos:
levar é porque reservou algo melhor para nós, pois somente:
os bons e os justos são os merecedores do Reino de Deus. ;

Com renovados sentimentos de gratidão e amizade, conelda I
a todos para o Culto de 7° dia, que será celebrada na Igreja
Evangélica Lutherana Apóstolo Pedro":" Centro, no dia 29 de;
outubro de 2006, às 9:00 horas, '

I

I
FAMíliA TRAPP ENLUTADA
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R$ 25,00
para Nucleados

R$ 27,00
para Associados

R$ 30,00
demais interessados

i
,
•

•
,
,

,
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Seres 1IIIIIIGI'(),\'

� 32757024.
eventoll@apevl.com.br

•
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Vem ai a maior e mais valorizada premiação publicitária de Santa Catarina.
Você, que é agência associada ou não ao Sapesc, inscreva já suas melhores

peças no 30 PrêmioCatarlnense de Propaganda .

• Agência do Ano em Criação' Redator do Ano' Diretor de Arte do Ano
• Melhor Produtora de Video' Melhor Produtora de Áudio' Melhor Fotógrafo
• Destaque Empresarial.
Cada uma das cínco regiões (Norte, Sul, Oeste, Vale do Ilajai e Grande

Florianópolis) terá também a sua própria premiação, com medalhas de Ouro,
Prata e Bronze, além de melhor Agência Regional.
Vamos lá! Faça uma seleção dos seus melhores trabalhos e coloque
sua cabeça a prêmio.

INSCRiÇÕES ATÉ 1° DE NOVEMBRO ( w.sapesc.com.br/premiocatarinense) INFORMAÇÕES (48) 3223-3101

•

•
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MAIS UM CAPíTULO: DIFERENÇA GIRA EM TORNO DE R$ 19 MILHÕES
,

I

i

.
.

•

•

FOTOS: CESAR JUNKES

I Prefeitura. A construção vale
atualmente cerca de R$ 5 milhões,

Em contrapartida, Irineu
Pasold, prefeito na época em que
as negociações avançaram em

busca de um acordo, mostra
discórdia quanto aos valores

divulgados. "Nem R$ 20milhões

(pedido da Salvita) e muito

menos R$ 5 milhões (avaliação
atual do imóvel)", destacou em

entrevista aoO Correio do Povo.
.

. .

Segundo Pasold, no ano de 2003,
em acordo com o então advogado
da entidade, Murilo Barreto de
Azevedo (já falecido) e com a

participação de representantes da
.

Acijs (Associação Comercial e

I
! .

r
.

mas, além dessa quantia, existe o

processo indenizatório que
tramita no Tribunal de Justiça
desde o final da década de 1980.

Conforme explicações de
, Azevedo, a Salvita já foi
reconhecida pela justiça como

legítima. dona do Parque de
Eventos. Por isso, ela teria direito

assegurado por lei de receber pelos
quase 20 anos desde que "a

administração do ex-prefeito
(Ivo) Konell se apoderou da área
e começou a fazer obras".

I

•

Jurandyr diz que não existe a possibilidade da prefeitura pagar R$ 20milhões
ELSO MACHADO/KELLY ERDMANN

Bertoldi, afirma que "não existe

a mínima' possibilidade da

prefeitura pagar R$ 20 milhões
de indenização pelo uso do local,
o advogado encarregado pelo
caso, Sávio de Azevedo, é

categórico: "Alguém vai ter que
"

pagar.
Para o responsável pela defesa

da Salvita
.

(Sociedade
Assistencial ao Lavrador do Vale
do Itapocu) não há nenhuma
chance de a entidade desistir de
receber o .valor equivalente à

.

retomada de posse por parte da Para o advogado Sávio de Azevedo "alguém vai ter que pagar"

i� Valor de indenização
pela utilização do

Parque de Eventos
I

gera polêmica

}ARAGuÁ DO SUL - O

problema criado em terno do

. Parque Municipal de Eventos,
Ique se arrasta na justiça desde o

I
final da década de 1980, ainda não
Item data para ser resolvido.

Enquanto o procurador-geral da
I administração pública, Jurandyr
I

Industrial), estudos levaram a um

denominador comum: R$ 1,2
milhão. O final da pendenga era

anunciado,. quando, em

. assembléia, os associados

exigiram acréscimo de R$ 350
mil. "A prefeitura não aceitou e

tudo caiu por terra", explica o

advogado Sávio Azevedo, filho
de Murilo.

.; '"'Í'i

•

Hoje, com base na avaliação
realizada naquela época por
fiscais de ambas as partes.. a

indenização chegaria a R$ 20
. .

milhões, mas o município não

concorda com o valor.
I

•

Uma edi9�o especial
com d "melhor das
Festas·-a Férias de

•
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Apontado
como o mais
importante
do Estado.
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PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Quadrilha de desmanche pode t'
.�

. ter ligação com tráfico de drogai

.
..

,

.
,

•

,'�

.

[

C1
B

•

L'

}ARAGUÁ\DO SUL - Depois que adroga seria jogada em,um J�
de apreender três quilos e meio rio, a pedido de um amigo que ,

• I

de maconha escondidos no está preso. Mais tarde, em"
J

. quintal de uma casa na Rua depoimento no Presídio)
Francisco Hruschka (Bairro Regional de Jaraguá do Sul, '

,

São Luis), a Polícia Militar de Maurício assumiu que a droga.
Jaraguá do Sul encontrou, na veio do município de Dionísio
tarde de quarta-feira, mais Cerqueira (SC), na divisa do .

20,31 quilos da droga Brasil com a Argentina, e que,
,

escondidos dentro do cilindro foi levada para a residência em :
de gás natural veicular do uma camioneta furgão:
carro Golf, usado pelo Fiorino par Sidney Berty, 39,

. professor de boxe Maurício de anos, preso na noite de �
Souza, 33 anos (mais conhe- segunda-feira em uma.

cido como "Chiquinho") e O· residência na Vila Lenzi, onde
sobrinho Rafael de Souza, 23. funcionava um desmanche, J

A dupla foi presa namanhã de Com Sidney também foi)
quarta-feira, após uma' preso [oni Gilberto Darn, 39,1.
denúncia anônima.

. proprietário da residência no.,
•

Durante a tarde, a Polícia Bairro São Luis. Esses indícios'
Militar e a Polícia Civil reforçam a suspeita da polícia]
retornaram ao local com um de que Maurício seja)
cão farejador e descobriram a trafícante e que o crime esteja

•

droga embalada dentro do relacionado com a quadrilha,
cilindro. No interior da de Sidney e jonique atua com'
residência também foram roubo, receptação e

encontradas várias peças de desmanche de veículos na

carros "desmanchados", 217 região norte do Estado há
pinos usados para remarcar mais de cinco anos. De acordo
chassis, uma motocicleta com a Polícia Militar,!
Suzuki Yes 125 cilindradas e o Maurício teria histórico de'

chassi de um carros com placas .' desmanche de yeículo e já foi
deBlumenau., preso outras vezes. (Daiane

No início, eles disseram Zanghelini)

•

1

"''',
3°Prêmio

Catarinense de
Propaganda '

E o mais'
invejado'

por todos. I
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RECUPERAÇAO: FINAL HOJE
,

�ULIMAR PIVATTO

'.,.Equi,pe perdeu a

[primeira partida e

precisa vencer hoje
-

,

[para ficar na briga
,

JARAGUÁ DO SUL - Se a

'semana, passada foi de

,decisões para o futsal
,

,

fj araguaense, onde três
, '

fcategorias se classificaram

ipara as finais do Estadual,
[agora é a vez do basquete,
:Além da equipe adulta,
lferninin a, quem também
I '

,disputa o título estadual são
'as meninas do infantil. O

:time do J àngada/FME,
;comandado po� Vivian

'Campos, vai em busca do

.bicampeonato da categoria.,

:N a primeira p ar tid a da
: decisão, na quarta-feira em

Xaxim, as jar agu ae nse s

: perderam o 'jogo por 56x48 e
I

precisam vencer 110je, às ISh
i
no Arthur Müller, para levar

,

: a decisão para 8. terceira

: partida, amanhã, às' 10h30,
, no mesmo local.

"Perdemos a primeira por
,
causá 'da' pressão' dai'tt'li'c'il:la:,, ,

, , .

! que "ló tou o gl'há'sio em
,

, Xaxim. Estávamos ganhando
por dez pontos e começamos
a nos perder durante o jogo e

'não conseguimos mais nos,
I

! encontrar. Por isso, peço para

,

•

•

\

•

•

• •

•

CESAR JUNKES

AÂDIO ;6�
JAf2AGUÁ

....,.. ,�.

,

•

Equipe infantil precisa vencer o jogo de hoje contra Xaxim para provocar a terceira partida

que a torcida nossa também

compareça para nos ajudar",
comentou Vivian. A equipe

,

jaraguaense é toda formada

por atletas da cidade e tem

como base a categoria mirim

campeã no ano passado ern

-c ima da mesma equipe de
Xaxim. "A' diferença é que
elas (Xaxim) contrátaram

duas meninas de fora",
explicou a treinadora.

Vivian também aposta que
a partida não deve ser muito

diferente, já que as duas
,

,

1 "
,

i Vasco vence o Flamengo de,
I

! virada e assume o 50 lugar
I

Rio DE JANEIRO (RJ), - Deu
,

i Vasco no clássico contra, o

i Flamengo, ontem, 110Maracanã.A '

,
•

, equipe cruzmaltina saiu atrás no
: marcador, luas conseguiu a virada
! '

: sobre o arqui-rival e deixou o
,
,

estádio com um triunfo por 3x1,
em partida válida pela 31a rodada
do Campeonato Brasileiro. Obina
mareou o primeiro para o rubro

negro ainda no primeiro tempo e

Abedi empatou antes do intervalo.
Na etapa.final, Leandro Amaral e
Jean decretaram a vitória doVasco.

•

• iOM.R!,,�ulta�!!.s__
Vasco 3x1 Flamengo
Internacional1xO Juventude
Fluminense 1 x2 Grêlnio
Santa Cruz Ox1 Fortaleza

, '

,
,

•

Com o resultado, os

comandados de Renato Gaúcho

passaram a somar 50 pontos e

ocupam a quinta colocação, mas
podem deixar a zona de

classificação para a Copa
Libertadores caso o Paraná Clube
derrote o Atlêtico-PR no sábado. '

O time deNey Franco, por suavez,
estacionou nos 42 e ficou em nono.

Na próxima rodada o Vasco
enfrenta o Atlético-PR em

Curitiba e o Flamengo recebe o

SantaCruz.
•

equipes têm estilos de jogo
muito pareciélos. O que vai

mudar são as circunstâncias
do c onfr o n to. "Lá
e.nfr e n tamos também um

. /' . .

grnasio muito quente e as

atletas ficaram cansadas

r.ap idamen te. Por isso, o

'placar foi ba:ix'o;'até pelo alto,
número de erros devido a este

cansaço", disse. Ela também
disse que não é hora de mudar

esquema de jogo, mas diz que
ter todas as jogadoras em

condições, ajuda e muito.

"Agora não é hora de mudar o
. . ."

que treinamos o ano mterro ,

afirmou.

Segundo a treinadora, o

ponto forte do esquema tático

da equipe é a velocidade que,
aliada a boa marcação, gera

•

um bom contra-ataque. Mas
a principal característica está

-

fora de quadra. "E um grupo
muito unido. A gente percebe
que elas se doam umas pelas

. - .

outras e lSSO e mu t to

importante para todo O'

elenco", afirmou Vivian.
,

-

Figueirense quer estádio cheio

para enfrentar o São Paulo
FLORIANÓPOLIS Para

enfrentar o líder São Paulo,
amanhã, pela 31 ª rodada do

Campeonato Brasileiro, a diretoria
do Figueirense espera contar com

o apoio dos torcedores e quer que
todos os 19.9081ugares do estádio
Orlando Scarpelli estejam
ocupados. No entanto, apenasIf
mil bilhetes serão vendidos, já que
o restante pertence aos associados. '

Esse poderá ser omaior público da
equipe de Santa Catarina na

competição, urna vez que

superaria a marca registrada
contra oAtlético Paranaense, que

,
teve a presença de 14.489
torcedores.

Para o duelo de sábado, o

técnicoWaldeluar Lell10S não terá
o meia Cícero; que recebeu o

terceiro cartão amarelo e está

suspenso. Em contrapartída, a

equípe terá os retornos dozagueíro
Chícão e do atacante Diego.

. Apesar de. não particípar des
treinos da última quarta, o

atacante Soares, artilheiro da
equipe C01U 12 gols, está em boas
condições físiças e deve partícípar
do jogo. No entanto, Lemos só vai'
definir a equipe que enfrentará o

São Paulo na sexta-feira, O time
. de Santa Catarina é o oitavo

, ,

colocado no Campeonato
Brasileiro, com 43 pontos. -

SÃO PAULO - O zagueiro
Fabão sentiu dores no joelho
esquerdo e saiu de campo antes do

"
fim do treino do São Paulo,
realizado na manhã de Ontem, no
CT da Barra Funda, e pode
desfalcar a equipe na partida deste
sábado, C011tra o Figueirense, em
Florianópolis. André Dias foi o
substitute nos minutos finais do

,

treino, e é o principal candidato a

ocupar a vaga se o titular não puder
•

Jogar.

Para o zagueiro Miranda. que
já está confirmado como titular,
tanto faz quem estiver em campo.
Ele diz que está satisfeito por ter

conseguido conquístar a confiança
da torcida, depois de chegar

.

praticamente incógnito à equipe
,

e COtU a responsabilidade de
substituir um ídolo COIUO Lugano
- de quem herdou inclusive a

camisa 5. "O ímportante é
mostrar meu trabalho e ter uma

boa seqüência", avisou.
A presença de Fabão é a úníca

dúvida de Murley Ramalho para
escalar a equipe, cuja única

alteração em relação aos titulares
é a volta de Ilsínho para a lateral.
direita, no lugar de André Dias.
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Brasileirão Série A
I" 'sâiiid'Q, .. ... .. .

16h Figueirense x São Paulo
16h AtlétiCQ-PR x Paraná
16h Ponte Preta x Botafogo
18h10 Santos x sao Caetfno
16h10 Goiás x Cruzeiro

GLASSIFICAVAQ
,

J � o op Ot 50
�n .9 4 .�� ªº., .�.�
31 6 7 42 30 12
�1 7 � 52 ã'r IS
ao 7 S 49 29 20
31 11 1 46 a� 7
30 4 11 46 37 9
30 I ''1'0 9 44. S'í 7
30 10 9 42 37 5
�1 11 13 ªt 36 ·1
30 9 , 10 40 31 9

... � � ali I
il 45 46 • 1" .

ill �'f 14 Al 39 S
11 15 26 41 ·13
1li j� �§ 54 ·6
a 14 41 52 ·11
g JR se 65 ·17

31 6 12 36 47 ·12
.� .1Q �1 '12 .1J
24 6 19 33 62 ·29

•

Arena
,
,

Ontem de manhã, o prefeito Moacir Bertoldi se reuniu com o ;

proprietário da Proma, Paulo Obenaus, para conversar sobre a �
Arena Jaraguá. Eles estiveram no gabinete do executivo e

assinaram um termo aditivo do prazo de entrega das obras.
Agora, a empresa responsável tem mais seis meses para ,

'

..

concluir os trabalhos. Uma boa iniciativa de ambas as partes,
que sabem da importância da obra para a cidade e devem
trabalhar unidas para que a cidade possa usufruir desta
grandiosa obra. Nunca é demais lembrar que o espaço não
servirá apenas para eventos esportivos e será uma referência

para outras cidades. Jaraguá do Sul merece um espaço como

este, mesmo que demore mais um pouco.

Tênis 1
A ATP anunciou ontem que
alguns torneios da

temporada 2007 terão um

novo formato de disputa. Ao
invés de eliminatórias

simples até a grande
,

decisão, as competições
terão a inclusão de uma

fase de grupos, chamada de
"round robin" no tênis. A

primeira experiência
. acontecerá logo no primeiro
torneio do ano, em Adelaide

(Austrália) .

Levir Cuipi
, ,

Já o técnico Levir Culpi
.

foi novamente absolvido

pelo STJD. Ele foi julgado
em segunda instância por
invasão de campo na

partida CRB Ox1 Atlético
Mineiro, em Maceió (AL),
no dia 9 de setembro pela
Série B do Campeonato
Brasileiro. "Não piso
'nunca mais fora da linha
da minha área", disse o

técnico, bastante
aliviado.

.'

.
'

Tênis 2
De acordo com os

organizadores, 16 jogadores
se enfrentarão em uma

eliminatória simples na

primeira rodada. Os oito
classificados se juntarão
aos 16 cabeças-de-chave e

formarão oito grupos com

três tenistas. Aí os

primeiros colocados de
cada grupo avançarão para
as quartas-de-final, quan.do
a disputa volta para o

sistema de mata-mata até a

decisão.

Redução
Goleiro do Santos, Fábio
Costa teve sua punição
reduzida de sete para
dois jogos pelo Superior
Tribunal de Justiça
Desportiva, ontem. Já .

que o jogador cumpriu
três partidas, o arqueiro
'está liberado para. o
próximo compromisso do
time alvinegro, diante do
São Caetano, amanhã, na

Vila Belmiro, pelo
Brasileiro.

l
I

. ,
,
.
'.

,
,

,

I
,

l�
,

\ ..

Coxa
O Coritiba joga fora de casa,
hoje, às 20h30, contra o Vila
Nova, no Estádio Serra
Dourada, em Goiânia, para
tentar retornar ao grupo de
acesso do Campeonato
Brasileiro da Série B. A

equipe- paranaense está na

sexta posição, com 47

pontos, dois a menos do

que o quarto colocado, que
é o América de Natal.

Retorno?
Menos de quatro dias
depois de ter chegado em

quarto no GP do Brasil,
última prova anunciada

por aposentadoria, o

alemão Michael
Schumacher pode voltar
às pistas. O
heptacampeão de F-1

quer no momento

aproveitar alguns anos de
descanso para viajar o

mundo e não descarta
retornar a pilotar depois
disso.Avaí

No outro jogo da noite, Avaí
e Paysandu se enfrentam no

Estádio da Ressacada, em

Florianópolis (SC), jogando
as últimas fichas pelo
acesso. O time catarinense
é o 110 colocado, com 40

pontos e. vem de derrota

para o Atlético-MG, por 4x1,
O Paysandu empatou na

última rodada com o '

Guarani e está em décimo
•

,

na tabela,

Basquete
Quarta colocada no

Mundial realizado em São
Paulo, a Seleção feminina
de basquete defende uma

.

renovação na comissão
técnica verde amarela e

principalmente a saída do
técnico Barbosa, em

preparação para o Pan
Americano no Rio em

2007, liA mudança vai
estimular as atletas por
um trabalho novo, por
uma briga de posiçãO",
defende Janeth,

Lela
o técnico Emerson teão
não se livrou tàtalmente da
ameaça de suspensão pelo
Superior Tribunal ae Justiça
Desportiva por causa da
expulsão no clássico contra
o Santos, A Procuradoria
Geral da entidade entrou
com tim recurso ontem e o

caso será novamente
Julgado, com previsão de
acontecer daqui duas
semanas .

-
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Na compra de um veículo Ol�m, você leva
,

para casa o leãozinho de pelup.la da �e�ieot,
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• Venha fazer um
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A Peugeot tem uma rede de mais de
t 20 concesslcnârlas no Brasil. •

É barato manter um Peugeot

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

Brusque - (47) 3396-866.
Av.lauro Müller, .50

Jaraguá do Sul - (47) 3370-1900
Run Coronel Bernardo Grubbil, 250 • Centro
S�row Room· Sopei'tflfltel' An�lor,1

Blumenau - (47) 3331-4500
Rua Repúblíca Argentina. 2.1 03

Strasbourg
Will'll ,ªttã£�eyllfU.Cem .. br
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PESQUISAS CONFIRMAM VANTAGEM
DE MAIS DE 20 PONTOS DE LULA

SOBRE ALCKMIN. ® 82
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'liBGE: TAXA DE DESEMPREGO CAI NAS SEIS REGiÕES METROPOLITANAS DO PAís

�'
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� Queda no

desemprego
se deve à redução de

5,3% na procura por'
, trabalho e ao aumento
de 1,2%,no número de

pessoas ocupadas

reduziu de 10,6% em agosto
,

para 10% em setembro. E a

menor taxa desde janeiro de

2006, quando o desemprego
atingiu 9,2%. Por outro lado,
a renda do trabalhador'

,

Pesquisa Mensal de

Emprego, real izada pelo
.IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística),
mostrou que a taxa . de

desemprego nas seis regiões
metrop o litanas .do país

também caiu.
Na c o m p ar a ç

â

o com

setembro de 2005, o

desemprego registrou .alta de

0,4 ponto percentual.
Naquelemês do ano passado,
a taxa estava em 9,6%.
Atualmente, o contingente
total de desempregados
atingiu 2,3 milhões.
Na avaliação do IBGE, a

queda no desemprego se

,

I,

,

deve a uma redução de 5,3%
na procura por trabalho e ao

aumento de 1,2% no

contingente de ocupados. O
emprego formal (com
carteira de trabalho assinada)
subiu 5,6% na comparação
com setembro de 2005, após
avançar 5,9% em agosto
deste ano.
O rendimento médio real do

,

,

trabalhador em setembro foi
de R$ 1.030,20, registrando
queda de 0,·8% na

"'" . '
'"

comparaçao com o mes

anterior. Mas, em relação a

setembro do ano passado, o

aumento foide 2,7%.

AE

,

Ministério vai capacitar
1,2 mil jovens no Brasil

O Ministério do Trabalho e

Emprego, _

Luiz Marinho,
lançou ontem a segunda
edição do Consórcio Social
da Juventude de Belém, ação
que integra o Programa
Nacional de Estimulo ao

Primeiro Emprego. O projeto
vai capacitar 1,2 mil jovens,
com idade entre 16 e 24 anos

'e de baixa renda, em cursos

profissionalizantes.
Com duração em torno de
400 horas aula, o programa
tem como objetivo preparar o
jovem que não tem

.'" . ,

experiencta e que esta em

busca do primeiro emprego.
Ao final do curso, a meta é
inserir 300/0 dos capacitados
no mercado de trabalho,

. �

sejam em ocupaçoes com

registro em carteira, em

atividades geradoras de
renda ou ações
empreendedoras.

;, ,
, I

,

t, ...)
'I •

"
,

O curso é dividido em dois
módulos. Na formação
profissional, que compreende
200 horas, serão oferecidos
21 cursos, como oficinas
escola de beneficiamento de
sementes, bijuteria e, cintos,
bolsas artesanais, estamparia,
tecelagem, paisagismo e

jardinagem e cozinheiro.
Na qualificação básica, com

,

220 horas, os estudantes
terão aulas sobre valores
humanos e cidadania, saúde
e qualidade de vida, inclusão
digital, estímulo à elevação
da escolaridade e orientações
para o mundo do trabalho e

empreendedorismo. O
ministério vai destinar R$ 2,8
milhões para qualifícação,
custeio, investimento e

pagamento 'do auxílio
. financeiro.

I

,

Ao desenvolver um projeto para o

segmento industrial, o escritório
Casa D arquitetura e design tem a

preocupação com todas as

interfaces envolvidas no processo,

sendo necessário que o resultado
, '

final esteja alinhado com as

necessidades da produção. A

variação de opções de métodos
•

construtivos é ampla, deixando-se
de lado tecnologias mais comuns,

para buscar,alternativas que tragam
a melhor relação custo/benefício.

Nas fotos, um projeto desenvolvido
•

pela Casa D, que alia estes

requisitos, além de se destacar pela
preocupação com padronização para

, futuras expansões. Foram
•

desenvolvidos e criados ambientes

funcionais e flexíveis, com uma

atmosfera contemporânea. O
resultado deste trabalho foi uma

solução arquitetônica que

surpreende e encanta, sem
,

desqualificar o segmento
de atuação..

•

,
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CNT/SENSUS: PESQUISA APONTA LULA COM 26,4 PONTOS A FRENTE DE ALCKMIN

•

.,

..... Consulta mostra que
o petista cresceu em

todas as regiões do

país, especialmente
entre aqueles com

'salário maior

Pesquisa CNT /Sensus,
. divulgada ontem, aponta o

presidente Lula (PT) corn

26,4 pontos percentuais à

frente do candidato do
PSDB, Geraldo Alckmin.
De acordo com a consulta,
se as eleições presidenciais
fossem hoje, o petista
venceria com 63,2% dos
votos válidos, contra 36,80/0
dados ao tucano. O
-resultado confirma a larga
vantagem de Lula em

relação ao adversário

apresentada por outros

institutos de pesquisas.
Lula aparece na 'pesquisa

com 57,50/0 das intenções de
voto e Alckmin com 33,5%.
Brancos e nulos somam

I

3,30/0. Indecisos são 5,9%.
Na consulta espontânea, o

. '

petista lidera com 53,90/0 e

o tucano aparece com

31,4%. O CNT /Sensus
ouviu duas mil pessoas em

195 municípios, entre os dias
23 e 25. A margem de erro

. é de três pontos percentuais

Ao

, 8'
•

• •

para mais ou para menos.

RENDA - Entre os

eleitores com renda de até
,

UIU salário mínimo, Lula tem

69,7% e Alckmin 22,60/0.
Até cinco salários mínimos,
o petisja tem 580/0 e o tucano

32,5%. De cinco a dez, Lula
tern 47,7% contra 42,3% de
Alckmin. O tucano vence

de 47,9% a 42,90/0 na faixa
entre dez e 20 salários
mínimo e de 65,7% a 31,40/0
entre aqueles que recebem
acima de 20 salários

Lula aparece como favorito para vencer as eleições em todas as pesquisas
, .

rmrumos.
-

REGIOES - O Nordeste
continua sendo o ponto forte
do presidente ,Lula, que

aparece com 74,80/0 das

intenções de voto, contra

18,60/0 de Alckmin. Na

região Sudeste, o petista

tem 50,9% e o tucano 36,70/0.
No Sul, a disputa está

equilibrada: Lula tem

45,50/0 e Alckmin, 45,20/0.
Nas regiões Norte e Centro
Oeste, o candidato do PT
tern 58,30/0 e o presidenciável
do PSDB 38,40/0.

Líder do PT
-

faz apelo ao
. I

bom senso

•

•

O candidato do PSDB à

Presidência da República,
Geraldo Alckmin, negou
ontem que o partido tenha
errado no passado ou ao

longo da campanha, o que
acabou comprometendo o

desempenho dele no

segundo turno.

Na quarta-feira, o
,

senador Alvaro Dias (PSDB-
PR) culpou o coordenador
de . comunicação da

.

campanha, Luiz Gonzalez,
por uma provável derrota do
tucano no domingo.

Ontem, ao ser sabatinado

pelo jornal O Estado de
S.Paulo, Alckmin evitou

comentar a declaração' do
senador. Indagado repetidas
vezes sobre possíveis erros

que teriam levado à atual

desvantagem superior a 20

pontos nas pesquisas, o
.

candidato desconversou ..
Alckmin negou também

que sua defesa das

privatizações realizadas 110
.

governo Fernando Henrique
Cardoso tenha sido pouco
enfática. "Não sou agressivo.
Não posso ser comparado ao

Mike Tyson. O máximo que ..

eu fui na vida foi faixa
amarela no judô",
respondeu.

Apesar da grande
desvantagem apontada pelas

I

OGLOBO.GLOBO.BR
o líder do PT na Câmara,

deputado Henrique Fontana
(RS), defende o imediato
cessar- fogo entre governo e

oposição após o segundo turno
das eleições. "A partir de

segunda-feira, ternos de baixar
as armas e 0111ar para o

interesse do país", conclamou,
afirmando que a eleição de'

governadores oposicionistas
,em estados importantes
inviabiliza o chamado

•

•

". "
terceiro turno .

A declaração é uma

resposta ao discurso levantado

pelos defensores da
candidatura de Geraldo
Alckmin (PSDB) .sobre a

possibilidade de o presidente
Lula não terminar o segundo
mandate caso se reeleja.

,

"E uma operação
absolutamente fantasiosa, ela
não existe, seria um golpismo.
Tenho certeza de que a maior

parte das vozes da oposição
não vai embarcar nessa tese,

porque ela não é boa ninguém,

. '

,Alckmin diz que verdadeira pesquisa será realizada no domingo
•

pesquisas, Alckmin ainda
-acredita na virada 110 final
do processo eleitoral, que

considerou desigual eIU favor
de Lu1a.(PT). (com
informações do Site UOL)

•

Rejeição de Alckmin é de 45%
. Segundo a pesquisa CNT/

Sensus, 450/0 afirmaram que
.

não votariam no candidato do
PSDB, Geraldo Alckmin, e

outros 33,6% rejeitam a
.

.

candidatura do presidente
Lula. Na consulta de setembro,
o índice de rejeição do petista
era de 27,30/0 e do tucano 410/0.
A margem de erro é de três

• •

pontos percentuais paramais ou

para menos.

O diretor do Institute
Sensus, Ricardo Guedes,

acredita que o candidato COl11

índice de rejeição de 40 p011toS
ou mais está tecnicamente fora
do jogo político. Segundo ele,
a possível vitória de Lula
acontece pela simples razão de

que a vida da população \

melhorou. "A questão -ética

influencia, mas não e decisiva",
aposta.

.

Apesar das inúmeras
denúncias de corrupção
envolvendo petistas, Lula
lidera as pesquisas.

nem para a oposrçao, que,
inclusive, têm responsa
bilidades enormes no país,
como governar grandes
estados ern que elegeu
governadores", disse Fontana, .

em referência aos tucanos José
Serra Aécio Neves (PSDB),
que se elegeram governadores
de São Paulo e Minas Gerais,
respectivamente.

. -

v
,

\

O CORREIO DO POVO
•

,

a

O VOi)( Populi confirma a

vantagem de mais de 20

pontos percentuais do

presidente Lula (PT) sobre o

candidato do PSDB, Geraldo
Alckmin, na, corrida

presidencial. De acordo CaIU

a pesquisa do instituto,
divulgada ontem na Revista
Carta Capital, o petista
manteve os mesmo 61% dos
votos válidos da consulta
anterior, divulgada 110 dia 19
de outubro. Já o tucano ficou
390/0. A diferença entre os dois

presidenciáveis é de 22 pontos
,

percentuais.
Com relação ao total de

votos, Lula teve 57% das

intenções de votos e Alckmin,
37%, resultado idêntico ao da

.

pesquisa anterior Votos
brancos e I1u10s somaram 30/0,
e indecisos totalizaram 30/0. A

margem de erro é de dois

pontos percentuais para mais

ou para menos.

A pesquisa, registrada em

20 de outubro no TSE
,

.
(Tribunal Superior Eleitoral)
sob o protocolo número 23301/

,

2006, foi I contratada pela
Editora Confiança, que publica
a revista Carta Capital. O Vo:!<:

. , .

populo ouviu dois mil eleitores,
entre os dias 23 e 24 de outubro,
eIU 121 municípios.

REGIÕES - No Sudeste,
onde Alckmin ganhou nc

primeiro turno' por pequena

margem e que comporta 50
milhões de votos, Lula agora

•

I

tem vantagem de nove pontds
percentuais. Na Pesquisa do
dia 13 de outubro, o petista
vencia por seis pontos. No

'Nordeste, Lula perdeu três

pontos percentuais, passando
de 780/0 das intenções de voto

para 75%.
Os candidatos perderam

,

1% 11a pesquisa espontânea: 56
para o petista e 36 para o

tucano.

The Economist destaca o
,

debate sobre privatiza ões
A revista britânica The

Economist desta semana

destaca o debate sobre as
.

privatizações, que dominou
o segundo turno da

campanha presidencial. Em
edi torial e reportagem, a

revista defendeu as

privatizaçôes, criticou a

postura do candidato do
PSDB, Geraldo Alckmin, e

afirmou que o próximo
presidente deve continuar as

privatizaçôes iniciadas no,

governo Fernando Henrique
Cardoso (PSDB). Segundo a

revista, o erro de Alckmin foi
. -

JUS tamen te nao ter

defendido as privatizações.
"Ele (Alckmin) deveria

ter defendido as privatizações
ou ter mudado de assunto.

No entanto, se posicionou na
defensiva o tempo inteiro",
criticou a revista, que
avaliou que a estratégia do

presidente Lula de afirmar

que Alckmin. iria vender.
estatais funcionou junto aos

eleitores da candidata do
PSOL, Heloísa Helena, que
preferem votar em, Lula a

arriscar um governo tucano

de privatizações.
A revista também criticou

o fraco debate sobre o
• A

"

,

crescimento econormco na

campanha, que qualificou de
suja. The Economist relatou
como Lula fez com que
Alckmin passasse' boa parte
da campanha insistindo que
não iria privatizar a Petrobras,

.

a Caixa Econômica Federal
e o Banco do Brasil, e atribui
a vantagem do petista nas

pesquisas. de intenção de
voto a essa estratégia. Para a

revista, o próximo presidente
brasileiro deverá buscar

.
I

consenso e realizar as

reformas necessárias.

WWW.MATH.TORONTO.EOU
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fJ BAN'CODoBRASll"

Banco do Brasil foi um dos alvos de Lula contra Alckmin

r
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Bicho do Mato

; > GLOBO « i 8H
-

� O Profeta
Marcos conta que jogou nos cavalos e diz

que teve sorte. Sônia sente que Marcos
não está lhe contando toda a verdade.
Camilo fala para Ruth que ela já tem má
fama e jamais vai arrumar um marido.
'.

'Carnllo sugere que Ruth tente conquistar
Marcos para que ela case com ele. Ester
fica preocupada ao saber que Marcos está
namorando Sônia, pois teme que Camilo
queira se vingar. Tainha se oferece para
levar Gisele ao baile, mas ela o despreza.
Miriam é desclassificada. Teresa manda

, fazer um vestido para Natália ir ao baile.
Marcos e Sônia chegam ao baile e

encontram Camilo.
c

)
> GLOBO· i 9H

· J
Cobras e Lagartos
Leticia quase desmaia, mas Luciano

abraça-a. Estevão não encontra Otaviano e

começa a achar que Luciano pode estar
· envolvido no sumiço do pai. Celina insiste

, para Luciano revelar a verdade para
, .

Letícia, mas ele se nega. Otaviano
,� confessa para Luciano que ele, Estevão,

, Milu, Leona e Nikki participaram da morte
1
de amar. Luciano diz a Ellen que Estevão e

, i Leona estão envolvidos na morte de Jair.
, Estevão dá a senha da conta para Leona,

Celina não agüenta e conta que Luciano
não é irmão de Leticia, Estevão recebe
uma caixa com um gravador e escuta a

conversa de Leona com Luciano, Leona
J

transfere o dinheiro de Estevão para sua
•

conta.

> GLOBO« 2iH
·

. Páginas da Vida
Livia tenta tirar Renato do carrc. Isabel
sente um tremor. Felipe olha Verônica com

admiração. Renato recupera a lucidez e

não sente as pernas. No hospital, ele grita
com medo de estar paralisado. alivia
apresenta Vinicius e Sabrina para Helena.

Helena ouve o relato da briga de Alex e

Marta e fica zonza. Carmem vigia quando
Greg se aproxima de Helena. Um álbum de
fotos cai da bolsa de Helena. Tônia
pergunta se são de Clara, Helena nega e

guarda o álbum sem que ninguém veja.
,

Helena tenta disfarçar quando alivia

pergunta se ela tem uma filha pequena.
Tônia dá a Helena uma escultura de uma

r mãe e sua filha. alivia se impressiona ao
·

'

saber que Helena perdeu uma filha, e

.. adotou recentemente uma criança.

> SST· 181,30
•
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Cidadão Brasileiro
• Luiza avisa que o Camllo ganhou a guarda

de Dóris. Cleo e Joana ficam

desesperadas. Luiza chora, Marcelo e

Antonio conversam sobre a decisão do
Juiz. Antonio diz que Marcelo acreditou
demais. que a guarda da criança ficaria
com Luiza e não apresentou argumentos
nem testemunhas e fatos a favor de dela,
Marcelo fica arrasado e pergunta se

Antonio o está acusando.ueo com Joana
arrumam as roupas de Doris, Cleo chora,

,

'"

"

,

��PREPARATIVOS
Suzana Vieira mudou o

,

visual para a próxima novela
das oito da Rede Globo.
Depois de se casar com o

policial Marcelo Silva, a atriz

alongou as madeíxas e

emagreceu alguns qeilinhos.
Em Paraíso Tropical, Suzana

��NAS LOJAS
O ovo da 5a temporada do
seriado Smallville chega às
lojas dia 23 d� novembro. "

'Dessa vez, o superboy tem
um novo desafio: a
universidade. O ambiente
acadêmico expandiu a

nanaüva, entrando em

histórias mais adultas,
especialmente em relação ao

relacionamento de Clark e .

Lana e a inimizada com Lex.
Surgem personagens como

A,C, (o Aquaman dos
quadrinhos) e Victor Stone

(o Ciborgue). Informações
do site Omelete,

��MODELADA
Demi Moore gastou uma

verdadeira fortuna
remodelando seu corpo. E
até hoje, a única parte

•

-

que a musa nao

mostrava com toda

segurança, era seus

joelhos, Porém depois da
recente cirurgia plástica,
eles estão novinhos em .

folha, A brincadeira custou
5 millibras esterlinas,
cerca de 25 mil reais. Demi

,

. . ,

val aparecer nos primeiros
capítulos como Amélia, mãe
da personagem de
Alessandra Negrini. No
próximo mês, ela entre nbs

estúdios e dá início as

gravações da trama.
Informações do site

Virgulando.

também já realizou -

lipoescultura, plástica no

abdõmen, busto e rosto,

Informações do site EGO.

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

J

Charles Zimmermann, 32 anos, lançou essa semana o livro "Estrada para o grande deserto". A obra é a segunda
editada a partir das viagens do escritor pelos países do Oriente Médio e já pode ser adquirida nas principais livrarias
da cidade, Veja na edição de amanhã do O Correio do Povo; uma entrevista exclusiva com o escritor
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Espetáculos

�� ",NOVA NOVELA"
Na próxima segunda (30),
às 20h, o SBT estréia em

sua programação a novela
mexicana Mundo de Feras.
A trama conta a história de
Gabriel e Damião, gêmeos
idênticos, que foram
separados ao nascer e

cujas vidas seguiram
.

fumos diferentes. Os dois,
ao longo da vida, se •

tornam inimigos mortais. A .:

novela está no ar
. �

•

atualmente na Televisa, no. t
México, e é um sucesso de

'.

, .

audiência. Informações do �

site '0 Fuxico. •

'.
'"

(

..

•

•

A Trupe Camaleão da Dionisos Teatro, de Joinville, estará em

cartaz hoje, amanhã e domingo na Scar com o espetáculo
"Entardecer". Hoje às ISh da tarde haverá uma apresentação

o

especial para os grupos de terceira idade. Dirigida por Silvestre
Ferreira, a peça retrata o universo dos idosos, nas lembranças e

.

•

histórias de três personagens: Nino (Eduardo Campos), Maria
(Clarice Siewert) e Ubert (Andréia Malena). Os ingressos,

•

vendidos a R$ 10 (estudantes e idosos pagam R$ 5,00), podem ser

comprados antecipadamente na.SCAR.
•

Festa
A Combat promove amanhã a festa do programa 80h da Studio

FM, que vai ao ar toda

quarta das 22h às 24h. Os
,

clássicos dos anos 60, 70 e

·80 prometem relembrar os
bons momentos nas noites

da época. A partir das 21h,
o som da banda Coyote
Jack, dos djs Paulico, Nenê
e Marcelo Luís prometem
agitar a galera.

Mostra
A Escola Renato Pradi
CAlC promove amanhã

(não terça como foi
anteriormente divulgado)
•

uma Mostra de Trabalhos, ,

das 9h às 17h. Serão cerca

de 30 trabalhos expostos e

740 alunos participantes.
A exposição acontece na

instituição, no Bairro
[aragua Esquerdo.

,
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.'

,

Aries 20/3 a 20/4
Essa sua vontade de fazer e acontecer precisa
ser usada. Nesses tempos em que vivemos,
não dá pra desperdiçar energia, Além de não ser
nem um pouco saudável, Sair em disparada,
chegar lá, sair voando para a próxima: esse é
você, um carneirinho turbinado, agilizando a

vida e realizando os seus quereres, Zummm,
tchuimmm, v.apt, vupt!

Touro 21/4 a 20/5
-

Leão 22/7 a 22/8
Já passaram várias vezes diante dos seus

olhos, acenando espalhafatosamente, dando a

maior bandeira. Você, fingindo não estar nem
ai, queria mesmo era aumentar sua cotação .

no mercado. Mas você bem que anda

querendo um envolvimento com

compromisso, é ou não.é? Então não vá
bancar o indiferente para sempre, ok?

Roberta procura M.artin, diz que os alunos
estão sentindo sua-falta e pede a ele que

" volte para o colégio. Roberta admite que o
, ,

magoou e pede uma chance para que
'o

possam conviver como pai e filha. Santos
• t

,
diz a Mia que perdoar é uma maneira de I

demonstrar que se ama e afirma que talvez .

esteja perdendo Miguel porque não o ama

o suficiente para esquecer o que
aconteceu. Os alunos do colégio fazem
uma manifestação pedindo, a volta do

professor Martin. Leon os adverte e

ameaça puni-los se continuarem agindo
com ínsubordlnação.

Câncer 21/6 a 21/7
Como diria o rei Roberto, são tantas
emoções", Novas ondas não param de surgir
e você já está louco para pegar ver qual é,
não? Maravilha, vá em frente, caranguejo,
Abra bem suas pinças e balance todas as suas

patinhas para dar um grande e belo salto, Os
céus estão a seu favor e avisam: há muitas

alegrias esperando você. luhu!

Libra 23/9 a 22/10
Volta e meia, todo mundo diz alguma coisa pra

•

agradar os outros. E um dos segredos da boa
•

convivência. Mas não dá pra fazer disso uma

regra. Ainda mais quando se é um libriano dos
bons, ou seja: que sabe muitíssimo bem o que
se quer. Declare em alto e bom som as suas

vontades. diga a que veio e veja o quanto você

progride com umas poucas frases.

Escorpião 23/10 a 21/11
A festa é sua (e de quem você quiser),
escorplano! Tudo lindo no seu astral. Se não for
na sua casa, que seja num barzinho, o que
importa é se divertir e estar com as pessoas
que você gosta. A turbulência passou e você
merece aproveitar tudo o que a vida tem de
bom, Montanha-russa, circa ou carrossel. Hoje.
você tem passe VIP para todos os brinquedos.

As pontas andaram meloeoltas, balançando ao

vento e ao sabor des imprevistos? Pois
finalmente chegou a hora de fazer as devidas

amarrações. Você, um taurino esperto, que não
dá ponto sem arremate, sabe bem o que fazer:

quanta corda dar, quando dar o nó, e, tchanl, o

principal: como decorar. a vida com um laço
bem bonito!

•

•

Gêmeos 21/5 a 20/6
Pode ser que o planeta, a galáxia, o universo
sintam falta do esplrito mochileiro do geminiano
vagando solto poor todos oa cantos cósmicos.
Mas o momento é de concentração, de se ater a
algumas questões fundamentais, centrais,
nucleares. Especialmente quando você está em

alta produtividade e consegue resolver mundos
e fundos num zás.

Virgem 23/8 a 22/9
Surpresa, surpresal Quando você pensava que
já tinha visto de tudo nesse mundo, alguma
coisa totalmente inédita acontece. E vem para

,

mostrar que mesmo o mais cético dos virgl-
nianos pode escapar um pouco do caminho
planejado e balançar sem perigo de tombos. É,
o ser humano pode, sim, sair do script e ter
um final "viveram felizes para sempre".

•

Sagitário 22/11 a 21/12
Achou que teria o dia todo pra namorar? Tire
o cavalinho da chuva. Algum tempo você terá
que dedicar ao trabalho, afinai, quem paga o

jantar à luz de velas? Agora, se sua idéia é
mergulhar no trabalho até o pescoço, também
convém par.ar e pensar: sozinho você não val
querer curtir o tal jantar. Nem tanto ao céu,
nem tanto à terra.

,

Aniversariantes do dia

Ignácio Muller
Viviane A. Lipinsky
André Jordi Volkmann
Alessandra L. Muller

,

Juarez Novaski
Renato Régis
Guilherrne Hening
Valdir Straub
Silvana Pires de Lima

Felipe Muller
Denise Fuchter
Edemir Felippi
'Tania Utpadel Hornburg
Agnaldo R, M. Rodrigues
Edemar Oecksler Jr.
Lindamira Kachbarth

.

Adriane H. Pereira
Renilda L. Mainka
Cristina M. Grutzmacher
Robson Muller
Cecília Fodi ,

,

Ruth e Pedro vibram com o diamante nas

mãos. Juba e os indios vão para o local
onde estão os garimpeiros. Nicolau,
Vanda, Jurema, Túlio e Graça saem para ir
ao casamento de Betinha, Alzira consegue
convencer Alfredo de que fazer justiça com
as próprias mãos não é a solução, Bárbara
chega em casa e mostra uma liminar que
ela conseguiu na justiça, que diz que ela
tem a guarda provisória de Jaci Começa o

casamento de Betinha e Tavlnho. Bárbara
.' diz para Jaci que não quer que ela volte
'.

::. para a aldeia, onde estão acontecendo .

vários conflitos, Juba fala para Rlith que
como dono da metade das terras, ele não
quer mais garimpo na área, '

Capricórnio 22/2, a 21/1
Os louros da vitória, aquela subida no pódio,
champanha pra jogar na platéia: chegou a hora
da conquísta, que merece ser celebrada com

tudo que se tem direito: Você já suou tanto a

camisa para chegar ao objetivo, seguiu por
trilhas difíceis, enfrentou bravamente os

.

obstáculos, agora as coisas se concretizam e

justificam um festerê dos bons.

Aquário 21,/1 a 18/2
Depois de ventos e brisas (por vezes até um

pouco fortes demais), bem que lhe agrada a

idéia de colocar um pouco os pés na terra,
hein? Um campo firme, propício para ações
concretas e resolver pendências". Como? E de
se preparar para o próximo vôo, é claro.
Mesmo num momento terreno (terrestre?)
você continua sendo o rei dos ares.

Peixes 19/2 a 19/3
Uma prata que não é sua". Hummm, esse é o

tipo da novidade que um simples mortal
poderia encarar com algum recelo, Mas não
você, que gosta de variar um pouco, de uma

pitada de Inusitado que dê um tempero
diferente para a vida. Leve a curiosidade na

sacola e vá avançando por esses novos
territórios cheios de surpresas bacaninhas .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. Michele Alliot-Marie lamentou o incidente e prometeu punir os responsáveis
•
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Moradores do subúrbio
de Paris reviveram as cenas

de terror patrocinadas por

gangues no ano passado. Na
madrugada da última

quinta-feira, vândalos
mascarados incendiaram
dois ônibus em Nanterre e de

Bagnolet, sem causar

vítimas.· Os passageiros
conseguiram escapar antes

dos ônibus serem tomados

pelas chamas.
A rninistra da Defesa,

Michele Alliot-Marie ,

prometeu caçar e punir os

responsáveis pelos distúrbios.
"Eles serão julgados pela
tentativa de assassinato",
informou. Os incidentes da
madrugada ocorrem depois
de um ataque' a um ônibus
em plena luz do dia no

domingo;
A violência em Paris vem

aumentando ahtes do
aniversário, em 27 de

outubro, do começo dos
distúrbios em que jovens
queimaram carros e atacaram

lojas por três semanas, em

protesto 'pelo que
classificavam como

discriminação. A tuaioria'dos
jovens envolvidos nos

distúrbios do ano passado era

de ascendência imigrante.
•

A oposição acusou o

governo de não fazer o

suficiente para resolver as

tensões nos subúrbios pobres
que cercam a maioria das
cidades francesas. "Chegou a

hora do governo reagir. Isso
é uma emergência", diz um

trecho da nota divulgada
pelo Partido Comunista, que
conta COtU forte apoio nos

conjuntos habitacionais da
cidade.

•
•

.
,

an con Irma a mor e
,

• •

e CIVIS no
Pelo menos 60 civis teriam

sido mortos durante

operações da Otan no sul do

Afeganistão no início da
semana, revelaram ontem

oficiais do governo afegão e

um civil. O membro do
conselho local, Bismallah
Afghanmal, disse que entre

80 e 85 civis foram mortos

durante combates em

Panjwayi, região da província
de Kandahar. Já o aldeão
Karim Jan afirmou que 60 a

70 pessoas morreram, Outro

oficial do governo, que pediu
para não ser identificado,
disse que foram mortos 60
'civis A Força Internacional
de Segurança da Otan
informou que as tropas
mataram 48 militantes
durante o combate em

Panjwayi na terça-feira. A
organização disse ter

relatórios confiáveis sobre a
,

morte de civis, mas revelou
ter conhecimento de apenas

quatro feridos.

., am
,

,

e
••

aonu

Após o pagamento de

fiança, a polícia inglesa
liberou a modelo Naomi

Campbell, 36 anos, detida por

suspeita de agressão. Ela terá
, de retornar à delegacia de

polícia ainda este mês para

prestar depoimentos. .

A polícia não revelou a

identidade da pessoa detida,
informando apenas que uma

.

mulher de 36 anos foi presa

por suspeita de agressão.
Nenhuma acusação foi feita
contra a modelo.

Segundo o porta-voz da

polícia londrina, a prisão
aconteceu depois que uma

mulher foi à polícia reclamar

que foi atacada na residência.
A assessoria de Naomi

Campbell disse que "está
havendo um mal-
entendido" .

\

"

•

REAÇÃO: CORÉIA DO SUL A�JUNCIA REPRESÁLIA CONTRA O VIZINHO DO NORTE

•

Seul vai

de

roibir a entrada' no aís
essoas envolvidas com o teste

� Pyongyang classificou a medida
como um ateprcvecatlvo, capaz de
levar à guerra entre os dois países

A Coréia do Sul anunciou
ontem que proibirá a entrada
de norte-coreanos que

participem do programa
,

nuclear de Pyongyang. E a

primeira ação de Seul para
cumprir as sanções da ONU

•

ao regime comunista. Por
outro lado, a vizinha do norte
classificou a medida como

um ato capaz de levar à

guerra.
"O governo proibirá a

,

passagem e permanência de .

pessoas
.

e familiares

designados pelo comitê de

sanções", confirmou o

ministro sul-coreano da

Unificação, Lee [ong-séok,
•

informando que Seul pode
tomar medidas contra o

Norte além da resolução da
ONU que determinou

•

Onde é
•

sanções financeiras e

militares.
,

No último dia 14, o

Conselho ,de Segurança da
ONU aprovou sanções
contra a Coréia do Norte,
depois que Pyongyang,
realizou um teste nuclear
subterrâneo. A China votou

a favor das sanções, mas

teme, assim como Seul, que
a já miserável Coréia do
Norte sofra um colapso,
criando uma onda. de

refugiados. A Rússia também

pediu cautela no trato da
,

cnse.

A medida pode afetar as

futuras relações bilaterais,
pois a tinge autoridades

importantes que participam
de negociações entre Seul e'

Pyongyang. Na semana

passada, a Coréia do Norte
disse que qualquer ação de
Seul sob a resolução da ONU
levaria as relações entre os

dois países a uma catástrofe,
Lim grave ato provocative.

Nigerianos chegam
,

à Africa do Sul
•

após 8 dias no mar

Dois imigrantes ilegais
. , -

, chegaram oritern à Africa do
Sul Vindos da Costa do

,

Marfim em um minúsculo

cõrnpartimento do casco do
navio a um metro da linha de

,

flutuação. Os nigerianos
. Christiann Baradie, 22 anos,

e Isaac Cvrin, 28', passaram .

oito dias no mar, agarrados ao

casco de um cargueiro e com

apenas uma garrafa d'água.
Eles estavam desidratados,
com hipotermia e aturdidos.

O outro irnigrante,
identificado apenas por
Emmanuel, não resistiu à

viagem e morreu. O corpo foi

resgatado no mesmo lugar de
onde foram retirados o dois

companheiros de travessia. O

lugar que elegeram no

cargueiro, o Washington
Highway, é muito perigoso,
'especialmente na manobra de

,

atraque. E possível que
tenham ficado muitas vezes

sob a água por causa das
ondas.

O coordenador de

operações do Instituto
Nacional de Resgate Marítimo

,

da Africa' do Sul, Gavin

Riddle, classificou de milagre
,

a saga dos imigrantes. "E

surpreendente que tenham
sobrevivido", disse. As
autoridades de emigração
disseram que ainda não sabem
o que vão fazer com eles.

,

Alemanha apura caso e

mi ita res no e anistão
O ministro da Defesa da

Alemanha, Franz Josef [ung,
assegurou ontem que seis

suspeitos estão sendo

investigados no âmbito da

apuração do escândalo
deflagrado pela divulgação
de fotografias nas quais
soldados alemães posam

comportar dessa maneira

não terá lugar no Exército",
enfatizou, garantindo que o

governo vai impor todas as

punições. cabíveis, criminais
.

e disciplinares aos militares
envolvidos no episódio.

O ministro informou
ainda que a investigação foi

ampliada e o número de
soldados suspeitos de

participaçã9 na cena

macabra subiu de dois para
seis. "Dos seis investigados,
quatro não estão mais no

Exército", informou Jung.

•

com uma caveira no
,

Afeganistão.
Jung reforçou ainda que

"não há espaço" para esse

tipo de comportamento no

Exército
i

da Alemanha.

"Qualquer um que se

-

ra-

Os governos do Reino
Unido e da República da
Irlanda apresentaram ontem

um . plano econômico

classíficado de inovador para o

Ulster (Irlanda do Norte). O
objetivo é reforçar a cooperação
entre o Norte e o Sul da ilha,
enquanto se aproxima o

momento da formação de um

Executivo autônomo norte

irlandês.
A iniciativa pretende'

complementar os conteúdos

políticos do mapa do caminho
de Londres e de Dublin, e

impulsionar o processo de paz
'conhecido como acordo de

'

Saint Andrews.
,

, A meta do acordo é

restaurar, em 26 de março, a

autonomia da província que
, está suspensa desde outubro de
2002. Nas recentes negociações
de paz, os primeiros-ministros
do Reino Unido, Tony Blair, e

da Irlanda, Bertie Ahern,
comprometeram-se em

oferecer ao futuro Executivo de
Belfast recursos necessários'

para que funcione de forma
,

, .

plena. (EFE)

•

O CORREIO DO POVO
•

Na Inglaterra

Distensão
A rainha Elizabeth, 80 anos,

'

cancelou a visitar que faria
ontem ao novo estádio do

Arsenal, em Londres, por
causa de uma distensão
muscular nas costas. O
convite foi feito por Ken

Friar, dirigente do Arsenal e
um dos principais respon
sáveis pela construção do
novo estádio, que tem

capacidade para 60 mil
torcedores sentados.
O Palácio de Buckingham
disse que "não havia motivo

- "

para preocupaçoes .

No Iraque
r,

Mortes
o comando militar dos
Estados Unidos anunciou
ontem a morte de mais cinco
soldados no, Iraque. Com
essas baixas, sobe para 96 o

número de militares
estadunidenses mortos no

país árabe em outubro, fato
que pode prejudicar o

partido do' presidente
GeorgeW Bush nas eleições
de novembro.
Bush disse na quarta-feira

, • A '

que sua paciencia com o
, ,

governo iraquiano tem

limites, mas prometeu não

colocar uma pressão
intolerável sobre Bagdá para
melhorar a segurança.

Na China

Antidoping
O COl (Comitê Olímpico
Internacional (COl)
prometeu realizar 250/0 mais
exames antidoping nos Jogos
de Pequim 2008 do que em

Atenas 2004, quando foram
feitos 3,5 mil, apresentando
22 resultados positivos.
O número de exames

antidoping realizados. em
Atenas foi 25% maior do que
os de Sydney, na Austrália,
em 2000, quando 11 atletas
foram pegos com alguma'
violação.
A expectativa é realizar em
torno de 4,5 mil exames nos

jogos de Pequim.

Na Rússia

Candidatura
o líder do Partido
Comunista Gennady
Zyuganov, 62 anos, disse
ontem que está disposto a

. ,

disputar as eleições
presidericiais . do país,
marcadas para 2008.

Segundo ele, "o líder de

qualquer grande partido
deve' estar pronto" para

participar da corrida
eleitoral pela chefia do
Estado.

Zyuganov garantiu que tem

pesquisas que apontam
apoio de 90% da população
do Cáucaso Norte e de entre
40 e 500/0 dos habitantes da

parte central da Rússia, dos
.Urais e de Volga.
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