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DJ PAULICO·
21 h • BANDA COYOTE JACK
DJ NENC • DJ MARCELO Luis

Ingfessos Anteolpados: R$ 15,00:
"Valores dos ingrflssos podarão sofrer

alteraçáO sem aviso prévio,
Informaçóes: sítecombat.com.br

Raserva VIP: 8412·2799
Realização: ComBat Club eStúdio FM.

Organização: Chico f)íermann e DI Paulico.
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A cada quatro anos o

eleitor brasileiro tem nas

mãos o poder de decidir o

próprio futuro em cenário

I projetado para os quatro anos

II
I seguintes, elegendo o
I

I presidente,' governadores de
estados, deputados e

I senadores. Tão importante é
I

la voto que, neste último

! caso, outorga-se aos

I senadores um mandato de
I

,

I oito anos. No âmbito nacional
e estadual, vai poder
manifestar satisfação pelo
governo atual ou se deseja
mudanças. Lula da Silva e

Luiz Henrique da Silveira sâo

candidatos à reeleição.
Geraldo Alckmin e Espe
ridíão Amin representam
forças çontrárias, que

advogam para si a
A '. , •

compe tê.ncra necessaria

para substituir os que hoje
estão no comando do-país e

,
,

.
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,

do Estado. O que está'

indicado até agora' como
índices apurados por dezenas
de pesquisas eleitorais não

deve, servir como parâmetro
para definir o voto. O eleitor
não pode, sob pena de arcar

. .. " ,
.

com as consequencias em

futuro próximo, se deixar
levar pela vontade de votar

em quem vai vencer segundo
as pesquisas. E muito menos

,

se deixar levar por discursos

açucarados nem sempre

exeqüíveis. O procedimento
do eleitor; que banca todos
os gastos dos poderes públicos
de todas as esferas, que paga
os salários de políticos e que

arca, ainda, de forma
indireta com os milionários
custos das campanhas
eleitorais, para fazer justiça
a si próprio deve ser o do
conhecimento. Eleitor
desíníermado- em postura de

, , ;
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"Conto com você e, com o seu voto de confiança" ..
Lula da Silva,

,
'

,

,

,

•

alienação propositada àquilo
que ocorre na esfera político
partidária ainda é o mal maior

responsável por parte do

produto final apurado nas
,

urnas. E o eleitor que
condena a si e à própria
família, oportunizando a

repetição de mazelas e

malversação de recursos

públicos que, em última
instância, deveriam reverter

em obras e ações que reflitam
o bem estar coletivo. E não

apenas para beneficiar uma
r

.

casta de privilegiados que no

Brasil é uma verdadeira

instituição. Assim, não há
razão plausível para se ter

pressa quando cada um
,

estiver ao abrigo da urna

neste domingo para,
secretamente como garante a

Constituição, decidir por si e

por todos. Afinal, o apertar
das teclas neste 29 de outubro'

pode abrir um horizonte de

perspec tivas de sej adas e

realizáveis ou atirar a

esperança para um abismo
, ,-

sem fim. E sim ou não, não
há outra opção.

, .

Paulo César Chiodini
Presidente do Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul - CEJAS
Presidente da Associação

.

Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul - ACIJSEleição e cidadania

Neste domingo, dia 29,
conclui-se mais um pleito
eleitoral e com ele renovam-

,

, '
I
I
i se muitas esperanças para
I todos os brasileiros. A eleição

é um exercício de plena
cidadania e a expectativa de
toda a sociedade é de que os

eleitos' cumpram seus papéis
com o mesmo entusiasmo'

com que buscaram os votos

dos eleitores. Acima de tudo,
que pensem no bem-estar
coletivo, e que a outorga que'
o povo lhes oferece seja.

I exercida com al tru ísrno e

honestidade de prop6sitos.
Para o setor produtivo de

Jaraguá do Sul, participar da
atividade que o processo
eleitoral repr e sent a, com

uma campanha de estímulo
ao exercício do voto, foi
acima de tudo uma demons

tração de compromisso com

a cidadania.
Ao concluir,

I

L
agora

oficialmente, a campanha
"Vote para fazer a diferença",
o CEJAS e suas entidades
(ACI]S, APEVI, COL. e

Sindicatos Patronais) tem a

plena certeza de ter cumprido
,

com o seu dever de fomentar,
no associativismo, o

sentimento do voto como

meio para o fortalecimento
social. Neste período de pouco
ma is de 60 dias, nossa

.
,

campanha interagiu com

todos os níveis da nossa

comunidade, informando
corno o voto pode ser um

eficaz instrumento para
. "-

melhorarmos o nível político
ern todas as suas instâncias.

Agora, que vivenciamos a

rodada final da eleição, com o

voto do segundo turno, resta
às entidades associativas

conclamar o eleitor para que
. cumpra seu dever. O mesmo \

exemplo, de participação
observado no primeiro turno

deve prevalecer agora, daí
nosso apelo para que os

eleitores da nossa região não

anulem seus votos.

Por fim, agradecemos o

envo.lvimento de todos os

'dire totes das entidades que
fazem parte do CEJAS, os

associados e a imprensa, que
compartilharam com o

sistema associativo esse mo-
.

,

mente ímpar de respon
sabilidade para com a nossa

cidade, o 110550 estado e o nosso

País. Estamos conscíentes que
fizemos a nossa parte na

mobilização da sociedade e,

daqui para a frente, respaldados
pela efetiva partícipação dessa

representação, estaremos

acompanhando os temas de
interesse da região, apre
sentando propostas e cobrando
soluções, em respeito à

representativídade do Vale do
Itapocu para o estado e para a

.�

uruao.

,
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o xadrez e a fila

prazo na economia, conseguiu tocar o barco.
Quando fói necessário, jogou cadáveres aomar e, .

, , .

. onde pôde,multiplicou os peixes, com a elevação
do consumo e alguma sensação de bem-estar.

· Independente dos erros, trapalhadas, imperícias
e deslizes, melhor que os adversários; soube jogar

,

o jogo; E touchê!

, Quando da ocasião da queda do ministro

Pálocci, comparei à cena política a um jogo xadrez
disputado por amadores de pouca ou nenhuma

, perícia. Percebia-se.' ali, que Lula perdia peças
, ., , -'.

importantes. Seus 'Bispos (Palocci e Dirceu)'
viraram sardinhas comidas por seus próprios erros
e bugres da oposição; uma Torre (Gushiken) ficou

i, '

seriamente danificada; seu mais vistoso Cavalo
,

(o PT) restou cot6. Inúmeros Peões foram
,

,

perdidos para sempre (Silvinho, Delúbio,
Lorenzetti, Bargas). Nessa situação pavorosa, o
Rei (presidente) se superou e surpreendeu.,
Reordenou o jogo com as peças que sobraram:
definiu uma Rainha Severa (Dilma Rousset) para
cuidar da gestão, problema maior até então;
estabeleceu outra Torre (Patrus Ananias) para

corrigir a ação social que o desmoralizava. Por
. .

fun, fez com que oCavalo remanescente (Thomaz
Bastos) protegesse a casa jurídica e policial do Rei.:
A atuação do-Banco Central, nesse contexto, foi'
o próprio tabuleiro em que se desenvolveu o

combate. Dooutro lado, as peças brancas ficaram
aquém do que se esperava. Embora poucos
notassem e quase ninguém admitisse, foram sérios

·

os problemas de entrosamento. A começar pela
•

contestação do próprio Rei. Corno se sabe,
·

Geraldo Alckmin nunca foi o preferido dos
tucanos mais vistosos. J lá com Lula despontando,
no início do ano, alguns Bispos brancos (FHC,

•

� O apertar das teclas pode abrir um
'I horizonte de perspectivas realizáveis ou atirar
a esperança para um abismo sem fim

"O resultado eleitoral somente acontece no domingo. Essas viradas (no resultado)
acontecem muito no ünal, A diferença é de apenas um dígito e é perfeitamente possível
superar". , \

c

Geraldo Alckmin.

,

Em véspera de eleição, já vimos de tudo: Jereissati e Aécio), num jantar público e a vista de
candidatos que se sentaram, precipiradamente, ' todos, sinalizavam preferir apostar no Cavalo de
nas cadeiras dopoder (1985);mortes de operários, José Serra - estavam certos ou estavam eirados?
em Volta Redonda (1988); seqüestro de -Mas, Alckmin perseverou. Teimoso o suficiente,
empresário, famoso, (1989); denúncias enfrentou o cardinalato e instalou-se no tabuleiro.
envolvendo a vida pessoal de candidatos (1989); Dali, ameaçou, só sairia com uma prévia.Movendo
massacre na casa de detenção (1992); fotos de se em "1:', Serra recuou seu Cavalo e foi se proteger
milhões sobre a mesa (2006). De uma forma ou atrás da Torre; conquistar São Paulo, desde sempre
de outra, esses fatos interferiram, senão nos 'um enigma que precisava ser decifrado. 3;'
resultados, pelo menos nas emoções do eleitor, Outras peças causaram mais confusão do que
colocando curvas na reta de chegada. O opção, Arthur Virgílio, Jorge Bornhausen, AC.lv1.,�
"Imponderável de Almeida", sobrinho-neto do César Maia, os mais atirados, pensaram e,W
"Sobrenatu�al", de Nelson Rodrigues, comandar a cavalaria. Mas, ao invés de estratégltf,
movimenta-se agora na política. De modo que, sugeriram um avanço desordenado, violento ruD

por essas plagas, a possibilidade de um fato novo limite, sem projeto, atabalhoado. Não rar�I'
está sempre em aberto.

.

causarammais problemas ao próprio Rei do queaó
Ainda assim, com a proximidade do pleito, adversário das peças pretas. Terminaram isolados,

·

parece cada vez menos provável que o resultado abriram flancos, perderam suas próprias batalhas;
das umas deixe de apontar a reeleição de Luiz Virgílio sofreu umaderrota amazônica em seu estadç
Inácio Lula da Silva. A esperança de "bala de (5,510/0 dos votos), ACM perdeu os mClr�
prata" que atingisse Lulamortalmente residia na ,importantes santos da Bahia (aCapital e o estadq;)a
expectativa das "revistas do fim de semana". Mas Bornhausen sequer se candidatou à reeleição - dey�
essa "montanha" não pariu nada de fenomenal, - entregar a presidência do PFL e ir para cas�1
que pudesse redefinir intenções de voto. Além provavelmente engolindo a seco "aquela raça" 9�
disso, não somente as pesquisas fomentam a petistas da qual esperava ficar livre por trinta anos.,c'
expectativa da vitória petista, mas' também o Somente Maia soube, ao seu modo, se :esguard�F;
"dado concreto é que" a campanha do atual de olho em 2010, provavelmente ao lado de José
presidente parou demirar contra os próprios pés. Serra, reordenará seu partido, Nomais, a desastraã'�
,,'

. ,-

Sem errar, Lula passou' a retirar oxigênio do foto de Alckmin com Garotinho e suas meninas
adversário, dependente de aloprações petistas. caiu do céu e livrou-lhe de uma provável derrota

,

Paradoxalmente, ao chegar ao segundo turno, acachapante em seu estado.
Luiz Inácio retomou a condição de candidato Dessemodo, Alckmin, Rei empossado, mas não
-

• , ,_, • I

imbatível. Fato que tem ares de fenômeno.. coroado, ficou desprotegido sem projeto. Esperava-
,

, Nos termos de Nelson Rodrigues, 'ao longo., se que apresentasse proposta econômica clara e

,

dos últimos dois anos, o presidente "apanhou inovadora, a Rainha de sua campanha. Esta, no
como uma ratazana grávida". Ainda assim, soube entanto, sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu,
se recuperar. Manteve uma organização mínima Desautorizada a proposta de Yoshiakj Nakano, nada
e, bem ou mal" traçou sua estratégia: aliou se colocou no lugar, além das críticas dos próprios

,

conservadorismo econômico à política social, eleitores. Tomou-se uma espécie de caixa preta e

f:P1W- rela,tiyq,�u�7�E()'de renda e nítida elevação €hêga ao final da campanha sem qualquer referência
.

'. ',élaoferta8'e'cr�s.it�Nãofazendomarolasde·ctlrto' riessa área. No mais, suas Torres; João Carlos
,

Meireles (programa de governo) e Luiz Gonzales
,

(programa de TV) não alcançaram a visibilidade .

necessária para impor o devido, respeito nem aos

aliados e' nem aos adversários.
. ,

Não raro, como Rei, -Alckmin foi errático. Não
, I

soube defender a própria linhagem política, p
governo FHC. Patinou, inacreditavelmente, na
questão da privatização; empacou na casa da

,

negação e do discurso defensivo por mais de umfl
,

semana e somente reagiu após o próprio FHC lhe
fornecer, pela mídia, os mais' elernentate's

argumentos. Mas, ao fim e ao cabo da campanha,
, ,-'

não soube como dar conteúdo político e ,nem
econômico ao processo implementado por
Fernando Henrique. Talvez a cena mais cruel die
toda a campanha - possívelmem6ria desta eleição
- seja a imagem de Lula se dirigindo à platéia tucana,
presente na TV Bandeirantes: "Porque vocês não
trouxeram Fernando Henrique?", perguntou
desafiador, No silêncio, a interrogação ecoou col1\o
o estalo ensurdecedor de uma bofetada. Causou

•

constrangimento até no telespectador. Fernando
Henrique, convenhamos, merecia mais respeito de
seus pares. Se nada de inesperado ocorrer, Lula
vencerá a eleição. :

De todo modo, no dia seguinte a eleição.ià
exaustão, haverá, no tabuleiro do PSDB, outras
pedras e outras tramas; novos bispos, novas tortes,
novos cavalos, outra rainha a ser cortejada, novos
candidatos aRei. Já o enxadrista que ordena as peças

. I

negras, dizem as pesquisas, deve continuar sentado,
'

agora pensando em quem ocupará seu lugan Na

política, a fila anda; uma voz grita: "o pr6ximol"

,

I

CarlosAlberto deMelo, cientista pOlftico, doutorpefa PUG
SP e professor de Sociologia

Os texlos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorrelodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19. É obrigatório Informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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CELSO MACHADO , ,

à chefia do Executivo, No característica do calendário foi A partir das 17 horas, oTRE/SC '

primeiro turno, 'Luiz Henrique" 'favorável-e a expectativa é que
, ,',

emitirá parciais da apuração dos

conquistou 48,9o/� .dos votos, nosso planejamento estratégico ,

votos para o Governo, Parciais

'enquanto,Arnin; ficou CQW-,' i'�e. confirme neste domingo",. da votação para presidente da
32,7%, ' enfatizou,'

. '

República serão divulgadas
Toda a estrutura � l�gí�tica '",., Levantamento do TRE/SC '

somente após às 19 horas.

necessárias para que i:votaçãó apb"hta quê'o tempo médio de' ',DúvIdas de última hora-
,G' }ARAGUÁ 00 SUL- Domingo transcorra normalmente estão' votação no primeiro turno, Os resultados parciais da

d�cisivo para o destino do Brasil preparadas. De acorde-com 'quando ° eleitor votou em cinco votação em' Santa Catarina
€!{ de Santa Catarina nos Gonsalo Agostini Ribeiro, candidatos, ficou em tomo de 50' poderão ser acompanhados, a
p'róximos quatro anos, No país, secretário de Informática e segundos, ''Agora, a expectativa ,partir das 17 horas, pelo site
s�o 125.912.656 eleitores aptos Eleições do Tribunal Regional é q\1e o eleitor leve 20 segundos

,,'

www.tre-sc..gov.br. N e s te

3'6 voto. Em Santa Catarina, Eleitoral(TRE/SC),esteperíodo para votar em apenas dois endereço, os eleitores

totalizam 4.168.495. Esperidião entre primeiro e segundo turnos • candidatos", estimaGonsalo. Na" também podem tirar dúvidas.
Amin (PP), da aliança Salve' foi bastante tranqüilo. "Mais urna.o eleitor catarínensevotará Outro canal de contato com

S�ntaCatarina, e Luiz Henrique positivo que nas eleições de primeiro para governador e, em o TRE/SC é a Central 148,

�:� Silveira (PMDB), apoiado' 2004, quando a distância entre seguida, para presidente. que tem custo de tarifação
nel::i coligação Todos Por Toda o primeiro turno, e o segundo foi' ,. ,0 resultado oficial no Estado local e estará funcionando no

�àn�a Catarina, tentam chegar de apenás, 20 'dias.' A" deve sair por volta das 22 horas. dia da eleição:'

�
, Disputa, em segundo

r-r
'

�rno, envolve dois
sanddatcs com

grande bagagem "

, ,
'

,

-,
, .

, '

,

I
. ,

,

r

"

•
,

,, ,
. ,,"�·"·.i'; ,

,

" ,.� .

- \ .

£'&"m� ",:"', '".•.. ';"";' :., ,- jv" ;'-",
"

,

,,£ Nome: Esperidião Amin Helou Filho
'
c ,",',','

-

Nome: Luiz Henrique da Silveira '

c História: Aos 59 anos, Amin já foi governador de Santa Catarina _'.
"

. ,,' "História: Luiz Henrique, eleito em 2002, disputa a reeleição. Aos
( por duas vezes e tenta seu terceiro mandate. O candidato dó PI' ',;'

'-"

,66 anos, além da preteitúrade Joinville, com três mandatos, fbi,
r. I também foi prefeito nomeado de Florianópolis, deputado fede,ral e,' ",

'

olncovezes deputado federal e uma vet deputado estadual.

11 senador,
'

'

,""
,

Também fbfministro de Ciência e Tecnologia entre 1987,e 1988, no
_ ri Número: 11 ,governo de José Sarney.
C;) Nascimento: 21/12/1947, em Florianópolis Número: 15

,

"
Estado civil: Casado 'Nascimento: 25/02/1940, em Blumenau (SC)

[f Ocupação: Servidor público federal Estado civil: Casado
_

, Vice: Hugo Biehl (PP) ,f'
' Ocupação: Advogado

'

,

',I Coligação: Salve Santa Catarina (PP-PMN�PV-PRONA)'
,

Vice: teoner+avan (PMOB),
"

,

(, Patrimônio declarado: R$1.426.770,99
"

Coligação: Iodos porToda Santa Catarina (PMOB-PFL-PSOB-PPS-
, Previsão de gasto máximo na campanha: R$ 2,7 milhões

"

_

'

.' PRTB-PT do B-PAN-PHS) , ' ,

;;1
' Patrimônio declarado: R$ 589.504,64 '

LI' ALGUMAS PROPOSTAS .

.'
o previsão de �asto máximo nasampanha: �$15 milhões

",
,

'

,

c

ALGUMAS PROPOSTAS,,

JI SAUDE· " v. \

',> '; ,

..
' '

.,' , '

, ',' ':..
,,'

,

,
'

CI Dar continuidade para fazer a descentralização de verdade:
�, atuando em conjunto com as prefeituras. Implantação em Santa

"

" SAÚDE
-,

j, L Catarina do prpgrama de saúde da família, exerclcopor açentes ",� ,
' ,c, ,Concluir a construção da rede de 184Ulls e expandir o atendimento

comunitários de saúde, Nosso compromisso é o de melhorar os ", 'de UTls neonatais, a fim decornoater a "ambulancioterapia",
I", índices de atendimento promovendo a efetiva descentralização" :' atendendo o doente na região em que vive. Prosseguir na expansão,

'

61 dos serviços, sem maquiagem e buscando reduzir a
"

, 'pará o interiordO'Estado, dos serviços de médiae alta,
, "ambulanciaterapia", reduzindo a distância percorrida pelas ,complexidade, como carcloloqia. rádio e quimioterapia, ressonância
,;I ambulâncias. '"

,
' ,;,' :,' ,; :', " magnética e outros. Ampliar o número de municípios atendidos pela

21' EDUCAÇÃO ,

" ' telemedicina, priorizando os mais distantes e os abaixo de 10 mil
"

ti i Uma das prioridades é criar pólos da Unlversldade Federalnas " �abita,ntes. Investir am tecnologia e ecuipestécrúcas para tornar

é': cidades do interior do Estado, Além da busca da excelência na
'

Santa Catarina independente em relação a procedimentos de alta

Educação baseando-se em parâmetros '. ,

" complexidade.'
internacionais, a Escola-Mãe preocupa-se em ajudar os seus

'
"

,EDUCAÇÃO'",' , " ,,'
,

-c
alunos e ex-alunos a

'

" ,
AlJlpliar o nível de qualidade da educação fundamental, aumentando o

'

alcançarem sucesso em sua vida pessoa! e proüsslonal,apoiando'.: ' ," ,período de permanência das criançás na escola, massificando os

e dando uma nova chance com acesso a novos cursos, na própria
"',

'

prejetos da Escola de tempo integral, aerta e ambia!. Valorizar o
"

�;' escola ou em outro estabelecimento. ' ,magistério, prosséguindo na política de capacítação, melhoria dos
:,)!' , SEGURANÇA PÚBLICA

"

"", "�: ,,'" 'ambientes' detrabalho e elevação gradual da remuneração, priorizando '

É fundamental canalizar os esforços em três direções para ". os salários mais baixos, para reduzir, progressiva e fortemente, a
'

1- 'r-esolver os problemas da segurança pública: Em primeiro lugar, ' ,,',
- ",

,
' diferença,salarial entre as maiores e menores remunerações. Ampliar '

mais profissionalismo e menos políticá partidária, Uma coisa éa' da concessão de bolsas de mestrado e doutorado,' ,

corporação ter uma voz sua, outra é um político gerir a segurança, ,,", SEGURANÇA PÚBLICA
publica para se eleger, 'como sabemos que aconteceu, Em'

' , .: " ,", Ampliar a rede de câmeras de monitoramento, priorizando as

i segundo lugar, os recursos investidos na segurança, devem estar , '
cidades e regiões mais críticas, Ampliar e renovar

'

I vinculados a investimentos em inteligência e tecnologia, -que ',' ,,' ',": permanentemente a frotaoe viaturas e as armas e equipamentos
!
_,

resultarão em presteza, mobilização e capacitação, E por último, poüclals.Aurnentar o efetivo nas ruas, substituindo, nos serviços
valorização dos Conselhos Comunitários de Segurança.

'

burocráticos: dentro dos quartéis.
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• MOSAICO pOlitica@jornalcorreiodopovo,com,br ,

Nós e eles
Citando Jaraguá do Sul, o senador e candidato a vice

governador, Leonel Pavan (PSDB), ao citar os índices de Geraldo
Alckmin em Santa Catarina, disse que o Ibope não pesquisa em

cidades pequenas. Há poucos dias, o secretário de Segurança
, Pública e Defesa do Cidadão disse que mais de 700 poucaís

, civis foram empossados desde 2003 para suprir as necessidades
das cidades mais importantes. Para cá, da última leva, vieram
três. Portanto, ao menos na visão dele, não somos importantes
no contexto do Estado. E, para completar, o candidato a reeleição,

,

l.uiz Henrique da Silveira, disse e repetiu alto e bom som no

domingo passado, quando indagado sobre possível participação
de Jaraguá no seu secretariado, que o melhor secretário da cidade

.
'

,

é ele mesmo. Que beleza!

, ,

Nunca
,

Ex-prefeito Irineu Pasold
, (PSDB), corrige. Operações
financeiras realizadas em

, seu governo com instituições ,

bancárias nunca envolveram

empréstimos para pagar
salários ou o 13°, Ao
contrário, garante, sempre
houve a necessária provisão

,
de fundos para as contas

salários, pagos, muitas
vezes, até de forma

antecipada,

Zumbidos
A desarmonia política
provocada por apoios a Luiz
Henrique e Esperidião Amin
de partidos encastelados na

prefeitura de Jaraguá deverá
ter conseqüências. Se não

, 'logo; mas desta vez não se
,

limitando; a um .rodízto para
apenas acomodar interesses
que nem sempre são os da

população. O problema é
encontrar gente disposta a

entrar naquele abelheiro .

finalmente! '

Depois de sete meses de
contusão reinante e só bem

depois de o assunto

extrapolar é que o médico

pediatra e prefeito Moacir
Bertoldi (PL) resolveu ouvir �

as reivindicações dos
médicos que prestam
serviços para o município,
Não exatamente por vontade
própria, mas por pura
pressão da categoria e o

conseqüente desgaste
político.

falta grana
A vice-prefeita Rosemeire
Vasel (sem partido) resolveu

, falar sobre o pagamento do
,,'13° salário, Segundo disse
em entrevista a Rádio
Jaraguá, vão receber
primeiro os servidores do
quadro efetivo. E, quando
houver mais dinheiro, os

comissionados. O prazo final
é 20 de dezembro, A partir
daí, pesadas punições para a

prefeitura e responsáveis,

DeJKB
"Tenho 40 anos de vida

,

pública e vou, sair dela sem

perder a crerâbllldade. Já
ganhamos e já perdemos e

,-

sempre soubemos nos
'

conduzir. Democracia .é
, assim: quem ganha é

governo; quem perde,
fiscaliza". Senador Jorge
Konder Bornhausen sobre
decisão pessoal de não '

'

,

concorrer ao Senado para
não atrapalhar a aliança com

o PMDB e PSDB,

Sem rodeios
,

"Escolha os candidatos

que fizeram uma aliança
transparente, nascida das
bases, Escolha o mais
coerente, aquele que não
trai! Vote Amin 11 e Lula 13

pelo futuro de Santa
Catarina". Esperidião, Amin
(PP), que tenta seu terceiro
mandato como governador,
respaldando a candidatura
de Lula à reeleição,

Con'fiante
"Outro paradigma que
vamos quebrar é o da
sucessão e da reeleição,

•

Seremos os primeiros a

conquistar a reeleição
porque neste ponto temos

experiência de sobra". Luiz

Henrique da Silveira

(PMDB) , referindo-se às ,

eleições para governador,
Desde a volta da escolha
pelo voto direto, nenhum
governador se reelegeu.

Pedrada
"Ele (Lula) sacrifica os

amigos envolvidos em

crimes e corrupção, para
salvar a própria pele".
Geraldo Alckmin (PSDB),
que disputa pela primeira a

eleição para presidente da

República, "Não queremos
continuar assistindo no

país ao desmando da

corrupção e da
irresponsabilidade", .

emendou o tucano.
,
,

Elogios
"É sorte de Santa Catarina
ter dois candidatos como

Amin e Hugo Biehl". José
Alencar, vice-presidente da

República candidato ao

mesmq cargo na chapa de
,

Lula da Silva. "Poucos
estados têm um candidato
a vice da qualidade de
Hugo Biehl", disse o vice
em defesa da aliança entre
PP e PT formalizada neste

segundo turno no Estado.

,

,

,
"

,
,

<-;

Rebate
"Essa redução (de meio

ponto percentual na taxa
básica de juros na

semana passada) é fruto
da política de
crescimento do governo
do PT, com distribuição
de renda. Não houve
aumento de imposto
neste governo", Do

deputado estadual Dionei
Walter da Silva (PT),
rebatendo declarações de
Alckminsobre taxas de

juros, "São uns catas-de
pau", ironizou,

,

,
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,

PREVISÃO: 90% DAS URNAS DEVEM SER APURADAS ATÉ ÀS 22 HORAS

CAROLINA TOMASELLI
,

números absolutos, contra
41,640/0, 39.968.369 para o

candidato Geraldo
Alckmin. Em Santa Cata
r in a , o t u cano recebeu
56,61% dos votos válidos 110

pr im e iro turno, .e Lula,
33,220/0, a pior votação para
ele 110 país. Para o segundo
turno, as últimas pesquisas
nacionais apo n t am

vant ag em de mais de 20

pontos .percelltuais a favor
de Lula .:

é de que 90% das urnas

tenham sido apuradas. Depois
de votar para governador, os

•

eleitores catarinenses - são

138.382 nas cinco cidades do
Vale do Itapocu -, assim como

no resto do país, poderão
optar pelo candidato Geraldo

,

Alckmin (PSDB) ou pelo
presidente Lula, que concorre
à reeleição pelo PT.

Apesar de disputar pela
primeira vez a cadeira de

presidente, Geraldo Alckmin

tem larga experiência em

eleições. Começou a carreira

política aos 19 anos, quando
foi eleito vereador de

Pindamonhangaba, sua

cidade natal. Também foi

.pr e fe i to do município
paulista, deputado estadual e

deputado federal pot duas
vezes. Foi ainda' vice

governador de São Paulo por
dois mandatos e, no último,

2002, foi reeleito e deixou o

cargo em 30 de março deste ano

já como candidato pelo PSDB.

Já o adversário Luiz .Inácio
Lula da Silva participa pela

. quinta vez da disputa
presidencial. Concorreu em

1989, 1994, 1998 e novamente

em 2002, quando derrotou José
Serra (PSDB) no segundo com

61,3% dos votos válidos, contra
38,7% do tucano. Naquele ano,

Lula recebeu 52,4 milhões de
.

votos, o maior número de votos

já obtido por um político até

então. Mas sua carreira como

líder começou bem antes, na

década de 1970, quando à
frente do Sindicato dos

Metalúrgicos de São Bernardo
do Campo lutou pelo fim da
ditadura. Em 1982, foi
candidato ao governo de São
Paulo e, ern 1986, foi eleito
deputado federal.

Ern l°de outubro, o

presidente recebeu 48,61% dos
votos válidos, 46.662.365 em

� Alckmin disputa pela
primeira vez,' enquanto

.' ,

Lula está na quinta
eleição presidencial

.

jARAGuA DO SUL - O
fu turo presidente do Brasil
deve ser conhecido até às dez
horas da noite de amanhã,
quando a previsão do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral)

•

assumiu o governo com a

morte de Mário Covas. Em

,

,

Nome: Luiz Inácio Lula da Silva
Número: 13
Nascimento: 6 de outubro de 1945, em Garanhuns (PE)
Estado civil: Casado

Ocupação: Presidente da República (Metalúrgico)
Vice: José Alencar Gomes da Silva (PRB)
Coligação: A Força do Povo (PT-PRB-PC do B)
Patrimônio declarado: R$ 839.033,62
Previsão máxima de gastos na campanha: R$ 89
milhões'

. Nome: Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho
Número: 45 .

Nascimento: 07/11/1952, Pindamonhangaba (SP)
Estado civil: Casado

Ocupação: Médico
,

Vice: José Jorge de Vasconcelos Lima (PFL)
Coligação: Por Um Brasil Decente (PSDB-PFL)
Patrimônio declarado: R$ R$ 691.698,99
Previsão de gasto máximo na campanha: R$ 85
milhões

•

ALGUMAS PROPOSTAS

ALGUMAS PROPOSTAS
Previdência Social
Fala em reforma, mas garante que vai manter direitos

adquiridos. Quer novas regras para quem ainda vai
contribuir para o INSS. Vai, regulamentar a previdência
complementar dos servidores públicos, criada em

. ::l003, Quer 'reduzir as alíquotas de contribuição, com o

objetivo de diminuir custo do emprego, Em entrevista,
.

disse que não vai impor idade mínima para
aposentadorias do INSS.

Previdência Social
O programa prevê combate às fraudes e aos

"pagamentos indevidos". O crescimento da economia
aumentará o número de trabalhadores com carteira

.

assinada e, como resultado, crescerá a receita

previdenciária. Não menciona a palavra "déficit". Quer
reduzir alíquotas para contribuintes individuais de baixa
renda. Em entrevista, Lúla admitiu uma reforma

previdenciária por causa do aumento da idade dos
•

brasileiros.
Reforma política .

Quer reforma pàra implantar a fidelidade partidária e o voto distrital para deputados. Sugere que
parlamentar que mudar de partido deve ficar inelegível por quatro anos. Em entrevista, manifestou-se
pelo fim da reeleição.

•

•

•

Reforma política
Defende reforma política que assegure fidelidade partidária, financiamento público de campanha e voto

proporcional (de preferência com lista pré-ordenada).
c-

Gasto público
•

Alckmin propõe "choque de gestão", para reduzir as despesas do governo. O dinheiro seria usado para
aumentar os investimentos públicos, caminho que puxaria o crescimento da economia para 5% a 6% ao

ano. Quer economia de 4,4% do PIB nos quatro anos de governo, para que o déficit público nominal seja
zerado. Depois que o assunto foi abordado pelo economista Yoshiaki Nakano, um dos responsáveis pelo
programa do candidato, Alckmin afirmou em entrevista: "Não vai cortar. Não tem nada disso". Quer

, .

reduzir o número de ministérios.

Gasto público
,

i O programa intorrna que a política de um possível segundo mandato buscará "aprofundar a redução da

I taxa de juros" e o aumento da taxa de 'investimentos, além de queda na relação dívida pública/pIB. Afirma
I que continuará os programas seletivos de desoneração tributária, para fortalecer o setor produtivo. Diz que,

.

I a expansão da economia será garantida pelo financiamento bancário, especialmente público, e de
,

i incentivo "para o retorno de capitais especulativos para a esfera da produção".
,
,

: Trabalho e emprego
! Anuncia que dará continuidade à recuperação do salário mínimo, com aumentos acima da inflação. Diz
,

: que quer a aprovação da reforma sindical e o "encaminhamento do debate sobre a atualização trabalhista,, ,

; como garantia dos direitos dos trabalhadores".
, -,

I
: Transportes ,

: O programa de Lula afirma que vai continuar a duplicação da BR-1 01 Sul e Nordeste, construção das BR

I 163 (PA), BR-158 (MT) e BR-364 (AC) e duplicação da BR-153 (GO,MG) e da BR-040 (MG). Não há

: detalhamento. Quer ainda concluir obras de recuperação e ampliação de outros trechos federais. Vai
L

continuar a Ferrovia Norte-Sul e investir em outros trechos. Fala em expansão da infra-estrutura portuária
e aeroportuária. ,

•

Trabalho e emprego .

Não há referência ao salário mínimo. Informa que o candidato tucano quer "modernizar a organização
sindical de forma gradual e negociada entre as partes". Também pretende "modernizar a legislação
trabalhista", mas diz que nenhum trabalhador perderá direitos e proteções que possui.

•

Transportes
A proposta de Alckmin menciona investimentos de R$ 37 bilhões em transportes rodoviários,
ferroviários e fluviais .. Quer destinar R$ 4,4 bilhões para recuperação de 22 mil quilômetros de rodovias,
Promete asfaltar a Cuíabá-Santarérn, continuar a Ferrovia Norte-Sul, a eclusa da hidrelétrica de Tucuruí,
construir a ferrovia Transnordestina, duplicar rodovias (BR-1 01, BR-116) e melhorar outras. Cita vários
trechos ferroviários a serem recuperados ou construídos.

•

Energia
Alckmin pretende consolidar o mercado de energia elétrica com "regras estáveis" para dar segurança
aos investidores 'privados. Construirá os gasodutos amazônicos Urucu-éoari e Urucu-Porto-Velho, além

,

de expandir as linhas Sudeste e Nordeste. Investirá no gás de Santos. Prevê investimentos de R$ 30,4
, bilhões na geração e transmissão de eletricidade. Iarnbérn iniciará as hidrelétricasdos Rios Madeira e

,
,

Xingu.

Ene�ia .

Lula quer consolidar pólos de biocombustíveis - álcool, biodiesel e H-bio. Iniciará a construção das
hidrelétricas do rio Madeira e de Belo Monte (Rio Xingu). )niciará a construção da refinaria de Pernambuco.
Investirá: na extração do gás natural da bacia de Santos, para reduzir dependência boliviana. Continuará

expansão de gasodutos. •

Programas sociais
Promete "ampliar e aperfeiçoar" o Bolsa-Família e o Benefício de Prestação Continuada (renda para

.

.

idosos e deficientes).
Programas sociais

•

Manterá o Bolsa-Família e executará programas que levem as famílias atendidas à auto-suficiência.
• •

,

Política externa
Atuará pela retomada das negociações da Alca e para a conclusão das negociações do acordo bilateral
Mercosul-União Européia. Em entrevista, representante da campanha tucana informou que vai recorrer
às cortes internacionais no caso Bolívia-Petrobras.

Política externa
,

Privilegiará o processo de integração sul-americana - Mercosul e Comunidade Sul-Americana de Nações.
Fortalecerá as relações Sul-Sul, com ênfase às relações com os países africanos.

•

Segurança pública' .

O programa petista propõe consolidar o Sistema Único de Segurança Pública, ampliar o efetivo da Polícia
Federal e expandir a Força Nacional de Segurança Pública. Anuncia ainda a conclusão de presídios

,

federais de segurança máxima.

Segurança pública ,

Alckmin anuncia. que criará o Ministério da Segurança Pública e irá liberar integralmente as verbas do
Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Quer articular a Polícia Federal
com outras forças para controlar entrada de drogas e armamentos pelas fronteiras.
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•

MULTA: R$ 3,50 A CADA AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA

•

DAIANE ZANGHELINI

� Confira o que fazer

para justificar voto
e ficar em dia com

a Justiça' Eleitoral
}ARAGUÁ DO SUL' - Os

138.382 eleitores do Vale do
. ,

Itapocu vão escolher amanhã o

governador do Estado e o

, presiderite. Durante todo o

período de votação (das 811 às

1711), os funcionários dos"
cartórios eleitorais de Jaraguá
do Sul e Guaramirirn fazem

plantão para receber

j ustificativas e esclarecer
dívidas, pessoalmente ou por
telefone.

De acordo corn a chefe de
cartório da 17ª Zona Eleitoral,
Vanessa Piovezan Scholz, a

principal dúvida dos eleitores
_
em relação às eleições diz

respeito à justificativa de voto ..
Mesmo assim, Vanessa ressalta

• • •

que o 1110vl111el1to 110 cartorio

eleitoral 110S últimos dias foi
normal. "As duas primeiras
semanas após o, 1 ° turno fora III
as mais agitadas, e a tendência é

que a procura aumen te
• 2° "

novamente apos o - turno ,

destacou. O autônomo Amelio
Beilke, 60 anos, aproveitou a

tarde de ontem para buscar o

formulário de justificativa. "VOLI
preencher o formulário eln casa

e entregar amanhã, pois não VOLI
'

viajar para o Paraná", comentou
ele, que 1110ra 110 Bairro Vila

FIM-DE-SEMANA, 28/29 de outubro de 20061 5

•

•

•

I
!

•
,

I

\

FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS
-

-.

'i
'

•

•

,

"

-"
•

Amélio Beilke vota no Paraná e como não vai poder viajar, foi ontem pegar o formulário de justificativa

Nova e vota 110 município de
Palotilla/PR.

A região do Vale do Itapocu
conta com três zonas eleitorais:
a 17ª (que abrange apenas

Jaraguá do Sul, a 87ª (Jaragua
do Sul e Corupá) e a 60ª

(Guararuirhu, Schroeder e

Massaranduba). Quem não

lembra do local 011de vota ou

qual é a sua seção eleitoral, pode

•

}ARAGUÁ DO SUI_ ,- O
Tribunal Regional Eleitoral de
Santa Catarina e as Zonas
Eleitorais de todo o Estado
distribuem as urnas eletrô-nicas

para as seções/locais de votação
neste sábado. O trabalho será

realizado entre às 14 e às 1911.
As urnas q LIe foram LI til i

zadas 110 primeiro turno ficaram
armazenadas nas próprias
cidades em locais determinados

pelos cartórios eleitorais. No

período de 16 a 25 de OLI tLIbro o

TRE/SC realizou a geração de
mídia e configuração de urnas

para o segundo turno das

eleições 2006: As urnas

receberam as informações dos
candidatos ao cargo de

presidente e governador do
Estado em audiência pública.
Cada zona eleitoral é

rt;SpOllsável pela gercrção de

•

tirar essas e outras dúvidas pelo
telefone 148, de Florianópolis.
A Central de Atendimento ao

Eleitor funciona .lloje. das 8'11.às
24; amanhã, das 711 às 1911; ella
segunda-feira, das 811 às 2011. '

O eleitor que não votou por
três vezes e não justificou, deverá
quitar uma multa de R$ 3,50 a

. cada ausência não justificada (R$
10,50, 110 caso) para não ter o

título de eleitor cancelado.
Além de ser impedido de votar

.
na próxima eleição, o cidadão
COlll (!l': tísulo irregular não pode
tirar passaporte ou CPF; se

inscrever em concurso público
ou, ern caso de aprovação,
tornar posse do cargo; conseguir

. ernprés timos ern bancos do

governo e se matricular em

instituições públicas de ensino,

•

,

Principais dúvidas dos eleitores:

Não votei e não justifiquei no 10 turno. Posso votar no 20 turno?
•

Pode. Mas deve procurar o cartório eleitoral para justificar a

ausência e não ter o título cancelado. Se você não votou no 10 turno,
deve ir ao cartório eleitoral justificar a ausência até dia 30 de
novembro. Se não votar no 20 turno, o prazo é até 28 de dezembro.

-

•

• •

I"
,

•

v.l

o que preciso fazer para justificar a ausência?
Eleitores que votam em outro município: a justificativa pode ser feita '"

J....' j

no dia da eleição em qualquer seção eleitoral. O eleitor pode conseguir ,

o formulário em qualquer seção eleitoral ou no cartório eleitoral, no �'.

período das 8h às 17h. O formulário de justificativa também pode ser ) r[

impresso pela site www.tre-sc.gov.br. ;:J
Eleitores do município: devem ir ao cartório eleitoral até 28 de ,:';
dezembro para apresentar a justificativa ao juiz eleitoral. O formulário
pode ser impresso através do site do TRE (para quem quiser levar a

justificativa já preenchida) ou pode ser retirado e preenchido no próprio
cartório eleltoral. Se não votou por motivo de trabalho, anexar também
uma declaração da empresa.
Em qualquer um dos casos, o eleitor deve levar o título de eleitor ou

algum documento de identificação com fotografia, como Carteira de
Identidade, Carteira de Motorista ou Carteira Profissional.

..

Posso pagar a multa em vez de justificar a ausência?
.

Pode. A guia de arrecadação deve ser retirada no cartório eleitoral. A
multa é de R$ 3,50 por cada ausência não justificada, e deve ser paga
em qualquer banco ou casa lotérica ..

,

Perdi meu títulp de eleitor. Posso votar com outro documento?
Sem problemas. Basta levar algum documento de identificação com

fotografia, como Carteira de Identidade, Carteira de Motorista ou '

Carteira Profissional. O horário de votação é das 8h às 17h.

Vou votar primeiro para governador ou presidente?
Primeiro você vai escolher o governador, e depois o presidente.
Lembrando que cada voto tem dois dígitos.

, , ,

Telefones e endereços dos cartórios eleitorais da microrregião:
Jaraguá do Sul - Edifício Royal Barg, na Avenida Marechal Deodoro da
Fonseca, Centro (em frente ao Posto Marechal) .. Telefones: (47) 3371-
0443/3275-1819/3275-183 e 3371-4542.
Guaramirim - Rua ,28 de Agosto, 18001 10 andar (anexo do Fórum).
Telefone: (47) 3373-0243

Horário de funcionamento dos cartórios amanhã:
Das 8h às 17h

Horário normal de funcionamento dos cartórios:
•

Das 12h às 19h.

.' INDICADORES ECONÔMICOS
• I

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,132 2,134 it
- -

PARALELO 2,260 2,350 ,it
TURISMO, 1�090 2,243 "

EURO

I
I

I

COMPRA VENOA
-_._-

2,716 2,719
PESO (Argentina)
0,524 0,524

Urnas eletrônicas Serão
distribuídas durante o dia

mídia e confíguração de urnas
da sua cidade OLI região.

Sarita Catarina recebeu

para estas eleições 16.092
novas urnas modelos 2006.
Estão se ndo u ti l izad as

12.585 urnas. 3 .. 265 ficam
arma-zenadas para os CclS0S

de contingência, C)LI seja,
C8S0S ern que tenham que ser

substituídas. As urnas de

justificativas SOl11al11 242 em

140 mesas receptoras.
As urnas depois de serem

d istribu íd as ficam
armazenadas 110S locais de

votação COIll forte esquema
de segurança, Amanhá, as

urnas serão distribuídas para
,

cada seção eleitoral é

começam a funcionar <:1

partir l-las 811. O horário l-le

votação é das 8 às 1711. (SCI
ECW)

Cidadãos convocados para
trabalhar têm direito à folga

; I ,j'j
Secóes
124,132

Mesários podem folgar o dobro de horas trabalhadas durante eleições

}ARAGUÁ DO SUL - Os quase
.51 mil cidadãos convocados elll

.9504/97. A regra vale também

para aqueles que tenham
atendido convocações da Justiça
EJeitoral par? atuar 11a preparação
do processo eleitoral, em

treinamentos ou montagem de
locais de votação. A orientação
vem do TSE através da resolução
11° 22.424 e vale para instituições
pClblicas e privadas. (SC!ECW)

..

S811ta Catarina para trabalhar
nas eleições como integrantes de
mesas receptoras, de juntas
eleitorais e os auxiliares dos
trabalhos eleitorais têm direito à

folga equívalente ao dobro dos
dias -trabalhados, conforme

. cteterll1illa o artigo 98 da Lei

. PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 39 ..745 ,0,800/0
-

it DOW JONES (N. York) 12.090 -0 ..60%
'.

" MERVAL (8 Aires) 1.784 0 ..47%

iii NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

0,681

R$895,86

AUTOCONHECIMENTO
- Cursos Permanentes -

.

.

A Consciência e seus Processos Sabedoria das Antigas Culturas
Leis Cósmicas

Informações: 3370-0206 (após às 18 horas)
.

CEA - Centro de Estudos do Autoconhecimento
. R. Affonso. Bartel, 137 Baependi Jaraguá do Sul

•

..

DES DEl 926
...... " .. , , ' , , " , '." .. "." "" , ,." "." " , " .. , " , " " .. , .. , ,' , .. ,., .. ', " ,., "", .. ,.,., .. " .. , .. , .. ".,.,,,.,,, , .. , .. , ,,, .. ,, .. ,,,.,,""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''."." ..•. ", ., ,.,.', .. , '" .. ,,,, ,,. " .. " ' '", " ..,.' ' ,"". " .. , .. , .. "". ,.".' .""., " .. "."., ." .. ,." , , " .. ",., .. ", .. ""."." .", .. , " , .. ,." '."." .. , .. , .. ' .. ", ,,,, .. , .. , .. ,,, , .. ,,,, .. ,, ,,,,,., , .. ,,, .. ,, ,, .. ,.,,.,,,,,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



• • . '. " . .

•

•

6 I FIM DE SEMANA, 28/29 de outubro de 2006

•

•

" �

SISTEM� VIARIO: PROXIMA ALTERAÇAO DE SENTIDO ACONTECE EM JANEIRO

•

•

;OA'IANE ZANGHELINI

�Novo' sentido na rua
•

•

! do shopping deve
I

! melhorar trânsito na
,

; Getúlio Vargas
I }ARAGUÁ DO SUL - Ao
I

i transitar pela primeira vez na rua
: do Shopping Center Breithaupt
,

: (Emílio Carlos Jourdan) com o
,

:. sentido modificado, o
I

: representante comercial João
I

: Neri, 35 anos, teve uma boa
I

: impressão do que viu. Ele
I
I acredita que a mão inglesa
I (circulação pela esquerda da

pista) implantada ontem na via

vai reduzir o fluxo de veículos na
Avenida Getúlio Vargas,

•

diminuindo o engarrafamento'
em frente ao sinaleiro em frente
ao Colégio Evangélico Jaraguá.

''Antes, quem transitava pela
: Getúlio Vargas e queria ir para a

: Rua Epitácio Pessoa (do Corpo
! de Bombeiros) precisava dar uma
volta enorme, e agora é só entrar

I aqui (na Emílio Carlos Jourdan)
I para chegar na Epitácio",
destacou ele, afirmando que os

motoristas, aos poucos, 'devem
acostumar-se ao novo sentido de

circulação.
Até quinta-feira, era preciso

passar pela Epitácio Pessoa para
entrar na Emílio Carlos; agora, o
motorista entra na rua do

MÃO
INGLESA

. SE;;ll/)O
. #0/)///(,4/)0

•

•

CESAR JUNKES

•

Primeiro dia de alterações na Emílio Carlos Jourdan foi tranquilo para maioria dos motoristas

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 entrando na Emílio
Carlos Jourdan normalmente.

Para isso, os funcionários da
secretaria de obras reduziram, na
tarde de quinta-feira, a ilha
divisória da Emílio Carlos

Jourdan. Na manhã de ontem, a

via já estava sinalizada com faixa
amarela (para indicar o sentido

duplo de circulação) e taxões para
•

Para João Neri, a mudança vai facilitar o trânsito

MAIS MUDANÇAS EM JANEIRO
A próxima alteração no trânsito atinge a inversão de sentido nas duas
principais ruas do Centro do município: Marechal Deodoro da Fonseca
e Reinoldo Rau. Em entrevista ao O Correio do Povo, por telefone, o'
secretário de Urbanismo, Afonso Piazera Neto, informou que essa

mudança acontecerá entre os dias 5 e 20 de janeiro do próximo ano.
Segundo o secretário, a data foi definida em uma reunião com

integrantes 'da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) na manhã de
ontem, e esse período foi escolhido por ser o de menor movimento
nas ruas do Centro em virtude das férias coletivas.
.

I

....

I

•

dividir as pistas. Também foi
instalada duas divisórias com

taxões: uma na entrada do
estacionamento do Shopping
Center' Breithaupt e outra do
outro lado da rua (limite com a

Epitácio Pessoa). .

Na opinião do representante
comercial Jorge Wischral, 41, a

instalação da mão inglesa está
facilitando a entrada de veículos
na lateral Estheria Lenzi
Friedrich (rua do Colégio
Evangélico [araguá), reduzindo
tumultos no momento em que o

motorista troca de pista. Já o

empresário Dulcio Lenzi, 43,

acredita que o novo sentido de

circulação vai melhorar o

trânsito na entrada do
estacionamento do shopping e

que amudança não deve alterar o
movimento nos estabele
cimentos comerciais da Rua
Emílio Carlos Jourdan.

A instalação da uma mão

inglesa (circulação pela esquerda
da pista) é parte da mudança do

. . '" .

sistema viano que começou em

agosto e já alterou o sentido das
ruas 25 de Julho, Martim Sthal,
Guilherme Cristiano

Wackehagen e Olívio Domingos
Brugnago (Bairro Vila Nova).

Ciclistas se dizem "excluídos".
••

}ARAGUÁ 00 SUL - Embora
os motoristas entrevistados pela
equipe de reportagem de O
Correio do Povo tenham
demonstrado satisfação com a

implantação da mão inglesa na

rua do Shopping Center

Breithaupt, o m.esmo não
aconteceu com os ciclistas que
resolveram transitar pela Emílio
Carlos Jourdan na manhã de
ontem.

Na opinião do aposentado
LuizAntônio Pinheiro, o sentido
duplo de circulação criou um

novo problema:' acabou com o

espaço disponível para o trânsito
de bicicletas que, na opinião dele,
já era pequeno. "Mesmo sabendo

que não é permitido, prefiro andar
na calçada do que morrer

atropelado na rua", criticou.
Para o pedreiro Antônio José

de Meira, 51, os ciclistas "foram
excluídos" do projeto demudança
no sistema viário. ''As ruas estão

cada vez mais tomadas por
veículos motorizados e não são

•

criadas ciclovias ou espaços para
os ciclistas ·andarem com

tranqüilidade aqui, no centro",
ressaltou.

Lucio diz que novo sentido aumenta problema para os ciclistas

<
•

,

•

•

. O CORREIO DO POVO·
•

• FALECIMENTOS
•

Faleceu às 04:45h do dia 27/10, o senhor Waldemiro Wischeral, com
idade de 65 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Vila Rau ..
Faleceu às 16:30h do dia 26/10, o senhor Oscar Carlos Baggestonn,
com idade de 90 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Lutherana João Pessoa e o sepultamento no cemitério de João Pessoa .

Faleceu às 02:00h do dia. 26/10, o senhor Arno Spredemann, com

idade de 76 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Ribeirão Grande da Luz.
Faleceu às 16:20h do dia 25/10, o Pastor Jorg Michel com idade de 72

.

anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica Lutherana Cristo
Salvador e o sepultamento no cemitério da Barra do Rio Cerro.

.d. PODER JUDICIÁRIO fazendo frente em 18,00m com a rua,

,t�i'iÕ-W[ESTADO DE SANTA CATARINA coincidindo com o alinhamento predial,'
IÜií EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO travessão dos fundos em 18,00m com o lote

1" VARA TRABALHISTA DE 160, extrema do lado direito em 25,00m com o

JARAGUÁ DO SUL. SC alinhamento predial da rua 742, e do lado
esquerdo em 25,00m com o lote 167;

I Praça: 22/novembro/2006 - 14:00hs - Por matricula 36.985 do CRI da Comarca de

val.o�igual ou superior a avaliação. Jaraguá do Sul-SC; sobre os terrenos acima,
: Lel.lao: 22/novembro/20�6 - 14:30hs. Aquem existe edifiéado e não averbado: galpão
I mais of�rtar, desd.e que nao a preço vil. , industrial, sendo parte em dois pavimentos,
I Local: Aírio do Forum Trabalhista de Jaragua compreendendo na parte térrea 400,00m2 e
·

do Sul, R.Marechal Deodoro da Fonseca, na parte superior 250,00m'. Galpão pré
.' 320, 2� andar· Centro Comercial Fail em moldado cimento, piso cimentado, cobertura
I Jaragua do Sul·SC. Fone: (47) 3274-3999. de telhas de fibro cimento, janelas de ferro,
Adve�ência: 01) Ficam inti�adas as partes paredes com tijolos a vista, sem laje na parte

· atraves. deste Ed.,tal, caso nao o sejam pelo superior; avaliação R$ 150.00,00 em
, Sr. Oficiai de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) os 15/06/2004. Gravame inscrição R.2-36.986.
credores hipotecários, usufrutuários ou Penhoras inscrições R-3-36.986, R-4-36,986,

i senhorio direto que não foram intimados R·5-36.9B6, R-6-36.986, R·7-36.986, R-8·
i pessoalmente, ficam neste ato intimados da 36.986, R-9-36.986, R-10-36.986, R-11-
· realização dos respectivos praças/leilões (art. 36.986 e R-12-36.986. Gravame inscrição R·

I 698 CPC); 03) A verificação do estado de 2-36.985. Penhoras inscrições R-3-36.985,
. I conservação dos bens poderá ser realizada R-4-36.985, R-5-36.985, R-6-36.985, R-7-

i pelo pretenso arrematante, se desejado, 36.985, R-8-36.985, R·9·36.985, R·10-
i mediante acompanhamento de Oficial de 36.985, R- 11 -36.985 e R- 12-36.985.
i Justiça. Depositária: Remoaldo Taufenbach.
I VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro Vistoria:R,Valmor Zonta,480,Jaraguá do Sul.
i Oficial, devidamente autorizado pelo Exmo. 4.Processo: ADRT 03333·2005.019·12·00·2

i Sr. Dr. RICARDO CÓRDOVA DINIZ, Juiz do Exeqüente: Fazenda Nacional
.

i Trabalho da 1" Vara Trabalhista de Jaraguá Executado: Marmoraria e Pedras Jaraguá
1 do Sul- SC, venderá em Praça/Leilão os bens Ltda.
i penhorados nos autos a seguir Bem: Serra especial para serrar pedras,
1 caracterizados: equipada com 2 motoresWEG, um de 0,75CV
1 1·Processo:AT507/94 e outro de 3CV; avaliação R$ 3.700,00 em

i Exeqüente: Ignácio Braier 30105/06. Depositário: Horst Fischer.
. i Ex�cutados: Haus Lajes Ltda. e outros Vistoria: R.Joinville, 4,133, Vieira, Jaraguá

; Bem: Veículo Mercedes Benz, mod. L 6080, do Sul.
.

'

1973, renavam 557158214, azul, a diesel, Ônus: Os tributos e encargos incidentes sobre
placas LZO 6397, com carroceria de madeira o tiemlmóvel, correrão porconta exclusiva do

·

nas cores azul e branca, hodômetro registra arrematante. Em Praça, o valor do lanço não
54.770Km; avaliação R$ 17.000,00 em poderá ser inferior à avaliação efetuada,

·

01/08/05. Depositário: Guenter Engel. sendo que, não ocorrendo a vendá ou

i Vistoria: R.112, n0455, Jaraguá do Sul. adjudicação nesta, será levado a Leilão,
I 2· Processo: AT00357·2002·019·12·00·7 conforme data e horário supra, onde haverá a

i Exeqüente: Alexandre Bozelo Gomes alienaçâo a quem mais ofertar (art. 686, VI,
I Executados: Rita de Cássia Leutprecht ME CPC), desde que não a preço vil (art. 692,
I eoutros.

. CPC). Os honorários do leiloeiro na razão de

I Ben.s: 01) Motoesmeril, sem identificação de 5% correrão por conta do comprador,
! fabrieante, vermelho, com dOIS rebolos; remitente ou adjudicante em caso de
I avaliação R$ 70,00: 02) Elevador de arrematação, acordo/remição ou

I automóveis, sem identificação de fabricante, adjudicação, respectivamente. Os bens

I vermelho, com motor WEG de 1,5GV; objeto de praça/leilão, serão arrematados
i avaliação R$ 2.700,00. Total da avaliação R$ mediante sinal de 200/0 (vinte por cento) no ato !
2.770,00 em 20/07/06. Depositário: Salomão da arrematação e pagamento do saldo em até I

Rodrigues. Vistoria: R.José Emmendoerfer, vinte e quatro horas (Art 8B8 CLT). Caso os

1.345, JaraguádoSul. executados ou os credores hipotecários não!
3· Processo: 00105·2003-019·12·00·9 sejam encontrados ou cientificados por
Exeqüente: Albertina Petry Handini qualquer razão, quando da expedição da

i Executado: Atled Indústria e Comércio de respectiva notificação, valerá o presente
I Malhas Limitada e outros .

.

como Edital deNotificação de Praça/Leilão,
Bem: 01) Terreno constante do lote n° 167 do segundo estàbelecem os Artigos 687 (§ 3°) e
Loteamento Jardim Francisco, situado no 698 doCPC. No caso de resultarem negativos
lado Impar da rua 739 Valmor Zonta, com a Praça/�eilão será procedida a Venda Direta,
área de 350,00m', em formato retangular ficando desde logo intimadas as partes..
fazendo frente em 14,00m com' a rua, Maiores informações com o Leiloeiro Oficial
coincidindo com' o alinhamento predial, VICENTE ALVES PEREIRA NETO, fone/fax

I travessão dos fundos em 14,00m com o lote ( 4 7) 3 O 2 6 • 1 6 1 5, sit e

i 166, extrema do lado dreltc em 25,00m com o www.agencialeilao.tom.b r, e·m ail

i lote 161, e do lado esquerdo em 25,00m com agencia!eilao@agencialeilao,com.br, com

i o lote 173, dista 1B,00m da esquina com a rua end. na Av. Hermann August Lepper, 1.500-
I 742; matrícula 36.986 do CRI da Comarca de Joinville • SC. Exmo. sr, Dr. RICARDO.
! Jaraguá do Sul-SC e terreno constante do lote CÓRDOVA DINIZ Juiz do Trabalho da 1"
, . ,

i n° 161 do loteamento Jardim Francisco, Vara Trabalhista de Jaraguá doSul·SC.
i situado no perímetro urbano de Jaraguá do .

1 Sul, em formato retangular, localizado na
.

RICAR�O CÓRDOVA DINIZ

1 confluência das ruas 739, Valmor Zonta e 742, .

JUIZ do Trabalho

i Adémar Irio Vasel, com área de 450,00m', VICENTE ALVES PEREIRA NETO
Leiloeiro Público Oficial e Rural

,

Secretaria do Estado da Comunicação
Diretoria de Divulgação , .

,

LISTA OFICIAL DOS EDIT,\IS DO G()\'ERNO De ESTADO DE;SANTAC,\TARINA
,

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMEN1'0
. .

,
. . .

REGIONAL - JARAGUA DO SUL :: ;,
.

; .

, AVISO DE LICJT�ÇÃO

Modalidade: CONVITE N° 006/2006 Tipo: Menor preço global. Objeto:
Contratação de Empresa para: Lote 1· roçada mecanizada costal na se 413, se
416 e se 474 da SDR - Jaraguádo SuL Lote 2 � Fornecimento de macadame para'
a recomposição de revestimento na Estrada 7 de Janeiro no Município de
Massarnduba da SDR - Jaraguá do Sul. Entrega dos Envelopes: às 14:00 horas
do dia 10/11/2006, Abertura dos Envelopes: às 14: 15 horas do dia 10/11/2006.
Local para obtenção de cópias dos editais e informações: setor de licitações da
Gerência de Administração e Finanças na SDR - Jaraguá do Sul, rua Thufie
Mahfud, 155 - Centro -Jaraguá do Sul, no horário das 13:00 às 19:00 horas.
Ivo Schmitt Filho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. Jaraguá do Sul
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o CORREIO DO POVO

,

ANORAMA
�

DESAFIO: SELEÇAO BRASILEIRA
,

JULIMAR PIVATTO

:.� Valdin, Chico, Leco,
l-Márcio, Jonas, Falcão
e Thiago são os

.
.

sete selecionados
•

•

!

•

•

exemplo. A Hungria' deve se

espelhar nesse estilo". Outro

que está feliz com a chance é

Chico, que defende a Seleção'
Brasileira pela primeira vez.

"Vai ser Ulna alegria muito

grande poder jogar ao lado desta
torcida que sempre 110S apoiou.
/

E gratificante", resumiu.
Chico disse também que

vem recebendo apoio dos

companheiros de seleção e está

se sentindo à vontade com. a
. I, ! __"". .',

amarelinha. '''E um grupo fácil
de lidar e que vem ajudando
sempre". O jogador também
falou da vontade de marcar um

• .Fabáo é liberado e São Paulo joga completo hoje
· ,
· ,

SÃO PAULO· (SP) - O
,

{zagueiro Fabão treinou
,

I
• .normalmente ontem e estará
, ,

,

; no time titular do São Paulo na
;

: �partida ,de sábado, às 16h,
• •

; i contra o Figueirense, em

, 'Florianópolis. Ele havia
,

1
deixado mais. cedo o treino na

I

f quinta-feira por causa de dores
. no-joelho direito, e vai fazer

·

.
tratamento intensivo para,

reduzir as dores, mas não
''_ ". .

preocupa a comissao tecmca.
I.

. O' médico Marco Aurélio
,

. , '

RÁDIO ��I
JAQAGUÁ c"

camisa da Seleção Brasileira.
/

"E muito bom, voltar a nossa
/

cidade, jogando pela seleção. E
uma chance rara e não

podemos perder a

oportunidade de dernonstrar
todo noss9 .amor pela camisa

amarela" .

. Ele também avalia a

Brasileirão
Jogos de Hoje
16h - Figueirense x São Paulo
16h - Atlético-PR x Paraná

, 16h - Ponte Preta x Botafogo
18h10 - Santos x São Caetano
18h10 - Goiás x Cruzeiro

,

-

CLASSIFICAÇAO
Col. Time PG J V E O GP GC SG
l' sao Paulo 60 3D 17 9 4 54 30 24

,

2' Internacional 56 3; 16 8 7 42 30 12
3' GrêmiO 55 31 16 7 8 52 37 15
4' Santos 52 30 15 7 8 49 29 2D
5' Vasco 50 31 13 1 1 7 46 39 7

• 6' Paraná 49 30 15 4 11 46 37 9
7' Botatoço 43 3D 11 10 9 44 37 7
8' Figueirense 43 ' 30 1 1 10 g 42 37 5

'42
,

g' Aamengo 31 12 6 1S 37 38 -1
lO' Cruzeiro 42 3D 11.

,

9 10 4D 31 9
11° , Goiás, 42 30 11 9 10 46 39 7
12' Atlético-PR ' 4D . 3D 1 1 7 12 45 46 -1
13' Juventude • 39 31 1 1 6 14· 31 39 -8
14' Corinthians 38 31 1 1 5 15 28 41 ,13
15' Palmeiras 37 31 10 7 14 46 54 -$

•

16' Fluminense 35 31 9 8 14 41 52 ,11
17' Ponte Preta 33 30 9 6 IS' 38 55 ,17
18° Fortaleza 31 31

•

6 1� 12 35 47 ,12
19' São Caetano 26 30 6 8 . 16 27 '42 ·15
20' Santa Cruz 24 31 6 6 19 33 62 ,29

,

£ Cunha, que é o gerente de
,

,

� futebol do clube, disse que as
,

, dores de Fabão são comuns

(porque os jogadores estão
,

, sentindo o ritmo intenso da .

.
.

temporada - o São Paulo já
disputou 65 jogos este ano, e foi
o último clube brasileiro a

HÉLVIO' ROMERO/AE

F
•

� i
·

"

r--

entrar em férias no ano

passado, pois disputou - e

venceu - o Mundial de Clubes
da Fífa até 18 de dezembro. COIU
a.confirmação de Fabão, a úníca
alteração em relação ao time

que empatou coin o Grêmio 110

último domingo é a volta de
Ilsínho, que estava suspenso,

para o lugar de André Dias, que
jogou improvisado na lateral
direita. O time deve ser escalado
com Rogério Ceni; Ilsinho,
'Pabão, Miranda e Júnior;
Mineiro, [osué, Souza e Danilo:
Leandro e Aloísio.

o técnico Muricy Ramalho
negou que as vitórias de O,rêluio
e Internacional, na quinta-feira,
alimentem a pressão por uma
vieéria do São Paulo ern

Florianópolis. IINão tern nada
-

de pressão, aqui o que ternos é.
,,.. ...,..

orgaruzaçao, ou en tao nao

chegaremos a lugar nenhum",
disse, citando a derrota do
Fluminense para o Grêmio COIUO'

,

,

exemplo de time sem

organização. "Quando lim time

está pressionado acontece com

foi corn O Flumíuense, que

perdeu o jogo no fim", disse.

•

ARQUIVO/CJ

gol no Parque Malwee. "Se isso

acontecer será muito legal",
concluiu.

Valdin também está pronto
para o desafio e diz que sente

que cada vez mais vem se

firmando na seleção. "Venho
tendo as oportunidades e estou

aproveitando da m e lhor
maneira possível. Estou muito

feliz e, espero fazer sempre o

melhor", comentou.
•

., , ,

j •

/

•

,
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Decisão na Segundona
Neste domingo, dia eleição sem lei seca, acontece a semifinal dor
Campeonato Amador da S�gunda Divisão da Liga JaraguP.ense.�,_
No campo do pam Pedro, em Corupá, o Noite à Fora recebe o Rio

•

Cerro nos titulares e quem vencer fica com a vaga, já que o primeiro
jogo terminou em 1 xi. Nos aspirantes, o Guarani joga pelo empate-i
com o Rio Cerro, já que venceu a primeira por 3x2. No campo dCf
Guarani, no Rio da Luz, o time da casa pode perder até por um

gol de diferença para o Garibaldi que garante a vaga, entre os

titulares. E nos aspirantes, o Rio Molha enfrenta o Tupy preclsandos.,
de um empate, pois levou a melhor no primeiro confronto."
vencendo por 3x2. '.;;

n
Na Seleção ')
De folga em Jaraguá do Sul, o

r.

atleta Rodrigo Telles, 16 anos,
comemora a convocação final ,11

para disputar o Campeonato ;f)
Sul-Americano Infantil na '

,j)
Argentina, com a Seleção ,

"

Brasileira. Na última terça-feira
J,u

ele foi destaque no Jornal
)1

ViNacional, sobre o vôlei
.

•

brasileiro. Você pode ver a . .n

matéria no site .
.B

www.qlobo.com/icmalnacional»)

•

Na quinta-feira, a equipe infantilA
do Juventus empatou em O.xO ';b
com o Joinville e manteve a ,[5

vice-liderança no Carnpeonato j;
'

Estadual da categoria. A equipe
juvenil também ficou no empate,
com a Sociedade Esportiva ;-:
Irineu, dé Joinville, em 1 xt, .�I
com gol de Jesse. O tricolor )D

terminou a primeira fase como )'f

líder do Grupo B. ;,"

Coroa
Hoje tem a última rodada da

primeira fase do Coroa Bom de
Bola. No Acaraí, a partir das
14h45, jogam Arsepum x

Botafogo, Vila Lenzi x Pintado/
Chapeação Jaraguá e Kalahari
x Bazar do Hau. Já no' campo
da Karlache, a partir das
15h45, jàgam Brasão x Cruz de
Malta e Automóveis Jaraguá x

Santo Antônio/Florianl.

Peladão
Três jogos hoje fecham a

primeira fase do Campeonato
Aberto de Futsal, no Arthur
Müller. Às 14h15, o Smurfs
enfrenta o eliminado
Maceracci precisandu apenas
de um empate para garantir o

primeiro lugar do Grupo E. Na

seqüência, dois jogos
decisivos - Noite à Fora x

Nova Geração e Dipil x Franca

Calçados, pelo Grupo F.

Juventus

l , ; f�
•. ' .A .i

• •

t

'�.\ I', j.! ... }r)_-

r, .... �
..... ..

R$ 25,00'
para Nucleados

R$ 27,00
para Associados

R$'30,00
demais interessados

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 profissionais de atendimento no enfrentamento de grandes
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 vivenclal, criando

. empatia entre o público e os personagens de cena e com, as situações
retratadas. Dessa forma, uma peça de teatro treinamento equívale em termos
de aprendizagem, a cinco vezes mais tempo de treinamento convencional,

Realização:

}ARAGUÁ DO' SUL - A

Seleção Brasileira de futsal

enfrenta, na próxima segunda-
,

feira no Parque Malwee, a

Hungria" no segundo jogo do
Desafio Internacional. Para
sete jogadores, a disputa terá um
sabor especial, pois estarão

jogando diante da torcida do
clube que defendem - a

....

Leco diz estar feliz com a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira em casa
..Malwee. Thiago, Chico, Leco,
, Valdin, Márcio, Jonas e Falcão
comemoram a oportunidade.
Os ingressos para o confronto
continuam à venda no Posto
Milne da Walter Marquardt,
por R$ 15. A partida será às

19h 1 5, com transmissão da
r SporTV '

.

Antes de jogar aqui, o Brasil
, - ,

, :.faz -a pr irn e ir a partida do Hungria como um adversário

·

. confronto hoje, às lOh, em parecido com 'as outras
,.

[o invil lc, no Ginásio l_ya,p s,e!eções européias que já
Rodrigues, com transmissão da " enfrentou .. "Quase todas as

, 'Rede Globo. Leco é um dos q seleções da Europase espelham,

. .

, : jogadores que. comemorou a bastante n a Espanha.
, oportunidade de atuar diante Observamos isso contra a

,

: da torcida da Malwee com a Croácia e a Ucrânia, por

•

•
\
•

�
,

l' Murley Ramalho vai contar com o

� zagueiro Fabão (fundo) para a
•

� oartida de hoje
�
...
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LITERATURA: JAF�AGUAENSE LANÇA ICESTRADA PARA O GRANDE DF;SERTO'I

KELLY ERDMANN

}ARAGUÁ DO SUL - O jaraguaense Charles Zimmermann,
povos que vivem ao ,redor do deserto do Saara, que em 30

anos não mudaram nada no seu modo de vida, seus valores,
32 anos, lançou essa semana o livro "Estrada para o grande vestimentas, o que comem.

, deserto". A obra é a segunda editada a partir das viagens do
,

escritor pelos países do Oriente Médio e traz além de histórias

vivenciadas por ele, 16 páginas de fotografias dos locais por

onde passou. "Quebrar paradigmas, tabus, estereótipos", este
é o objetivo do escritor. Solteiro, ele explica que pretende
aproveitar os próximos dois anos para continuar a aventura.

•

O roteiro ainda não está definido, mas, dessa vez o caminho
, '

vai ser feito todo em cima de uma bicicleta. Em meio a livros
•

e destacando a admiração' que, tem pelo colombiano Gabriel

García Marquez e pelo navegador brasileiro Amyr Klink,
. ,

Charles Zimmermann conversou com a reportagem de O
,

Correio do Povo. "

,

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,

CP: Você é formado em Comércio Exterior, é fotógrafo e

escritor. O livro é uma maneira de unir essas três vertentes?
Charles: Na verdade a minha grande vertente de trabalho é

oComércio Exterior. Mas, nesse momento estou afastado por
causa dos livros. Para mim seria U1n tempo de estudo que ,U11e

a minha função com as duas profissões secundárias, que,
passaram a ser mais de só um hobby. Inclusive escrever o

primeiro livro (Nós Confins do Oriente) foi mais como um

sonho. Já o segundo (A .estrada para o grande deserto) é

mais U1n compromisso com o leitor.

•
•

CP: O livro, "Estrada par\'l o grande deserto" é uma
,

continuidade de "Nos Confins do Oriente", lançado no

ano passado? Existe alguma relação entre os dois?
,

Charles: Há um elo entre os dois, é Ulna continuidade. O
•

primeiro relata uma viagem que eu fiz à Europa até a Asia, e

essa relata as minhas situações vividas, o meu ponto de vista
•

de como as pessoas vivem lá. Agora, nesse livro aqui, passo

por regiões mais inóspitas. No primeiro estou em lugares mais
•

populosos, basicamente China e India. Esse aqui relata os

1

CP: Essa é uma segunda viagem?
Charles: Sim. Aquele primeiro foi de uma viagem realizada

,

"Belas imagens, belo povo,
tudo que se quer encontrar

de diferente, de tribos, está

na Etiópia"

de fevereiro a dezembro de 2004, Esse aqui é de outra, de
novembro de 2005 a maio de 2006,

CP: Você foi especialmente para fazer o livro?
,

Charles: O livro também foi uma conseqüência, mas, eu já
tinha em mente que ele sairia dessa viagem, O primeiro foi
um sonho. O segundo já tinha mais firmeza de que deveria
escrever. O meu preparativo de viagem já foi maior,

,

,

CP: Como surgiu a idéia de embarcar nessa viagem por

países tão pouco lembrados no Brasil?
Charles: Justamente pelo fato da grande diferença, Um hotel
cinco estrelas aqui em Jaraguá, em Pequim, na China, 11a

Coréia ou em Nova Iorque, é sempre parecido, .Q meu, foco é
•

ir em locais inóspitos. Como é Já?,Africa, 'por.exemploí .pobreza,
negros, animais silvestres, deserto, mas, tem muito mais coisa

além disso, Oriente Médio, não há só o fato de homens-bomba,
deserto, o óleo, Tem uma cultura muito forte -ali.

CP: Como foi o trajeto desse segundo livro, o que
diferenciou do primeiro?
Charles: Essas. grandes diferenças que podem acontecer de
um livro para o outro, os conceitos e as visões, são praticamente
os mesmo. Nesse aqui (Estrada para o grande deserto) eu

tento passar justamente os lugares muito mais desconhecidos,
• •

A gente tem noção de como é a China, de como é India,
umas idéias de como são as faces que lá falam mais ou menos

um dialeto assim, Mas, um noticiário sobre cçmo é a Síria,
•

sobre a Jordânia, sobre países do Norte da Africa, como Mali,
por exemplo, corno Sudão, Etiópia, a gente não vê, então, foi
isso que eu tentei trazer. Que tem aquilo que a gente imagina,
mas, tem algo a mais também,

"

.

CP: E as tuas concepções se transformaram durante a

viagem?
Charles: A partir do momento em que você visita o primeiro
país muçulmano, você já começa a ter algumas idéias pouco

diferenciadas, alguns estereótipos quebram. Esses tabus de as

pessoas acharem que eles não são receptivos. Não,' eles são

extremamente receptivos, boa parte dessas viagens acabei me
hospedando 11a casa dessas pessoas. Eles convidam você, e

dizem que é um enviado de Alá, do deus deles. Eles têm

muita curiosidade. Você tem obrigação de jantar corri eles, ,

.

por exemplo. '

CP: Isso te surpreendeu de alguma maneira?
•

Charles: Desde a primeira vez que eu fui à Turquia, ou Irã,
no ano passado, comecei a ter uma idéia, mas essas coisas

aumentam mais ainda. Mas, tem o lado negativo, também,
que é o lado do relacionamento C01n a mulher na sociedade.
Eles seguem muito o que está escrito no Alcorão, só que ele
diz que a mulher é um ser inferior ao homem. A liberdade de

,

expressão delas em alguns pontos é mínima. Você também

percebe esse detalhe da violência contra a mulher, que é um

negócio constante.Existe o lado positivo e o negativo. Eles
.

, \

têm muito essa idéia da irmandade, de serem todos irmãos.

I

•

,

O CORREIO DO POVO
•

•

• .,.,

O ponto negativo é essa desvalorização do ser humano,
principalmente da mulher. .

·

CP: Tem alguma foto' e um fato nesse sentido que você

pode destacar, que te mareou muito?
Charlesr''São vários. Vou citar uma: tem uma fotografia, eu

lembro que eu tenho uma revista em casa, a National
,

.

Geographic, de 1975, eu tirei a mesma foto, no mesmo lugar,
do mesmo.jeito e as coisas não mudaram. E ainda existem 0$

fatos corriqueiros, engraçados, têm muitos. Tem um, por

exemplo, no Marrocos, que de repente no final de uma manhã
, ,

a minha máquina (fotográfica) desapareceu do quarto do
,

hotel. A tarde, antes de eu ir embora, fui dar uma volta no

mercado que vende de tudo que você imagina, e lá numa

detérminada vitrine, de no máximo um metro quadrado, a

minha máquina estava junto com gravadores etc. Aí eu entrei
na loja e disse: essa máquina é minha! O cara ficou sem jeito
e eu dei um valor pra ele (o dono da loja), equivalente a uns

, .

R$ 15 ou R$ 20 e vim com a máquina. Mas, ele pediu pelo
amor de deus para não falar para polícia, porque é U1n país
em que um dos grandes pontos de renda é o turismo.

CP: E tem' algum outro momento especial?
Charles: Tem também de uma criança que apareceu numa.

/

região onde não chovia há seis anos e aquela criança parou

no meio da estrada, no deserto. Fiquei olhando ela tomando

aquela água amarela e quente com uma vontade insaciável.
Foi um negócio que me fez sentir impotência.

•

CP: Você falou sobre esses .momenros, mas, tem algum
•

país 'que' fez �:via'gem valer a pena acima de todos os outros?

Charlesr.A Etiópia. Belas imagens, belo povo, tudo que se
•

quer encontrao de diferente, de tribos, está na Etiópia. E um
•

". ,1'.1 ,

negocio un1CO.
,

.

""-.

CP: Qual é a imagem que você quer que fique para o leitor

" "A liberdade de expressão delas
•

(das mulheres) em alguns
pontos é mínima"

desse livro? Em qual parte da estante ele colocaria "Estrada

para o grande deserto"?
Charles: Para muitas pessoas esse livro está parando naquela

•

parte da estante chamada de "esse foi o primeiro livro que eu

li". Aparecem muitas pessoas me dizendo isso .

•

CP: Para esses leitores qual é a mensagem que você quer
deixar no livro?
Charles: Quebrar paradigmas, tabus, estereótipos. Mostrar
que às vezes temos idéias erradas sobre essas pessoas.

SERViÇO
A estrada para o grande deserto
Onde comprar: Livrarias de todo o sul do Brasil
Quanto: em média R$ 35
Número de. páginas: 211
Editora: Design
Mais informações: www.charlespélcrnundo.com.br
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PIB: MINISTRO DA FAZENDA GARANTE QUE PAís CRESCE A TAXA DE 4% ara
•

uros menores no u uro
A manutenção da inflação

•

em patamar baixo, aquém da
meta oficial de 4,5%, e a

consolidação de um cenário

de estabilidade macroeco

nômica duradoura criam

ria de metas. Mas, para que
isso continue se traduzindo
em resultados efetivos é

.

necessária a manutenção do
cenário benigno que tem se

configurado nos últimos
trimestres.

O Copom aposta que.. em

2007, a distância entre a Selic
e .os juros reais do mercado

.

'"'" .

ano
. ,

i 'i/., ' '_, '

eve ficar.. Na avaliação dele, se
o país crescer em torno
de 5%, reduzir juros e

manter o superávit,
camrnará para o

•

déficit nominal zero

em 2006, mas acrescentou' do que vat acontecer ainda

que "o ano encerra uma fase
de crescimento moderado e,

em 2007, começará a fase de
crescimento acelerado no

Brasil" .

Na avaliação do' ministro, a

inflação medida. pelo IPCA
,

(Ln d ic e de Preços ao

Consumidor Amplo) ficará
em torno de 4% em 2007.
"Há estabilidade de preços
,que permite fazer uma

política monetária mais

fl e x ível", fi c r e s c en tou,

apostando que a ata do

Copom (Comitê de Política

Monetária)
. desta semana

. permite uma visão otimista_
,

este ano com os juros.
Segundo Mantega, hoje o

superávit primário é algo
definitivo no país.
"Compramos essa idéia de
fazer o superávit até que a

relação dívida pública/PIB
caia a patamares bem
inferiores aos atuais 500/0",
revelou, lembrando que o

superávit primário de
setembro, de 4,28% do PIB, '

foi afetado pelo pagamento
antecipado do 130 salário a

aposentados e pensionistas e,
; '" .

sem esse Impacto, o superávit
teria alcançado 4,560/0 no

em4%
• •

espaço para Juros reais me-
.

.

nores no futuro. A avaliação
está na ata, da reunião do

Copom (Comitê de Política

Monetária), realizada na

semana passada, quando
baixou a taxa básica de juros
de 14,25 para 13,750/0 ao ano ..
O documento, divulgado
ontem pelo Banco Central,
ressalta que a atuação caute
losa da política monetária,
com flexibilização gradativa
da taxa de juros de setembro
de 2005 para cá, tem sido
fundamental para que a infla

ção evolua segundo a trajetó-

,

seramenor.

DEFESA O presidente do
Banco Central, Henrique
Meirelles, defendeu a política
monetária de 2006

.

e disse

que o BC não errou na dose
reduzindo os juros devagar
demais. ''A taxa de inflação
continua oscilando dentro da
meta estabelecida pelo
governo, como ocorre com

qualquer Banco Central"
disse.

o ministro da Fazenda,
Guida Mantega, reforçou
ontem a informação de que o

país está crescendo mais de
40/0 no segundo semestre. A
de c lar aç ão foi feita a

empresários do setor de

petróleo, no Rio de Janeiro.
Mantega afirmou que não

sabe qual será o resultado
final do crescimento do PIB

•

A

mes., . .

,

-, .... ', -_
. -"""-'_

" .', ,", .

, ',-, '
,,' .. -'_"

•

Em sua loja exclusiva de fábrica em Jaraguá do Sul, aYang Fash(on lança a .coleção·moda praia 1006/2007 ressaltando o brilho do sol

e o calor do verão.A nova linha de produtos segue a tendência da moda brasileira para esta temporada, com tons claros, camuflados
•

.

.

e estampas florais. O Diferencial daYang está na confecção de peças anatômicas que valorizam o corpo da mulher atendendo a

todos os manequins. E com exclusivldade na loja de Jaraguá do Sul, as clientes podem montar seus próprios conjuntos, bem como
• •

•

adquirir peças avulsas tudo a preço de fábríca.rang, que quer dizer brilho do sol, energia positiva, força e luz do dia, inspirou a
'.

,

criação da empresa e de cada nova coleção. UsarYang Fashion é uma forma de levar toda esta energia positiva para que cada dia de

Fashion

Rua Bernardo Dornbusch, 432, Baependi
Fone; 47 3275·3290 • Jaraguá do Sul sepraia seja tão maravilhoso quanto outr? •
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•

PROPOSTA: JUDICIÁRIO PRETENDE ENCURTAR A DISTÃNCIA ENTRE ELE E O CIDADÃO
• •

•

� Presidente da AMB,
Rodrigo Collaço, fez
palestra na Unerj e

I

abordou o assunto
•

i Juizes, promotores,
aovogado;, professores e
•

estudantes de, Direito se
v

drebruçam a um novo
•

aprendizado, a sirnplificação
dia, linguagem jurídica. A
AMB (Associação dos

Magistrados do Brasil)
•

aceitou o desafio e

desenvolveu campanha de

conscientização envolvendo
todos os níveis do Judiciário.

Segundo o presidente da

AMB, Rodrigo Collaço, que
participou na sexta-feira da
VII Semana de Estudos
, ,

[urídicos da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul), o objetivo da proposta
é encurtar as distâncias. entre'
o Judiciário e o cidadão
comum. "Percebemos a

necessidade de estimular
uma simplificação dos

processos, motivando- os
•

operadores do Direito ao
I

éxercício de atualização da
,

l!inguÇlgem", explicou.
L Collaço informou que

,

tribunais, universidades e a

imprensa estão empenhados. "

/

ireito uerem
"

acessive
,

na tarefa de simplificar a

linguagem jurídica. "O texto

rebuscado, com excessos nas

terminologias em latim, é

Ulna característica da nossa

formação", lembrou,
afirmando que é preciso
tornar o "juridiquês" mais

acessível ao cidadão, o'

principal destinatário do
Direito e da Justiça.

Para Collaço, não é o

volume de páginas de um

processo ou as suas

terminologias que asseguram
a eficiência' de uma peça de

acusação' ou de defesa.

traz vantagens, mas a

racionalidade", assegura,
lembrando que a AMB tem

publicado cartilhas

explicando o funcionamento
do Judiciário e os direitos dos
cidadãos.
DEBATE - A VII

Semana de Estudos Jurídicos
da Unerj abordou vários

temas do Direito, além
promover o lançamento do
livro "O direito de crédito do
contribuinte", da advogada
e professor Célia Gascho
Cassuli, publicação da
Editora Unerj e Instituto

"Muitas vezes, o excesso não. Cassuli

Ministro do 81J participa do evento
A V'II Semana de

Estudos Jurídicos contou

também com a participação
do. ministro Paulo Gallotti,
do STJ' (Superior Tribunal
de Justiça), que explicou o

funcionamento do órgão
como instrumento de defesa
da cidadania.

I

Falou sobre o acúmulo
de processos em todas as

instâncias do Judiciário e
.

lembrou que, assim com

outras áreas, a Justiça
também precisa de mais

recursos, '� Justiça Federal
rein buscado cada vez mais

a interiorizaçâo para agilizar
a solução dos processos",
disse.

Segundo ele, em Santa
,

Catarina, há bons ,

resultados, mas ern outras

regiões a realidade não é a

mesma e nem sempre se

consegue dar uma resposta
imediata. Na opinião dele,
"sempre que a Justiça
demora, ela se transforma
.. . "

em mjusnça.

, \
•

, aixo'

O presidente Lula (PT)
disse ontem que não espera
nenhum "golpe baixo" da

oposição às vésperas do segundo
.

turno, na tentativa de reverter

a vantagem de mais de 20
,

pontos percentuais - apontados
pelas pesquisas de intenção de
votos - sobre o candidato do
PSDB, .Geraldo Alckmin.
Também não acreditava em

nova estratégia do tucano

durante o debate de ontem, na
Rede Globo, que pudesse
prejudicar sua candídatura.

"Acho que não ,11a espaço

para isso. Acho que o povo
brasileiro está conscíente do

que está acontecendo na

política nacional. As pessoas
.

vão percebendo o' que é

verdade e o que não é. O povo
amadureceu muito", discursou,

. afirmando que lnesmo as

pessoas mais humildes não

podem ser manipuladas por
falsas informações.

Lula disse que tern recebido
milhares de cartas de pessoas

e
o

•

•

Ina urno
AE

•

I
I
Lula faz aniversário e diz que quer a reeleição como presente

•
•

mais humildes manífestando da Alvorada para a

, solidariedade e "dando força". comemoração do aníversárío.
"O conteúdo dessas cartas é de Ele passou a sexta-feira reunido
Ulna força tão grande que não C0111 assessores se preparando
acho que essas pesso,as possam para o embate.
ser manipuladas, Elas aprell- A dúvida era se Lula deve
deram, se conscientizaram", ou não voltar para Brasília, no
enfatizou o presidente. domingo, depois de votar ou

ANIVERSÁRIO - O esperar o resultado em São

presidente Lula completou Paulo. Para o ministro da
ontem 61 anos. Pela manhã, foi Justiça, Márcio Thomaz Bastos,
recebido por cerca de 300 o presidente deve voltar. (com
militantes na porta do Palácio informações da Folha Online)

•

Integração da
comunidade e

o Judiciário
A Semana de Estudos

Jurídicos, realizada anualmente
pela Unerj, tem por objetivo
promover a integração da
comunidade em torno da

,

discussão de temas relevantes
e seus aspectos jurídicos, com
debates e palestras que visam

ao aprimoramento do estudo '

acadêmico, além de buscar
elementos que possibilitem
futuras ações por parte da
sociedade. '

Nesta sétima edição, o

evento foi estruturado em dois
momentos: entre os dias 16 a 19,
a voltado exclusivamente aos

acadêmicos do curso de Direito
da instituição. Nos dias 20 e 21,
foi promovido o seminário, no
Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul), com a

participação de juristas,
apresentando palestras epainéis
facadas no direito empresarial,
penal, administrativo e

trabalhista.
I HOMENAGEM - A

I Semana homenageou o

ministro Paulo Gallotti, natural
.de Canoinhas (SC) e bacharel
em Direito pela UFSC

(Universidade Federal de Santa

Catarina). Atuou como juiz de
Direito em várias comarcas do

,

Estado; foi desembargador do
Tribunal de Justiça, professor de
Direito da Escola Superior da
Magistratura de Santa

Catarina, além de outros cargos
de relevância.

•

. '

IZ

,

•

O CORREIO DO POVO

- élia assuli Ian a livro
e cré ito o contri uinta

,

.�< "-

Célia autografa um exemplar do livro, durante o lançamento
1

Um dos pontos altos da
VII Semana de Estudos

Jurídicos da Unerj foi o

lançamento ,do livro, "O
Direito de· Crédito do

Contribuinte", da advogada
e professora Célia Gascho
Cassuli. A publicação aborda
os créditos a que faz jus o

contribuinte diante das
Fazendas Públicas, terna que
não é objeto de análise de
estudo e obras.

"A proposta deste estudo

t:

Célia nasceu eln Jaraguá
do Sul e s� tornou a primeira
mulher advogada jara-

,

guaense , Graduada em.

Direito pela Furb (Univer-
,

sidade Regional de

Blumenau), em 1977, possui
várias especializações e

mes trado em Ciência
• •

Jurídica, pela Univalli
(Universidade do Vale do
Itajaí) em 2005.

Atua como advogada
tributarista em J araguá dd
Sul, há mais de 20 anos, é

professora de Direito
Tributário na graduação e

pós-graduação em Direito na

Unerj, e diretora do Instituto
Cassuli de Pesquisa e Estudos

Avançados de Negócios
Empresariais. )

Mais informacões :
,

, . , . .

e reunir as espécies mais

comuns de créditos a que o

contribuinte tem direito,
apontando suas origens,
natureza jurídica e formas de
sua utilização. Pretende ser

fonte de pesquisa e

informação aos operadores do
direito, acadêmicos e, porque
. / '

nao, aos proprios
contribuintes credores do

Estado", assinala.

-

eventos@epistemeeventos.com.br
ou pelos telefone/fax (47)
3371-6757 e 3275-8262.

, ., I

•

.
,

erro

,

O superintendente da
Polícia Federal em Mato

Grosso, delegado Daniel

Lorenz, afirmou ontem que o

testemunho de' Agnaldo
Henrique Delino sobre a

entrega de R$ 250 mil ao ex

coordenador da campanha do
senador Aloízío Mercadante
(PT) ao governo de São Paulo,
Hamílton Lacerda, é UI11a farsa.

"As' declarações não se

mostraram verdadeiras. Não
comprovamos as

movimentações COIn

documentos", disse Lorenz.

Agnaldo será indiciada por
falsidade ideológica.

Agnaldo procurou jornais
, da região de Pouso Alegre,
Minas Gerais, e gravou
entrevistas afirmando que teria

J

•

In
levado dinheiro para Lacerda.
Convocado a depor na PF, foi
ouvido em Varginha (MG) e

afirmou que teria recebido ern

sua conta transferência de R$
80 mil, que teria sido juntados
a outros R$ 170 mil.

-

Em depoimento, Agnaldo
declarou que todo o montante

foi levado pára Lacerda. Disse
que o dínheíro foi repassado a

ele por seu patrão Luiz Silvestre.
"Não há consistências ern suas

informações", reforçou o

delegado.
A assessoria de imprensa da

PF, em Bra�ília, informou que
Agnaldo foi levado à mídia por
Rosely Souza Pantaleão, que se

apresentou como jornalista. As
investigações do órgão
descobriram que ela é servidora

pública e secretária-executiva
,

do PSDB de Pouso Alegre.
, /

VIDEO - Há cerca de 20

dias, Delino deu entrevista a

jornalistas do site da internet

TV Uai e do Jornal do Estado,
de POllSO Alegre, afirmando
que o promotor de eventos Luiz
Silvestre, para quem trabalhou
t1â um ano, pediu para usar sua

conta bancária para receber
. ,

uma transferência eletrônica
de R$ 80 11111110 último dia 10
de setembro.

"Aí eu vi aquele, o

Hamilton Lacerda. Eu falei
com aminha família: Nossa, fui
a São Paulo; junto com meu

patrão, e levamos dinheiro pra
esse rapaz aí", disse Delino, 110

vídeo. (com informações da
Folha Online)

• í
:.-\
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,
•

Por Moa Goncalves
"

,

• Te contei?'
A 2° Strassenfest realizada 110 último sábadofêl ), na Rua
Ferdinando Pradi, elll Jaraguá do SIll, foi novamente um
sucesso. A festa, clue teve 110 comando musical a banda
Coyote Jack, não decepcionou e fez bonito. Quem
também fez bonito foi o empresário Décio Silva,
presidente do grupoWEe;, clue nas horas de folga é cantor
e compositor, Décio subiu no palco ao lado do parceiro
'.

.

Nelsinho e soltou ,I V()Z, Aplaudidíssimos, eles tocaram e

cantaram quatro músicas de autoria do próprio Décio, ()

evento, que é uma confraternização de amigos, sem fins

lucrativos, foi promovido por Norberto Kuhnen, o Beto
Fiscal,
,

ESS,' é pra agendar: A rapaziada descolada dos formandos cl"

primeira turma (1() curso de bacharelado ern 111()c.l'1 C.1.'1 Unerj
vai aprontar festança daquelas na cidade. A data ainda 11ã()

está definida, 111as o babado vai ser coisa de genre grande.
Serão três noites temáticas CC)IU desfiles, vídeos,

•

apresentações (:�, lógico, a presença de convidados muitos
• ••

especiais.

E quem acreditou que o presidente (ia Marisol, Vicente
Donini, deixaria a empresa em 2007 para se aposentar, e

curtir a vida numa l10,1, enganou-se. Também se

enganaram alltleles '-lue acre(iital'am qtle () fiIll() lie
D()nine, Gilliiallo, assllll1il'ia () seu lugar. \licetlte
C()ntil1Uêlrá firlTIe, e forte à frellte o grui10 e () (lue é 'lUell1or:
sem data para pal'ar. O filho Cjilliiallo llile estava cogitado
para o cal'go, p()r et1l1tlatlto, continlla COlno dil'et()r de

ll1arketil1g e COlTI,lnd,llldo ,\ ROS,l Cl1á, nov,1 et11preS,1 do
grllpo �1arisl)1, enlSão I)aliio.

E 111eu ,'rllig() Le()(l�)luar L()�)es, pesc"dc)r e caçad()r de
prill1eira l: tal111)énl élllten,lelo llé15 l)(),IS festils, jél est,l

C()lUt'ç,lnc!() ,I org,llliZ,lf ,1 list" (Ie C011Vicl,lllos pé,r,l e) 2" Di,l
ela Rt�SS"C'l. Fest,1 crue relilli dezenéls (lt� ,lmigos 11" clrla ele
B"llle,'Irio ele Barr" Velll'l. A [l:st,l é re,llizélll,1 11,1 vir"cl" elc)
1lno, llll'lnel() C) sell CC)llleç,l él 11ascer. Ell tive aC'loSSe) ,1 list" ele
cOflvid,,(lc)s: se'> hei ferel!!! CCll11 certez" tClciclS cl1egélrà() p,lr,1 ,1

cOllfrat(�rlliz,lÇão CClll1 e) fíg,lcl() (�"Stig<l(lo elc) (li,l 'll1teric)r.

,

Pois é, a visita llue o calldilia.to à presi(iêllCia da Repllblica
Geraldl.) Aickmim fez recel1teIl1ente na região N()rte do
est,ldo teve privilégic)s à p,lrte,' Segul1do l10C,1 pequcn,l,
Geraldo teria percorl-ido todo o seu roteiro a bordo do
llelicóptero do empresário Wandér \Veege, dCli10 da

. . .

Mal\vec. E C(lml.) a ell1i1rCS,1 tem. duas ,ICr()tlaves, e \Vandér
é aluigo partictllar de Gerald(); foi cedido l) mais lUXllOS(),
Queril p()de, pode!!'

E a l)aSsagelll ela (li\!a catarinellse, a n()ssa eterl1a ll,iss Ver"
Fiscller, l)()r J aragLlá clc) Sul, llã<.) vai deixar sallclac1.es C()lll

certeza. Segullel() C()111entáric)$ ac.lui e ali, " SLla �)eç"
"Pc)rcelalla Filla", exiljicla Il() sál,a(l() (lltill1()(21), lia cida(le,
fc)i Ull1 f-raCaSSl). Era pra ser Llilla CC)rlléclia, 111as as peSSc)as

lllle f<.)rall1 vê-la nãc) sal)1alll se Cll()raVaIU ()U riaill. ()lltr"
c()isa, () sell fã c!LIlle fic()LI t()tallilellte llece!)cic)nacl<.),
,1cl,aralTI Vera Fiscller lll11 l,agaçc), 111ais feia (jlle a

"VC)v()zinlla [J()rcltlléi,l" e aillda [)(lr cinl" alltipátic". Ell
. . - , 11estlcF> nl,llS lla() 111ItltCl ..

,

,

\

,

,

•

•

Maria Cristina Dorigatti,
Odineia Marchetti, Aglair
Wolff, Jurema Winter

�

Almada durante Festa da
Champanhe que aconteceu
na última quinta feira, no

Tabajara Tênis Clube em

Blumenau
"

LANÇAMENTOO�ENBAR
a segunda-feiraí.Iô), a partir das 20 horas, a Revista Nossa e a

Combat recebem, no Kantan Sushi LOllnge , convidados para
saborear um delicioso SLISlli e também para o lançamento (1"
fe s.t a ()l)ell B"r,

próximo dia 25 de novembro no mezanino da . Combat, ('OIU

participação do lJ2 cover, a melhor bandacover do mundo, a única
reconhecida pele) BC1Tl()Vox, líder do U2.

a c o nr e c e.(1 li e
,

no

REELEITO
.

O empresário Arvberro Bartuschek, diretor da Studio FM, 99,1, que
carrega na bagagem aproximadamente 4.0 ,1n()S de rádio, pelo born
desempenho 11,1 gestão anterior, foi reeleito merecidamente para

presidir o Sindicato LIas Emissoras de Rádio e Televisão ele Santa
Catarina. Bola Branca!' Arvberto s(11)(' tudo e l11"i5 Lim pouquinho de
rádio.

FIM DE SEMANf '3/29 de Outubro de 2006 I 3B
I

f
"

•

I

80PORHORA
Hoje à noite, bern ccdinho, a partir elas 211l()r,lS, ,ICC)11tece na CC)111b�lt ,I
festa do programa 80 Por Hora da Studio FM. O babado terá " presença
.í.1C)S Djs Paulico, Nelli W()lf t' o irreverente Marcelo Luis corn a

parricipação especial ela banda Coyote Jack, Belezal! Então quem é da
época da discoteca e gosta das boas músicas dos allC1S 60, 70 e 80 não

pode perder essa festança.

•

•

moagoílcalves@!letllno.com,br

Luciana Siebert em pose exclusiva para a/Camarote, foi
conferir a peça Porcelana Fina na Scar no último sábado

•

,
, ,

, As belas Maria Luisa Schmidt e Ana Paola Schünke também
marcaram presença na peça Porcelana Fina

• Diretas!

,

A poderosa loira
Ana Maria Braga,
apresentadora do

semana.

•

• :1

,
)

)

, '
,

•

TOP PILATES
Rua Waldemiro r�azereGhen, 33 sala 10

Fone: 47 3276 1690 Jaraguá do Sul Centro
Entrada do Hospital Sãs José

,

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. ,

'I

,

i �
I Ij_.

. �,.
, .

•

,

4B I FIM DE SEMANA, 28/29 outubro de 2006

Juba diz que Ruth tem até a noite para
despachar todo mundo. Vara diz para
Bárbara que também vai lutar na justiça por
Jaci. Laura chega com Mesquita no

I

1 casamento de Tavinho. Ramalho diz que
quer Mesquita fora de sua casa, Laura fala

que a casa e o filho também são dela,
,

portanto ela traz quem ela quer. Silvia leva
Ramalho para o escritório e fala que está

,

de saco cheio do ciúme dele com Laura.
Ramalho dá um tapa, em Silvia, Betinha
sobe no altar e vê seus pais chegando no

casamento.
'

•

b GLOBO -18H

O Profeta
Camilo finge surpresa ae ver Sônia e

Marcos juntos. Ele garante a Marcos que
não está zangado e pede que ele cuide bem
de Sônia, Natália encontra Analu no baile e

diz que seu vestido é de um estilista
famoso, Teresa ouve e fica surpresa.
Natália pede que Teresa não revele a Analu

que sua mãe trabalha na casa de Piragibe.
Teresa percebe que Clóvis é interessado
em Sônia, Teodora e Hilda disputam a

atenção de Piragibe, que ambas
namoraram na juventude, Carola vai ao

baile toda mal arrumada, para horror de
Lia: Ruth ganha o concurso Miss Suéter.
Miriam dá um escândalo na hora da

premiação, afirmando que o concurso é
.marmelada. Camilo diz a Marcos que quer,
conversar sobre Sônia

b GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Estevão descobre que sua conta foi

zerada. Otaviano diz a Luciano que foi idéia
de Estevão deixar Jair morrer, Ellen assiste
à confissão de Otavlano e promete
vingança. Bel chora pensando em Duda,
Leona reserva passagens para ela e seu

filho irem viajar. Marilene quase flagra Téo
e Greicekeli, que se esconde debaixo da
cama. Luciano diz a Leticia que ela deve
continuar com Miguel. O detetive Raul fala
de um avião que caiu e Silvana manda que
ele siga esta pista, Milu intui que Estevão
será assassinado. Estevão avisa Leona

que só entrega seu filho quando ela
devolver o seu dinheiro. Ellen ouve tudo.
Nikki entrega para Luciano uma cópia da
fita que incrimina Estevão,

> GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Isabel vai ao hospital. Livia diz que Renato
vai ficarfeliz ao vê-Ia, pois está apaixonado
por ela. Livia chora e abraça Isabel. Diogo
pede que Helena divida com ele os motivos
de sua preocupação, mas ela promete que
o fará outro dia, O médico diz que Renato

precisa ser operado e que corre grande
. risco de ficar paraplégico. Isabel sugere
levar para o hospital onde Diogo e Helena
trabalham. Livia se assusta ao saber da

possibilidade de Renato ficar paraplégico,
Sandra dá um beijo em Greg na cozinha.
alivia marca encontro corn Marta,na casa

dê Tide. Livia sorri para Renato, que está na

UTI depois da cirurgia. Léo chega ao
•

casarão. Marta eVerônica chegam. Léo se

levanta para cumprimentá-Ias.

b SST - 18\,30

Rebelde
Alma leva até o colégio uma equipe da
televisão e com isso obriga Leon a não

expulsar nenhum aluno por ter
manifestado sua opinião e ainda faz Martin
Otávio voltar para ao colégio. Furioso, Leon .

diz a Alma que não vai descansar enquanto
não expulsar Roberta de seu colégio. Alma
deixa claro a Leon que se ele se atrever a

, expulsar sua filha, no dia seguinte toda

Imprensa ficará sabendo de suas

falcatruas. Ela acrescenta que Mabel é sua

amiga. Diego diz a Tomás e Giovanni que
Xavier conseguiu que seu pai o leve com

ele para sua casa e ainda ficou como herói
diante de Roberta.

'

b RECOflD .. 19t,15

Bicho do Mato

b RECORD .. 20t1

Cidadão Brasileiro
,

Dada avisa que Antonio chegou e querfalar
com Cleonice. Clean ice Oiz para Antonio

que Luiza está precisando muito de apoio,
ela tenta ligar para Luiza para que Antonio
converse com ela. Edouard chega da

Europa e conta para Fausta como foi a
,

visita que fez a Renée e João: Diz que João

conseguiu trabalho numa empresa e que
eles estão bem, Antonio conversa com

Luiza pelo telefone e tenta confortá-Ia,

O CORREIO DO POVQ;,
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��f?REPARt\TIVOS
Acaba de ser anunciada a

•

��ACABOU
Marília Gabriela e Reynaldo
Gianecchini terminaram o

casamento de oito anos. A

decisão foi tomada em

conjunto e aconteceu na

última segunda (23).
Segundo a assessoria do ator,
o desenlace foi amigável. O

galã deve ir de malas para um

flat ainda neste final de

semana, Marília Gabriela

divulgou comunicado
afirmando que os dois

lutaram contra tudo e todos

e viveram oito anos de

muita felicidade,

��MAIS SEXY
Eleita pela revista VIP
como a mulher mais

sexy do mundo,
Juliana Paes era a

��RUMORES
Deu estresse na Record a

história de que a

personaqem de Lavinia
Vlasak ficaria nua em cena

de sexo com o noivo Miguel,
personagem de Léo Rosa,
na novela "Vidas Opostas".
Além de ter .mexido com os

ânimos dos bispos, a
própria Lavínia não gostou
de a informação ter vazado,
A emissora não confirma se

foi definido se a atriz
aparecerá nua Ou não,

Informações da coluna
Zapping do site Folha. da São
Paulo, .

• •

primeira importante baixa
no casamento de Tom
Cruise e Katie Holmes, que ,

. :

acontece no dia 18 de
novembro nà Itália, David
Beckham manda avisar

•

•

pessoa mais

aguardada na festa

promovida pela
revista, nesta quarta

-

(25), no Rio de ..

Janeiro. A atriz não ,

escondia a felicidade;
com o título. "Faz tãOI
bem pro ego. Adorei.!)
acho esse título de á)
mulher mais sexy
uma delícia", disse 'II

Juliana.

.

que não vai, já que tem

jogo marcado pelo Real
Madrid. Já Victoria

Beckham, é bem provável
que vá, já que - desde a

, , . .

•

última temporada -de moda
em Paris 2 se tornou super

,

amiga da noiva.

•

•

•

í

-

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br '1
rr

•

Campanha'
Em comemoração a

Semana Nacional do

Livro, acontece na

Biblioteca Pública de

[aragua do Sul, a Semana
do Perdão, Até o dia 4 de

r 1

Baile
A rádio Amizade F}A promove baile hoje a partir das 23h. O evento será no Salão Novo, em Corupá, e terá a

animação do grupo Os Montanari, Os ingresso são limitados e custam R$ 10.
•

Aniversariantes do dia
28/10
Carlos Schmitz

f[

Vilson Titz
Jackson R. Borchardt
Ingrid Volkmann

novembro todas as, Veronica Marquardt
pessoas que têm livros

'1
emprestados e que não

.

•

•

devolveram Ila data
marcada para devolução,
poderão devolver os sem
qualquer ônus. Outras

. informações pelo fone
3275-1300.

Fabiano Rengel
Jean Carlos Piazetzni
Maria Edite Rosa
Juliano Barbosa
Juliane G. Barbosa
Djonatta de Freitas
Cassiana C. Wintricke
Adriano Judacewski

[Nadir Madalena
Schwirkowski
Jackson R. B. Borchardt r

Teatro
Na próxima terça (31)[

a peça teatral SOS Uma �

Mulher Só será

apresentada no Pequeno' r,
,

Teatro da SCAR, às 20h. -1
A peça, encenada pela r

Metamorfose Companhia ,

Cênica, de Joinville, é um]
alerta à condição da j

mulher que sofre com a

violência doméstica. O .

i

espetáculo é

recomendado somente

I para público adulto,
.

Ingressos ao custo de R$ 5,
(inteira) 'ou R$ 2,50
(meia), estão a venda 110

l

SESC e na hora do

espetáculo.
•

Felipe de Souza

29/10,
Celso Petters
Ivaniria T. Guimaraes Souza
Jean Carlo Wolf

•

Jurandir Kneubuhler
Luiz Costa dos Santos
Antonio Lennert
Ermelinda Ripplinger

As arquitetas Regina, Emanuelle e Flávia, comemorando em grande estilo o primeiro ano do escritório Casa O, de
arquitetura edesign'

.

.

Jorlei Tissi
Lucas Torri
Albano Seidemann

.

.'

Diego Brych
Isabel Bocoh Pedrelli Comunitário

O Hospital e Maternidade Jaraguá promove hoje das 8 às 12 horas, na Escola Pedro Alberto Jacob, na Tifa
Monos, mais uma Ação Comunitária, Serão prestados gratuitamente serviços de saúde e informações
preventivas de doença.

Ana Paula Weller
Geci Ferreira Chaves
Rosanà R. Mayer
João Osório de Avila Júnior
Bruna Engel
Daniela Pianezer
Bruno Pommerening Filho
Rubia Maria Junckes

,

Aries 20/3 a 20/4
Não é que haja algum problema realmente sério
nos seus relacionamentos. Mas, olhando bem
de perto, com uma lupa, dá pra ver pequenas
imperfeições, uma rachadura aqui, um
vazamento ali ... Uma situação que pode ser

facilmente consertada e inclusive evitar dores
de cabeça maiores depois. Onde anda sua

caixa de ferramentas?

-

Capricórnio 22/2, a 21/1 _.

Exposições, livrarias, feiras ao ar livre, praças,
cafés, tralalás & trelelés ... Se esse tipo de

,

programa não é muito a sua cara, saiba que
seria ótimo trilhar por aí no dia de hoje. É tempo
de abrir os olhos, é tempo de abrir a mente.
Deixe-se levar pelos prazeres da arte e do belo,
caprica. Troque informações, comunique-se,
viaje para mundos além do seu.

•

Libra 23/9 a 22/10
Sabe do que o mundo anda precisando.
urgentemente? De um embelezamento. Hein?
Sim, entre outras coisas. E um libriano não vai
se recusar a fazer sua parte. Sempre pensando
globalmente, mas agindo no local. Quem sabe
uns retoques na decoração, uma abastecida na

geladeira, coisinhas que parecem supérfluas,
mas são essenciais?

Peixes 19/2 a 19/3
Ser paciente é um dom que nunca deve ser

desprezado. Ainda mais quando você consegue
combiná-lo com o papel de agente ... Tomando
a vida e o destino nas suas mãos, você é quem
escreve o roteiro e ainda faz a direção geral.
Bem que o pisciano merece um Oscar por
tantos desempenhos arrasadores. Sorria, você
está sendo filmado!

Câncer 21/6 a 21/7
Tanto se fala em beleza interior... Mas é no

exterior que batem os primeiros olhares, o que
justifica plenamente sua vontade de

potencializar o galã ou a mocinha que mora em

você. Tratos no visual, quem não adora? Antes:
você, bacana, mas meio opaco. Depois: olha
só, que maravilha! Emagreceu? Mudou o corte
de cabelo? Apaixonou-se? Qual é o segredo? •

Touro 21/4 a 20/5
Noites foram feitas para dormir e sonhar. De
dia, você tem mais é que aproveitar o sol,
espantar os ácaros dos cobertores, afofar os
travesseiros e, sobretudo, arejar a mente ...

Que, uma vez aliviada das tensões, funciona a
,

todo vapor. E como se você trocasse o seu

computador velho por um de última geração,
sem falhas no sistema.

Leão 22/7 a 22/8 Escorpião 23/10 a 21/11
Que você anda cheio de intenções não é de

hoje ... E todas elas são as melhores possíveis,
naturalmente. Então responda rapidinho: o que
impede você de dar um jeito e partir para os

finalmentes? Hãn, Hãn? Alguém tem algo
contra? Não. Vai prejudicar alguém? Nunca!
Então a pergunta que fica é uma só: afinal, o

que você está esperando?!

Aquário 21/1 a 18/2
As novas tendências sempre chegam querendo
acabar com toda a história. E para erguer um

prédio dos mais modernos, a regra costuma
,

ser demolir tudo que está na área. E o conflito
do novo com o antigo, do atual com o passado.
Um bom arquiteto consegue projetar um prédio
que faça bom uso do terreno preservando o

que deve permanecer...

Que legal ter um monte de coisas a fazer e

conseguir se preocupar em fazer realmente só
o que era possível e viável, bem-feito, claro,
mas sem pirar demais. Curtir as pequenas,
etapas envolvidas em cada trabalho, um lance
meio de artesão ... No final, ao admirar o que
fez, você vai sentir como é bom ser autor de
uma verdadeira obra-prima.

,

Gêmeos 21/5 a 20/6
Nesses tempos pós-modernos de correrias,
beats acelerados, overdose de informação e

mudança constante de canais, até o geminiano
mais ligadão sente falta de um espaço-tempo
pra meditação. Viagens interiores, práticas es

pirituais, contato com a natureza, Ioga, etc. Tao
podem torná-lo muito mais leve e mais forte

pra percorrer os trilhos urbanos do cotidiano.

Sagitário 22/11 a 21/12
Mais um ano que passou voando e se

aproxima do final e isso mexe' com você. Em
vez de ficar ai, se revirando em pensamentos,
use sua criatividade e idealize algum projeto
social. Você é uma pessoa generosa, 'que
sempre acreditou na mudança, pode ser o

mentor perfeito para ajudar a mudar pra .

melhor a vida de quem tanto precisa. '

Virgem 23/8 a 22/9
,

E só uma sensação, a princípio pode ser difícil

identificar, definir e saber o que fazer com ela ...

Repare bem, porém: as coisas imateriais
também existem e são importantes. Intuição,
feeling e outros que tais são aspectos em que
talvez você não esteja acostumado a prestar
atenção, mas que dão um belo upgrade no .

sistema quando devidamente decodificados.

J)
,

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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DICAS: VELAS, FLORES E BOLAS PARA ESPERAR O PAPAI NOEL

.... Arranjos de bom

gosto e fáceis de
frazer, basta usar

'àl criatividade
i '

, Estamos a 110llCOS dias para o

início de novembro. O Natal se
• ,I'

•

,1"

aproxima e, ate agora, o comercio

ela região ainda não se deu conta

disto. N CIS vitrines, rarissímas
alusões à data. Enfeitesmesmo, só
naslojas especializadas. Se o

comércio ainda não se preparou
para as vendas deNatal, você não
precisa perder tempo. Que tal

,

preparar e comprar arranjos
baratos, práticos e lindos para
oferecer a seus amigos? Opções
não vão faltar!

-

SUGESTOES
Sabe aquelabandeja que você

tem ern casa e costuma usar 110S

almoços de domingo? Pois é, ela
I pode ganhar vida nova se você

resolver utilizá-la C01no uma base
,

para arranjos de mesa. Você só vai

precisar de algumas velas e bolas
de' natal (prefira as cores

tradicionais corno vermelho,
verde, prata ou dourado) e um

pouco de criatividade para fazer
um arranjo bern diferente e

vistoso. Para dar o toque final, fitas
vermelhas e douradas! Urn
sucesso!! !

Você também pode fazer belos
arranjos enfeitando pequenos

potes de cerâmicas ou até mesmo

vasos de flores. Flores, aliás, são
um dos pontos altos da decoração.
Dê prioridade a flores vermelhas

/

e brancas, E garantia de elogios.
-Outro enfeite que tem tudo

para fazer sucesso e é muito fácil e
barato é o enfeite utilizando copos
e taças. 'Você pode enfeitar esses
materiais COlll fitas e purpurinas.
Aí, é só enchê-los de bolas e dar

aquele laço elll volta! Você ainda

'pode usar as taças namesa da ceia
servida, para colocar frutas
variadas. Opte por frutas da

estação e COIn cores diferentes, A
idéia é fazer uma taça bastante
colorida e c01lvidativa para os

olllos e para o estôlnago.
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Velas além de baratas, enfeitam o ambiente com charme

-Não dá para pensar ernNatal
semguirlanda não é verdade?Mas
nada de pensar que para ter um

enfeite destes você precisa sair

correndo de loja em loja. Você
mesmo pode fazer Ulna guirlanda
utilizando unl galho maleável e

.

depois enfeitando corn fitas e

bolas.
-Presentes.i. Presentes ..

muitos presentes. Não tern nada
COInmais cara de Natal que vários

presentes de cores e tamanhos
variados espalhados pela casa. As
cores do embrulho precisam ser

atrativas e aquele laço de fitas só
vai ajudar]

Você ainda pode utilizar gorros
de natal C01llO embalagens para
seus presentes. Já imaginou que

original? E para dar o laço que tal
um pequeno pedaço daquele sell

pisca-pisca que já não funciona
mais? Origínalídade e luxo só!

-Que tal espalhar algumas
gostosuras pelas casa? Doces e.

lernbrancinhas são muito bern
vindos e todos vão adorar estas

surpresas. E não é preciso muito

para deixar a comida COlll cara de
festa, é só caprichar 110 colorido e

usar e abusar das geléias que deixam
os pratosmais cheios de vida! Ulna
certeza de agrado para crianças e.
adultos são os famosos biscotínhos
em formato de figuras natalinas,
Eles são bem fáceis de fazer e

.

colocados emuma boa embalagem
servem corno um delicioso
presente

-Natal é tempo de luz e nada
melhor do que velas para ilustrar
esta data. Você pode utilizar velas
de Vá110S formatos, é só privilegiar
as cores típicas desta época do ano.

E nada de colocar as velas de

qualquer jeito em cima da mesa.

Faça arranjos utilizando folhas e

laços. Valorize o local onde elas
serão colocadas e tenha sempre eln
mente o conjunto da sua

decoração.

, /l}L����
Guirlanda é uma peça de decoração que não pode faltar
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d. PODER JUDICIÁRIO da rua nO 320, Rudolfo Sanson, distante 29,50m 9 - Processo: AT 02769·2005-046·12·00·7 II
t:""l' ''illlifESTADO DE SANTA CATARINA da esquina com a rua 1 O, José Theodoro Exeqüente: Sebastião Teixeira Viana Ietlo�l!� EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO Ribeiro, constante do lote nO 4 do Loteamento Executado: Dumke Indústria de Placas e,

I

2' VARA TRABALHISTA DE Vila Ribeiro, fazendo frente em 14,QOm com a Painéis Ltda.
,

JARAGUÁ DO SUL. SC rua nO 320; travessão dos fundos em 14,00m Bens: 01) Compressor Ina rca Wind Pressure"
com terras de espólio de Arnaldo Drews; modelo WP 20/200, de 5hp, capacidade de �

Praca: 22/novembro/2006- 14:00horas·Por extrema do lado direito em 31,50m com loten' 200L; avaliação R$ 1,800,00; 02)
valor igualou superior a avaüação. 02 e do lado esquerdo em 31 ,50m com lote nO Transformador para solda, marca Balmer,
Lei[ão.:, 22/novembro/2006 - 14:30 horas A 06, de forma retangular; com edificação em modelo BM2, capacidade de 250 amperes;
ouernrnais ofertar, desde que não a preço vil. alvenaria, composta de um galpão diviâido em 2 avaliação R$ 230,00; 03) Aparelho de solda I

bQ,çªJ: Atria do Fórum Trabalhista de Jaraguá pavimentos, tendo cada um aproximadamente marca Eletromeg, modelo Mig Mag 325
do Sul-SC, rua Marechal Deodoro da Fonseca, 180,00m', sendo o pavimento'térreo edificado Suprema, 325A, não acompanha o cilindro de
320, 2° andar - Centro Comercial Fail em com instalação comercial e de depósito; o gás; avaliação R$ 3,100,00; 04) Aparelho de
Jaraguá do Sul-SC. Fone: (47) 3274·3900. pavimento superior edificado como residência, fax Panasonic. modelo KX-FT71; avaliação R$I
Advertências: 01) Ficam intimadas as partes com piso em cerâmica e teto em laje, recoberto 250,00; 05) Impressora Sansung, modelo ML'
através deste Edital, caso não o sejam pelo Sr. com telhas de amianto; matricula 8.634 do CRI 2010; avaliação R$ 360,00; 06) Computador
Oficial de Justiça (Artigo 687 CPC); 02) Os da Comarca de Jaraguá do Sul-SC; avaliação composto de monitor Sansunq 17", CPU Intel

,

credores hipotecários, usufrutuários ou R$ 225,000,00 em 07/06/2006, Penhoras Celeron, teclado e estabilizador; avaliação R$: !
senhorio direto que não foram intimados inscrições R-7-8,634, R-9-8,634 e R-12.634. 1.500,00; 07) Computador, composto de i
pessoalmente, ficam neste ato intimados da Depositário: Anésia Gorges, Vistoria: R. monitor marca Envision, 15", CPU Intel I
realização dos respectivos praças/leilões (art, Rudolfo Sanson, 49, Jaraguá do Sul. Celeron, teclado e estabilizador; avaliação R$ !
698 CPC); 03) A verificação do estado de 6 - Processo: AT 01660·2005·046·12·00·2 1,400,00; 08) Computador, composto de.'
conservação dos bens poderá ser realizada Exeqüente: Vanda Pinto da Silva Stupp monitor Sansung, 17", CPU Satélite, AMO, I

pelo pretenso arrematante, se desejado, Executado: Big Bar Lanches Ltda. ME e com gravador de CO, Scanner marca Beng,.
mediante acompanhamento de Oficial de outros modelo S2W 5300U, impressora Epson,:
Justiça, Bens: 01) TV 29", colorida, Panasonic, modelo modelo Stylus C63; avaliação R$ 1,600,00::
VICENTE ALVES PEREIRA NETO, Leiloeiro Panablack, com controle remoto; avaliação R$ 09) 2 condicionadores de ar Springer, modelo:
Oficial, devidamente autorizado pela Exma. 500,00; 02) Freezer marca Consul, horizontal, Silentia, 7,500btus; avaliação unitária R$'
Sra. Ora. ERONILDA RIBEIRO DOS com 2 tampas, 530 litros, branco; avaliação R$ 450,00; totalizando R$ 900,00; 10)'
SANTOS, Juíza do Trabalho da 2' Vara 850,00. Total da avaliação R$ 1,350,00 em Condicionador de ar Consul, 18,000btus;
Trabalhista de Jaraguá do Sul- se, venderá 12/04/06, Depositário: Gerson Müller, Vistoria: avaliação R$ 900,00. Total da avaliação R$
em Praça/Leilão os bens penhorados nos rua 857, Rio da Luz, Jaraguá do Sul. 12.040,00 em 22/08/06, Depositário: Alvirio
autos a seguir caracterizados: 7 _ Processo: AT 01725.2005.046.12·00-0 Romeu Dumke, Vistoria: R.Eugenio Piaz,
1· Processo: AT 00598-2005-046·12·00·1 Exeqüente: João Rechimbock Neto 197, Jaraguá do Sul.

,

Exeqüente: Marines Fernandes Prestini Executado: Nilmar Indústria Metalúrgica 10 - Processo: CPE 02796·2005·046·12·00·0
Executado: Pólo New Indústria e Comércio Ltda. Exeqüente: Roselene Toretti
de Vestuário Ltda. (Dalcelis) \

Bem: 01) Terreno em Jaraguá do Sul, no lado Executado: Demanche Confecções Ltda. e:
Bem: 28 camisas, confeccionadas em malha impar da rua 391, Carlos Oeschsler, esquina outros i

tipo piquet, fio penteado. com gola tipo pólo, com o lado Impar de rua 922, sem nome, bairro Bem: Veiculo marcaWolkswagen, modelo Gol:
brancas, tamanhos PMG, de manga curta, Ilha da Figueira, constante do lote nO 13, do MI, 1998, chassi 9AWZZZ377WA106271,:
com botões, de primeira qualidade; avaliação Loteamento Residencial Piazera I, contendo a branco, gasolina, placas LZM 3493, potência
unitária R$ 30,00; totalizando R$ 840,00 em área de 564,40m', fazenda frente em 17,50nl 55CV, 2 portas; avaliação R$ 11,000,00 em
27/07/06. Depositário: Célio Cristóvão, com a rua 391, Carlos Oechsler, coincidindo 31/08/04, Depositário: Irio Pasquali. Vistoria:
Vistoria: BR 280, Km 51, Guaramirim. com o alinhamento predial, travessão dos Esíradado Sul, Schroeder,
2· Processo: CPE 011 05-2005·046-12·00·0 fundos em 16.00m com o lote nO 14, extrema do 11· Processo: AT 03556-2005·046-12·00·2
Exeqüente:Antonio Fernandes lado direito em 38,55m com o lote nO 12 e do lado Exeqüente: Hilda Prestes de Souza
Executado: Cozinhas Berlim Ltda. esquerdo em 32,00m com o lado ímpar da rua Tambosetti
Bem: Máquina prensa de membrana marca 922, sem nome, coincidindo com o alinhamento Executado: Facção Nype Ltda.
Italpresse, fabricação italiana (Bagnática predial; edificado com um galpão em alvenaria, Bem: Máquina para corte de debrum da marca
Bérgamo Italy), Lock-Form, Shuttle System não averbado, em fase final de construção com Metal Norte, com duas lâminas, nO de série
Air, ano 1995', nO de série 8176-0895; área aproximada de 200,00m', dentro do lote 13, 624040, ano 2006; avaliação R$ 1 ,000,00 e�avaliação R$ 140.000,00 em 19/04/06, rebocado em sua maior parte, com altura de R$ 19/07/06, Depositário: Pedro Barcelos,
Depositário: Aclino Feder, Vistoria: R, 28, aproximadamente 5.50m, sem pintura, piso em Vistoria: R. 28 de Agosto, 49, Guararnirim. ,

Augusto: 2,345, Centro, Guaramirirn. terra: coberto com te,lhas galvanizadas e tel,has Ónus: Os tributos e encargos incidentes sobra
3 - Processo: AT 01168·2005·046'12-00-7 plásítcas. Obs: a edificação avança, em terrenos o bem imóvel. correrão por conta exclusiva dq
Exeqüente: OsmarStein adjacentes, sendo objeto desta penhora apenas arrematante. Em Praça, o valor do lanço não
Executado: Augustinho Pereira a parte sobre o lote nO 13; cadastrada na' podera ser inferior à avaliação efetuada,
Bem: Caminhão de caçamba Dodge 700, PMJSJSC sob o nO 26.243; matrícula 47.297 do sendo que, não ocorrendo a venda ou

renavam 549183361, 1978, placas LXE 2709, CRI da Comarca de Jaraguá do Sul-SC; adjudicação. nesta, será levado a Leilão,
diesel, vermelho; avaliação R$ 15,000.,00 em avaliação do terreno R$ 22,000,00; avaliação da conforme data e horário supra, onde haverá a

08/04/2006, OBS: Existem débitos iunto ao edificação R$ 35,000,00; totalizando R$ alienação a quem mais ofertar (art. 68£, VI,
Detran no montante de R$ 28G.80 em 57,000,00 em 22/02/2006; Penhora inscrição R· CPC), desde que não a preço vil (art, 692'
09/10/06, Depositário: Augustinho Pereira. 2-47.297,02) Motocicleta Honda CG Titan KS, CPC). Os honorários do Leiloeiro na razão d�
Vistoria: Estrada' Geral Guarani-Acú, prata, 2001, a gasolina, placa I MFF 7400, 50/0 correrão por conta do comprador!
Massaranduba. . renavam 772413860; avaliação R$ 3.750,00 em remitente ou adjudicante em caso de
4. Processo: AT 01468·2005.046·12·00·6 13/06/2006; 03) Veículo Ford Courier 1.6L, arrematação. acordo/remição ou adjudicação,
Exeqüente: Orlando Nalepa prata, 2000, a gasolina e GNV, placas MBl respectivamente. Os bens objeto de
Executado: Hidalgo dos Anjos ME e outros 9038, renavam 744086426, com equipamento praça/leilão, serão arrematados mediante
Bens: 01) Lote com 200 unidades de quadros para G�y;.avaliação R$19.000,00 em 13/06/06, sinal de �O% (vinte por cento) no ato d�
para estamparia, com armações de madeira, D�po�ltarlo: Adriana Drechsel de Freitas. arremataçao e pagamento do saldo em ale

com telas variando entre T55 e T90 Vistoria: R,391, Carlos Oeschsler, Ilha da vinte e quatro horas (Art 888 CLT), Caso os

importadas, cada uma medindo 0,50 x 0:60cm; Figueira, lote n013, Loteamento Residencial executados ou os credores hipotecários não

avaliação R$ 3,800,00; 02) Lote com 100 Plazera.1 (Item 01) e R.Marl�a Frutuoso, 873, sejam enco�trados ou clentlflcado� por
unidades de quadros para estamparia, com Centro (Itens 02 e 03), Jaragua do Sul. . qualquer razao, quando da expediçâo da

armações de madeira, com telas variando 8 - Processo: AT 01806-2005-04.6-12·00·0 respectiva notific?�ão, �alera o presente c?�o
entre T55 e T90, importadas, tamanhos Exeqüente: ValdirDaniel Ed/tal de Nol/f/caçao dé Praça/Lellao,
variando entre 0,55 x O,BOcm e 0,60 x 0,90cm; Executado: Esquadrias Pérola Ltda. e outros segundo estabelecem os Artigos 687 (§ 3°) e
avaliação R$ 2,800,00; 03) Lote com 100 Bem: Terreno em Corupà, em formate irregutar, 698 do CPC, No caso de resultarem negativos
unidades de quadros para estamparia, com no lado par da rua Roberto Seidel, com área de a Praça/Leilão sera procedida a Venda Direta,
armações de madeira, com telas variando 36B,50m', fazendo frente em 32,00m com a ficando desde logo intimadas as partes.
entre T55 e T90, importadas, medindo 0,25 x referida rua, travessão dos fundos corn unl Maiores informações com o Leiloeiro Oficial
0,30cm; avaliação R$ 1.300,00, Total da ribeirão em 35,00m, extremando pelo lado VICENTE ALVES PEREIRA NETO, fone/fax
avaliação R$ 7.900,00 em 21/07/06, direito com um ribeirão com 4,00m, e do lado ( 4 7) 3 O 2 6 - 1 6 1 5, sit e

Deposltário: Hidalgo dos Anjos, Vistoria: esquerdo em 18,00m com terras de Arnoldo www.ªgli)ocialejlaQ..çºm, b r , e- m a i I
R,José Emmendoerter, 1440, Jaraquá do Sul. Jung, edificado com uma residência em viçellt�.@_GjJ);QçLª[ejlª-Q,con1J)L, com end. na

5 _ Processo: AT 01561.2005-046-12-00-0 alvenaria com área de 126,00In'; matricula Av, Hermann August Lepper, 1,500, Saquaçú-
Exeqüente:TâniaMariaTomazelli 5.513 d? CRI da Comarca de Jaraguá do Sul; Jolrwille. Exma. Sra. Dr�. ERONILDA
Executado:Anésia Gorges eoutros avallaçao

.

R$ ,�5.000.00 em 20104/2006, RIB;IRO DOS S�NTOS, Jurza �o Trabalho
Bem: 01) Terreno área de 441,00m' em Penhor�� !nscrlçoes R-3-5,513 � R-�.5.513, da 2 Vara Trabathlsta de Jaragua do Sul.
Jaragua do Sul-SC localizado no lado direito Deposltarlo: Pedro Alves. Vistoria: rua

,

Roberto Seidel, 1.200, Corupá,
...... . , -..... . .. ,-- ." .. , ....• _..� �. �,_ _ _ _.. . ,

,

II" .. '

•
,

'"
f. �- i/..

'
..

• •

•

• .;<
. .

•

- -

'�.:",
. . -

•

, .
. -
..... "

.
. .•

-

"

A •• ,. • (

,
� • >-

,
.. �

.

,

..

,
..

.
, \
,

�" ..

r
-_
'" .

£'.

, .,,��/.,,» .. <.'
.... I ," ".lor'.' ',',' ....J'i,.,".. ,11,_ ,•• _- ',', •••• ..' I ..

,w_,', .. _ ""''J/ 1("''''' 1'; ., ,

',.f�·f.r .,.,_, ... ,,;\ .... :�.I. '.�,. ,./"" .

'...... .
. ..

.

,,':, .1)." (�' .,..' '1:':']"
: ��'. ,,'o ", ;;"..;,"

.,. ,," �" ....
+'

•
" .... _J ", .... �.,I; , "

4'-' ' • ...... '

.. :..... "-<l."" .-;��:�.�,'�.::i..
'

. .' "" '.•

',., fi" .... "r'
_,

• • 'oi' • �,.'
I ' ".,.... -,.I

" "...... "':.Ã-.. •
, • I -V'

• • .I.- ,.t,.' .;.", /..... ,/<

• I ./ •
.' ,'

... .." ' -/ -

F:-'" .: �"'7 .."
.... ',-,,�'", ro' .

.... ,,<o'" :.""
• I • "

......... ",' •
__ £'" .'

.. . .
"

'

;., ,

�
.'

_. ,
� ,,,--, '

.
" r.1'",,' ....... ,.. .....

•

O< �. .I
..

"',
.

. r. I'
- I, .

•

•
•

•

.-

•

•
•

, I ... -, •
<'••

I .'. � ._ • •

.

•

. ,J.
. , .

,

,

-
, .

•

· -

-

,..,.'.'': .

, ,

,•

•

..

UNERJ

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I I

,

•

•

68 I FIM DE SEMANA, 28/29 de Outubro de 2006 O CORREIO DO POVO
,

KELLY ERDMANN
,

Ele entra e sómurmura:
- Oi, Mery. .

'

/

Quando finalmente senta na cadeira, em frente à mesa cheia de papéis, o telefone toca. E a telefonista
dizendo que uma tal deNanei não seido quê, queria falar não sei do quê.

- O senhor vai estar atendendo? pergunta
- Passa! responde.
- Bom dia, senhor! Sou a Débora de Almeida da Central de Relacionamento do Banco TWI. Estou

telefonandopara o senhor para estar oferecendo a .possibilidade de o senhor estar ingressando nos nossos

cadastros para poder estar recendo o nosso cartão de crédito.
Em lim ato de raiva, o telefone quase é atirado de encontro à cadeira. Respira fundo, conta até dez e

recomeça o trabalho. Sem querer, a pilha de papéis atnontoados sobre a mesa começa a desmoronar e todos às

documentos caem no chão e se misturam. Solta simplesmente um grito de ódio intenso e fita o céu, implorando
para que aquele dia termine logo.

Enquanto se abaixa e separa omaterial de cada cliente, tenta cantarolar alguma canção. A única coisa

que vem à cabeça é o refrão: "fuma, fuma, furna, folha de bananeira". Ele inicia a partir de então uma luta digna de
,

uma terceira guerra mundial com a própria mente. Odeia, ignóra, marginaliza até, essas frases, mas, elas não o

deixam em paz. Tenta lembrar quaisquer outras para substituí-las. De nada adianta, a canção se tornou soberana.
/

E nesse momento que o telefone toca mats uma vez. A recepcionista/telefonista comete o mesmo erro
. ,

de antes. As pessoas não devem ter assunto, muito menos nome",pensa.' J
- Born dia, senhor] Meu nome é Maria da Silva, sou da Central de Relacionamento do Banco Capital,

Ofereço para o senhor a possibilidade de ser o nosso novo cliente preferencial. O senhor pode estar me passando
os seus dados e eu estarei colocando o senhor nos nossos cadastros. Em menos de um mês o senhor vai estar
recebendo um cartão ern casa, e então, poderá estar entrando em contato com a gente para estar confirmando a

ESTUDANTE DE JORNALISMO
,

inha começado tudo errado. O céu estava nublado, a chuva tinha tnolhado as pernas da calça e

alagado o tênis, antes, recém-lavado. Para piorar, o vento fez o guarda-chuva virar bem na hora
da descida do ônibus, aliás, lotado corno sempre e cheio de gente estranha, falando alto.da vida

alheia. •

No caminho para o trabalho, que ainda tinha um quilômetro para ser feito a pé (rnolhadol), eis que surge
ao lado, assim, meio no susto, aquele colega inconveniente dos tempos de infância, As primeiras frases não

,

poderiam ser diferentes:
- E aí? Beleza? Então, como está a vida? Namorando? Trabalhando muito?
- Uhum, uhum, uhum, uhum, responde.
- Mas, e aí, quais as novidades, hein?
- Digamos que, nenhuma que eu lembre agora, responde de t10VO completando: tet1110 que entrar nesse

banco. Valeu?! Tchau!
'

Na entrada no banco, o detector de metais trava e quase quebra o nariz. O guarda veme diz:
- O senhor deve estar sendo travado por causa das chaves, coloque aqui, apontando para um

compartimento de acrílico transparente.
'

,

O primeiro pensamento que assume a mente é mandar o tal do segurança para o quinto do inferno, virar
as costas e ir embora. Releva, tenta outra vez, entra, paga a conta atrasada e sai. A urn passo da porta do escritório,
com as pernas da calça encharcadas, o guarda-chuva virado, e a conta vencida no bolso, a recepcionista grita:

- Bom dia! Como está passando o senhor?

,

s
>

sua conta.

- Chegaaa!!!! Ele grita, atira o telefone em direção à janela do 15° andar, pisa sobre os papéis jogados no
chão, bate as portas da sala, do escritório, do elevador, e vai embora.

CINEMA
•

�� Arcoíris Cinemas

Shopping Breithaupt
,

Cine 1
•

A CASA DO LAGO

Duração: 1 h40' - Legendado
Horário: 15h 17h 19h 21 h

(diariamente)
Class.: 12 anos

Sinopse Kate Forster (Sandra
Bullock) é uma médica
solitária, que morava em uma

casa à beira de um lago. Hoje
esta casa é ocupada por Alex

Wyler (Keanu Reeves), um

arquiteto frustrado. Kate passa
a trocar cartas com Alex, com
quem mantém um

relacionamento à distância por
,

dois anos. E quando, ao se

descobrirem apaixonados um .

pelo outro, eles buscam um

meio de se encontrar.

Cine 2

AS TORRES GÊMEAS
Duração:2h08-Legendado
Horário: 14h 16h30 19h
21 h30 (sábado, domingo,
quarta e quinta-feira)
16h30 19h 21 h (segunda,
terça e sexta-feira)
Class.: 12 anos

,

Cine 3

O BICHO VAI PEGAR

Duração: 1 h30 - Dublado
.

Horário: 15h15 17h15

(sábado, domingo, quarta,
quinta e sexta-feira)
17h15 (segunda e terça-feira)
Class.: livre

,

•

O GRITO 2

Duração: 1 h45 - Legendado
Horário: 19h15 21 h15

(diariamente)
Class.: 14 anos

O quê: show da banda de

punkrockCarbona(RJ)
Quando: hoje, 28
Onde: Curupira Rock Club

(Guaramirim)
Horário: início 21 h30
Quanto: R$1 O

,

Onde: Pequeno Teatro Scar
Horário: 20h
Quanto: R$ 5

o quê: espetáculo "Entardecer"
Quando: hoje, 28, e amanhã, 29
Onde:' Scar
Horário: 20h
Quanto: R$1 O O quê: Festa Anual

dosldosos

(Guaramirim)
Quando: domingo, 5
Onde: Parque de Eventos
Horário: início às 8h
Quanto: gratuito

•

* Programação sujeita a

alterações sem aviso prévio.
www.arcoiriscinemas.com.br

O quê: Festa da Vitrola
Quando: hoje, 28
Onde: Clube Acarai (Jaraguá)
Horário: 22h
Quanto: R$15

O quê: peça teatral "SOS uma

mulher só"
Quando: terça-feira, 31

** Disk programação: 3201-
1344

•

I
•
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O gatinho Murilo A gatinha Letícia
completou seu 10 Gabriella Kniess

,

,

,

aninho no dia 26. completou 1 ano NaSCimentos
,

•

A mamãe Adriana e 7 meses no
• •

•
"-

�a semana>Ks>,"" e o papai Junior último dia 17. Os
� desejam muitas pais Helmar e Emlill Ferreira da Silva Henrique Niels

I
18·10·2006 19·10·2006

"

) felicidades e paz Cristiane e os Letlcla Alupp Alves Guilherme Wille Makoskl
18·10·2006 20·10·2006

.r em sua vida irmãos Lucas e Oallon Cleber Mohr Filho Flávia Hornburg. .

20·10·2006
Camila mandam 18·10·2006

:1 Eduardo de Moura Batista Emily Gomes de Oliveira•

um super beijo 18·10·2006 21·10·2006
,

lauane Luzia Wachholz Guilherme Ralael Clzeskl,

19·10·2006 23·10·2006
Julia Bervig Grieco Lourenzetti

19·10·2006 23·10·2006

Grazyelle da Costa Vieira Bianca Westphal Benkendorf
19·10·2006 25·10·2006

•

Crianças de K*m' Fernanda.. [f'J ..: >

Corupá (SC)
, ...

VieiraDeixando um

brilho na prestam aniversariou¥-C� ._ •

coluna homenagem " dia 18 e

ao trabalho de recebe osNathanael
Educação votos deJackson
Ambiental do felicidades e �

Raduenz, filho •

Instituto Rã- " muitos beijosde Silvia e
dos paisRogério, com bugio e ,
" ·

surpreendem Angela e3 meses ,
-

Ednilson e doscompletados com a

criatividade e irmãos Arianeno dia 24
e Henriquesimpatia ' "",,;m,�,w.«

,
,

,

Djennifer
Aline Vicenzi

W:'m�<::>:'f" .'

completou 10�'�;;;;'1:,%

Jian Carlo anos dia 25.
Luana Tallita • Wolf completa Quem lhe
completa 9

• 6 arias dia 29 . deseja muita
aninhas dia Os pais saúde, paz,
29, para a Gerson e alegria e

,
,

felicidade da •

Hilda e os sucesso sao ,

mamãe Lu. ,

avós Avelino e seus avos
, j

Parabéns da Ingvaldo,
•

Iracema
amiga Jéssica c'

o

Sueli e Neli,
- .... - >,_

• mandam os

• parabéns pais Neilor e
Adriana, tios
tias, primos e

•

pnmas ,

,

I

Cassiana
Mikaély muitas O gatinho Cristine
felicidades é o João Victor Wintricke

,

que deseja completou o ,í$ completa 5 "-

seus tios Virlei seu 10 aninho '-.::: '

-�� anos hoje,•

•

no dia 26.e Luciane, os Seus pais
,

avós Erwin e Seus pais Leonita e_.

• Lucia, Luciane e Marcos e avó
Ehrenfried e Vanderlei e Regina• •

Ivanir pelo seu seu irmao desejam10 aninho a ser Lucas muitas
completado no deselam felicidades e

• dia 01/11 muitas
que seu dia

,

"-

felicidades seja iluminado

'I )

;j(
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•

..

Par Daniele SantosPAGINA DA (RIANÇA
recepcao@jornalcorreiodopovo,com.br
(enviar fotos até Quarta às 12h) "

,

,,

•
-.

�(.,
,

.�- -
. ,

-

-
•

•

•

• I

Felipe Alexandre . Os padrinhos
Aniversariou de Souza na foto Pedro e

Ursulinadia 27 o com a mamae

fofinho comemora hoje mandam os
!%;o')

parabéns para
. '"

seu 80Henrique "�
. , .

LarissaMarlley. Seus aruversano, para a

alegria dos pais Suelenpais Sirley e
,

Alexandre e Hornburg peloJoão e a
• , .

prima Paula Simone que seu aruversano
,

desejam
.

completado dia . .

mandam os

parabéns felicidades e que 26•

Deus o ilumine
sempre

,

,

•

.'"
"-
;:
'o
...
•

�
gj

•

Posto
Mareotla Av w E RL o E

•

•

Rua Joaquim Francisco de Paula, 303
"

POSTO DE VENDAS FABRICA
.11�,lll!lrnl. _li§,](,I,rnll.

,

,

.

'"
�
N

a:
'"

-

•

,
•
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DIVULGAÇAO

�,'
. ..'

Governo do primeiro-ministro Ehud Olmert nega o ataque ao navio alemão

Aviões de Israel. atacam
•

navio alemão no Líbano
Aviões israelenses abriram

fogo a esmo perto de um navio
alemão na costa do Líbano,
ontem, denunciaram
autoridades em Berlim, em

meio a relatos conflitantes sobre
o que teria acontecido. O navio
de espionagem Alster não

estava formalmente relacionado
•

como parte da frota alemã
enviada ao litorallibanês para
inibir o tráfico de armas como

parte da força de paz da ONU
no Líbano..

Oporta-voz doMinistério da
Defesa alemão, Thomas Raabe,
disse que o Alster estava a cerca

de 90 quilômetros da costa

libanesa, já em águas
internacionais, quando seis

aviões de combate de Israel
sobrevoaram a embarcação e

abriram fogo, que atingiram a
,

agua.
Sem capacidade bélica, o

navio de espionagem estava na

região com a missão de proteger
a frota da Força de Paz. Raabe
lernbrou que navios israelenses
próximos da costa foram
atacados durante a guerra
travada com Hezbollah, entre
julho e agosto.

Raabe preferiu não especular
sobre o motivo do incidente,
também não revelou qual foi a
explicação formal dada pelo
governo de israelense. A
Alemanha é a principal aliada
de Israel na Europa. O Exército
de Israel nega que os aviões
tenham disparado contra o navio
da frota alemã estacionada no

Líbano..

.

YPFB assume o controle
do setor hidrocarbonetos

A empresa estatal YPFB
(Yacimientos Petrolíferos Fisca-

_

les Bolivianos)· assume o con

trole total dos hídrocarbone
tos, neste fim-de-semana. O
setor 25% do PIB (Produto
Interno Bruto) da Bolívia. A
medida é.em conseqüência da
nacionalização decretada em

maio pelo presidente Evo
Morales.

,
.

.

A meia-noite de hoje
terminou o prazo de 180 dias

fixado pelo governo boliviano
para que as multinacionais
assinem novos contratos com a

YPFB ou deixem o país. Desde
a fundação, em 1936, a estatal
tem sido um dos pilares do

orçamento boliviano, primeiro
devido aos depósitos de
petróleo e_ depois por causa das
grandes jazidas de gás natural
db país, as segundas maiores da
América do Sul, depois das
existentes na Venezuela.

,

,
,

,
,
,

I
,
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DESAFIO: IRÃ ACIONA 2° CENTRIFUGA DE ENREQUECIMENTO DE URÂNIO

/

aIS uzir materia . atômico'
,

•

� Comunidade internacional avalia
propostas de sanções limitadas à
Teerã em função do projeto nuclear

O Irã expandiu opolêmico
programa nuclear ao acionar

uma' segunda rede de

centrífugas de

enriquecimento de urânio e

obteve . sucesso no

enriquecimento do material.
A ativação da segunda rede

.

praticamente duplica a

capacidade do país de
• A •

enriquecer uramo,
-

A notícia vem à tona em

um. momento no qual
potências nucleares elaboram

proposta de resolução no

Conselho de Segurança 9NU
com o objetivo de aplicar
sanções limitadas a Teerã. O

governo iraniano aceita
. . -

ingressar em negociaçoes
sobre o tema, mas rejeita a

condição prévia de suspender

•

as atividades referentes ao

enriquecimento de urânio.

O enriquecimento de
urânio é um processo essencial

para a geração de combustível
usado no funcionamento das
usinas nucleares. Em grande

.
'

escala, o urânio enriquecido
pode ser usado para carregar

. . ".

ogivas atonucas.

Os Estados Unidos e

outras potências ocidentais
acusam o Irã de desenvolver
em segredo um programa
nuclear bélico. O governo
• •

iramano nega e assegura que
as usinas atômicas da

República Islâmica têm fins
estritamente pacíficos de

geração de energia elétrica.
.

Analistas acreditam que o

Irã'aproveita o momento em

Onde é:

,

que· a comunidade
internacional analisa sanções
à Coréia do Norte em reação
ao teste nuclear realizado do

Pyongyang para avançar no
• A'

seu projeto atormco.

Islâmicos recrutam
voluntários para
a 'guerra santa'

. Oito escritórios de
recrutamento para fazer uma
". "

guerra santa contra as tropas
etíopes na Somália foram
instalados ontem pelas milícias
dos Tribunais Islâmicos -de

Mogadiscio. Por outro lado,
cerca de dez mil pessoas
prometeram entrar na luta.

Há uma semana, os

. Tribunais Islâmicos ameaçam.
lançar umà ofensiva contra os
. ,

mvasores enopes.
•

•

,

,

-

ra

rovas
O governo iraniano

rejeitou ontem como "infun
dadas" acusações de promo
tores argentinos de que altas
autoridades do Irã .organi-·
zaram o atentado a bomba
contra um centro judaico em

1994, em Buenos Aires, que
matou 85 pessoas e deixou
200 feridas. O porta-voz do
Ministério do Exterior

iraniano, Mohammad Ali
Hosseini, disse que a justiça
argentina não apresentou
evidências que respaldem a

-

acusaçao.
N a quarta-feira, dois

promotores argentinos
pediram a um juiz federal

para emitir uma . ordem'
internacional de. prisão
contra o ex-presidente
iraniano Hashemi Rafsanjani
e sete outras autoridades por
supostas responsabilidades no

,

atentado. Hosseini disse que
o pedido dos promotores éra

propaganda. e �ngodo
sionista. O anúncio visa
desviar a atenção pública
internacional dos crimes

israelenses na Palestina e no

Líbano, acrescentou'

Hosseini.

•

Pinochet teria tonela as

e ouro em Hon Kon
A Jus tiça do Chile

prometeu continuar

investigando as denúncias de

que o ex-ditador, Augusto
Pínochet teria nove toneladas
de ouro depositadas
supostamente em 'um banco
de Hong Kong. Os
documentos sobre a fortuna
foram considerados falsos pelo
banco.

"Vamos procurar os
•

responsáveis pela emissão

des-te suposto documento
,

falso", disse o juiz chileno Juan
González, que na quinta-feirai

.
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ordenou várias diligências _

após receber sinal verde da
" Corte de Apelações para

investigar o caso. Entre elas, o
. .. '" .

JU1Z enviou um precatono a

Hong Kong para estabelecer a '

veracidade do depósito de

ouro, cujo valor foi estimado
em US$ .160 milhões.

O juiz enviou também

requerimento à Alemanha

para estabelecer' a

autenticidade de outros

documentos que respaldariam
a legalidade dos papéis
referentes ao ouro..

;.
,

O CORREIO DO POVO

Em El Savador

Showbol
O . ex-jogador e· ídolo
argentino, Diego Maradona,
participa hoje de uma

parrida de showbol, no

Estádio Cuscatlán, EI

Savaldor, contra estrelas
locais das décadas de 1970 e

1980.
, Jornalistas e fãs de futebol

{esperaram quase dez horas

para dar as boas-vindas ao

ex-capitão da seleção
argentina.O encarregado de .

recebê-lo foi Jorge "mágico"
González, um conhecido

jogador salvadorenho.
Maradona saiu do aeroporto
em direção à capital por volta
da meia noite local.

Em Cuba

Liberdade
o dissidente cubano
Ricardo Medina Salabarría,
preso desde Julho de 2005,
após participar de uma

concentração em frente à

Embaixada da França, foi
libertado ontem. Depois de
ter receber, na última

quinta-feira, a notificação de
que estava em liberdade e foi
levado por um funcionário
do governo até' sua

residência.
N a concentração,
convocada como

reivindicação para a

libertação de presos

políticos, foram detidos
cerca de 20 dissidentes.

Na Inglaterra

Vídeo -

o ex-Beatle Paul McCartney
vetou a utilização de várias

horas de confissões gravadas
da primeira esposa, Linda.
Eastman, em seu atual

processo de divórcio. As fitas
estão em poder de Peter Cox,• •

•

que escreveu Um livro sobre
cozinha vegetariana com

Linda.
Linda morreu vítima de
câncer em 1998, aos 56 anos,

após 29 de casamento com o

músico, e as fitas

correspondern a uma gravação
em forma de diário que fez no

.

final da década de 1980.

No Iraque

Morte
Um soldado britânico ontem
e três ficaram feridos em um

acidente de trânsito

ocorrido, ontem perto de

Basra, Sul do Iraque. O
acidente aconteceu fora da
base militar de Shaibah.
Desde a invasão do país
árabe, em março de 2003, .

120 militares do Reino
,

Unido morreram no Iraque.
Em comunicado, o ministro
britânico da Defesa, Des

Browne, se declarou "muito
. " '" .

trtste com a notícia e
•

enviou seu pesar aos

familiares da vítima.
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