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51' FINADOS

Aumenta
movimento
nos cemitérios
da cidade
Com a proximidade do Dia
dos Finados, o movimento

, , '

nos cermtenos cresce

diariamente. Todos querem
limpar os jazidos e levar
flores. A previsão é de que
cerca de cinco mil pessoas
prestem homenagem aos

entes queridos na próxima
quinta-feira.

,

51 FERIADO

Expectativa é,
de movimento
fracona

,

rodoviária
A tendência é de pouco
movimento no Terminal

,

Rodoviário de Jaraguá do
Sul nos próximos dias,
principalmente no Dia de
Finados. Mesmo assim,
quem vai viajar deve
garantir a passagem com

antecedência.

48 I NO ATAQUE

Irã oferece
combustível
nuclear 50%
mais barato.

,
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3. e 41 ELEIÇOES 2006: LULA E LHS ACLAMADOS PELOS ELEITORES

r

CORREIO ESPORTIVO: SELEMALWEE BRASILEIRA DÁ SHOW DE HABILIDADE
CESAR JUNKES

Sf�V

,

O craque Falcão não mareou na vitória por 3xO diante da Hungria, ontem no Parque Malwee, mas protagonizou belos
lances, levantando a torcida em vários momentos. Os gols da Seleção Brasileira foram de Tostão (2) e Andrey.

,

,
•

,

•

Primeiro governador reeleito em Santa Catarina, Luiz Henrique comemora a vitória e diz que espera não ser màrginalizado pelo governo Lula.

, Ummétodo
perfeito

s

Rara quem quer
segurança

, na hora de se
, .

ccmamcar;

Ilows')
DIOMAS

www.studiofm.com.br

aUlas vip ., buslnes. • �radu9ão • cursos pra viagem
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61 RONDA

"A comunidade
,

está confiando
mais no trabalho
da IM"
Para delegada regional, '

JuremaWulf este é um dos
motivos pelo crescimento

no número de apreensão de

entorpecentes. Na última
semana, a polícia prendeu
seis traficantes e cerca de 30

quilos de maconha na
, -

regtao.
'J

61ALERTA
Jovem
morre afogado
embarragem

28 I EXPECTATIVA

Tarso Genro

anuncia fim
da era

Paíoccí
Um dia após a vitória do

presidente Lula nas urnas, o

mercado financeiro já avalia
o perfil da futura equipe
econômica. Em resposta,
Lula prometeu austeridade
fiscal, mas o ministro das

Relações Institucionais,
Tarso Genro falou no fim,da.

, .

"era Palocci".

281PRESSÃO
Mantega evita

,

taíarem ,

mudança

•

bAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

! ;
,

,

,,2 I TERÇA-FEIRA, 31 de outubro de 2006

I

I .. "Não se queira que o prefeito tome para si
,

toda e qualquer decisão. Fosse assim, não
precisaria da estrutura existente"

I

"A eleição acabou. Não tem mais adversário. Os adversários são as injustiças,sociais".

., EDITORIAL
r
-

I
,

I
I

I

•

I Anúncio feito no domingo
! à, noite pela vice -prefeita
,

i Rosemeire Vasel sobre ações
! em andamento na prefeitura
voltadas à reestruturação da

,

I administração pública mostra,
, ' '

j de novo, a falta de apetite do

I prefeito em dialogar com

I segmentos representativos da
[-sociedade, como se isso fosse

algum demérito. Ao falar sobre
I

mudanças em fase de estudos
voltadas a uma necessária

economia de recursos e,

I

também necessária, reforma
administrativa, a vice-prefeita
deixou claro que, a depender
.dela, o diálogo ocorrerá antes

que decisões complexas
cheguem à Câmara de

I,Vereadores em forma de

obrigatório projeto de lei.

I

Atitude sábia. Nestes quase
I dois anos gerenciando a
1 '

I cidade, o .atual governo,
I exatamente pela falta de
! diálogo com o Legislativo como

• FRASE
I

•00 presidente reeleito Lula,
I

I
,

,

,
I

Em meados do século XX, o

dramaturgo alemão Bertold

I Brecht escreveu em seu poema

"Quem Faz a História" : 'Quem
, construiu a Tebas das sete portas?1
I Nos livros constam os nomes

I dos reis. Acaso, arrastaram os

reis os blocos de pedra? ( ... ) O
jovem Alexandre conquistou a
,

India. Ele sozinho? César bateu
,

i , os gauleses, não tinha pelo,

1 menos um cozinheiro consigo?
,

I Felipe de Espanha chorou

i quando sua armada naufragou.
I Ninguém mais chorou?"

A História, notadamente a

HistóriaOcidental é a que presta
I

I culto às personalidades
, individuais, como detentora dos

j processos de desenvolvimento.
E isto fica mais claro quando se

I
I analisa a esmagadora influência

da teoria administrativa norte

americana sobre as culturas
•

mundiais: a sua história é a dos

grandes líderes, dos grandes
homens que leva(ra)m
revoluções avante.

"

,

Entretanto, o mundo está,

rapidamente mudando. Se
olharmos os últimos laureados

L

_'

um todo e não apenas com

bancadas de partidos que o

apoiaram na eleição de 2002,
tem enveredado por caminhos

-

que nao poucas vezes
,

suscitaram polêmicas
desnecessárias. E sempre com

o conseqüente" desgaste
político. Para adversários

,

políticos dissemínados pelos
bairros periféricos, isso tem sido
um prato cheio o tempo todo.
Ela citou, nominalmente, o

Projaraguá, movimento'

."

•
• •

, .

destinado a planejar o futuro
•

da cidade ao lado de ações a

curto e médio prazo. Disse que
a intenção é apelar para
técnicos envolvidos na feitura
do documento que também

passa por ações administrativas
internas. Claro está que na

prefeitura de Jaraguá do Sul ou
em qualquer, outra instância
da administração pública,

,

poucos são os cargos ocupados
por técnicos e especialistas em

,

r

,
, "

,

•

,

•

áreas de vital importância para

que se tenha um bom

desempenho no trato da coisa

pública. A maioria procede de

indicações meramente

político-partidárias,' refletindo
erros e controvérsias, seja pela
falta de conhecimento, seja
motivado por interesses
políticos. Não se queira que o

,

prefeito tome para si toda e

qualquer decisão. Fosse assim

não precisaria da estrutura

existente. Mas é vital que não
"

'

se dê corda demais. Além do

que, 'torna-se indispensável a
cobrança de metas pré
estabelecidas e motivos

plausíveis quando não

realizadas. Um cargo de

confiança muitas vezes, na

prática, é apenas isso. Não
,

significa exatamente que ali

esteja o servidor competente ,

para a função que ocupa. No
caso de [aragúá do Sul, isso é,

, . -

notono em nao poucos casos.

Mas o gesto da vice-prefeita,
para o bem da cornunidade,
pode significar novos tempos
para a administração pública
entrar nos eixos. E já não é sem

tempo.
, I , ,

O papel da liderança e as

I

com o Prémio Nobel
principalmente nas áreas

científicas - perceberemos que
o são, oil Institutos de Pesquisa,
ou grupos de pesquisadores, que
ao longo dé uma vida toda
desenvolvem modelos, teorias e

avanços dos quais toda a

humanidade usufrui.
Se também olharmos a

influência da cultura chinesa de

negócios no mundo contem

porâneo, verificaremos que um

novo paradigma se estabelece,
caminhando no mesmo sentido.
Substitui-se o papel do líder
carismático pelo papel do grupo
de pessoas unidas em torno de
um objetivo comum. E é um

modelo que chega aos poucos,

quase timidamente, se

contrapondo ao já estabelecido.
,

E quemuda a face das empresas e
,

o papel do dirigente frente a isso.

Não que se abstenha deste

papel, mas ele se modifica
sobremaneira, principalmente
devido aos esforços de infor-

,

mação e educação continuadas,
que fazem com que pessoas
extremamente capazes passem

Randal Gomes é coordenador
,I

de Relações Institucionais e

do Curso de Comércio
Exterior da FATEJ - Faculdade
de Tecnologia de Jaraguá.

não só a agir, mas entender e

participar proativamente das

necessidades e do crescimento
,

empresana.
Se economicamente a

aplicação do marxismo foi
retumbantemente fracassada nas

experiências russa e do leste

europeu (não se pode chamar o
sistema produtivo chinês de
comunista), percebe-se que
Marx acertou ao iluminar as

páginas da história, reforçando
o papel da história cotidiana,
como grande modificadora dos

processos históricos e deles
decorrentes. De outro modo,
como esquecer o papel dos nossos
antepassados no crescimento

econômico de Santa Catarina?

Muitos, senão a maioria, jamais
freqüentou uma página de

registro histórico.

Que também isto possa
mostrar aos nossos líderes
recém- eleitos o papel da

valorização da sociedade nos

processos de construção
econômica e social. Q mundo
mudou. Será que eles sabem
disto?

•

•

• O CORREIO DO POV:P
f ,

• CORREIO DO LEITOR •

Por que Lula foi reeleito
•

Há muitas razões que explicam a vitória sinalizasse a nova direção buscada.
de Lula nas eleições de domingo e muitas Agora, no meio desse "mandato'
serão discutidas nos próximos dias, mas há longo", os eleitores que confiaram em Lula,
uma que me parece fundamental.. Lula com os outros que não, fomos todos

.

ganhou porque, para a maioria da chamados a julgar os "primeiros" quatro
população, não estava na hora de mandá- anos, para que opinássemos se era ou não o ')
lo de volta para casa com apenas quatro caso de deixa-lo "completar" o trabalho.
anos de mandato. O resultado é conhecido.
As primeiras pesquisas feitas logo após as Quando votaram Lula, seus eleitores ,

)
eleições de 2002 e durante o começo do fizeram julgamentos objetivos e subjetivos.
governo captaram uma nítida mudança nas Olhando para o que foi feito desde 2003, \
atitudes dos eleitores de classe popular, já sabíamos há tempo que a maioria da I
apontando para o aumento de sua auto- população fazia uma comparação favorável
estima e da confiança de que o Brasil iria do governo Lula com seus antecessores. Em

melhorar, agora que as políticas de governo algumas áreas de ação governamental,
passariam a ter outra intenção e finalidades. esperava-se mais, em outras menos, mas

1
•

Então a alternância se faria completa, as surpresas positivas (rnacroeconomia, I

chegando à própria ação do governo: um política externa) sempre foram maiores que [
governo diferente, com gente diferente, as negativas (saúde, emprego, segurança). r

fazendo coisas diferentes. :'.� Em nenhuma houve percalço semelhante
Durante quanto tempo? Qual seeia a1: à crise cambial de 1999, ao apagão de 2001

duração do mandato desse governo tão ou ao desequilíbrio de 2002, sem aqui
novo? Ora, aquela que nossos políticos discutir suas razões. .

criaram, ao criar a reeleição: oito anos. Acima de tudo para os eleitores que
Essas pesquisas mostravam que Lula confiaram em Lula, esses "primeiros"

começou seu governo com o horizonte de quatro anos foram de cumprimento da

tempo que passou a ser a regra para todo palavra empenhada, de resgate do que seria'
governante eleito depois de 1997, mas com seu compromisso fundamental, tão

um crédito adicional, vindo da tolerância fundamental que não precisava sequer ser

que alguém tão diferente como ele podia enunciado, de fazer um governo que
ter. Ao elege-lo, seus eleitores contavam melhorasse as condições de vida dos mais

com uma demora que poderia ser longa, até pobres. Isso, para a maioria da. população,
que ele e sua turma se familiarizassern com Lula fez e faz até mais que muitos

opoder e suas artimanhas. As expectativas esperavam.,
não eram de grandes resultados no curto

prazo, mas, fundamentalment'e, de que

,'}I�ouv�,sse uma inflexão de prioridades, que

,

"Marcos Coimbra, presidente do Instituto Vox

Populi de Pesquisas

o PFL morreu? Viva o PSDB •

,

E do senso comum: o poder desgasta os
,

partidos, a oposição faz bem a eles. E duro ser

a vidraça, bom mesmo é atirar as pedras .

O PT cumpriu direitinho o roteiro: quatro
anos depois de assumir o poder federal, está
com a imagem, a reputação e a credibilidade
em frangalhos. .

,

fisiológico. Já o PSDB rasgou com gosto a

fantasia da "modernidade" - palavrinha vaga
e muito ao gosto dos tucanos.

Nem se fale da inapetência e

incompetência mostradas na campanha de
Alckmin. 'Pior foi escancararem que, no

fundo da alma tucana, fermentam os

mesmos, antigos preconceitos de classe da
minoria "ilustrada" deste país. O PSDB sai

desta campanha córn a cara daquela elite
branca malvada que assombra os pesadelos
do governador Cláudio Lembo. Dos
bacharéis e coronéis da velha oligarquia
brasileira.

Para o ex-presidente Fernando Henrique,
seu governo seria a superação do ciclo

getulista da história brasileira. Depois dele,
enfim, a modernidade (sempre ela).

E o que temos agora? Não só Lula faz tudo

para reencarnar Getúlio, como FHC, o
,

modernizador, ressuscitou Carlos Lacerda. E
triste. O PFL morreu? Os tucanos, quem
diria, ameaçam reencarná-lo. Se o PT se

revela uma espécie de PMDB do ABC, o

PSDB vai vir.ando o PFL com PhD. Haja
modernidade,

Mas o PSDB conseguiu uma façanha notável,
quem sabe única: contra toda a lógica política,
quatro anos de oposição fizeram muito mal
ao partido. Os tucanos saem desta campanha
eleitoral em estado bem pior do que quando
passaram para a oposição, em 2003.

Não é o primeiro sinal de originalidade
do PSDB: o ex-ministro Delfim Netto já

,

notou que os tucanos tentaram construir, lá
na origem, quando ainda se queriam de

,

centro-esquerda, um partido social-
democrata sem trabalhadores, algo inédito na
história política do Ocidente e do Oriente.

I Os pecados do PT estão aí, expostos num

primeiromandato decepcionante e pontuado
de escândalos: um partido sem imaginação,
idéias nem convicções firmes, que não sabe o
que fazer com o poder (fora a Bolsa-Família e

os superávits primários). E mergulhado em
•

corrupção, muito disposto ao vale-tudo Armando Mendes, jornalista

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 251inhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251

, '
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,
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REAÇAO: VICE-PREFEITA NAO ACEITA ACUSAÇOES
•

CELSO MACHADO

� Lideranças políticas
analisam vitória de

,

Amin e virada de
Lula em Jaraguá

,
,

, 1
,

i
,

}ARAGUÂ DO SUL- A vice

prefeita Rosemeire Vasel (sem
partido) reagiu a declarações
feitas pelo vereador. e

presidente do diretório
municipal do PSDB, Eugênio
Moretti Garcia, de que o apoio
anunciado por ela e pelo
prefeito Moacir Bertoldi ao
candidato Luiz Henrique da

.

Silveira (PMDB) apoiado
pelos tucanos, PFL, PPS e

outros partidos menores, mais
atrapalhou que ajudou. LHS,
que havia vencido nas urnas

do município no primeiro
turno, . foi derrotado por'
Esperidião Amin (PP), que

praticamente dobrou a

votação depois da aliança com apoio deles é um faz-de-conta, '

o PT. Da mesma forma, ora com uma perna para um
,

entende o tucano, o resultado lado, ora para outro". Sobre
da votação par'à Ge ra ldo'" siik 'par'tl:�ipação hla eleição'
Alckmin, também derrotado' estadual quando ainda no PLj
no domingo depois de ter Rosemeire disse que a decisão
vencido Lula no primeiro sobre a coligação entre os dois
turno. Candidata à vice- partidos foi tomada pelos
governadora ria chapa de José diretórios estaduais e não pelo
Fritsch, ela disparou.também PT de Jaraguá do Sul. "Por isso
contra o PT local, que acusou deveria ter.sido acatada, como\

de não ter abraçado' a o fez o Pl", A decisão de apoiar
campanha do ex-ministro da Luiz Henrique no segundo
Pesca. "Até recortávam os turno, disse a vice-prefeita, se
adesivos que tinham o meu deu em reconhecimento a

,

nome", afirmou. O presidente obras do Estado no município
do diretório petista, Sebastião "e depois de terminado o

Camargo, rebateu. compromisso com Fritsch".

"Desconheço isso, mas se "Se o PMDB, PFL e PSDB são

alguém fez por certo não. tão fortes, porque não fizeram
influenciou no resultado do a mesma diferença do primeiro
Fritsch aqui. Ocorre que a turno?", questionou Rose-
candidatura dela foi decidida meire. Na mesma entrevista,
em Florianópolis, sem que a vice-prefeita confirmou
fossemos consultados, gesto estar, em andamento na

no mínimo inadequado", prefeitura um processo de
disse Camargo, acrescentando enxuga,mento da máquina
que "tentaram colocar administrativa, para se tentar

candida turas a deputado economizar recursos. Disse que
federal por J araguá como. só com o ICMS a receita caiu

moeda de troca". O deputado em R$ 600 mil no mês de
Dionei Walter da Silva não setembro.

•

CESAR JUNKES

Rose: "Se meu voto não ajudou, eu lamento, não posso obrigar as pessoas a votar em quem não querem"

deixou por menos. Disse que
a presença da vice na chapa de
Fritsch atrapalhou porque "o

"Se meu voto não ajudou,
eu lamento. Mas não posso

obrigar as pessoas a votar em

,

quem não querem. Estou

esperando pela reforma

política, que os políticos não

preciso ter ideologia", finalizou
Rose. Veja abaixo como foi a

I"r ""'-1
.

pensem' 'apenas' em seus
,

iriteresses indívitluais. E

-' ,

votaçao em numeras em

Jaraguá do Sul e na página 4, o
resultado na região.

,

SEGUNDO TURNO EM JARAGUA DO SUL
*GOVERNADOR
Esperidião Amin

,

Luiz Henrique
, Válidos'
Nulos
Brancos
Abstenções
Votaram
Eleitores inscritos

. I
41.181 (59,64%)
28.395 (40,64%)
69.876 (89,89%)
6.334 (8,15%)
1.527 (1,96%)
10.720 (12,12%)
77.737 (87,88%)
88.457

*PRESIDENTE DA REPÚBLICA
. Luiz Inácio Lula da Silva
Geraldo Alckmin
Válidos
Nulos
Brancos

Abstenções,
Votaram
Eleitores inscritos

,

38.807 (53,55%)
33.663 (46%,45%)
72.470 (93,22%)
4.336 (5,62%)
901 (1,96%)

.

10.620 (12,2%)
77.737 (87,88%)
88.457

•

, ,

*PRIMEIRO TURNO GOVERNADOR
, .

22.734 (31,31 %)
24.734 (35,08%)

Amin
Luiz Henrique

•

*PRIMEIRO TURNO PRESIDENTE
Geraldo Alckmin
Lula da Silva

35.636 (48,48%)
31.193 (42,44%)

•

Dirigentes evitam especular nova aliança entre PP e PT
}ARAGUÂ DO SUL- "Fica a

lição para outros partidos", disse
L; ontem o presidente do diretório
,

municipal do PT, Sebastião
"

Camargo, ao analisar o

r
" desempenho dos candidatos

I Esperidião Amin (PP) e Luiz

I Inácio Lula da Silva (PT) no

I segundo turno. O dirigente
, petista credita o resultado local

à aliança entre os dois partidos,
que fbi consolidada poucos dias

1-
antes das eleições de domingo.

"Um dos elementos, sem

dúvida,
.

é esse", afirmou
Camargo. A derrota de Lula em

Jaraguá no primeiro turno é

vista pelo presidente do PT
como reflexo de um fenômeno
nacional que, no segundo turno,

'

se repetiu no sentido inverso.
"Boa parte da grande imprensa
ajudou a criar um clima de

protesto contra Lula", que

depois se desfez com os debates.

Agora, segundo Camargo, é

preciso reorganizar o PT para

que-a partir de janeiro, o partido
possa cobrar com mais eficácia

•

obras e ações. do governo
federal. O presidente do
diretório do Pf vereador Dieter
Janssen, acha que o resultado
em Jaragua do Sul e outros

.

municípios daregião refletem a

aliança com o PT e, também, as
'propostas do candidato' Amin

"para se fazer um governo mais

barato", citando isenção de

.

IPVA para motos, custornenor

parà carteiras de habilitação,
identidade e outros

documentos. Dieter acha ser

possível que o diálogo entre PP
e PT continue em direção às

eleições municipais de 2008,
mas entende que ainda é cedo,
opinião compartilhada por

Camargo/A eleição mostrou ser

possível, trabalhar com
",. ",."

propostas senas e gente sena ,

concluiu. (Celso Machado)
, ,

,

• MOSAICO
,

,

,

-

Histórico
A reeleição, pela primeira vez, de um governador em Santa Catarina,
também marca o fim de embates diretos entre Luiz Henrique da
Silveira (PMOB) e Esperidião Amin (PP). O primeiro, aos 66 anos

·

de idade e mantido o instituto da reeleição terá que esperar quatro -;
, b

anos. Com bom governo neste segundo mandato, tem reais;r
chances de se aposentar no Senado. Fora da mídia, Amin, hoje
com 59 anos e que anunciou não mais concorrer a qovernador"
terá dificuldades para tentar um segundo mandato como senador."
Se o fizer ainda teria pela frente Ideli Salvatti (PT). Ou Leonel"

'

Pavan (PSOB), se o tucano não disputar o governo como lhe foio
prometido. Ou o próprio LHS, entrn. O Pp, que tem ern Amin suaq
única, e grande estrela, corre risco de definhar. Z

Revés,
A diferença foi mínima, mas

o senador Leonel Pavan,
eleito vice-governador, terá
de explicar a vitória de
Amin em Balneário
Camboriú, onde está sua

, mais forte base eleitoral e

onde já foi prefeito três
vezes. O ex-governador
levou 26,336 votos contra

· 25,035 para LH,S. No

primeiro turno, 24.47 para
Luiz Henrique e 17.153 para
Arnin.

Errado, B

fIPesquisa do Ibope
publicada na sexta-feira

.
errou feio, como ocorreu

,

em alguns estados no

p rim e i ro tu rn o.

Arredondando, dava 15

pontos percentuais a Luiz
Henrique, mas o que se viu ,

nas urnas foi apenas 5 1.

pontos de vantagem. A

diferença de 528 mil votos :l

pró LHS no primeiro turno
caiu para 173 mil.

v

,
•

•

,

Recorde )

)

Dobrando
Em Jaraguá do Sul, Amin

. quase que dobrou a votação
do primeiro turno, Saltou de
22,734 para 41,181, Dedo
do PT, não resta dúvida.
Pode-se creditar a mudança
também à proposta de
isentar motos de até 150cc
do IPVA. O PMDB
respondeu rápido,
mandando projeto idêntico
para a Assembléia. Se foi
ou não clonagem de Amin,
não convenceram.

Com os 58,2 milhões de
votos conquistas no

domingo, 5 milhões a mais

que em 2002, o presidente
)

reeleito Luiz Inácio Lula da \

Silva (PT) superou recorde )

que, até então, pertencia ao 1

presidente dos Estados �

Unidos, Ronald Reagan. b
Com 54 milhões de votos

r

em 1984, o norte-
americano mantinha a

marca de mais votado no

mundo.

)

!

"
"

1
1
1Queda

Apoios,

Se Luiz Henrique terá

respaldo de 27 deputados
estaduais e outros dez
federais, o presidente Lula
já tem ao seu lado 16

governados eleitos em

outubro. Lula já disse que
vai conversar com todos,
inclusive LHS, que com ele
não fala há quase dois
anos. E que acusa o petista
de ter abandonado Santa
Catarina,

•

.

Mas, em Santa Catarina
Lula da Silva sofreu nesta

eleição o segundo maior
revés do País em relação
a 2002, passando de
64,14% para 45,47. Geraldo
Alckmin teve no Estado
melhor desempenho. Levou
54,53 % dos votos contra

�5,47% dados, a Lula. No
primeiro turno, o tucano
obteve' 56,61 % contra

,
.

a 33,22%.

"

't
!
,

\

Cotados 1
,

,

Exemplo
A vice-prefeita Rosemeire

·

Vasel (sem partido), ao

comentar ação de

reestruturação da
prefeitura, disse que a

administração pretende se

valer de técnicos ligados ao

Projaraguá para colocar a

máquina pública nos eixos.
Como está, disse, não há

tranqüilidade para planejar.
Exemplo de humildade que
todo homem puolíco
deveria ter.

• •

-,

Se a fidelidade valer,
algumas lideranças do PT

'\

catarinense têm chances
de assumir cargos de

alguma relevância no

segundo governo de Lula. i
•

Especialmente a senadora ,

Ideli Salvatti, que botou a ,

cara para bater em todos
os momentos que a

oposição atirava pedras'
I

contra o presidente e seu

governo. O deputado e

economista Carlito Merss,
também .:

,

•

•

.: Dentro
o deputado federal eleito
Paulo Bornhausen, (PFL)
confirmou, em entrevista à
Rede SCC de TV, que o

partido vai, sim" participar
do novo governo de Luiz

Henrique da Silveira

(PMDB) de forma relevante.
Acha justo e repetiu
palavras do pai, o senador

Jorge Konder Bornhausen:
quem ganha é governo,
quem perde é oposição.

Cotados 2
Talvez até o àmigo e

'

compadre da filha Lurian, o :

ex-prefeito de Blumenau e

ex-superintendente do porto.
de Itajaí, Décio Lima, eleito

,

deputado federal. E

improvável que o ministro
catarinense Luiz Fernando
Furlan continue à frente do
Desenvolvimento. José
Fritsch para reassumir o

ministério da Pesca
também não é cogitado.

, ,

.
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,

Migração
A transferência dos votos de José Fritsch para Esperidião Amin
foi praticamente total em Jaraguá do Sul. O petista recebeu
20.002 votos, que migraram quase integralmente - ficaram de

•

fora menos de mil- no segundo turno para o candidato do Pp,

'l. que aumentou a votação de 22.071 para 41.181 no município.
Nas outras cidades da microrregião, a matemática foi bem

•

" parecida,

-_ ----

,

I)
,

, I

, Menos
,

,

,

r� Enquanto Esperidião Amin pulou de 33.986 para 59770 votos no
,', Vale do Itapocu, Luiz Henrique somou apenas cinco mil votos em
I', relação ao primeiro turno. Num repeteco do primeiro turno, foi no
"

município sede da Secretaria de Desenvolvimento Regional onde
,

o peemedebista teve a pior votação da microrregião, Jaraguá do
Sul arrancou 40,640/0 dos votos válidos, contra 59,36% para Arnín.

,

, I

•

,L_ �

I
I
I
,

I
:

I
i

I

I , ,

I
'

/.'
'
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•
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Inscriçéies, a
ara 2

ertas
7

As ínscrtções para alunos novos

podem ser feitas na secretária do
c.olégio ou através do site

www.marista.org.br na área de
matrículas on-line.

-

Maiores lntorrnações. 33710313

NOTA DE
AGRADECIMENTO E

o

CONVITE PARA CULTO
, .

,

EM MEMORIAN

,

A família enlutada
-----------'-- _._- - ._------

.

•

,

o •

•

O CORREIO DO POVO

-

VOTAÇAO PARA O PRESIDENTE NA MICRORREGIAO•

• •

•

CAROLINA TOMASEI_LI

..Aliança PP e PT
também se refletiu no:

votação para J\min lie

pulou de 32 para c Y)

SCHROEDER - Cor : ( \, ()o/)
dos votos vali lo t .i
novamente ern Schroeder qLIC'
o presidente LlII,l obre V" a

melhor votação de toda ,1

microrregião 11,)' último
domingo. Também foi na

menor cidade cio Velie lici
Itapocu, corn menos de nove

mil eleitores, que o candidato à

reeleição saiu vitorioso no

primeiro turne),' quando
recebeu 51,28% dos voros

válidos. Ern l°de outubro,
Schroeder foi o único entre C)S
cinco munic ípios onde u

votação de Lula foi super iC11' a
de Geraldo Alckrmn (PSDB).
Desta vez, [araguá l10 SLII
também reverteu a votação em

favor do pe t ista (leia
reportagem na página 3) .

Para o presidente do PT
local, Zeca da Laje, a exprcssiva
votação é resultado, eI11

primeiro lugar, c1as ações cio
governo federal par" beneficia.
as classes menos favorecidas.
"Acho que o trabalhador corn
tendência Lie análise \T()[3 Ill)

Lula sempre, porque um; C()iS,1

que sabe fazer é trabalhar pelo
•

votos para Geraldo Alckmin
- -....

4690 (58 16%) _���.� """o.ij'
7385 (45,10%)
5246 (60,49%)
2687 (36,44%)
53671 (49,32%)

. -..._,

•

NDO TURNO NA MICRORREGIÃO
•

f sldente Município votos para Lula
•

lorupá 3374(41,84%)
Guaramirim 8989 (54,90%)
IVlassaranduba 3426 (39,51 %)
Schroeder 4687 (63,56%)

Cd tíllldo Jqraguá) 59283 (50,67%) ,

votos para Luiz Henrique
4057 (51,12%)
8867 (55,67%)
5207 (61 ,33%)
3143 (43,60%)
49669 (50,47%)

-'----

votos para Esperidião Amin
3879 (48,88%)

_..,._...,....,

..

'

3

7061 (44,33%)
.3283 (38,67%)
4066 (56,40%)
59770 (49,52%

DIVULGAÇÃO

Governador

Município
Corupá
Guaramirim
Massaranduoa
Schroeder

(GOlltaJ1do Jaraguá)
_: - - -_ -,_ ---------------_------_�-------"-----_,

•

,

, ','

, .

•

•

,
,

sentação muito gratífícante",
declarou o presidente do Pp,

. Harildo Konell, a "força do PP e

PT". Segundo ele, ao seguir a

orientação da direção estadual,
do partido para troca de apoio
no segundo turno, foi garantida

pobre, e isso foi uma das

avaliações que ,0 'pessoal fez",
disse Zeca, citando, corno outro
motivo, o crescimento da sigla
rio rnu.n ic íp io , apesar das
divergências internas
envolvendo antigas lideranças
que já deixaram o PT. .

"Outro detalhe foi a nossa

aproximação COJU o PP. Fizemos
um a troca jus t a , e quero
agradecer o povo que
compreendeu que esta decisão
foi a melhor para omunicípio",
declarou o presidente, Segundo
ele, ainda 110 primeiro turno,
CIll,'IIClo PP e PT trabalhavam
para seus candidatos a depu
tado, 11e\ corrida presidencial o

partido do prefeito Felipe Voigt
já pedia votos para Lula, o que
se refletiu nas urnas. "Para

. Arnin foi lima votação
tremenda também, isso com três
partidos trabalhando para Luiz

Henrique", completou,
referindo-se ao PFL, PSDB e ao

PMDB do governador reeleito,
partido também do vice

prefeito Luis Aparício Ribas. O
candidato a governador do PP
recebeu em Schroeder 56,400/0
dos votos válidos no último

domingo. No primeiro turno,

Amin recebeu 32,16% ..

"Assumimos um compro
misso mútuo e esta somatória de

,

votos com certeza e uma repre-

, �

uma importante representaçao
, , '

para o murucipio, que espera
contar com apoio dos deputados,
federais reeleitos Carlito Merss

(PT) e João Pizzolatti e,

principalmente, do governo
,

federal. "E uma grande
sornatória de forças e valores

que vão contribuir para que a

administração municipal possa
fazer mais e mais obras, com
recursos' federais", completou.

Lutz Henrique se d�z surpreso 'com votação do PT no Estado

I
i Os familiares enlutados de Lilian Gumz
,
I Utech,

.

ainda profundamente

último dia 20 de outubro, com a idade de
f

,
. ,., agradecem a todos qu.e enviaram

! tlores, coroas e acompanharam a estinta
I a sua última morada, Convidam a todos

i para o Culto em sua' memória, que será
celebrada na próxima quinta-feira, 02 de

"novembro, às 8h e 30min. na
I
Comunidade Evangélica Cristo Bom
Pastor - Bairro Rio Cerro II - Jaraguá do
Sul.

-

,

•

•

•

Luiz Henrique foi aclamado por eleltoree em Joinville

JOlNVILLE - Um dia dep: iis de
se rornur (1 primeiro govcmad. lI'
reeleito de Santa Catarina, Lolli:
Henrique da-Silveira (PMDJ3)
disse ter sido surpreendido pela
votação dos eleitores cio FT para
o adversário Esperidião Amiu
(PP). Por conta da aliallç,\ elltre

, , �

petlst,\S e l)rogresslstas, ,1 V()t,lÇ,l()
o

esperacl,\ por Llliz I--Ienrill1lc
ac,ll)c)ll !lão se COllsolid,,11Jc) Ill)
segllJ1Clo tUl'll0.

As !,esclllis:1S ,lPC)11t�lV,1111 'I

_________________1_ • � ,<,.._. d�__

•

vttória C10 pcerncdebista com
•

vantagem de 14 a 200/0 em

relação a Amin, 111as ,1 diferença
real entre os dois acabou sendo
lie 5,42%. Luiz Henrique
recebeu 1.685.184 votos

(52,71 % dos votos válidos) e

AnI ill 1.5 1,1. 916 (47,29%) .

"Esper,lva qlle isso não

()corresse, luas OCOrreu de novo.
,

O eleitc)r d'c) PT não disse que ia
vot�lr 110 meu adversário, mas

votelll, lss() exprcssa Ulna

fidelidade estranha", afirmou o

governador
.

reeleito, Cill

entrevista exclusiva à rádio
CBN/Diário, na manhã de
ontem.

Mas 110 domingo, enquanto
comemorava com

correligionários. a sua vitória, a .

alegria extravasada tomou conta
e não permitiu lima allálise mais

aprofundada do resliitado da

votação. "Eu sabia que teria uma
vitória esplendorosa, que bateria

,

meu recorde. Agradeço ao meu

povo, que é o melhor de todos",
declarava ao O Correio do
Povo.

Durante caminhada pela Rua
Aubé, Luiz Henrique disse que
as alianças contribuíram para

, sua reeleição da mesma maneira
como os quatro anos de governo.
,

"E um processo de aglutinação.
Nós conseguimos unir, trazer

forças importantes para nos

apoiar e temos forçar
importantes para governar e

fazer esta revolução por toda
Santa Catarina", afirmou,
acrescentando que os partidos
que o apoiaram terão

participação 110 governo na

proporção das legendas que
fizeram nas eleições. "Foi assim
que eu ganhei as eleições aqui
ern [oinvílle".

O governador comentou
ainda o relacionamento que

.

pretende ter o governo do
presidente reeleito. "O
relacionamento que tenho com

prefeitos do PT eu espero que ele
.

(Lula) tenha comigo. De, não
marginalização, de não

discriminação, é isso que espero
dele, que não discrimine Santa
Catarina C01UO não discriminei
l1enhum prefeito petista". '

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

•

O CORREIO DO POVO

FINADOS: CERCA DE CINCO MIL DEVEM VISITAR ENTES QUERIDOS

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

saga de quatro profissionais de atendimento no enfrentamento de grandes
desafios apresentàdos por seus clientes.

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

';': -,;':;, > ;;•. ',t:�<.'.',;."',�,',:':;'r,i�:, ::(-.::':;;'}\.�:;;;;;J.'" 'i�:,]·';, ,'�"'�::'". ,lo -',:,

M
.

t
" "', " ,:

. '.. - ',o ",' '. '..
,

.. ,'

t
" '-:�'. "

,
,

-I ;.;�:'_��'��i;:t·�i;;.;tf,�·�'.';";7>' .' r,';: ',-" ;�.: ,"'�<' .. ,"

.. ',', ,- '� . .-.' ;".\",-,.,.�, ..•\.,,,,, ,.� '_' __ '�"";�''';,-:'i ,,"", , .. " If' '"

O IVe 'sua e qUI P e ""e" pa r I C' I p'e .."'.,:>..•�.".'.>.;., ••••\••.•�••.
,

••'\,'....•.i;.'•..'.�;'.,.L.'..'·.'·:,.'.l':'.,.;',.,\:.'., •.•
•

••

•

•...
" ••

•

•.�'.,'.,'. :0':'....:�•.':' ' .•.•.' .,."., .}.',:-7.'....•�..•..'.,.'.."'.'.'.':0.\ ...",�·,•.;�....j" .•1.,'.. :...·.:;.· '.'\./.'•.•.��,·�'.'.i",··....'.•..'.,'�. '.,""'.',. ..i.; '. •
.

.,,� , ...
�

.
.

. ..•.. '

.. "�o . ..
�. .

. '. "�m""'" '.. ,,' .

."
.

" •• "',,· ·.�;·,,;:,;"'�"":·.,,�:,,.'.,·.',_.·.;·.' .... "·.'�vJ,·,",':""':'
.'......•.• '.•....•..•.... '....•.......' ' ...•' ••........., ..•...' '..•.,',' '......•, ,.,.........•....•,.. .. ."" .,'." .....',

'

'
'.' '. . ,"" ." , , .. , '

'., . " "... .""."........... '.
' ...·;:,·.,'.• " ... ,�".,,·, .. ·,�,�·'c...,·,'-·,':',,·,·,',··,·,,:·,'" . ,,' "

FOTOS, PIERO RAGAZZI DE FREITAS

..

�.
'Q'
.�.

��', "'I(

Leodete começou os preparativos na semana passada e ressalta tradição

KELLY ERDMANN

�Dias que antecedem
o feriado são marcados'
pela preocupação de
deixar túmulos limpos

dia inteiro em volta de
túmulos. Leodete Pereira de
Lima é uma dessas pessoas .:

Logo no in ício da manhã,
munida de balde, vassoura e

.

panos, recomeçou a limpeza
iniciada ao longo da semana

. ,

passada. "E uma tradição
vinda dos meus pais",.
comenta. Desde que .perdeu
os avós, 11á cerca de 45 anos,

ela não deixa de visitar o

jazigo onde os corpos de parte
da família estão enterrados e,

em novembro, intensifica
ainda mais as idas ao

JARAGUÁ DO SUL - A

proximidade do Dia de
Finados vem aumentando a

. ,.., ./

movrmentaçao nos cermre-

rios de J araguá do Sul. A

segunda-feira foi de muito

trabalho para familiares que
deixaram outros compro
missos de lado e passaram o

•

, ... " .. ". ,,"'''o ..... " .. "." .. " .. "" .. " •

,
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Dia: 31 de outubro (terça-feira)
Horário: 20 horas
Local: Grande Teatro SCAR

Realização:

APEVI
ASSOCfAçA'O OAt utCRO E
PEQueNAS EMAAe&A.S 00

. VAl£ 00 /lApaQ/)
•

Patrocínio:

din:..
,) !�

,

•

FLORES
Tradição no Dia de .Finados, colocar flores sobre os túmulos de
amigos e familiares atrai a. atenção de vendedores e proprietários
de lojas do ramo. De acordo com Valdivia Mallon, responsável por
uma floricultura há nove anos, a comercialização de crlsântemes na

última semana de outubro é 10 vezes maior, se comparada ao

restante do ano. Mesmo assim, ele não arrisca fazer estimativas
quanto às vendas em 2006. "O movimento é imprevisível", salienta.
Conforme Ana Graslell, dona de outra floricultura jaraguaense, essa
é a primeira experiênéia de negócios no Dia de Finados. Para tentar
intensificar as vendas, ela instalou uma barraca em frente à entrada
do Cemitério Municipal do Centro e pretende vender 200 vasos de
crisântemo até o final da tarde de quinta-feira. Cada um custa R$ 8.

,

• •

..� ,�, � 'II.

Comerciante diz que venda de crisântemo é dez vezes maior

",.", ... "", .. "

"''''''''''''''''''''\

I
I

. , .

cermterro. •

i

I Depois de encerrar o

I, período de arrumação, é a vez

I de colocar flores no local. Por
costume, Leodete faz isso no

dia 1 o, deixando tudo pronto
•

para que na quinta-feira, 2, o
momento seja reservado

,
... ,..., "Esomente as oraçoes.. uma

forma de reviver. O dia das
•

almas tem um significado
maior do que os outros".

Segundo Moacir Deluca,
•

administrador dos cemitérios
municipais da Vila Lenzi e do

Centro, o número de pessoas
transitando entre os jazigos só

tende a aumentar até quinta
fei'ra. A maioria das

sepulturas já foi limpa, mas

ainda 11á muitos que deixaram
,

o trabalho todo para esta
,

semana.E o caso de lIse
Wischral. Ela aproveitou a

manhã de segunda-feira, 30,.
e com alguns baldes de água (.

I
. ,

i

R$ 25,00
para Nucleados

R$ 27,00
para Associados

. R$. 30,00.

demais lnteréssados .

� .

uma escova nas maos retirou

a sujeira acumulada sobre os

túmulos dos parentes,
deixando-os prontos a

. receber' flores durante a

próxima quinta-feira,
Conforme explica Deluca,

o Dia de Finados promete ter

'movimento contínuo desde
às 7h até às 19h, pelo menos.

Isto porque, nos dois
cemitérios .administrados por
ele, estão os restos mortais de
quase nove mil pessoas.
Número responsável pela
expectativa de que cerca de
cinco mil visitantes passem
pelos locais somente nesse

período.

,

•
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eventos@apevl.com.br
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Rodoviária não planeja linhas extras
,

JARAGU1\ DO" SUL --O
Terminal Rodoviário de [aragua
do Sul deve permanecer
tranqüilo l1C)S próximos elias.

Segundo Nelson Marcos Zi1Jl1,
gerente do guichê da empresa
Catarinense na cidade, 21

.
tendência é de po uco

movimento, principalmente 110

Dia de Finados. Por enquanto,
não 11á Cl1A.l1ceS ele disponibilizar
linhas extras para essa elata, ao

.

contrário do C1Lle costuma

ocorrer 110S outros feriados do
.

passageiros 110 início da noite de
�1111al111ã.

De acorde) com o agente de
vendas ela Canarinho, Marcelo
Frison, a quarta-feira e o

domingo devem ser os elias de
mais movimento na rodoviária,
A estimativa é de Clue a procura

pelas linhas intermunicipais
aumente 110 máximo 30%, na
comparação com o restante do

A

meso .

.

Mesmo assim,' a indicação é
ele que se adquira as passagens
corn . antecedência. Para o

gerente do terminal da
Catarinense, a atitude evita
problemas ele ônibus lotados
porque, caso a expectativa seja
superada, a empresa ainda tem

tempo para colocar mais urn
.

carro à disposição dos

.

ano. "Corno é 11.0 meio' da
•

semana, não vai influencíar
•

muito na nossa rotina", explica.
A única modificação,

conforme 2i1)11, é 110 ônibus
adicional que faz o trajeto.

.

Florianópolis - [ataguá. A() invés
de sair da capital no final da tarde
de sexta-feira, ele traz ()S

,

passageiros.

Movilnento deve ser peqLlef)O 110 próxirno feriàdo

•
.

EURODOLAR (EUA) I COMPRA. VENDA
-

- - • • -

COMERCIAL 2.148 2,160 " COMPRA VENDA
_.'.. - _.- _.__..

-- ......,__.._M_ ..- _._....,,_.. ._ • ""M

2,116 2,719PARALELO 2,260 2,360 �
PESO Argentina)-_._-� _._. --_"'--- _. .' .- .. ..-

TURiSMO 2,070 I 2,223 it
I 0,527- 0,527 •

PONTOS OSCILAÇÃO 0,524 '

.._�.- -

Ie BOVESPA 39.340 ",09%
,_.__ .._. _.. , ��_.�,.. , .. ,.._�.�. _. " ...._..._.���,�.

�DOW l!!�ES .If£..Y2!.1.1_ ...12,ºªª .. _·Q,g3%.�_ ..__

Ie M.!�VAL (B,�!:.es) ._.__ .tIªª- _.�.. �º)�.O.%_._ ...
It NIKKEI (Tokio) ;6.951 '1,390/0

•

R$ 895,86

,..---------_.__....._------_._-_._--.....,

LOTERIAS ..

•

concurso: 811 concurso: 1669

;,'�'r'�llr!_;�\"",' ',:i 'c'
'

"
.•
' ,. i"

';,l'."Lóteria Federal
, ' ".,

' ""." "'..'"
'

,; '� ,.' r .','

concurso: 667
02 - 05 • 07 - 10 - 20 • 29 • 42

, concurso: 04083
1 ° Prêmio: 13.357
-�_.".. _.._...._-

2° Prêmio: 26.329
,_o - _'., ••••,�,_ •• _.�._. •__

3° Prêruc: 58.708
--._... -

4° Prêmio: 69,717

45 • 52 - 58 - 59 - 62 .: 67 • 69
-.-"'- -_ .._--.,.... .............�

71 - 75 - 79 - 80 - 86 • 91
.._-,�... ......_.__........

5° Prêmio: 00,666
, � .__·.·_.. _.W_M_·_i·--'�-- ,__� �__
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,

ROTA' DO CRIME: QUASE 30 QUILOS APREENDIDOS NA ULTIMA SEMANA

" ", • •

• FALECIMENTOS
,

• Faleceu às 18:00h do dia 29/10, o senhor Cornélio dos Santos, com}
•

idade de' 50 anos.O velório foi realizado em sua residência e a;
sepultamento no cemitério'Municipal do Centro.

.

Faleceu às 06:00h do dia 29/10, Anair Medeiros Barbosa com idade
•

de 80 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu às 11 :30h do dia 28/10, a senhora Gertrudes Dutra, com

idade de 53 anos.O velório foi realizado no salão da Igreja São João e

o sepultamento no cemitério de São João. .!
i

,

"'
•

,

.

DAIANE ZANGHELINI

•

... Traficantes da região
também atuam em

outros estados,
aponta investigação

}ARAGUÁ DO SUL - A Polícia
'Civil e a PoliciaMilitar de Jaraguá
•

doSul eGuaramirim apreenderam
mais 5,730 quilos de maconha
entre sexta-feira e sábado no

município. Durante uma ronda na
rua João Planinckeck, policiais
militares abordaram os rapazes
A.L.D.A, 20 anos, e D:R, 17 anos,

em uma motocicleta Honda/CG
,125 placasMBY6462, e encontra-
'"ram com eles dois torrões peque-

nos e um cigarro de maconha. .

'.

Durante o depoimento,
A.L.D.A comentou que negociou
a droga com Ubaldo Túleo, 33
anos, de Foz do Iguaçu/PR.' A
polícia rastreou as ligações do
telefone celular de A.L.D.A e

descobriu que Ubaldo (que tem

histórico de envolvimento com

tráfico de drogas e trabalha como
autônomo em Foz do Iguaçu/PR)
estava em Massaranduba, na casa

da mulher e dos filhos.
Na madrugada de sexta-feira

•
•

para sábado, os policiais fizeram

campana próxima a casa onde
Ubaldo estava e o levaram para o

Presídio Regional de Jaraguá do
Sul, onde está cumprindo

mandado de prisão por tráfico de

drogas. Ubaldo informou a polícia
que veio de Foz do Iguaçu para

. .

Massaranduba de carona com um
,

casal quemorava no Bairro Rio da
Luz e que também estava

envolvido no esquema.
Na tarde de sábado, a polícia

chegou na residência do casal
,

Angelo Duarte Rojas, 38 anos, e

Marlene Roden Rojas, 36, e

encontrou 5,600 quilos de
maconha ,embalados em um

pacote de carvão, dentro da

churrasqueira. A polícia também:
encontrou na casa quatro
telefones celulares, um rádio

portátil, uma guitarra, um teclado
de computador e quatro relógios

JUREMA WULF FALA DO TRABALHO DA POLíCIA
CESAR JUNKES

,
�".,

g¥ l'-'
,'� ,
�.,., i

�, .
Ji"_ 4' .

.-"
..> -

��,,,..

'��-. -

t��
. �

�,,��.;;.:.,c .

�:,: Em entrevista ao jomal O .Correio
:;..� ,',

�i�::: do Povo na tarde de ontem, a
P'."V' '

�:,:, delegada Jurema Wulf informou'
j
'.� ,

�::� que a apreensão dos 5,730 quilos
.'

de maconha no fim de semana não
está relacionada com os 23,5
quilos de droga encontrados em

.

uma residência do Bairro São Luis,
;" na última quarta-feira. No total,

,', 29,54 quilos de maconha foram .

.' retirados de circulação no Vale do
.

Itapocu na última semana pelas
. polícias Militar e Civil de Jaraguá

..

do Sul e Guaramirim.

CP -üs criminosos envolvidos com

o tráfico de drogas na região também
atuam em outros estados?
Jurema - Essa possibilidade existe,
sim, já que os 23,5 quilos de maconha
descobertos na semana passada
vieram de Dionísio Cerqueira (divisa
de Santa Catarina com a Argentina) e

agora, os 5,730 quilos de droga vieram
de Foz do Iguaçu (divisa do Paraná
com o Paraguai). Entretanto, o fato de
as drogas terem vindo da divisa com

outros países não comprova que a

quadrilha atue internacionalmente.

CP -Qual o motivo de tanta droga ter
sido apreendida na região nessa

última semana? O tráfico aumentou
ou a polícia está fazendo alguma
operação especial?
Jurema - O tráfico de .drogas .está
aumentando, não apenas aqui na
região, mas em todo o país. O que
percebemos, porém, é que a

comunidade está confiando mais no

trabalho da polícia e denunciando
, crimes e atitudes suspeitas. As

polícias civis e militares da região
também contam com a participação

dos Consegs (Conselhos de

Segurança dos Bairros), que
repassam dados e informações
importantes para que esses

crimes sejam combatidos. As

pessoas podem denunciar crimes
sem se identificar, através do
telefone 190.

•

CP - Essa apreensão tem alguma
relação com a que aconteceu na

semana passada, quando a polícia
•

encontrou 23,5 quilos de maconha
•

em uma residência no Bairro São
Luis e em um cilindro de GNV (gás
natural veicular) de um carro?

. Jurema - Não. Esse fato não tem

relação com o anterior, mas a

apreensão dos 23,5 quilos de droga
no Bairro São Luis (quando foi

presao professor de boxe Maurício
de Souza" "Chiquinho", 33 anos, e

o primo Rafael Souza, 23) tem
ligação com a quadrilha de
desmanche de veículos que atua
no norte do Estado (que culminou
com a prisão de Sidney Berry, 39,
e Joni Gilberto Dorn, 31, na

segunda-feira passada).

Terceira vítima de atouarnento será enterrada hoje
,

}ARAGUÁ DO SUL - A terceira
,

. vítima de afogamento no Vale do
.

, Itapocu neste ano será enterrada

hoje, às 9h, no Cemitério'

Municipal de Guaramirim. (j
.

jovem Edilson da Rocha, 18 anos,
p' morreu na barragem do Rio
"

. i: :Itapocu, emGuaramirim, na tarde
�,;:;cle domingo.;;��I .

: ,�' O calor convenceu Edilson a

r�"nadar para o outro lado da
.'

barragem, mesmo sem saber
aonde estava se aventurando. Um

.

dos primos do rapaz tentou salvá-
lo, mas já era tarde demais. O

�". corpo dele foi encontrado na

. manhã de segunda-feira, a seis

r metros de profundidade e a 1O
metros de distância de onde havia
sumido. "Ele' trabalhava na

empresa Duas Rodas há duas

� semanas e estava super animado,
• • •

pois era seu pnmerro emprego
•

.

com carteira assinada. Ele

.' também tinha uma namorada e

fazia amigos por onde passava",

CESAR JUNKES

. "

Comandante mostra placa e diz que mesmo avisados, muitos se arriscam

lamentou o irmão Genildo da
.

Rocha, 21.
Durante. o velório, que

aconteceu na tarde de ontem na

, Genildo comentou que Edilson
estava na companhia dele, de

. dois primos e de uma vizinha na

represa quando desapareceu em
., .

melo a correnteza.

De' acordo com o

comandante do Corpo de
v

Bombeiros Voluntários de

Guaramirim, Nelson Gonçalves

de Oliveira, existem 10 pontos
críticos nos rios da microrregião
identificados com placas de
alerta, sendo a barragem da

represa do Rio Itapocu (em
Guaramirim) e o Rio Piraí (na
BR-280, perto da entrada de

Araquari) os mais perigosos.
"Embora avisadas, muitas'

pessoas confiam demais em si

mesmas e desafiam o perigo sem

conhecer o local", comentou.',
(Daiane Zanghelini)

•

de pulso sem origem comprovada.
De acordo com a delegada regional
de Polícia Civil, Jurema Wulf, .

,

Angelo é vendedor ambulante em
Foz do Iguaçu e já foi preso por
tráfico de drogas no município de
Santana do Livramento/RS.

A

Para traficar a droga, Angelo
contava com a. ajuda do primo
Lírio Godoi Rojas, 33. Lírio é

pedreiro e mora no Bairro Rio da
Luz, perto da empresa Ceval. Na
casa dele, a polícia encontrou 146
grarrias demaconha emuma sacola

plástica dentro da pia da cozinha
e dois DVDs "ocos" (onde as

drogas provavelmente foram
escondidas em vezes anteriores).
,

Angelo e Lírio foram levados ao

Presídio Regional de Jaraguá do
Sul e responderão por tráfico de

drogas e,' se condenados, podem
pegar de cinco a 15 anos de prisão.

A família enlutada

•
•

i
I
I
I '

i
•

•

,
.

NOTA DE AGRADECIMENTO
•

.
. -,

A família de OSCAR CARLOS'
BAGGENSTOSS, consternada com seu

'falecimento, ocorridono último dia 26 de outubro,
agradecem aos familiares e amigos pelas
coroas, flores e palavras de conforto neste I
momento tão ditícll, Agradecem também ao

•

.

Pastor Carlos e a Pastora Claudete, ao Dr. Paulo

Odebrech, a enfermeira Salete, e aos senhores
,Vitorino Pellis e Ivo Venera pelos serviços
prestados. Esposa, filho, nora, netos e bisnetos:

.

e demais familiares convidam para o culto em
I

memória, que será celebrado na próxima quinta
feira, 02 de novembro, à.s 10 horas na Igreja
Evangélica Luterana de João Pessoa.

,

I
. '

,
•

.

. -

I
RESUMO SEMANAL

Veread·ores cobram'ações
da Prefeitura

, Os vereadores aprovaram' projetos do Executivo, na maioria em segunda
votação, indicações e requerimentos. Foram duas indicações do vereador
Pedro Garcia(PMD.B), para pavimentar duas ruas no bairro Rau, a Carlos
Zemke e a Mariano Witkosky. A outra indicação do vereador Dieter
Janssen(PP) solicita instalação de iluminação e parque infantil na área del
lazer do loteamento jardim da Barra, localizada no bairro Barra do Rio.
Cerro. Também é do vereador o requerimento que solicita para Prefeitura:
cópias dos contratos do município com a Engepasa Infra-estrutura e!
Ambiental. Num outro requerimento que foi apenas lido na sessão do dia 26;
de outubro - ainda será votado - Janssen propõe através da moção de apele:
número 10/2006, que a Prefeitura retorne ao antigo horário de atendimento.,
Para ele existem outras maneiras viáveis de contenção de gastos, como a;

"exoneração do excesso de cargos comissionados" e a reavaliação dos
locais

.

alugados, onde atualmente funcionam alguns serviços da;
administração municipal. Também foi lido requerimento do vereador Jaime'
Négherbon(sem partido), convocando o secretário de Obras Públicas,
Alberto João Marcatto, para prestar esclarecimentos na Câmara sobre

pavimentação, macadamização e patrolamento nas ruas no município.
Foram aprovados pedidos de informação que pedem para Prefeitura
esclarecimentos de quanto foram investidos na fabricação e implantação.
das "muretas" da ciclovia das ruas José Theodoro Ribeiro e Rinaldo Bogo,
localizadas no bairro Ilha da Figueira - de autoria da vereadora Maristela
Meneltsern partido) - e qual instrumento legal permitiu a empresa Paviplan
Pavimentação, Ltda prestar serviços em regime de mutirão em ruas do

município, do vereador Rudolfo Gess_er(PP). Ele também pede a relação
das ruas asfaltadas e o valor do metro quadrado cobrado ao proprietário do
imóvel beneficiado pelo asfalto .

, -

Charme e beleza -.que valorizam ambientes.

•

SR 280 km 56 - 47 3373,1010 - www.berlimambíentes.com.br

•
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Par Franciene Fagundes

..-. ." 4:,
'....... 1.

�__"""""

Assoprando velinhas no dia 19, a proprietária do Salão Cabelo's e Cia,
,

Marlene de Oliveira, onde seus amigos proporcionaram festa surpresa
na Choperia Bierbu�e. Felicidades!

Parabéns ao casal Lu e Adan que comemoraram um ano de namoro

neste dia 29, Os amigos desejam felicidades

.�
•

\1 ,
j

PARABENS!I •I
I

,
,
, ,30/10, (
: Almir Carlos Santos
i I Jean Glatz
I Angélica Correa filaduenz,

, ,

João B. Pelens
•

,
•

"

,
•

I Maria Aurora da Silva•

,
,

,
,

I Lucas David Kath '

,

I

Silvio KitzbergerI
•
•

, Lenice B, Kretzchmer,
,

Tãmara C. Nagel,
,
,

Nilton S, Cardoso, • ,

, I
I ,

Reinilda Z. Mathias,
,

,
• ,

Ana Claudia Keimkowski,

• Gila Mathes
• •

, ,

Sidnei Ricardo Lennert,

,
I, Marcelo Hruschka,

,
,

Herbert Schulze
•

, Lucia Pedri PereiraI
, J Antônio Afves Theodoro•

•

, Débora Luíza Hornbuing,
•

Eliane dos Santos,

,

,
I Eduarda A. de Souza,
•

,
,

Jane C, S, Schuster ,

,
,

,

,

Jordany Bucci' ,

,

Márcio R, Withoski
Debora Luiza Horubui '

Arildo Marquardt

31/10

WJ' 'I'

Adriana Berger
,� Patrícia Volpi
;; Arlete Theilacker
"
·

Roberto Carlos Postai
Wagner Fernando Schmidt
Dorina Conrado

,

I
Maria Relinde Severinà

"

';' Gerson Dilmar Zoz
,

Marilda Ap, Santos Méier
Ricardo, VOigt

•

•

"

,

"

Cecília Oloskamke
Rodolfo Weonski
Matheus Beninca
Salete Z, dos Santos '

Alexandre L. Borges , '

Claudemar Schuster
Nilton F, Moratelli
Jean Carlos Gasparetto

'

��------------------�
,
"

J-:;'.
'.
, '

"

to··:
•

,

,
I

'"
'_

'"
<.

, F,ranciel(J Luana
da Silva
comemora,
aniversário hoje,
'Felicidades de
todos os

familiares em

especial do
namorado
Maicon e da

prima Fabi

•
"

,

v

.

".
�:; -

�. AniversarIou
dia 26, a vó

Nilda.
Parabéns
dos netos,

'"

�, Talissa, Talys
/,

I: e Nicoli

.

"i '

"

"

"

I
/
..

'

" ,

" J
J

•

Casaram no dia 21, Jaison eLuctene. A cerimônia foi
realizada na Igreja São João do Itaperiu e após os

convidados foram recepcionados no -salão da igreja

•

•

, .....

Orlando Satler
Junior (E),
Oaniella Ristow
e Oarlan Buzzi,
presente na

Moinho Disco,
O 1 ano de casa

em Jaraguá do
Sul Kassia Roberta Hardt trocou idade no dia 29.

Felicidades dos amigos em especial amiga Jéssica
( .

ODAIR f, BOSSE

-

I,
,

f
I
""

,

I

Uniram-se aos laços do matrimônio no dia 21, ,rr

Vanessa Denise Muller, filha de, Sandra e Arnaldo, ;6
Anderson Jean Candido Delphina, filho de Eva e J1

Celso., A cerimônia foi no Seminário Sagrado JI

Coração de Jesus
,li

!.......

-I
I
I
I

1
,

1

1 •

I
1

Completa idade nova dia 3/11, Fabiane Martins.
Parabéns e felicidades!

,

I
,

I

-

De idade nova hoje, Marli Rode Reeck. Desejo de
muitas felicidades e saúde, do marido Waldemar,
filhos AdriiJ,na, Andressa, Alessandra e dos netos
Fabiano e Bruno

: ,,'

Um registro da animação da Turma Bananetílicos durante a Stammtisch de Corupá
•

,) .

CONTABILIDADE

,

GIC)bal Organizações Contábeis Ltda ";
Av. ,M arechal Deodoro da Fonseca, 1594 - Sala 7

Centro - Jaraguá do Sul
Tel. 3275-3036/3275-3725 - globcont@terra.com.br

•

"

•

,',

c

,
,
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PESSOAS SÃO ANJOS: PROJETO PRETENDE FAZER DE JARAGUÁ UM PÓLO DO ARTESANATO

•

,

versão artesanal de 220 bromé-

lias, já prontas. No total, os artis-
.ras do projeto "Pessoas são

Anjos" utilizaram o equivalente
a sete caminhões-baú de restos

encontrados nomeio de florestas
e áreas verdes da cidade.

resgatar o sentido cristão do
Natal. A programação comemo
rativa, a cargo da Fundação
Cultural, tende a privilegiar
atividades com esse enfoque.

,
Natália Petry explica que há

poucos eventos definidos, pelo
menos por enquanto. Mas, a

comissão responsável se reúne

continuamente e definiu que as

noites das sextas-feiras de
dezembro terão apresentações de
corais, orquestras e bandas no

, .

palco anexo ao Museu Emílio da
Silva, no Centro.

trializados.
A responsável pela execução

do projeto, Maria de Fátima

Correa, lembra, que os restos

deixados pela natureza estão

próximos da, maioria dos

j araguaenses e podem ser

transformados em arte por

qualquer pessoa. Uma idéia é

utilizar a casca da palmeira e fazer

arranjos de mesa para decorar a
ceia de natal.

Cerca de 15 ilhas

•

RESGATE
Conforme explica O

secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura,
Newton Elizeu Burdzaki, o

objetivo da decoração é, além de
, fomentar a produção artesanal,

�

serao

montadas com 60 anjos e outras'
, "

peças de adorno. Uma delas é

•

,• •

KELLY ERDMANN •

Deodoro da Fonseca e Praça
,

Angelo Piazera a partir do início
de dezembro.

Para isso, 12 artistas trabalham
em velocidade acelerada há cerca

de quatro meses. Instalados no

depósito da antiga estação
ferroviária; eles confeccionam

peças a partir de resíduos naturais
retirados de áreas verdes da cidade.

Segundo a coordenadora do

projeto, Alcioni Ruddeck, cascas
secas de palmárias, folhas e fibra
de bananeira são transformados '

em anjos e guirlandas.
Com esses artigos, Prefeitura

e artesões pretendem criar a

identidade natalina de Jaraguá.
''A idéia é tomar a cidade uma

referência nesse tipo de

',decoração para que, um dia, as

pessoas possamvir especialmente
para vê-la", comenta Alcioni. A
coordenadora também explica
que as peças são uma alternativa

, para quem está cansado de ver

apenas árvores corn bolas
coloridas e enfeites indus-

... Peças feitas com a

fibra da bananeira
e cascas de árvores
vão enfeitar o Natal

]ARAGUÁ 00 SUL - O Natal
de 2006 deve ser diferente em

Jaraguá do Sul.A decoração é feita

pelasmãos de pessoas envolvidas
com o artesanato e tende a

surpreender quem passar pelo
Calçadão da Av. Marechal

• •

•

Anjos, flores e guirlandas vão invadir as ruas centrais do município nos primeiros dias de dezembro

, }' > "

icais e a

•

,
,

•

l
J

,
._

i]. ,

J.Cl...t!:.::- _ M- .. ' nó ......
-,......
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PIERO RAGAZZI DE FREITAS

I

Definidos os dois finalistas e,

por conseqüência, os dois
times que subiram para a

Primeira Divisão do .

•

Campeonato Amador da
Liga Jaraguaense. Guarani

. (amarelo na foto) venceu o

Garibaldi por 4x 1 e é um dos
finalistas. O adversário do
time do Bairro Rio da Luz

será o Noite à Fora, que
venceu o Rio Cerro nos

pênaltis. Já nos aspirantes, a
decisão será entre Guarani e
Rio Molha. O primeiro jogo
da final será no próximo
domingo, a partir das 14h,
no campo do Guarani. Na
Primeira Divisão, o Vitória
continua liderando nas duas

.

categorias. Destaque para o

Caxias, 'que bateu o Atlético
por 2x 1 e encostou no líder
da competição.

DÁDIO

R

AM
1010

,

, ........ -

,

,
.

..

I

I

•

•
• •

FUTSAL:
•

Jaraguaense na

Série A do Italiano

Igor Tarnawski viaja hoje para a Itália

para defender o Thyssenkrupp Terni,
clube que disputa a Série A da Liga
Italiana de Futsal. Depois de defender o
Canottieri Belluno e ficar campeão .da
COP\! da Itália e da Série B com o Verona,

\ o jaraguaense chega para a. terceira \

'temporada em quadras italianas. Mesmo
não jogando em uma equipe de ponta,
Igor vê a oportunidade como uma boa

.

vitrine para ele. Destaque do Verona no

ano passado como um dos artilheiros da

equipe, ele espera se destacar ainda mais

nesta t�mporada. Ele já deve estrear no

i próximo sábado, contra o Reggio
,

.

, Calabria.
'-------------,- __;___JI

"

'c,..,.' _�•.",'\ , ,,,.,,, ,,'..•••..•..".,"�'.

..
•

Sede Mundial: CfP: 8'9251.600
Rua Reinoldo Rau, 530

•

Sede Nacional: CfP: 89253.201
Rua Procópio Gomes, 1667

( .

.. '.

,
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�� VÔLEI FEMININO
o São Caetano venceu neste sábado o Finasa/Osasco por 3 sets a

l.corn parciais de 20/25,25/22,25/1 8 e 25/23,em 1 h46minutos,e
conquistou o sexto Grand Prix do Campeonato Paulista 2006,que .

teve como sede oGinásio Professor José Llberattl,em Osasco.

CORREIO DO POVO

��TOCHA
A tocha dos Jogos Asiáticos chegou no domingo à cidade de

Pequim e, nesta sequnda-felra, levou a "Chama da Hospitalidade"
para a Muralha da China. A cidade de Pequim foi a quinta de 22
cidades a receber a tocha dos jogos.

,

��GINASTICA
Maior esperança de medalhas da ginástica do Brasil, a gaúcha
Daiane dos Santos melhorou sua performance da etapa d�
classificação,mas conseguiu apenas a quarta colocação na prova de!
solo no Mundial de Ginástica de Aarhus, na Dinamarca.

T RESULTADOS .

; CorillthiátÍs lxO Palmeiras
• , ••••• �•• " •••,,, .""":

••�." "." •• o, •••"'t••." .,,, " , .. ,.. . ,.,,.,., ,...... . .

�,"ascó 3x1 Flamen�o
'itÍtefna�ionaí ·ixõJuventudê·······,

,..

';.,
.." .. , �,,,.,, ,'"'' ".. , , ,.

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

c Fluminense 1 x2 Grêmio
>):» ",,' .,........ . •• , ..,. < ,-." •••,.. •• .".". •• • " .. , ,. • ••••". • ••

;�ªIJ!!lçr�� Q>,<) F()[tal(!za .

.;"fig��'r,I:ln.�I:l.ºx?.§.ão .r!llll.o _... """

Atletico-PR 4xO Paraná
.«•.• ...".,.••...•....•" • .,.,,,,, ...." ••,...... . ...._.",....." ......,. _ O ....L••'.' .........,

Ponte Preta 1 x2 Botafogo"o '''_'''''' .•","t'"'" .. . ,."". f>" .. ". ,•• t+•..... ,. • .......,." '.' .. .., ...... ,,,. . .•,�.

Santos 1 xO São Caetano
............."'",........•0 , O L•............ ", "......... ..0••• , .. " •••••

Goiás 2x3 Cruzeiro .
�" ,_ _ _ , .. _ .

PRÓXIMOS JOGOS
,

-

TAMANHA

"." ......

T SÁBADO
2Óh30 :São Paulo x Ponte Preta

..... ,;, Mo; " ••,••••••" " "••••, , .. , " ,.. "" «

.;?1l,�,3, º_ .. ,,��!�.f�.9.o..,�,.l.�ter.[!�ci ()��.I.. ". " .

20h30' Cruzeiro x Paraná
.

. �

T CLASSIFI.CAÇAO . PONTOS

14°
.

..................... , , «,,<+I. , ,._........ """ , , ..

15° Palmeiras 37
... .. " ,.. , , '" J, 0 ..

16° Fluminense 35 .
............. ,"" ' .. '" �., _••.,., '·'..'l · ···r· " .

17° Ponte Preta' 33
. .. "" "... . •. "'<"....... •.•. -',,++, .. , ',., ' t+�." , '�"" '.

18° Fortaleza . 31
.. .. .. , , _ ,.. . , , _ ..

19° São Caetano . 26
.................. , ..",-.",., '.,,, ' ,,.,.,,, ".' .. , .. ,."", .. , ",

20°· Santa Cruz 24,
.......... • ,. """ " " ", , .. , , ••< • .-.-

•

T RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS
. T HOJE

\

AMISTOSO: EM JARAGUA DO SUL

•

rasi vence a
•

•

I

Chico e Márcio avaliam

positivamente a primeira
particlpação corn a

camisa da Seleção
Brasileira

espera que isso facilite sua

volta à Seleção. "Espero assim

conquistar cada vez mais o
•

meu espaço", comentou.
•

O fixo Chico é outro que
avaliou positivamente a partili
cipaçâo. "O PC me deu bas-

JARAGUÁ DO SUL - Com tante oportunidade de eu

dois gols de Tostão e um de mostrar o meu trabalho. Sei
Andrey, ambos do Carlos que tem muita gente para ele
Barbosa, o Brasil venceu a chamar, mas se sobrar uma

Hungria por 3xO, ontem à noite, brecha, espero ser lembrado",
no Ginásio Wolfgang Weege. A afirmou. Ele agradeceu o

partida amistosa foi a segunda apoio dos companheiros de
do Desafio Internacional contra clube, que o ajudaram a che-
os húngaros. Na primeira, sába- gar a defender a camisa ama-

do em [oinville, o Brasil havia rela. "Sempre tive apoio de
vencido por 4xI, de virada. A todo mundo da Malwee,
próxima competição da Seleção desde diretoria, passando pela'
será o Sul-Americano, em comissão e pelos jogadores. Já
novembro, naArgentina. me sentia um jogador realiza-
Os jogadores da Malwee que do aqui, agora the sinto ainda
tiveram a primeira chance com mais", concluiu.
a camisa amarela querem man- TORCIDA HÚNGARA _

ter-se no plantel. O ala Márcio, Jaraguá do Sul tem uma das
que conquistou o Torneio da duas únicas colônias hún-
Lusofonia e o Grand Prix em garas no Brasil (a outra fica
Caxias do Sul (RS), espera ser em São Paulo). E parte dos
lembrado mais vezes pelo técni- integrantes da associação,
co Paulo César de Oliveira. "Fiz criada pelos descendentes
bons jogos e conquistei dóis que' residem no Bairro
títulos. Eu avalio aminha parti- Garibaldi, esteve presente
cipação de boa - para cima. na partida. "Acho impor-
Espero dar continuidade no tante acompanhar. A gente
meu trabalho na Malwee para se acha mais perto da terra

ser lembrado mais vezes", dos nossos antepassados",
comentou. Ele, como canhoto, disse Cláudia Ersching,

•

, •

.

•

ria
•

na
•

CÉSAR JUNKES

Márcio (E) diz que aproveitou a oportunidade e espera se firmar
na Seleção. No detalhe, descendentes húngaros acompanham a

partida no Parque Malwee.

presidente da associação.
O primeiro contato com a

Seleção foi no hotel.sonde,
depois de uma apresenta
ção de dança típica, eles

-

trocaram brindes. "E mais

um estímulo para a gente
continuar a cultivar a cultu
ra húngara na nossa região",

,

confirmou Cláudia.

•
•

FUTSAL: NA DECISÃO

•

ais es na
- •

UIuas e
•

ma
•

•

arrnense

JARAGUÁDO SUL - O futsal
de base de Jaraguá do Sul segue
fazendo bonito no Campeonato
Catarinense. No fim-de
semana, mais duas categorias se

c I ass i f i c a r amp a r a' o

quadrangular final da

competição'sub-I3 e sub-ZOo
As duas equipes terminaram em

segundo lugar 1108 respectivos
grupos' e aguardam a definição
da federação para conhecer a

l1P'Gama 41 tabela da próxima fase. O título
........ " ..... " .. t.··· ...... ,....,.", " ,. "',1"""'" ..

12�.e.�.y'.�a.n.9.u. :..�1. será decidido em quatro
'3,.ol�uªno... .. .." .�1 equipes, que disputarão dois
1§: ��iá ",..��. quadrangulares e quem somar
",,,.,, .. , '" " ,. ".", ..

.1..�.� ...�.el').lo ... .. 36. mais pontos é o campeão.
'}�:'�D:r���a" ,.I ��

.

Jog and o e m c a sa, a

'1'9°' São' Ra"imüiido·· S4 Malwee/FME sub-20 venceu
",,,,, ",." ". k," ,),,,'.,, '''' j,lk ''''',!I

.?º.�.. e.9.�.YQ.���� ..... ,." ..ª.�I B r us'que p o r 9 x 2, a

Heríng/Blumenau por 3xl e

perdeu 9, invencíbílídade na'

competição para Cricíúma por
5x4. C01U o resultado, a equipe
do técnico Renato' Vieira
acabou com o segundo lugar do

• .. ...... ,.,.,,, ...... ,,....�.,,.,, ..... ,,,., ....... ",' ... ,...... .." .." ........." ....... '"''''

20h30 Gama x Brasiliense
f++,." ,·"" ,,., ,., ,.". '" , • ",...... " •• ".. , ..• , ..

?ºh�O P�rtu�u�s.ax fltlétic9:\Ii1§ .

20h30 Ituano x Avaí .

............... ".,. ." ., , .. , ' " " , , " " ,,' ..

?Qh3.Q.. PaYSa.�d� x
..�e.lTlo .. "' _.

20h30 Santo André x Guarani
..... " ..�" " ", , ,. _ ", .

20h30 Coritiba x Náutlco
••••• ',.. � ,.,<,:<.,•••", ....... "", .... , ......,........... .{... ",.," .... ",. ,,'" .. '+<L"" :.

20h30 CRB x Paulista ,

2Ôh30 viiã Nõ�a x América:RN....
..."

.. . " , ,,, " .. , ,.... . " " "" "... . ,

2º��0 Sport � . ç�.'lr.� :

21 h30 São Raimundo x Marília
.. , ,.,." ", ,., ,,,,, .."".,., .. , ,.. . , .. ,.... , , " , ,..

�

'T CLASSIFICAÇAO
p

, ,

1º 'Atlético-MO. • 57
...... • .... ·" .."""I<t .. ,,, ...... • .. '.,,,,,,, .. • , ...... ""

°
. .

.�.. , ,t.� p,9,n,,,,,,, ,.,n,,, ,,,,,,,. 'I ,,,:�,?"
.�.� I.Aa).�r.l9��BN ...

·

....9?
.4'�'''''1.,N.�M,�,tºtº." '''''1 ,,," I" ,g,? ..

,�.�"" .tç.?,r.!�"p.,�, ",,,.,, ,..".. "1'" �Q ,

,6° Paulista 48

'"''''''''1'''
,,,,,,,,,,,,,,. ",,,,, .. ,,, I,,,,,,, ".,

�;::::: :�����::Ãri.�r.�·::·'::::4�·1
go Avar • 43

'''''''''''1'''' "",,,,,,,,,. . '"'' "',, I"'''''f''''

,1 .º,�, "M,�,r.(!,i,!, ), .. ,."" """"., :.. ,�.ª"

I
I

• CORREIO DO POVO
CORREIO ESPORTIVO

Dlr.tor Pronc:llcCI Alvlilli

Idillo, Jullm.r Plv.n.
DIIgrlmi1ç601 AdUlien flrocnflflW
I·mlll, .,eeFto@jor",I,o".lggopovo.,om.br
Corrljg de floVQ � f!YiI C::;orgnêl Proc;g�lg §, �ê QllvêlrlJ, afi!o =

CtiP 81251-200 - �.I,. P.'I.ll�· �."\ro -J'''Qu; •• ;ul· ,e
r.I.104711111 I iIi· �" Ij1ó j"ij

.'

.,

grupo com 13 pontos, dois a

menos que a equipe do Sul.
. Mesmo tendo, disparado, a

melhor campanha geral da
competição, o time

jaraguaense não vai poder
realizar a final em casa. "No
arbitral. (congresso técnico)
foi explicado uma' coisa e

depois chegou outra no
•

regulamento. Mas, quem sabe,
fora de casa a gente consiga
recuperar o título", disse
Vieira.
No ano passado, a categoria
ficou com o vice-campeonato,
perdendo para Criciúma
apenas no saldo de gols. Para a

fase final, o treinador poderá
contar cem Augusto e

Willian, que estavam com a

Seleção Brasileira no' sul
americano da categoria.
"Temos condições de brigar
por este título e vamos atrás
dele". Além des [araguaenses

. .

e de Criciúma, também estão

na final Joinville e Timbó.
A categoria sub-H foi até São

Miguel do Oeste e venceu

Lages por 4xZ, Curitibanos

por 7x4 e ficou no lx l com o

time da casa. Com o resultado,
a equipe Aurora/Cej/FME
ficou C01n o segundo lugar da

chave com dez pontos, cinco a

menos que Lages, o outro

classificado do grupo. Os

jaraguaenses aguardam a

rodada. do outro grupo, em

Xanxerê, onde, além do time da

casa, Orleans, Bugre/São
Miguel e. Florianópolis
disputam duas vagas.

'
.

T RESULTADOS

16h· Vitória x Bahia
'lS'h Bãrueri"x ip'atinga"

.. .....

iSh' Treze x'Ferroviárlü' ·t· .w

••" ••,.,. .. " .. , .. ,,,, ...... ,,, ••• , ........ ,,...... ,•• ,,.. " ••"." ........ y .......\'i.,,'" ,••" ......... '.

16h Criciúma x Brasil
.

•

•
. .. " ..

,

PROXIMOS JOGOS

... 2/11 Quinta-feira
16h Vitória x Bahia

.... ,"." '�*"'" , ' , , , .. """"ü

{

16h Barueri x Ipatinga .

.... , ,,, ,, • ..··L" · .. ·" ..• • " ••, .. " ,,,
.

16h Treze x Ferroviário
,

·

ish cilciúmax Brasil
'm

�
... 5/11 Domingo
17h Bahia x Vitória .. . .

· "''''''''""" .. ' .,. ",,,, ,. ,..... .. ",-� " ,.,•..,,, ,.. , ,: , .

17h Ipatinga x Barueri ,

' " •• , ,. <, .. ",.,t+, .."' , .•� '
,.� " t>. , ••<,••• '!'.." , ...

17h Ferroviário x Treze r
· L'" " , ",# ' , ,,, , ' ..L'.' , ,.. ,v

17h Brasil x'Criciúma '.
--�----------------�----,

I

T 8/11 Quarta-feira

.?º.�.�.O JpatiQga)( êabiél. . .

20b30 Ferroviário x Brasil
".' , " """" , ,,,,, .,,, , .,,, " .. " ,,,,,.

20h30 Treze x Criciúma ,

T 9/11 Quinta-feira
20h30 Barueri x Vitória

�

T CLASSIFICAÇAO

Equipe 5ub·20 perdeu para Crlclúma por 5x4 e ficou com o

segundo lugar do grupo

10 Ipatinga' .

15
................. " .. " , �." � , " ••......-I!;: .

20 Criciúma 13
;30' Barueri

"

12
... ,_ , - ,,,,.. .. .. ",�"""" , ,

40 Treze 9
.........................................................................." , .. , ..

50 Vitória' ', 7
... .. , " L.. "".. • ••••, L " L ..

60 Ferroviário 6
.......... ,... ", " " " ", ,

70 Bahia' 4
............. " .. ., " .. � , .. ,,,, " , ..

80 Brasil 4
.................................... , " .. " ..

T RESULTADOS
,�." ""'"-'1''''' ." ..• ' ,' , _ ".". .. .. ,.

Blumenau 6x2 Navegantes*
* Blumenau campeão do returno

Próximos Jogos
3' Etapa
2/11 Quinta-feira
20h30 Camboriuense x Videira

...,." '
'."'''''''''''' .. " , .. , ""'#"'''•• , .. , , , ", ..

20h30 Maravilha x Blumenau
5/11 Domingo
15h Videira x Maravilha '.

·15h··Bi�'men"ãux·Gamb'oriüense �:
�

... CLASSIFICAÇAO
Grupo A

10 Camboriuense . 19
.. . . , " , .. ,..� ,'" , , ,-"; ,.

20 Blumenau 19
....................,.,.'." , , •• ""M ••, ,_ , '''''''�'''''''' ,.

ªo �ª"egªn,te��: _ 7.
..4.0 BrysquenSE:l 5 .

50 São Bento 1
................................." .'.... .. . " " .. " .. ,,, ...

* o Navegantes foi punido pelo TJD e perdeu sei,

pontos e multa de R$ 2 mil por inscrever cincr
atletas de forma irregular na partida do dia 23/07
diante da Brusquense.

Grupo B

10 Maravilha . 12
. . ".... . .".. . , " 0",'''''''''' , ,., "" .

20 Videira 12
..... .. ,,, ,, , , ..

30 Peri Ferroviário 12
. . .", '"." .",,, '.,., ,.". """" .. "". ''''

. 40 In�E:lJJ1ªçi9nªL... . 9..c .

.....5� C90Qºrqja" r,.2 .

* o Concórdia foi punido pelo TJD com a perda d
seis pontos e multa de R$ 1 mil por inscrever ur
atleta de forma irregular na partlda do dia lO/Oi
diante do Internacional.

,

•

CROMOART
-

COMUNICAÇAo
,.

-
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DUAS FINAIS: ADULTO E INFANTIL

DE VOLTA: AGORA NA SÉRIE A

JULIMAR PIVATIO

A equipe infantil perdeu
em casa para Xaxim e a

adulta foi superada pe!a
forte equipe de
Blumenau, fora de casa

•

JARAGUÁ DO SUL c Duas

equipes do basquete feminino

jaraguaense disputaram final 11.0

sábado. En1. casa, as meninas do

Jangacla/FME foram superadas
por Xaxim por 70x58 e não

. conseguiram o bicampeonato no

infantil. Já em Blumenau, a

Proma/Faculdade Jangada/FME
perdeu para Blumenau, que
manteve a hegemonia na

categoria adulto em Santa
Catarina. Para a modalidade,
resta ainda a esperança nomirim,
que continua na briga pelo
segundo título consecutivo.
No infantil, as meninas tinham
de reverter a derrota em Xaxim
na sexta-feira para provocar o

terceiro jogo no sábado.

Conseguiram. Mas no último
duelo do confronto, quem levou.
a melhor foi o time do Oeste. As

jaraguaenses saíram na frente e
,

acabaram fechando o primeiro
quarto com uma boa vantagem,
mas relaxaram a partir do

segundo quarto e acabaram
perdendo o jogo. "Faltou

concentração. Elas (Xaxim)

arnaws
• • •

I via a

II LINHA DE fUNDO ,

•

•

• •

mmo con
•

OIS
Julimar Pivatto

Bocha
•

Seis rodadas do Campeonato Municipal de Bocha Sul-Americana :'::
3' Etapa, já foram realizadas. Os resultados da última semana

foram João Pessoa 3xO Silencar(Frontal, Ponto

Piso/Kuchenbecker 2x1 Refrigeração Frigomaq, Arduíno Pradi
'I;;

3xO Cartório Jacobi/Luca Imóveis, Beira Rio 1 x2 Arweq.Amiqos da �':
Onça 2)(1 Baependi/Sipaca e D'Jack 2x1 Arsepum. A sétima

,

rodada segue nesta semana, com jogos terça, quinta e sexta,

sempre a partir das 19h 15,no João Pessoa.

ares no'

pareciam estar com mais

vontade de ganhar do que a

gente e, sem tirar o mérito das
adversárias, nós perdemos para
. "

nos mesmos , comentou a

treinadoraVivian Campos.
Para ela, resta agora ir em busca
do bicampeonato na categoria
mirim. Até agora as jaraguaenses

.

disputaram três jogos e perderam
apenas Ulna. Se não perder..mais, .

•

trazem o quadrangular final para
Jaraguá do Sul. Para a fase final,
Xaxim e São Miguel do Oeste já
garantiram a vaga, falta apenas
as duas equipes da região litoral.
Quem também ficou com o vice

campeonato no sábado. foi a

categoria adulta. Enfrentando as

favoritas fora de casa, as

comandadas de Júlio Patrício
fizeram um jogo igual nos dois

primeiros quartos, mas a partir
do intervalo, prevaleceu a

superioridade da equipe do Vasto
Verde/Blumenau. "O que

prevaleceu é que as adversárias
mantiveram o ritmo durante o

jogo todo. Nós oscilamos bons e

maus momentos e foi aí que elas

Copa Dipil
Seis jogos deram
continuidade na Copa
Dipil de Futsal Menor, no
último domingo. Os
resultados foram Frutibox
11 x2 Karlache 1 (sub-13),
The Little Cats Ox6 Pedro
Aleixo (sub-13 feminino),
Alumass Ox2 Cachoeira
(sub-15 feminino),
Cachoeira 2x3 Amizade
(sub-15), Internacional 2x3
Santa Luzia (sub-15) e

Inter 2x7 Águia Dourada
(sub-17). No próximo
domingo, a partir das
8h30, mais dez jogos dão
continuidade na

competição. Vale lembrar
que os jogos acontecem

no ginásio municipal de
Massaranduba.

'�

DIVULGAÇÃO

•

.,

....

Seleção Sub-20 ',:
Com gols de Willian e Dimas, a .;
Seleção Brasileira conquistou
o bicampeonato sul-
americano sub-20 na

. Venezuela. O Brasil derrotou a

Argentina, no último sábado,
com os gols saindo no

primeiro tempo."Nosso País

provou mais uma vez que tem
uma boa qualidade nas

categorias, de base. Esses

garotos são talentosos e,
mesmo com pouco tempo de
trabalho, tiveram um ótimo

desempenhoj analisou o

técnico Totonho, que
anunciou amistosos contra a

,

Holanda, em Bueno Aires

(Argentina), entre os dias 12 e .:�.
•

16 de dezembro."Como

. "
co ns trutr arn a vantagem,
explicou o treinador.
Para ele, o fato de chegar na final
no primeiro ano de participação
na categoria, já foi uma vitória.

"Vejo que estamos no caminho
certo. Este grupo deve ficar
maduro daqui há um ou dois
anos e talvez com algumas novas

Meninas de Jaraguá do Sul choram depois da perda do título do

Campeonato Estaduallnfantil

•

.

peças, tenhamos uma grande
equipe", comentou Patrício,
comparando com o momento

, ,

que Vlve a equlpe
blumenauense. "Elas também

começaram assim, apanhando

bastante para chegar onde
estão. Agora vamos com tudo

-

para os Jogos Abertos onde

pretendemos ir até a semifinal e

quem sabe brigar por uma

medalha", concluiu.

•

• •

premio, vou convocar os

mesmos jogadores que
estiveram no Sul-Americano';•
antecipou o treinador.

• •

}ARAGUA DO SUL -

Depois de duas temporadas
'no futsal italiano, uma na

Série A2 e outra na Série B, o
jaraguaense Igor Tarnawski
não tinha' chegado a um

acordo COln o antigo clube, o
Canottieri Belluno, e estava

em casa, esperando uma

oportunidade melhor. Para
não perder o ritmo, ele vinha
treinando com a Malwee e'

estava jogando o

Campeonato Aberto de
Futsal com a Cargo Brasil/Ex
Astros. Até que a

oportunidade chegou.
O pivô recebeu proposta para

disputar a Série A2 e a Série

B, mas a proposta dé ir para a

Série A da Liga Italiana foi
. ,

mais tentadora. Na terça
feira ele viaja para a cidade de
Temi, perto de Roma, onde
vai defender o Thyssenkrupp
Temi, clube que atualmente

ocupa a 11" colocação e

espera contar com os gols do
,

jaraguaense para se manter

11a elite, "Será uma boa
oportunidade para mim, que
110 fim do ano consigo meu

passe livre. Além do mais,

-

será uma bela vitrine para
mostrar o meu futebol",
justificou Igor, que embarca
.na terça-feira para jogar no
sábado, contra o Reggio
Calabria.
Entrando na terceira

temporada n a Itália, .0

jogador não acredita que
encontrará dificuldades por

jogar a primeira vez na Série
A. "Não é nenhum bicho de

sete-cabeças. Sei que será

mais difícil, mas acredito que
tenho condições de

responder", afirmou. Outro
motivo que facilitou a ida

para o Terni foi o fato de Igor
ter a cidadania italiana. Por
isso, os sonhos aumentam.'

"N âo vou esconder que
tenho vontade de jogar na

Seleção da Itália. Por isso
, , .

vejo a competição como

vitrine", comentou.
Igor tem passagem, pelo
Verona e pelo Canottieri
Belluno, Neste último, na

temporada passada, foi

campeão da Série B e da
Copa da Itália, ficando com a
artilharia C0111 16 gols na

segunda competição. Na

Série B, foi vice-artilheiro da

equipe, com 35 gols. Todos
estes números ajudaram o

jaraguaense a fechar com o

Terni. "Eles precisam de algo
que faça gol. Até brincaram

comigo que se eu fizesse mais

Vaias e aplausos
Parte da torcida joinvilense
não esqueceu ainda a triste

briga na semifinal da Liga
Futsal entre jogadores do
Joinville e Falcão. As vaias que
o melhor jogador do mundo
recebeu no amistoso contra a

Hungria, no sábado, foram o

exemplo disso. Lógico que
Falcão ficou chateado com

parte da torcida, afinal ele
defendia as cores da Seleção
Brasileira. Bonita foi a atitude
dele e de Rogério,que se
abraçaram depois do último
gol e fizeram as pazes em rede
nacional. Que não fique.
apenas na frente das. câmeras.
Eles é que devem dar o

exemplo.
,

de 30 gols eu ganharia um

prêmio. Mas sei que'
e n c o n t r a.r e i m a i s

dificuldades nesta

competição. Mas, se a bola
sobrar para mim, leu coloco

para dentro", avisou.

Jet Ski
De 24 a 26 de novembro o

Brasil será palco do 80 Jet
Waves, a última etapa do
Campeonato Mundial de Jet
Ski em ondas, o Freeride
World Championship 2006.A

.

prova acontece na praia da
Vila, em Imbituba (SC). Este
ano' serão disputadas duas
categorias profissionais: a sit
down e a stand-up.Ambas
misturam manobras
audaciosas de surf e
motocross com saltos de até
10 metros de altura.O evento
é patrocinado pela Malwee e

pela Yamaha e tem apoio do
Governo de Santa Catarina, da
Prefeitura de Imbituba e da
Probláutica Jet Ski.

PIERD RAGAUI DE FREITAS

•

•
•

I

Pré-olímpico
A Federação Internacional de Basquete acabou com o mistério e

anunciou, na noite deste domingo, a cidade norte-americana de
Las Vegas corno a sede do próximo torneio pré-olímplco de
basquete masculino, que será disputado de 22 de agosto a 2 de,
setembro de 2007. Originalmente, a sede da competição era a

Venezuela, mas os dirigentes do pars sul-americano não
cumpriram com as obrigaçOes e requisitos econômicos para
organizar o torneio e perderam o dlrelto adquirido Inicialmente.
Na votação final feita pelos membros da Fiba, neste domingo,
Las Vegas superou a cidade de San Juan, em Porto Rico.

,

-,

''',>

Igor Tarnawskl viaja hoje para a Itália, onde val defender o Thyssenkrupp Ternl •

,
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��STOCKCAR

I

f
!
I

��BASQUETE
Mais de duas semanas após a divulgação de que a Confederação
Brasileira de Basquete não havia quitado as diárias (salários) do
Mundial e o prêmio pelo título do Sul-Americano para .as

jogadoras da Seleção feminina,a entidade pagou parte da dívida.
, I

o piloto Ingo Hoffmann venceu.neste domingo,na Argentina,a etapa
de Buenos Aires da Stock CarV8, a segunda dos play-offs da categoria.
A prova ficou marcada por um forte acidente na última volta, na qual
Gualter Salles foi tocado e sofreu vários capotamentos.

��VÔLEI DE PRAIA J

As brasileiras Renata eTalita ficaram com a medalha de prata na

etapa de Acapulco do Circuito Mundial de Vôlei de Prai�/
terminada neste domingo. No masculino, Ricardo e Emanuel
também ficaram em segundo lugar. '

I

I

-

AMADOR: GARANTIDOS NA PRIMEIRA DIVISA0

•

•

JULIMAR PIVATIO

•

Nos aspirantes, a decisão
do título será entre Rio
Molha, que goleou o

Tupy, e Guarani, que
, venceu o Rio Cerro nos

pênaltis

JARAGUÁ DO SUL -

Definidos os finalistas e os

dois classificados para a

Primeira Divisão do

Campeonato Amador da
, Liga Jaraguaense. Noite à
Fora e 'Guarani

no
•

conquistaram a vaga
fim-de-semana e

'disputam, a part ir do

próximo domingo, o título
da Segundona. Será o

,

encontro do melhor ataque
(Noite à Fora) contra a

melhor defesa (Guarani): O
primeiro confronto entre as

duas equipes será no Rio da
Luz, às 16h de domingo, 4.
Jogando em casa, o

Guarani podia perder até

por um gol de diferença para
o Garibaldi que garantia a

vaga. Mas foi superior

•

,

durante todo o jogo e goleou
o tricolor por, 4x 1. J á em

Corupá, no duelo entre Noite
à Fora e Rio Cerro, quem
vencesse ficaria com a vaga.

'

Empate em 2x2 no tempo
normal e a decisão foi para
os pênaltis, com a equipe da
casa venceu por 4x3.
Nos aspirantes, o Rio

Molha também jogava pelo
empate contra o' Tupy, de

Schroeder, mas v e n ceu

aplicando uma goleada de
,6x2. " O adversário do Rio
Molha será o Guarani, que

perdeu para o Rio Cerro por
2x 1, mas conquistou a vaga
nos pênaltis (7x6). O

primeiro duelo será

domingo, às 14h, no campo
. do Guarani..

-

PRIMEIRA DIVISA0 -

O Vitória manteve a

liderança no Campeonato
Amador da Primeira Divisão
ao ficar no OxO com o Cruz
de Malta, fora' de casa,

somando agora 16 pontos.
, ,

Mas vê a liderança cada vez

mais ameaçada, já que o

Caxias venceu o Atlético
em casa por 2x 1 e chegou os

15. Já o Flamengo, que
venceu o João Pessoa por
2xO, chegou' aos nove

pontos, passando o Cruz de
Malta e ficando na zona de

classificação para � sernifi-

nal.
'

Nos aspirantes, mesmo

com a derrota por 1xO para o

Cruz de, Malta, o Vitória
continua na ponta, com

IS' pontos, dois a menos

que o alvinegro do Bairro
Rio da Luz. Já, o terceiro

•

•

PELADÃO: RESTAM 16 EQUIPES
,

,

JARAGUADO SUL - Três

jogos no sábado definiram os

últimos dois classifícados para
a segunda fase do Campeonato
Aberto de Futsal. Agora, as 16

,

equipes restàntes estão

divididas ern quatro chaves,.
onde passam par� a próxima as

duas primeiras colocadas de
cada. A competição continua

hoje, com três p�as a fase
no Ginásio Arthur Muller, a

partir das 1�h15 Latoaria

Aristides/Lâmina Sul x Cargo
Brasil/Ex-Astros, Kiferro x

Mega Tranze o Pé/Kethlin e

Noite à Fora x Bazar do Rau. "

No sábado, o Smurfs
confirmou a classificação e o

-

primeiro lugar do grupo
vencendo o Maceracci por
5x4. Na seqüência, o Nova

Geração venceu o Noite à Fora

por 'lxO e as duas equipes
acabaram conquistando as

duas últimas vagas, O
resultado desclassificou o

Franca Calçados, que mesmo
,

goleando a Dipil por 12x4,
ficou de fora da próxima fase.
Os grupos para a segunda

fase ficaram assim: Chave I
Latoaria Aristides/Lâmina Sul,

"

'.

colocado Flamengo
perdeu em casa para o

João Pessoa por 4x 1 e

Caxias e Atlético
ficaram no empate em

1x1. No próximo
domingo, a partir das

,

14h, jogam Cruz de Malta
IX Flamengo, Vitória' �
Caxias e Atlético x João

,
_,O,

" ,
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,
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Guarani (amarelo) levou a melhor sobre o Garibaldi e é um dos
finalistas da Segunda Divisão

SÊNIOR: UMA CHAVE DEFINIDA,

• • ••

e im os os e assr lea os
,

• •

semi Ina o oroa om

mesmo sem entrar em

campo e o Botafogo
venceu a Arsepum por
7 x4, garantindo a, ou tra

vaga do Grupo B. Pela
mesma chave, Kalahari e

Bazar do Rau empataram
em3x3. ,"

A 'definição final doGrupo
A será hoje, com a partida
entre Cruz de Malta e

Automóveis Jaraguá, jogo
atrasado válido ainda pela
primeira rodada e que define
a posição final do grupo. A

liderança do grupo é da
Pintado Esportes/Chapeação
J araguá, que goleou a Vila

•

Lenzi por 5xO e chegou aos

12 pontos. Mesmo número

que o Automóveis Jaraguá,
que venceu o Santo
Antônio/Floriani

, '

E qu ipam e n tos P o r 4 x l . ",:"",,'",,'.

ase
<'

Smurfs Lanches, Cargo" Chave K Baga FC, Belmec,
I}, r a s i l/ E x - A s t r o s e Baumann e Nova Geração;
Sociedade/Cavalete Chave L ADF/Posto
Transportes; Chave J 'Kiferro Cidade/Soletex Malhas,
'EC, Noite à Fora, Bazar do Rau Mundial Contabilidade, Borda
e Mega Tranze o Pé/Kethlin; Brasil e Amigos S/A..

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
r
-' " ,-.,- ,<, íiiI&-

'

JARAGUÁ DO SUL -

Karlache e Botafogo são as

duas primeiras equipes a se.

garantirem na segunda
fase do Campeonato
Aberto de Futebol Sete
Sênior Coroa Bom de
Bola. No último sábado, a

karl ache ficou com a vaga
,

\

_.""'....._....._' _._
...

""

,

Smurfs (calção vermelho) garantiu o primeiro lugar do grupo ao

vencer o Maceracci por 5x4

If

Ainda pelo mesmo

grupo, o Brasão foi

goleado pelo Cruz de

Malta por 9xO. A tabela
da próxima fase será

divulgada amanhã. e,

'Time:
,

,'.,

•
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MIN.'STRO DA FAZENDA QUER QUE
GOVERNO INCLUA ALGUNS TEMAS NA

AGENDA ECONÔMICA DESTE ANO. @I 82

SOBE PARA 100 O NÚMERO DE
MILITARES DOS EUA MORTOS NO .

IRAQUE EM OUTUBRO. • 84

, � .

EXPECTATIVA: MERCADO JA AVALIA FUTURA EQUIPE ECOMOMICA DO GOVERNO

•

� Ministro Tarso Genro
fala em 'tlm da era

Paleccl', em referência
ao modelo econômico
de superávit primário
do ex-ministro

• • •

praucamenteestaveis,
,

"Vai começar a rodada .de

especulações sobre os cargos, todo
mundo de olho vivo esperando se

vai haver alguma mudança forte,
principal-mente nos ministérios

mais importantes", afirmou o ope
rador de câmbio da corretora

DidierLevyJúlioCésarVogeler, em.
referência à Fazenda e ao

Planejamento.
No primeiro pronunciamento
após ser reeleito, Lula pro-meteu
responsabilidade fiscal. Mas outros
membros do gover-ne adotaram
um tom-diferente, O ministro das"

Relações Institucionais, Tarso

Ontem, um dia após a vitória do

presidente Lula nas. urnas,

garantindo ao petista mais urn
,

mandato de quatro anos, o

mercado financeiro já avaliava o

perfilda futura equipe eco-nômica.
I

.. Diante das expecta-tivas, o dólar ..

Bovespa fecharam o dia

•

•

Gemo, falou no "fun da era

Palocci", enquanto o vice

presidente, José Alencar, repetiu as
•

críticasà taxade juro.
'.

..

Segundo Sandra Utsumi,
econornista-chefe 'do BES

Investitnentos, o mercado agora
avalia asopiniõesdiversas.
"Um (discurso) é este em que o

Lula retomou a pauta de
austeridade fiscal, necessidade de
controle de gastos que é positivo, e
outro o do 'fogo amigo''',
comentou, irtforrnando que o

mercado iráobservaraté queponto
.. O discurso desenvolvimentista terá, 'oN
maispeso. (Reuters) \

•

•

•

ri e
•

irmam
•

arcana e acor o
O Grupo Abril anunciou
ontem o fechamento de

,

parceria estratégica e acordo

para a venda de parte das ações
ordinárias e preferenciais da
TVA (Tevecap S.A.) para a

Telefónica (Telecomunicações
de São Paulo S�A. - Telesp). O
negócio depende de

•

aprovação da.Anatel (Agência
N acionaI de Telecomu

nicações) para ser concre

tizado.
De acordo com comunicado

divulgado à imprensa, a

transação permitirá ao Grupo
Abril abater parte significativa
de sua dívida. Os recursos

também serão usados como

reforço do capital de giro e em
l -r

. 1

novos investimentos. Com a
•

transação, a 1'\1A suspende a

operação de IPO registrada na
Comissão de Valores

•

Mobiliários (CVM), no final
de setembro.
A parceria busca unir a,

expertise do Grupo Abril na

produção e .veiculação de
conteúdos e. seu profundo
conhecimento do consumidor

,

de mídia à' reconhecida

competência do Grupo
Telefônica no segmento de

telecomunicações. Os
clientes de ambas as empresas

passarão a ter acesso ao triple
play, oferta de serviço de TV

por assinatura, telefonia e

internet em banda larga. Essa
convergência de serviços é

uma demanda crescente dos
I .

consumidores ern todo o

mundo. (Jbonline)

,
,

- I "
"

\
, •

Ao desenvolver um projeto para o

segmento industrial, o escritório
• Casa O arquitetura e design tem a

preocupação com todas as

interfaces envolvidas no processo,
sendo necessário que o resultado

final esteja alinhado com as

necessidades da produção. A
variação de opções de métodos

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

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

Nas fotos, um projeto desenvolvido
.

"

pela Casa O, que alia estes

· requisitos, além de se destacar pela•

••

preocupação com padronização para
futuras expansões. Foram
desenvolvidos e criados ambientes

'''c· ,',

funcionais e flexíveis, com uma

atmosfera contemporânea. O
resultado deste trabalho foi uma ..

• solução arquitetônica que
1). , •

.. ,

surpreende e encanta, sem.. ..

!
!

desqualificar o segmento
,

... de atuação. �'J•-. \ •
..

'"

"'
,

.i,
. .

I

..,
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,

NOVO TEMPO: PRESIDENTE REELEITO PROMETE NOVA RELAÇÃO COM A IMPRENSA NO 2° MANDATO
•

.... Na tarde de ontem, o
presidente recebeu, no
Palácio do Planalto,
alguns governadores
eleitos e reeleitos para
discutir agenda política

Acompanhado por
centenas de militantes, o

presidente Lula' (PT) chegou
ontem ao Palácio da Alvorada
reafirmando que o segundo
turno da eleição foi uma

. "dádiva de Deus" e que
facilitou a sua vida. Lula
desembarcou na base área de
Brasília de manhã e foi

seguido por cerca de 100
carros de militantes até a

porta do Alvorada, Antes de
entrar, parou para

cumprimentar os militantes.
"O segundo turno foi uma

dádiva de Deus porque
houve gente que achou que

AE•

•

IZ
•

In
•

erais a

• •

Lula foi recebido ontem em Brasília por centena de militantes

,

as

•

previsto um pronunciamento,
seguido de entrevista

coletiva. Na quarta ou

quinta-feira, Lula viaja para
Restinga de Marambaia, no
Rio de Janeiro, onde deve
descansar no feriado e final
de semana. (Reuters) ,

o segundo turno ia facilitar a

vida deles e facilitou a nossa",
repetiu o presidente,
afirmando que a presença dos
militantes "é muito

•

•

O ministro do

Planejamento, Paulo
Bernardo, disse que as linhas

gerais da política econômica

no segundo mandato do

presidente Lula serão

mantidas. "Acho que a

política econômica é

reconhecidamente bem
sucedida e foi uma das marcas

•

,

do primeiro mandato. Não
tenho dúvidas de que ela foi
um dos pilares que deram

sustentação à popularidade e

ao sucesso eleitoral do

presidente. Portanto, acho

que, em linhas gerais, a

política vai ser mantida",
declarou.

Mas, fazendo, coro com as

declarações de outros

ministros, Bernardo também

apontou que a questão do
crescimento econômíco terá
maior ênfase, o que deve
provocar alguns ajustes na

política econômica. "0
presídente e creio que 101%
das pessoas no Brasil acham
que precísamos crescer e

avançar em direção à geração
de' mais empregos. Portanto,
me parece natural que haia
algumas adequações 110

conjunto da política", disse.
Segundo ele, os ajustes

seríam feitos na área fiscal e
tributária. Evitando dar
detalhes, disse que as

•

. "

importante neste momento .

Durante todo o tempo, o

presidente esteve

acompanhado da esposa
Mariza Letícia.

Fazendo um trocadilho
com uma das frases marcantes
da campanha no segundo
turno, Lula brincou: "Deixa

"

o homem descansar". A noite

o presidente concedeu mais

entrevistas a veículos de
. - ..

comumcaçao nacionais e

estrangeiros. Na noite de

domingo, logo após o TSE ter

confirmado a vitória nas'

urnas, Lula fez um breve

pronunciamento e respondeu
algumas perguntas da

imprensa. Na oportunidade,
,

prometeu uma nova relação
com a mídia no segundo

mandato.
N a tarde de ontem, o

presidente Lula recebeu, no
Palácio do Planalto, alguns
governadores eleitos e

reeleitos para discutir e firmar
uma agenda política e de

negociação. Para hoje, está

ue

WWW,SENADD
,

Paulo Bernardo: "Política econômica foi bem sucedida"

medidas em estudo na área

fiscal são as que já foram

relatadas, como, por exemplo,
a aplicação do redutor nas

despesas 'correntes do

governo, e na área tributária
desonerações "ainda que
setoriais" .

Serra e Aécio Neves firmam pacto
•

Eleitos governadores em

primeiro turno, José Serra
(SP) c Aécio Neves (MO)
ensaíam Ulna aliança estraté

gica para assumir o controle
do partido e evitar q lie a

disputa de 2010 contamíne
sua relação desde já. Serra,
porém, não deixa de alímen-

, .

tar lima aproximaçao COt11
Geraldo Alckmin, que tem

sido estimulado por aliados a

disputar novamente a eleição
presídencial, daqui a quatro

enos,

Serra c Aécio passarani a
trocar telefonemas depois da
eleição e fecharem urn pacto
para não perl11itir que petístas
e até mesmo tucanos explo
rem a rivalidade políttca,
Segundo tucanos, nenhum
dos dois deseja ver Alckmin
lia. presidência do PSDB. A
dupla alinhavou até mesmo

um acordo para. a eleição do
novo líder do partido 1111

Câmara. (Foilla online)

•

Lula cuidará
da nova equipe
de governo
o presidente Lula cuidará

pessoalmente da formação da
futura equipe de governo, ao
contrário do que ocorreu no

primeiro mandato, quando
boa parte das negociações
esteve a cargo do PT "Agora
o presidente cuidará
pessoalmente dos contatos

com' outros partidos para
formar o novo governo",
repetiu o ministro das
Relações Institucionais, Tarso
Genro.

'

O ministro afirmou ainda,
em entrevista coletiva com

correspondentes estrangeiros,
que o presidente não delegará
nada, no que diz respeito à

formação do próximo gabinete,
que pretende incluir

representantes do, maior
número de partidos possível.

''A. formação da coalizão de

governo irá até o fim de ano",
garantíu o ministro, afirmando
que o presídente conduzirá o

processo "C0111 calma", já que
tem até 1 Q de janeiro, quando
.ccmeça o Sejlliido mandato.

SUPERÁVIT ..I A chefe
da Casa Civil, Dílma Rousse{£,
afirmou que o governo vai

,

manter a atual meta fiscal tia
segundo mandate e não fará
alterações na política de metas
de inflação. O governo
trabalha com Un1El mete de
superávit primário equívalente
a 4,250/0 do PIB (Produto
Interno Bruto) "

)

e

Os candidatos derrotados
na eleição presidericial,
senadores Cris tovam

Buarque (PDT) e Heloísa
Helena (PSOL), não

acreditam em mudanças
efetivas pata o país no segundo
mandato do presidente Lula

(PT).
Para Cristovam, o segundo

mandato deve manter a

mesma linha de atuação do

primeiro. Na área de

Educação, principal foco da
,

campanha do senador,
Cristovam acredita que o

Brasil perderá tempo. "As

propostas de Alckmin nessa
'" .."
area eram mais consistentes ,

, ,

disse, apostando que, se tiver

mudanças' serão mínimas.
Para Heloísa Helena, o

, ,

irnportante agora e que a,
sociedade fiscalize as ações do
governo para que os episódios
de corrupção não se repitam.

,

•
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-

,., "-

nao creem
, .

rast
,
,

"O que espero mesmo é que :

a sociedade tenha os
:

mecanismos de fiscalização,
,

m o n i t o r a m e n t o ,

'acompanhamento, controle;
de qualquer governo eleito

I

no primeiro turno ou no

segundo turno. Porque o qu�
aconteceu no Brasil não é,
uma coisa qualquer",
afirmou.

Ela disse ainda que, se

tivesse passado os oitos anos

do mandato como senadora:
,

"roubando ein Brasília" teria;
,

mais chances de chegar à'
Presidência, mas que ainda
acredita que é possível

, '

governar e manter a ==.
No domingo, ao ser

reeleito, Lula prometeu que
vai conduzir pessoalmente as

relações com o Congresso
Nacional. O presidente disse

que dará prioridade à reforma

política. (Reuters)

,

ara se

,

Na opinião do ministro da
Fazenda, Guido Mantega,
alguns temas da agenda

A •

economica, como a

aprovação da Lei Geral da
Micro e Pequena Empresa,
precisam ser tratados ainda
este ano para garantir um

crescimento mais acelerado
'

da economia a partir de 2007.
Ele voltou a afirmar que a

política econômica no

segundo mandato do

presidente Lula) PT) será

uma continuação do primeiro,
mas "dentro de uma nova fase
mais desenvolvimentista".

Mantega disse também

que' pretende fechar 2006
deixando "uma base para que
esse desenvolvimentismo

possa acontecer de forma

plena". Além de mencionar a
Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa, 'Mantega salientou
a necessidade de se iniciar a

discussão da reforma

tributária,
"A primeira fase foi

importante. Trouxe um

equilíbrio ao país. Eliminou
problemas que haviam sido
herdados de uma gestão
anterior. Portanto, agora
entramos em uma nova fase

. ,

em que o crescimento sera

maisintenso, mais vigoroso e

com mais geração de

empregos. Esta será a tônica

do novo governo", afirmou,
apostando em especulação as

informações sobre a

permanência ou não da atual

equipe econômica do

governo.
O ministro informou que

ainda: não conversou com o

presidente sobre o assunto

porque, estavam em

campanha. "Não discutimos
esse assunto. Está na cabeça
de, algumas pessoas. Isso não

é preocupação que se coloque
agora", afirmou. (Reuters)

WWW.GALIZACIG.COM

• •

uns ro

o í ica econômica serão man i as

Mantega defende Inclus!o de tema na agenda econOmlca

•
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� GLOBO -i8H
•

10 Profeta
Marcos explica para Ruth que ama

Sônia e não vai desistir dela, Clóvis
consola Sônia e garante que ela
encontrará um novo amor, Marcos vê
Sônia chegando em casa com Clóvis,
Lia pergunta a Ruth por que ela se

envolveu com Marcos, Carola fica
chocada ao saber que Ruth estava com

Marcos, Marcos repreende Sônia porter
ido embora do baile com Clóvis,
Arnaldo chama Teresa para sair e ela
aceita, Henrique chega à cidade, Ruth
garante a Lia que está mesmo

interessada em Marcos e que vai se

pasar com ele, Ruth diz a Marcos que
"eles têm muita coisa em comum,
,

,

,> GLOBO - í9H

,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 Otaviano e

promete vingança, Leona reserva
,

passagens para ela e seu filho irem
(viajar, Marilene quase flagra Téo e

íGreicekeli. O detetive Raul fala de um

avião que caiu e Silvana manda que ele
siga esta pista, Rosimary tenta fazer
com que Duda esqueça Bel. 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 - 2íH

Páginas da Vida
Isabel e Livia conversam sobre o estado
de Renato, Livia diz que ele corre o risco
de não voltar a andar, Marta diz que
trabalhou muito para sustentar os filhos
e que Nanda voltou grávida e sem dar
muitas respostas sobre o pai. Marta diz

que Clara está enterrada junto com

Nanda. Léo pergunta sobre o atestado
de óbito de Clara, Marta diz que tudo foi,
muito confuso, pois Alex estava no

hospital. Léo diz que não há problema, é
só procurar o registro no hospital em
que Clara morreu, Isabel diz a Livia que
quer que eles continuem casados e

felizes, Livia sente uma tontura e é
examinada por Selma, Selma sugere ,

que ela pode estar grávida, Olivia dá

força para Léo, quando Marta .peqa
Francisco pela mão para que ele o

conheça, '

II- SST - 181130

, Rebelde
Leon, furioso, quer saber quem agrediu
Diego, Roberta diz que ele caiu sozinho,
Pilar comenta com Agustina que
Giovanni não quer saber de
compromisso e o pior é que tenta
convencer seus amigos a serem igual a
ele, por isso pediu a Tomás que
terminasse com ela, O professor Martin
pergunta aos alunos o que aconteceu
com Diego, Roberta insiste em dizer que
ele caiu mas não convence o professor
que diz a ela que esconder atos de
violência não faz bem a nnquérn. Xavier
acaba confessando que agrediu Diego,

,

> RECORD, 19h 15
,

Bicho, do Mato
Tensa, Betinha ignora o olhar de Túlio e

vanda Nicolau fala, para Graça que
Betinha sente vergonha de seus pais. No
clima de casamento, Carlos pede a mao
de Márcia, Ela Informa que Irá pensar no '

assunto, Hilton agarra Cláudia e'aleva
para o escritório do Rllmlllho, Eles $0

,

bolJllm, No hospltlll, Cocliia diz quo o
amor que Emilio Bonto por elll � uma

doençll e afirma que VIII aJudá-lo, Yllrll
fala para Jacl que Bárbara nao deixará
BUll filha voltar parll aaldela,

� RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
lllvia tenta acalmar Tereza que está
abalado com a noticia que ela acabou de
dar, Lulza e Antonio Bstao' juntos e ele
recebe a noticia que Elenl pode estar
morta e fala que precisa Ir na casa de
Tereza apoiá-Ia, Antonio pede que Lulza

,

espore por ele,Tereza é atendida por um
médico, Antonio o Homero vão na casa
de Tereza e tentam fllzê-Ia reanlmar·se,

,
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��LIVRO
Depois do especial
criado pela rede Globo
em que recapitulou os

20 de Xuxa na
.

emissora, a rainha dos
baixinhos agora quer
contar toda sua

'

trajetória em um livro.
Com título de "Xuxa- .

Umà Hist6ria de Amor',
a obra será escrita pelo••

diretor artístico Mário
Lúcio Vaz e terá um

especial com
fotografias desde 198p,
quando estreou o Xou
da Xuxa.

•

-

��REVELAÇOES
A secretária da jornalista
Marília Gabriela, Belmira, :�'

"

disse em entrevista à coluna;�
.'

"Retratos da vida", do jornal
Extra, que sua patroa e

Reynaldo Gianecchini
terminaram porque não
eram mais "marido e

mulher", "Nos últimos
tempos, eles eram mais

.

amigos, Por isso a

separação foi muito ��,
, �

tranqüila", revelou Belmira. �
•

O casal tomou a decisão no
último domingo e comínuarrtr,
a ser bons amigos. '..;

Informações do site EGO. "."
�� ..

---------------------------------------"'-,

•

O personagem Harry Potter

possui duas marcas no

Livro dos Recordes. O
OVO do filme "Harry
Potter e o Cálice de

Fogo" entrou no
",

Guiness como o OVO

que mais vendeu em um

único dia: 5 milhões de

cópias. Já o sexto livro

Harry Potter e o

Príncipe Mestiço
também foi o mais
vendido em um

dia: 6,9
milhões de
exemplares,

��MARCADO
'Wanessa Camargo já
marcou a data do seu

casamento com Marcos
Buaiz. Os dois sobem ao

altar no dia 26 de maio do
ano que vem. A filha de
Zezé Di Camargo ainda não
decidiu mais detalhes sobre
a cerimônia. Mas, a cantora

. já tem uma idéia de quem
assinará o seu vestido de
noiva: Tom Ford, da marca

Gucci. Em recente
entrevista ao site EGO,
Wanessa declarou que "não
pensava elm casar tão
cedo" .

,

_'
.

"

�.

•

•

,

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br·
•

!,

. ,

Teatro
A peça teatral "SOS Uma Mulher Só"
será apresentada hoje no Pequeno
Teatro da Scar, às 20h. A montagem,
encenada pela Metamorfose
Companhia Cênica, de Joinville, é um
alerta à condição da mulher que sofre '

com a violência doméstica. O '

espetáculo é recomendado somente

para público adulto. Ingressos ao custo

de R$ 5 (inteira) ou R$ 2,50 (meia),
estão a venda no SESC e na hora do

espetáculo.

Brinquedos
Os alunos do curso de Pedagogia da

Unerj estão realizando um projeto para
a construção do Museu do Brinquedo,
O objetivo é valorizar a importância
dos brinquedos e preservar o

patrimônio cultural da região. Para o

enriquecimento do acervo, a

instituição pede doações de

brinquedos antigos. Informações no
Espaço Brincar da Unerj, blobo C,
fone 3275-8200.

'Culinária
, Acontece hoje, às 19h30, um Curso de

Culinária, na Rua Augusto Mielke, n?
301, Bairro Baependi. No cardápio
estão os seguintes pratos: papilotti de
salmão com alcaparras, salada de
camarão coin maçã e batatas, e arroz

com legumes e parmesão, O
investimento é de R$ 50. Outras

informações pelos fones 3372-0851 ou

9993-3404. '

•
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Olímpio e Isaura Piazetzni comemoraram 53 anos de casamento. Familiares e amigos desejam muitas felicidades

,

• Aries 20/3 a 20/4
Um dia depois do outro, Um passo primeiro,
outro mais adiante, O progresso pessoal é feito
assim, de etapas, nas quais cada coisa tem
seu instante exato de acontecer. Por isso
mesmo não adianta sair esbravejando pra ver

se apressa o processo. Sábio é o guerreiro que
conhece as artes da estratégia e s6 avança
com seus exércitos no momento certo .. ,

• Touro 21/4 a 20/5
Era para falar em alhos, acabaram entondendo
bugalhos e fez-se a confusio, Nem semprll o
que lie quer dizer é o que os outros entendem,
E B explicação no calor dos aconteolmentos
pode virar uma enrolaçio malar ainda, Melhor
dar um descanso, reorganizar as Idéias, Lá -
pelas tantas você volta para jogar uma luz em
cima de tudo, •

• Gêmeos 21/5 a 20/6
,

Navegar nas asas da Imaglnaçio é legal, mas
ficar solto nos quatro ventos pOde colocá·lo

_ próximo de zonas de ciclones e furacOes,
Pense bem na rota antes de largar seu balio
nos céus, ao léu,_ Mantenha o leme firme e, se
precisar, desçll' para nlvels mais próximos do
chAo para se mantor no prumo, Assim você
consegue dar sua volta ao mundo e além,

� Câncer 21/6 a 21/7
,

Vento no água, ondas maiores, muito mais
aventura, Quem sabe não é esse o momento
ideal pâra realizar aquela mudança que parecia
tão longe de acontecer? Sintonize sua

parabólica, O período é dinâmico e produtivo" e

seu esforço será reconhecido. Para onde você

quer ir, caranguejinho? Quais são seus

objetivos? Escolha e tchlbuml

• Libra 23/9 a 22/10
Pegue um pouco do azul do céu, algo do verde
das folhas da palmeira, Não esqueça também
do vermelho do morango e de uma pitada do
amarelo da barriga do bem-te-vi. Salpique com

sua criatividade e pronto, você acaba de fazer
um retrato da prlmavera. A arte está aí, a

inspiração o favorece: pinte a vida e o sete com

o arco-Iris que transborda de você.

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Você está compenetrado, calculando com afinco
com quantos paus se faz uma canoa, E aí um

,

vente embaralha as folhas justo quando você
estava perto do final. Vontade de dizer um

palavrão dos mais cabeludos. Mas você é uma

pessoa elegante e, sobretudo, tem senso de
humor. Então ria disso tudo, aproveite o vento e

vá brincar de empinar pipa.

• Lela 22/7 a 22/8
Confesso: você Babo que merece estar em
evld�nclB, não sabe? Magnético, luminoso,
especial, só louco para nAo perceber liB
qualidades de um leonina, E Isso atrai desde o
allsador de jubas, aquele mala que só quer so
aproveitar da sua fama, às companhias mais
"In" (de Interessantes e Instigantes), Despache
os malas e divirta-se com os bacanas.

• Escorpllo 23/10 a 21/11
Love Is In the air, queridO eseorplano, no seu arl
Inale Il exale, Irradie e cintile, deixo seu brilho
alcançar todos ao seu redor, Use e abuBe da
criatividade para resolver problemas, da mesma
lorma que para começar projetos novos, Ponha
em açAo aqueles planos que você achava
loucos demais .. , Com esse seu astral, tudo val
dar certo,

• Aquário 21/1 a 18/2
. AIO, aiO, há alQuém ai? �stam099S", Bzzz",
eracl Cambio, Vej!! 9Ó, tanta vontado de fazer
contato e aI bate 9BBilinterferllncia boba

•

atrapalhando seus planos, NAo é culpa do
equlpllmento, E também não é nada que você
nAo consiga contornar, Dá um pouco de trabalho
'se entender com o mundo assim, mas que

.

graça teria se fosse fácil, não li, aquarlano?
� .

• Sagitário 22/11 a 21/12
Deixe que as pequenas lncomccações da vida
sejam exatamente Isso, Insignificantes boba
gens que sequer sao dignas de mencionar, No
lugar de garras e dentes, ostente um eorrlsãc

. daqueles bem confiantes, Acredite, você fica
bem melhor e bem mais bonito assim, E sabe
que tem mil e um motlv.os para tanto, Repasse
II lista pra ver como ê verdade,

• Peixes 19/2 a 19/3
•

A vida tem lhe oferecido muitos desafios. Em
. vez de ficar todo Inseguro, escondido embaixo
d'água, o melhor é enfrentar de vez as situações
e aprender com os erros e acertos, Você é
Intuitivo, senslvel, VIII sabor a hora certa de pOr
a cabeça pra fora e sentir o vento bater no rosto,
Como, e so a maré subir? Sem Bustos, você da
conta do recado, .

• Vlrgem.23/8 a 22/9
De quem II a culpa, de quem não falou direito
ou de quem entendeu mal? A busca da
resposta à pergunta pode até ajudar a evitar um
conflito no futuro, mas na hora em que a

diferença se estabelece e os Anlmos estio \

exaltados, o mais diplomático mesmo é ficar.
frio, Se for dillcll, tente ao menos nao
esquentar ti ponto de fritar os miolos,'

,
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Presidente Néstor Kirchner vem perdendo popularidade na Jl:rgentina

O candidato do presidente
argentino, Néstor Kirchner, o
governador da pequena
Província de Misione, Carlos
Rovira, foi derrotado nas

eleições de domingo,
colocando em xeque o prestígio
de' Kirchner.

O candidato de' oposição,
Joaquín Pifia, bispo emérito de
Puerto Iguzaú e um austero

catalão que, liderou uma

colcha de retalhos de partidos',

opositores, conquistou 56% dos
,

votos, contra 44% dados a

Rovira, que disputava a

reeleição
Rovira recebeu o apoio

iilCo'ndicional'dü pre'siderite,
.

.

além de milionários subsídios e

promessas de suculentos

investimentos federais. Foi a
. . . -

pnmeira vez que a oposiçao se

uniu desde a posse de Kirchner
emmaio de 2003. E também foi
a primeira vez que Kirchner
teve um revés eleitoral desde

que sentou-se no "síllón de
Rivadavia", como é conhecida
a cadeira presidencial.

Os misioneros foram às

urnas para eleger os

constituintes que reformarão
um único ponto da Carta

Magna provincial, o de permitir
- ou não - a possibilidade de

,

reeleição eterna do posto de

governador, O governo
desembolsou US$ 7 milhões em

presentes e prometeu US$ 630
milhões em subsídios 'especiais

.

/'

para a provmcia

•
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O en a assume erro

O . Departamento de

Naturalízação do Ministério
da Justiça holandês ÔW�,;tlOU
a expulsão de um bebê de
cinco meses' de mãe

tanzaniana e pai holandês,
numa decisão que ontem foi
reconhecida como 11m erro. O
diretor do órgão, Peter Veld,
explicou que a ordem de

,

expulsar.o bebê se baseou no
,

fato de o pai ter registrado a

filha de maneira equivocada,
dando' a ela o sobrenome e a

nacionalidade da mãe.

O casal foi comunicado
que teria 28 horas para que o

bebê abandonasse o país. Veld
disse que a mãe, que tem uma

permissão de residência na
,

, .

Holanda até 2011, conta

agora com 28 horas para

registrar a filha em seu próprio
passaporte. Os pais se

,

mostraram intranqüilos e

aguardam a tramitação de um

passaporte tanzaniano para a

filha. (EFE)

!

.

I

Islamistas começaram
uma revolta armada em

1992, depois que militares

apoiados. pelas autoridades
cancelaram uma eleição
parlamentar em que um

partido islâmico deveria

ganhar por temor de uma

revolução ao estilo da
iraniana. Estima-se que até

200 mil pessoas tenham
morrido no derramamento
de sangue que se seguiu.
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Duas pessoas morreram e

17 ficaram feridas depois
que rebeldes islâmicos

argelinos explodiram carros

ao lado de duas delegacias,
,

no Leste' de Argel. As

explosões simultâneas da

madrugada nas cidades de

Reghaia, 30km Leste da

capital Argel, e Dergana
foram as primeiras contra

delegacias dó: país' em rnaís
,ie cinco anos.

'STEEf

MÉXICO: MAIS TROPAS FEDERAIS CHEGAM A OAXACA PARA CONTROLAR REGIÃO
\

. ,

�Manifestantes, que controlam a

região por cinco meses, exigem a

renúncia do governador Ulises. Ruiz

O governo mexicano
,

aumentou ontem o controle
sobre a cidade colonial de
Oaxaca, que ficou sob o

domínio de manifestantes de
,

esquerda por cinco meses.

Com o apoio de helicópteros
e caminhões, tropas federais,
algumas armadas com fuzis,
entraram na cidade no'

domingo e assumiram o

controle' usando gás
lacrimogêneo e canhões de
/

agua.
Os policiais ocuparam a

praça central à' noite e os

manifestantes armados com

bastões de madeira e metal
I

.

se retiraram. O protesto
pretendia derrubar o

.
'

governador de' Oaxaca,
Ulise s Ruiz, a quem os

manifestantes acusam de

corrupção e repressão.
"Amanhã haverá um

,

novo banho de sangue", disse
Mario Jimenez, 18 anos, na

· noite de domingo, sugerindo
a renúncia de Ruiz para que

·

este problema não continue.

O presidente Vicente Fax
· prometeu acabar com a crise

antes de passar o poder para
o presidente eleito, Felipe
Calderón, em 1 o de
dezembro.

. As manifestações foram
iniciadas com uma greve de

professores em maio e

cresceram desde então, com
mais de uma dúzia de
mortos. O presidente
Vicente Fax resistiu à

pressão para enviar forças
federais antes, mas mudou de
idéia depois que três pessoas,

eze

Onde é:

incluindo um jornalista dos
Estados Unidos, foram
mortas a tiros na sexta-feira,
aparentemente por policiais
locais vestidos com roupas

. ,
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'EUA já perderam
100 soldados no

Iraque em outubro
O número soldados dos

,

Estados Unidos mortos no
.

Iraque em outubro subiu

para 100. Ontem, o comando
.' .militar estadunidense
anunciou a morte de um

fuzileiro naval, morto no

domingo, em combate, na
Província de Anbar

.

Outubro já era o mês com
o maior número de vítimas
fatais desde janeiro de 2005,
quando 107 militares dos
EUA morreram. O mês mais

,

.letal, no entanto, é novembro
de 2004, quando foram

registradas 137 mortes.

Desde a invasão do país'
árabe, em março de 2003,
mais de 2,9 mil soldados dos
EUA já foram mortos.

. Pesquisas mostram que um'

número crescente de
estadunidenses quer que os

140 mil soldados que estão

no Iraque comecem ao

voltar para casa.

A uma semana das

eleições legislativas nos,

Estados Unidos, o aumento
. da violência no Iraque e das
baixas entre os militares da
coalizão tem influenciado o

eleitor. Pesquisas apontam
que o Partido Republicano,
do presidente George
W.Bush, pode perder o

controle do Congresso
devido à política do governo
na guerra do Iraque.

,

O
O

.

O presidente do Irã,
•

Mahmoud Ahmaoiriejad,
ofereceu ontem publicamente
combustível nuclear 500/0 mais

. barato que o preço mundial e
" /

tncentivou os parses com

tecnologia nuclear a fechar as

fábricas para comprar o

combustível da República
Islâmica.

Ahmadinejad criticou

duramente às grandes
potências, principalmente o

Reino Unido, "por negar ao
. Irã o direito à energia nuclear

pacífica quando tem inclusive

•

mais
a bomba atômica". O

presidente foi interrompido
pela multidão que gritava
"Morte à Inglaterra".

Criticou o Reino Unido
tamb€rn por apresentar ao

Conselho de Segurança da
ONU projeto de resolução'
para sancionar o Irã. Disse que
o povo do Irã não deseja as

tensões, mas responderá com

força a qualquer tentativa
limitadora, ações que "não

,

,. /

conseguiram evitar que o pals
tenha acesso às conquistas
nucleares" .

•

••

Ina uer
•

revemr a

O legislativo chinês prepara
uma normativa destinada a

prevenir a "dependência
à

internet" entre os jovens do

país. Os membros do Comitê
Permanente da Assembléia
Nacional Popular, principal
órgão legislativo, se reuniram

no domingo para discutir a

emenda de Lei à Proteção de
Menores que incluiria este

item.

Os governos deverão
adotar novas medidas para
levar realizar pesquisa .sobre

30/1%�, 18:64 .

novas tecnologias -que ajudem
a proteger os menores de 18
anos da dependência aos jogos
na internet, segundo uma

prescrição acrescentada à

minuta da emenda. '.

Legisladores propuseram
que, os centros acadêmicos
aumentem o número de

computadores para evitar que
os estudantes freqüentem os

cafés, enquanto outros

sugeriram a limitação da idade
mínima aos locais para jovens
entre 16 e 18 anos. (EFE)

-
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No Iraque

Negociações
o , ,

governo iraquiano

começou uma série de
contatos com representantes
de vários grupos insurgentes
e opositores, na tentativa de
convencê-los a se integrarem
ao processo político 'do país.
As conversas começaram no

domingo, na embaixada do

Iraque em Amã, capital da
Jordânia e têm também o

•

objetivo de persuadir os

insurgentes para que se

; sentem àmesa de negociações
: com as tropas multinacionais

dirigidas pelos Estados
Unidos.
A. guerra sectária no .Iraque
mata mais de 80 pessoas por
dia.

No Paquistão

Confronto
Soldados paquistaneses
apoiados por helicópteros de
combate desencadearam
entraram em confronto
ontem com supostos rebeldes.
Na ação 80 pessoasmorreram

e o bombardeio aéreo destruiu
a instalação de treinamento

da Al-Qaeda no país.
Líderes locais e testemunhas
disseram que todos os mortos

no ataque eram alunos e

professores de uma madraça
em Chingai, uma aldeia da

província de Bajur.
A'Jaçao militar desencadeou

protestos em Chingai, Khar e
outras cidades de Bajur.

Na Palestina

Seqüestro
Homens armados seqüestra
ram ontem o agente huma
nitário espanhol Roberto Vila,
34 anos, na região central da
Faixa deGaza-nomais recente
caso de rapto de estrangeiros
no território palestino.
Vila

.
trabalha para a

organização Assembléia

Cooperativa pela Paz, um
grupo assistencial com base na

• •

Espanha. Ele foi seqüestrado
depois de visitar um projeto de
ajuda a crianças com defí

ciências físicas quando um

grupo de três'a quatro homens
armados os pararam.

Na Inglaterra

Adoção
A cantora Madonna foi

flagrada no domingo, no

aeroporto londrino de

Heathrow, com o bebê
malauiano que ela tenta adotar.
,

O processo de adoção de David
Banda sofre críticas de grupos
de direitos humanos que
afirmam que aConstituição de
Malavi determina que pessoas

que não residem no país
devem ficar com a guarda da

. ". .
'

cnança por ate um ano emelo

antes de conseguir a uma
custódia prelirniriar, o que já foi
concedido à cantora.

Madonna e o marido Guy
Ritchie conseguiram a guarda
tem orária do menino.

--
•

•

r
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COREIAS DO NORTE E DO SUL DEVEM
DISPUTAR AS OLIMPíADAS DE INVERNO
DE 2014 COM EQUIPES UNIFICADAS. "84

, -

PAULO' MALUF E O CAMPEAO
DE VOTOS PARA A CÂMARA
IDOS DEPUTADOS.' • 82

FINANCIAMENTO: BNDES VAI DESTINAR R$ 6 MILHÕES MICROCRÉDITO

Ande. A estimativa 'é que ofísicas .

Atualmente, a carteira de
crédito ativa da Ande
totaliza R$ 5 9 milhões,
apresentando cerca' de sete

mil clientes, dos quais 680/0
sâo mulheres. O crédito

repassado pela Ande é usado
83,90/0 para capital de giro e

70,80/0 no comércio, com

juros entre 2,9 a 3,99% ao

•

� Segundo cálculos,
83,9% do crédito é

· usado para capital
· de giro e 70,8% no

comércio, com juros
de até 3,990/0 ao mês

". . .. '"

empréstimo propiciara a

realização de 63 mil

operações de, microcrédito
, ' ,

. nos proximos cinco anos, o

que resultará na criação de

12,6 mil postos de trabalho,
considerando-se que, para
cada 100 operações rea

lizadas, são gerados 20 novos

empregos. Como se trata de
'

pequenos valores repassados,
podem facilmente se mul-

,

tiplicar,
São parceiros da Ande o

, .

Sebrae e a Fiemg (Federação \

da Indústria e Comércio de
Minas Gerais). A principal
parceira internacional da

. Ande é a ONG Visão

Mundial, dos Estados Uni

dos, que atua na área de
microcrédito no Brasil desde
1995.

A Ande (Agência Nacional.
de Desenvolvimento

Microempresarial) deverá
receber 'R$ 6 milhões . do
BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Econô
mico e Social) 'para expansão
das operações de microcré

dito produtivo elU quatro
estados do Nordeste e em

Minas Gerais. O microcré

dito, aprovado ontem pelo
banco, destina-se a micro

empreendedores e pessoas

A

meso

O empréstimo permitirá a

ampliação da oferta de
crédito da Ande' nos 78

_ ..
- ,- ,

municípios de Pernambuco, .

Rio Grande do Norte, Bahia,
Ceará e Minas Gerais, onde a

agência atua. Posterior

mente, o número de locali
dades atendidas poderá
aumentar,

O financiamento dobrará a

capacidade. de apoio da

-,
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Bancários mantêm reve

em esta os e 4 ca itais
"

'I' ,

,

A Contraf (Confederação
Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro)
informou ontem que os

bancários mantinham a

greve em três estados, quatro
capitais e no Distrito Federal.
As cidades que não

decidiram na esperar as

definições da reunião de hoje
entre a categoria e

representantes da Fenaban

(Federação Nacional dos
Bancos) foram: Rio de

Janeiro, Porto Alegre,
Salvador e Florianópolis,
além de Brasília, Pernam

buco, Maranhão e Rio
Grande doNorte.
Nas capitais do Rio Grande
do Sul e Bahia, além do Rio
Grande doNorte, somente os

bancos públicos - Caixa
.

Econômica Federal, Banco
do Brasil e' Banco do
Nordeste (no Rio Grande do
Norte) - aderiram à paralisa
ção. Outros sindicatos

negociarão novo acordo com

a Fenaban. e, amanhã,
decidem, em assembléias, se

aderem à greve.
A Federação propôs na

quarta-feira passada reajuste
de 20/0 em relação ao salário
atual. Os funcionários
reivindicam aumento real de
7,050/0 e participação de 5%
no lucro líquido dos bancos,
mais salário bruto acrescido
de R$ 1,5 mil.
Os banqueiros oferecem'

participação nos lucros e

resultados de 800/0 do salário,
além de R$ 816, reajustado

,
.

,
'.'

"

'. ,',
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•

,
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Estudo do Ipea (Instituto
N ac iona l de Pesquisas
Aplicadas) mostra que' a

·

carga tributária que incide
sobre os salários no Brasil é

quase o dobro da média

aplicada em outros países da
.

•

América Latina. Segundo o

instituto, o custo de contra-
•

tar com carteira assinada é de

26,8% do valor do salário

pago. Na América Latina e

Caribe a carga é de 15,90/0.
O objetivo do estudo
realizado pelos pesquisadores
Gabriel Ulyssea e Maurício
Cortez Reis era analisar os

impactos dos encargos
trabalhistas sobre o mercado
de trabalho brasileiro. Pelos
levantamentos, as reduções
nos encargos levariam a uma

. .

· queda significativano grau de
informalidade no mercado de
trabalho do país e contribui
riam para aumentos dos
níveis de emprego e de
rendimentos.
O estudo mostrou ainda que
o grau de informalidade no

m e r c.a d o de' t r ab a Ih o

brasileiro é um dos 'mais

Informalidade atinge 42,5% dos trabalhadores do Brasil

elevados: em 2004, os

trabalhadores sem carteira

correspondiam a 42,5% dos
assalariados do país,
enquanto os trabalha-dores
sem carteira e por conta

própria correspondiam a 49%
da força de trabalho.
O Ipea baseou-se nos dados
da Pesquisa' Nacional por
Amostra de Domicílios, de
.1992 a 2003.

"
"Os encargos podem estar produzindo efeitos negativos
sobre o nível de empregos e salários no setorformal"

/

, . .

,

-,

Trecho do trabalho desenvolvido pelo Ipea .

p
"

\
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· Dólar fecha a

segunda em

alta de 0,6%

,

O dólar encerrou a segunda-
·

feira contado a R$ 2,158 para
a venda, com queda de 0,60/0.
Ontem, o Banco Central
pagou R$ 2,162 para comprar

· dólares no mercado de
câmbio à vista em operação
encerrada às 15h18.

A Bovespa (Bolsa de
Valores de São Paulo) fechou
o dia com alta de 1,6%,
37.031 pontos.

,

��
1:1

�.
, �

.
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Energia elétrica
,

está até 30%
•

mais barata

,

'o:,: :':,_,'"

, .

Depois de semanas em

alta, o preço do MWh recuou
até 300/0. As maiores quedas
foram na

/ região Nordeste
onde a energia. está cotada a

R$ 52,23 em todas as cargas.
Nas demais, o recuo foi

_ superior' a 16%. Nessas

regiões, as cargas mantivera
m os valores de: R$ 110,38
para a pesada; R$ 108,98
para a média; e R$ 105,57
para aleve..

I'
,

. ,
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ELEiÇÃO: URNAS REFLETEM EFEITO MENSALÃO E SANGUESSUGA

• ••

•

•

..
"

..... Denúncias tiram a
•

·

vaga do senador
'

..' Ney Suassuna, mas·
.

.

Palocci é eleito ..
Collor e Maluf

.
'voltam à Câmara'

\

••

.

,
� . .'

..
.. ' '

": _.�
.

.

- .

· '. A· -efervescência da
. ,

·

campanha, corn <)�usações e

denúncias
..
de' pirie' a parte,

:provocaram . alteraçoes
..... significativas no quadro geral
da pol ítica 'I nacional ..

.

'. ··r .'. "j"'"
.: Surpresas e reviravoltas de

.

_ Ó'itima' hora marcaram as
.

'

-

"
"

.
.

�-

, eleições. Embora alguns
líderes conseguiram voltar ao

Congresso, alguns. caciques
regionais ficaram fora. No

.' Seriado, Eduardo Suplicy
(PT,SP) e o ex-presidente josé
Sarney (PMDB,AP), por

www.cinemabrasileiro.net

exemplos,' tiveram

dificuldade para voltar à

Casa. Já Ney Suassuna

(PMDB,PB), acusado de
envolvimento na máfia dos

sanguessugas, não se reelegeu,
perdeu a cadeira para o

tucano Cícero Lucena.
O ex-presidente Fernando

Collor (PRTB-AL) se elegeu
senador. Mas a surpresa maior

foi a eleição do estilista
,

Clodovil Hernandez (PTC),
terceiro mais votado para a

Câmara Federal por São

Paulo, e deve levar na

bagagem urnoutro deputado
da legenda. O ex-governador
Paulo Maluf obteve votação

. consagradora. Também no

'. Estado, o ex-ministro da

Fazenda, Antonio Palocci

(PT), denunciado pela polícia
de Ribeirão Preto, foi eleito
deputado federal ..

Clodovil foi o terceiro candidato a deputado federal mais votado em São Paulo

Enéas Carneiro, que em

2002 fez mais de 1,5 milhão
,

de votos para deputado
'federal, levando para a

Câmara dos Deputados
outros cinco integrantes do

,

Prona, foi reeleito, desta vez

conquistando apenas os

Marconi Perillo (PSDB�GO)
foram eleitos senadores .

A decepção ficou por
conta do PT, com

,

desempenho abaixo do

esperado para a Câmara
Federal. Já o ex-ministro Ciro
Gomes (PSB) foi o mais

votado no Ceará, onde o

irmão, Cid Gomes, se elegeu
governador.

- '

votos necessarlos para uma
.

vaga. Os ex-governadores
Joaquim Roriz (PMDB-DF) e

,

sur reen e na
• •

vence o can

,
., .. .'

-

. ,

•

r
I
,

,

.' ,G ex-ministro J acques
,_., .

.... Wagner (PT) foi a maior
·

�Jrpl,'e;a das eleições de

'ctomin.go. Foi eleito em
'.

"<i' -, "....

..

'

..... primeito turno governador
\ ", .: /'

.

, ,

. .' da: Bahia derrotando Paulo
: ..:, ... �;>" ",' .

SQ],l,to (PFL) e parido fim a
<,' " .� , . ..", -.

, ;:1'6 -anos consecutivos de
-( . . .

» •

Jí -:heg;emoni'a do partido 'do
',-1•..,,",,, '

� ':�enaâor Antônio Carlos
'. ;,. " '. -

- \ .

.

: ivlagalhães no comando do
"

t,stado: Na disputa Rara o
�

"
,

<5énado, João Durval (PDT)
,��'nceu

.

o candidato de
· '1.\CM, Rodolpho Tourinho

·

(PFL) .. -

No início, as pesquisas
de intenção de votos'

·

apontavam a reeleição do
-atual governador, até corn
tranqüilidade. No decorrer.
da campanha, as consultas

•

já mostravam a possibili-
dade' de um segundo turno

no Est'ado. A reviravolta só

.

foi percebida na pesquisa de
·

boca-de-urna, que dese
nhou um quadro de vitória

·

'de Wagner no primeiro
,turno, com 50% dos votos

-válidos. O candidato dO,PT
fez3.241.948 votos, 52.,890/0
do's votos válidos. '

'Jacque Wagner foi
ministro do Trabalho e

Emprego do governo Lula,
entre janeiro de 2003 e

janeiro de 2004. D.epois
assumiu a Secretaria

Especial do Conselho de
Desenvolvimento Econômi
co e Social. Mas tarde, foi

Veda Crusius e

Olívio Dutra vão

para o 2° Turno
•

I e,
,

AE

\

Contrariando as pesqui- .

sas de intenção de votos, que.
apontavam um segundo
turno entre 6 atual governa
dor Germano Rigotto
(PMDB) e o ex-ministro das

Cidades, Olívio Dutra (PT),
a candidata do PSDB avan

çou na reta final da campa
nha e ficou em primeiro lugar
na corrida ao governo do Rio
Grande do Sul.

A atual deputada federal
Yeda obteve 2.037.546 votos

ou 32,90/0 do total de votos

válidos. Dutra, primeiro'
prefeito petista do Porto

Alegre, e ex-governador do
Estado, fez 1.695.898 votos,

27,3°10. Uma disputa voto a

voto com Rigotto, que

conquistou 1.679.488 -

27,12% dos votos válidos. A

diferença entre Dutra e

Rigotto foi de 16.410 votos,

apenas 0,180/0.
Até o início da votação,

Rigotto era considerado o

favorito, segundo pesquisas
de intenção de votos. Dutra

aparecia em segundo lugar
e Yeda em terceiro, sem

chances de disputar o segun-'
do turno. O quadro só se'.
alterou corn a pesquisa de

boca-de-urna, que apontou
a candidata do PSDB em

primeiro lugar.
. ,

A medida em que as

urnas foram sendo apuradas,
foi-se confirmando a pesqui
sa de boca-de-urna.

•

,

,

,

.� .

r

Jacques Wagner derrota a hegemonia de ACM na Bahia

designado ministro das
Relações Institucionais.
-, O atual governador Paulo

Souto obteve 2.637.776
votos ou 43,03% do total de
válidos.

',j"(; ,

Reunião define estratégia dó: PT
O presidente Lula (PT)

reuniu-se ontem de manhã,
no Palácio do Planalto, com a

coordenação política do

governo. Na pauta, análise da
, , ,

estratégia para tentar garantir
a reeleição. O segundo turno

das eleições acontece no dia
29 de outubro.

.

Dentre as mudanças de
rota na campanha, está a

disposição de participar dos

próximos debates ..A "novída-

de" foi anunciada pelo minis

tro das Relações. Institucio
nais, Tarso Genro, e pelo
coordenador da campanha,
Marco Aurélio Garcia, logo
após a confirmação da

realização do segundo turno.

Lula atribuiu a queda na

etapa final (as pesquisas
. , .

apontavam vi torra em '

primeiro turno) aos erros do
PT, sobretuto relativos ao

,

.

dossiê contra tucanos.

•

•
,

, ,

I

O presidente Lula (PT)
recebeu das urnas 46,6
milhões de votos, 48,60/0 dos
votos válidos, e Geraldo
Alckmin (PSDB) 39,9 mi

lhões - 41,630/0. Lula venceu

em duas regiões e 16 em

estados. Alckmin foi o mais

votado em três regiões
(Sudeste, Sul e Centro

Oeste) e 11 estados, entre
eles, dois dos cinco maiores

colégios eleitorais do país: São
Paulo e Rio Grande do Sul.

Em São Paulo, com cerca

de 28 milhões de eleitores,
Alckmin conquistou 54,20/0
dos votos válidos, e no Rio
Grande do Sul, com 7,7
milhões eleitores, obteve

55",76°10. Lula teve votação
expressiva no. Nordeste.
Ficou com 66,770/0 dos votos
válidos. No Maranhão,
recebeu mais de 75% dos
votos e Alckmin 18,81%. Na

região Norte, Lula fez
56,080/0 dos votos e Alckmirl.
36,32%.

No Sudeste, Geraldo
;

Alckmin foi o melhor coloca-
,

do, mas com uma vantagem
apertada, decorrente dos
votos em São Paulo. O ex

governador ficou com 45,210/0
dos votos válidos e Lula

,

alcançou 43,280/0. São Paulo
,

foi o único Estado da região
onde Lula não ficou em

primeiro lugar. Nos outros
estados do Sudeste, 9

presidente venceu. No Espírito
Santo, teve 52,970/0 dos votos,
em Minas Gerais, 50,8°10, e no

,

Rio de Janeiro, 49,180/0.
.

Alckmin começou a

carreira política em

Pindamonhangaba, onde
nasceu. Lula iniciou na vida

pública como presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC.

,.,

eoesscam
"

a
"-

amara
•
,

.

O ex-governador Paulo
Maluf (PP) foi o campeão de
votos no Brasil, conquistou

.

739.827 votos. O segundo
deputado com mais votos do

.

país foi Ciro Gomes (PPS),
'ex-ministro da Integração
Nacional e ex-governador do
Ceará, com 667.830 votos.

,Em terceiro lugar
aparece o ex-repórter do

programa Aqui Agora, Celso
Russomano (PP), com

, '

573.524. Em quarto, Clodovil
.

(PTC), com 493.951.

271.939 mil votos. Com 25

anos, Manuela é dirigente da
UNE (União Nacional dos

Estudantes) .

Fábio Faria (PMN), foi o
mais votado no Rio Grande
do Norte, consegui 195.148
votos. Em Sergipe o campeão
foi Eduardo Amorim (PSC),
com 115.466 votos. A ex

prefeita de Florianópolis,
�

Angela Amin (PP) obteve
174.551 votos ou 5,42% do
total.
A mais votada de Goiás

,

O deputado Antônio foi Dona Iris (PMDB), com
Carlos Magalhães Neto 201.229 votos. No Paraná, o
(PFL-BA) foi reeleito com mais votado para a Câmara
436.966 votos, ficando na dos Deputados foi o tucano .

quinta posição. O ecologista .

"

Gustavo Fruet, com 210.662 .

Fernando Gabeira (PV) foi votos. Em segundo lugar no
o deputado mais votado no Estado, ficou Ratinho [unior,
Rio de Janeiro, obteve filho do apresentador de TV,
293.057 votos no Estado. No Carlos Massa, o Ratinho. Bm

•

Rio Grande do Sul, a Rondônia, a mais votada foi
campeão de votos foi Marinha Raupp (PMDB),
Manuela (PCdoB), com com 65.420 votos.

www.brimagens.com.br

Maluf provou que ainda tem um eleitorado cativo em São Paulo

-

I
� 1

�,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



· I------------------------�

O CORREIO DO POVO
< I
"

,

I> GLOBO - í 81'1

Sinhá Moça
Juliana confessa a Frei José sua revolta
contra o Barão. Dimas acha que não sairá
vivo da senzala. Bastião confirma para
Cândida e Virginia que o Barão trancou-o

· pensando que era Rodolfo, Balbina e Justo
·

procuram pelos filhos na senzala e sao

presos. O Barão ameaça Cândida, casoela
o abandone. Rodolfo e Sinhá Moça contam
que estão indo embora e o Barão pede que

·

eles esperem o dia clarear. Rodolfo
· começa a duvidar que o Barão tenha .

pensado em matá-lo. D' Barão expulsa
; IJusto e Balbina da senzala e manda Dimas
, .paa o tronco. O Barão chama Rodolfo para
.mosírar-lhe o ouro e diz que tudo é dele,
'pede que Rodolfo seja seu aliado e deixa,
? com ele o encargo de descobrir como

, I Bastião chegou ao ouro.

•

· ,

,

; I> GLOBO - i 9H

Cobras e Lagartos
•

; I Leona diz que se mostrar a carta de Omar à

c' policia vão todos para a cadeia. Luciano
·

escapa dos enfermeiros. Leona diz a
· J Estevão que quer que a mansão seja
:( colocada em seu nome e que a Luxus seja
vendida. Alberto entra na casa de Luciano
com um mandado, mas não o encontra.
Luciano vaga perdido em pensamentos
confusos. Eva confessa a Serafim que
muitas vezes Esmeralda se apossou dela.

; Leona sai atrás de Duda para contar tudo.

; Estevão corre atrás de Leona. Luciano
, compra uma moto. Otaviano diz a Leticia e
•

Alberto que não sabe onde está Luciano.

Foguinho brinda à justiça com o espectro
de amar. Leona encontra Duda.

,

•

I> GLOBO. - 21 H

Páginas da Vida

,

Miroel e Anna tomam vinho e relembram o
, passado. Giselle e Luciano tocam piano
juntos. alivia fica em dúvida se o homem

que ela está vendo é Léo e Silvio também
não tem certeza. alivia tira a dúvida com o

maitre, que conhece Léo há anos. alivia
escreve o número do seu celular em um

lenço, onde enrola o anel de Nanda, e pede
ao maitre para entregar a Léo. Anna e

Miroel se beijam. Médicos examinam Zé,
que passou mal, e levam-no para o

-

hospital. Sandra manda Thelma não se

meter com Jorge. alivia atende o celular e
Léo pergunta se é Nanda. Marta sente. uma

sensação estranha e deixa cair a xícara de
c.,

café. Olívia marca encontro com Léo em

i:' sua casa. Luciano e Giselle fogem dos
I

homens ameaçadores. Giselle é

atropelada. Léo se encontra com Olívia na

capela.

,
� SST - 18f130

•

Rebelde,

r

,

Até o fechamento desta edição os

capitulas de "Páginas da Vida" ainda não
haviam sido editados.

,

, I

: ' Cajuru está dormindo na oca, Pajé fuma,
; pensativo. Teleco continua amarrado. Vara
-

olha desesperada para fora e vê o fogo na
.' aldeia. Pajé diz que chegou a hora da luta.

-: Vara manda as guerreiras pegarem as

armas. Tiniá solta Teleco. Brandão ordena
•

,

.

para que os jagunços atirem nos indios.
"

' Vara quase acerta Brandão. Brandão
· revida, Teleco salva Vara. Iru e Vopanã
, '.

conseguem se livrar das cordas e saem

para ajudar a aldeia. Pitoco chega aflito na

fazenda e avisa que estão atacando a

aldeia. Juba, Geraldo e Mariano saem para
· ajudar os Guaporá. Emilio fica sem
,

;�: palavras com o novo visual de Cecilia e da

;' um presente para ela.
.

-,
• •
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� RECORD - 19!115
•

Bicho do Mato'.

> RECORD .. 20h

Cidadão Brasileiro
· Lulza conta que Camllo tentou.
•

.;=, aproximação com ela, chamando-a para
-.

�:. jantar. Antonio não gosta, diz que seria
::. melhor enfrentar Camilo, pois cada vez
-

':
.

ficará pior a situação. Luiza está tensa e
•
"

" liga para seu apartamento, e pergunta para...
',.

::' sua mãe Cleo se Dóris melhorou da febre,
-� Luiza pede que Cleo vá ver a Doris no qto.
:;: Cleo desliga telefone, e vai ao quarto ver
<,

: _ Dóris e fica apavorada ao ver que ela não
"

;< está. Cleo liga para Luiza que está com
,

':: . Antonio, e diz que Camilo levou Dóris e lê
,

t; .

bilhete que deixaram. Luiza fica apavorada,
=:. Antonio tenta acalmá-Ia. Luiza sai
..

;.., imediatamente para ir em seu
-,

',,: apartamento, Antonio diz que irá junto mas
� ela pede que ele fique.

,

TERÇA-FEIRA, 3 de outubro de 2006 13B
._

,

,

,
,

��OUTRO GÊJNERO

.

''II
•

,

, ��CASORIO
Suzana Vieira oficializou o

romance com o policial
Marcelo Silva, no último

,

sábado (3D), na Capela do
Patronato Operário da Gávea,
no Rio de Janeiro, A atriz

chegou antes do noivo com

um vestido branco assinado
por Carlos Tufvesson.
Mas, durante a festa, ela
trocou por outro vestido,
desta vez, preto. Alguns
famosos como Bruno=..:..!='---__�---'l,

Gag/iasso, Camila
Rodrigues, Bárbara Borges,
Letícia Spiller e Arlete Salles

.

-

comemoraram junto com a

atriz.

��RANKING ��SHOW
A banda Inglesa, Deep
Purple, se apresenta em

terras brasileiras no dia 26
de novembro. Desta vez no

Curitiba Master Hall (Rua
Itajubá, 143), em
Curitiba/PRo Os ingressos
estão à venda por R$ 200,
estudantes com carteirinha,
maiores de 60 anos e para
quem doar 1 kg de alimento ...

não perecível, o ingresso é ::

R$ 100. Com mais de 35 li
anos de carreira, a banda "

, .

trás na bagagem sucessos �
como "Smoke On The Water" �
e "Black Night". .")

-
••

redacao@jornalcorreíodopovo.com.br
,

"

,

DIVULGAÇÃO

Lançamento
O jornalista e radialista Marcelo Luiz

,

lança nessa sexta-feira (6), às 19h, o livro.
,

E preciso saber viver! Volume II • .-
Mensagens, na Livraria Grafipel do

'

Shopping Breithaupt. O livro é uma '

coletânea de 93 mensagens, que leva o I':
. selo da editora jaraguaense Design e .)

custa R$ 25. O evento é aberto ao 1

público e reunirá leitores num bom bate»
"

,

papo. · ,

• J

Seminário
A "VII Semana de Estudos Jurídicos da -

Unerj" acontece entre os dias 16 a 19 de
'outubro no Centro Universitário. O
evento é dedicado aos alunos do curso de
Direito da instituição. E nos dias 20 e 21,
haverá um seminário no Cejas,
denominado "Estudos em Homenagem
ao Ministro Paulo Galotti", focado em:

Direito Penal; Direito Empresarial;
Direito Administrativo e Direito
Trabalhista. . 'f

,
,,

,

A nutricionista Sabrina An.dré Rosa, é a responsável pela elaboração do novo e exclusivo cardápio do Restaurante da Arweg, oferecendo alta
qualidade e rigoroso controle dos alimentos servidos no estabelecimento

·

,
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Boa ação , .

O Grupo PX Amigos de Jataguá promove no dia 7 de outubro (sábado) uma arrecadação de brinquedos e alimentos para serem
,

distribuídos para as famílias carentes na região. Nesse dia, eles estarão na Praça Angela Piazera, a partir das 7h30 para coletar
as doações. As arrecadações serão entregues as famílias no dia 12 de outubro; quando o grupo promove o evento "Dia da

Criança Feliz". '

5\ partir (lê 1?..� 1(),()()

Arte
Duas exposições ocupam o espaço cultural da Biblioteca Padre Elemar Scheid, do Centro Universitário de Jaraguá do Sul,
dando oportunidades ao público apreciar o talento de artistas regionais. Márcia Adriano, de Blumenau, apresenta até o dia 9 de
outubro a mostra de pinturas intitulada "Simbiose", enquanto o artista corupaense Filipi André de Amorim revela até o dia 7
sua arte com a exposição "Magos". A visitação, das 8 às 22 horas, é gratuita e aberta à comunidade em geral.

.
.

,

•

,

Aries 20/3 a 20/4
Já que o dia sugere vida social, encontros e

papos corn pessoas interessantes (sim,
paqueras também), o que você está esperan
do? Quer um convite especial, decretos
oficializando a diversão? Claro, você é o chefe,
você manda, ariano, mas não exagere. Varnes
lá, misture-se ao seu povo. A multidão traz

grandes lições para o verdadeiro líder.

4Câncer 21/6 a 21/7
Dois pra cá, dois pra lá, e você prefere mesmo

ficar na sua ... Quando a gente não está a fim
de entrar no baile e sair valsando pelo salão,
asslstir pode ser a melhor alternativa. Há muito

que se inspirar nas cores, sons e climas que
rolam nessa festa. Tudo que você precisa para
depois montar a sua parte do show, criando
arte por toda parte.

Libra 23/9 a 22/10
Acostumado que é a ver o lado engraçado das
coisas, hoje você vai estar ainda mais risonho.
,

E como se uma brisa entrasse pela sua janela
ajudando a liberar a mente de todos os

problemas. Um bom momento para respirar
fundo, aliviar as tensões e deixar falar apenas a

voz interior. Não fique surpreso se, numa

dessas, um arco-íris colorido aparecer.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Está inconformado, amigo cabrito? Não adíanta

. ficar empacado aí. Aceite que a vida também �
feita de mudanças repentinas, quer você queira,
quer não. Todo mundo sabe que você gosta de
ter tudo sob controle, sem surpresas, mas nem

sempre é possível ter as rédeas da situação. .•
Resolva- pendências & pendengas emocionais, '

destranque seus caminhos.
'

Touro 21/4 a 20/5
Mundos e gentes ao seu redor estão mudando
rapidamente e você não está conseguindo
conviver com Isso? Realmente, você gosta de
coisas concretas, com fortes raízes. Não
nasceu para a superficialidade. Entretanto,.é.
bom se lembrar que há períodos em que
mesmo as mais belas árvores precisam ser

podadas para permanecerem dando frutos.

Leão 22/7 a 22/8
Algumas inseguranças e flutuações estão
deixando você um tanto quanto no ar? E
quanto mais você tentar grudar as patinhas no

chão, mais você escorrega? Não é exatamente
o dia ideal para decidir novos rumos pra sua

v·ida, rei Leão. Deixe decisões sobre
casamentos e separações, empregos e

demissões, sins e nãos para outras ocasiões .

Escorpião 23/10 a 21/11
Nem todo mundo lida bem com críticas, por
mais positivas e bem-intencionadas que elas
sejam, Mas também não preclsa sair
detonando o autor, não.é verdade? Se alguém
encostar o dedo nas suas feridas, respire fundo,

I
conte até 1001 e não perca a calma. Quem sabe

parte do que lhe disseram não é um pouquinho
verdade? '

Aquário 21/1 a 18/2 :

.

A Lua está em Aquário, sugerindo que você dê
uma atenção especial ao lado pessoal. Procure
sincronizar suas oneas, eliminar os ,

pensamentos inconvenientes, Han? Claro, você
sabe fazer isso muito bem, mas talvez não ande
dedicando o tempo necessário. Comece .'
limpando as gavetas de casa ou do escritório.
Sem perceber, sua mente irá trabalhando junto ..

Gêmeos 21/5 a 20/6
Atençãô para a chamada. A, B, C ... F, Gêmeos?
Presente, é claro. Apesar de meio distraído, vo
cê é um ótimo aluno e aprende com facilidade.
Sabe aquele problema que parecia insolúvel?
Pode ser que finalmente você resolva, e sem

se embananar. A bagagem de informações que
você acumulou nesses anos todos de escola
vai ücar ainda maior: prepare a mochila,

Peixes 19/2 a 19/3
Para você, que adora ficar de molho, o período
parece ideal, não? Nem tanto. A idéia é olhar
para dentro sim, mas para se auto-avaliar e •

modificar atitudes. Você nasceu para viver um

grande amor e, se as coisas não estão tão boas
como gostaria, é provável você tenha uma

escaminha de culpa. Pare, reflita. Quando a

gente quer, tudo tem solução.

Sagitário 22/11 a 21/12
Pode tirar a toga e guardar o martelinho de
madeira, não é dia de julgamentos. Deixe a

peruca branca no armário, abra mão de ser
•

tratado por excelência, a palavra final sobre
todas as coisas não precisa ser promulgada
hoje. E não se preocupe "com os resultados, lei
& ordem não serão prejudicadas se você ágir
só com o coração.

Virgem 23/8 a 22/9
Os planos infalíveis para conseguir isto e aquilo
estão pedindo um outro rumo, amigo Virgo?
Use sua praticidade a seu serviço, então.
Meditar e elevar seus pensamentos para
nobres causas, aposte nisso. Você já está
cansado de saber que não há como compensar
frustrações com orgias gastronômicas e

extravaçârclas no shopping. ,

\ ,
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Indianos das forças da ONU aguardam o reforço das tropas do Líbano

•

, '.�
. .

,
" :

. ,

','

'

Unidades 'do Exército
,

,

,libànês se deslocaram ontem
"

'para'vilârejos na fronteira do
, _', país.wão '. se' unir a forças, de. , .

,

". paz da ON.U, para controlar
.

.

. ,-

, a reg.ião, reduto do grupo
BezB�llah há uma década.

.

O Líbano exigiu a saída de
. ,

Israel da parte libanesa do
, vilarejo de Ghajar, alertando
para problemas, caso o

Estado Judeu não saísse.

Ghajar fica na fronteira
entre o Líbano e territórios

capturados por Israel da Síria
durante a Guerra dos Seis

Dias, de 1967.
As forças israelenses

deixaram o Sul do Líbano no

domingo, m-as ficaram no

pequeno vilarejo. A retirada
obedece aos termos de uma

trégua da ONU que pôs fim

ara
•

a ar
ao conflito entre Israel e

guerrilheiros do Hezbollah. "

Forças da ONU disseram

esperar que as tropas de
Israel saiam de Ghajar esta'
semana, para completar a

, retirada.
O Hezbollah já declarou

que não aceitará que Israel

fique no vilarejo. O xeique
, Nairn Kassern, vice-chefe do

grupo, afirmou que a

comunidade internacional
tem que se certificar de que
Israel deixe Ghajar.' .

, "Qualquer negligência
em se lidar com esse assunto

(não sair dos territórios

ocupados por Israel) nos dá
o direito completo de
confrontar a ocupação sem

, revelar quando ou como",
ameaçou Kassem.

/ •

,

•

emlam
•

VI
, ,.,

oao
Os médicos que

operaram o papa João Paulo
II em 1981, quando foi

, baleado, tinham certeza que
'ele morreria na mesa de

•

cirurgia, contou o ex

'secretário do pontífice,
cardeal Stanislaw Dziwisz,
hoje arcebispo de Cracóvia,

,

na Polônia, no livro de
memórias, a ser lançado em

.
.

2007. Dziwisz disse ainda

que os esforços para salvar
o papa foram prejudicados

por Ulna série de problemas.
No capítulo intitulado

"Aque las Du as Balas",
,

Dziwisz re lernbr a o que
sentiu quando o turco

Mehmet Ali Agca atingiu o
"'r I, / Ipapa. tentei segura- o, mas

foi como se ele estivesse indo
embora devagar", escreveu

Dziwisz, que serviu a Karol

Wojtyla por quase quatro
décadas, desde o tempo em

que o futuro pontífice era só
um bispo na Polônia.

,

,.,

oe em ;'

,

,

,

-Os aeroportos indianos de

Varanasi, ,Nova Délhi e
c

,

• -

Calcutá foram postos em
'

estado de alerta por uma

.possível tentativa de

seqüestro do avião da rota
/

India-Nepal. No aeroporto
de Varanasi, o ,mais próximo
do Nepal e largamente
utilizado para as rotas ern

direção a esse país" sofreu a

intervenção rápida de uma

força e todos os passageiros

de embarque ou desemb

arque em direção a Katman
du estão sendo controlados
minuciosamente.

Todas bagagem nos três

aeroportos são verificadas. A

segurança do aeroporto de'
, '

Varanasi informou que o

terminal está em estado de
alerta máximo. Por trás da

possível tentativa 'de

seqüestro estaria o grupo
Caxernira Lasker-e-Taiba.

I

VIOLÊNCIA: GUERRA SECTÁRIA DEIXA 52 MORTOS NO IRAQUE

, ..
.

' ..... Crimes são atribuídos a extremistas
sunitas e esquadrões da morte xiita,
que transformam o país num inverno,

Pelo menos 19 pessoas
morreram e várias ficaram
feridas em diferentes

ataques ontem no Iraque, e

outras 14 foram seqüestradas
em Bagdá.' Acredita-se que

esquadrões da morte

envolvidos em ' uma

persistente onda de violência
. sejam os responsáveis pela
maioria dos crimes. Mais

cedo, em Suwayrah, 40
quilômetros ao sul de Bagdá,
foram encontrados os corpos

decapitados de sete pessoas.
,

Outros dois corpos foram
encontrados em Bagdá. As
vítimas foram baleadas e

tiveram os braços e as pernas
amarrados. Os corpos
apresentavam sinais de
tortura. Com isso, sobe para
50 o número de cadáveres

com sinais de tortura e

execução encontrados no

Iraque entre o domingo e

ontem.
,

Ontem, 14 funcionários
de lojas de informática foram

seqües trades perto da'
Universidade Técnica de

Bagdá. Homens armados a

bordo de sete carros

invadiram as lojas e

capturaram os trabalhadores.
•

Trata-se do segundo
seqüestro em massa em

apenas dois dias em Bagdá. '

No domingo, 26 funcionários
de uma indús tria

alimentícia, em Bagdá,
foram seqüestrados por
homens armados. Na

segunda-feira, foram
encontrados seus corpos.

Nos últimos meses, a

,

IRAQUE

o
, sRA,

>
autoria de casos similares foi
atribuída a extremistas

sunitas e esquadrões da
morte xiitas engajados, em
atos de violência sectária.

Coréias devem
unificar equipes
olímpicas

\ I

As Coréias do Norte e do
Sul devem disputar as

<' Olimpíadas de Inverno de
2014 com delegação
unificada. Os dois países vêm
há tempos tentando reunir as

delegações e chegaram a

negociar para formar uma

equipe única para os Jogos
Olímpicos de Pequim, em

2008, mas as negociações têm
sido marcadas por problemas
políticos.

"Estamos planejando ter

uma delegação unificada até

,

os Jogos de 2014", revelou o

secretário -geral da candi
datura de Pyeongchang,
Bahng [ae-heung, acrescen
tando que, por enquanto, os

países estão assumindo como

fato consumado a unificação
das delegações.

Em setembro, o Comitê

Olímpico Internacional
reuniu, integrantes das'

delegações das duas Coréias,
na Suíça, para ressuscitar as

negociações.' O Norte

suspendeu vários projetos de

cooperação com a vizinha do
Sul, incluindo a unificação
da delegação olímpica, em

represália à decisão de retirar
a assistência alimentar ao

país, medida que por sua vez

foi uma resposta aos testes

com mísseis realizados'pelo
Norte.

\

ro

•

O ex-presidente do Irã,
Mohammad Khatami, vai se
encontrar com o papa Bento

16, no Vaticano, no dia 26
•

de outubro. No dia seguinte,
participar de um simpósio'
sobre o diálogo íslarno
cristão, na Universidade

Gregoriana, em Roma. O
encontro ,acontece no

contexto da reação
muçulmana ao discurso feito

pelo pontífice sobre o Islã.
,O programa da visita será

anunciado dentro de poucos
dias, 'mas a embaixada

•

, •• r

ra VISI ara

iraniana junto à Santa Sé já
informou que "tudo está

confirmado". Na pauta do
encontro "Muçulmanos e

cristãos discutem o tema da
laicidade, da modernidade e

da democracia". Essa é a

segunda'
_

vez que, a

Universidade Gregoriana
sedia um evento que envolve
o Irã.

'

A primeira aconteceu em

2004, durante .as celebrações
do 50° aniversário das

relações diplomáticas entre a

Santa Sé e Teerã.

\

A secretária de Estado dos
EUA, .Condoleezza Rice,
disse não se lembrar do então

chefe da CIA, George Tenet,
tê-la, alertado sobre um

,

provável ataque da Al-Qaeda
contra o país, o que acabou
acontecendo em 11 de

, '

, setembro de 2003.
"D h /

,

o' que ten o certeza e

de 'que me lembraria se

tivesse sido avisada, corno

afirma esse relato, de que
, -

estava para acontecer um

ataque nos Estadós Uriidos. A

•

- .
•

idéia de que eu, de alguma
forma, ignorei isso, é o que eu

acho incompreensível",
.

retrucou Rice. Ela era a

conselheira de segurança
nacional na época.
,O "State of Denial", do

jornalista Bob Woodward,
, ,

relata a reunião em' 10de

julho de 2001, entre Rice,
Tenet e o chefe da OIA da
divisão de combate ao

terrorismo. "Não tenho
conhecimento dessa

reunião", reforço Rice.
'

O CORREIO DO POVO

Na Palestina
Assassinato
Militantes do Fatah
mataram o comerciante

Nasser Al Jafari, 26 anos, em

[ericó, porque ele se negou a,

fechar o estabelecimento
comercial. Já são dez o

número de mortos em

confrontos entre milicianos
do movimento islâmico
Hamas e do nacionalista
Fatah, desde os distúrbios do

domingo, nos quais cerca de
100 pessoas ficaram feridas.
O Fatah declarou greve geral
de protesto contra o governo

-

do primeiro-ministro Ismail

Haniyeh, do Hamas, na

Cisjordânia.

No Vietnã
Tufão
Moradores da região central
do Vietnã começam a repa
rar os estragos causados pelo
tufão Xangsane, que deixou
16 mortos no pais e mais de

,100 nas Filipinas. Cerca de
800 mil pessoas estão Sem

energia elétrica 11á dois dias
nas cidades litorâneas de

•

Danang e Hoi An.
Os prejuízos causados pelo
tufão na parte antiga de Hoi
An ainda não foram
calculados. Em 1999, a

região foi 'declarada
patrimônio da humanidade

pela Unesco, por sua

arquitetura, com

construções do século Xv.

Na Colômbia
Acordo
'As Forcas Armadas

,

Revolucionárias
,

da
•

Colômbia estão dispostas a

iniciar o processo de

"reconciliação nacional"
/

com o governo apos a

denominada troca

humanitária. Segundo as

Fare, quando terminar o

intercâmbio dos 58 reféns
, ,

em seu poder em troca dos
500 guerrilheiros presos,
"ficará em dia a busca 'de

alguns acordos para superar
o conflito social- e armado

que afeta o país". O grupo
propôs a desmilitarização de
dois departamentos do Sul
do país e a suspensão das
ordens de captura dos

principais líderes

Na Inglaterra
Invasão
U In homem armado com

Ulna faca foi preso ontem
,

,

após escalar um muro e en-

trar em uma área reservada
da residência oficial do

prerniê britânico Tony Blair.
A polícia descartou ligações

, ),
, �

com terrcnsmo, mas nao.
,

revelou as razões doinvasor.
Ele foi preso por suspeita de

agressão a um oficial de

polícia e foi levadà para' a
delegacia central de Lon-

I

dres, para prestar depoi-
mento. Blair, que estava no

local na hora do incidente,
não comentou o incidente.

•
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