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51 TAC

Médicos e

'prefeitura
perto de fechar
acordo
O impasse gerado pelo
Termo de Ajuste de
Conduta (TAC), pode estar

perto fim. O,Ministério
Público garante a

possibilidade de flexibilizar o

cartão-ponto. Depois de
i

muitas reclamações e

ameaças de pedidos de
demissão por parte dos
médicos, o tempo de sobre
aviso nas unidades de saúde
deve ser incluído na jornada
de trabalho.

•

PSDB parte
para o

ataque contra
oPT

,

18 I GAS

Bolívia quer
controlar
refinarias da
Petrobrás

•

Eventual aumento do preço
do gás boliviano não deve

. ,

acarretar prejuízo para o

consumidor brasileiro.
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31 CASO CANARINHO: NEGOCIAÇÃO ENTRE EMPRESA E PREFEITURA TERIA SIDO ILEGAL
•

•

\
•

Relator da CEI (Comissão Especial de Inquérito), criada em

abril para apurar supostas irregularidades em negociação
entre a prefeitura e a empresa Canarinho para quitação de
dívidas com o ISS (Imposto Sobre Serviços), o vereador
Ronaldo Raulino protocolou ontem o seu parecer final.
Raulino não quis se manifestar sobre o conteúdo do relatório

antes da análise dos outros membros da CEI, mas adiantou
que o documento aponta a ocorrência de irregularidades na
transação. Se a conclusão da comissão for pela legalidade da

operação, o processo será arquivado, derrubando o parecer do
relator. Caso contrário, irá ao plenário para votação e pode
acarretar a cassação do prefeito.

Ilowsl
Ummétodo

t perfeito,

para quem quer
segurança
na hora dese
comunicar.

o A sI o M

•

•

aulas vip • business • tradução • cursos pra viagem
•

.,
v

• •

,
,

31 POLÊMICA

Vereadores
,

'

cobram fim
•

do horário
redúzido

41 COLETIVA

Governador
reeleito

•

anuncia

prioridades
,

• I« rli

,

.' ,

Luiz Henrique da Silveira,
governador reeleito de Santa

Catarina, concedeu ontem,
na capital, a primeira
entrevista coletiva depois da
vitória. LHS anunciou as

ações de governai, a
terceira etapa da reforma'
administrativa e falou

,

também sobre a relação
que pretende. ter COlU o

governo federal.

4BI NOIRAQUE

Saddam
Hussein
no banco
dos réus

,

•

A

48 I PANICO
•

Aviões
israelenses
voltam a

sobrevoar
\

Beirute

•

IMÓVEIS

r
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• EDITORIAL
• •

Por decreto, exercendo

legítimo' direito
constitucional, o prefeito

- ,

Moacir Bertoldi estabeleceu

de interferência direta do
Ministério Público.

Segmentos populares
também reclamam.' Os

turno único na prefeitura de .. questionamentos que vem

[araguá do Sul amparado na

alegação de que é preciso
economia de guerra para

equilibrar as finanças já
combalidas há algum tempo.

__
E, por decreto, foi o autor de
uma nova polêmica. Mais
uma vez, por entender não
ser importante o diálogo com
o

,

poder Legislativo, não

apenas com os que ainda lhe
dão respaldo na· Câmara de

•._]
.

Nereau,ores, mas, e

, principalrnenre , com

vereadores de oposição.
Acabou municiando por.

mais algum tempo. a

trincheira adversária. Que
não se limita, é bom que se

diga, às quatro paredes da
chamada Casa de Leis.

•

Como se não bastassem
outros

.' Ij),fopedi-m,e.n.tos
polêmicos; .urn í\d:ele�; a

proposta de.i o.l'.ita:'çãü" -da
Guarda Civil Municipal, por

•

.
enquanto engavetada depois

• FRASE
" "

..

, ,. "

.

sendo feitos, pertinentes
quando não eivados de

rompantes demagógicos, já
tem um histórico anterior. Na

administração passada' o

mesmo procedimento foi
adotado e nunca se soube

qual foi o resultado da real
economia. Neste governo, a

,

. .'

'partir de 2005, medidas
saneadoras adotadas com a

'

,

mesma finalidade também

vigoraram, mas até hoj e
. ,

nmguern apresentou

• CORREIO DO LEITOR
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, .

numeras conststerite s e

convincentes. Afinal, do
lado de fora quem trabalha
oito horas por dia, que paga
os impostos e, por

conseqüência, até o salário
do prefeito de R$ 15 mil,
quer saber, entre outras

, ..coisas, o 'que· .l·eva o

Executivo a .pagar salários
.

.

2IÍhtegBa.is"para' 05 servidores
com jornada reduzida em

duas horas. Assim sendo, a

O CORREIO DO PO'[O
J

,

pressão popular por

explicações também é

legítima, como legítimo foi
o ato do prefeito ao optar
pelo novo expediente nas

repartições públicas
municipais. Até porque no

quesito dos salários nada
será economizado. Ao

, . .

contrario, o gasto continua

o mesmo, mas com menor

produção e produtividade.
O restante da propalada
economia também tem de
ser comprovado para
justificar o procedimento e

aí incluído o novo
•

direcionamento dado ao

dinheiro poupado. A
" . , -,

pratica, porem, nao e

exclusiva da prefeitura
jaraguaense. O próprio
governo do Estado já a

adotou há pelo menos oito
-

.

,

anos e, da mesma forma,
paga os salários integrais por
meio dia trabalhado' sem
nunca se saber de forma
clara o que tem significado
para a dita economia de
recursos. E isso não tem sido
até agora motivo de

preocupação na Câmara de
Vereadores de J araguá do
Sul.' Deveria, porque os

salários dos servidores
estaduais também são pagos

.

em parte com impostos
arrecadados no município.

"Dialogar faz parte da política. Não se corta o diálogo com ninguém. Mas isso não é abrir
.

.

a porta para cooptação. Vamos fazer a mesma oposição que fizemos no primeiro
mandato; um� oposição dura, enérgica, sem deixar de votar o que for fundamental para o

P
� " {�
ais. ..' ,

\

Afastada exigência de 'certidão
narratóna' dos processos em

tramitação para expedição de eND

j' .

dos Tribunais ria internet.
N a prática, isso significa

uma redução da burocracia
enfrentada pelo contribuinte

.

no momento em que requer
a
r

expedição da' Certidão

Negativa de Débitos (eND),
uma vez que desde à início

do mês de outubro/2006 já é

possível a sua obtenção com

a dispensa da apresentação
das referidas 'certidões

narratórias', ou de 'objeto e

pé' como preferem denomi
nar alguns cartórios judiciais,
necessárias, principalmente,
para a comprovação da

efetivação de penhoras em

eventuais executivos fiscais
•

(que tem o condão de

suspender a exigibilidade do
tributo e ensejar a liberação
do referido documento).

. Bruna Dantur, integra a

banca da Cassuli
Advogados Associados.

Vale mencionar que além
de amenizar os problemas
enfrentados pelos con

tribuintes no momento da

renovação das CND's - que
tem validade por seis meses

- a nova orientação/postura
da PGFN (de exigir
declaração do advogado ao

invés de 'certidão narratória'

expedida pelo cartório

judicial) atende, pr in c i

palmente, às incisivas

manifestações/reclamações
dos órgãos do Poder

Judiçiário que ao invés de
impulsionar os processos (o
que já não é tarefa fácil),
tinham que destacar
considerável parcela de seu

reduzido contingente para
atender à mais essa exigência
fiscal.

,

,

, .

Show do Coral da Unerj
Tive a oportunidade de assistir ao show

anual do Coral da Unerj no pequeno Teatro
da SCAR. Aliando cenografia, dança e

música, o Coral fez um passeio pela história
do Brasil. De maneira simples mas criativa,
os quadros se sucediam de forma dinâmica e

didática, possibilitando ao público aliar o

prazer da boamúsica e da arte a uma reflexão
histórica .. Quando universitário, vivi a

realidade da opressão da ditadura militar, e

foi impossível não sentir um arrepio diante
da encenação da música de Milton
Nascimento: "Cálice", que também pode ser

lido como "Cale-se".
O espetáculo teve suas limitações, claro,

por ser um grupo amador, com poucos
, .

recursos para a montagem ceruca e tempo
•

escasso para os ensaios.

Acadêmicos, envolvidos em

compromissos com o trabalho e o estudo,
buscam no coração a força para fazer o melhor

..."Do lado de fora, quem trabalha oito horas por
dia quer saber o que leva o Executivo a pagar
salários integrais por jornadareduzída'

•

•

no coral. Diante das dificuldades, o resultadq,
alcançado sobressai. 1

, .

E preciso registrar essemomento do Coral-
da Unerj e cumprimentar a todos que dele

participaram, a dedicação , talento e

sensibilidade dos coralistas, a direção daJ
maestrina Liara e a todos que colaboraram.
Nos meus tempos de estudante, sempre tive«
a oportunidade de participar de teatro, músicai
e coral. Prezados acadêmicos coralístas k
Tenham a certeza que, se hoje' ainda nã� .

. }

percebem, o tempo lhes mostrará cr

importante significado da arte para a formação
profissional e pessoal.

Os gregos antigos diziam: "Para a mente,
a filosofia; para o corpo, a ginástica; para o

,." J

espmto, a arte .

Parabéns! Valeú.
}

.

João Arnoldo Gascho, Professor do Centro'
Universitário de Jaraguá do Sul

,

Conservadorismo e identificação popular
Passada a ressaca eleitoral, o resultado

previsível se sucedeu. Luiz Inácio foi eleito,
apesar de seu partido histórico. Cruzou um

período de início de crise política e conseguiu
passar por cima de uma cadeia de escândalos
de corrupção sistêmica. Lula emplaca uma

vitória nas urnas materializada por 58.295.042
votos. Neste artigo, veremos aspectos algumas

•

A Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional editou, em

•

>

25 de setembro de 2006, a

Portaria 'no 905, através da

qual suspende a exigência de
certidões. n ar rat

ó

r ias ou
. .

.

.

explicativas expedidas pelos
órgãos do Poder Judiciário,
pelo menos, até que seja
editada nova versão do
"Manual de Procedimentos

para. a Ce r rifica
ç
ão de

Regularidade Quanto à
.

,

Dívida Ativa da União".
No lugar da certidão o

contribuinte poderá apre
sentar" à Procuradoria uma

'declaração, subscrita pelo.
advogado que acompanha a

questão, devidamente acorn

panhada do extrato de anda-

! mente processual atualizado

l obtido diretamente do site

+Do presidente do PSDB, Tasso Jereissati (CE) sobrfJ a relação com o governo Lu/a.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorrelodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
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varravers congruentes para a vitoria .

Ainda na crise, lembremos que a primeira
vitória foi conseguir descaracterizar algo
engendrado na máquina do governo como

simplesmente episódico. Não o foi, em

nenhum momento. Indo ao limite da

responsabilidade, podemos afirmar que toda
a estrutura central do partido foi preparada
por seus operadores de modo que

proporcionasse condições de governabilidade
para Lula. Considerando o padrão de

comportamento dos políticos profissionais,
de seus negócios de governo e dos
investidores dos consórcios político
eleitorais, não é nenhum exagero dizer que
executaram um comportamento "tolerável".

Este grau de tolerância está na raiz da
hipótese que levantamos aqui. Não é preciso
ser especialista dos bastidores de Congresso e

,
ministérios para saber que o jogo é pesado.
Nenhum governo é coisa para amadores, e

isto é uma premissa válida para todo e

qualquer regime político. Não estamos com

isso dizendo que a corrupção é algo inevitável,
portanto, cinicamente deve ser tolerada.
Muito pelo contrário. Digo que a forina de

proceder vai ao encontro de uma

normatividade real, aceita como instituição
de regras informais, não escritas, mas de fato
exercidas. .

A "tolerância" começa na própria
,

narrativa discursiva. E refletida nos
I

eufemismos de linguagem, a mesma que retira
, .

direitos históricos, adjetivando de

"flexibilização". A carga de linguagem trás

consigo o contrabando ideológico. Trata de
.

restauração como reforma; e de reforma como
revolução pacífica. Ou seja, desmagnetiza as

palavras para amortecer seus efeitosna escala

O CORREIO DO POVO
Fundado em 10 de maio 1919

/

,

•

!
)

1
de consciência do cidadão comum e

desorganizado.
Consideramos que o discurso conservador

mareou o tom da campanha de ambos os

candidatos. Isto porque a idéia de mudança
veio acompanhada da garantia' de
"responsabilidade". Assim, mantivemos a

certeza da linha de continuidade na cultura'

política histórica. A mesma que levou a uma

abertura "lenta, gradual e restrita"; seguindo
.

na lógica de. um presidente da "Nova

República" que era pilar de sustentação da
ditadura militar; passando por um filho da

oligarquia nordestina e nesta linha seguimos.
Em uma campanha conservadora, movida

por ataques midiáticos, sem nenhum

interesse estratégico em jogo e commilitância
apática, o resultado era esperado. Primeiro,
porque a máquina do Estado foi e sempre será
usada no jogo da reeleição. Jámanifestei antes,
penso ser o estatuto da reeleição um absurdo
em um país como o nosso. Como há pouco
controle e muita tolerância do poder estatal
no uso da estrutura gerada com o esforço
público, a tendência é o presidente reprisar o
mandato. Termina transformando a eleição
em um plebiscito de seu governo.

Segundo, porgue na essência da proposta
de governo, podemos afirmar que o mandato
inicial de Lula foi equivalente ao governo
de FHC por oito anos. Não entro no aspecto
valorativo, até porque tenho discordância.
com os dois governos ..Mas, na essência das

decisões, o governo Lula foi ao encontro

das margens que o antecessor deixou

negociáveis por dentro do jogo. Não quis
nem tentou avançar em nada estratégico e

tampouco o fará. nos próximos quatro
anos.Identidade popular é coisa séria e

fundamental para os destinos de um povo.

Importante demais para ser desgastada em

uma corrida eleitoral pré-definida. Tal
,

como nossos recursos naturais e talentos

tecnológicos, outra vez o país joga fora um

de seus bens mais preciosos .

Bruno Lima Rocha é cientista político

Diretor edltortal/administrativo: Francisco Alves
Editora: Patricia Moraes

r
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CEI DO ISS: RELATÓRIO FINAL APONTA IRREGU,LARIDADES

,
•

,

'.

C,ELSO MACHADO
,

.;. Comissão decide
se documento vai
ao plenário ou se

sera arquivado
,

)ARAGuA DO SUL- Relator
da CEI (Comissão Especial de
Inquérito)' criada em abril para

.

apurar supostas irregularidades
em negociação entre a prefeitura
e a empresa Canarinho para

quitação de dívidas com o ISS

(Imposto Sobre Serviços), o

vereador Ronaldo Raulino

protocolou ontem de manhã na

Câmara de Vereadores o seu

parecer final. O vereador disse
,

"preferir não se manifestar sobre
o conteúdo do relatório antes de
.ser analisado pelos outros

anernbros da CEI, mas ao O
iCorreio do Povo adiantou que o
-documento ratifica a ocorrência'
rde irregularidades ria transação,
rf'como já.era a opinião de muitos
rvereadores". A denúncia foi

cprotocolada na Câmara em

rrnarço último pelo secretário'

l:geral; 'dGl' ;,PSB," Emerson
rAlexandre Gonçalves. "N a I

.minha ótica, ele (o prefeito) agiu
"

ssern O· amparo de lei", disse

fIRaulino:.l� ,E exemplificou: "A

f,negociaç', foi fechada no dia 23

.de dezern �ro de 200S, mas a lei
. \ '

saprovada
.

pela Câmara

.autorizando a transação diz que a

cvigência só se daria em primeiro

• MOSAICO

I

po I ltl ca@iornalcorreiodopovo,com,br

,

Hora de cobrar -'
, '

, _

.

:", ' .'� :."
.

, ,""\',
,

"
" \

, 'EIlJ. meio às comemorações no domingo; depoísdê conhecido
o resultado da eleição para governador, Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) repetiu em praça pública alguns compromissos que
tinha assumido com Joinville, suamaior base eleitoral e que lhe

,

. garantiu mais de 185 mil votos. Depois de-enumerar algumas
das promessas de. campanha diante de milhares de pessoas,
gritou a plenos pulmões: "Vamos arrancar os trilhos da cidade",

'

referindo-se a malha ferroviária da América Lauria Logística,
que tem 581 quilômetros em se. Então, é hora de quem o apeou
cobrar. Afinal, LHS não diz que governa sem discrirninar? Em
São Francisco do Sul, com o mesmo problema, já existem R$
25 milhões garantidos do governo federal. Lá, as obras devem

começar ainda em novembro.
.

_,

'

•

"

,

,

,

,

,

ARQUIVO/CP

, ,

Segurança 1 '

Secretário de Segurança,
Púbüca e Direito do Cidadão
Dejair Vicente Pinto esteve
em Jaraguá do Sul na
segunda-feira à noite, Veio
reprometer parceria do
Estado na instalação de
câmeras para monitoramento
de ruas centrais anunciadas
antes e durante a campanha

,
eleitoral. Segundo ele, a

pedido do governador reeleito
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB),
.

,

f

S�gurança 2
O sistema não é barato, mas

,

já se mostrou bastante',
· eficiente em oidades

próximas, como Joinville e

Blumenau, onde vários.
_.

d . ' crimes já foram resolvidos,de janeiro de 2006�'" Isso, segun 0_ tributação do município e do 'conclusão da maioria dos "

porque os bandidos foram
o relator, leva a concluir que a . então secretário de Finanças . membros da CEI for pela flagrados pela vigilância .

empresa foi beneficiada corn .500/0 Sérgio Félix. Quando depôs, o ;: legalidade da operação, o processo , e Ietrô n i'c a.O si stema lrnptlc a
de desconto ernmultas e juros de, prefeito,' cQnfit�oli'" q ':le a.' ') Iler;ª, arquívado., derrubando o

, ":instalaçáo de uma central.
'mora� de' maneira irregular. O negociação.foi ·feita. entre e�e, na . ,p,\]-rec;e,r :9;0 !:e;�a-,tor! ,�m caso '.. >com cvigf[ia;__,de; 'PMSj�21,horas
relatório foi produzido a partir de presença do procurador geral - contrário, irá. a plenário para· por dia, Mas, pejo custo

_
..

vários depoimentos, entre eles do [urandyr Bertoldi, e um diretor votação. Se aprovado, implica benenclo, justifica.
,

prefeito Moacir Bertoldi, do ex-
.

em dependências da própria processo de cassação do mandato
prefeito lrineu Pasold (PSDB), do empresa. Agora cabe ao do prefeito.Além de Raulino e

diretor da empresa Décio Bogo, . presidente da comissão, Pedro Garcia, fazem parte da comissão
do procurador geral do Garcia (PMDB), convocar os vereadores Terrys da Silva

município, [urandyr Bertoldi, de reunião com todos os membros (PTB), Eugênio Moretti Garcia
três funcionários do setor de '

. para analisar o relatório. Se a (PSDB) e Dieter Janssen (PP).

Vereador não quis detalhar conteúdo, mas adiantou existência de irregularidade

Pels sim
Sexta-feira é ponto facultativo
na prefeitura de, Jaraguá, que
fecha as portas às 13h3Q de

hoje e-só reabre na segunda-
· feira pela manhã. Segundo o

· prefeito Moacir Bertoldi, a

medida se faz necessária
,para proporcionar economia
de recursos públicos, E

permitir que servidores com

parentes enterrados em
, . , . .

ouros murucrpros possam Ir
· aos cemitérios,

Ir
O

Quando da criação da CEI (Comissão Especial de Inquérito) em abril o vereador
Rudolfo Gesser (PP) disse que, independentemente do resultado, iria. representar
contra o prefeito Moacir Bertoldi junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado) e

MP (Ministério Público), E o fez. Mas, segundo disse, evitou dar publicidade para
evitar comentários de que tal atitude teria ligaçõescom o período eleitoral. Gesser, '

um dos autores da criação da CEI, mas que se negou a participar como membro
('� ,

alegando "jogo de cartas marcadas", protocolou as representações nos meses de

julho e agosto últimos, O vereador insiste que a negociação, formalizada entre os
meses de novembro e dezembro do ano passado, apresenta irregularidades. Alega,
como o fez o relator, que lei aprovada pela Câmara permitindo a negociação só

vigorou em janeiro de 2006, Além do que as notas fiscais emitidas pela prefeitura
�; i

trazem datas de 16 e 17 de janeiro deste ano, A empresa pagou dívida em tomo de
R$ 194 mil com a lei de dação de bens móveis e imóveis, repassando dois ônibus
usados à prefeitura avaliados em R$ 142 mil. A empresa foi beneficiada por outra lei

que concede descontos de até SO% sobre multas e juros de mora, pagando o restante,
'

,
,

cerca de R$ 19 mil, em espécie.

(�.'

, (

()

IJ

o

')

ff

1

,

Cá eIá
,

,

"
.

O turno único, adotado pelo
· prefeito- Bertoldi alegando "

necessidade de economia,
desde Esperidião. Amin (PP)
existe rias repartições
públicas estaduals. Também
com meio expediente e

salário integral. Diante de

pressão dos servidores,
, Amin e LHS até se

apressaram em dizer que não
mudariam nada se eleitos. E

.. nihguém diz nada,

,

Guesser se negou a participar da comissão

21 .

-Câmara aprova fim do horário reduzido adotado na prefeitura
)ARAGpA DO SUL- A Câmara

de Vereadores aprovou moção do
vereador Dieter Janssen (PP)

llsmdirigida ao prefeito Moacir

,OO:'Bertoldi, pedindo o fim do horário
único. Na campanha, cobrou a

-_vereadora Maristela Menel (sem
partido) a promessa foi outra.
"Disse que nunca iria adotar turno
único e nunca- decretar ponto
facultativo". Implantado com a

finalidade de produzir economia
de recursos orçamentários para

.

despesas de manutenção da

, �.

máquina pública (ar "diminuição de cargos comis-

condicionado, energia elétrica, sionados" e a reavaliação dos
telefone,material de expediente e locais alugados, onde funcionam
combustíveis, entre outros itens) alguns: serviços do governo.
o horário reduzido de oito para seis "Esse horário é uma falta de
horas estaria prejudicando parte respeito com aqueles que

dàpopulaçãoquesótemoperíodo trabalham o, dia -inteiro".
da tarde para resolver problemas Janssen defende que o salário

'ligados ao município. Além disso, também deveria ser pago
segundo overeador, os salários dos proporcionalmente às horas
servidores, que agora trabalham

. trabalhadas. A decretação de
duas horas a menos, são pagos' pontos 'tacultativos, como

inte-gralmente. Sugeriu outras' ocorre neste final de semana

formas de economia, como a também é assunto questionado

,Pingo nos "is"
Secretário de Obras
Públicas, .Alberto João
Marcatto acaba de ser

·

convocado pela Câmara, em
.

requerimento de Jaime
Negherbon, para esclarecer
sobre serviços de pavimen
tação, macadamização e, .

patrolamento das ruas ainda
. , .

.não beneficiadas com

asfalto, É possível acreditar
. .

-

que algumas rnáqulnas ainda
sao do tempo do ex-prefeito
üurval Vasel? .

pelo vereador. A moção acabou

aprovada por cinco votos contra
quatro. Além do autor, votaram
a favor os vereadores Eugênio
Garcia (PSDB), Maristela
Menel (sem partido), Rudolfo
Gesser (PP), e Jurandir Michels
(PV). Votaram contra os

vereadores. Ronaldo Raulino

(PL),.Ademar Winter (PSDB),
Pedro Garcia (PMDB) e Terrys '

da Silva (PTB). Jaime
Negherbon (sem partido) se

absteve da votação. (eM)

, .

.
'

Faltam dels,
. .

Dos cinco maiores
. , ,

municípios do Vale do

ltapocu, o Iribunal de
.

Contas do Estado ainda não ..

.
" '/ '

/

apreciou as contas do .

"

,

exercício de 2005 das.. ' , ..
' ,

prefeituras de Jaraguá, do -.

Sul e Guaramlrim. Os
prefeitos de Corupá,

.

Schroeder e Massaranduba
já passaram pelo crivo do.

,

TCE sobre gastos .do ano
'.,

"

passado. lodos. foram
.'

.

aprovados,

. ,
,

. "
.

-; +�. l'

,
".

'

,

,
" '

,

Números , ,
"

, ,

, .

,O PT, nas entrelinhas,' tenta '

. , .

transferir só para si os ,

méritos da. vitória de Amin ,

,

no segundo tumo em '. . I

Járaguá do Sui. O partido.
cita os 20,002 votos dados
a José Fritsch no, primeiro

,
., I

_

•

. turno, Teriam os. petistas,
, sdzinhdsi transferido os .;

.

; i !
,
.

'
.

19,44'7-votos p mais que .:
. l

, !_AmiJ:1 obteve no sequndo«i' '1 (]
turno? Se no, PP o convfvio" '

,

compulsório, na,o agradou,
agora piorou.,

"
'

Para pensar
Do professor de direito da
Univali, André tupl; "Claro
que o apoio do PT a Arnin '

'

foi um fator importante, '

.. ,'.
• '. "-:! ",.

Mas sinCeramente hão.
\ 1

' ,

• • ,
, 1

acho que se Amin fívesse. ,i

declarado apoio antes' ab'
., .,

PT o quadro tosse
diferente, A transfefêhcicf 'J

.�

de voto do PT para' Amin é
. ,Ji

•

difícil. Até me '.'

,

surpreendeu", ,
... ' ",';

.' ,.' .'.. �
':/"'("" �.

PT comemora:" ]i',
I o,. :, "11-

"As urnas. de Jaraguá do'
"

· Sul continuam vermelhas::: ' ..�
, '" _. '. I

•

A frase é do coordenador
_', .,,'

da campanha de Lula na
reqlão, deputado estadual "

Dionei Walter da' Silva (PT)..
·

,

O presldente Lula, que no

prlmerofurno fei 31,186
.

votos, ficando atrás de I,I.
,

Geraldo' Alc�min (PSDB),
saltou para 38,807 votos no

segundo turno, firmando
.. vantagem de 7%, sobre .o
tucano,

·

Para refletir
,

Para o muro de '

.-

lamentações de políticos
que não se conformam
com o resultado das

eleições de outubro, a

coluna dá, de graça, frase

qe autor desconhecido, que
.

pode servir como reflexão
.

..

·

para as próximas disputas
ao lado daqueles riluy
amigos: "Eu só não temo a

.,

morte, porque' ela é fiel. O
'

resto só me trai",

I
, !
,

i
,

I
,

i
,

"
,
..

•

,
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•

POUCAS & BOAS

Cefet
O Cefet de Jaraguá
do Sul está com

inscrições abertas

até o próximo dia

14. A instituição
federal oferece os

cursos técnicos

nas áreas de

e letra rn ec ân i c a,
,

moda e estilismo, •

e têxtil: malharia e

confecção, todos

grátuitos.
Informações no

site

www.cefetsc.edu.br

ou pelo telefone

3275-0911.

\

Representação
..

Encerrado o processo eleitoral, as expectativas estão todas
voltadas para a representatividade da região junto ao governo

I

,: estadual. Vereadora Maristela Menel apresentou requerimento
• para que o governador reeleito indique nomes de Jaraguá do

• •

. Sul para compor o secretariado. E que, segundo ela, antes do
"

segundo turno Luiz Henrique não deu qualquer garantia disto.
Pelo contrário.

I

I

t

a Obrigação?
•

. Portal
O: Portal da Etnia

Alemã, em

construção no Rio

Cerro I, às

margens da SC-

413, será

inaugurado no

próximo dia 25,
informou o diretor

da Divisão de

Turismo, Leõnidas

Nora. O tempo bom

tem facilitado o

andamento das

obras, a cargo da

empresa

paranaense Giralda
,

Construções.

Resta saber até que ponto Luiz
-

'.�. Henrique tem obrigação de incluir
'-'

,� Jaraguá do Sul no primeiro
! .

.;"
escalão do governo. Primeiro

•

porque o adversário Esperidião
I ,

Amin foi mais votado que ele na

cidade. E também porque, com

exceção do PS.OB, os demais
o partidos da coligação
concorreram à Assembléia, e sem

êxito. Se os votos recebidos pelos
c'

três candidatos fossem

, concentrados em um só, a eleição
estaria garantida, e, por.

.

conseqüência, a
,

representatividade também.

Prometido
Ainda assim, no que se refere à

Câmara Federal, Luiz Henrique
,

prometeu na última visita dele a

Jaraguá do Sul que a
, ,

. representatividade política do

'. município estaria garantida com a

" reeleição dele. Isto através do
I)' deputado federal Paulo Bauer,
I;'

candidato à reeleição que ficou

• '0

,
,

•
,

como primeiro suplente, mas que,

segundo LHS, voltará à Câmara.

Só se as lideranças do PMOB,
•

•

PSOB e PFL não consideram

Paulo Bauer um representante
nato da microrregião ...

•

I
I
,

•
,
,
•

i

I
,

J
I

Já era 1
Rebatendo declarações da vice

prefeita Rosemeire Vasel, o

deputado Oionei Walter da Silva (PT)
afirmou em' entrevista que a

presença dela na chapa de Fritsch

"atrapalhou". Com a crítica, não

restam dúvidas de que o PT não tem

pretensão de atrair a ex-PL, como
era cogitado nos bastldores. Se

Agricultoras
Epagri e prefeitura
de Guaramirim

promovem no

próximo dia 8 o

oitavo Encontro

Municipal de

Mulheres

Agricultoras; no

i

:
,

!
I
,
,

,

I
I

·

,

,
,

tinha, pode esquecer...
,

; Já era 2
•

,

•

Da mesma maneira, fica
, ,

praticamente descartado o

.

Parque de

Exposições
Perfeito Manoel de

Aguiar. Na

programação, que

começa às 9 horas,

palestras sobre

"direitos da mu

lher" e "rílscutindo

questões de

gênero". Também

haverá uma

palestra show com

o tem "A força do

alto astral".

•

,
,

i

,

..

ingresso da vice-prefeita no

PMOB, como também era
I

í
,

cogitado. Na segunda-feira, o

presidente do PMOB, Carlos

Chiodini, afirmou que o apoio dela

e, principalmente, do prefeito
Moacir Bertoldi a Luiz Henrique,
pouco contribuiu. "Tem que

, sistematizar, analisar os erros
•

cometidos. Mas neste momento,
considerando o grau de satisfação
com a administração, ele (o
prefeito) não veio a acrescentar

muito a nossa campanha".

I
,
,

I

"
"

O CORREIO DO POVO)

CONVOCAÇÃO EXTRA: PROJETO SERÁ ENVIADO PARA AL NO DIA 2 DE JANEIRO

•

PATRíCIA GOMES

� Luiz Henrique concedeu
ontem a primeira
entrevista coletiva
oficial pós-eleições

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI) - Luiz Henrique da
Silveira, governador reeleito de
Santa Catarina, concedeu
ontem, 11a capital, a primeira
entrevista coletiva oficial pós
eleições. Acompanhado pelo
governador Eduardo Pinho
Moreira, por deputados federais
e estaduais e representantes dos

partidos da coligação Todos por
Toda Santa Catarina, ele

. .. _,

anunciou as primeiras açoes 110

sentido de preparar a transição
de governo. e também a

convocação extraordinária da
.

Assembléia Legislativa em 2 de

janeiro - período de recesso

parlamentar - para a apreciação
e votação de um conjunto de leis
necessárias à terceira etapa da
reforma adrninistrativa. Luiz
Henrique falou também sobre a

relação que pretende ter com o

governo federal e as propostas
para Santa Catarina.

�

TRANSIÇAO
Napróxima terça-feira, às 10

horas, será anunciada a equipe
encarregada do processo de

. - � .

transiçao para o proximo

governo. "Ela vai comandar a

elaboração da terceira etapa da
reforma administrativa e da

descentralização e preparar o

conjunto de leis que será

enviado à Assembléia no dia 2
de janeiro", explicou Luiz

Henrique. Segundo ele, as

Secretarias Regionais serão
•

divididas em três níveis: as oito

meso-regionais COlll status de
Secretaria de Estado é as micro

regionais em dois níveis, com
status de agência de

desenvolvimento, condição que

já têm hoje. "Haverá

reengenharia das funções de

confiança, estabelecendo
tamanhos e estruturas diferentes
entre as de nível l e 2 e as meso-

•

- -

•

•
-

•

�trljrll�1{}JJl1€'
'-'" ..

'

1

1

, \
, I
<;

-

•

e rhunicípios, viabílízando os

Estados e dando autonomi�
financeira e administrativa ao�
municípios. A segunda premis��,
é de que o tratamento do governo
em relação aos governadores db!
PMDB seja de colaboração,
participação e integração, e não

um tratamento

)
,

Primeira entrevista de LHS foi acompanhada por políticos da base aliada

regionais", completou LHS.
Também entrará ern vigor a

reforma administrativa

aprovada em 2005, que
determina que a metade dos

cargos sejam ocupados por
servidores de carteira.

. que implantamos enl Santa

Catarina, sem discriminar quem
quer que seja. Ternos que superar
esta política velha da

discriminação, da perseguição,
da raiva e do ódio. Ternos que
fazer política de aglutinação.
Acho que construímos um bom
momento de aglutinação e

vamos prosseguir nosentido de

ampliá-la".

discriminatório". t'\
Sobre a possibilidade dí!>

aproximação com o PT n,�
Estado, Luiz Henrique disse qlit,

.

"em política nada é impossível",
• J

..

. )

PLEITOS ()
Luiz Henrique enfatizou que'(1

as reivindicações catarinenses
.

. I
. são bern conhecidas. De uma

•

lista de 30 já enviadas ao governo-t
federal, elencou quatro como

"

principais: a estadualização das
,

-,

BRs que atravessam o territórid
(

catarinense e o envio da Cide
r

correspondente , à

negociabílidade dos títulos do
".

Ipesc; os depósitos da Petrobrás
no Fundo Social; e o cadastro d'a
CPMF para melhorar a nossa

arrecadação. Para LHS, uma da1
primeiras ações dó presiderrêé
deveria ser mandar a Petrobras

depositar 50/0 no Fundo Socia]..
CARGOS

Também na próxima semana

os partidos da base de apoio a

!.-HS se reunirão para detalhar o
.

critério de composição do
,

governo, conforme acordo pré-
estabelecido que' obedecerá à

proporção dos votos nas eleições
parlamentares de cada partido.
No dia 31 de dezembro, todos os

ocupantes de cargos de

confiança serão exonerados. A

medida, segundo Luiz Henrique,
"visa estabelecer uma forte
conexão entre a nossa bancada
de 27 deputados na Assembléia
e a nossa representação de' dois
senadores e 10. deputados
federais no Congresso

•

Nacional",

•

GOVERNO LULA·
"Tive a paciência de esperar

por dois anos respostas do

governo federal, e não as tive.

Cansei. Não fui mais a Brasília e
,

tratei de resolver os problemas
pelas nossas forças, sern

depender do governo federal".
Luiz Henrique, durante
encontro 11a segunda-feira COlll

o presidente nacional do PMDB,
Michel Temer, diz ter defendido
ll!ll posicionamento partidário
comum quanto ao apoio ou não

ao governo federal. No

encontro, LHS também

apresentou duas propostas que
considera importantes para o

partido iniciar a conversar COlll

Lula. "A primeira é o novo pacto
federa tivo, começando pelo
compar tilharnen to . das

contribuições qlle foram criadas
,

sem a participação dos Estados

.,

"Isso seria o primeiro gesto de boil
vontade com os prefeitos de SCi),
inclusive com os prefeitos do
PT". . [J

SE FOSSE O LULA •

LI

RESULTADO
DAS URNAS

"Não importa se ganhei ou
perdi 11Ull1 município. O qlle

importa é que eu tenho q lie ser

responsável, por 11111a 110va

cultura político-administrativa

"Ell, se fosse o Lula, diante
da dimensão dos votos que

recebeu, declararia hoje: 'VO,lJ
convocar uma constituinte

,

exclusiva', para em seis mese1s
fazer um novo pacto federa

tivo, as reformas política,
fiscal, administrativa, fiscal e

tribu tária, para descentralizar
este país. Mas nem vou falar
nisso, vou falar simplesmente
numa emenda constitucional,

,
I

d iz e ndo que a CPMF e as

o u tr as contribuições serão

divididas e n tr e os Estados,
municípios e a Federação, 11ca

,

',..., r
...

.mesrua proporçao em que e

distribuído o IPI, o que já daria
UIU grande start na economia

d r "
este palS .

Lesmann garante que .0 PDT terá um candidato a prefeito ,

.

I
próprio Lessmann, também Presidente da República .uma possível dobradinha com O

candidato a uma das 40 cadeiras (Cristovam Buarque), a PT ern 2008. Reconhece 'a
à Assembléia Legislativa, obteve governador (Manoel Dias), à participação dos petistas na

• r

votação muito aquérn do Câmara dos Depu tados e virada de Amín emjaraguá do Sul,
necessário.Nototal,1.280votos. Assembléia Legislativa", luas entende que uma chapa
Isso, porém, não desanima o lembrou. "Vamos continuar majoritária com ele e o deputado
pedetista, suplente de vereador ajudando a fortalecer o processo DioneiWalter da Silva "já é uma

pela coligação Viva [araguá, a democrático. Um partido sem outra conversa". Dizendo
mesma que ajudou a eleger o candidato não pratica a respeitar o trabalho de

prefeito Moacir Bertoldi e COIU democracia, não existe", opinou parlamentar e reconhecendo a
• •

quem Lessmann não tem mais Lessrnann, sem citar nomes. decisiva participação do PT pró
nenhum tipo de relacionamellto, Pelos lados do PP o vereador e Amin, Janssen acha que ainda é

pessoal ou político. "O PDT, presidellte do diretório cedo, tallto para o PP como para
111eSIllO em unla luissão quase municipal. Dieter J allssell, o PT optarem por coligações.
impossível, lallçou calldidato a prefere 111allter cautela quanto a (Celso Machado)

}ARAGUÁ 00 SUL- Com dois
anos de antecedência, já está

deflagrado o processo eleitoral à
sucessão municipal de 2008.

Ontem, o presidente do diretório
do PDT, Ruy, Dorval Lessmann,
confirmou. o que já tinha

antecipado ao O Correio do
Povo quando lançou sua

candidatura a deputado estadual:
o PDT terá candidato a prefeito.
O partido, que aliou-se a Luiz

Hellrique da Silveira (PMDB) no
segulldo turno, elegeu dois

deputados estaduais, mas o

liAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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IMPASSE: SALÁRIOS ESTÃO DEFASADOS, DIZEM PROFISSIONAIS

KELLY ERDMANN

�(Horas de sobre-aviso
. podem ser descontadas
do tempo de trabalho

�bs postos de saúde
.(
,

( }ARAGUÁ DO SUL - O

impasse gerado pelo Termo de

Aj us te de Cond u ta (TAC) ,

disposto aos m
é dí cos e

dentistas da rede municipal
a� saúde de Jaraguá do Sul em
, '

maio desse ano, teve mais UIU
-,

capítulo. O Min is t
é

r io
.

Público garante a

pbssibilidade de 'flexibilizar

�lgumas obrigações. Além
Bisso, o prefeito' Moacir
, \

Bertoldi (PL) in ic iou uma

�)eqi.iência de reuniões corn os
•

profissionais para esclarecer
,

a posição da administração
pública.
"

,i
Segurid o o secretário

Sérgio Ferrazza, há UIU
· )

e n tenrii rne n t o COIU o
l: ,

12,rolllo tor Le o na rdo

Lehmann, responsável pela
,

imp lantação ido termoj.e.m

[ar ag u á, para q u e a

,)jegulaluentação sej a
,(lexibilizada. Depois de
muit as r e c l am a

ç

ô

e s e
, .

ame a ça s de pedidos de
demissão por parte dos
cl ín i co s , ambos cog i t am

descontar parte do chamado
sobr e.-a vi so nas horas a

'Serem
.

tr aba lha d as nas
,

'L1J.nidades de saúde. Assim,
aqueles médicos que ficam a

Cpostos nos finais de semana e

madrugadas esperando por

'emergêllcias, sern receber por
'isso, poderão compensar COIU

folgas. "Isso pode acontecer

"se a população for atendida

'�os postos nor rnalm ente ",
explica o secretário.
_ A
·

URGENCIAS
, I

Outro fatq q.ue COIueça a

ser esclarecido é quallto às
1-:.;1 I - ,

.

..solicitações para socorrer
)

pacielltes elU estado grave
I � 1 '

.

nos hospitais. As llrgêllcias
I ,

não develu gerar
advertêllcias. "N inguélll vai
ser punido, mas, isso telu de
ser ocasional", enfatiza
Ferrazza. Ele acrescenta ainda

,

qlle todas as saídas para esse
I

tipo de atelldilllellto terão de
I, ,

,ser docuillentadas e

. ;'repassadas à direção da
�Secretaria de Saúde. A 110tícia

alivia o clínico geral
,
Cristóvão Batista. Para ele,
sem essa flexibilidade a

rotina dos luédicos "vai virar
terrorismo" .

Quem passou pelos postos
de saúde de J araguá do Sul

.
desde' a implantação do
Termo de Ajuste çle COllduta·

\

•

,

. FOTOS, PIERO RAGAZZI DE FREITAS,

dificilmente se deparou COIU

algum: médico registrando o

horário de entrada e saída por
,

me io eletrônico. E que os

e q u ip ame n tos não fo r a m
instalados ou não abrangem
esses profissionais, pelo
menos por enquanto. Mesmo
se nd o obrigada pelo
Min ist

é

r io Púb l ic o, a

prefeitura co n t inua uâ o

exigindo essas informações,
assim corno não fixou cartazes

c om os h orá rio s de cada
cl ín ic o n as unidades.
Conforme Sergio .Fetrazza, a

adequação só vai ocorrer

quando a situação estiver

definida por completo. "Até
o final l10 ano isso tern que

)

,
,

. Secretário diz que até o final do ano situação deve ser resolvida
•

acontecer", salienta.

Salário da categoria também ger� impasse
A discussão entre prefeitura

e classe médica ainda vai mais

salários dos médicos, hoje
considerados defasados, é

antigo. Segundo eles, surgiu no

início da década de 1990

quando se fixou que a cada oito
COI1Sl11tcas realizadas, os profis
sionais da saúde receberiam o /

equivalence a duas horas de

trabalho. De acordo CC)ll1

Ferrazza, o erro da classe foi ter
aceito LIIU acordo "de boca". O
secretário também afirma que
o valor pago é baixo: "Se ganha
pOlICO! Sim, só que isso é urna

outra luta que a classe terá de se

mobilizar para conquistar".

•

além. Os salários 113.0 satisfazem
os concursados que buscam

reajustes. Atualmente eles
-

recebem cerca de R$ 14 por 110ra
trabalhada, enquanto que ern

cada consulta particular o valor
cobrado gira ern tomo de R$ 100
a R$ 160.

Segundo o urologista Osmar
Andreatta, além da defasagem
salarial, os médicos não

gostaram das obrigações extras

estipuladas pelo Termo de

Ajuste de Conduta. "A

secretaria sempre funcionou
muito bem e agora vai piorar
muitíssimo. Só quem vai ficar
são os novatos. Os mais antigos,
com especialidade, devem
diminuir os horários ao

máximo", desabafou. Outro
lembrete que Andreatta faz é

quanto aos ClIStOS que o

aprimoramento na medicina

gera aos próprios profissionais,
Segundo ele, qllalquer curso de

reciclagelll 11ão sai por luell0S

de unl ou dois nlil reais, valor
retirado do bolso do luédico. O

_-_••• ,=",\:0' s;;.""
, ,'f;;.)",I0�_,,__,..

� "":":� ""
"'" '. . '.'"'" .

,

, "..""" "7'
:;:. :l�:l?t:��,
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•

,

.

,

/
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a c e r to que de t e r lU in o u o � Andreatta acredita que com mudança muitos médicos podem pedir demissão

"Não existe data limite, é para ontem" .

Segundo o promotor Leonardo Lehmann há urgência no

término das adequações. Isto porque o prazo dado pelo
Ministério Público expirou 90 dias depois da assinatura do
Termo de Ajuste de Conduta, ou seja, em agosto passado,

CP: Quando encerra o prazo para as adequações?
Promotor: Não existe data limite, é para ontem.

-

CP: Os PQstos de saúde ainda não disponiõilizam o cartão

ponto eletrônico aos médicos, por quê? --

Promotor: Em alguns lugares do município não h� o'

equipamentol mas, ele deve ser disponibilizado junto c�m
os cartazes que informam o horário de atendimento dos

profissionais.
,

Empresas infratoras devem
R 217 mil para Fujama •

,
.

,

DIVULGAÇAo,

Ali foi multada em R$ 70 mil pelo derramamento de grãos ao longo da linha férre

jARAGUÁ DO SUL - De

janeiro a outubro .de 2006, 61

empresas foram notificadas

porque causaram danos ao meio
ambiente elo município. Doze
dessas 1160 deram explicações
convincentes sobre os .motivos

dos problemas verificados e por
isso sâo obrigadas a pagar
multas estipuladas por órgãos
da Prefeitura.

Segundo Carlos Dias, res

ponsável pela Fujama (FLIll
dação' Jaraguaense do Meio

Ambiente}, os infratores
devem juntos R$ 2311uil, mas,
por enquanto, apenas R$ 14 111il
foram repassados à admi

nistraçâo pública, restando R$

,

217 mil. "E IJIU dado alarmante"]
I

comenta,

Para tentar reverter esscl
quadro, Dias explica qud.
representantes da entidade estã�
procurando as instituições corri
débitos. O objetivo é propor J

I

conversão das multas errt
financiamentos de bosques J

,

parques ecológicos, a exemplo
I

daquilo feito pelaALL (América
I

La tina Logís tica). N o and
I

passado, a empresa foi notificada.
.. I

em R$ 70 111il pelo derrama]
mente de grãos ao longo da linlli
férrea que corta a cidade. ComJ

I

resultado da negociação surgi�
o bosque do Bairro TifaMartinslI
(Kelly Erdmann)

Certidão Negativa de naturalização, (CNN)
Processo de Cidadania Italiana

Procedimentos para emissão dos passaportes eletrô,nicos.
A partir do dia 26 de outubro de 2006, iniciará o novo procedimento para a emissão dos passaportes
eletrônicos que substituirão aqueles de leitura ótica atualmente expedidos.
A passagem do atual para o novo proceemento comporta obviamente uma série de mudanças, não
somente relativas à instalação dos novos eculpamentos, mas também de organização e logistica.
Em função desta importante mudança e objetivando permitir a realização de programas de formação
para os funcionários do setor, faz-se necessário suspender, a partir da presente data, o recebimento de

solicitações de renovação ou expedição de passaportes recebidos através cos Vice Consulados e das I

Agências Consulares desta jurisdição consular, com exceção cos casos de comprovada motivação e !
excepcionais situações de urgência.
É importante salientar que as solicitações de passaportes apresentadas até o presente momento e ainqa
não finalizadas serão todas concluidas antes do inicio do novo procedimento.
(Comunicado recebido do Consulado Geral da Itália de Curitiba)

.

Por detenninação dos Órgãos Exteriores em Roma, todos os processos de cidadania ITaliana encàminhados
deverão apresentar a Certidão Negativa de Naturalização.
Este documento é requerido junto ao Ministério da Justiça, via carta registrada, pelo seguinte endereço:
Esplanada dos Ministérios· Ministério da Justiça, Anexo II, 3' Andar, Sala 314 CEP: 70.064'901 •

Brasília - DF. Este requerilnento deverá ser preencllido conforme as especificações do requerente,
anexando necessariamente fotocópia da carteira de Identidade do requerente e também fotocópia simples
da certidão de nascimento, casanlcnto e óbito do imigrante italiano. O formulário encontra,se no site:
www.trentini.com.br.

Aulas de Dança
Dança, música, prato tlpico, alegria são pontos marcantes da cultura e tradição italiana.
Assim sendo, com o intuito de mantermos a tradição da alegria italiana, comunicamos que se encontram
abertas as inscriçôes para aulas de dança (Iclade de 10 a '13 anos) que serão realizadas no Circulo Italiano.
Interessados poderão entrar em contato com o Circulo Italiano através do telefone (47) 3370.8636, das

,

14:00 às 19:00hs.

Depto Comunicação,

,
•

"-

II INDICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,141 2,143 It
- - ---- _.- -

PARALELO 2:,250 2,350 It
-

----_.;-p-
._-

TURISMO 2,053 2,223 11

EURO
COMPRA VENDA

2,734 2,736
PESO (Argentina)

I' 0,525 0,525

CP: O TAC vai ser flexibilizado?
Promotor: O que existe é a possibilidade de compensar o

. trabalho em horário extraordinário e isso já está expresso no

termo. Não há exceções.

PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 39.262 , 0,93%

- -- -

It DOW JONES (N. York) 12.080 ...:O�')i.__- ._. -

11 MERVAL (B. Aires) 1.781 ._O,7�.--------_._- o •• 0 _.

•

It NIKKEI (Tokio) 16.951 - 1 ,390/,

-

• •
•

0,688

f{$ 895,86

�. "Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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EQUIPAMENTOS: EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA COMBATER O CRIME

•

• •

I

li
, DAIANE ZANGHELINI
'�------------

1

I .... Monit?�a�ento
I no mumciproI __

i é promessa de
I
I secretário de Estado

,

}ARAGUÁ DO SUL � Jaraguá do
Sul pode ser a próxima cidade

I

catarinense a receber o sistema de
, A

morutoramento com cameras em
,

pontos estratégicos. O anúncio foi
feito pelo secretário da SSP

(Secretaria de SegurançaPública e

Defesa do Cidadão), Dejair
Vicente Pinto, na noite de

segunda-feira, durante reunião
. .

plenária na Acijs (Associação
Comercial e Industrial de [araguá
doSul).A data da implantação dos

[ equipamentos ainda não foi

definida, mas deve acontecer
/ .

somente no proximo ano.

O sistema de monitoramento

com câmeras foi instalado em seis

municípios catarinenses, sendo'
Itajaí o último a receber os

. .

.

equipamentos, e já funciona há
mais tempo em Florianópolis,

. Blumenau, Joinville, Criciúma e

Balneário Camboriú. "A eficiência
do sistema já foi aprovado. O que
dificulta é o seu custo, consíderado

alto", ressaltou o titular da SSp,
durante a apresentação.

De acordo com o coordenador
do sistema de monitoramento,

•

CESAR JUNKES

, ,

'\ li·

Vânio Dalmarco, o custo de

instalação chega a R$ 1,1 milhão,
.

I ,

, e Jaraguá do Sul deve receber até
36 câmeras. Salientou, entretanto,
a necessidade de formar parcerias
com o poder público e entidades
privadas para a viabilização dos
recursos de instalação e

manutenção da ferramenta.O que

encarece, segundo ele, é o serviço
de transmissão de imagens, que é

todo por via óptica.
O projeto "ComunidadeMais

Segura"! elaborado pela Polícia
Militar de Jaraguá do Sul em

parceria com a Acijs foi
encaminhado à Secretaria de
Estado da Segurança Pública e

Defesa do Cidadão para análise há
cerca de dois meses pelo secretário
de Estado do Desenvolvimento

Regional de Jaraguá do Sul, Ivo
Schmitt Filho. De acordo com o

comandante do 140 Batalhão da
Polícia Militar, tenente-coronel
Ricardo Alcebíades Brõering, o
custo mensal previsto para a

manutenção das câmeras deve
ficar em tomo de R$ 28 mil.

Os equipamentos serão

controlados em uma central de I

comunicação, que deverá ser

instalada no novo prédio do

Copom (Central de Operações da
Polícia Militar), inaugurado no

mêsde abril. "O fato de haver uma
câmera vigiando vai inibir a

. prostituição e delitos como

assaltos, furtos, golpes e consumo.

de drogas", explicou Brõering. As
câmeras serão instaladas em

localidades onde a criminalidade
é maior, especialmente nas

entradas e saídas do município e

na região central.

Prefeitura inicia a demolição de guaritas na região central
}ARAGUÁ DO SUL - A

Secretaria de Obras de Jaraguá
começou a demolição das guaritas
instaladas junto à linha férrea que
corta a região central do

município. O problema foi
levantado peloO Correio do Povo
no mês passado depois de
consecutivas reclamações da
comunidade quanto à insegurança
trazida pelo abandono das

construções.
N a época, pessoas. com

residência próxima às nove

guaritas existentes na cidade
disseram ser alvo de situações
embaraçosas, seguidas de atitudes
de atento ao pudor por parte de
moradores de rua e dependentes
químicos, ambos alojados nos

I

I
I

.

I

1-

1

locais. Logo. depois, a

administração municipal
demonstrou interesse em

extingui-las, iniciando o trabalho
nos últimos dias.

Mas, o que ainda deixa os

populares descontentes sâo os

materiais deixados no lugar das
guaritas e o serviço feito em etapas.
Para umamoradora daVila Lalau,
que preferiu não se identificar, a

"insegurança diminuiu, só que

agora falta retirar os entulhos". Os
restos da demolição estão no local
há, pelo menos, uma semana,

As,
.

construções eram

utilizadas quando os cruzamentos

da linha férrea tinham cancelas

CESAR JUNKES

-

Restos foram deixados no toes', gerando criticas dos moradores

Depois da adoção do'método
eletrônico, hámais de um ano, elas

começaram a ser usadas como

abrigo para pessoas sem residência
fixa e consumidores de drogas.
(Kelly Erdmann)

,

manuats para assegurar a passagem
des vagões de trem nessas áreas.

•

,

O CORREIO DO POVO

A

EDITAL DE CONVOCAÇAO
. ,

ASSEMBLEIA GERAL
,

EXTRAORDINARIA

Pelo, presente Edital, ficam convocados todos os empregados no

comércio, associados ou não, dos municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Corupá, Schroeder, e Massaranduba, pertencentes à base territorial desta Entidade,
para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 07 de
Novembro de 2006, às 18:00 (dezoito horas) em primeira convocação na sede social
do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul, sita à rua Fredericó
Bartel, n.? 140 nesta cidade de Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1, Apreciação e deliberação sobre as propostas de horário natalino,
enviadas pelas Entidades patronais e econômicas

. .

regionais,
2. Apreciação e deliberação de contraproposta se houver, a ser

apresentada às Entidades patronais e econômicas
. .

regionais,
3. Poderes a diretoria do Sindicato firmar convenção coletiva para

prorrogação do horário de trabalho com as Entidades
Sindicais e econômicas representativas. ,

4. Poderes a diretoria do Sindicato firmar acordo por empresa caso

malograrem as negociações com as Entidades Sindicais
e econômicas regionais,

Não havendo número legal de associados presentes para instalação da Assembléia
a hora acima mencionada, a mesma realizar-se-á às 19:00(dezenove horas) do
mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de presentes.

,

Jaraguá do Sul, 01 de Novembro de 2006.

Ana Maria Roeder
Presidente -

,

NOTA DE AGRADECIMENTO E CONVITE
,

PARA CULTO EM MEMORIAN
OS familiares enlutados de Lilian Gumz Utech, ainda profundamente
consternada pelo falecimento ocorrido no último dia
20 de outubro, com a idade de 53 anos, agradecem a todos que enviaram
flores, coroas e acompanharam a estinta a sua última morada,
Convidam a todos para o Culto em sua memória, que será 'celebrado na

,

próxima quinta-feira, 02 de novembro, às 8h e 30m in, na

Comunidade Evangélica Cristo Bom Pastor - Bairro Rio Cerro II - Jaraguá
do Sul.

A família enlutada

,

COlEGIO

.ARISTA
'i

\

. ,

Au as ara a vi. a.
Va ores ara,

sem

ara ,

As inscrições para alunos novos
podem ser feitas na secretaria do

colégio ou através do site

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

,

. Maiores informações: 33710313
I

I

,

A Casa da Cultura "Paulino João e Bem", foi fundada em abril de 2005 pela Administração Municipal.
,

Oferece as oficinas de teatro, dança, violão, pintura em tecido, capoeira e musicalização.
Afende atualmente 389 crianças de 7 a 14 anos e 40 adultos .

I

•

•

/

•

ADMINISTRAÇÃO 2005· 200S

GUARAMIRIM
o trabalho faz a diferença ,

i . "

. "'"-.,

•
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!--SELEÇÃO BRASILEIRA: SUL-AMERICANO

I

I
i'
I

!
I
j ,

I
I '

I
\
I

i 'JULIMAR PIVATTO
1-'------------__----___
i

'1

'.... Dos jogadores que
� Jatuam no Brasil,

• • •

I 'someote Tiago e

I Leco foram chamados
!
!
,
,

I

\

-

jaraguá do Sul- Nem bem
J .

a Seleção Brasileira de Futsal
saiu das disputas de duas

competições' e amistosos, o

técnico PC de Oliveira já
: convocou mais uma lista de
, .

'--atletas. Desta vez para o Sul-

-Americano, que acontecerá de
I! 14 a 19 de novembro em Mar
I

� del Plata, na Argentina.
,
i sComo . de praxe nas
I
: ecompe tiçõ es oficiais, a
,

I "maioria dos jogadores
•

',convocados atua no
I -

fexterior.Dos que trabalham
fno Brasil, somente o fixo Leco

I �e o goleiro Tiago, ambos da

! ."::Malwee, foram chamados. A

surpresa ficou pela n.ão

convocação de .Falcão,
considerado o melhor do
mundo e presença certa na

lista de qualquer seleção.
Segundo o técnico PC, que

evitou polemizar, a ausência já
estava prevista. "Chamamos a

maioria dos atletas que atua

fora do País, para não

prejudicar as equipes daqui na
reta final dos campeonatos

estaduais". As três melhores.

equipes do Súl-Americano se

classificarão para o Pan 2007
e o Brasil, corno sede, já está

,

garantido. "E
•

mu ito

importante que vençamos,
vamos trabalhar forte para
buscar mais este título para o

JARAGUÁ DO SUL - Dois
atletas da equipe Ajinc/
Urbsl10/FME viajam 110je para
290 Campeonato Brasileiro
Infantil de Natação - Troféu
Maurício Bekenn. A compe

tição acontece de 2 a 5 de
novembro, em Goiânia (GO).
Os dois representantes de

Jaraguá do Sul têm grandes
chances de figurar entre os oito

finalistas, já que ambos figuram
em 110 lugar no ranking
nacional na categoria em que

disputam
Aléxis Schroeder (infantil

2 - 14 anos) compete nos 100m

peito (especialidade dele) e

100m livre e Mariê Nazário, da
mesma categoria, mas no

feminino, compete nos 100m
e 200m costas. O técnico
Ronaldo "Kiko" Fructuozo,
que viaja COIn os atletas,
acredita que eles tenham

condições de figurar entre os

finalistas. "As dificuldades são

grandes e eles vão ter que lutar
muito para isso.

.

Numa

competição neste nível, chegar

r

,

•

CESAR JUNKES

'utsal.

RÁDIO AM
II) I O

JAQAGUÁ'
I www.jaraguaam.com.br I

.

Falcão evitou criar polêmica com o comandante da Seleção Brasileira

futsal do Brasil", concluiu o

comand a n te da Seleção,
conhecido por seu estilo
autoritário e disciplinador.

O craque Falcão também
evitou criar um mal estar com
o técnico. Segundo ele, foi um
pedido da Malwé e e da

Federação para que ele pudesse
jogar nos Jogos Abertos e no

Campeonato Estadual. "O PC
..

também quer observar outros

jogadores, principalmenre os

europeus. Sei que estou

fazendo meu papel dentro da

Seleção e estou tranqü i lo
quanto a minha posição", disse
c camisa 12, que depois do

segundo jogo do Brasil contra
a Hungria, em Jaraguá do SLII,

saiu sem dar entrevistas.
Por outro lado, Leco e

Tiago fo r am chamados e

comemoraram a oportunidade
de se firmar ainda mais com a

camisa da Seleção Brasileira.

"Fiquei até surpreso corn a

notícia. Mas ao mesmo tel11po
sei da minha capacidade e

quero ir atrás de novos

horizontes n a minha

profissão", comentou Leco.
Para ele, ser utn dos únicos

lembrados 110 Brasil é motivo

de orgulho. "Sei que a

Convocados
Goleiros
Franklin (Martorell)
Tiago (Malwee/Jaraguá)
Fixos

Ciço (Polaris VI/orld Cartagena)
Schumacher (Boomerang
Interviú)
Leco (Malwee/Jaraguá)
Alas
Neto (Boomerang Interviú)
Gabriel (Boomerang Interviú)
Vinícius (EI Pozo Múrcia)
Pivôs

•

Wilde (EI Pozo Múrcia)
Lenísio (Polaris World

Cartagena)
Betão (Lobel Ie Santiago)
Marquinho (Boomerang
Interviú)

. - . � .

compe tiçao a q u i e muito

equilibrada. Para mim, sempre
é prazeroso", concluiu. A'

apresentação será no dia 5, em
Fortaleza (CE).

CESAR JUNKES
. .

(�)
..

,

"

.
-

,

_
-

•

1
, .

,

•

•

,

•

Aléxis e Mariê disputam o brasileiro infantil em Goiânia (GO)

a uma final é uma.vitória",
comentou. No total, 109 clubes
de todo o Brasil confirmaram

presença no evento, totalizando

515 nadadores. Esta competição
é considerada, assim como o

Troféu Chico Piscina, o

principal fomentador de novos

nadadores, Grandes nomes da
.

natação brasileira foram
revelados nas piscinas deste

campeonato .

•

)
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Reformas e contratações
Enquanto a diretoria do Juventus trabalha nos bastidores para.
trazer jogadores, o que se pode notar no Estádio João Marcatto
são as reformas. O gramados já está sendo replantando nas

-

duas grandes áreas e, por isso, só será liberado em dezernbro.>
As arquibancadas serão pintadas com as cores do clube. E os

contatos da diretoria e comissão téénica com jogadores
continuam. A promessa é que na próxima semana os primeiros
nomes devem ser anunciados. A apresentação está rnarcaca''
para o dia 20 de novembro e a pré-temporada começará no dia,
27.

.,

"

I

a ser entregue ao
�

c

governador Eduardo �
· .'

Pinho Moreira, na sexta- '1

feira em Joaçaba, 1
pedindo a manutenção •

,

da Fesporte. O encontro
,

com o governador será ;
-

antes da abertura dos
I

Jogos Abertos. Entre as
1

propostas, está a

construção da sede e a
�

I
·

revigoração dos 1
-

eventos esportivos do .,
-

Estado.
r,
•

Punição
'j

"

o Estádio da Fonte Nova
foi interditado ontem à

1

tarde, após liminar
deferida pelo STJD. O ,
•

,

procurador da 4a
Comissão Disciplinar

,

do órgão, Alessandro I

Kishino, optou por fazer
r

,

• • � j ,

a reqursiçao ao ,
·

dirigente, por causa dos
incidentes provocados .'

pela torcida no c r I f...,
confronto contra o

Ipatinga, no sábado.
,

•

•

,

Boicote

Vôlei
No fim-de-semana
aconteceu a Copa Norte
de Vôlei Mirim (até 14

anos), nos ginásios da
Arsepum e da Emef
Alberto Bauer. No

.

masculino, o título ficou
com a ADV/Marisol/
FME, que venceu a Emef
Erwin Prade, de Timbó.
No feminino, as

campeãs foram lbes/
Pomerode, à frente da

FME/Corupá.

Fesporte 2
Os representantes vão
elaborar um documento

,

Atletas jaraguaenses viajam para o Brasileiro de natação
�

Inscrições
Seguem em andamento
as inscrições, até o dia

9, para a Copa Norte, de
Iniciante de Vôlei
feminino e masculino,
para atletas até 12 anos.

A competição será no

dia 19, a partir das 8Q,
no CT Ivo Varela, em
Joinville. Informações
com o professor Cézar
de Oliveira, pelos
telefones 3372-279 e

9975-6271.

Hipismo 1
o cavaleiro jaraguaense
Roberto Girão não teve
sorte no Campeonato
Catarinense de Cavalos
Novos e Sênior, que
aconteceu de 26 a 28 de
outubro em

Florianópolis. Ele foi
bem no primeiro dia de

competição e brigava
pelo título, quando a

égua Gothard Girl, em

que compete, sentiu uma

contusão, e ele acabou
ficando de fora.

Um grupo de 13

jogadores ameaçou não
defender mais a

seleção da Bósnia-
'

Herzegovina a não ser.

que toda a diretoria da

Associação Bósnia de
Futebol renuncie.
"Esperamos que este

. ."\.

seja o primeiro passo
para limpar o câncer
que atinge nosso

futebol", dizem os

jogadores em carta

.publlcada pelo jornal
Dnevni Avaz.

Hipismo 2
A próxima competição
de Girão será nos dias
23 e 24 de novembro, no

Centro Eqüestre União,
em Blumenau. Na
oportunidade, ele vai
defender a liderança do

Ranking Catarinense da

categoria sênior e

acredita que até lá
Gothard Girl estará
recuperada da contusão
na pata.

Dispensa
A diretoria da Ponte
Preta resolveu
radicalizar. Ontem de

manhã, cónfirmbu a

dispensa de sete

jogadores - o atacante
Luís Mário, considerado

por alguns como um

líder negativo, além dos
meias Danilo e Almir.
Os outros quatro foram
o zagueiro Juliano, o

volante Da Silva e os .

atacantes Jean Carlos e

Mossoró.

Fesporte 1
No encontro da manhã
de ontem, entre

dirigentes das principais
entidades esportivas de
Santa Catarina, ficou
decidido que vão lutar
pela manutenção da
Fesporte. Um projeto de
lei da reforma
administrativa do
Governo Estadual diz que
a entidade seria extinta
no próximo dia 31 de
dezembro.

,
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ACESSIBILIDADE: CANARINHO FAZ EM MÉDIA 600 ATENDIMENTOS POR MÊS
, ,

•

,.

•

• •

(

•

KELLY ERDMANN
\

.

� Cerca de 30% dos
agendamentos não
são cumpridos,'
• •

'dificultando serviço
}ARAGUÁ DO SUL - O

serviço de transporte coletivo
domiciliar oferecido pela
Canarinho aos deficientes
,

físicos deve ser transformado
, .

em leimunicipal ou decreto nos
próximos meses. A medida vai

ao encontro de Lei Federal que
já estipula a obrigatoriedade da
acessibilidade no transporte
coletivo. Na manhã de ontem,

terça-feira, o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) recebeu uma

proposta dé regulamentação das
,

mãos do promotor público
Leonardo Lehmann e do

presidente da.Ajadefi, Maurício
[unkes.

,

A medida integra o projeto,
instaurado a partir do Termo de

Ajuste de Conduta assinado em
meados de outubro do ano

passado. Segundo Lehmann, as
entidades qu�, têm vínculo
direto com o serviço se reuniram

para discutir os pontos positivos
e negativos do transporte e

definiram algumas necessidades.
Umadelas, confirmada pelo

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

IA_
'

JAIAGUÁ
!'i�l
Iliff'

--

\

representante da. Associação
J araguaense de Deficientes
Físicos é a obrigatoriedade de os

usuários cancelarem a

solicitação de transporte com

antecedência.
Atualmente, conforme

informações do diretor da

empresa, Décio Bogo, 30% dos

agendamentos não são

cumpridos. Assim, caso a

regulamentação seja aprovada
,

pelo prefeito, essas pessoas vão

ter que pagar a passagem (R$
1,95) mesmo não tendo entrado
no ônibus .

•

Ainda de acordo com os

dados divulgados por Bogo, a

Canarinho faz em média 600
atendimentos por mês a

deficientes físicos. Em agosto,
.

foram 722 e em setembro 569.

O serviço é oferecido aos

cadeirantes de segunda a sexta

feira das 6h às 22h, e nos finais
de semana e feriados, das 8h às

22h. Os horários devem ser

reservados com 24h de
antecedência e os

cancelamentos com 6h. Ambos

podem ser feitos através do
telefone 0800 645 8585

(gratuito) e 3275-8500.

•

,

Escola de inglês promove festa para celebrar "Dia das Bruxas"
}ARAGUÁ DO SUL - Mesmo'

não sendo festejado com grande
intensidade no Brasil, o

Halloween (ou Dia das Bruxas),
comemorado no dia 31 de
,

outubro, começa a invadir o
,

imaginário popular dos
j araguaenses. As origens e

tradições da festa, antes tidas
como assustadoras, começam a

ser consideradas pelas escolas e

centros de cultura como uma

forma de enriquecer o

vocabulário
t

dos alunos e

possibilitar a interação entre as

diferentes culturas.
,

'E o caso da escola de idiomas
CCM, que promove todo ano

a festa de Halloween para os
'" \. .

estudantes e, há cerca de três

sêmanas, decorou o espaço
, .

interno com motivos
.

'

específicos para a data. Durante
a tarde, crianças acompanhadas'
'das professoras visitaram

estabelecimentos comerciais e

deram O ultimato aos

comerciantes: "doçuras' ou
,

.

," " ".

travessuras , como e o costume

nos
. Estados Unidos. A

.

comemoração também incluiu
.

'- .

comes e bebes e uma discoteca
. '. - ,

que agradou alunos de todas as
,

idades.' "E a segunda-vez que

participo de uma festa de

Halloween, ,acho muito

divertido", comentou a aluna
Beatriz Graciosa, 7 anos, vestida
de bruxinha. .

CESAR JUNKES

ORIGE'M DO DIA DAS BRUXAS
.

O Dia das Bruxas surgiu há dois mil anos, quando povos celtas festejavam o fim do verão, o início do
Ano Novo e as fartas colheitas. Sua comemoração original chamava-se "Samhain", também conhecida
como o Dia das Almas, pois acreditava-se que na noite de 31 de outubro acontecia o encontro entre
o mundo espiritual e material.
No mundo moderno, o Halloween surgiu no século 19, quando irlandeses implantaram a festa nos

Estados Unidos. A data virou uma tradicional festa infantil na qual crianças se fantasiam e pedem
doces de casa em casa, dizendo tricks or treats - travessuras ou gostosuras.

•

O CORREIa DO POVO
, · ;.

..

.'*�.......
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•

Rã-Bugio ganha destaque em
,

programa sobre meio ambiente
DIVULGAÇÃO

I ' , .

Gravações da TV Cultura em Guaramirim envolveram estudantes da região
DA REDAÇÃO - O projeto

de educação ambiental do
Instituto Rã-bugio será

mostrado para todo o Brasil no

programa de meio ambiente, o
Repórter Eco, produzido pelo
TV-Cultura de São Paulo desde
1992. As filmagens foram
realizadas pela equipe da TV
Cultura de São Paulo nos dias
26 e 27 de outubro.

Participaram alunos das
escolas de Jaraguá do Sul, do
projeto Serra do Mar: Fonte de

. Água, Fonte de Vida, apoiado pelo
,

MEC/FNDE, e as crianças da
Escola Municipal de Ensino
Fundamental "Francisco

Mees", de Corupá, SC.
O programa, que é

retransmitido por todas as

educativas do Brasil, irá ao ar

no próximo dia 26 de novembro,
domingo, às 16:30 h e terá 8
minutos de duração. O sinal da
TV-Cultura de SP e TV-

.

Educativa do PR pode st;r
captado por antenas parabólicas
no Vale do Itapocu, além das
TVs por assinatura.

,
,

SinduscoA elege diretoria
"

,

,�. ,

,

,

}ARAGUÁ DO S.UL - O HumbertoWolf (Industeia da
SinClica1:ó' da Indústria da CQ'n�tr�çã�);' Jcão Prirrlth
,Construçãq .: Civil e (Relações T�a;palhistas e

Imobiliário de Jarag1.)á.dQ Sul Sindicais) ; . Aless:1:t;ldro'
- Sinduscon, já constituído, . Truppel Machado (Obras
-realiza no dta Zde novembro, Públicas); Anselmo·J:5uiz··.·.

,
'. ,

", ,', '

terça-feira, a eleição e posse Jorge Ramos (Loteamentos);
da primeira diretoria para a .. Valério Tadeu d,os Santos,
gestão 2007/2008, em ato ,(Projetos de Engenhariá .e

·

marcado para as 19h30min, Instalações); Massa.o M,iRtlFU
.

no Centro Empresarial de '

.

Salai Wajima (Imobiliárib)e .

[araguá do Sul - CE]Ae;. A Ariane Cristine' Corrêa'
,'i' "

-'I.

entidade patronal representa (Diretora Secretáriaf e

toda a cadeia da construção Financeira, que resporid�
civil, irrcorporando também. também. pela vic,(!.,- ..

as imobiliárias,' ampliando a
.

presidência de Qualidadê e.

'. representatívidade e aforça Meio ...Ambiente) .. · No
. " ,I",

. do segmento. . I
Conselho Fiscal

.. e'stão
Definida por consenso, a Alessarídro Ha.ns'eh;Vargas,

,

·

diretoria que será Valdín Conti . e Edson
referendada no dia 7· tem a

seguinte formação:
presjdente - 'Paulo Rubens

.

Obenaus; vice-presidentes -

,

Venturi, çomo titulares e, na .
". ,I. '0

s,uplência,c'Márcio Silveira,
Wilmar Emmendoerfer e

i .. ..

Roberto Kítzberges
• •

.

Dodia lOdeOUtUbro ao dia 04 deNoveilibro:
$6clo R. 15,00 NiO-$ócio R.2s,00

!

. Dodia04deNave.a.broaodia 10deNove•••lwo.:
S6clo••••.•R$ 15,00 Nio-Sócio•••••••R$ 10,00

Nodia 11 deNovembro e na Hora:
Sõcio R$ 20,00

.

Não-Sócio R$ 40,00
Plal.tão deYe�a de ingressos
dia 04/1 I das 09hs às lahs.
Informa�s: Tel. 3371- 0122

£....aO: baependi@netuno.com.br
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PSDB ACUSA PETISTAS DE
.

PREJUDICAREM OS TRABALHOS DA

. CPMI DAS SANGUESSUGAS. • 82

CORÉIA DO NORTE ACEITA RETOMAR
AS NEGOCIAÇÕES SOBRE

.

PROGRAMA NUCLEAR DO PAís .. • 84
.

NOVO ROUND: GOVERNO BOLIVIANO QUER CONTROLAR AS R'EFINARIAS DA PETROBRAS
"'!'\,I

••

•

'� Eventual aumento do
.

preço do gás boliviano

Cochabamba. O presidente
da YPFB, Juan Carlos Ortiz, .

disse que a idéia é obter 50% .

mais um das ações das
refinarias.
"Vamos trabalhar para obter

isso", avisou, informando que
,; . -' .

esta em negociaçao o reajuste
do preço do gás. "O novo

prazo é 10 de novembro, até
,

lá teremos uma solução. São
temas que' completam o

Decreto de Nacionalização",
afirmou Ortiz, sem

mencionar os valores para a

indenização da Petrobras
pelo. controle das refinarias,
nem para o reajuste do preço
do gás pretendido pelo
governo boliviano.
As declarações do presidente
YPFB sinalizam um endure
cimento nas negociações pela
Bolívia, com a nítida inten-

\' .

\ não acarretará reajuste
,

para o consumidor do

Brasil. Negociações
estão em andamento \

ção de garantir aumentos no
valor do gás vendido ao

Brasil. As negociações do

preço do gás vendido à Petro
bras acontecem separada
mente. A questão do preço
não está relacionada ao

acordo fechado no sábado,
que diz respeito à adequação
dos contratos de exploração
do recurso natural.
MERCADO .INTERNO -

O diretor de gás e energia da

Petrobras, Il d o Sauer,
informou que um. eventual'
reajuste no preço do gás
boliviano não _.significa
necessariamente aumento

. para o consumidor brasileiro.

Segundo ele, o contrato de

compra de gás da Bolívia não

tem relação com o acordo
entre a Petrobras e as

distribuidoras brasileiras.

Fechado o acordo entre a

Petrobras e a Bolívia, 110

última sábado, sobre
exploração e produção de

petróleo na Bolívia, governo
de Eva Morale e a estatal
YPFB (Yacimientos Petro
líferos Fiscales Bolivianos)
anunciaram os trabalhos para
controlar as duas refinarias
da Petrobras instaladas no

país vizinho - Santa Cruz e

•

•

'."'--

,

•

Itaú tem lucro de
R$ 71 milhões no

terceiro trimestre
,
WWW.UNIPAR·SRCOM.BR

•

,

o ICI (Indice de Confiança
da Indústria), medido pela
Fundação Getúlio Vargas,
caiu 2,20/0 entre setembro e

outubro, passando de 110

para 107,6. Composto por
seis quesitos contidos na

Sondagem da Indústria de

Transforrnaçâo , o nível
retrata uma situação de

. aquecimento moderado da
indústria. Na comparação
Com outubro de 2005, o

índice cresceu 5,20/0.
,

Entre setembro e- outubro,
houve melhora nas

avaliações sobre a situação'
presente e deterioração das

expectativas tim relação aos
,

próximos meses. O Indice da

Situação Atual ficou

praticamente inalterado em
•

. ,

110,9 e o Indice de

Expectativas passou de 109,2
em setembro para 104,3 em

outubro. ,

Entre as perguntas do índice
relacionadas ao (presente,
houve evolução favorável
nas avaliações feitas pelas
empresas industriais' a

Governo federal
estuda medidas

fiscal

• O Itaú, segundo maior banco
privado do país, registrou

, ,

lucro de R$ 71 milhões no
,

terceiro trimestre deste ano,

abatido em R$ 1,76 bilhão

pela aquisição da operação
brasileira do BankBoston. A

margem financeira gerencial
foi R$ 3,948 bilhões. Em

igual período de 2005, o

lucro foi de R$ 1,352 bilhão.

/

Indústrias mantêm à expectativa em relação à política econômica
na

,

area
respeito do nível de demanda
global. A proporção das que o

consideram forte aumentou

de 16%, em setembro, para
18% em outubro; a parcela
das que o avaliam como fraco

manteve-se em 10%.
As empresas que prevêem
ampliação nos próximos três'

meses são 360/0, contra 390/0

apontados na. sondagem'
anterior, (I'(!vestNews)

. (

Os ministérios do

Planejamento e da Fazenda, a
Casa Civil e a Junta de

Execução estudam uma série

de medidas da área fiscal, que
serão apresentadas ao

presidente Lula nas próximas
semanas.

'

Não deve ser alterada a

emenda que indexou os

gastos em saúde à variação
nominal do PIB.

•

"A proporção das empresas que programam redução
elevou-se de 13 para 20%".

Trecho do relatório da FGV sobre a sondagem, que consultou 1,051

empresas
•

"

•

/

www:tabachnik.org

.

e rae comemora

anta ão a

a-nos

eor
•

e un
O Sistema Sebrae come

morou ontem três anos de

implantação da Gear (Ges
tão Estratégica Orientada

'para Resultados). Iniciada
em 31 de outubro de 2003,
em cinto projetos-piloto, três

.

anos depois já está ern nada
menos que 994 projetos
estruturados ou em fase de

, estruturação para atuar com

a metodologia, cujo principal
foco está na busca' dos
resultados definidos pelos

jamento, com o adensa
mento da visão de longo
prazo, mais estratégica. Além
disso, uma nova forma de

orçar, com maior flexibi
lidade e homogeneidade de
conceitos, e uma nova

estru tura organizacional,
corri o conseqüente desen
volvimento de novos perfis
profissionais; disse".

Segundo Okainotto, além da
busca por resultados, com.

ganhos econômicos e sociais

para as empresas e empre
sários atendidos, a Gear

.

trouxe uma outra mudança
não tão tangível, mas nem

,I' • ,1",

propnos ernpresanos aten-
,

didos.
O presidente do Sebrae,
Paulo Okamotto, disse que a

Gear reforçou duas questões
significativas para a institui

ção: a orientação dos projetos
,.para resultados. 'é o papel
central dos clientes em sua
determinação. "Temos um'

novo modelo de plane-

. ,

por ISSO menos importante.
Imprimiu maior' trans

parência às ações desenvol
vidas nos' ·projétQs. Resul
tados podem ser acom

panhados em tempo real por
'

toda a sociedade.

•

In uer
•
a ar com uma só vez'

A CSI (Confederação
Sindical Internacional), uma
nova organização de
sindicatos mundial,' será
fundada hoje em Viena, com
o objetivo de "falar com uma

só voz" diante dos desafios da

globalização. O anúncio foi
feito na segunda pelo
secretário-geral da CSI, Guy
Ryder, até agora líder da Ciosl
(Confederação Interna
cional de Organizações
Sindicais Livres) que se

dissolve para se integrar ao

novo sindicato, junto à

antiga CMT (Confederação
Mundial do Trabalho) e

outros sindicatos nacionais.
"Esta é uma semana histó
rica", disse Ryder, afirmando
que não se trata de uma mera
fusão de confederações já
existentes, mas da fundação'
de uma. organização
completamente nova, que

aglutinará 309 centrais

sindicalistas de 156 países,
com um total de 166 milhões
de filiados ..
A CSI será fundada em seu

congresso constituinte, reali
zado em Viena entre a quar
ta-feira e a sexta-feira, com a

participação 1,6 mil altos

representantes. (Reuters)
TROLURBANO.WEBLOG.COM.PT

\.
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COSTURA: LULA INICIA NEGOCIAÇÕES VISANDO SEGUNDO MANDATO

I

... Ontem, Lula recebeu
os governadores do
Rio e de Pernambuco.

I

Pp, PDT e PTB serão
,

,

convidados a compor
a' administração

O presidente Lula (PT)
decidiu não esperar até dia 1o

de janeiro para iniciar ao

segundo mandato. Ontem, se

reuniu com os governadores
eleitos de Pernambuco,
Eduardo Campos (PSB), e do
Rio de Janeiro, Sérgio Cabral
Filho (PMDB), dando início

,
"

�

,as conversaçoes para a

montagem da futura equipe de

governo. Lula pretende
'convidar para participar da

administração outros partidos
que possam apoiá-lo no

Congresso, como Pp, PDT e

PTB.

O PT perderá espaço no

governo, mas manterá
ministérios importantes. Várias

, ,

ministros devem permanecer,
como Tarso Genro (Relações
Institucionais), Guido Man

tega (Fazenda), Dilma Rous
seff (Casa Civil), Paulo
Bernardo (Planej amen to) ,

Patrus Ananias (Desenvol
vimento Social) e Luiz Mari
Ilha (Trabalho).

Lula também vai procurar
personalidades sem partido,
CaIU alta representatividade,

AE

,

Lula não descarta convidar para o governo personalidades sem partido
, , ,

para ocupar cargos no pnmeiro
escalão. Entre elas, o do

cardiologista Adib Jatene, ex
ministro da Saúde. UIU

segundo nome' é do atual
ministro do Desenvolvimento, '

Luiz Fernando Furlan, que não
deve permanecer na pasta,
embora o presidente tenha

intenção de chamá-lo para

Outra intenção de Lula é

correr atrás de integrantes da

oposição que considera

dispostos ao diálogo, como o ex
presidente Fernando Henrique
Cardoso e José Serra, tucanos,
o senador Marco Maciel (PFL
PE) e o governador de São

Paulo, Cláudio Lembo (PFL).

"O presidente trabalha com

um projeto de coalizão, diálogo
com as oposições e conceito de
um novo governo, melhor,
mais forte, apoiado no

Parlamento e CaIU mais

representatividade da
sociedade civil", revelou o

ministro Tarso Genro.

,

O brasilianista Peter
Hakim acredita. que países
latino-americanos não têm

bons históricos de segundos
mandatos presidenciais bem
sucedidos" mas crê que o

presidente Lula (PT) conta

com um contexto favorável

para romper CaIU essa tradição.
"Lula assume o segundo

mandato com uma economia

sólida. Ele fez um excelente
trabalho no campo econômico
e vem de uma eleição na qual
teve mais de 600/0 dos votos, o

que lhe confere bastante

independência", argumenta, o
presidente do Inter American

Dialogue, um dos principais
institutos de pesquisas políticas
sobre o continente americano.

Segundo Hakim, o
,

momento atual é muito

distinto do que foi vivido pelo
ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB),
logo após a reeleição. "Ele

começou o segundo mandate
em meio a uma prcámda críse
fil1a11ceira. Algu11� dísem que
esta teria síde até provccads
pelos gastos 11ece9��fio� para
financiar a reeleiçioJ!, disge.

Hakim ldentlflca Ulna

tendência latlrro-americana
por segundos mandatos de
pouco brilho. Ele afirma ser

difícil detectar todos os fatores
responeãveis por isso, mas

identifica um deles: o grallde
esforço feito para a reeleiçio,
que gera desgastes políticos.

,

continuar.

,

avorave a um

SENADO

,

"
,

,
.

, ,

FHC iniciou o segundo mandato em meio a profunda crise financeira

Clodovil é acusado de racismo
Antes mesmo de tornar

posse, o depu tado federal
eleito Clcdcvil Herllal'ide�
(tJTC.SP) envolveu-se em

mai� uIt1a pol�nlictl. Depoi�
de aflrmer que participtlrilll
de barganhas políticas no

Congresso, o estílísta agora
é acusado de racismo pela
Federação Israelita do Rio
de [aneíro, que entrou corn

ulna interpelação judicial
contra ele.

Elii entr�vista à Rádio

.

TuPi, 11a sexta-feíra.Clodovíl
disse qu� t'lS [udeus

, Ilialiiplllal'al1.1 (') hclecauseo e

que O� e,stad(J� Unldcs
ft'll'Jal'IlI1'!.1 o tltentilldo de 11 de
setembro de zoa 1. EI�
também se referiu s um

l1egro como
IIcrioulo cheio de

complexo",
Clodovíl disse ainda que

existe um "poder escuso, que
está no subsolo das coisas".

"A� pessoas sio induzidas a

d' II f'acre ltar , III irlnou.

PSDB diz que
ações do PT
atrasam CPMI

Parlamentares do PSDB
dernonstraram ceticismo em

relação à audiência da CPMI
(Comissão Parlamentar Mista

,

de Inquérito) das

Sanguessugas. Para a próxima
'semana, está marcado os

,

depoimentos do três

envolvidos na tentativa de

compra do dossiê contra os

tucanos: o advogado Gedimar
Passos e o empresário
Valdebran Padilha - presos no

dia 15 de setembro em São
Paulo com R$ 1,7 milhão -,

além de Jorge Lorenzetti.
O deputado Luiz Carlos

Hauly (PSDB-PR) acredita

que os petistas não devem

responder aos

questionamentos dos
membros da comissão e farão
de tudo para retardar o

, andamento das investigações.
"Se vierem corn seus

advogados, ficarão calados e
.

- -

nao vao acrescentar e111

nada", observou.
A cpíníão � compartilhada

pelo sub-relator da CPMI,
depu tadt'l J ulio Rlldecke r

(PSD�-RS). "Qo§tEll'ilil que,

�lll� díssessem a vllrdllld�, llifi�
sâo 111entiroso� COlltU1'111l1:ileS e

vão criar inventar novas

mentíras", acusou.

Além des depoímcntos, a

C011ii5S:\\0 também deve votar

a liberação des documentos
para o vice -presídente, des
relatores, dos sub-relatores e

assessores, sem restriçio.

,

O CORREIO DO POVO

• •

a ra e oimen O

e envo vi os no ossiê'
,

A CPMI (Comissão
Parlamentar Mista de
Inquérito) das Sanguessugas
aprovou pedido do deputado
Raul [ungrnann (PPS-PE) e

,

adiou os depoimentos do

advogado Gedimar Passos, do
empresário Valdebran Padilha
e de Jorge Lorenzetti,
envolvidos na tentativa de

compra do dossiê. Os
documentos mostram os

tucanos Geraldo Alckmin e

José Serra em cerimônias de

entregas de ambulâncias

superfaturadas. A direção da
CPMI não mareou nova data

para os depoimentos.
[ungmann argumentou que

a CPMI recebeu documentos

-I I

,

1105 principais aeroportos e :
.I

impedido a chegada de �

parlamentares a Brasília. '

-
'

REDNIAO - O presídente :
da CPMI� deputado Antonio f
Carlos Biscaia (PT-RJ) reuniu- i
se ontem com o relator, senador:

"l .

Amir Lando (PMDB-RO)i'; .

para avaliar o cronograma df i

trabalho das próximas semanas. :
O relatório precisa ser votado:

,

até 18 de dezembro.:
,

O sub-relator Julio Redecker '

(PSDB-RS) criticou o:
andamento dos trabalhos. "Há i
uma ação deliberada para i
dificultar a investigação df:
integrantes do Executivo'L]

,

,

afirmou. O presidente disse:
,

que não 11á nenhuma ação:
nesse sentido e que'

,
'

requerimentos para quebras d� :,

sigilo não foram votados por
'

falta de quorum. (com:
informação da Agência:

,

Câmara) ;

•

importantes para a tomada de

depoimentos e que ainda não

houve tempo para analisá-los.
Disse também que a operação
padrão dos controladores de

'

tráfego aéreo tem atrasado vôos

,

era can
• I

rest en e em

•

I
,

•

Apesar da derrota sofrida
nas eleições; perdendo os

governo de estados

importantes corno Bahia e

Pernambuco e elegendo
apenas 64 deputados federais
(em 2002, foram 85), o PFL

já analisa a possibilidade de

lançar candidato próprio à

Presidência da República ern

2010. A informação é do líder
do partido 11a Câmara

Federal, deputado Rodrigo
Maia (RJ). .

Segundo ele, esse será o

grande desafio do PFL. "EIU
2006 não tivemos outro

caminho e a aliança foi
necessária. Mas está provado
que o PFL tem de buscar sua
idenridade , UIU caminho

próprio CaIU urn 110111e forte
à Presidência da República.
O que certamente fará com

que o partido aumente os

d " f'seus qua ros , a irmou,

Maia disse ainda que o

,

partido. seguirá mantendo a

postura de' oposição
fiscalizadoca do governo,

federal. "Caso as políticas do
governo Lula continuem as

mesmas, e as denúncias d�
,

corrupção como mensalão �
, ,

sanguessugas persistam, a
,

fiscalização continuará alta" i
avisou o deputado;
lembrando que o PFL foi nos
últimos quatro anos e

tontinuará sendo o maior
partido de oposição ao
governo federal.

,
,

"Isso porque nos primeiros
dois anos do governo Lula o

PFL foi oposição
• •

praticamente solitária no
Congresso Nacional. A
sociedade decidiu manter

Lula. E o PFL, se aparecerem
novas denúncias, continuará
com a mesmo postura de
denunciar e exigir'
investigação", completou o

. deputado.
DIVULGAÇAO

I

,*,.
"'!�!"

,

,

Mala acredIta que PrL aumenta o quadro se lançar candIdato próprio

,�
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li NOVELAS
> GLOBO· I Bri

O Profeta
Marcos explica para Ruth que ainda
não está preparado para se

envolver com outra pessoa,
Henrique val visitar Teresa, que fica
encantada ao vê-lo, Tony solicita a

Teodora que dê um jeito de distrair
Ester para que possa entrar no

quarto de Baby pela sacada,
Camilo pede que Sônia reate o

noivado com ele, mas ela diz que
precisa de um tempo. Arnaldo vai
buscar Teresa para seu encontro,
,

Ijllas ela explica que vai sair com
Henrique, Clóvis vai levar flores

-para Sônia, que fica constrangida
.ao vê-lo. Marcos encontra Clóvis
.ila casa de Sônia.

I

" ('>/ �8� ., 9H.

v \)LI)' Ij - i' •

Josy conta a Roberta que no e-mail
•

que recebeu, seu tutor dizia que já
sabia que ia morrer, por isso,

, deixou o colégio totalmente pago e
,

ela ainda vai receber uma quantia
mensal até completar a

maioridade, Roberta, desconfiada,
diz a Josy que com certeza Gastão

, lhe enviou esse e-mail para que
. pare com as investigações,
Roberta e Xavier vão até o hospital
para visitar Diego mas são

impedidos por Leon que, furioso,
acusa Xavier de estar cumprindo ,

. ordens de Roberta para machucá
lo ainda' mais e os expulsa do

I hospital.

r Cobras e Lagartos
I .

Leona diz que só devolve o dinheiro

"jquando seu filho estiver em seus

braços. Luciano conta para Nikki
.. que é filho de Omar. Ela conta todos
os detalhes da morte de Omar.
Danielzinho volta e Leona transfere

:0 dinheiro para Estevão. Estevão
deixa Leona desacordada num

• I

carro na garagem, se despede de
'Ellen e sai da mansão. Ellen salva
Leona. O delegado vê a fita e diz que
vai prender Estevão, Duda dá o

telefone de Silvana para Rosimary,
antes de desfalecer. Luciano
descobre que Estevão vai viajar
para o exterior e avisa à polícia.
Estevão consegue fugir da polícia
no aeroporto. Letícia, Alberto e

Luciano e o delegada correm atrás
de Estevão:

� GLOBO - 2íH
- Páginas da Vida

ATÉ O FECHAMENTO DESTA

I EDiÇÃO, OS DEMAIS CAPíTULOS
DE "PÁGINAS DA VIDA" AltJDA,

NÃO HAVIAM SIDO EDITADOS

> .SI3T - 181130

Rebelde

,

Bicho do Mato

Vanda, Túlio e Nicolau afirmam
para Tavinho que são os pais'
verdadeiros de Betinha, Os pais
falsos vão embora, Tavlnho
percebe que foi enganada, Betlnha
chora, Ruth e Pedro de'cldem voltar
para o Rio de Janeiro por uns

tempos, Juba fala para Francisca e

Margarida que val para o Rio de
Janeiro atrá9 de Cecilia, 'fl'nla ouve
a converBa e chora, Juba dli que ele
Bempre fol91ncero com ela:dliendo
que ama a Cecflla, 'feleco vê
Maurlnho Jogando. cartas com
Brandao e Zé Diacho e desconfia,

•

'" fIE"'" '1";') .. "')!F 1'\ ,",(., 'IL " ,,:, "1

Cldadlo Brasileiro

Nao haverá exlblçao,

1

, •
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��MINI-CONFUSAO
Luana Plovani não passou
desapercebida no Tim
Festival, no domingo (29),
em São Paulo, A atriz não
foi nada discreta e causou
um pequeno tumulto ao

tentar entrar no camarote,
vip, O único problema é que
ela estava sem a pulseirinha
que libera a entrada, A atriz
chegou a discutir com os

seguranças, que impediram
sua entrada, mas alguns
minutos depois ela '

conseguiu a passagem,
'

Informações do site

Virgu lando.

r

��ALBUM NOVO
OS fãs de Cássia Eller
vão dar pulos de alegria:
um CO com músicas
inéditas da cantora está
no fomo. É que
algumas gravaçOes
antigas de Cássla
foram encontradas e

estão sendo
restauradas pela
gravadora Universal. O
resultado deve chegar às
prateleiras no primeiro
semestre de 2007. Entre as

músicas, algumas de Nando
Reis. Informações do
site Glarrurarna.

��DE VO.LTA
Malu Mader será

protagonista de "Eterna

Magia", segundo o jornal"O
Globo", Esse é o titulo

provisório da novela que
substituirá "O Profeta", na
TV Globo. A atriz será uma

famosa pianista, elegante,
caprichosa e egoísta,
Muitas cenas da trama se

passarão da Irlanda. O texto '

'é de Elizabeth Jhin, que
estréia como autora solo e

terá a supervisão de Sílvio
de Abreu.

,
,

,

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

��NO CINEMA
,

"O ano em que meus pais
saíram de férias" promete
lotar as salas de cinema, O
filme é sobre um menino '

apaixonado por futebol, qU8
S8 vê obrigado a viver longe
dos pais, que por serem da
esquerda em plena ditadura,
são forçados a ;tlrar umas
férias', "A ansiedade é grande,
Fiz este filme para retratar
essa época do Brasil, mas
também valores como
respeito a diferentes culturas e J;

. a riqueza da infância", disse
Câo Hamburguer, diretor do
filme.

· "
.

,
�.'

'. ,'"
,

, ..III,",,
,

..

'.

-

'," ,.".;.;';
'. Maria Oiefenthaler
�

:'

Marcelo Jardim -•

,-
<, '".'

� ,

\ Iva Laube -,
,

,

Lo'
r

,

Festa
"

a presença de alunos das APAEs

de [araguá e Massaranduba, e da

Escola CAlC. O baile será

Os recém-casados Martin Moscovich e Jerusa Rubini Pradi comemoraram a união no dia 11 de outubro. A celebração foi realizado 110 Curupira Rock
realizada na Igreja Santo Estevão Garibaldi. Muitas felicidades ao belo casal! Club.

DIVULGAÇÃO
Show
A banda Nega Fulô

sobe hoje pela primeira
vez no palco da
Moinho Disco, às 23h .

Na seqüência, a

'agitação é.comandada

pelo DJ Xalinho,
Ingresso antecipado ao

valor de R$ 10, 110
.

Posto Mime Matriz,
Loja Center Som

Shopping e Posto

Maiochi, em

Guar�mirim.
Musical

.

A médica Scheila

Anjo, é cantora
amadora e fará uma

apresentação especial
no próximo dia 9

(quinta-feira), no
Pequeno Teatro da,
Scar. A apresentação
acontece às 20h30, e
contará com um

repertório repleto de

sucessos da música

popular brasileira. O
, ,

ingresso é 1 kg de

alimento não perecível,
que será doado para a

entidade Novo
Amanhã.

.

•

Capricórnio 22/2, a 21/1
,

Aries 20/3 a 20/4 Câncer 21/6 a 21/7 Libra 23/9 a 22/10
Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas
realmente ... O que você espera de si e do mundo
não é o mesmo que o mundo espera de você.
São duas coisas, reivindicadas em duas línguas
distintas. Cabe um bom intérprete para ver onde
estão os pontos em comum e onde é preciso

, negociar habilmente para encontrar o famoso
denominador comum,

'

Aniversariantes do dia

\Oiego Felipe Zapella
'

Pamela Paola da Silva

Jorge Bisenski .

Mário Donini
.�

-----�----
"

Florentina Fiedler •
'

J

Sandra Alberto Moretti

Luan Heizen
,

,

•

Anna Lucia B. dos Santos

Terezinha A. Alves

-

.. ,

Bertoldo E. Neto
.. '

Lucio Neubecker

Erotildes Mahs

Ivane Reinke Zapella
...... " _.. ,',o. '�i ,li l

Cleiso E. Dos Santos

A Escola Especial Maria Malutta
APAE' Guaramirim promove

110je o II Baile a Fantasia da

instituição. A festa contará com!

•

, A vida é uma montanha-russa: às vezes você
está em cima, às vezes embaixo, curva pra cá,
looping pra lá .. , Uau! O grande barato é apro
veitar a paisagem lá de cima, relaxar quando
estiver na descida e não enjoar quando o rnun

do ficar de cabeça pra baixo. Sim, há instabili
dade nessa brincadeira, mas um ariano sabe
bem como lidar com todas essas reviravoltas,

Você estava todo tempo por aí, atrás de uma

companhia especial e nadinha de nada ... Até

que, num belo dia, topa com aquele alguém e

blim, blim! Sininhos tocam, o rosto fica

vermelho, você gagueja, não sabe onde
colocar as pinças (Bem, até sabe, mas ainda é
cedo para isso), Amar é, sim, pagar o mico.

Mas, mais que isso, o amor é lindo. Aproveite.

Escancare as janelas, ponha as portas abaixo,"
arrebente as grades e pule os muros. Nenhuma
barreira segura você. Quando chega a hora de

romper os limites, um capricorniano não se faz
de rogado. Da mesma forma corno consegue
ser regrado e cerebral, você também sabe
saltar para o outro extremo e soltar todos os

.

bichinhos de uma só vez, ,

•

Touro 21/4 a 20/5
Para que se agarrar com tanta força ao que lhe
é familiar? Aquele medao da mudança? Ah,
voce prefere o bom e velho conhecido (meemo
qUfl elo ootfljB longe de oer t'ltlmo) à Incflrtfl�!l d!l
novld!lda, Rotlnll, doce rotlnll", Sflr� mOllmo?
Jé pensou quo eem �ooellp@go � m@§mlco
vooe podo �olllr pordendo III�umllo dll�
melhoros oenllo do filmo da OUII vldll? -

Leão 22/7 a 22/8
Que deliciai O ar da prímavera é fresco e rsvl
Qorllnte, Uaallh", Ao IIcordar, dá aquola vonlll·
do do oorrOF li fllllir lrocflntas COIO!!B, � por qUIi
nRo? Comooll jÔ, Intorprlito com vigor () p!!pml
(moo sllmprll com o culdlldo dli n�o Ilxlglr o
mli9mo dlllodo mundo), � 99 dllpolo b!ttlir
IIqulila vontodo do flllllr n!to!t, ponh!! 00 poli·
nhas prll clmll e curto o morocloo dm!lconso,

Escorpião 23/10 a 21/11
Pode vir quente, sscorelanc. O mundo está
fervendo, cheio de novidades, projetos bacllnas
querendo ser coloclldtls em prática o qUllnto
llntli9, � cillro qUIi voc� vraillimbr!lr QUo multo
cllior podo gflf!tr um SUplir!lqullclmlln!o, Por 1990
mli9mo, Volllll dllr um tlimpo dli rlil!lx 110 cllir da
l!trdll, p!lrOli9frlfilF o caboº1:I com um chá g9ltldo,
Combinado?

,

Aquário 21/1 a 18/2
"

Se prender às chatea'ÇOes do cotidiano? Nuncá;
nunqulnhasl Você quer mais é IIberdllde para
1l0ltllr o lillplrlto li Il VOl nas olltrllclIll, !lej�m
�I!l!l C� Ià!lf!lllo, torfa ou pt'l �!ltoillr, � !It'l uma
QUflStªo dtl Gocolhof o r(lp(lrtt'lfl�: v!ll'ollntor o
QU�, m(lU tlml�o? SUI! mQlllcll fllvorltll, Quom
!l!lDO, Ou (lntão cantllf (j !l(lr amado pr!l vllljllr
com voc�",

'

Gêmeos 21/5 li 20/6
NOSSIl, quanta agltaçãol Você quer todo tempo
do mundo para os bons e velhos conhecidos de
sempre, E quer todo tempo do munco para as
novas amizades que estao apontando no
horizonte, Como o tempo é um sO, vale a pena
planojar bem a programaçao, Ê, pena que ainda
não lhe clonaram pra poder estar
simultaneamente em vários IUQares",

Sagitário 22/11 li 21/12i
, Quer conquistar aquele troféu,? Óbvio quo'slm,
Além do mais, ole flcarlallndo na estanto da
sala, bem Il vista de lodas as visitas", Você não

,

é do time dos que fogem des elogios: Ainda
bem que nao lhe falta vontade de sair em busca
dlls vltt'lrlas, Nem forças para vencer as

diversas etllpas do desafio, Preparlldo para
colher olliouros?

Peixes 19/2 li 19/3
No IUQaf=comum do Imllglnárlo, uma pessoa
senslvele sintonizada com as energias que
fluem pelo universo está mais num embalo
slow-motion do que de filme de ação, Voltae
meia, a percepção pode se acelefar e ganhar
um dinamismo aillm do esperado, Você
conecta aqUi, IOQo mills se lI�a !lll, e sem
demofa já esttl. em IntercAmblo!l acolá, Ulallil

Virgem 23/8 li 22/9 '

Dê uma folgll p!lfa esse seu coraçãozlnho tão
teimoso, De tanto bater forte pela tal criatura
que não lhe merece, ele pode aca�ar apanhan
do, sofrendo demais com algumalndlferença
ou Indelicadeza, seja ela voluQtárla ou nao, Já
pensou quo ao Invés de ficar suspirando por ai,
poderia ser bom mais produtivo If atrás do um

pouco do diversão?
•
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A Comissão Européia
divulga na próxima semana o

relatório sobre o progresso da
candidatura da Turquia ao

bloco europeu. No

documento, há críticas ao

país em relação aos direitos
,

humanos e pelo fracasso em

abrir portos para o comércio
a partir do Chipre. Mas dá

prazo até o final do ano para
Ancara deixar navios do

Chipre ancorarem em seus

portos e não vai recomendar

suspensão dos debates sobre
a adesão.

O relatório contém ainda
críticas à lentidão do governo
turco nas reformas políticas

,

desde que o país cOlneçou as

negociações de acesso, em

outubro, do I ano passado,

concentrando-se na contínua

perseguição a intelectuais e

jornalistas por expressarem
opiniões pacifistas, afirmaram
as fontes.

"A crítica mais forte é
sobre liberdade de expressão
e a perseguição contínua de
escritores por 'insultarem' o
espírito turco, sob o artigo 301
do código penal", disse uma

autoridade da comissão. O
e

artigo foi usado para acusar o

vencedor do Prêmio Nobel da
Literatura Orhan Pamuk,
apesar de as alegações terem

sido posteriormente retiradas,
e também para condenar o

jornalista Hrant Dink por

artigos sobre as mortes ern

massa de armênios na Turquia
otomana.

Mesmo sem a presença do
chefe da equipe de defesa,
Khalil Duleimi, o presidente
deposto do Iraque, Saddam
Hussein, voltou ao banco dos
réus. O Tribunal Penal•

Supremo iraquiano retomou

ontem o julgamento dele e de
seis de assessores por'
genocídio contra os curdos.

A 20a sessão desde o

começo do julgamento, em 25
de agosto, contou com a

presença de todos os acusados
e do comitê da Promotoria

•

Geral. Duleimi abandonou
na segunda a sala em

protesto porque o presidente
do tribunal, Mohammed
Oreibi Khalifa, rejeitou um

conjuntode pedidos, entre
eles a participação de juízes
árabes e estrangeiros no

processo.

Segundo o Procurador

geral do tribunal, mais de 180
mil curdos foram assassinados
ou desapareceram na

ofensiva promovida no Norte
do país pelo antigoregime.
I

! •

• • •

s a a .0 IVla.na val

con ro ar em resas
.Governo da Bolívia

trabalhará agora para fazer
com que a YPFB (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales

,

Bolivianos) obtenha o controle
de

.,'

cinco elnpresas
nacionalizadas em maio. Após
a assinatura dos contratos de

operação no fim de semana

com dez petrolíferas, a estatal
YPFB pretende assinar novos

acordos nas próximas semanas

11
'.

.,

ou meses.

A nacionalização decretada
em 1o de maio pelo presidente,,

.

Eva Morales, determina que o

governo controle Transredes,
Chaco e Andina, e também a

Petrobras Refinación (filial da
Petrobras) e a. Companhia,

Logística de Hidrocarbonetos.
ABolívia concorda em pagar

o valor das ações para obter 51%
do total das empresas.

TENSÃO: MILHARES PROTESTAM CONTRA ATAQUE À ALDEIA DO PAQUISTÃO

•

�rvez arra

..... Na segunda-feira, o Exército
paquistanês atacou Chingai,
matando pelo menos 80 pessoas• •

Cerca de dez mil pessoas
participaram ontem de

protestos contra os governos
dos Estados Unidos e do

Paquistão em Khar, cidade
próxima à Chingai, aldeia
atacada na segunda-feira
pelo Exército paquistanês,
que resultou na morte de pelo
menos 80 pessoas. Em meio a

gritos de "Deus é grande", os

manifestantes juravam de
'morte os ,presidentes dos
EUA, George W Bush, e do

Paquistão, general Pervez
Musharraf.

"Qualquer um que seja
amigo da América é um

traidor", entoava a multidão ..
Diversos protestos estavam

previstos para ontem no

Paquistão para condenar o

ataque a uma madraça de

Chingai, perto da fronteira
com o Afeganistão ..

ATAQUE . - Após
informações do serviço
secreto dos EUA, o Exército

,

do Paquistão atacou a aldeia
de Chingai. Mas, o porta-voz
das forças armadas

paquistanesas, general
Shaukat Sultan, garantiu
que os militares
estadunidenses, presentes no

país vizinho, não participaram
da operação militar.

.

O Exército paquistanês
alega ter atacado um centro

de treinamento de
"terroristas". Mas moradores
da aldeia bombardeada

. ,

asseguram que apenas ClV1S

inocentes morreram no

episódio, alunos e professores
• •
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. Sultan negou que tenha
dito que informações
fornecidas pelos EUA foram
usadas no ataque.

•

Coréia do Norte
aceita retomar

. ,.,

as neaocraçees
o Ministério das Relações

Exteriores da China anunciou
ontem que governo da Coréia
do Norte aceita retornar às

negociações multilaterais em

torne do programa nuclear de
Pyongyang. Diplomatas
chineses, norte-coreanos e

estadunidenses participaram
.

ontem de reunião informal em
Pequim e chegaram a um

acordo por meio do qual será
retomado o processo de
negociações mulrilaterais sobre
o programa nuclear norte
coreano.

''As três partes concordaram
com a retomada das

negociações multilaterais no

prazo mais breve e conveniente

possível", garante' a nota

publicada .

na página da
chancelaria chinesa na rede
mundial de computadores. As
negociações multilaterais em'

terno do programa nuclear
norte-coreano envolvem a

China, as duas Coréias, Estados
Unidos, [apãô e Rússia.
,

O processo está suspenso
desde o fim do ano passado e

sofreu diversas paralisações
desde o início, em 2003, por
causa dos persistentes
desentendimentos e das trocas

de acusações entre Pyongyang
e Washington. A eventual
concretização do acordo
representará o rompimento do
impasse. O acerto ocorre apenas
três semanas depois de a Coréia
do Norte ter anunciado o

primeiro teste nuclear. .

,
. ,

Infra-estrutura ira" utana
,. ,

recrsara

Segundo cálculos do

governo, o Iraque vai precisar
de aproximadamente US$ 100
bilhões nos próximos quatro ou
cinco anos para reconstruir a

infra-estrutura. Durante
reunião com países doadores e
com a ONU, para discutir a

reconstrução e as reformas'
A , ,

econormcas no pats, o porta-voz
. do governo, Ali AI Dabbagh,
disse que a situação no Iraque
ultrapassa a capacidade
iraquiana de financiar projetos
de desenvolvimento.

Dabbagh lembrou que a

•

I
. .. ,;

. ecqnomla lraqulana e

construída apenas sobre o

petróleo, não há outras fontes
de renda e, portanto, a renda '

da exportação de petróleo está
sendo dedicada a gastos
operacionais. ''Até que o setor

.

petrolífero possa crescer e

assumir seu pleno papel,
precisamos desta soma para a

infra-estrutura -

e para
investimentos", justificou..

A infra-estrutura do país foi
devastada por décadas de

sanções, guerras e pela invasão,
em 2003.

•

. -

vines

Violando a resolução 1.701
do Conselho de Segurança
da ONU, que encerrou o

conflito entre Israel e Líbano,
aviões israelenses
sobrevoaram ontem

insistentemente o céu de
Beirute. Segundo fontes

policiais, os aviões voaram a

baixa altura em diferentes
setores da capital libanesa e

especialmente nos bairros do
Sul, bombardeados pelo
Estado Judeu .êntre 12 de

julho e 14 de agosto, durante
a guerra contra a milícia do

Hezbollah.
Os aviões sobrevoaram

também o vale do Bekaa, no
Leste, e áreas ao norte e sul,
onde atua a Força Interina da
ONU no Líbano. Os bairros
do Sul da capital, conhecidos
como Dahia, o Sul do país e

o vale do Bekaa são

considerados pontos fortes do

grupo xiita Hezbollah. Até o

fechamento dessa edição,
nem o governo libanês .nem o

,

comando das forças da ONU
haviam feito qualquer

•

declaração sobre o incidente.

.

O CORREIO DO POVO

Na China

Dessalinização
A dessalinização de água do
mar será um dos recursos

incentivados pelo governo
chinês para combater a crise

hídrica no país, onde centenas
de milhões de pessoas não têm .

acesso regular à água potável.
Durante o XI Plano

qüinqüenal 2006-2010 as

empresas serão incentivadas a

utilizar a água do mar.

Até 2010, a China estará

dessalinizando de 800 mil a 1
milhão de metros cúbicos de

•

água por dia, e usando 55
bilhões de metros cúbicos

•

anuais.

Nos EUA
,

Punição
Hooman Hamzehloui,
torcedor do Orlando Magic
que insultou com

, • • • A

comentanos racistas o prvo
Dikernbe Mutombo, do
Houston Rockets, durante
um jogo da pré-temporada da

NBA, na semana passada, foi
proibido de assistir aos jogos
de seu time na temporada
2006-2007.
Na semana passada, durante
o amistoso entre o Rockets e'

. oMagic, Hamzehloui chamou'
Mutombo de "macaco". O

jogador africano respondeu
comgestos
Hamzehloui foi expulso do

ginásio. ANBA estuda outras

punições ao torcedor.

No Paquistão

Agradecimento
Ontem, durante visita ao

Paquistão, o príncipe Charles,
. herdeiro do trono inglês, e a I

esposa, Camilla, agradeceram
as autoridades do país pelos
esforços empregados 110

.

combate ao terrorismo, .

Charles e Camilla chegaram
•

na noite de segunda-feira ao.

Paquistão, para cinco dias de

"diplomacia suave", no dizer
das autoridades britânicas. O
casal se. reuniu COIn o

,

presidente Pervez Musharraf '

e com o primeiro-ministro
Shaukat Aziz .

•

Na Espanha

Conferência
o chanceler espanhol, Miguel
Moratinos, pretende organizar
uma segunda edição da .

histórica Conferência de
Madri para a Paz no Oriente

Médio, para a qual serão
convidados israelenses,

. palestinos e dirigentes de
vários países da região, entre
eles da Síria e do Irã.
A notícia foi divulgada pelo
jornal israelense Maariv, a

partir de informações da
Embaixada israelense em..

Madri. O jornal acrescenta que
a iniciativa da Espanha teve o

apoio da Rússia e dos Estados
Unidos.
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