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12 DE NOVEMBRO: OPORTUNIDADE PARA SAUDAR OS ENTES QUERIDOS
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Milhares de pessoas percorreram os cemitérios da região ontem, para homenagear os entes queridos, entre elas, Edi Micheluzzl, que aproveitou a data para rezar pelo pai, Antonlo Paterno
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31 ENTREVISTA

Pinho Moreira
fala sobre
vitória de LHS

.'

o chefe do Executivo de
Santa Catarina nega

compromisso de apoio a

Pavan e quer concorrer ao

governo em 2010.

21 CARTA LEITOR

Indústria
têxtil

•

na corda
bamba?
Leia opinião do economista

Jorge Henrique Brognoli
sobre o tema.

61 PROMESSA

Guaramirim
.

deve
,

ganhar nova
escola "

,

Do dia 30deOutubro ao dia 04 de Novembro:
Sõcio ••••••R$ 15,00 Não·Sócio•••••••R$ 25,00

Do dia 04 de Novembro ao dia 10 de Novembro:
Sõcio ••••••R$ 15,00 Não-Sóclo •••••••R$ 30,00

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

,

Plantão de venda de ingressos
dia 04/11 das 09hs às IShs.
Informações: Tel. 3371- 0122

E-mail: baependi@netuno.com.br
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www.studiofm.com.br

IMÓVEISI __
,

I
GIROLLA IMÓVEIS lTDA ,

: Rua Barlo do Rio Branco, 650 • Centro :

! Jaraguá do Sul· SC !
, , Fone (47) 3275·5000 1

, glrolla@girolla,corn,br '

, ! '

www.glr01Ia.com.br
,,' I

Ummétodo
perfaltf)
para quem quer
segurança
na hora de se
coml"nlcar•

.
'

I

Ilows!' l

inglês • espanho]
"�i ,
,

o I o MAS

•

3275-3475
aulas vip. business. tradução • cursos pra viagem
•
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2 I SEXTA-FEIRA, 3 de novembro de 2006
•

• EDITORIAL
•

Aprovada a Lei de Diretrizes

Orçamentárias pela Câmara de

(
Vereadores no mês passado,

f agora o Legislativo aguarda
L pelo projeto orçamentário para

é 2007. Que tem prazo máximo

para ser votado em 31 de
,

dezembro. E de supor que a

( previsão de receita seja parecida
com os recursos projetados para

( 2006 ao redor de R$ 208milhões
c: e ainda não consolidado. Há

• CORREIO DO LEITOR•

O CORREIO DO POVO
)

••

,

município ao Fundo Social engenharia financeira capaz de
criado pelo governo do Estado prover a. manutenção de
em 2003, dando vantagens a máquina pública e garantir

,

devedores deste imposto, que investimentos em patrimônio e

preferem carrear o dinheiro para obras inadiáveis. Acossado por
lá ao invés de recolher da forma dívidas vencidas e a vencer no

tradicional. Além do que, a curto e médio prazos herdadas
receita para baixo de outros' da gestão 'anterior e algumas
tributos . importantes na' também originadas em outros

composição dos recursos governos, o combalido caixa da

municipais estaria refletindo os prefeitura precisa ser

mais de 60% que impostos urgentemente vitaminado.
Como dinheiro não dá em

árvores, isso tem tirado o sono

do primeiro escalão, que se

obriga a remanejar e a cortar

recursos ,que terão de ser

disponibílizados no próximo ano
abocanhados pelo governo pelo orçamento. A proximidade
federal, sem a proporcionalidade com um novo ano eleitoral é

devida quando extornados para outro fator que leva os gestores
as contas das prefeituras. Ou do município. a embranquecer
seja, o percentual de os cabelos diante da penúria de

,

participaçâo cai e, da mesma recursos. De uma forma ou de

forma, os valores em moeda
'

outra, para pretender mais um

sonante. O atual governo mandato o governo atual terá

municipal, para alavancar de cumprir com o mínimo

projetos de relevância nos . prometido, sob pena de cair em

próximos dois anos terá de definir irremediável desgraça nas

prioridades, com uma' urnas.

Acossado por dIvidas vencidas e a

vencer, o combalido caixa da prefeitura
precisa ser. urgentemente vitaininado

indicativos de queda
ácentuada do ICMS, um dos

,

mais importantes impostos que
: compõem o bolo de recursos dos
J

municípios. Jaraguá do Sul,
(

_ segundo disse recentemente a
�

.

vice-prefeita Rosemeire Vasel,
r

-i
não é exceção e teria tido um

recuo ao redor de R$ 600 mil
no mês de setembro. Ela não

afirmou, mas há quem credite
tal buraco no orçamento do

•

• FRASE

1J

•

O crescimento do uso da

Internet, corria resultado da

competitividade global, trouxe
o .também para a Educação essa

moderna ferramenta, como forma
IT de. reduzir as barreiras e

; , oportunizar a aprendizagem a
�

(' públicos muitas vezes afastados

I) ,
das salas de aula. Há, contudo, que

JJ
diferenciar cis modelos que

. '-

proporcionam o ensino nao

presencial de propostas autênticas
de educação que efetivamente
contribuam para uma formação
completa do educando .

Um 'aspecto relevante para

pontuarmos a Educação a

Distância não como um mero
,

. produto-mas corno projeto real é
atribuir a essa modalidade um, \

(f caráter de promoção efetiva da

iJ interação entre educadores e

.( ,
educandos que ultrapassa as

,)1 limitações de espaço e tempo dos
1 encontros presenciaís,'
!�,

. acontecendo atividades
{ educativas em lugares e tempos
,

diversos, planejadas com a

utilização de recursos das
tecnologias da informação e da
comunicação. Como modalídade
educativa, objetiva o pleno
desenvolvímento do educando,
preparendo-o t1al'a o exet'c!cio da

•

A reitora da Unerj Carla
Schreiner escreve às
sextas nesta coluna

cidadania e qualificando-o
para o trabalho.

,

E preciso compreender que a

Educação não-presencial não é

sinônimo . de Educação a

Distância. Desde que iniciou esse

projeto, aUNERJ tem se dedicado,
a esse desafio de compreender- a
Educação a Distância como a

educação da:presença, da educação
que acontece 'com o

acompanhamento de um

professor, que interage, propõe,
desafia, orienta em todo o período
das aulas. Ou seja, alunos e

professores estão interagindo de
.

,

alguma' forma no
,

.desenvolvimento da aula, que
•

pode acontecer em uma

de EaD atualmente
desenvolvidas na graduação são

legalmente apoiadas pela portaria
ministerial nO 4059 de 10 de

,

dezembro de 2004, que possíbilita
que até 200/0 da carga horária dos

• •

cursos superiores sejam
desenvolvidos na modalidade de
EaD.

Os processos educativos na

modalidade a distância na Unerj
utilizam metodologias que

potencializem o uso das

tecnologias de informação e da
comunicação nos processos de
ensino e aprendizagem,
oportunizando ao aluno o acesso

ao conhecimentono tempo e local

que lhe forem adequados. Neste
sentido, procura-se privilegiar o
desenvolvimento de ações que

possibílitem processos de

interação, que favoreçam a
•

proximidade, mesmo com a

distância física, entre professores
,

e alunos, e entre alunos de um

mesmo grupo,
Estabelecendo novos

paradígmas, aEducação aDistância
é uma modalidade de educação e

como tal temvárias especificidades
pedag6gicas e técnicas que exigem
a capacitaçlo do professor para
atuar em EaD.

, - ,

comurucaçao smcrona ou

assíncrona. A Educação não-
,

presencial é a educação da não- -,

presença, ou seja, a educação que
ocorre sem a presença dos sujeitos
envolvidos no processo em um

mesmo "ambiente de
aprendizagem", Neste processo as

ações são propostas pelo professor,
mas não debatidas, orientadas,
questíonadas, durante o processo
da aula não-presencial; não há

interação entre professores e

alunos,
As atividades namodalidade

• •

,

O risco da-Instituição Têxtil jaraguaense
Em recente artigo, o filósofo francês

François Julien questiona se um dia
deixaremos de hesitar entre o fascínio, o
medo ou a rejeição em relação à China.
Afirma que as condições para o

estabelecimento de uma inteligência
sobre o país ainda tem de ser criadas, ao
menos se quisermos sair das categorias
projetadas sobre ele a partir do Ocidente.
A questão mais preemente é o fato de a

China ter se voltado intensivamente ao

cenário mundial e poucos serão aqueles
que não serão afetados pelo
"desenvolvimento chinês", que leva
todos os artigos de vários canais a uma

•

"sino-exaltação". O fato é que no seu

processo de ocidentalização a China está.
terminando seu nivelamento e

começando a ultrapassagem.
O nível de reservas estrangeiras da

China deve ultrapassar 1 trilhão de
dólares. Com um fluxo de investimento
estrangeiro, que até setembro, chegava a

42,59 bilhões de dólares, e um saldo na

balança comercial acima de 150 bilhões
de dólares para o ano, as reservas chinesas
viraram motivo de orgulho, mas o

fundamental é' que tal reserva dará um

poder de cruzamento no uso estratégico'
dos mesmos que nenhum país tem. Nas

\

relações internacionais, o efeito é visível
em toda parte. E como tal ecatombe pode
atingir a economia jaraguaense? Primeiro
de fato já atingiu. Empresas jaraguaenses
se dirigem para a China e produtos aqui
fabricados· são sistematicamente
substituídos pelos de l-á, basta entrar em
qualquer loja de confecções. Segundo, o
estrago poderá ser maior? Sim, basta que

conheçamos um pouco da estrutura das
atividades empresariais de Jaraguá do Sul .

Em pesquisa por nós efetuada através
de dados obtidos junto a AMVALI, noano
de 2002 existiam em nossa cidade 3.217

empresas, das quais 77,87% apresentaram
movimento econômico (2.505). O valor
adicionado (saídas merios entradas)
resultante foi de R$ 1.484.772.563,00,
sendo q-ue deste total, 87,40,% foi do

.

oriundo do ramo "indústria", através de
743 unidades que representavá 23,10%
do total. Destas, 76,040/0 (565)
apresentaram movimento econômico. O
fato que me leva a uma reflexão e a

previsão de problemas futuros para parte
de nosso setor econômico é o fato de a

China estar fazendo sua expansão de
forma difusa, progressiva e difícil de
neutralizar. O conhecimento das teorias
de comércio internacional nos leva a

,

afirmar que a China em sua fronteira de

po ss ib ilid ade de produção, e star á'

privilegiando sistematicamente setores
•

de uso intensivo de mão-de-obra, entre'
os quais o de têxteis e confecção que nos

atinge diretamente. Em coluna datada de

.16.11.2004, neste mesmojornal, fizemos
considerações sobre' o perigo verde
amarelo, mas apenas em dezembro de
2005 havia reportagens sobre

salvaguardas têxteis em 05,09,2006 outro

J '

,
,

/
,

, ,

.'
-

,

,
�

ê,. "Era a mesma história sempre. Ia pa(ar no hospital, achavam que era suicídio
mas não'era, era overdose rnesmo.Depolscue minha neta nasceu e vivi esse

- 1 .' l.

repeteco de filho, fiquei tão careta e decidi: não quero mais, chega!"

•Rita Lee, cantora, que parou de usar drogas recentemente.

()

3 Avanços· e paracçmas da
,1-

�:. Educação a Distância'
'"

Os textos para esta coluna cevarão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redaçao@jornalcorrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal19, É obrigatório Informar nome completo, proãssão, *CPF e * telefone (* nao serao publicados),

I

. .

O CORREIO DO POVO
FundIdo em 10 de male 1 91 9

•

jornal a nível estadual em editorial
alertava sobre o sufoco da área têxtil, A
onde isso nos afeta diretamente? Não«

apenas no fato de que vemos muitas

empresas do ramo em nossa cidade ou

região, mas pelos números que elas:';

representam que torno público e centro>

de minhas preocupações. De um total dél
743 indústrias em Jaraguá do Sul, no ano-'
de 2002, 33 eram da área têxtil e 270 dé;-'.
•

ramo indústria do vestuário, calçados fe]
artefatos de tecidos (classificação fiscal),
representando 4,44% e 36,34%'

c I

respectivamente do total. Destas, 8-8.) .

.

micro-empresas, 47 de pequeno porte é!
168 de outros tamanhos (303 no total)�

. �:rr
Representavam no conjunto 40, 78% d�
total das indústrias aqui instaladas (coril'
apresentação de movimento econômico,
ou não). O fato relevante é que geraram;
naquele ano R$ 441.163.824,00 de valor.
adicionado (33,990/0 do total da indústria
e 29,71% do total geral) a partir de uma

receita total do setor de R$
1.002.36.1.671,00 (32,02 % do total). Os
números do setor são extremamente

significativos para nossa cidade, pois é o

segundo em geração de impostos. Primeiro
é o setor indústria de material elétrico,.
eletrônico e de comunicação com 38,52%
e, terceiro, o ramo de produtos alimentares'
com 10,930/0 do total. Os três setores'

-

- j

perfazem 79,49% (2002) do valorê
•

adicionado total do município. Não,
.computamos os dados de 2003 a 2005, ma�
a nosso ver a .tendência é de queda n-J
participação. Do ponto de vista da teoria
do comércio internacional, nos estaríamos
simplesmente em um novo parêntese
histórico, marcado pela brutal aceleração
do setor têxtil e confecionista no comércio
internacional por vocação e preferência

f

dos chineses, que poderá (e e s tá)
desconcertando e desestabilizando ands
de trabalho da indústria brasileira-�

,�

jaraguaense no setor.. Entr e t ant õ',
. enquanto tudo parece estar mergulhad(6
numa espécie de fluido tranqüilizadof
porque alguns saem ganhando ou te�
capacidade de responder ao desafia .

I'!
Percebemos (às vezes um pouco tarde) que

J

algo diferente se insinua discretamente e

já está a meio caminho, conduzindo-a uma

transformação progressiva da-situação do
mercado têxtil e confecionista, COIJl

••

efeitos de acomodação de posição, de u�
lado e çlesestabilização de outro,
desconcertando um setor estratégico da

,

economia jaraguaense. O mercado está
. .

vivendo momento de liberdade e

revolução, e mais do que estar disponíveis,
é necessário o desenvolvimento de

.

estratégias para lidar com o risco a partir
de um amplo debate do setor público e

privado. Seria preciso estar cegos e surdos

para não percebermos que existe um gládio
pendendo i

sobr e muitas empresas,

principalmente os pequenos e precisamos
construir ou orientar alternativas.

Jorge Henrique Brognoll, economista

Di l'O{OI' edítorlal/admlulstreüvo: Francisoo AI ves
Edltora: Pntriciu Mol'u()s

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 245
CEP 89251·200 1 Caixa Postal 191 Centro 1
Jlrlgu� do Sui· SC 1 TI1.47 3371·1 91 91 FIX 3276.32581
I·mlll,: rudlcloliiI lorna Icorrllodopovo,com,br 1

com@fclillliiljofnillcofr@lodgpovo,com,br
• •

,

•
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FUTUR'O: GOVERNADOR C81TICA ALIANÇA PP E PT, MAS NAO DESCARTA UNIAO COM PETISTAS
----

,

,
'

"
,

•

',- ",

AORIANA BALD ISSAR ELI
, , ,

,

experiência administrativa como prefeito de Criciúma e de outras
'"

.

funções públicas que assumi. E, uma das minhas características: '

tornar decisão, nunca fico em cima do muro. As posições que tem
.'

'

de ser tomadas, são tomadas.

[J FLO�ÓPOLIS (CNR/ADI) - Eduardo Pinho Moreira, 57 anos,

é-médico, nascido em Laguna, casado com Ivane Fretta Moreira,
corn quem tem quatro, filhos" Foi deputado federal por dois

,
,

mandatos e constituinte, prefeito de.Criciúma, secretário da Casa
, ,

Civil, vice-governador, E governador desde junho' deste ano,
,

'

qt,.lando o titular Luiz Henrique da Silveira renunciou ao cargo
,"

.

Pjlra disputar a reeleição. ,

,( Nesta entrevista, Moreira avalia résultado das urnas e, fa?
rfl(,Velações sobre o seu projeto político. Assume que tem pretensão
� concorrer a governador em 2019 e que, além de.presidir a sigla a'

I p:frtir do ano que vem, pode mesmo ocupar fur;ções públicas na

�rlesc. Quanto ao presidente Lula, diz que é preciso respeitar à

r�}ação institucional entre os governos) mas que não há hipótese
do PMDB catarinense ocupar cargos federais. "

..
.ff '

.

CNR - E o que resta deste debate eleitoral em relação ao

Compex? Quais são as mudanças que devem ocorrer?
,

Moreira - O que foi colocadomuito claro pelo secretário Felipé
Luz, da Fazenda, é que o programa é muito interessante. Não é o

fato de que eventualmente este ou aquele gestor possa ter cometido
equívocos que vai fazer com que se impeça um programa

importante. Nós temos' todos os dias, praticamente, empresas

querendo sair ou vir para Santa Catarina. E nós competimos com
. outros estados. A guerra fiscal, infelizmente, é evidente, E um dos
maiores problemas que temos tido é com Pernambuco que está

querendo levar várias empresas catarinenses. E o que fazemos?
Deixamos elas irem levando os empregos que se.riam dos
catarinenses ou damos algumas concessões pata que fiquem ou

venham. Então.. o Compex e outros programas similares são

importantes, acho que nós temos de-intervir nisso, sob o risco de

perdermos investimentos para o nosso Estado.
'

,
,

. .

,

,

CNR - E o que será feito então com o Compex?
Moreira:_Na verdade, será regularizado. Há uma discussão no

Supremo-e u,m processo que está em curso no Tribunal de Justiça
sobre se é legal o decreto ou se precisa ser projeto de lei. Então,
nossa idéia.é transformar em lei, mantendo o mecanismo de
incentivo para que as empresas venham para Santa Catarina.

•

,

•

"Eles (peflstas) não gostam de nós e nós não

qostamés deles. Nos tratem sem

discriminação, este é o carinho (com o

governo; federal)" .

• •

ri.,.! .,
•

•

• •

o.

j, I CNR -:- Como 9 senhor avalia o resultado eleitoral em SC,?'o

,1
- •• _ . .,

2(' Moreira - Os números ou a vitória do Luiz Henrique? .

• , "

• < 1 .'
, .•

,
" .,

- .

()J CNR - A vitória com uma pequena margem de votos... " CNR -Quais são os demais desafios que o senhor tem até o

(JÍ Moreira - Na verdade, a margem ,é muito expressiva petto da final do ano?
,

Riistória, de Sánta Catarina. Entre situação' e a oposição, Moreira - E fazer o ajuste fiscal de forma inédita em Santa
, historicamente,. as -disputas sempre: foram 'muito \l,�irtad�s:,;O :q.úe

" 5=a.tarina., Eu serei o primeiro governador a cumprir efetivamente
a.s:0nteceu é que nós ganhamos na, última por 20 mil votos e a Lei de Responsábilidade Fiscal. Já paguei a metade do décimo

??ultiplicamos isso por oito. Isso é muito expressive. De modo qu�
-'. terceiro em julho, pago a outra metade na primeira quinzena de

cumprimos a nossa etapa. A população de SantaCatarina entendeu: dezembro.' .

'

'I(o Amin e do Lula Juntos. Nos os derrotamos, o PT foi para a
'

CNR - Ano que vem o senhor reassume a presidência do

'campanha commuita raiva, era visível a gana deles. Eles realmente' PMDB ...

Iftassaram um pouco do limite político, com algumas posições �m Moreira - É, esta é uma decisão tomada e parece que

'relação ao Luiz Henrique, mas acho que foi uma vitória expressiva consensuada, não vejo quem queira disputar comigo esta condição.
5 J •

• '

contra eles. A convenção está marcada para o dia 14 de dezembro, quando,
.5

.' ,

,

ainda não poderei reassumir. Alguém assume e renuncia em janeiro
e aí Q diretório, não mais a convenção, se reúne e elege o Eduardo
presidente estadual.

G� . CNR • Foi a primeira vez que u� governador renun�iou
(para concorrer. Se isto lhe deu seis meses de mandate, lhe tirou
1[" ,

, "

o"

� •

a chance de concorrer a novo mandato. O senhor esta satisfeito
rn
com esta álgebra? '

.

,(. Moreira --, Não, não estou satisfeito, não. Eu me preparei para
f20ncorrer, eu seria candidato a senador, a vice ou a deputado federal,, '

if§. que a governador seria o Luiz Henrique. Mas aí, houve a missão

,.

,
'

CNR '- O PMDB vai ter as maiores bancadas na AL e na

Câmara arlo que vem. Qual é o plano para as eleições municipais?
Moreira - Fortalecimento partidário. Na verdade, eu percorri

o Estado inteiro em 2004" implantamos uma série de políticas
municipais e regionais, descentralizamos a escola de formação
política, Fundação Ulysses Guimarães. Então, nada disso aconteceu
por acaso. O PMDB se organizou. A partir do ano que vem, volto

,

a percorrer o Estado para ganharmos mais do que 115 prefeituras
em 2008. Apesar de que os outros partidos crescem, se

multiplicarn, mas nós agüentamos, ganhamos 115 na eleição
passada. Agora, vamos tentar ganhar mais para nos credenciarmos
a disputar o governo em 2010.

')

: E "Eu quero que o PMDB seja torte, que o Luiz
'II'

. ,

.

--.

: Henrique faça um bom governo. Pal'a Que a

ii) çente tenha condições de ser candidato, e o
( ! partido ganhar as eleições de novo",'

.
,

,

, "

, .

?,( .

..

partidária. O Luiz Henrique seria coerente de não disputar
permanecendo no cargo e seria muito complicado nós entregarmos ,

por um prazo longo o governá para o presidente da Assembléia ou
.

. .' .

mesmo do Tribunal de Justiça. Então, eu entendi que, num jogo de

��� equipe, as posições eventualmente podem te levar para o banco. E
é o que está acontecendo agora comigo: eu vou descansar um tempo,
vou participar do processo político como presidente do PMDB

- ,_
. '.

estadual e daqui a quatro nos eu volto.

CNR - E esta eventual aliança do PP com o PT muda o

quadro das eleições municipais na sua avaliação?
Moreira � Não muda nada, Eles vão perder da mesma' forma.

,

Eles vão brigar entre eles. Eles estão numa falsidade de relação, é
tudo mentira, estão discursando como vitoriosos, mas foram
derrotàdos em Santa Catarina. Eu faço uma referência ao Amin, a
primeira vez o vice dele foi Victor Fontana, onde está Victor
Fontana? Depois foi Paulo Bauer, onde está Paulo Bauer? Ele perdeu

,

os aliados dele, buscou novos aliados e daqui a poucomuda tudo de
CNR • Durante a campanha, o se�hor teve intervenções novo. O próprio Antônio Carlos Konder Reis, Henrique Córdova ...

importantes, especialmente no caso de denúncias sobre o Então é uma aliançazinha passageira, estão aí se juntando para
�

. -'"

" .

.

Compex. Foi difícill 'consolar um ao outro, mas os derrotaremos.
Moreira - Durante o período em que o Luiz Henrique esteve ,

;
-_ como governador e eu como vice havia uma sinergia muito CNR -9 PMDB e o PT podem algum dia se' reencontrar em

interessante .. Não foi difícil para eu dar seqüência. Eu tenho: SantaCata;rina?
'

,

•

•

•
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Moreira - Claro que podem, não tenho amenor dúvida, o futuro
I ' '.,

, .

a Deus pertence e o processo político é muito dinâmico. Tem
características regionais e locais, o dinamismo político não se

,

encerra nesta eleição. Portanto, o quadro político será literalmente
diferente daqui a dois anos e daqui a quatro anos.

.

CNR • O senhor como governador participa do Conselho
,

,

Político do PMDB nacional. Vai defender oposição a Lula?
Moreira - Eu acho que o PMDB tinha que buscar um projeto

próprio. Está pagando um preço muito alto em nível nacional, de

"O PMOB é, 'indiscutivelmente, o maior

partido de Santa Catarina e neste sentido a

gente tem que construir as opornmldades
políticas" , "

-'

,

ser ridicularizado como partido fisiológico, exatamente por não

ter uma postura programática. Mas acho que vai ser meio
incontrolável a aproximação com o Lula. Santa Catarina vai

defender uma posição muito firme de respeito à relação
institucional de governo estadual com governo federal.' O Luiz

Henrique tem razão quando diz que não é possível que os recursos

fiquem concentrados em Brasília e que nós tenhamos de pedir
favores. para eles. Acho queé preciso impor algumas condições.
Agora, o PMDB de Santa Catarina, como há quatro anos, não vai

participar de nada. Nós não vamos participar, eles não gostam de
nós e nós não gostamos deles. Nos tratem sem discriminação: este
o um carinho com Sarita Catarina que o presidente Lula tem de

exigir do seu governo.

CNR - Como será a relação com o PFL agora no governo?
Moreira - Aqui em Santa Catarina de formamadura nós vamos
• '�� .... '

, , .•. • !

. construir a vitória do governo.' Claro que esta aproximação vai

fàc{Íitar 'â 1 r�laç'ão'-f�t�ra.' EI]1 municípios em' qué estivemos
� . _ ',_' ,... �. .1 '\� i

separados' agora rrós podemos concorrer juntos. Um exemplo é
•

Criciúma, onde historicamente estivemos separados, mas tivemos
uma aproximação muito natural agora.

CNR ....E no futurogoverno, qual será a sua escolha, já que
, .

Luiz Henrique disse que o senhor é quem escala?
. Moreira - Meu Deus do céu, o que vou fazer? Não sei, tenho

dúvidas. Ele valoriza, enche a minha bolinha, mas será que não é

demais? (risos) Acho que posso contribuir se ocupar função pública,
ou posso unicamente fazer a função política de pr-esidente do

partido .: Posso até fazer as duas coisas, mas é um assunto que ao

longo das semanas será discutido. O que eu gostaria muito era de
um mês de férias ...

.
CNR - O posto recorrente é a Celesc. O senhor quermesmo "

presidir a Celesc? ,
.. , .

Moreira - Já fui presidente da Celesc e tem gente que tem ,
, ,.' ,. ,.

saudades daquela época ... Na verdade eu acabei me envolvendo
. com o setor elétrico e de energia porque fui presidente da Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. O novo modelo do
.

'

setor elétrico, da privatização do setor, todo este debate começou

"

.'
.

'"", .

• :' 't,."
-e ;

, �, >i.
•

, i' •

,

"Eu serei, o primeiro governador a cumprir
efetivamente a Lei de Responsabilidade Fiscal"

,

\

, ,

naquela época.
•

CNR -o senhor é candidato ao governo em 2010?
Moreira - Eu tenho esta pretensão, tenho sim. Acho que o

PMDB tem outros nomes, alguns surgiram muito fortes nestas

urnas, como Mauro Mariani, outros já estavam. em curso. Mas eu

acho que eu possa ser uma alternativa sim para concorrer em 2010.
E por isso é que eu quero que o PMDB seja forte, que o LuizHenrique
faça um bom governo. Para que a gente tenha condições de ser

candidato e o partido ganhar as eleições de novo. Não há

compromisso de cedermos cabeça-de-chapa para ninguém. O
PMDB é, indiscutivelmente, o maior partido de Santa Catarina e

neste sentido a gente tem que construir as oportunidades políticas.
"

CNR - Mas não existe o compromisso de que o Pavan seja o
candidato a governador em 2010?

Moreira- Não, zero, isto não e-xis-te. Isso não existe, o partido
não concorda, não concordou. Não digo que não seja o Pavan, mas
não há compromisso.
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NO BOLSO: MÁQUINA ESTRAGADA, PREjuízo E ATRASO NA PRODUÇÃO

,
'

,

r r
.,

DAIANE ZAGHELINI
("'------------

.

[!{� Celesc diz que as

;(',quedas de energia
G'faram causadas

r .

"por acidentes

•

}ARAGUÁ DO SUL

Empresários dos bairros Jaraguá
Esquerdo e São Luís questionam
as quedas de energia elétrica que,
segundo eles, estão ocorrendo nas
últimas semanas e atrapalhando
a rotina dos moradores e

prejudicando a produção nas

micro e pequenas empresas da
localidade ..

O empresário César Luís
Pradi está entre aqueles que

'.: "sentiram no bolso" os efeitos de

�l�um blecaute. Dono de uma

e�"malharia que não dispõe de

�::.. gerador próprio de energia
';'r' elétrica, 110 Jaraguá Esquerdo,
If"

César lembra que, na semana

passada, as sete máquinas
""
retilíneas de fazer gola e as três

�_;.circulares da fábrica ficaram

paradas por uma hora, atrasando
W.:.;_:a produção e a entrega de
�"-"�:'aproxiluadamente mil peças.
. ,

�;: "Por conta desse problema, já
',� .

,

•

FOTOS ARQUIVO/CP

o empresário César Luís Pradi diz que sente no bolso os efeitos da falta de energia

dezembro e o resultado será

divulgado até o dia 15. O

período de matr ícula dos
calouros acontecerá de 15 a 20
de dezembro.

. Os cursos disponíveis são:

Administração, Arquitetura e
. ,

Urbanismo, Ciências

Contábeis, Tecnologia (caiu
diversas ênfases), Engenharia
de Alimentos, Engenharia de

Produção, Elétrica, Mecânica,
Moda e Pedagogia.

troquei uns 40 motores stepping supervisor do centro de

operações da Celesc (Centrais
Elétricas de Sarita Catarina},
Clarkson Silvestre, a maioria

das quedas de energia que

atingiram os bairros J araguá .

Esquerdo e São Luís neste anó

aconteceu por colisão de carros
-_

r •

,

C011tra postes e descargas
atmosféricas (raios). "Deis 10

desligamentos que aconteceram
naquela localidade este ano,
nove foram acidentais e apenas
urna programada pela Celesc

para manutenção na rede, no
mês de abril", informou.

. , "

que queimaram so neste ano,

lamentou. Morador do [aragua
Esquerdo, o funcionário público

A
•

Victório Angelo Treméa, 70,
afirmou que "já faltou energia
elétrica em casa, mas foram

poucas vezes". Na v-isão do
•

•

"

,: Inscrições para o vesfibular da Uneri podem ser feitas até dia 13

•

I
,

,

) ,
.

.

. ,

-

}ARAGUÁ DO SUL- As
','. inscrições para o Vestibular do
:,, Centro Universitário de Jaraguá

do Sul permanecem abertas até
o dia 13 de novembro e podem
ser feitas no site da instituição

, "J;' , .

�:,: (www.unerj.br). No vestibular
.( '"

�.!:' de verão 2006, a Unerj oferece
�,'"
,,,;'

vagas em 19 graduações, abertas
\.'

'

(;::� a candidatos com ensino médio

:�, ou equivalente, e aos portadores
.

-:' de diploma de curso superior. A
: -.� prova acontece no dia 3 de

�':
� CI,"'l!
�,
.j. �"
,"'

"

•

BOLSAS
• Para dar oportunidade aos jovens ingressarem no ensino

universitário, a Unerj dispõe de programas próprios ou parcerias. No

site da Instituição (www.unerj.br) ou através do SAE - Serviço de

Atendimento ao Estudante, e-mail sae@unerj.br e telefone (47) 8251,
os interessados podem buscar informações sobre os seguintes
programas de bolsas de estudos e outros benefícios:
• Bolsa de estudo (artigo 170): benefício concedido pelo Governo do

Estado aos acadêmicos economicamente carentes;
• Bolsa de estudo Unerj: concessão de bolsas de estudo oferecidas

pela Unerj, destinada aos acadêmicos economicamente carentes

ingressantes em cursos de graduação da Instituição;
•

• Bolsa de estudo Municípios: programa de auxílio financeiro

conceoido pelo município aos acadêmicos economicamente
•

carentes. Em' Jaraguá do Sul informações no site

www.jaraguadosul.sc.gov.br e em Schroeder ria Prefeitura

Municipal;
• Fundo Unerj de apoio ao estudante - Fuape: sistema rotativo de

bolsas de estudo restituíveis, podendo ser de até 50% do valor da

mensalidade, destinados aos acadêmicos durante o período letivo da

graduacão, pagos depois que o acadêmico concluir o curso;• •

•

• Financiamento estudantil - Fies: financiamento com baixa taxas de

juros e facilidades no pagamento, concedido pelo Governo Federal

com valor máximo financiado de 70 % do valor da mensalidade do

acadêmico - mais informações em fies.caixa.gov.br;

• I
•

•

•
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Apresentações artísticas no

Dia Nacional da Cultura

)

T
,

,

,

t
,

,

Natália Petry ressalta importância de se comemorar a data !

}ARAGUÁ 00 SUL - Domingo
é o DiaNacional daCultura. Para
comemorar, artistas de Jaraguá do
Sl11 vão subir 110 palco da Praça.
A

Angelo Piazera, ao lado doMuseu
Histórico Emílio da Silva, no
Centro. A programação conta

com apresentações de dança,
música, capoeira e exposições de
artes plásticas e artesanato.

Criado ell11970, lembrando o

aniversário do escritor Rui

Barbosa, a data nunca tinha sido

festejada no município. Esse ano,
segundo Natália Petry,
responsável pela .Fundação
Cultural, a classe artística foi

convidada a se inscrever na

entidade para participar do evento
que começa às 1511 e se estende até
por volta das 20h.

Nesse período, grupos de

dançarinos formados por alunos
das escolas Rolarid Dornbusch,
Homage, Centro Educacional

Canguru, EstúdioWaldOliveira e

Vips Paulo Almuas apresentam
•

coreografias de dança. Além disso,
o público pode ver a exposição "O
modernismo e a Semana de 22",
trazida Sesc. A música fica com a

banda Scrag Doll, Duo Abstrato,
Adriana Campregher e Enéias
Raasch. (Kelly Erdmann)

,

\

Círculo 'Italiano de Jaraguá do Sul completa 15 anos
o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul completa no dia 29/11/2006 15 anos

de existência. Queremos parabenizar a todas as diretorias que com

grànde dedicação têm conduzido os trabalhos e eventos desta entidade,
resultando num referencial histórico e de destaque dentro das socied-ades
étnicas da nossa região. j

Algumas das grandes realizações do Círculo incluem um elenco de 642
sócios, sede_ própria, encaminhamento de 1852 solicitações de cidadania
italiana, manutenção de um vibrante coral italiano, aulas regulares d'o
idioma italiano, e demais atividades para manter vivos os usos e costumes
dos nossos nonos. I

Jantar Comemorativo
Será realizado no dia 24 de novembro o jantar mensal do Circulo Italiano.
Convidamos a todos os sócios e comunidade em geral para se fazerem

presentes neste jantar para juntos podermos comemorar os 15 anos de
sucesso do Círculo ltaílano.
Aulas de Dança
Continuam abertas as inscrições para as aulas de dança a serem

realizadas na sede do Círculo. Interessados cuja idade deve variar de 10
a 13 anos poderão entrar em contato com a professora Dalva fone
3370-8602 ou com a secretaria do Círculo pelo fone 3370-8636, no

horário das 14:UO às 18:30 hs

Degustação d.e Vinho
Para os admiradores de Baco; o Circulo Italiano de Jaraguá do Sul,
realiza em parceria com a Vil1icola San Michele, de Rodeio, Curso de

Degustação de' Vinhos,
Data: 13 e 20/11/2006
Horário: 18:30 às 21:30hs
Local: Sede Social do Círculo
Preço por participante: R$ 100,00 (cem reais)
Número de participantes: 20
Enólogo: Silnei Furlani
Conteúdo:
Noções de viticultura, vinificação, principais defeitos do vinho,
degustação, analise visual, olfativa e gustativa, cuidados com o vinho,
pratos e vinhos, vocabulário da degustação

.

Inscrição no Círculo Italiano através do telefone 3370.8636

Venham e participem conosco!
•

Depto de Comunicação

J;�,
"

",r_
,

B "

Alunos da instituição contam com programas de bolsas
( , ,

.
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FINADOS: MILHARES PRESTAM HOMENAGENS AOS ENTES QUERIDOS

•

.1

KELLY ERDMANN

.... Emoção, lágrimas e

saudade marcam o

feriado em Jaraguá
do Sul e Guaramirim

}ARAGUÁ
GUARAMIRIM

DO SUL/
Milhares de

da "segundamãe", como a chama,
r
ela não conseguiu conter as

••

" lágrimas, que se misturavam ao
, .

suor, ambos escorrendo pelo rosto
entristecido.

•

,

•

•

,

• •
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Cemitérios de Jaraguá ficaram lotados. Maria da Conceição (lado) aproveitou o dia para rezar pela tia

,

FOTOS: CESAR JUNKES

I

I
( \ •

I
I ,

I I
•

•

, :I'

• \

• •

pessoas passaram pelos cemitérios
de [araguá do Sul, ontem, Dia de
Finados. No início da manhã,
ainda corn o céu nublado, a'
movimentação em volta dos

jazigos e túmulos já era intensa e

contínua. Logo depois, quando a

garoa fina dell lugar ao sol, o calor
fez mu ita gente acelerar a visita

aos parentes e amigos sepultados.
Mesmo tendo que enfrentar a

,

temperatura elevada, próxima aos

30° C,Maria daConceição, de 45
anos, não deixou de rezar pela tia,

, 1

.
AnaCorrea Rosa, morta há cerca
,

de três anos por causa de um

câncer. Corn as mãos sobre a foto

,

Para Maria, fazer orações ao

lado do túmulo é urna forma de
amenizar a saudade,A falta é tanta

que ela costuma evitar as idas ao

Cemitério Municipal do Centro,
onde está o túmulo, repleto lie
flores. "Venho só 110 Dia de

Finados, porque se vier sempre eu
, .

sofro demais. E lim pedaço demim
que se foi", desabafa. Segundo ela,
a dor não a deixa nem mesmo

visitar o local onde Ana morou

antes do final da vida. '�té hoje

vejo a imagem dela parada na

janelinha da casa, com .aquele
rosto sofrido".

Relernbrando o passado,
Malia ficou ern silêncio durante

quase uma 110ra, acariciando a

foto da tia, exposta sobre omesmo
mármore da sepultura que também

•

recebeu o choro da sobrinha.

Depois, ainda corn os olhos cheios
de lágrimas, ela fez mais uma
oração e foi embora, ainda
emocionada. 1

.

.

, .

� ,

. �

• • f

Flores e velas para homenagear os entes queridos

Prefeitura e tinha dois filhos",
relembra ela. "Sinto muita a

falta delas. Fico aqui (110'
cemitério) o dia todo, 11elU vou
para casa corner", finaliza.

U1U pouco mais à frente do

jazigo que abriga o corpo de
Van inha, estava. Edi

Mícheluzzi, de 59 anos. A dona
de casa rezou pelo 14° ano

seguido ao lado do túmulo do
, .

pai, Antonio Paterno. Mesmo
com o passar dos anos, ela
continua a se emocionar 110 Dia
de Finados. "A saudade vem

ainda mais forte", comenta.
O sentimento é semelhante

ao da costureira Verônica

Broetto, 32 anos. Ela foi cedo
ao cemitério para lembrar da
mãe, sepultada 110 Paraná.

Acompanhada da filha de sete
•

anos, e do marido, Verônica
rezou e acendeu velas ern torno
do oratório. O cheiro da cera

queimada se misturou ao dos
crisântemos, trazidos durante
todo o dia para colorir os

túmulos e jazigos.

I
---' ��-----------------------------�-------------

,
...".

,

�,Saudade de entes queridos emociona em Guaramirim Vendedores aproveitam data paraaumentar faturamento
, COIU pelo menos 70 anos de

•

2J
exis tência, e cerca de cinco mil

corpos enterrados, o principal
ce.m i té r io de Gu aramir irn,

r localizado no Centro do
I

: município, recebeu ontem em

I torno de oito mil visitantes,

II segundo o administrador Jair
Zoz. Uma dessas pessoas foi

! .

Dolores Helena de Souza. A
dona de casa de 63 anos passou

�o Dia -de Finados in te iro

i .andando pelo local para
i

I lembrar das duas filhas mortas.
i Urna delas, Vaninha
I
, Sebastião, morreu aos 19 anos
•

: quando estava grávida de seis
,

meses. A eclampsia, doença que
eleva a pressão arterial das

gestantes, levou também o
. .

neto prematuro de dona
Dolores. Alguns al10S depois,
em novembro do ano passado,

I
I
,
,
•

•

I
,

I
i
I
I

I
,

,
,

I

I
I •

,

I

I
í
,
,

,
"

,
,

I
,
,

,

\
• •

urna alleluia profunda foi

responsável pela morte da filha
m ais velha, de 33 anos. "A
Vanderleia trabalhava na

Dolores perdeu duas filhas e não escondeu a emoção de recordar

•

Para Alvira movimento foi fraco e não compensou trabalho no feriado

}ARAGUÁ DO SUL - Além de
levar milhares de pessoas aos

cemitérios, o Dia de Finados
• •

também serve para movimentar

as vendas ern floriculturas.
Algumas delas até organizam
barracas e comercializam flores

,

perto dos túmulos. E o que fez
Caroline Nasato, gerente de um

estabelecimento comercial
desse tipo em jaraguá do Sul. Ela
comenta que mesmo corn a

entrada das flores artificiais 11.0

ramo, os negócios feitos ontem
satisfizeram as expectativas. O
produto mais procurado,
segundo Viviane Krause, foi os

vendidos por R$ 5 e R$ 10.
Ao lado dessas barracas, a.

vendedora de pipoca Alvina'
dos Santos, não demonstrava a

mesma satisfação. Para ela, o
Dia de Finados não valeu o

trabalho de ir até o cemitério
•

da Vila Lenzi. "A venda está

muito fraca", enfatizá.

r

•• •

vasos COIn crtsanternos,

_________________ tI
•
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DECISÃO: 'AGRADA ESTUDANTES QUE ESTAVAM INSATISFEITOS COM SITUAÇÃO •

, .

• EDUCA ÃO INFANTIL ';
MARISTA

i 1\

•

,

, • A proposta pedagógica da Educação Infantil do
Colégio Marista São Luís busca desenvolver a
autonomia das crianças por meio de atividades

significativas, tornando-as protagonistas na '

construção de seu conhecimento. Aprender e

brincar é um aos maiores desafios da Educação .

r .' .

Infantil. E uma fase de intensas descobertas, sendo,
fundamental estimular a criança a perceber o"

mundo que a cerca através de atividades que
desenvolvam a curiosidade, a investigação e a

'interação entre o conhecimento e a realidade .

Aulas de ritmo, movimento, informática, hora do

conto, pesquisas de campo, projetos diferenciados
e divertidos, complementam as propostas de
ensino e aprendizagem. Trabalhamos para
construir a identidade, a autonomia e a cidadania
de cada criança com base nos valores humano
cristãos. O diferencial Marista está na excelência

acadêmica, na estima dos valores cristãos e na

. cultura.

• • •

,
•
,

"

DAIANE ZANGHELINI CESAR JUNKES

área para refeições, mas a data
do início das obras ainda não foi '

,

definida. Ficou definidoque a

empresa e a prefeitura de
,

Guaramirim vão permutar dois
terrenos: o da antiga escola (que
pertence à prefeitura e tem-área

de ,2 mil metros quadrados)
ficará com a Pedreira RioBranco,
enquanto um terreno da

empresa (que soma 7 milmetros

quadrados) abrigará a nova

escola.
Neste ano; os pais dos

estudantes que' foram
, transferidos' para a. Escola
Gelmano Laffin, Bairro Ilha da

Figueira (em Jaraguá do Sul,
distante aproximadamente
quatro quilômetros da Roberto

, José Junckes), ainda terão de
matricular os filhos nesta ........... 1!lI'%(:' ..•.

�.......

Escola está fechada há quatro meses, os a/unos freqüentam flu/as em Jaraguá

..... Obra será feita

pela Pedreira ,

Rio Branco,
avisa Mannes

,

..
'

GUARAMIRIM - A solução
para a interdição da Escola

'Municipal de Educação Básica
Roberto José [unckes, no Bairro
:Figueirinha (Guaramirim)
'_omeçou a sair do papel na '

,�

�terça-feira, durante reunião na

;Câmara de Vereadores do
município. A instituição, que
atendia 44 estudantes do pré
escolar à primeira série, está

fechada há quatro meses, depois
(1'Jl"

I d
�

que 'um , au o técnico
,

comprovou excesso de ruído e

risco de periculosidade, pelo fato
de a escola ficar há poucosmetros '

da Pedreira Rio Branco. '

De acordo com o presidente
, . .

.

da Câmara de Vereadores de
,

RISTA

Colégio.
, .

Marista' São
,

, Luís
Inscrições abertas

,

para 2007

www.marista.org.br .

33710313

*****
* *
*****

�,�'. -

,

instituição; quando a escola ficar

pronta, os alunos serão

automaticamente transferidos

para o novo espaço.
A presidente da AMOF .

(Associação de Moradores do
Bairro Figueirinha), Maria do
Nascimento Isidoro, afirmou
que a nova escola vai

precisarão mais ir de ônibus para
,

a Germano Laffin. "E uma

grande conquista para a
.

.

comunidade, que batalhou
muito para a escola voltar a

funcionar", comel!l0rou.
'

•

Amanhã à noite, integrantes
da Associação de Moradores do
Bairro Figueirinha, da APP

(Associação de Pais e

. Professores) da Escola Roberto

José [unckes e da secretaria de

Educação do Município, se

reúnem· com, diretores da
Pedreira Rio Branco para definir

'

a data de início e término das
obras e conversar sobre questões'
relacionadas ao projeto de

construção e ao terreno que

abrigará a escola.

,�. ,

Guaramirim, Marcos Mannes, a '

, ,r- I

construção da nova escola ficará
à cargo da Pedreira Rio Branco,
distante aproximadamente 500

metros da antiga instituição. O
·

projeto engloba três salas de
,

aula, cozinha, banheiro e uma
•

( ,
,

�----------------------------��=-��=-�=-�--��������,�.��.�,

• •

proporcionarmais segurança aos

estudantes, já que eles não

•

· ,

,

•

',� .

, x' .�"
.', \

.'

'"# '

1
, .

"

•

( Presidente do Conselho de
Administração, diretor-presidente.
da Companhia de Tecidos Norte
de Minas - Coteminas, presidente

da Associação Brasileira da Indústria
Têxtil e de Confecção - ABIT,

vice-presidente do Conselho Superior
, .

de Comércio Exterior - CaSCEX

aeon ecero

e

o.

r

o-mineiro
•

ar o mun

G (
,

, .

•

•

,

, -

"A INTERNACIONALIZAÇAO DAS EMPRESAS
BRASILEIRAS - O CASO COTEMINAS",

, , ,.

Jantar de Idéias com Josué Christiano Gomes da Sjlva, com a palestra: •

í
I, •

, ,

,

. .

• ,<o "

••

Evento que marcará a posse de Giuliano Donini como

vice-presidente Regional Jaraguá do Sul da ADVB/SC., ""
. r I

•

,.

, Data: 7 de novembro de 2006 .' Horário: 19 horas
,

Local: Clube Atlético Baependi • Jaraguá do Sul
Adesão: R$ 25,00 - sócios ADVB e ACIJS

, R$ 35,00 - não-sócios

Informações e reservas: 48 3224-5258 • 47 3275-7033

, ,

. ,
,

. •

,

, '

•

. ,',

,

REALIZAÇÃO

APOIO .'
, .i< •

, .

,
'

. '.
"

•

SANTA C�TARtNA
,

. .
. '

, .

,
I,

.'
!
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o_FESTA DO ESPORTE: EM JOAÇABA
\

•

JULIMAR PIVATTO fortalecimento, já que em
, 2007 a competição acontecerá

•

aqui.�Jaraguá do Sul
será representada

, por 16 equipes
!
em Joaçaba

O a t l e ti sm o será

representado pela equipe
Apa/Malwee/FME e começa

hole as disputas, na pista do
Grêmio Esportivo Comercial,

'

em [oaçaba. A intenção é

melhorar os resultados em

relação ao ano passado,'
quando o feminino ficou em

quarto e o masculino em

quinto. Entre os destaques,
e s tá.Jvlir iel ly Cristina dos

Santos, que tem grandes
chances de repetir o ouro no

salto com vara e deve brigar
por pódio também nos 100m
com barreiras.
O basquete, masculino,

representado pela Ajab/FME,
remontou a equipe neste ano,

justamente para voltar aos

JOAÇABAnARAGUÁ DO SUL
- A partir de hoje, os olhos
dos catarinenses se voltam

'" .".

para tres murucrpios no

Oeste do Estado. Joaçaba,
Herval d'Oeste e Luzerna
sediam a 46a edição dos I asc
(Iogas Abertos de Santa

Catarina), a principal
competição poliesportiva do
Estado. Cerca de 240 pessoas,
entre atletas, dirigentes e

,

equipes de, apoio,
representam as 16
modalidades de Jaraguá do
Sul, muitas delas buscando o

ARQUIVO CORREIO DO POVO

,

L,

:, Samuel Lopes é o nome forte no Tiro, pretensão é de medalha

I asco Formada por ex-atletas,
•

a estréia acontece amanhã, às
18h30, contra Criciúma. Já as

meninas da Proma/Faculdade
Iangada/FME têm chances de

brigar por pódio, pois são às

;. atuais vice-campeãs
" estaduais. Mas o pontapé,

inicial será difícil, hoje às 13h,

contra a favoritíssima
Blumenau. No ano p.assado,
elas terminaram em quinto
lugar.
a caratê, que compete com
,. ,

uma equipe jovem, val

competir do dia 8 ao dia 10,
querendo pelo menos entrar

na zona de pontuação (entre

SEXTA-FEIRA, 3 de novembro de 2006 I 7
.,
,-.
'"

,
•

•

�
AÁDIO

"JAAAGUÁ

ARQUIVO CORREIO DO POVO

-

, ,

J

)]
ARQUIVO CORREIO DO POVO

os seis primeiros). Em 2005,
o feminino ficou em oitavo e

o masculino em sétimo. Já o

futsal masculino, representado
pela Malwee, quer recuperar a
hegemonia da competição,
depois de ficar dois aI10S em

segundo lugar. a grande
adversário deve ser mesmo a

,

equipe de [o invil Ie . No

feminino, que conquistou a
, ,

vaga e o título da fase

regional,' a equipe Raúmak/
Wifer/O Boticário/Malhas
Mohr terá dificuldades de

brigar pelo título, já que vai

,

conquistada no ano passado.
a punhobol masculino

também terminou em nono

lugar no' ano passado e

, compete com uma equipe
bem jovem. No tênis de mesa,

a parada também é difícil. No
ano passado, somente com a

equipe masculina, I araguá do
SVI terminou em nanei lugar.
a tiro será representado

.

somente pelas' armas IOI1gas,
"oú seja, a� cara1:)fnas. Samuel
Lopes é o nome forte e

também comandante da
•

equipe, que no ano passado
ficou em quinto no geral,

•

encontrar e q u ip e s como

Criciúma e Caçador, que

participam da Liga Nacional.
Na natação, a AjiI1c/UrbaI10/
FME tern grandes chances de

brigar pelo pódio ,no

feminino, que terminou em

segundo no ano passado. A
equipe perdeu a atleta Mayara
Martins, mas "repatriou"

. ,Talita Hermann, que estava

nadarido pelo' Grêm io

Náutico União (RS). No

masculino, o destaque é

Eduardo Iunkes, recordista
nos [oguinhos Abertos e que

pode ajudar a, equipe a

melhorar a 110na colocação

. ,...,. .

justamente por nao participar
nas modalidades de tiro ao

prato e pistola.
,

Do bolão, representado pelo
Baependi/FME, irão três

equipes - bolão 16 masculino
e feminino, e bolão 23

,

feminino. No 16 a competição
será no Complexo Esportivo
Rudão, ern Herval d'Oeste e o

. 23 no Clube Cruzeiro, em
Joaçaba. a vôlei feminino da
ADVIFME segue o projeto de

instalação, de Ulna equipe
profissional em Jaraguá do Sul e.
compete com uma

, equipe
relativamente nova. No xadrez,

• •

---" "'"
_'_ ....;_.._ >, ,t'

............. ""...... ..,.-.;.......__.-_-..�-.._.;:....;-..,.m... �- "1"·.".<, � �
, '

Mirielly dos Santos é ouro no salto com vara -1
, I

competição, Por fim, o triadlo
terá corno principal

• _. 1

representante o jaraguaense
, ,

I
Fernando Radunz, um dps
líderes do ranking catarinense.

os destaques são os irmãos

Karina e Carlos Kanzler, Além
deles, Vanessa Engelmann e

[aqueline Pamplona também
,

prorne tem fazer bonito 11a

I

1

!

-

Sh30 - Bolão 16 Feminino Jaraguá do Sul x Itajaí
9h10 - Punhobof.Mascullno Joaçaba x Jaraguá do Sul

•

9h15 - Vôlei de Praia Feminino Jaraguá do Sul x S. José do Cerrito
1Oh15 - Vôlei de Praia Masculino Jaraguá do Sul x Morro da Fumaça
13h - Basquete Feminino Jaraguá do Sul x Chapecó
13h - Futsal Feml,nlno Jaraguá do Sul x Itajaf
15h15 - Vôlei de Praia Feminino Concórdia x Jaraguá do Sul
15h30 - Vôlei de �rala Masculino Jaraguá do Sul x Presidente

•

Getúlio

17h - Bolão 16 Feminino Blumenau x Jaraguá do Sul
,

18h20 - Punhobol Masculino Jaraguá do Sul x Timbó
19h - Basquete Masculino Campos Novos x Jaraguá do Sul
20h15 - Futaal Masculino Jaraguá do Sul x J08ç8ba

,

9h - Punhobol Masculino Jaraguá do Sul x Joinville
13h'- Basquete Feminino Blumenau x Jaraguá do Sul

. ,

13h30 - Futsal Feminino Criciúma x Jaraguá do Sul
14h - Bolão 16 Feminino Caçador x Jaraguá do Sul'

,

18h - Punhobol Masculino Pomerode x Jaraguá do Sul

I
\
•

"

)

,

,

9h - Basquete Feminino Baln. Camboriú x Jaraçuá do Sul j.i
9h45 - Vôlei de Praia Feminino Pouso Redondo x Jaraguá do S,ul

•

,

'1Oh30 -Tênis Mesa Masculino Itajaf x Jaraçué do Sul ' :
!

1Oh30 - Tênis Mesa Feminino Jaraguá do Sul x Pouso Redond

11h - Vôlei de Praia Feminino Jaraguá do Sul x Brusque
,

15h30 -Tênis Mesa Feminino Jolnvi)le x Jaraguá do Sul
16h45 - FutsaJ Feminino Lages x J,araguá do Sul '

. '

17h -Tênis Mesa Masculino, Jaraguá do Sul x Blumenau
18h30 - Basquete Masculino Crlciúma x JaraglJá do Sul
19h - Futsal Masculino Jaraguá do Sul x Tangará

•

I
,j
-

, 1

I
I

I
[

,

•

•
,

\
.1

•

\
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'PÁGINA DA CRIANÇA
•

Par Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo.com.br
(enviar fotos até Quarta às 12h)

•

.
.
. , .

•
•

•

•

•
•

•

miO �Plij "illll:'i

•

,

;; '"

•

• •

•

- •
...

,

-
•

Os primos Elpídio .�
No mês de outubro,

Luis da Rosa
• Júnior (filho de

na semana da

criança foi realizado
• Kátia) e Artur de
I,o

o Festival de
VigUe Neto (filho
de Simone e

contação de

•
'
-

• - !::k . "'" Silvino)
Histórias do CMEI
Wolfang Weege

......,
.

completam 7 e 6
• organizado e

.' aninhos nos dias 3
. � e 10. A festinha

apresentado a todos

em conjunto será
os alunos pelas

realizada neste
professoras,

• orientadora
domingo com pedagógica e auxiliar
muita alegria. de biblioteca.
Parabéns!

•

• Parabéns a todos

•

•

•

Na foto a

gatinha
Maysa e seus

coleguinhas
na festa de
seu

aniversário
comemorado
no último dia
28

•

•

,

Olha a

felicidade da
mamãe

•

coruja
Luciana com

o gatinho
Rodrigo de 1
ano e 2
meses

!

•

Deixando um

brilho especial
na coluna a

gatinha Bruna
Harmel Alves

-

•

•

...
�

2
o

'7 I--_�
iil
'"
.'"

•

,

"Não só de vitórias
se fazem as

grandes equipes,
mas sim da

dedicação e

esforço das quais
vocês mostraram
em quadra:
Parabéns meninas
pelo více
Campeonato
Estadual de
Basquete Infantil",

Posto .

Marcolla

•

•

,

,

A madrinha
Lidia manda
os parabéns
para Caroline

,

Petris pelos
seus 14 anos

completados
dia 10

Rua Joaquim Francisco de Paula, 303

A gatinha
Jordany
Bucci
aniversariou
dia 30. A
famflia .

manda
multas beijos

_-

POSTO OE VENOAS
.iikiiiiiitoii.

I
, ,

I
I I '. .1,ill, o'

r / / I
I' ,

/

•

L o v E

•
FABRICA

• •• , III

I

-

Os pais
Ronaldo e

Ana .

homenageiam
a filha
Claudlana
pelos seus 11
anos

completados
dia 31

A fofinha
Eliza Beatriz
Schmith
completou 3

•

anos no

último dia 23.
Parabéns dos
avós Geraldo
e Lidia

O garotão
Cristiano
Nurinberg

.
.

Júnior
aniversariou

. dia 2, A
familia
manda os

parabéns e

um bello
bem especial

.

,

w E A R
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LíDER DO PT NA CÂMARA,
DEPUTADO HENRIQUE FONTANA,
DIZ QUE COALIZÃO ,DE GOVERNO É POSSíVEL. @ 82 � ·

..
�

.,
.

'.

�.'

,

...............................................ê 1 1
AE

.... i 'liM:
•
" 'r:

"

Forças de elite iranianas
realizaram ontem testes corn
mísseis de longo alcance

! '41oi».t

� ,

INUNDAÇOES NA TURQUIA JA MATARAM
56 PESSOAS ENTRE QUARTA-FEIRA
E ONTEM. HÁ VÁRIAS HOSPITALIZADAS • 84

,

PUXÃO DE ORELHA: LULA EXIGE FIM DO iFOGO AMIGO' CONTRA HENRIQUE MEIRELLES
,

,
•

,

•

•

,

, ,

,

\
• •

lea I
,

� Lula encomendou aos

assessores propostas
para acelelar o
desenvolvimento do

país, sem mudar os

pilares econômicos
o presidente Lula agiu rápido
para acabar com o "fogo
amigo" contra o presidente
do Banco Central, Henrique
Meirelles. Em reunião com os

ministros da área econômica,
no Palácio do Planalto,
encomendou medidas para
acelerar o crescimento do

país, sem mudar os pilares da

política econômica. '

Num claro recado aos
,

desenvolvimentistas,
Meirelles estava à mesa e

recebeu afagos do presidente,
que disse estar satisfeito com

o controle da inflação. Lula
também avisou aos ministros

que não quer curto-circuito

público na área econômica,
. principalmente agor�, na

temporada de especulações
\

sobre a montagem do novo

,

Juros.
Lula pediu. o fim do debate

público sobre os rumos do

governo e reclamou da crise

aberta pelo ministro Tarso

(Genro Relações
Institucionais), que declarou
o fim da "era Palocci". Após a

reunião, na tentativa de
desfazer o mal-estar, o

ministro elogiou a política
monetária praticada pelo BC.
N a reunião, Lula pediu
sugestões para acelerar o

crescimento sem mudar as

linhas básicas da política
econômica e sem sacrificar os

programas sociais. Um dos

pontos centrais foi a

discussão sobre como

aumentar os investimentos

públicos e privados.

. . "..

rmmsteno.

O presidente afirmou ainda

que os pilares da política
� ,

e c o n o m i c a , como o

orçamento equilibrado, o
". ',1'- •• ••

superávit primaria e o regime
de metas de inflação não

mudarão. Mais: relernbrou
que o comando da política
econômica é dele e sepultou
as pretensões. de quem

esperava uma guinada, como
um corte drástico na taxa de

Embraer fecha vendas de US
A Embraer anunciou ontem

que firmou contrato com a

australiana Virgin Blue
Airlines, que inclui a venda
de três jatos modelo 170 e 11

modelo 190, mais opções
.

para seis aeronaves. Segundo
o preço de tabela dos aviões,
o valor do contrato é de 950
milhões de dólares
australianos (cerca de US$
730 milhões). As entregas
começam em 2007.

l

Segundo a Embr a er, o
, . . .

negocio marca o primeiro

pedido de jatos regionais feito
por uma

regular da

,

empresa aerea

A '1' "Eustra ia. sta

aquisição representa um

importante passo para a

Virgin Blue e para a nossa

estratégia, anunciada ano

passado, de nos tornarmos

uma New World Carrier",
afirmou o pr e sid e n te

executivo da Virgin Blue,
BrettGodfrey.
Até 30 de setembro de 2006,
a Embraer havia entregado
184 jatos regionais E-Jets,
família que inclui os modelos
170 e 190, para clientes no

Canadá, Estados Unidos,

. ,

730 milhões
,

DIVULGAÇAO

. Jatos executivos da Embraer conquistaram o mercado internacional

Equador,' Panamá, Arábia
Saudita, Finlândia, Polônia,
Itália, Alemanha, Reino

,

Unido, India e Hong Kong.
Em setembro, a fabricante

,

brasileira fechou a venda de
seis jatos modelo .170 à

EgyptAir Holding, em urn

contrato de 165 milhões de
dólares. (Reuters)

" "

•

Em outubro, a estadunidense Avantaír encomendou
à Embraer 20 jatos executivos Phenom 100

,

Nota divulgada pela Embraer

..0;
t,

,-
,

" , ,

Missão leva produteres de
.. ,,::;, .

se à feira internacional
•

'_ \' '

. .

,

O Sebrae em Santa Catarina
vai levar 15 pequenos

produtores de mel e cachaça

.. \ .

tunidades. I

"

O coordenador dos projetos
de cachaça e apicultura do
Sebrae no 'Estado, Fábio
Zanuzzi, disse que a iniciativa
" "'.

e uma estrategia para a

conquista de clientes 11a.·
América doNorte e em terras

latinas. "Agora estamos

focando na captação de
recursos para' a participação
em grandes feiras, na busca
de novos mercados", revelou.
A missão. é uma ação do

"Arranjo Produtivo Local",
,

. - , ,

em rrussao tecmca, aos

Estados Unidos. Pela
,

.. . --

primeira vez, rrao expor os

produtos e comercializar caiu

empresários estadunidenses,
na IFE Américas (Feira e

Conferência de Alimentos e
. Bebidas das Américas), que
acontece de 8 a 10 de
novembro emMiami.

Durante o evento, os

brasileiros visitarão centros

de atacadistas e distribui
dores nos Estados Unidos e

redes de supermercados para'
conhecer metcdologias e

experiências. Participarão dá
rodada internacional de

negócios, com o objetivo
ampliar o mercado e

ide n tificar novas opor-

,

micro e pequenas empresas
catarinenses do setor. O

projeto inclui' cursos de

capacitação, atividades de
acesso ao mercado, consul
torias,' design e comer

cialização.

,

, -

que promove a inserçao•

competitiva e sustentada das.

"

•
,

Apolo ACIJS
ASSOCIA!WAO COMIIIC:IAL ti
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OPOSiÇÃO: SERRA PROMETE MANTER 'RELAÇÕES INSTITUCIONAIS' COM O GOVERNO LULA

/

O CORREIO DO POVO

, erareve

�Tucano garante que
PSDB não será adepto,

do quanto pior melhor,
e saberá' separar os
desejos de um partido
-

,

dos anseios da nação
Em discurso feito essa

semana, o governador eleito
de São Paulo, José Serra, disse

,

que se comportara com

"altivez na oposição ao

governo Lula". Mas não

poupou críticas ao PT e à

administração petista, a

quem acusou de serem os

responsáveis pela estagnação
econômica, "por timidez e

mesmo por covardia". Serra
revelou que as prioridade de

"

,
�

seu governo serao: segurança
e saúde.

Segundo ele, a pergunta
que mais fazem é sobre as

relações que manterá corn o

• •

• A •

O I ica ecenenuca
questões sociais, com,

,

mudanças na política
,

econômica. O assunto deve

aparecer na pauta da próxima
'reunião da Coordenação
Nacional dos Movimentos
Sociais, marcada para o dia 11;
na escola de formação de

quadros do MST, em

Guararema, São Paulo. ,
,

A idéia da paralisação
geral é apresentada em

diferentes fóruns pela, ,

Intersindical. Um dos
coordenadores, Manoel

,

Melato, avalia que ap
mudanças trabalhistas que 6

presidente Lula (PT)
pretende aprovar no próximo
mandate, com a promessa de
reduzir o custo Brasil, servirão,
na verdade, para cortar mais

direitos dos trabalhadores.

Segundo Melato, a CUT,
maior central sindical do país,
não deve se opor a

modificações. "Até agora, os

líderes da CUT adaptaram
se a tudo o que o governo
Lula quis e devem
continuar assim", diz.

• •

O MST (Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem

Terra) prepara-se para inte

nsificar as lutas reivin

dicatórias em 2007. Também
,

analisa com outras organi-
zações sociais a possibilidade de
uma greve geral contra a

política econômica do governo
federal, que poderia acontecer

PAULA SHOLL

presidente Lula. "Como

governador de São Paulo e de
forma sincera procurarei ter
com ele (Lula) as melhores

relações institucionais

possíveis", afirmou,
acrescentando que deseja ao

governo federal boa sorte,

"porque boa sorte do

presidenre da República
signifíca a boa sorte do nosso

povo".
Serra sugeriu o fim do

período da vida' nacional,
quando desenvolvimento

-

tornou-se um palavrão, e

desenvolvimentista, um

insulto. Disse que a tarefa dos

governantes é tirar o Brasil
dessa armadilha que inibe a

produção, fecha fábricas,
esmaga o emprego e

desqualifica o mercado de
trabalho. "O baixo
crescimento não faz a boa

redistribuição de renda: ele
-

redistribui apenas a pobreza",

,

em mala.

O ciclo de invasões de
terras do MST -é articulado e

tem corno objetivo é chamar a

atenção para a questão da
reforma agrária com uma série

de ações mais intensa que a do
chamado abril vermelho, que
resultou em 103 invasões em

2004. "Será uma grande
jornada de lutas", anuncia
Gilmar Mauro, da

coordenação nacional do
movimento.

A greve geral, que é

analisada em conversas com

outros rnovimentos e siri

dicatos, teria dois objetivos:
conter as reformas previstas na
área trabalhista e forçar o

governo a dar mais atenção às

,

Serra: "Não vou governar São Paulo de costas para o Brasil"

completou.
�

OPOSIÇAO - Serra disse

que o PSDB se comportará
com altivez na oposição,
porque aprendeu a humilde
na vitória e altivo na derrota.
"Não fomos, não somos, nem

seremos adeptos do quanto

pior melhor", prometeu,
acrescentando que o partido
saberá separar o que beneficia
o país do que o atrasa; os

interesses do governo dos
interesses do Estado; as

conveniências de um partido
dos anseios da nação.

. -

e a coa nan
1

,

•

,

ara overna •

O líder do PT na Câmara
,

Federal, deputado 'Henrique
Fontana (RS), disse, que a

coalizão de partidos "é
,

possível e necessária para que
•

o governo constga promover
:0 crescimento mais acelerado
no próximo mandato". Ele
admitiu que o crescimento da
economia do país, foi
moderado nos quatro anos do
governo do presidente Lula

(PT).
A declaração foi feita

durante o programa Diálogo
Brasil, da TV Nacional,
exibido na noite da última

quarta-feira em rede pública
de televisão, com a

participação dos líderes do
PT, do PSDB e do PFL na

Câmara dos Deputados, cujo
tema era coalizão de governo. ,

"N ós temos um

parlamento corn uma

'pluralidade que exige esta

composição. E aquilo que vai
'nos garantir uma

governabilidade e uma

estabilidade para aprovar
reformas importantes para
continuar implernentando um
programa de crescimento para
o país é este governo de
coalizâo", defendeu. -

Fontana atribui ao PMDB
•

um papel importante no

processo de coalizão
partidária, ainda q lie

•

,

•

,

SENAOO

•

,

I

Uma edição especial,
com o melhor das
Festas e Férias de

•

Verão: os preparativos
para Natal e Réveillon,
roteiros turísticos e

guia de compras.

Fontana diz que pluralidade no Parlamento exige a coalizão de governo

dividido pelaiapoio a Lula em
.

alguns estados nas eleições e

pela 'Oposição ao governo que

•

o partido representa em

outros estados e rio Congresso
,

Nacional.

Roseana Sarney deixa o PFL l
l

•

•

•

A senadora Roseana Sarney
encaminhou ontem ao

diretório regional do PFL, no
Maranhão, o pedido de
desfiliação do partido. A
medida já era esperada em

função do apoio dado pela
parlamentar à reeleição do

presidente Lula '(PT). O PFL
•

esteve coligado com o PSDB
de Geraldo Alckmin nas

eleições deste ano:
Após o anúncio do apoio a

•

Lula, o presídente nacional do

PFL, senador ]orge
Bornhausen a ameaçou de
expulsão, o que, caso

acontecesse, poderia
inviabilízar a candidatura de
Roseana ao governo do
Maranhão.
Especula-se que a senadora vá

para PMDB, partido do pai, o
,

também senador José Sarney.
O diretório estadual do PMDB

•

no Maranhão disse que a

senadora será "muito bem
vinda". -

-

• "
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O Profeta
..

Ruth declara a Marcos que eles foram
feitos um para o outro. Carola vê Ruth
e Marcos juntos e fica arrasada.
Camilo sugere que Marcos use seu

nom para ganhar dinheiro. Marcos
. ·tem uma intuição ao conhecer Rosa,
filha de Zélia e Renato. Padre Olavo
conta que Rosa é adotada. Baby falta

,
aula com Tony. Sônia entra no

restaurante de Abigail com Clóvis e vê
Ruth com Marcos.

� GLOBO· í9H
•

.

' I
Cobras e lagartos
Leticia avisa que Estevão está morto,

,
Leona se defende para a Milu. A

•

· 'f arma do crime desaparece sem que
, r ninguém perceba. Foguinho repara

em uma mancha roxa no braço de .

•

j Bel. O delegado acha um fio de lã
vermelho no local do crime. A casa

i de Bel é revistada e a arma é
·

encontrada. O delegado prende Bel
, 'depois de encontrar suas impressões
: digitais na arma.

,

.

-t

J
� GLOBO. 21 H

, r

Páginas da Vida
Marta acha que isso não é possivel

, por Olivia ser casada e Verônica a
i • chama de ingênua. Léo compra um

anel de noivado para Alice. Alice diz
a Léo que prefere se casar logo no

·

Rio do que esperar até voltar para a

Inglaterra. Pinhão comenta com

· Constância e Zé Ribeiro que viu
Sandra no shopping. Zé Ribeiro fica
chateado com o descaso da filha.
Constância pergunta a Sandra de

, onde e/a tirou dinheiro para fazer
·

,

compras. Sandra desconversa.
Camila oferece uma carona para•

Horácio e se insinua para ele. Elisa
vê Horácio dentro do carro de

· Cami/a e fica preocupada. Rafae/
reclama com Leandro que sua

história com Marina não sai do

lugar. Leandro sugere que Rafael

seja mais claro em relação a seus

sentimentos. Marina encontra Bira
bêbado e, furiosa, jogâ uma vasilha '

de água gelada nele.

> SRT - 18h30

Rebelde
Roberta diz a Diego que se ele.
rea/mente a ama deve permitir que
Xavier volte para o colégio Diego'
diz a Roberta que fará o que e/a
está pedindo desde que aceite ser

sua namorada. Leon e Inês dizem
a Xavier que apesar do problema
que teve com Diego, ele aceitou
que voltasse ao Elite. Roberta e

Xavier estão na rodoviária.

� RECORD .. 1 Ç!1115
•

Bicho do Mato
Maurinho acorda e manda Mariano
so/tar Zé Diacho. Te/eco pede outro

beijo para Tinia. E/a fa/a que não

porque gosta de Juba, mas, se enrola
toda e dá a entender que e/a queria
beijá-lo novamente. Te/eco sorri
satisfeito e diz que um dia ainda vai

conquistá-Ia. Gera/do dá um anel de
noivado para Francisca e canta uma

canção na via/a, the pedindo em

casarnento. Cecilia avisa Juba que
e/e está fora de perigo. Os dois se

beijam apaixonados. Laurae
Mesquita dizem para Emilio que ele
não pode interromper Juba e Cecilia,
que têm multo o que conversar. Leo e

Gul desconfiam que foi Emf/lo quem
envenenou Juba.bem na hora,

� RECORD .. 2011

Cidadão Brasileiro
Fausta pede água para Antonio diz
estar com muita sede, Manuela liga a

sede de Fausta com a sede de
· Antonio e mata a charada, Manuela
fala para Fausta que muita sede pela
manhã é sinal de ressaca, Manuela
pergunta se Antonio abriu um horário
para reunião com Gustavo, Antonio
fala que não, Manuela comenta com

Fausta que Antonio está resistente à
Idéia sobre a extração de diamantes
proposta por Gustavo filho de Otávio,

..
,

•

.
-

��ADAPTAÇAO
As atrizes Lindsay Lohan e Keira

Knightley serão as protagonistas
da adaptação de uma biografia
sobre o poeta Dylan Th.omas.

Lohan, 20 anos, será a esposa
de Thomas, Caitlin, enquanto

��TRABALHO
Falta 'linha em branco na

agenda de Roberto Carlos,
Até o final do ano, o Rei é só
trabalho, Nesse mês, ele faz
shows em São Paulo - nos

dias 9,10,11 e 13, no
Credicard Hall. Já no dia 5
de dezembro, Roberto grava
seu especial de fim
de ano da
Globo, no
Claro Hall,
no Rio.

.' Haja
fôlego e

gogo!

��ALTERNATIVAS
Não é de hoje que a Globo tenta

..

Knightley, 21 anos, será uma

amiga de infãncia do poeta, Vera

Phillips, O roteiro do filme é

..

convencer Xuxa a desistir de

fazer programa só para crianças.
Há um projeto de uma atração
semanal (que pode ir ao ar

sábado ou domingo) para a

familia, Com seu programa
infantil nas manhãs da Globo,.

, Xuxa perde às vezes para os

desenhos do SBT e chega, às
vezes, a ficar atrás da Record na

audiência. Informações da
.

Coluna Zapping do site do Jornal
•

Folha de São Paulo.

,

assinado pela mãe de Keira,
Sharman Macdonald, e tem

como título The Best Time of Our

Lives, Informações do site

Babado,

•

• PIERO RAGAZZI OE FREITAS

•

Christiane Hufenüssler, diretora da CMC Central de Comunicação de Marketing e presidente da ABAP -

Associação Brasileira das Agências de Publicidade, comandou seminário "Comunicar e Crescer" em Joinvllle,
Blumenau e Florianópolis, com a presença do publicitário Stallrnir Vieira dando dicas sobre oportunidades às
pequenas empresas na área da propaganda

Lazer
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'

fVl1irim�r e Maria do Bairro,
'.

i.
! sucesso da rede mexicana'.

. .

, i"
!

Televisa, estrelada .pela .

"
" "

i' , ' , '.,

'.

•
! •

,

,

"

,

A. área de lazer da Rua Francisco Piermann, na Vila Lenzi, está
'

pronta para ser utilizada pela comunidade. O espaço foi
revitalizado pelo projeto "SESC 60 anos: um desafio social",
através de mutirões feitos pela população. A solenidade de

entrega das melhorias acontece sábado às 14h, e até às 19h
haverá uma ampla programação cultural e recreativa.

Comemoração
•

O Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação de [aragua do
Sul promove um Baile de 40 anos da organização. A festa será

realizada no dia 11 de novembro (sábado), a partir das 23h, no "

,

Pavilhão "1\' do Parque de Eventos. A entrada será permitida
através de convite, que
/ .

e gratuito.
•

Reabertura
O Banana Joe abre as

portas amanhã para
mais Ulna temporada de

festas, na praia de
Ubatuba em São
Francisco do Sul, No

.

palco principal a
presença da banda Jack
Diesel, de Curitiba,
além de vários djs na
tenda eletrônica. Os

ingressos estão à venda
nas lojas da Terral Surf
Shop, de [oinville e da

·Prainha, ao custo de R$
15 (fern) e R$ 20

(masc).

•

•

..

•

.,
,

,

,

•

•

,

•

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

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Libra 23/9 a 22/10
Coração de libriano é que nem ônibus na hora
do rush: sempre cabe mais um. Pode ser um

novo amigo, um novo amor, pode ser uma

pessoa ou uma atividade .... Há lugar para tudo e .

todos, assim como há vontade de viver
intensamente cada um deles. Como fazer para
conciliar isso com um dia de apenas 24 horas?
Você é quem sabe ...

. ,

Leão 22/7 a 22/8
.

Val dizer? Se a vida é uma eterna festa, o

leonina é o anfitrião. Está sempre dando um

jeito de viver numa boa e contagiando os

outros com a sua alegria, Que maravilhai t
assim que todo mundo deveria ser. A questão
é que não é, E não vale a pena você se

estressar por isso, Faça o seu caminho: seu
brilho iluminará onde for necessário.

Escorpião 23/10 a 21/11
Os astros dizem que você pode, sim, derreter ao
contato cem sentimentos callentes, É o

amoooor, que chega tão rapidamente que não
dá tempo do escorpião dar o pinote, Nem
adianta fingir que não é com você, E, pensando
bem, não tern mesmo por que negar, tem? Se
expor um pouco pode fazer as coisas tomarem
rumos emoclonantes.

•

Câncer 21/6 a 21/7Aries 20/3 a 20/4 ,

Onde quer que você vá, interior ou exterior, a

hora é agora. Quanto mais cedo for dada a

largada, melhor será a viagem real ou virtual

que o tevará ao ponto. Atenção, atenção,
senhores passageiros, estamos nos

. ,

preparando para zarpar! A frente da missão
está o comandante Caranguejo, que entende,
tudo de caminhos tortuosos.

•

A Lua está em Aries e a movimentaçâo é

grande. Tempo de borbulhantes emoções. Deixe
de lado os individualismos e outros ismos,
encurte distâncias e aproxime-se das pessoas.
Não importa se o evento é social, cultural ou
profissional, o importante é enfrentar seus
medos e estar lá de corpo e alma, mostrando
seu valor e sua luz.

Touro 21/4 a 2015
Compartilhar nem sempre significa que você
precisa dividir o que é seu, Pode ser também

.

que queiram lhe oferecer uma ajuda, um
carinho, uma dica, um copo d'água fresca para
amenizar o calor, Acostumado que está a dar
tudo de si para cumprir objetivos, você precisa
manter os olhos abertos para enxergar também
os presentes que a vida lhe dá.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Prepare-se para grandes emoções, Esta sexta
feira está pra lá de estimulante e convida a toda
forma de Interação, coisa em que o gemlniano é
craque. Reuniões de trabalho, festinhas com

amigos ou até mesmo uma rave particular, Faça
sua escolha e deleite-se, Só não vale ficar
Intelectualizando tudo, Deixá sua alma se abrir,
sorrir, brincar, ..

. Virgem 23/8 a 22/9Como assim, já tem

programa prà hoje? E você chama isso de .

programa?1 Arrumar as camisetas pela cor,
consertar a torneira, visitar a sogra, analisar
uma planilha de custos? Ah, você merece

muito mais, e sabe muito bem, não se faça de
rogado nem de coitado, Entre uma obrigação e

, .

outra, brinde-se com momentos de pura
fantasia,

Sagitário 22/11 a 21/12
Bem slntonlzado consigo, hein?1 Nada como

estar centrado, conhecendo a si mesmo e

sabendo onde quer chegar, É bem mais que
meio caminho andado. E, com esse ânimo,.

.

então, você já está praticamente lá, Quem sabe
você não passa um pouco dessa vitalidade
para os desanimados de plantão? Tanta gente
precisando de um empurrãozinho .. ,

Aniversariantes do dia

João Demarchi
Darci Moretti

Sérgio Antônio Minei
Ivone Gessner Priebe
Marizete T. Reitz
Sérgio Casagrande
Loni D. Wilbert
Débora Ulrich
Ricardo Bachmann
Carim Kuhn
Valdinei Sementkowski
Marinês Kurcheski

Epídio L. da Rosa Jr.
Fabiane Kasmirski
Priscila Baader
Alvaro Neumann
.. -------

Maria Salete Koehler
--_----

Maria Salete Koehler

Capricórnio 22/2, a 21/1
Todo mundo que lhe conhece sabe

perfeitamente o quanto você é competente e

realizador, Não existe razão'melhor, pois, pra
você reconhecer que uma folga uma vez ou

outra também é possível. Especialmente
quando você e os outros parecem não estar
rendendo muito. Relaxe, não cobre demais da
humanidade ... Ei, isso inclui você!

Aquário 21/1 a 18/2
,

InovaçOes e mudanças são mesmo o seu forte,
Você está com seu estoque repleto, preparado
para apresentar ao mundo não apenas uma,
mas várias surpreslnhas ao mesmo tempo, É o

espetaculo multlmldla das revoluçOes
aquarlanas, estrelado somente por você e com

promessa de lotação esgotada em todas as

exibições,

Peixes 19/2 a 19/3
Bons ventos estão trazendo novidades pra
você, O momento é de mudanças, mas está
longe de ser qualquer maremoto, Multo pelo
contrário, elas vêm leves e doces. Aproveite
pararazer contatos profissionais e até mesmo

viajar a negócios, Concentre seus esforços e

Inspire-se, A brisa da vitória desenha um belo
sorriso em seu rosto",

,

,
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AE

Maioria das mortes de militares dos EUA é causada por carros-bomba

•
EUA anunciam a morte ,de
mais um soldado no lraque
O exército des Estados

Unidos informou ontem que
um soldado do país foi morto
no Iraque - o primeiro em

. novembro -, quando o

veículo em que viajava foi

atingido por uma bomba, em
Bagdá.

Também. ontem, pelo
menos dez pessoas morreram,

e outras cinco ficaram feridas

após confrontos na capital e
em Tel Afar. Entre as vítimas

es tão três 'policiais
iraquianos, que sofreram
emboscada e outro policial
ficou ferido.

No Nordeste de Bagdá,
um policial morreu e outros

quatro ficaram feridos por'
disparos das tropas dos
Estados Unidos. Os agentes
faziam a guarda de um prédio

� ,

em construçao que sera

futuramente o Conselho

Supremo da Justiça do

,Iraque. Não há informações
, sobre as causas do incidente .

Um suspeito de ser o líder
, de uma organização terrorista
iraquiana ligada à rede AI- .

Qaeda morreu em um ataque
aéreo dos Estados Unidosl. O

suposto terrorista foi
identificado como Rafea

. Abdel Salm al Izaui.
Desde a invasão do

Iraque, em março de 2003,
pelo menos 2,9 mil militares
dos Estados Unidos foram
mortos no país árabe e cerca

de 25 mil ficaram feridos.
Outubro foi o quarto mês

mais violento' desde a

invasão, com 105 militares
estadunidenses mortos.

Policial que' atirou em

Jean harles mata mais 1
.
Os policiais que atuaram .Sudeste da Inglaterra. A

polícia de Londres informou

que na equipe enviada a Kent
havia agentes envolvidos na

morte de Jean Charles.
A Comissão Independente

de Queixas à Polícia,
. ,

encarregada de esclarecer
mortes causadas por policiais,
investiga o incidente. A
Scotland Yard não quis.
comentar a notícia de que um

dos agentes que atirou no

brasileiro também baleou um

homem em Kent.

�

na operaçao que matou o

brasileiro Jean Charles de.
Menezes, na estação de metrô
de Stockwell, em Londres, em

.

julho de 2005, participaram
esta semana de outra ação na

qual um homem morreu. Os

agentes pertencem à unidade
armada da Scotland Yard.

N a terça-feira, eles

apoiavam a polícia em um

assalto à agência da entidade
de .. crédito hipotecário
Nationwide, e,m

.

Kent..

,

,

"
•

-''r, .

, .

.,
,

::, "

Forças de elite iranianas
. realizaram ontem testes caril

,

, ,.

mísseis de lóngo alcance. A
notícia gerou :c forte

,

preocupação na comunidade
internacional. De acordo
com o noticiário, a Guarda
Revolucionária do Irã
também lançou mísseis de.
curto alcance durante os

testes, que foram feitos em

uma área desértica na região
central do país.

"Queremos mostrar nosso
poder de defesa aos

inimigos", disse o chefe da
Guarda' Revolucionária,
Yahya Rahim Safavi, numa
aparente referência aos

Es tados Unidos e ou tras

potências ocidentais. A TV
exibiu imagens. de vários

tipos de mísseis, que foram'

lançados de plataformas
móveis. Os testes devem
durar cerca de dez dias.

,

,

,

,

I
• A

PROGRAMA NUCLEAR: CHINA ANUNCIA A ABERTURA DE NOVA USINA ATOMICA
,

.........entra

cerca
•

eum nu ão

�Atualmente, o país possui seis
centrais nucleares, com onze

reatores, que geram ,87 MW'

•

Em meio às renitentes Investment. A CNECC será

críticase preocupação da. ':8. acionista, majoritária, corri
cornunidade íntemacíonal'. 5 f% das, a�Ões.·' , ".' .

em relação ao pr�gra·m:a.
. A usina de Rushan, na

nuclear do Irã e ao teste' Província de Shandong, terá
atômico da Coréia do Note, inicialmente dois reatores

a China anuncia a abertura que vão gerar um milhão de
de uma nova usina nuclear quilowatts. Mas, no futuro,
no Leste do país até 2015. A deve, aumentar a capacidade
fábrica vai se somar às seis de produção. A energia
centrais que já estão nuclear representa apenas

operando com 11 reatores, 2,2% da total na China, país
com capacidade total de que usa principalmente o

gerar 8,7 mil megawatts. carvão como fonte
A criação da central energética. No entanto, o

nuclear foi decidida através país quer diversificar' a
de acordo assinado na demanda por outras energias
quarta-feira pelas quatro que Pequim considera

_ empresas que participarão da limpas, como a nuclear, a

administração da usina: hidrelétrica e a eólica.
CNECC, Shandong Luneng A China deve aumentar

Group, Huadian e Shandong de 2,2 para 40/0 o total de
International Trust and energia consumida pelo país

erar
�J

,

i owatts

Onde é .

,

obtida das usinas nucleares
até 2020, quando espera ter

40 reatores atômicos. O país
,

está construindo a maior

hidrelétrica do mundo, de
Três Gargantas, que vai gerar
18,2 mil megawatts.

•

•

Inundações na

Turquia matam
33 pessoas

Inglaterra volta a permitir
alguns líquidos em vôos

Já são 33 as pessoas mortas

na Turquia' por causa das

inundações causadas pelas
intensas chuvas dos últimos

I .

três dias em várias regiões do
.

país. As últimas mortes
,

aconteceram na província de
Bairnan, no Sudeste. Dez

peSSOqS, entre elas' sete
crianças, morreram na noite de
quinta-feira, e outras sete

.

' foram hospitalizadas,
O Rio Iluh, que atravessa

a cidade de Batman, capital da
província do mesmo nome,
transbordou à noite e inundou
várias casas em quatro bairros
da .localidade, que ainda estão
cobertos pela água. As

operações de resgate
continuam esta manhã.

,

O vice-governador, Erol
Karaomeroglu, informou que as

escolas ficarão fechadas até a

. próxima segunda-feira, "por
precaução". As estradas que

•

unem a capital com Diyarbakir,
Hasankeyf e Siirt foram
cortadas ao tráfego. Várias
viajantes ficaram presos nas

rodovias entre Batman e

Hasankeyf.'
Osmeteorologistas afirmam

que as intensas chuvas podem
continuar castigando as

províncias do Sudeste do país.
Na quarta-feira morreram 23

pessoas nas províncias de
Diyarbakir, Kirnak e Kilis,

.

todas no Sudeste da Turquia,
segundo a imprensa. (BFE)

O governo do Reino Unido
decidiu suspender
parcialmente a proibição de
levar líquidos na bagagem de
mão nos vôos, medida adotada
em agosto, depois que o

serviço de inteligência do país
frustrou um suposto plano
terrorista para explodir aviões

, .

cornerctais.

Segundo o Ministério dos

Transportes e a BAA

(operador dos principais
aeroportos britânicos), a partir

,

da próxima segunda-feira os

passageiros poderão levar uma

pequena quantidade de

líquidos, como artigos de

perfumaria.
Já o Ministério dos

. Transporres afirmou que as
,

'medidas de segurança
,,.

• estabelecidas nos aeroportos
\' , ..

foram em resposta a uma

"ameaça muito real e séria".
As mudanças a serem

aplicadas a partir da segunda-.
feira "serão mais convenientes

para os passageiros, enquanto
, '

se mantem uma rigorosa

segurança" ,

. . ".

numsteno.

acrescentou o

A explosão de carro

bomba causou a morte de

pelo menos três pessoas,
duas delas policiais, e

ferimentos em outras três

ontem na cidade de

Quetta, capital da
Província de Baluchistão,
Sudoeste do Paquistão.

O explosivo estava em

um veículo no distrito de
.
.

'

Shahra-e-Gulistan, perto
da rua onde fica o

es c ri tório d a Insp e ç ão

Geral da Polícia de

Quetta. Os feridos foram

,

r'
I

,..

res
•

ena

levados ao Hospital Civil
de Quetta. A área foi
isolada e militares

inspecionaram os arredores
das instalações policiais

-
.

para descobrir se havia
mais bombas.

O atentado é o segundo
perpetrado no distrito de
Shahra-e-Gul íst an de

Quetta nos últimos dias.
Há uma semana, outra

bomba explodiu em uma
,

área comercial da região,
deixando. um morto e

qua torze feridos.

•

•

•

O CORREIO DO POVO I.

O Ministério do Interior do

Iraque estima que pelo
menos 1.289 iraquianos -
entre eles 139 policiais ou

militares -, morreram em

outubro no país, vítimas de
diferentes atos violentos,
como a taques armados,
explosões e assassinatos

sectários e políticos.
O relatório, elaborado a

partir das informações dos] .' ': .

ministérios do Interior,
Defesa e Saúde, diz que em

o�tubro morreram í 99

No Iraque

Violência

pessoas a mais que em

setembro, média de 41
pessoas por dia.

•

Na Nigéria

Seqüestro
,

Um grupo de homens
armados seqüestrou ontem

um estadunidense e um

britânico que trabalhavam
em um navio petroleiro da

companhia norueguesa
Petroleum Gee-Services,
em Bayelsa, Sul da Nigéria ..
O seqüestro é o último da
série de ações perpetradas
por grupos armados

nigerianos que reivindicam
uma maior participação
social nos lucros obtidos'

pelas petrolíferas
estrangeiras e pelo Estado.
•

No Japão
.

Poluição
O comércio de emissões

poluentes no Japão tem

aumentado e cada vez mais

bancos e casas de valores

agem como intermediários,
negociando direitos de :

emitir dióxido de carbono.
Oito empresas atuaram

como gerentes em mais de 30

negociações de emissões de

gases do efeito estufa até
outubro .

O Protocolo de.Kioto obriga
o Japão a reduzir em 60/0
sobre os níveis de 1990 as

emissões poluentes, entre
2008 e 2012.

Em Cuba

Protesto
Um grupo de prisioneiros de
Guantánamo pediu ontem a

um tribunal federal que
declare inconstitucionais

algumas disposições da lei

promulgada pelo presidente
dos Estados Unidos, George
W. Bush, pelas quais eles
devem ser julgados ern

tribunais militares.
Numa petição, cerca de 100
detidos questionararn a

autoridade militar dos EUA
de prender pessoas no

exterior e de manter a

detenção de maneira
indefinida, sem ,

possibilidade de recorrer a

tribunais locais.
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