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31 CONTORNO

Pasold diz que
multa é fruto
de equívoco

61 DEPENDENTES
,

Promotor fala
sobre lei

, .

que VIsa

recuperação
Davi do Espírito Santo,
promotor de Justiça do
Ministério Público Estadual,
fala sobre a Lei 11.343 que
instituiu o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre

Drogas. O grande avanço
segundo ele, fica por conta
de uma política visando à
-, -

prevençao e' a recuperaçao
do indivíduo. Além disso, a
repressão ao tráfico ficou

,

mais severa, com o aumento

de penas.

51 SEM PASSAGEM

Idosos
lamentam

suspensão de
benefício
Justiça concedeliminar que
suspende passagens gratuitas
aos idosos ern linhas
interestaduais.

_..._.

"'/1' ,'(
" �
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• N° 5.518. R$ 1,50)"'"----'
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41 PÚBLICO: RELATÓRIO SERÁ LIDO NA' PRÓXIMA SEMANA

\

,

•

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

7B I CAMPEÃO_: SCHUMACHER DO CAMPO ALIMENTA ESQUILOS E VIVE CERCADO PELA NATUREZA

SfRV

,

Mario Schumacher, 61 anos, pode não ser o campeão das
I

pistas, mas é sábio na arte de viver. O aposentado
abandonou a cidade em 1990 e decidiu morar sozinho em

quebra o silêncio são os animais.à procura de arim,�l;lÍ:o; 'é'f'á"
mulher que o visita todas as semanas. Schetz éo ri6i)i�;de" ,

,
'

.. ,·�:.�/, ,

um dos esquilos que comem na mão de seu'Mário; tirh ,",' ,'.:;,;
apaixonado pela natureza.

.' ,;
. "

..

,

um sítio 110 Bairro Três Rios do Norte. E lá, só quem
,

, ,

51 QUE CALOR: CRIANÇAS TOMAM BANHO NA BARRAGEM DE GUARAMIRIM

O sol animou
•

a,s cnanças que '

se banharam '

\
'

na barragem d�
, , '

Guaramirim,
'

na tarde de .:
,
•

,

ontem, >'
l •

,

ignoràndo o ,

perigo e a placa
de impróprio',
para banho

,
,

IMÓVEIS

.Pre-cos_dosJngrelsos

Do di. lOde Outubro ao dia 04 de Novembro:
Sóclo••••••R. I S,OO Njo·Sóclo•••••••R. 2S,OO

Do dia 04 deNovembro aodi. lO de Novembro:
Sóclo••••••R. 15,00 NAO-Sócio•••••••R. 10,00

No dia 1 , de Novembro e na Hora:
Sóclo••••••R. 20,00 NAo-Sóclo•••••••R•. 40,OO

PlantA0 de venda d. Inl'.'JOI
diA 04/t, da. Ofh. ÀI 'I"••
Inlo,ma,6e,: Te'. 11715 0'11

II-ma": IPftfJ!,-n__J_{f.n!_tM"_9..!�:_'-m!.i�(

•

•

•

, www.studiofm.com.br

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

1, Um método
Ilowsl J perfeito

para quem quer
segurança
na hora dese
comunicar.

,

oI
.

D I M A

-

51 ATENÇÃO

.Domingo é
dia de
adiantar o

relógio
•

Com cerca de um mês de'
atraso, ocasionado pelas
eleições, á mudança deve
ser responsável por um�

, .

economia de cerca de 38 mil

megawatz!hora, somente em
"

Santa Catarina. A redução
equivale a 30 dias sem

consumo algum de energia
elétrica em uma cidade
como Jaraguá do Sul:

71 TIRO NO JASC

. Samuel; ,i·;
.

'

-

,

conqúísta
" ,

medalha de.
,

ouro

,
. ,

, ..

81 BRAStL'EIRÃO
. � ': -

.. " ..

, '

, '

Jair Picetni
,

,

,.

estrela
, ,

" .'

. ,

contra o

Paraná \

Jair Picerni assumiu ontem o

Palmeiras e já,comandou o
I

primeiro treino no Palestra
Itália. A estréia acontece

..

contra o Paraná, amanhã, às,

I8h IO em Curitiba ..

5BIALERTA
,

.

Uso exagerado
.

"

de analgesicos
pode piorar
enxaqueca
Especialistas revelam
alguns mitos sobre a

doença e recomendam'
cuidados.

o CLIMA HOJE:

18°
MINIMA

•

26°
MAXIMA

•

.... '.
'I

•
I
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II EDITORIAL
•

,

I
i

Na recente prestação de
contas que fez a empresários da

Acijs e Apevi, o prefeito Moacir

j
Bertoldi revelou compromissos
domunicípio da ordem de R$ 28

I milhões que terão de ser pagos nos
,

.' pouco mais de dois anos do
mandato que lhe restampor conta

de dívidas contraídasporgovernos
que o antecederam. Somado isso

à contrapartida domunicípio nas
obras do Transjaraguá, da ordem
de R$ 24milhões porempréstimo

I

girando ao redor dos 45% E, mais,
todos os outros custos com

manutenção damáquinapública.
Paralelamente, o contorno

ferroviário e a modernização e

agilização do transporte público
urbano são obras urgentíssimas e

inadiáveis, só para citar duas

daquelas
.

elencadas como
•

prioridades inadiáveis. -Mais que
isso, exigem execução simultânea. .

Uma sem a outra não moderniza
nada. O trem tem sua rica e

•

... "O contorno ferroviário, a modernízação e
.

agilização do transporte público urbane são
obras urgentíssimas e inadiáveis" .

I junto ao BNDES ainda não

liberado, maismontante ao redor
de R$ 16 milhões para o projeto
do contorno ferroviário e incluída
dívida estratosférica com o

Instituto de Seguridade dos
Servidores Públicos Municipais,
que já ultrapassa a casa dos R$ 60
milhões, o orçamento da

prefeitura para 2007 fica

perigosamente comprometido.
Com previsão de receita não

diferindo dos recursos

consolidados até agora para o ano
em curso, a receita ainda engloba,

l" 'J, , •• \.,

despesas Com salários e encargos

I
I

!

I
i

,

II FRASE

i
I

I
I
;

inegável história no
•

desenvolvimento domunicípio e

de toda a região do Vale do
Itapocu, mas dele a cidade não

depende para mais nada há
décadas. A quem ainda interessa
no contexto domunicípio? Hoje, .

salvo melhor juízo, s6 contribui
para causar problemas ao tráfego
de veículos em áreas urbanas. Ao
contrário, o transporte coletivo
precisa ser modernizado, com
passagens integradas e conforto

para os milhares de usuários, da
mesma 'forma, são diretamente
responsáveis Pela grande fase de

. I '

'.
• I. ,

.... : \ ..

•

.Carolina'Dieckmann, sobre o motivo da recusa em posar nua.• •

•

,

I
I

I
,

•

•

\

desenvolvimento da cidade. Mas
A ,

o. que se ve e uma 'certa

desmobilização justamente de

segmentos produtivos que,
teoricamente, seriam osrnais

interessados nos dois projetos, que
não podem ser tocados às custas

do município. O que se vê, salvo
melhor juízo, é uma luta quase que
inglória do poder' público
municipal correndo atrás de

-

recursos federais. Sem

representantes na Assembléia'

Legislativa e, por enquanto, na
Câmara dos Deputados, a missão
quase impossível fica restrita, na

.

prática, às ações do município. A
desativação do chamado conselho
metropolitano, que deu lugar às

secretarias de desenvolvimento

regional a partir de 2003, reduziu
quase que a pó o canal de

,

comunicação que havia sido
estabelecido entre Estado eUnião.
Levando-se em conta que o

próximo governo, embora o

presidente reeleito, poderá
implicar grandes mudanças em
ministérios e bancos oficiais, como

.
ocorre também em prefeituras,
paralisando o gerenciamento da
coisa pública pormeses, é possível
projetar que vozes solitárias não

obtenham o eco desejado na

longínqua Brasília.
J \) ,

•

I '

Paulp César Chlodlni
Presidente do Centro Empresarial'
de Jaraçuà do Sul - CEJAS
Presidente da Associação

.

Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul - ACIJS

•

Os desafios dos eleltos
----��--�---------------------------

I Passadoo período das eleições,
I os gove111OS federal e estadual se

i debruçam agora no planejamento
I de ações para os novos mandatos.

.

Em escalas maiores ou menores,
há muitos desafios pela frente,

• •

mas a malar expectanva, com

certeza, diz respeito às questões
estruturais que possam estimular
,0, ",.

o crescimento econormco.

Já exaustivamente debatido,
nunca é demais lembrar que um

dos grandes eixos para a retomada
do desenvolvimento está

relacionado com reformas que
freqüentemente são colocadas
como prioridade, mas quase

sempre esbarram em outros
. ,

interesses. E o caso da questão .

tributária, que ocupa generoso

espaço na mídia e nos discursos

políticos, porém de modo prático
pouco resultado traz já que o

Estado não quer abdicar das suas

fontes de arrecadação. Como
i . conseqüência dessa fúria
,

I arrecadadora que coloca o País
entre os que ocupam o topo dos

campeões em impostos e de taxas

•

I

I
,

I
I

•

que incidem sobre toda a cadeia

produtiva, há uma retração nos
. .

•• •

ínvesttmentos e com ISSO um

impacto negativo na geração de
recursos que poderiam
impulsionar o desenvolvimento e

• •

com 1SSO promover uma malar

justiça social.
•

Reverter esse quadro é uma

tarefa que depende essencialmente
do entendimento político. Não é

algo que deva ser cobrado apenas
,

de um governo. E preciso que o

parlamento tenha uma visão

muito. mais ampla do que a

imposta pelo jogo partidário, e que
se coloque os interesses cívicos
acima das mazelas que costumam
marcar a atuação do Congresso.

Sem dúvida, cabe à base .

política na Câmara e no Senado

papel decisivo no

encamirIhamento das mudanças
na legislação tributária e fiscal. E
ao Executivo, a decisão de
executá-las, a fim de desonerar a
sociedade cornoum todo de tantos
encargos. Com critérios mais

racionais, certamente haverá
,

\

menor informalidade e mais

dinheiro movimentando a

economia, gerando empregos 'e
criando oportunidades de

•

crescimento.

Para que isso aconteça, vale
dizer, deve-se repensar o modelo
excessivamente centralizador,
onde nem sempre municípios e

estados recebem a contrapartidado
que se repassa em termos de.
impostos federais. Do mesmo

modo que devemos considerar as
.

vantagens que representa um

melhor comprometimento de.
.. ,

recursos para mvesnmentos em
•

saneamento, habitação, em

estradas e na logística para a

expansão da indústria, de modo

geral, deve-se pensar que uma

nação não sobrevive apenas de
receitas acumuladas, sem que isso

reverta em investimentos públicos
compatibilizados com as

necessidades do País.
Ou seja, com critérios mais

justos, todos ganham. E sem
. entendimento entre governos
federal e estadual, todos perdem!

CORREIO DO LEITOR

• O CORREIO DO PO�O

•

O planejamento tributário acabou?
Costumeiramente, muitas empresas

são seduzidas, no sentido de contratarem

profissionais, visando à adoção de medidas

para diminuir os seus encargos tributários.
•

•

•

Algumas o fazem de maneira ilegal, o

que se chama de sonegação fiscal. Outras,
com exceções, acreditam estar dentro da:

legalidade, praticando elisão fiscal ou
economia legal. Crêem estar praticando o

planejamento tributário, questão de
verdade ira sobrevivência ante a

.

globalização econômica.

.

O Planejamento Tributário seria a

utilização dos instrumentos legais
disponíveis, visando à diminuição dos
tributos. A Fazenda deveria respeitá-la,

.

pois estaríamos diante de um mecanismo

jurídico lícito. Seria a aceitação, sem

qualquer esforço exegético, da

preponderância do Princípio da legalidade.
Mas isto mudou! ! !

,

A introdução do parágrafo único ao

artigo 116, do Código Tributário Nacional,
provocou uma espinhosa tarefa na seara

tributária, no sentido de se decifrar a

intenção do legislador. Versa o dispositive
legal sobre a possibilidade de as autoridades
fiscais desconsiderarem atos ou negócios
jurídicos, praticados com a finalidade de
"dissimular" a ocorrência do fato gerador
do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária. A

introdução da expressão "dissimular" é o

cerne da questão, para efeitos de prover as

.._

autoridades de dispositivos legais efetivos,
para respaldo ao combate da sonegação fiscal.
Até então, a palavra usada como objeto ge
questi-onamento pelo fisco era "simulaçãe",
palavra mais contundente, mais inteligível.
São inúmeras as elucubrações doutrinárias
acerca do tema. Entendemos que a intenção
do legislador é no sentido de dar
entendimento de que estamos diante de urna

"simulação relativa", algo muito mais amplo.)
que a simulação considerada, nos exatos
termos do Código Civil.

. S

Pergunta-se: estaríamos diante de urna
concessão jurídica às autoridades fiscais,
para que desconsiderem negócios jurídicos
eivados de dissimulação, mesmo que tais

práticas sejam lícitas e busquem tratamento
fiscal mais favorecido? )

O Contribuinte, com dose de, razã6,
,

exclamará: "Isto é um absurdo" ! ! ! _)

Qual orientação deve-se seguir? Qual-o
critério que será estabelecido pela autoridade
fiscal, diante das operações de planejamento
tributário, consideradas lícitas?' .

t.
,

E o nosso alerta. As norm às
,

internacionais caminham na mesma direção
da intenção do legislador pátrio. Qualquer
recomendação quanto à implementação de
um p lanejamen to tributário deve ser

precedida de uma reunião de motivos outros
_ A •

que nao ·puramente econormcos.

Ivaldo Kuczkowski, Advogado Especialista em

Direito Administrativo Aplicado.

•

Novos governos, velhos problemas
Quando tomarem posse em 1 o de

janeiro de 2007, os governadores eleitos
- .

encontrarao um terreno excepcro-
nalmente propicio á incompetência, ao

desperdício e à corrupção .. Quantos
nadarão de braçada e quantos farão alguma

.

coisa para alterar esse estado de coisas, só
o futuro dirá.Há quem diga que o Brasil é

,

o país mais descentralizado do mundo.
Trata-se de uma federação não apenas de

estados, mas também de municípios, todos
,

eles autônomos. E isso _o que diz a

Constituição de 1988, elaborada numa

época em que o descentralismo fazia furor.
•

Diferentemente do que acontece em

outros países, estados- e municípios são

responsáveis pelo planejamento, execução
e controle de 100% de seus orçamentos -

mesmo nos casos em que são derivados de

repasses, seja da União aos estados e

municípios, seja dos estados às

municipalidades.Quem fez a Constituição
,

não se deu conta de que, quando se

descentralizam decisões, distribuem-se
também riscos de desperdícios e, em

,

particular, de corrupção. E óbvio, ou

deveria ser, que as responsabilidades que
vêm com o controle das rédeas do próprio
destino na hora de gastar incluem o dever
de vigiar como se gasta o dinheiro

público.Na maior parte do país, esse

controle não existe. Diferentes motivos

•

contribuem para isso. - .

Câmaras de Vereadores e Assembléiks
Legislativas, às quais se atribuiu o papel de
fiscalizar o Executivo, são sempre cooptadas

.

pelos governadores e prefeitos. b
procedimento clássico para isso é o

•

loteamento dos cargos públicos paí:a
amealhar aliados. O quê, exatamente, 6s
aliados querem com esses cargos, lê-se todos
os dias nos jornais. É.negociata em cima àe
negociata. 1

A ausência de mecanismos de controle
, d

I
e o que os novos governa ores encontrarão

quando tomarem posse em 1 Q de, fevereiro.
Administrarão estruturas que, a despeito da.
evidentíssima debilidade dos controles

.,
,

externos a que são sujeitas, carecem também
de controle interno organizado. Há um
estado aqui ou ali em que estruturas

dispersas exercem um pouquinho de
controle. Mas não há nenhum que conte

com um órgão específico voltado para
isso.Como não há, também, nenhum estado ,

cujo governador tenha abordado �a
""," .... - ...,

prevençao a corrupçao como quest�o
estratégica.Acontece que será impossível
reduzir os desperdícios causados pela
corrupção e por outras ineficiências se nada
for feito a respeito. Quantos novos
governadores estarão dispostos a isso! é
questão a ser revisitada daqui a alguns meses.

-
.

,

Claudio Weber Abramo, jornalista e diretor dfa
ONB Transparência Brasil

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

-

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 2'16
CEP 89251-200 [Caixa Postal19 [Centro [
Jaraguá do sot 5C 1 TeL47 3371-19191 Fax 3276-3258[
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br ["

come rc i a I@jarnaleorreiadopovo.com.br

"Eu não quero mostrar minha periquita"

.

Diretor editorial/administrativo: Francisco Alves
,
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CONTORNO FERROVIÁRIO: PASOLD DIZ QUE MULTA É UM EQuívoco
,

,

,20
,

,IR

•

Acordos 2

•

.1 !.J

- .

00ELSO MACHADO

1 f; •

c. Teu também aplicóu
()punição semelhante
2cá um ex-prefeito da
.eidade de Blumenau

.

rGI

.
20 ' }ARAGUÁ DO SUL- O ex-

GErefeito Irineu Pasold (PSDB)
oslisse ontem, por telefone, ao

O Correio do Povo, que

,(��ntença do TCU (Tribunal de
Contas da União) .que o

oc,ondenou a multa de R$ 15

:381il por cons tatação de

o��perfatura-mento nas obras
do contorno ferroviário em

e frecho de 23 quilômetros, é.

otru to de um equívoco.
l,�egundo ele, havia duas

serQPostas de projeto. Uma'
"prevendo a construção de um

'2(�únel ferroviário na região
conhecida como· Morro do'

Lessmann, bairro João Pessoa,
rn<i)rçada .

em quase R$ 78 \ .'

.milhões. A outra proposta
excluía a construção do túnel,
reduzindo os custos quase que

pelametade. "Venceu o projeto sempre quando aeobra pública
com o túnel, que veio pronto com custos acima de R$ 1
de Brasília com a assinaturade

. , milhão e que se descobriu.bem
':_ ,,\ .' ),.

técnicos do ministério e da" mais tarde", disse Pasold. O

c/atma (Fundação de Amparo município daria contra-

"j�
.

Tecnologia do Meio Am- partida de 20%., O ex-prefeito
,
biente) ,

. que concedeu a lembrou que o projeto é fruto

dicença ambiental. E aí de um abaixo-assinado com

ocorreu o equívoco origina-do 1.700 assinaturas recolhidas
o .. '. .

'.

Bim auditoria que o TCU- que em 1999 e que recebeu o aval
também alega a feitura de um da própria Câmara de

2c�dital restritivo à participação Vereadores. Foram feitas

:ee,mais em-presas- realizada audiênci�s públicas emJaraguá, .

��. Obras de, desvio da linha férrea
�c deverão ser federalizadas

,
" .

(,
.

n .

j:l )

. a '

IiEfT .

�--- .
. "

•

)

•

• MOSAICO . politica@jornalcorreiodopovo.com.br

,

Antes .do secundo turno, dirigentes dos PP e PT de Jaraguá do
.. o,'

-

_. .

Sul neqararrrde pés juntos a possibilidade de uma aproximação.
. Encerrado o primeiro turno, afirmaram que os filiados estavam
liberados para seguir ou não a orientação de apoio mútuo aos

candidatos dos dois partidos. Preferiram não apostar todas as

fichas na tese de que a aliança de última hora resultaria, de fato,
ria troca de votos. Com a vitória de Esperidião Amiri e Lula nas

urnas do município, agora líderes das duas legendas bradam na

mídia que os petistas foram responsáveis pela votação de Amin
no município, e os progressistas, pela de Lula. Pelo visto, agora
é cada um por si de novo: E salve-se quem puder.

,

Antes e depois

CESAR JUNKES
,

'Ir?!

,E aí...

•

Investigados
Três parlamentar.es eleitos .

em Santa Catarina estão,
,

sob investigação da Polícia
Federal por crime eleitoral.
São o tucano Djalma

.

Berger, eleito deputado
federal, e os peemedebis-

"

tas Marcos Vieira e Renato
Hinnig, eleitos deputados
estaduais. Denúncias de

.

. pagamento de combustível
para eleitores motivaram a

.

instauração de inquérito
policial.

," - t' Acordos 1
o prefeito Moacir' Bertoldi
está com viagem marcada.a
Brasília. Tenta liberar .

recursos em torno de R$ 24
milhões junto ao BNDES para

·

'

o Transjaraguá. Segundo ele t ..

próprio disse em reunião da
Acijs, isso faz parte do

. ,

acordo político que levou a
.

vice-prefeita Rosemeire
Vasel a integrar a chapa de

· José Fritsch (PT), como
candidata a vice
çovernadora.

.

67 . O procurador geral do município, Jurandyr Bertoldi, disse nesta
semana que o próximo passo será a rescisão do contrato existente
com o consórcio vencedor da licitação e abertura de novo processo
de concorrência. Desta vez, segundo Jurandyr, a obra será
totalmenté federalizada, mantendo-se, a princípio, o projeto original
que prevê a construção de um túnel. O prefeito Moacir Bertoldi, já
com a aprovação dá Câmara de Vereadores, devolverá o projeto ao

.

Dnit (Departamento Nacional de Infra-estrutura e Iransporte). O

orçamento da União par� 2007 já teria parte da verba assegurada.
O que também foi dito pelo deputado federal Carlita Merss (PT),
desde que a pendência no TCU fosse resolvida. Em São Francisco
do Sul, Obra do gênero deve começar na próxima semana. Em
Joinville, o governador reeleito Luiz Henrique da Silveira (PMDB)\

disse tratar-se de prlondade para a cidade.

No segundo turno, ele e ela
declararam apoio ao

candi.dato reeleito Luiz

Henrique da Silveira (PMDB),
em reconhecimento aos

..

recursos' que LHS investiu no
·

município quando no

exercício do mandate. O que
. . '

Irineu Passold diz que multa é resultado de avaliação equivocada, mas garante que vai pagar. . : ' soa bastante estranho. Ou ;

: , ,,; ,,'j;. .:». '; " .. ,".' . ;r';� "seja.fidelidade à' """
Guaramirim' e Schroeder. porque aí �:.t9�l:�ijá. �él.;.¥if\:�,ido '. '. defe�mij:)açãO, da.eúpula.oo
"Comoeu era o prefeitd, em paralisada por suspeita de partido e ingratidão a quem
última instância. quem superfaturamento. O processo fez sem discriminar, como

,
-

responde pela acusação de começou em 2001. "Eu vou ambos disseram.

superfaturamento sou eu", pagar a multaporque assimo

lamentou: Ainda segundo processotcontra C\ pt;ereiF·tJ�,a�.se;,."., ;? Açordo�, 3 "

."

Pasold, do total de R$ 32 encerra e â obra pod,êiá· serJ:';" ' Az�r'de Jaraguá do Sul que o

milhões que seriam liberados.. feita, inclusive gerando muitos processo eleitoral não prevê
pelo Ministério dos Trans- empregos em Schroeder (para um terceiro turno para

onde trecho da linha férrea será governador, dando aos

desviado). Mas estou derrotados uma chance de

pleiteando uma redução no
concorrer na repescagem.

valor que me foi imposto". Porque aí não teria como a

prefeitura não arrancar
Também estão arrolados no

. verbas públicas em âmbito
processo· as ernpresas Sul federal e estadual,
Catarinense,

.

ARO imaginando-se que a opção,
Engenharia

'.

e CBPO neste caso, seria uma '

Engenharia, que formaram 6 " terceira via.
..

consórcio.. vencedor da .

licitação feita à época, além dos
então secretários de Obras,
Humberto Travi e de

Planejamento, Clarice Coral e
Marcus Alessi, contra os quais .

o processo administrativo

" .

portes, que a epoca mcen-

tivava projetos destinados a

humanizar centros urbanos em
desenvolvimento, R$ 1 milhão
estava destinada a uma

,

primeira etapa das obras. Que
previa a construção de três

galerias na localidade de Três
Rios do Norte e, ainda, a

implantação do canteiro de
obras para alojar trabalhadores,

.

e a administração do consórcio
vencedor da licitação. "Isso foi
feito de formà legal", afirmou o

.

ex-prefeito, acrescentando que:
,

nem mais um centavo do
restante da verba foi gasto,

\

Suspenso

continua.

Como, diz o velho ditado,
alegria de pobre dura pouco.

,

Liminar impetrada pela
.

Associação Brasileira de
Transportes Terrestres foi
concedida pela Justiça
Federal cancelando
passagens gratuitas ou com

. desconto de 50% para idosos
acima de 60 anos que
ganham até. dois salários
mínimos. A. depender de
empresas transportadoras, o

idoso vai a pé.

Ex-prefeito de Blumenau também
foi punido com mu�a de R . 5 mil

•

O TCU, tradicionalmente, não encerra ínvestlpações sem 'indicar
uma punição, seja em forma de multa pecuniária ou processo de

inegibilidade. No primeiro mandato do ex-presidente Fernando

Henrique Cardoso (PSDB), o ex-prefeito de Blumenau, Félix
Crhistiano Theiss (PMDB), exerceu cargo no Ministério da Saúde

.

com a missão de viabilizar a compra de apartamentos destinados a

funcionários daquele mnlstérlo lotados no Rio de Janeiro. As

operações de compra foram licitadas conforme as necessidades,
entretanto, não houve oficialmente a transferência de nenhum
servidor por lnterferência de deputados e senadores cariocas. Até

, .

hoje, milhares de servidores daquele ministério continuam no Rio de
Janeiro, da mesma forma

\

como ocorre com servidores do Ministério
dos Transportes (quando se aposentam os cargos são extintos).
Theiss ganhou manchetes em jornais. Acabou multado pelo TCU em

,

R$ 5 mil por ter se antecipado a uma portaria que nunca foi

publicada pelo governo.

Bidu .

. ,

.

Nunca se ouviu tanto
,

deputado e senador
vociferando em Brasília .

.

contra a bapunça que virou o

tráfego aéreo brasileiro,
corno na quarta-feira.
Assunto com o qual um
punhado deles tinha se

manifestado até agora
vagamente. Motivo: estavam
loucos para voltar aos
estados de origem por conta

. do feriadão. Alguns, mais
· ,

'

espertos, nem foram para lá.
..

•

'.

Perguntar não ofende:
Leonel Pavan vai ou 'não

.

assumir como vice de Luiz·
Henrique? Tasso

Jereissati, líder da, bancada
tucana

'

riaquela Casa, quer
.:

. ,

o colega lá, Combatendo e
.

cobrando de Lula. Pavan já
, . , -

disse que SC será tocada a

quatro mãos.O suplente'
.

,

dele 'é Neuto de Conto
. (PMDB), fiel escudeiro de
Luiz Henrique.

..

( ,"

Ai, ai, ai .

Em entrevista publicada
ontem aqui no O Correio o

governador Eduardo Pinho
Moreira (PMDB) disse
desconhecer acordo formal

.. , .' �

para que o senacor Leonel
Pavan (PSDB) selá

.

candidato ao governo em

2010. Quem disse isso
.

'quando 'da cosfura da' ,
. , tríplice aliança foi 'lui'z
.' Henrique. ·ql:Je já 'sinalizou \

com a mesma proposta
para Raimundo Colombo

(PFL).

•

Plantação ;'
Aberta a temporada de .

"plantio" também na

Secretaria de Agr;icultu,ra.
Deputado estadual reeleito
com 54 mil votos, terceira
maior votação do PMDB,
Rogéri0 "Peninha"
Mendonça segue cand,idato
a titular da pasta. Mas o

atual secretànc da
Fazenda, Felipe Luz, não
esconde que pretende

'. . -

voltar para lá. '. .

,

,

. ,

"

Garantido
Mesmo com o fim do "

, .

mandato da senadora . ,'.
,

Heloísa Helena, o PSOL
. , .

continuará tendo
, '.

representante no Senado em

2007. Será o professor José
Nery Azevedo, primeiró
suplente da senadora Ana

.

Júlia Carepa (PT), eleita"
governadora do Pará ..
Azevedo foi eleito pelo PT na

chapa da senadora em 2002
e mudou para o PSOL em

setembro do ano passado .

'"1
'

I

•

,
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•

• POUCAS & BOAS CASO DO ISS: RELATÓRIO DE GEl SERÁ LIDO SEGUNDA-FEIRA
•

,

'. •

Entrevista
'. A suplente de senadora, Niura Demarchi dos Santos (PSDB), é a

" convidada de hoje do programa Studio Atualidades, Entrevistas.
I Ela vai analisar o resultado das eleições, a possibilidade de
" assumir uma cadeira no Senado e o retorno ao governo estadual.

'j' Niura também fará uma análise da administração municipal e as
o perspectivas tucanas para as eleições de 2008. O programa,
I apresentado por Albino Flores e Fabiana Machado, vai ao ar das

::;1 7h30 às 8 horas, na Studio FM (99.1). '

•

•

CAROLINA TOMASELLI FOTOS: PIERO RAGAZZI DE FREITAS E CESAR JUNKES

)

... Pedido de ação
•

contra prefeito
e procurador
vai para o MP

()

Posse Projetos.1
A p�rtir do próximo mês, o
Issem (Instituto de Segurid.ade
dos Servidores Municipais) de
Jaraguá do Sul pretende iniciar

• •

um serviço para prevenir
problemas de saúde e, dessa.
forma, reduzir os custos com

consutas e tratamentos. Uma
faculdade da região deve
elaborar um questionário, que
será distribuído e respondido
por todos os servidores

•• •

municipals para um

mapeamento inicial.

... . .

"
�

Sob o comando do presidente
lf Gilda Alves, a diretoria reeleita do
c J Sindicato dos Trabalhadores nas
2, Indústrias do Vestuário de
8) Jaraguá do Sul e Região toma
r; posse hoje. São 56 trabalhadores,
':. que representam uma renovação
:;, de 48% em relação ao atual

mandato. Todos os ex-

}ARAGUÁ DO SUL- O
relatório aprovado pela CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) criada pela Câmara de '

Vereadores em abril deste ano

para apurar denúncias de
(

irregularidades na quitação de
dívidas da empresa Canarinho
com o ISS (Imposto Sobre

Serviços) será lido em plenário
na próxima segunda-feira. Já na
terça-feira, o documento
elaborado . pelo vereador
Ronaldo Raulino apontando a

transação como ato ilícito, será
encaminhado ao TCE (Tribunal
de Contas do Estado) e ao MP

(Ministério Público). Ao TCE
osmembros da comissão anexam
pedido para uma auditoria

especial na prefeitura. Se as

irregularidades apontadas forem
confirmadas, caberá a aplicação
de multas ao município. Ao Mp,
se acatada a denúncia, caberá
responsabilizar civil. e

criminalmente os envolvidos na

transação. A comissão acresceu

. ao documento a ser
•

encaminhado aoMP ação contra
,

o prefeito Moacir Bertoldi e seu

'irmão, Jurandyr Bertoldi,
,

também procurador geral do
•

município. Segundo o presidente
da CEI, vereador Pedro Garcia

,:.- ....
I

,

, presidentes serão
.,

homenageados, já que a
,

cerimônia também marca os 40
,

anos de fundação da entidade.
) Será no Pavilhão A' do Parque

Municipal de Eventos, a partir das
19 horas.

,

,I:
,
f

Projetos 2
Ainda este ano, o conselho de

administração do instituto
também vai definir o terreno'

que abrigará a nova sede, que
começa a ser construída em

março de 2007. Outra meta

.para o ano que vem é iniciar um

serviço de preparação para a

aposentadoria. O anúncio dos

projetos pelo diretor Juliano
Nora pretende melhorar a

imagem do Issem, com as

denúncias de gasto excesso

com medicamentos. Uma
auditoria interna já foi
instaurada.

•

Formalizado
PMDB estadual formalizou, por
meio de um documento, que a

distribuição de cargos no govemo
atenderá a proporcionalidade
apontada pelas umas na vctação
obtida pelos deputados dos

partidos que integraram a

coligação Todos Por Toda Santa
Catarina. O critério havia sido
anunciado pelo governador
reeleito Luiz Henrique antes do
resultado final do pleito, mas o

documento pegou o vice Leonel
Pavan de surpresa.

Comissão quer ação contra os irmãos Moacir Bertoldi e Jurandyr

(PMDB) , o relatório "aplaudido
por todos os membros, que nele
colocaram suas assinaturas sem

qualquer tipo de restrição ao que'
foi levantado coin base em

depoimentos e documentos em

audiências públicas", está

fundamentado em três pontos
principais. Um deles é a Lei

3.875/200,. permitindo a

quitação de tributos com

transferência de bens para o

município, mas sem especificá
los.
'O outro é a Lei

Complementar 46/2002,
aprovada pela Câmara de
Vereadores em dezembro do ano

. passado, permitindo .0

pagamento com bens móveis e

imóveis, mas com efeitos apenas
a partir de l°de janeiro de 2006.
Tanto que duas notas fiscais
emitidas pela prefeitura foram
datadas em 16 e 17 de janeiro
deste ano. A Câmara rejeitou
uma segunda LC enviada pelo
prefeito tentando retroagir a

vigência para dezembro de 2005.
E, finalmente, a Lei 35/2003. Por
ela, o contribuinte tem o direito
de usufruir de descontos de até

50% no montante de multas,
juros e correção monetária. A

irregular idade, segundo o

relatório, está no fato de que o

desconto não poderia ser

concedido no ano passado-o
negócio entre a prefeitura e a

empresa envolvendo cerca de R$
194 mil foi fechado em 23 de
dezembro de 2005- caiu base em..

.

lei que só entraria ern vigor em
janeiro deste ano. O montante,
além do desconto, foi abatido
caiu a transferência de dois
ônibus usados para o município
avaliados em R$ 142 mil. O

prefeito admitiu, em depoimento
à CEI, que o negócio teria sido

•

fechado na sala de. um dos
diretores da empresa na

, presença do procurador [urandyr
Bertoldi.

Titularidade
No Vale do Itapocu, a expectativa
gira em tomo da titularidade da

,

Secretaria de Desenvolvimento
•

Regional a partir do ano que vem.

Hoje, o secretário é Ivo Schmitt
Filho, que, assumiu no lugar da
também tucana Niura Demarchi
dos Santos, segunda suplente do
senador eleito Raimundo
Colombo. Nos bastidores, o
PMDB da região corre atrás para
tentar garantir a vaga em 2007.

Senado
o PFL tem a maioria dos
senadores e pela praxe dará o

presidente da Casa. Mas como

fa�a algum tempo para a

eleição, ninguém afasta a

, hipótese do PMOB, que está
com dois a menos, ganhar
adesôes para reivindicar essa

posição. Roseana Samey foi a

primeira conquista, apesar de
ter declarado que não vai se
filiar agora ao PMDB de seu pai,
o senador José Sarney. Ela está
cotada para participar do novo

ministério do governo Lula, por
isso prefere esperar.

,

.

Chiodini: "Espero que esta coligação
possa se repetir em Guaramirim"

Dirigentes manifestam interesse
em aliança PP e PT em 2008•

•

Orçamento
A Assembléia Legislativa sedia,
na próxima segunda-feira, um
seminário sobre orçamentos
públicos e fiscalização. A partir
das 14 horas serão apresentados
o Sistema de Orçamento
Fiscalize, da Câmara dos

Deputados, e SIGA, do Senado.
Participam o presidente da
Comissão Mista, deputado
Gilmar Machado (PT), o relator

geral da Proposta Orçamentária
para 2007, senador Valdir Raupp
(PMOB), e deputados membros
da comissão de Finanças e

i
-" Tributação da Assembléia.

•

Em Guaramirim, o líder de

governo na Câmara de

Vereadores, Luiz Antônio
Chiodini (PP), foi só elogios à

aliança entre progressistas e

petistas no segundo turno das

eleições no Estado. A

aproximação resultou na virada
do presidente reeleito nas urnas

do município. Enquanto no

primeiro turno Lula recebeu

44,23% dos votos válidos, contra
48,68% para Geraldo Alckmin,
no segundo o petista saltou para

5�,90%. Já o candidato a

governador do pp, Esperidião
Amin, aumentou a votação em

quase 20 pontós percentuais.
«Esta ala do PT que nos

apoiou está de cabeça erguida e

nós do PP seremos eternamente

agradecidos. O Luiz Henrique
, ,

ganhou a eleição porque teve a .

capacidade de coligar. Espero que
esta coligação estadual (PP e PT)

.,

questão de namoro, mas de ser

honesto. O PP tem qlle tirar o

chapéu para o PT porque nos

-ajudou", continuou,
Sem citar nomes, Chiodini

também reclamou de líderes do
PP que teriam procurado
'dirigentes petistas para

negociar futura aliança na

eleição para prefeito em 2008 ..

"Você não pode falar pelo
,

partido, mas pode falar por
você. Só pode falar pelo partido
quando estiver autorizado por
ele", disse, numa referência

,

clara ao vice-preféito José
[oaquim Fernandes (PP), que
teria proposto uma futura

aliança com o PT em conversa.

com o vereador Evaldo João
J unckes, segundo afirmações
feitas pelo perista. Fernandes
nega e diz que seu compromisso
é CaIU o PFL do prefeito Mário

,

Sérgio Peixer. Pelo acordo.
firmado quando da reeleição do
prefeito elu 2004, o PFL deverá
apoiar o 110111e indicado pelo PP

para concorrer à prefeitura.

caminho", declarou Zeca, que
informou ser pré-candidato a

prefeito em 2008, assim como o

vereador Manoel Burgardt, o
-

Maicon, o primeiro petista a

ocupar uma vaga na Câmara do

município. "A gente vai sentar,
conversar e analisar, mas acho que
não vai haver dificuldade (de
compor com o PP). O PT terá

candidato a prefeito, e havendo
uma coligação, vamos analisar",
disse, referindo-se à possibilidade
de abrirmão da cabeça de chapa.

Na mesma linha de raciocí

nio, o presidente do -PP Harildo
Konell disse que a união vitoriosa

com os petistas poderá sim ser

repetida na eleição para prefeito:
"Vejo que foi algo fantástico (o
apoio mútuo) e nos motiva para

quem sabe continuar juntos. Mas
uma aliança é uma questão de

SCHROEDER - A manutenção
da aliança entre PP e PT, firmada
no segundo turno das eleições em
Santa Catarina para troca de

apoio mútuo na disputa pelo
governo estadual e presidência da
República, ainda não foi discutida
pelos dirigentes das duas siglas em
Schroeder. Mas, segundo o

presidente do PT, José da Cruz,
conhecido como Zeca da Laje,
.alguns nomes do PP já deram
indícios de que apóiam uma

'aproximação em 2008.

Logo após o término da

apuração da votação, petistas e

progressistas comemoraram

juntos a reeleição do presidente
Lula, que abocanhoumais de 63%
dos votos válidos no município.
O eleitorado de Schroeder
também deu vitória ao candidato
a governador Esperidião Amin,
que recebeu 56,40% dos votos

válidos.
''Até agora não conversamos

sobre o assunto. Nossa meta era

esta eleição,mas nada é impossível
e acho até que é um bom

Alvo
O próximo alvo político-eleitoral
do PT é São Paulo. Primeiro nas

eleições municipais de 2008, e

depois no govemo estadual, que
a partir do ano que vem conti
nuará nas mãos dos tucanos.

Dois Suplicys são lembrados:
Marta e Eduardo. O senador, .

que foi reeleito, poderá concor

rer sem prejuízos, pois estaria
na metade do mandato. Marta
ainda sonha com a prefeitura de
onde saiu em 2004. '

-

i
•

,
I

I
I

Agradecimento
Presidente do PT de Jàraguá do
Sul, Sebastião Camargo, assina
nota de agradecimento aos

partidos, lideranças e autoridades

que contribuíram para reeleição
do presidente Lula. "A vitória de '

.

Lula em Jaraguá do Sul é
resultado de um esforço coletivo.
Poucos são os momentos na

vida política em que tantas
.

pessoas públicas e anônimas se

unem em torno do mesmo

objetivo. Parabéns a todos nós".

Não parou (

A Polícia Federal afinal tem
indícios do envolvimento, no

processo dos sanguessugas,
do empresérío Abel Pereira, que
seria ligado' ao ex-ministro
Barjas Negri, do govemo
Fernando Henrique Cardoso, e

vai indiciá-lo. Ele será incluído
em quatro delitos: corrupção .

ativa, formação de quadrilha,
fraude em licitação e crime
contra a administração pública.

,

,

contatos continuos, sempre

pensando em dar retorno ao,
cidadão", ponderou. Hoje, o PP

,
.

do prefeito Felipe Voigt é aliado
ao PMDB, partido do vice-pre-•

feito Luís Aparício Ribas. (CT)

•

I

,
,

,
• • ? • "

possa se repetir no municipio ,

declarou o vereador, durante a

sessão do Legislativo da última
,

terça-feira. Ele afirmou "não ser.

!

l
�------------------------------------------�

•
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DE OLHO: REl.ÓGIOS DEVEM SER ADIANTADOS EM UM HORA

• •

KELLY ERDMANN

... Setor estima redução
equivalente ao consumo
de Jaraguá do Sul
durante 30 dias

Jaraguá do Sul- O horário
de verão começa amanhã, e se

estende até 25 de fevereiro do
ano que vem. Com cerca de um
mês de atraso, ocasionado pelas
eleições, a mudança deve ser

responsável por uma economia

de cerca de 38 mil megawatz/
110ra, somente em Santa
Catarina.

Segundo o diretor-regional
da Celesc, Luiz de Freitas Melro,
essa redução é semelhante a 30

.

dias sem consumo algum de

energia elétrica em uma cidade.
do tamanho de Jaraguá do Sul..
Nas três regiões do país
incluídas na alteração, a

estirnativa é de que se

economize o equivalente ao

utilizado ern urnmunicípio com
•

4,5 milhões de habitantes,
número semelhante ao

registrado em 2005.
O horário de verão abrange

o Paraná, Santa Catarina, Rio
· .Grande do Sul, São Paulo, Rio
·

de Janeiro, Espírito Santo,
Minas Gerais, Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul e

Distrito Federal. Quem mora

em algum desses 11 estados

•
• • • ,

\

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

CESAR JUNKES

I

,""'�
,

, ,'C

Paulo César da Silva aproveitou a tarde para pescar com o filho e o sobrinho

praias de Barra Velha, Balneário
Camboriú, Piçarras e São
Francisco do Sul, além de

pancadas ele chuva à tarde e à

noite, condição que
possivelmente obrigará os

banhistas a ficarem em casa.

Amanhã, o (lia amanhece
.

nublado no litoral catarinense, o
,

que deve ocasionar chuva do final
da manhã até à noite, e a

temperatura deve variar entre 19°
e 24°. Quem retornar ao Vale do

Itapocu 110 domingo à tarde deve
redobrar a atenção e os cuidados
na direção, por causa da pista
molhada.

Na microrregião, a
,

meteorología indica que o tempo
será melhor que no litoral: a

manhã de sábado e o domingo
serão ensolaradas, cOin aumento de
nuvens 110 decorrer do dia. No
sábado, haverá alguns períodos de
céu 11Ubla(10, e a temperatura
prevista é de 19° a 25°. A chuva

Relógio deve ser adiantado a zero hora de dorrJingo, mudança divide opiniões

Enoque Ozório. "Meu

organismo não se adapta, fico
muito cansado", comenta. Para
o técnico em segurança do
trabalho, o horário de verão só
,é born para quem não precisa
acordar cedo. Com opinião
semelhante, Marcia Meier diz

que o problema é o curto espaço
de tempo da mudança. "Não dá

. ,

nem para se acostumar e ja
volta ao normal de novo",
fina1 iza..

Sol anima, mas deve ceder espaço para chuva no I�toral

.

__'''
.

.._, ...

brasileiros vai ter qlle adiantar
os relógios para não perder a

hora.
Conforme explica o

diretor-regional lia Celesc, a

modificação existe há mais de
30 anos e é uma maneira de o

setor elétrico amenizar ()

excesso de consumo verificado
entre às 18h30 e às 211130.

motivo de longas discussões.
Para alguns, a mudança não faz

diferença 110 cotidiano, COl110 é

o caso do comerciante Altair
Maffezzolli. Ele comenta que
- , .

nao se importa cem as

alterações. Já KeityMengarda faz

parte do grupo daqueles que
adoram da modificação porque
"dá tempo de chegar em casa

depois do trabalho e fazer um
monte de coisas ainda".

Do lado contrário está

}ARAGUÁ DO SUL - Apesar de
as piscinas dos clubes de [araguá
do Sul estarem vazias na tarde de
ontem, o clima abafado levou

alguns guaramirenses a procurar a .

barragem do Rio Itapocu, em
Guaramirim, para nadar e pescar,
embora considerada imprópria

.

para o banho. A menina Daiane
Cristina Piocoski, 7 anos, e as

irmãs Geisiane e Jaíssa Krenke,
aproveitaram para brincar

I O soldador Paulo César da

Silva, 39, aproveitou a tarde de

folga na empresa para pescar COIn
o filho Paulo Henrique da Silva,
12, e o sobrinho Otávio Augusto

,

Klein, 8. "E a primeira vez que
venho corn os meninos aqui, mas
nãome descuido deles; sei que com
água e fogo não se brinca",
comentou o soldador, clue

procurou a represa para pescar
"robalo", peixe de cor prata
acizentada comumente

· encontrado ern praias, canais e

mangues.
Os moradores damicrorregião

· do Vale do Itapocu que puderam
, "emendar" alguns dias no litoral
, em virtude do feriado de Dia de
Finados devem aproveitar a

manhã de hoje para tomar sol e
·

mergulhar, A meteorologia prevê
temperatura máxima de 26º nas

,
"

,

AMOREÓDIO
O horário de verão é

deve cair durante a tarde e a noite

de amanhã, sendo que a
, . .. ,

temperatura minima atingira os

17° e a máxima, 27°. (Daiane
Zanghelini)

RISCO DE
-t. AFOGAMENTOS

De acordo com o Climaterra,
o mês de novembro deve ser

de chuvas irregulares, que se

estenderão até meados de

janeiro, quando então.

começará a chover mais.
Para os veranistas, tudo
indica que. os melhores
meses serão dezembro e
• •

Janeiro.

Para evitar afogamentos, que
acontecem mais comumente
durante o verão, o

comandante do Corpo de
Bombeiros Voluntários de
Guaramirim, Nelson

Gonçalves de Oliveira, alerta
a população a não nadar em

lugares desconhecidos,
principalmente nos pontos
críticos indicados com placas
de "perigo". No domingo
passado, 29, o jovem Edflson
da Rocha, 18 anos, morreu

,afogado na barragem do- Rio
Itapocu, enquanto nadava
para alcançar a outra

margem.
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Idosos lamentam fim de passagem
grátis para víauens interestaduais "r

}ARAGUÁ DO SUL - Urna
semana depois lie entrar ern

vigor, a resolução que garante às

pessoas com mais de 60 anos e

renda de até dois salários
mínimos (R$ 700) o direito Lie

viajar de graça Oll com desconto
em linhas de ônibus
interestaduais, foi suspensa.
Desde quinta-feira, as empresas
de ônibus estão desobrigadas a

conceder a gratuidade, alegando
que a medida causa prejuízos,

,

por não apontar fontes de
custeio para cobrir as despesas.

O benefício, que começou a

valer no dia 25 de outubro,
depois da publicação de um

decreto presidencial e lia

resolução 1.692 da ANTT

(Agência Nacionai de
Transportes Terrestres), foi
suspenso em virtude de uma

liminar da Justiça Federal em
.

.

Brasília, obtida pela Abrati

(Associação Brasileira das;
Empresas de Transportei

,

Terrestre de Passageiros). Al,
gra tuidade nas passagens:,
interestaduais para idosos de
baixa renda está prevista no]
artigo 40 da lei federallO.7411

,

(Estatuto do Idoso), aprovada;
em 2003, mas que até mês;
passado não havia Sidoi
regulamentada. :

Além da gratuidade:
limitada a dois assentos por
ônibus, a legislação permitis]
também desconto de 50% nosl
outros lugares, sendo asl
empresas obrigadas a reservaq
dois assentos em. cada ôníbus
convencional para os idosos qu�
se enquadrassem nos critérica
de idade e renda. Os idos��tinham de pagar apenas a taxa,
de embarque e o valor do� .

possíveis pedágios durante 9
percurso.

o que você acha da decisão da justiça?
"Acho uma perda muito

grande. Há alguns anos, viajei
para o Mato Grosso e gastei

mais de R$ 100. Agora, a

passagem deve ser bem
mais cara, mas a nossa

aposentadoria não aumenta" .

Idair Chaves, 66 anos,

aposentada

"Se houvesse mais

planejamento e menos

corrupção na política, sobraria
dinheiro para o governo ajudar
as empresas de transporte a

arcar com o prejuízo das

passagens gratuitas".

Ingo Schuster, 68, aposentado

•

FOTOS: CESAR JUNKES

, ,

,

I
I
,

"É uma pena perdermos esse

direito. Com o dinheiro que
recebo da pensão, mal
consigo me manter, quem dirá!

,

viajar um dia, em uma
"

emergência". : .

I

Eva Mello da Silva, 79, dona
de-casa

i
I
I
I

-

,

"É uma falta de respeito, pois
certamente haverá aposentados
que irão até a rodoviária para
comprar a passagem gratuita,
sem saber que essa medida não
vale mais".

Arno Elert, 68, aposentado

EURO

• INDICADORES ECONÔMIOOS
I

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,138 2,140 Ie
-+-*._--- --------t------

PARALELO 2,250 2,350 Ie
-'_ -_._-_. ----_.__.._, _,_.,_._--_. ---"'--"-

TURliilV1ú
. 2,068. 2,245 �

COMPRA VENDA
. -_._

2,722 2,723
PESO (Argentina)

I .0,525 . 0,525

PONTOS
� BOVESPA 40.482 1,27%
�=�=-=-- -- --_._._+----

It DOW J��S (N, York) 11,986, ...:O.2I%�_
� MERVAL (B, Aires) 1.841 110%-'--__-'- .--.. . __:J.,.=__ .__

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,3go,i,

,

• POUPANÇA
OSCILAçAo 0,674

• CUB outubro
"

.

R$895,86

JAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.OPINIÃO: DAVI DO EspíRITO SANTO FALA SOBRE AS MUDANÇAS DA LEGISLAÇÃO ANTIDROGAS
'.'

•

,

i PAfRICIA GOMES/CNR/ADI
,------------------------------------------------
t '

. ,

I L FLORIANÓPOLIS- Em agosto, a Lei 11.343 instituiu o Sistema
, ,

I Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Sisnad). O grande• •

! avanço desta lei, que substitui a lei 6368/76, segundo o

I promotor de Justiça Davi do Espírito Santo, fica por conta de
/ uma política visando à prevenção e à recuperação do

i indivíduo. Além disso, a repressão ao tráfico ficou mais severa,
I •

. learn o aumento de penas.

I . Davi do Espírito Santo é promotor de Justiça do Ministério

i Público Estadual (MPE). Ele coordena o Centro de Apoio
i Operacional da Cidadania e das Fundações do MPE. O Centro
de Apoio atua de forma macro, estabelecendo programas para

I serem executados em todo O Estado. É uma espécie de serviço
I

I de inteligência, que orienta os promotores das Comarcas na
I .

i execução de suas atividades. A partir deste Centro, é que os

I promotores serão instrumentalizados para cobrarem, em sua

I região de atuação, a implantação efetiva do Sisnad.
DIVULGAÇÃO MPE/CNR

. I
.

-Iot),

oi;; O que O Sisnad muda em termos de lei antidrogas no
, ?,:;palS. ,

'1:::'" Davi do Espírito Santo - Ele remodela a política nacional
·J!s'0bre drogas. De forma que altera até o nome da política.
. Antes, falávamos em política "antidrogas", agora se fala em

política "sobre drogas". A diferença é que quando se diz

"antidrogas" a ênfase está na repressão, ao uso e ao tráfico.

Quando se fala "sobre drogas", a ênfase está na prevenção do
uso indevido. Este foco na prevenção é o que considero a

grande novidade desta lei. E prevenir, não apenas para que
não haja o uso, mas para que o usuário pare de usar, permitindo

, Que ele volte para sua casa, para o trabalho e esteja inserido
.! ; -'

'��m seu meio. Mas isso não significa que a nova lei não se

preocupa com a repressão.
•

I " ,

.l; Como será estruturada esta política preventiva?

"._.,,_ - ._, .. ""." ,. ".,,- ""-" ",,. --, , .. " •... ",- , .. , """ ".,., " , ,., .. "._.

,

Davi - Vamos ter de contar principalmente com o poder
municipal, os estados e a União para que criem uma rede

capaz de fazer o atendimento para a prevenção. A lei diz que
constituem atividades de prevenção do uso indevido de

drogas, aquelas direcionadas para a redução dos fatores de
vulnerabílidade e risco, para a promoção e fortalecimento
dos fatores de proteção. Então, se você desenvolver um

,

programa voltado a alunos de primeiro e segundo grau, que
em tese teriam fácil acesso às drogas, talvez por serem de
uma escola de periferia, por exemplo; estará executando uma

atividade de prevenção.
Já de forma imediata, vamos ter que, na área da Saúde,

implantar o sistema de tratamento para o usuário. A lei
determina que o juiz poderá também fixar que o infrator trate

"Precisamos acordar. Cada baseado comprado
serve para alimentar O, sistema do crime

organizado que esta atrás daquela droga
adquirida"

de sua doença de forma ambulatorial. Esta nova figura de
tratamento ambulatorial vai ter de ser provida pelo SUS, o

que implicará em maiores gastos na área da saúde. Gastos

que não temos hoje diretamente, mas indiretamente já
vínhamos sofrendo, porque tratamos das mazelas dos usuários

de drogas através do SUS também. Estados e municípios terão
de implantar este sistema de atendimento ambulatorial e,

sem dúvida alguma, se não acordarem pra isso, de forma

imediata, serão surpreendidos com medidas mais sérias.
•

•

"

Qual o tempo para se adaptar?
'

Davi - O tempo é já! Ele já está correndo. Evidentemente

que vamos ter um critério de razoabilidade. Não tínhamos
nada e agora temos de partir para a exigência deste tipo de
tratamento como se fosse - e que de fato é - uma doença.
Temos de dar tempo necessário' para a implantação da rede.

,

Mas .a rede de atendimento tem de existir. Acredito que isso

vá demandar, pelo menos para municípios de médio porte,
mais de um ano. .

Os centros de reabilitação vão fechar, já que o

tratamento será através da rede ambulatorial?
Davi - As casas de recuperação ou centros de reabilitação,

que têm o nome técnico de comunidades terapêuticas, são

de internação voluntária. Elas suprem aquilo que o poder
público se omitiu no passado e o Sisnad as absorve. O
atendimento também através dos CAPS vai permanecer. Mas

a lei fala além disso. Ela quer justiça terapêutica. Voltada
'

não para punir o usuário, mas para curá-lo. O juiz determinará
ao poder público que coloque à disposição do infrator,
gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente
ambulatorial, para tratamento especializado. O que hoje não

existe.,

,

Mas como fica agora a repressão ao usuário?
Davi - Antes, o usuário abordado pela polícia era

conduzido à, delegacia. Agora, ele não é levado à presença
da autoridade imediatamente. O policial faz o registro da
ocorrência e este usuário vai receber da autoridade judicial
uma medida que pode variar de uma advertência, à prestação
de serviço à comunidade ou a uma medida educativa de

DES DEl 926
..,." .. " " .. " .. ,." " " , .",-"" .. ". , .. , .. , .. ,." .. , .. -., .. "." .. , .. " , , .. " _, ".,., .. , .. "."" " , " ",., .. , .. , .. , ..

,

I

O CORREIO DO POVO

. .

comparecimento a um programa ou curso educativo. Então
I

.

mudou radicalmente o tratamento do usuário neste sentido.
Ele não é submetido a uma pena propriamente dita, mas sim,
a medidas de proteção, como se ele fosse vítima - embora seja
um agente que pratica um ilícito.

O que muda para o traficante?
Davi - O traficante é aquele que pratica um dos 18 verbos

previstos hoje no artigo 33, antigo artigo 12 da Lei 6368

[importar, exportar.. remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir, vender, expor a venda, oferecer, ter em deposito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,

,

entregar a consumo ou fornecer drogas]. A pena, que era de
três a 15 anos, passou para de cinco a 15 anos de detenção. O
olheiro, o informante do tráfico, antes era punido com a mesma

pena do traficante. Agora, ele passa a ter uma pena diferente,
que é de reclusão de dois a seis anos.

.
,

Como SC se prepara para s� adequar ao Sisnad?
Davi - Neste primeiro momento o movimento é de estudo

da lei, de muita cautela e de verificar quais os passos a serem

dados. SC tem um Conselho Estadual de Entorpecentes muito
ativo, forte e motivado naquilo que faz, o que é importante.,

,
.

Por outro lado, o Estado historicamente tem uma rede de

comunidades terapêuticas estabelecidas, á que já nos ajuda
. bastante. O SUS, no Estado,' funciona satisfatoriamente

comparado a outras unidades da federação. Tem suas inazelas,
mas há sempre uma vontade muito grande de se acertar em

termos de saúde, o que é positivo. E temos vários órgãos, como
os Conselhos Municipais de Entorpecentes, se coordenando

, . ,
,

e se ajustando para verificar a melhor forma de ser fazer esta

prevenção. Acredito que SC está bem preparada para este

novo momento .

O que a sociedade ganha?
Davi - Ganha oportunidade. Ganhamos uma legislação

que tende a fazer alguma coisa positiva. Sabemos que entre

ter uma lei e efetivar uma lei, há uma diferença muito grande,
um abismo a ser transposto. Mas ganhamos a chance de

transpor este abismo e tirar a lei do papel para efetivá-la.

"Este foco na prevenção é o que considero a
.

I

grande novidade desta lei. E prevenir, não apenas
para que não haja o uso, mas paraque o usuário
pare de usar" ,

,

,

Comentário final ...
Davi - Não adianta dizer ao traficante que é proibido

traficar e que a pena é grave, porque ele já sabe. Quero alertar
, '

quem utiliza rotineiramente, ou eventualmente, o

entorpecente como forma de liberação do estresse.

Principalmente as classes média e alia, que têm poder
aquisitivo, 'e que estão comprando e sustentando o tráfico de

,entorpecentes. Precisamos acordar. Cada baseado comprado
serve para alimentar o sistema do crime organizado que esta

atrás daquela droga adquirida. Não tem como separar este
•

comércio. Já chega que somos tolerantes com drogas lícitas,
como o álcool. Essa tolerância não pode dar certo. Quem
quiser um futuro melhor, vai ter que abolir do seu cardápio
este tipo de hábito.

..
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.. Atirador jaraguaense

ficou com o primeiro
2( lugar na carabina
8 ar comprimido

,( JOAÇABA!JARAGUÁ DO SUL
. "

'o
_ A primeira medalha

5 j araguaense nos 46° Jogos
( Abertos de Santa Catarina saiu
,

ti ontem à tarde, no estande do
, ,�Clube [oaçabense de Caça e

Tiro. O atirador Samuel Lopes
conquistou o ouro l1a categoria
carabina ar comprimido e fez
com .que a equipe desse um

o
importante passo para brigar

'

... � ". $ - •

o

rr pelo segundo lugar geral na Samuel topes conquistou ouro no carabina ar comprimido, o primeiro de Jaraguá
í) categoria, já que o grande que nas etapas do Estadual", cronornetrados para então se Patrício as adversárias estão
.: favorito para a conquista do -disse Lopes. Ainda segundo o decidir os campeões. O modelo muito à frente ainda. "Come- .

'3 título é Timbó, que ficou com a atirador, a briga pelo segundo segue os padrões olímpicos. "Já çamos mal o jogo e melhoramos
J: prata e o bronze - Paulo Muller lugar deve ser contra [oinville tinha disputado desta (orma em depois do segundo quarto. Mas
éJ e Aliseu Faria, respec tiva- e [oaçaba. "Com esta medalha, competições nacionais e no sul- ainda vejo que ternos chances

?
mente. acredito q ue demos Lim americano, mas no Jasc foi a de fazer a final contra

�; "A gente sabia desde o importante' passo para primeira vez qLle aconteceu", Blumenau'', disse o treinador. O
começo que a prova seriamuito conseguir o 111ell10r resultado explicou Lopes. jogo chave da equipe para a

o
disputada, pois tinham pelo possível", afirmou. Já o basquete feminino não classificação será 110je, às 13h,

o
menos seis atletas com chances O tiro teve uma novidade estreou bern na competição. A contra Chapecó. Nesta partida,

c,' de brigar pelo título/Mas, por na ediçãodeste ano dos jasc.Os equipe j·'Pronl3./Faculdade [araguá do Sulvenrra vcomo

5: causa, do forte' calor; o '·Joito melhores' colocados 11a Jan�ad'a/FM.li pe�OOLl,{ilÚrroas ,JlfavoritGlyjár.q.\le vencea.tcdos.os
rendimento não foi o mesmo e etapa inicial da competição favoritíssimas Blurnenau por 'confrontos neste ano contra a

a pontuação ficou mais baixa fazem urna série de dez tiros 77x30. Segundo o técnico Júlio equipe do Oeste.

,

.
-

o. Atletismo conquista quatro medalhas no primeiro dia
3'

.
.

c JOAÇABA!.JARAGUÁ 00 SUL -

,�

.

:)�
A equipe jaraguaense daMalwee/
FME

. conquistou quatro
medalhas no primeiro dia de

provas do atletismo nos Jogos
Abertos de Santa Catarina, em
[oaçaba. Destaque para Mirielly
Cristina dos Santos, que levou o

ouro nos 100m com barreiras e

no salto com vara, nesta última,
repetindo o feito do ano passado.
As outras duas medalhas foram
de bronze - Diego Peiter nos
100m rasos e Verônica Paciello
no salto com vara.'

Segundo o coordenador da

equipe, Adriano Moras, os

(·i resultados ficaram dentro do
if

•

esperado e só não forammelhores

por causa da lesão da atleta Sally
Mayara Siewerdt. "Não temos

mais condições de lutar pelo
pódio no feminino por causa da
contusão da Sally. Devemos

brigar pelo quarto ou quinto lugar
e nomasculine a gente ainda tem

condiçôes de fazer LIIU terceiro",
cornenro. Sally teve urn

estiramento na coxa esquerda na
semana passada e participa dos

jogos no sacrifício.

Mirielly foi mesmo o grande
destaque do dia. Nos 100m com

barreiras, superou a favorita.
.

Katiuscia Venâncio, de

Blumenau, numa chegada

DIVULGAÇÃD/FME
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.
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emocionante decidida apenas no

foto-sensor, No salto conl vara,
.

tanto ela 'como Verônica,
repetiram o feito do ano passado.
Hoje as disputas prosseguem, e a

•

maior' chance de ouro para

Jaraguá do Sul está no lançamento
de peso com Fabrício Ianegitz
(campeão em 2005) e Marcelo
Zaninv

Xadrez feminino .)
• •

Em sistema suíço com sete rodadas; o xadrez estréia hoje na 46a

edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina com 21 equipes
masculinas e 12 femininas. Os jogos serão realizados no Clube
10 de Maio e a primeira rodada inicia às 15h. Campeã do anO.�ri

passado, Concórdia manteve a mesma equipe; Marcela Kuhn,
-

Fabiana Fracasso, Marciane Prior, Paula Delai, Letícia Balbinot e
Cristina Valcarengue, atual campeã brasileira da categoria sub18.i1i
Blumehau, capitaneado pela mestra internacional Regina' Ribeirof-',
mais Jaraguá do Sul e Joinvilie são apontados como os pnncípalsc
adversários da equipe do Oeste.

.

I...'

•

Tiro
A modalidade de tiro nos

Jogos Abertos voltou à forma
original, e vai distribuir três
troféus, um para armas

'curtas, outro para as armas

longas e um terceiro para o

tiro ao prato, ao invés de

apenas um, como aconteceu
nos dois anos anteriores.
Para cada uma destas

categorias foi acrescentada
uma prova; pistola livre,
carabina seta e fossa doublé.

.

Medalha
'.1

A primeira medalha de ouro ()
dos Jogos Abertos 2006 saiu .'
para Blumenau com a atleta �J)

Josiane Soares na prova do .z

lançamento do martelo no .0
início do atletismo ontem na ':J

pista do Grêmio Esportivo '(1
Comercial. O segundo lugar �.

ficou com Gisela Figueredo eC' (

o terceiro com Mirian Lodi, _.

',...�

de Joinville.
,
..�
.:lI
,

-1

:��
"

....",\tiI
Nos últimos três anos, ..���
Blurnenau dominou as wi

....�

quadras do basquete ;�
masculino nos Jasc. Em _-:�
2003, superou Lages na .�decisão. Nos dois anos OJ

"4j
seguintes,' a vítima foi ./ '"

, ,,�I
Joinville. Nesta edição, ��

porém, os atuais tricampeõe�;1
chegam com time totalment�:�
renovado. Melhor para ;:�
Joinville e Brusque, que ,!:;j

, -v-

mantiveram as bases das. '.��
equipes que participaram doi��
Catarinense. '¥:j

. . .,.�
.....
.. . �

Masculino'
Joinville, atual campeão
masculino, vai ter que
pensar muito para superar
Blumenau, que está com

uma equipe bem homogênea
formada por Jorge
Bittencourt, Charles Gauche,
Martin Afonso Palma de
Haro, Fernando Vieira e o

mais novo grande mestre do
Brasil, e atual campeão
brasileiro absoluto,
Alexander Fier. Basquete

:�
!a
q;;il
��

�"',

quadra é pequena, facilitou o eimo
de jogo deCríciúma. "Elasmarcàtn
muito bern e sabem jogar rros

.,-�

contra-ataques"; Hoje �s
jaraguaenses enfrenramltajaí,�e
ontem venceu Lages por J;�.
"Este será o jogo chave para an�a
classificação. Se vencermos, te�s
grandes chances de classíficar, W�s
se perdemos ou empatarmos�a'-"
tudo mais difícil", afirmou Beij:i.
O jogo será às 13h, eo treinador
espera que o calor não seja tão

intenso. "Se estivermuito quente,
comentou. vai sair vencedor quem tiver

Ele disse também que, como a .. melhor preparo físico", concluiu.

Futsal feminino sofre com

]OAÇABA!JARAGUÁ 00 SUL:""
-

A equipe da Raumak/Wifer/O
Boticário/Malhas Mohr até

começou bem a partida, fazendo
um primeiro tempo equilibrado.
Mas cansou no segundo tempo e

acabou perdendo para Criciúma

por 6x1. Para o técnico Maurício
Berti, o forte calor que fez em

Joaçaba ontem no início da tarde,
prejudicou as duas equipes. "O
ginásio é muito baixo e todas as

• • •

equipes que Jogaram saíram

desgastadas da partida",

,

,
"

( )
,

Jaraguá do Sul nos Jasc
. ,

-

Blumenau 77x30 Jaraguá do Sul
FU.tsal Feminino

•
.

.

(J,

-

.

HOJE •

•

•

•
•

8h30 -: Bolão 16 Feminino Jaraguá do Sul x Itajaí
9h1 O - Punhobol Masculino 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
I

.

Criciúma 6x1 Jaraguá do Sul
'II"".... ", , .

,"," o' ,
'

Bolão 16 .Feminino ,
, �''',.'', ,�t," .', ,>,

Caçador 1115x915 Jaraguá do Sul
. !PllnhobQI Masculino

, '" " ,

•

" , ,

13h - Futsal Feminino Jaraguá do Sul x Itajaí
15h15 - Vôlei de Praia Feminino Concórdia x Jaraguá do Sul

� , I.
,

15h30 - Vôlei de' Praia·Masculino Jaraguá dó Sul x Presidente

Getúlio

17h - Bolão 16 Feminino Blumenau x Jaraguá do Sul
'18h20 - Punhobol Masculino Jaraguá do Sul xTimbó

11 h - Vôlei de Praia Feminino Jaraçuá do Sul x Brusque .

""'" " 0, I
' ," ".'"'" "', "',",,'" <�'" '�"'''''''�'�'''' �I"" ',"�""'''''''='''

'

• I' ., " " " ,� I" ' ,< ,0;",.,

cs .15J:!ªº - :r:�l)iª_M�ªª..E,�mi_!JID'p,,�,Qinyillà,�.l,tat�gl..lá do $'41;;
.

",,:i{��r�'
16h45 - Futsal Feminino Lages x Jaraguá do Sul

, ',"I ","'" � """ ,," "�"� ".,,' �"'�,'""",) ',' "',""',,,.,' '�= ,"'''�1W'�1 'o,

17h -Tênis MesaMasc'ulino.Jaraguá 'çlo 'S61 x B)uf\1,enau '.,;.�, ':: ,{'� n

_ . 1:>fi,"'S_._ . ,%lm . , ":m.(8=,"",t�,, �" � ,.i 1Ii _ "" ,J;: ,1.",\,,, "'''' -",�" '!II:' "'\,'iMi,ti:ilI:�'1,,,clCiíf®_,

18h30 - BasqueteMasculino Criciúma x Jaraguá do Sul
" " H" .,,;.,"M' ,'lie"

"

'�'¥r'" "" i" '�' �)'I."'l'-'''m "r',,, c >:(Il#",,� -'c •. '

.. ,..' ",o
"

'

,','.,

...

1.9h - FutsalMasculino�araguÉl:9ó Sál x Tá'1.ga�á.. . ........•._._",c,
.. "

19h - BasqueteMasculino Campos Novos x Jaraguá do Sul

20hi 5 - Futsal Masculino Jaraguá do Sul x Joaçaba
.

'I"
,

, \

Pomerode x Jaraguá do Sul*
Até O fechawento d(jsta edição, a partida não haviá

"1 . ')<.i, ,,,,,'if..,
"
c',,' '" .. , '" ',--

tertninado
,

,,"'1"
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BRASILEIMO: 33í1 RODADA PODE DEFINIR ALGUMAS POSiÇÕES
'. ••

•

•

,

•

JULIMAR PIVATTO
FABIO RUBINATOIAE

� Treinador retornou
esta semana ao

Palmeiras e estréia
amanhã em Curitiba

SÃOPAUW (SP) -JairPicerni
reassumiu ontem o Palmeiras e já
comandou o primeiro treino no

Palestra Itália. O primeiro contato
dele com os jogadores foi uma

rápida conversa no vestiário e,

logo em seguida, fez treinos de
fundamento. A novidade no

tático foi a manutenção da dupla
de ataque - Enílton e Edmundo,
entre os titulares. Suspens.os com
o terceiro cartão amarelo,
MarcinhoGuerreiro e Paulo Baier

, nem treinaram. O Palmeiras
enfrenta o Paraná, amanhã, às
'18h10 em Curitiba,

Já no rivalCorinthians, depois
de vencer três partidas seguidas no

, Brasileiro, não há mais ingressos
para a arquibancada da partida
entre o time do Parque São Jorge e

O Santa Cruz. Os 28 mil bilhetes Jair Picerni voltou ao Palmeiras substituindo Marcelo Vilar

, ,

•

disponíveis para o setor do
Pacaembu se esgotaram na quinta
feira. O confrorito, válido pela 33ª
rodada do Brasileiro, será amanhã,

,

às 18hlO, e o time alvinegro
tentará chegar aos 44 pontos,
situação que o deixaria aindamais
longe da ameaça de ser rebaixado.

D-JoJuventude, a dificuldade foi
para chegar em Florianópolis.
Somente às 9h damanhãdeontem
a delegação desembarcou na

Capital catarinense, onde
enfreritará o Figueirense, hoje, pelo
Brasileiro. O grupo saiu de Caxias

, ,

do Sul às 20h de quinta-feira, de
ônibus, para embarcar para Porto

Alegre em um vôo que sairia às

23h15 para a capital catarinense.
,

Só que, devido ao caos no

Chateado com'o banco, Ronaldo promete aposentadoria
,

,

MADR'I (ESPANHA) - antes", avisou Ronaldo, ,que
Chateado por estar na reserva chegou ao futebol europeu em

do Real Madrid, o atacante' 1994, no holandês PSv, depois
Ronaldo admitiu que não, sabe de ser, revelado no Cruzeiro, e

'

,
'

,.

como convencer o técnico ij�'de(endeu,também Barcelona
Fabio Capello a ser titular da, :�;'lri't�r de Milão. 'Torcedor
equipe, e disse que pretende se c�nfesso 'do Flamengo, Ronaldo
aposentar aos 35 anos, depois já falou da vontade de jogar um
de atuar pelo menos duas dia por seu time de coração.'

,

temporadas no Brasil ou nos Depois de ser apontado
Estados Unidos. "Mas vou como um dos culpados pelo
cumprir meu contrato aqui", fiasco do Brasil na Copa do
afirmou o atacante, que tem Mundo, Ronaldo, que se

compromisso com o Real até apresentou. bem acima do peso
,2008, em entrevista publicada ao técnico Carlos Alberto

ontem pelo jornal espanhol Parreira, passou por uma leve
ABC. cirurgia na tíbia e só atuou por

, �'Estou há 14 anos longe de 100 minutos nesta temporada, '

casa e não me vejo em nenhum - no jogo contra o Gimnastic,
outro clube europeu. Depois que na semana passada, passou o

encerrar meu acordo, vou para ,'segundo tempo fazendo
um lugar mais tranqüilo. E não' aquecimento, mas não entrou.

vou deixar que ninguém me "O pior dessa situação é não

aposente, farei isso eu mesmo saber o que fazer para conquistar

..... . . ,; .

mas nao sei os cntenos para

convencê-lo, então o que pOS?O
fazer .é continuar tentando",
completou Ronaldo, que nesta

sexta-feira foi liberado de treinar
com os colegas para resolver
"compromissos particulates" e fez
apenas exercícios físicos, sozinho.

O Real enfrenta o Celta,
domingo, e nada garante que

Ronaldo possa estar em campo.
\ ,

Mas o jogador disse que, depois
de tantos: problemas, como as

lesões no joelho que o deixaram

.mais de dois anos sem jogar, ficar
.no banco é um desafio menor.
"Sou um guerreiro, um lutador, e

/

, este é um momento de lutar, E
um obstáculo pequeno com-'

parado a outros", concluiu.

o técnico", disse o brasileiro, que
chegou perto de acertar sua

volta à Inter de Milão: "Estou
"

em forma, no meu peso ideal,

,
• •

_

•

, aeroportos brasileiros, a delegação
teve de pernoitarna capital gaúcha
e voltar ao aeroporto apenas nesta

manhã. O vôo partiu às 8h15,
percorrendo em 45 minutos a

, ,

distância de 500 quilômetros
entre as duas capitais.

Para o Gre-Nal de amanhã, o
lateral-esquerdo Hidalgo
desfalcará o Internacional no

Olímpico. Na vitória sobre o

Botafogo, quinta-feira, no

Maracanã, o peruano recebeu o

'terceiro cartão amarelo. O
substituto será escolhido entre

, Ramon e Rubens Cardoso. Hoje,
com portões fechados, o técnico
Abel Braga definirá a equipe - que
,só será divulgada pouco antes do

jogo. A outra dúvida é no ataque.
Abel não definiu se Michel ou
Luís Adriano será o parceiro de

Iarley.
. '

, Na Vila Belmiro, o treinador
do Santos Vanderlei Luxemburgo
perdeu um zagueiro e pode ganhar
até três-reforços para pegar o São

Paulo, .neste domingo. Luiz
,

Alberto foi expulso contra o

Juventude. Domingos e Ronaldo
Guiara, que cumpriram suspensão,
estão livres para voltar, Outra
novidade deve ser Zé Roberto. O
armador está em processo de

recuperação de lesão na coxa

direita, mas é nome quase certo

para o clássico.

Apesar de o Fluminense não
, ' .

vencer há oito jogos - a última
vitória foi sobre o Figueirense, no
dia ,17 de setembro - o meia-

, atacante Pedrinho acredita que a

equipe está evoluindo nesta reta

final do .Campeonato Brasi-leiro.
"Pode parecer estranho porque

_
não estamos vencendo, mas vejo
evolução no time. Tivemos boas
chances contra o São Caetano e

poderíamos ter saído de lá com a
, / '

vitona.

O CORREIO DO POVO

Brasil arrasa a Polônia por 9x2
em estréia no campeonato Mundial

RIO DE JANEIRO (RJ) - O
Brasil sobrou na arena montada
em Copacabana e arrasou a

Polônia por 9x2, na sua estréia
, noMundial de Beach Soccer, que

está sendo disputado no Rio de

Janeiro. A equipe assumiu a

liderança do Grupo A, com

vantagem no saldo de gols sobre
o Japão, que no jogo de abertura
da rodada venceu os Estados
Unidos por 8x4.
• Com um time renovado, sem
medalhões como Neném e

[orginho, o Brasil teve alguma
,

, dificuldade no começo da partida
- a Polônia acertou duas vezes o

travessão do goleiro Mão, uma
quando o placar estava OxO e

outra na saída de bola, logo

,

depois de sofrer o primeiro gol.
Aos poucos, porém, o Brasil se

, soltou e encerrou o primeiro dos
três ,tell).pos do jogo com

vantagem de 4xO, Fechou a

vitória com tranqüilidade, com
dois gols de Betinho, Buru,
Júnior Negão e André -

Benjamin fez um só, o primeiro
da goleada. Zuk e Saganowski
descontaram para a Polônia.

O Brasil, que no ano passado
ficou eln terceiro lugar, no

primeiro Mundial sob a

chancela da Fifa, enfrenta o

Japão amanhã, às 11 h, e se

vencer praticamente assegura
sua classificação para as quartas
de-final - seguem os dois

, , -

pnrnerros.
FÁBIO MOTTAIAE

, ,,\'�
"

h. ,

Benjamin (azul) abriu a goleada brasileira namanhã de ontem em Copacabana

Atlético-MG tenta igualar recorde de vitórias seguidas
CAMPINAS (SP) - Muito

perto de assegurar sua volta à

Série A do Campeonato
Brasileiro, o Atlético Mineiro

"

pode igualar um recorde, neste
.sábado à tarde, quando joga
contra ,o Paysandu, no

Mineirão, pela 34ª rodada da
Série B. Se vencer, vai igualar ,

seu recorde de 11 vitórias

consecutivas em casa em

campeonatos nacionais, marca

conquistada pelo time vice

campeão em 1977. Com 58

pontos, o time mineiro caiu

para o segundo lugar na rodada
passada, ao empatar com a

Portuguesa, por 1xl, e ser
passado pelo Sport. O

Paysanduperdeu para o Remo,
por 3x1" ficando corn 41
pontos.

Mais sete jogos completam'
a rodada, todos às 16h. No

I
"

Machadão, em I Natal,
América-RN e Coritiba fazem
confronto direto pelo acesso.

Ainda tentando alimentar a

chance de subir, Brasiliense e

Santo André se enfrentam no
,

Serejão, em Taguatinga.
Abaixo deles, a preocupação
maior é com o rebaixamento.
No Brinco de Ouro, em

Campinas, o Guarani tem

partida decisiva contra o

Ituano. O time Be Campinas
está na 18ª colocação, corri 36
pontos, e só deixa o grupo do
rebaixamento se vencer e CRB
e São Raimundo tropeçarem.
Na Ressacada, em Florianó

polis, a Portuguesa tenta

novamente deixar o último

lugar. COIn 35 pontos, está a

três do CRB, primeiro fora da
zona de rebaixamento. O Avaí,
décimo com 44 pontos, tem

remotas possibilidades' de
acesso e uma vitória o livra
matematicamente da terceira

divisão. Outro paulista de
técnico novo é o Marília, que
recebe o CRB no Bento de

Abreu, em Marília. Assim
como Paulista e Santo André,
ainda não havia mudado de

treinador, mas Artur Bernardes
-

, deixou o cargo durante a serna-

na. O substitute é Roberto

Cavalo, que treinou justamente
o CRB antes de Ubirajara Veiga. ,

Os paulistas estão com 43

pontos e vêm de derrota para o

São Raimundo, por- 4x3 -

mesmo placa):' pelo qual o time
alagoano, com 38 pontos, foi
derrotado pelo Paulista, em

Maceió. No, Castelão, em

Fortaleza, o Ceará, com 41
pontos, enfrenta o Vila Nova,
COIn 36 pontos.

•
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EX-PREFEITA DE SÃO PAULO,
,

MARTA SUPLICY, DEVE ASSUMIR

O MINISTÉRIO DAS CIDADES • 82

•

PROCURADORES DE TAIWAN TÊM
A

EVIDENCIAS PARA INDICIAR O PRESIDENTE
CHEN SHUI-BIAN POR CORRUPÇÃO. • 88

•

,

PROJETO: BRASIL QUER MANTER RELAÇÕES PRIVILEGIADAS COM EUA E EUROPA
,

/.

� País pretende
ocupar 'um papel de

peso' no cenário

constam .d a entrevista

,I" concedida aos jornais EI País

(Espanha), Le Figaro
,(França) e La Repubblica
(Itália), publicadas ontem.
Lula disse também' que a

relação privilegiada que
,

pretende manter com a

Europa e ,EUA é estratégica,

,
I

América do Sul, porque um

país rico não pode crescer

corn países pobres ao redor.
"Sabemos como ajudar esses "

as exportações
'

"'·:i, ",:.:.: ,'.'." ,'. ,..'.'

Aumentar' .

, '.. .

parses porque somos a malar

economia da América Latina
e temos, obrigações' com
nossos parceiros",
acrescentou.

Lula rejeitou as comparações
com outros governantes de

esquerda, como Hugo
Chávez, I da Venezuela.",

, ,

-Segundo o presidente, cada "',

presidente governa de acordo
com a cultura política de seu

,', .•.

país. ''A relação da Venezuela
com os EUA não é a mesma

do Brasil. As necessidades da
, Venezuela não são as mesmas

do Brasil", disse, afirmando

que Chávez é o presidente
que nos últimos 30 anos mais

se preocupou com os pobres.

,

,

, ,

internacional,
•

,

e priorizar a aliança
com a América do Sul,

r

,

por serem os m a io r e s

parceiros comerciais' do
Brasil. O presidente disse

,

ainda que defende um acordo
"O governo brasileiro quer entre o Mercosul e a União
"�'I � '.'

man t e rum à r éI a ç ã o,
. '''Européia. "Temos que pensar

,pJ:ivilegiada .corn ,o,s Estados, ern quem está mais ,perto de
Unidos e COlU a União '

nós, quais sâo as semelhanças
Européia, mas não concen-. -entre os países da América do
trada". A declaração é do:'" Sul e o Brasil, para nos

presidente Lula, que I ajudarmos mutuamente",
anunciou o desejo de justificou.
desempenhar "um papel de Na avaliação dele, para o

peso" no cenário inter- Brasil, é importante, uma
nacional. As informações, aliança preferencial com a

, .

para ajuda mútua
•

, ,
'. ' ... ..

'," ,,_:,", ·,'1' .

.
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, , ,
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I arante Lula IPC-S aponta alta
em '4 das 7 capitais
pesquisadas

DIVULGAÇAD

A taxa básica de juro do
Brasil continuará caindo nos

Governo libera
R$ 1,95 bilhões
Para os estados

,

O IPC-S (Indice de Preço ao

Consumi dor Semanal)
apontou alta de ,0,14%,
mesma taxa registrada na

última divulgação. Das sete

capitais pesquisadas quatro
apresentaram aceleração:
São Paulo, Salvador, Rio de

Janeiro e Recife. Os dados
foram divulgados ontem pela'
FGV (Fundação Getulio
Vargas) .

,

, '

proximos meses, mas a

prioridade do governo é

manter a inflação sob
controle, afirmou o

presidente Lula ao jornal
francês Le Figaro. ''A taxa

básica do Banco Central, que
se aplica para cerca de um

terço das empresas, tem sido
,

reduzida por vários meses.
to

Ela continuará caindo",
afirmou.
N a entrevista publicada
ontem, o p r e s i d e n t e

•

reafirmou' a manutenção da
política econômica adotada

pelo Banco Central. Segundo
Lula, o controle da inflação
continuará s e n d o a

prioridade do governo, por
considerá-lo fundamental no

O governo federal liberou o

pagamento de R$ 1,95 bilhão
aos estados para o ressarci

mento das perdas registradas
com a desoneração das ex

portações, conforme instru
ções da Lei Kandir, O valor
será liberado em três

parcelas. A liberação consta

na Medida Provisória 328,
, publicada' no Diário Oficial
daUnião de ontem..

/

passou para 13,75% ao ano, a

menor dos últimos 30 anos.

Mesmo assim, o Brasil
continua sendo urn dos países
com a maior taxa de juro real

,

domundo.

Monetária) afirmou que a

perspectiva para a inflação
melhorou nos últimos meses,

, permitindo.a continuação da

redução do juro. Mas futuros
cortes devem sermenores por
conta das preocupações com
a inflação em,2007.

•

i m p a c t o que teve no

aumento da renda do pobre.
"Não podemos permitir
nenhum passo em falso nesta

área", disse.
Em outubro, o BC reduziu 0,5, .

ponto percentual' a taxa,
básica de juro, o 11 o corte

consecutive da Selic" qU,e'

,

Na última ata, o Capam
(Comitê de Política

•

" •

o orçamento equilibrado, superávit primário e o regime de
metas de inflação não mudarão

Trecho do discurso do presidente Lula, logo após a reeleição
I

81,

•

revêsu erávit
,

'

menor da balan a em 2 7
Mercado

,

, O mercado aposta que a

balança comercial
brasileira deve fechar
2007 com superávit entre
US$ 30 bilhões e USS 36
bilhões. Para este ano, a

previsão é que o .saldo

positivo fique na casa dos

US$ 45 bilhões neste
,

,

. exportações brasileiras
nos últimos anos (na casa

,

dos 20%) estão em risco,
por'dois fatores
correlatos: o forte

volume de bens que os

parceiros comerciais, em
, ,

,

especial os da América

,

,

ano. O Banco Central
estima saldo de US$ 30
bilhões no ano que vem.

Já para o econornista

chefe do Banco do Brasil,
,

.'

Latina" compram do
,

Brasil, e o desempenho
muito favorável d o s

preços. dos principais
produtos .d a. pautá

,

brasileira de exportação)
,

's 'o b r e t u d. oUílson Melo, o superávit
de 2007 deve fechar em

a S
,

commodities agrícolas, as

US$ 36 bilhões, e o sócio-
m e t ál i c as ,e as não>

diretor da RC Consul- ,,"
t /'1' ,,

,

' , me a leas. v ; ,

.

"t or e s- ·Fáb,io·"Si�,veira;"'J·t':,·, ,�' , ,

das'" " "','
. I',p.m,_,'ora parte

acredita em resultado po- inst.ituiçôes que lidam
sitivo de US$ 35 bilhões. com' comércio exterior

•

ainda não tenha -feito

projeção' para a balança,
comercial de 2007, é

,

unânime a opinião de que
o superávit desace lera.

,
,

Na avaliação do Instituto
de Estudos 'para o

•

De'senvolvimento

Industrial, as altas taxas,

de crescimento das
,

ur an iscu e ne ócios
,

i aterais em as
•

I,n on
o Ministro do Desenvol-
'vimento, Indústria e

Comércio Exterior, Luiz
Fernando Furlan, estará em
Washington para uma série

de encontros com

.autoridades daquele país.
. Também participará de
reunião dentro do
mecanismo informal de
consultas bilaterais.
N a segunda-feira, tem

reuniões de trabalho com a
, .

representante de Comércio,
Susan Schwab, e com o

s e c r e tá r
í

o vad ju nt o de,
Energia dos Estados Unido,

'

C�y Sell. Na terça-feira,
partícipa de café da manhã

com o vice-presidente do
Conselho de Negócios Brasil
Estados Unidos da. Câmara
Americana de Comércio,
Mark Smith. •

'
,

Furlan almoça com, U

secretário de Comércio,
Carlos Gutierrez, que chefia
as reuniões do mecanismo de
consultas informais pelo {ado
dos Estados Unidos. Entre os

assuntos da' pauta estão a

simplifícação da retirada de
,

,

v i s to' P o r
'

p a-r te, de

empresários' brasileiros e

interessados em negócios nos
,

Estados Unidos e a

cooperação na área de
biocombustíveis.

Ministro Furlan discutirá cooperação na área de biocombustíveis

i
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NEGOCIAÇÃO: PARTIDOS JÁ ARTICULAM A ELEiÇÃO PARA AS MESAS DIRETORAS A PARTIR DE 2007
,

\

,

/ .

lera a maior anca

'na
,....... "

........amara e no
-,

... Renan Calheiros quer
continuar presidente do

ICo�gresso e aposta na

desfiliação de pefelistas.
O PT corre por fora na

'briga' pela Câmara
,

O presidente Lula (PT)
terá um grande desafio pela
'frente, quando testará sua

eficiência em adminis trar
conflitos entre aliados: a

'eleição dos presidentes da
Câmara e do Senado, que já•

é alvodê disputa no PMDB .

Ao mesmo tempo, Lula
montará o ministério e

precisará contemplar os

interesses dos

peemedebistas.
Com a maior bancada na

Câmara, o PMDB reivindica
o direito de indicar o

presidente da Casa. Geddel
Vieira Lima (PMDB-BA) e

•

SENADO

Eunício Oliveira (PMDB

-CE) já articulam nos

bastidores apoios para o

assumir o cargo. O problema
é que o presidente do
Senado, Renan Calheiros

(PMDB-AL), deseja ser

reeleito, o que começou a

" "

provocar uma guerra entre

parlamentares do partido.
A pretensão do PMDB de

presidir as duas. Casas não

agrada ao governo, aos

aliados nem à oposição. Lula'
ficaria refém do partido.
Consciente desse obstáculo,
Renan trabalha nos

,

bastidores para Lula
convidar Geddel para um

Interesse de Calheiros esquentou o clima nas hostes do PMOS

Planalto, no entanto, de que
a sucessão de Aldo Rebelo

(PCdoB-SP) não poderá ser

comandada de fora da Casa
e lembram que, para presidir
a Câmara, o candidato tem

de ter boas relações. corn os

deputados.
Na Câmara, o resultado

das urnas define o tamanho
das bancadas, os cargos de

direção e as funções nas

comissões. No Senado, a

definição se dá com a

diplomação dos senadores. O
PFL elegeu bancada maior,
mas Renan dá como certo o

crescimento do PMDB.

. . ".

mimsteno.
-

NEGOCIAÇAO - Caso
o PMDB não fique corn a

presidência da Câmara, o PT
pode herdar o cargo - o líder
do governo, Arlindo

Chinaglia (PT-SP), é o mais
,

cotado. Aliados alertam o

,

Tucano culpa
governo pela

. Os primeiros arranjos
para a formação do futuro
ministério do governo do

presidente Lula (PT)
apontam a indicação da ex

prefeita de São Paulo, Marta
Suplicy, para a pasta das
Cidades. Nos corredores

petistas, ,se ouve também
falar que ela poderá ser a

candidata do partido à

Presidência.da República ern.

2010.

Inicialmente, a ex-

prefeita era o' nome mais

cotado para disputar o
•

governo de São Paulo, mas

perdeu espaço para o senador
,

Aloízio Mercadante,
derrotado pelo Tucano José
Serra no primeiro turno. A

preferência por Marta
aumentou ainda mais depois
que Mercadante foi
arrastado pela crise do dossiê
Vedoin e de assumir a

coordenação da campanha
petista em São Paulo no

segundo turnó, que
•

apresentou crescimento

signífícativo.
. '

No segundo turno, Marta
foi a responsável pela
estratégia da campanha Lula

, ,

no Estado, assumindo o

papel de defender o governo
e atacar Geraldo Alckmin
(PSDB). Apesar do tucano

ter vencido em São Paulo,

),
,

.

.

O deputado João Campos
(PSDB-GO) culpou ontem o

governo federal pelo caos nos

aeroportos brasileiros.' "Desde
2003 o setor de aviação já
apresentava risco de colapso e

•

I
. ,

cnse aerea

,

AE

•

mesmo aSS1m o governo se

omitiu", afirmou,
acrescentando que a

administração petistas é

marcada pela ausência
absoluta de planejamento.

Segundo o tucano, mesmo
.

sob a expectativa de um

colapso, não foi realizado
concurso nem se admitiu

profissionais qualificados para

prevenir a crise no setor. "A

atuação do governo demonstra

desrespeito e descaso pra com
. milhares de brasileiros",
discursou, criticando a decisão
do presidente tirar férias-diante
do caos instalado nos

aeroportos brasileiros. ,

. Campos foi além e disse que
Lula mostrou-se insensível ern
relação à' situação nos

aeroportos. "Em meio a grave'

situação nos aeroportos do país,
o presidente Lula se isolou em

uma praia privativa da
Marinha, na Bahia, com

familiares. Ao contrário dos
milhares de brasileiros que
enfrentaram confusão, atrasos
e cancelamentos de vôos, o

presidente embarcou a bordo
do Aerolula sem nenhum
transtorno", alfinetou.

O presidente Lula
descansa até amanhã na base
naval de Aratu, na Bahia.

1
•

,

"

Ex-prefeita de São Paulo é cotada para ser candidata a presidente em 2010

Lula cresceu mais. Na
,

cidade de São Paulo, o

presidente passou de 35,7%
dos votos no primeiro turno

para 45,58% no segundo e,

no Estado, foi de 36,77%, 110

primeiro turno, para 47,74%,
no segundo.

, ,

Roseana quer um ministério
Depois de oficializar a

desfiliação do PFL, a senadora
Roseana Sarney sinalizou a

vontade de assumir um

minis tério no segundo
mandato do presidente Lula

(PT). ,A informação foi

divulgada ontem pelo jornal
O Estado de S. Paulo, que citou
um parlamentar do grupo do
também senador José Sarney
como fonte.

Segundo essa mesma

fonte, Roseana não vai se filiar
ao PMDB, como se

,

especulava, pelo menos por

enquanto. Ela preferiu
esperar sem legenda um

possível convite para ocupar
uma pasta no governo petista,
a quem apoiou no segundo
turno das. eleições
presidenciais, contrariando
orientações do partido, aliado
ao PSDB de Geraldo
Alckmin.

Roseana viajou para os

Estados Unidos em férias e só

definirá o destino quando
retornar.

,

,

•

O CORREIO DO POVO,

Apesar da determinação do

presidente Lula (PT) para que
-os ministros evitem o "fogo
amigo'" em relação à política
economia adotada pela equipe
econômica, em especial contra
o presidente do Banco,Central,
Henrique Meirelles, a direção
nacional do PT está disposta a

contrariar o governo e cobrar

publicamente mudanças na

área. O presidente interino do

, partido, Marco Aurélio Garcia,
disse que "a lei do silêncio não

alcançará oPT".
O embate interno no PT é

entre a ala

"desenvolvimentista",
representada pelo ministro da
Fazenda, Guido Mantega, que
'demonstra menos rigidez
quanto às metas de superávit
que o antecessor, Antonio

Palocci, e o setor "monetarista",
do ministro do Planejamento,
Paulo -Bernardo. A primeira
defende superávit fiscal menor

e redução das taxas de juros
para viabilizar mais

crescimento. A outra lembra

que o modelo atual está dando
certo.

A frase de Garcia teve

como objetivo ironizar a tensão
do mercado em relação à

indefinição sobre o comando
do BC, já que Meirelles
enfrenta resistência da ala
"desenvolvimentista". "Para

insegurança há uma série de

remédios, como Valium",
brincou Garcia.

N a quarta-feira, o

presidente Lula reuniu os

ministros para tentar pôr fim às

divergências. Elogiou a política
econômica do BC e disse que
o controle inflacionário será

mantido. Mas o secretário

geral do PT, Raul Pont, afirmou
que é contra a permanência de

.

Meirelles à frente do banco.
"Esse cidadão já devia ter

saído", afirmou.
•

evem man er

e
Darci e Luiz Antônio

Vedoin - donos da Planam -

serão ouvidos pela Polícia
Federal na próxima semana.

Eles devem manter os

depoimentos dados à Justiça
Federal, no inquérito que

apura a ligação do empresário
Abel Pereira na liberação de
verbas na gestão do ex-ministro,
da saúde, Barjas Negri
(PSDB). Também serão

ouvidos o empresário Ronildo
Medeiros e o funcionário da
Planam Ivo Marcelo Spinola
(cunhado de Luiz Vedoin).

Segundo o advogado da
família Vedoin, Otto

Medeiros, os clientes
- -

manterao a acusaçao ,contra

Pereira, de que ele teria

recebido propina para.
intermediar a liberação de
verbas no ministério na gestão
de Negri. No depoimento,
Vedoin afirmou que Abel

conseguiu a liberação de R$ 3
,

milhões a R$ 3,5 milhões em

verbas para ambulância e, em

troca, receberia propina de
6,5%.

"Não tem como ser

diferente, eles reafirmarão
tudo que já foi apresentado e

comprovado na
.

Justiça
Federal, ou sej a, os

comprovantes de depósitos
para empresas de Abel", disse
o advogado. Sobre as

,declarações feitas por Pereira
no dia 23 de outubro, após
depoimento na PF, Medeiros
afirmou que foi um "circo,
armado" e Pereira "só fez
mentir".

Pereira 'declarou à

imprensa, no dia 23, que Luiz
Vedoin havia oferecido um

suposto dossiê contra o

candidato do PT ao governo
de São Paulo, senador Aloizio
Mercandante e negou

qualquer envolvimento na

liberação de verbas na gestão
de Barjas Negri. (Redação
Terra)

AE
"

"I

,

Luiz Antônio Vedoin acusa Abel Pereira de receber 6,5% de propina

r I
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Bid
OJ)f OPEN BAR

o último dia 30 de outubro, segunda feira, a revista Nossa e

a Combat, tecepcunuuasr: alguns amigos no Kantan Suchi

Lounge, para o lançamento da Festa Open Bar que
acontecerá no próximo dia 25 de novembro no mezanino da
Combat. O evento contará com a pasticipação musical

da banda cover do U2, de São Paulo, a melhor do munclo e única
reconhecida pelo Bano Vox. O convite que será 150 reais o casal, ou

, '

90 reais o masculino e 60 reais o feminino, (lará direito a entrada
para o mezanino e usufruir champanhe, uísque, cerveja, chope,

, .

coquetéis, refrigerantes, água e a deliciosa comida japonesa oferecida
pelo Kantan SUS/1Í Lounge. Atendimento Vip para pessoasVip.
Lembrando que a parte inferior, a pista de dança, terá preços mais

acessíveis para que todos possam participar da maior festa Vip de,
Jaraguá. Outra coisa, o traje obrigatório será o branco, para dar um
clima de firn de ano.

As advogadas Ana
Lucia Rozza (Dr.
Márcio Renê Rocha) e

Candice dos Anjos (Dr.
Rafael dos Anjos) no

lançamento da festa
Open Bar, realizada no

Kantan Sushi Lounge
na última segunda
feira

-

()B;)
,

r; c

01)[
G ''J [J
Brr;

"JIJ[
,

, '

, ff

o

20

,

f. -1" ), .

CASANOVA
Durante a semana toda as empresárias Lidernar Back Kuttert
e Maria Kuttert, sempre muito simpáticas, para celebrar com
toda a pompa que tem direito a nova e moderna loja da

,

,

Koxixo, receberam corn muita fidalguia amigos e clientes
para saborear um delicioso café .

II ( i(

sI, .

._...

• e con ei?
Tern um grupo de empresários jaraguaenses, liderados

tu p�r jurgem joesting, o popular 19l1e, qlle está se

'lI J
movimentando e vai promover no próximo dia primeiro
de dezembro, mais um Dia. da Preguiça, totalmente
dedicado at) descanso. Mas corno o dia primeiro é uma

1')·
. .

• 'sexta-feira , e eu conheço alguns dos integrantes, com
elB1 '

di
. . d

. .

certeza esse ta val se esticar ate ommgo, com muito

')(Jl •

C mrrasco e cerveja, garanto.
BJ!

�

I

ao E quern está finalizando detalhes p::lra ern breve inaugurar
,?'t)�seu novo e elegante apartamento é o diretor comercial (1,1
::l2óiMelris()I, RobsonAmorim e a SUeI Jaqueline, O apartamento
ac está ficando um luxo, quase todo decorado pela esposa.
r;'lj�Rc)l)s()n se) fez questão de opinar na sala ele jogos, onde
2ôc}:()I()cC)ll urna mesa de sinuca oficial. Apaixonado pelo

,

2C)'li=sp()!'te, ele pretende agora se tornar urn craque 11() bilhar.

o:".,M'ls tern motivo para isso, ele está cansado de levnr surra lá

ss Inc) bar ele) Oca, do seu amigo, o dentista Chico Rodrigues.
N() ultimo confronto Robson perdeu, e teve urn prejuízo de

, R$ 70,00, e bancou S()Zill11C) a conta. ELL estico mas não
lo;

minto!
,

O casal Zélia e Dieter Janssen prestigiaram o lançamento da festa
Open Bar '

SIl!

[[tl'E no próximo dia nove de novembro quem estará
o festejando um longo e ,feliz casamento de mais de trinta
or, anos juntos, é o casal boa gente Mauro e Lenir Koch. E
oj�lcomo eu conheço a dupla, essa datá não passará em

[1' hrallC() com certeza. Pelomenos é o que espera os amigos
1,1! mais chegados Márcio Marcatto, Ge Neves, Douglas
ox.Stange eVicente Donini.

E os amigos mais chegados do casal de namorados [onatan
1'; Depin, o Torn Cruise dos pobres, e a bonita coordenadora

geral da Revista Nossa, Marilla Lazzari Sievers, estão

simplesmente indignados corn ()S figuras. Urn (lia brigam,
no C1LltrC) fazem juras ele amor. Olha, nesse vai e venl a dupla
já está fazendo seis meses de namoro. Vamos aguardar o
próximo capítulo. Quem viver verá!l

A arquiteta Cassia Oliveira e e a empresária Debora Leoni também
marcaram presença -no evento

E o meu amigo, o empresário Luis Carlos Floriani,
festeiro dos bons, sempre ligado e muito esperto no que

, faz, mesmo assim se deu mal e protagonizou uma gafe
,

;-.4:' daquelas recentemente, durante festa no Kantan Sushi

��:�:, Lounge. O bom vivant, entre uma champanhe e outra,

�:: resolvetl saboreélr uma das igtlélrias do menu principal.
�

�� Foi éli que ele se deu lnal. Acllando que iria saborear uma
�.
"'.

lula recheada - mas era lIma porção de raiz f()rte, aquela
de alnargar mesmo. Espirituoso, chorou, gritc)u mas não

deumole, ellgoliu amaldita raiz.

•

r'
•

.' )

•
"","'

; ,OS bem-lançados No pró�imo di,a. Depots de um

Luis carlos,
.

15 de novembro, tempo na moita
Floriani e Chico no grande teatro devido à uma

Piermann, foram ":da Sociedade 'fratura na

anfitriões na
, Cultura'· ..., cla�ícula, quemúltima quarta-feira Artistica,' esta de volta na

a noite na Combat área é o

, onde na ocasião acontece o empresário e

a dupla festejou a cenceríode gala amigo Rafael
idade nova. da Câmara da, Nazário. E

·Scar. A aproveitando a

promoção é do melhora, na
Centro Cultural última sexta-feira

de Jaraguá do
'

(27), ele já
SIJI. ,. recebeu amigos,

'na recreativa da

. , .

,

Hoje a noite no

Casarão dos
Prudy, tem a testa
Prud 's
Beneficente, com
a psmclpação
musical, na área
externa, do grupo

. de pagode Por'
Acaso e os Djs
Marcelo Luis,
Maxim, KDO e

Schuster.

..•.. , ... , ........•...••..

sua empresa,
para comemorar

idade nova.

Inaugurou na

última quarta-
.

feira, na
.

Avenida
, , ,<

Atlântfcá em

Balneário
.,Camboriú, o bar

, ,

.Todos os

Santos.

•••••••••••••••••••••••••••

Até o próximo
sábaoo!r

•

•

" .' , l' I" �'
:.. . ,.}, :.,'

, TOP PILATES
Rua WaJdemlro Mazerechen, 33 sala 10

Fone: 47 32761690 Jaraguá do Sul Centro
Entrada do Hospital Sãs José

,

I
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m N()VElAS
� GLOBO -18H

O Profeta
Sônia e Marcos ficam arrasados, mas

. disfarçam. Henriquelatira Tony no rio
e vai embora com Baby. Teresa leva
um bolode Henrique e fica arrasada.
Henrique se insinua para Ester, que sé
faz de furiosa, mas fica balançada.
Hilda incorpora Lucas numa sessão
espírita. Camilo decide que vai usar o
dom de Marcos para ganhar dinheiro.
Lucas avisa que seu irmão está em

perigo, mas não consegue dizer quem
ele é. Marcos pressente que algo de
ruim vai acontecer. Hilda descobre

que Marcos teve um irmão chamado
Lucas. Ruth afirma para Sônia que

. Marcos só quis se divertir com ela.

� GLOBO w 19H

Cobras e Lagartos
Miguel diz a Letícia que decidiu lutar

por ela. Júlia experimenta a aliança.
Foguinho promete cuidar de Sushi.
Luciano diz que. não vai fugir com

Nikki. Leona conta a Milu que armou

para incriminar Bel.
.

Uma das presas
conta para Bel que Leona conversou

com' o delegado. Bel conta para
Luciano que Leona planejou tudo.
Leona diz a Luciano que tira Bel da
cadeia se. ele lhe der a presidência da
Luxus. Alberto confirma para
Luciano que, pelo exame de DNA, ele
éfilho de Omar. Luciano surpreende e

comunica a todos que vai assumir a

herança do pai. Leona se apresenta
como a nova presidente da Luxus.

,

� GLOBO w 21H
. Páginas da Vida

.
.

ATÉ O FECHAMENTO DESTA

EDiÇÃO, OS DEMAIS CAPíTULOS DE
"PÁGINAS DA VIDA" AINDA NÃO
HAVIAM SIDO EDITADOS

� SST w 18h30

Rebelde
/ .

Enquanto Xavier compra as

passagens, Diego conversa com

Roberta e conta que ficará no colégio
Elite. Roberta, furiosa, diz a Xavier que
ia deixar tudo para aíuda-le e acaba de

.

descobrir que é um mentiroso. Miguel
pede a Rocco e Vick que consigam a

fita do sai que, supostamente, esteve
com Sabrina, pois precisa ter certeza
que realmente tiveram relações já que
não se lembra de nada. Xavier entra

•

no quarto de Roberta. Josy o expulsa
e ele tenta explicar que só quer ajudá
la. Roberta diz que jamais voltará a

confiar nele.

� RECOR[)' w 19h 15

Bicho do Mato
,

Emocionado, Mariano diz para Teleco

que não matou sua esposa e explica
que Ramalho armou tudo contra ele,
pois estava prestes a desmascará-lo.
Teleco afirma que só está cumprindo
a lei e diz que terá que prender
Mariano, No momento em que seria

algemado, Mariano empurra Teleco. A
arma cai o chão e os dois lutam para

, pegá-Ia. Mariano consegue escapar,
pega um cavalo e foge. Teleco
também pega um cavalo evai atrás de
Mariano. Na prisão, Brandão e Zé
Diacho se acusam pelo assassinato
da esposa de Mariano ...

� RECORD _ 2011

Cidadão Brasileiro
Tatiana procura por Marcelo e diz que
sentiu sua falta. Marcelo diz que sell

grande amor retornou. Tatiana diz que
ele precisa repartir o amor, ele fala que
não, consegue. Tatiana fica sentida

segura o choro, diz que gosta muito
, de Marcelo. Luiza está triste,

desabafa com a avó Joana sobre o

jantar que teve com Antonio. Joana
diz que o ciúme é que afastou os dois
e aconselha Luiza a procurar por
Antonio e conversar novamente,

»vencecor
O filme brasileiro O
Cheiro do Ralo, Ele
Heitor Dhalia, foi o
grande vencedor da
30a Mostra
Internacional de
'Ci,nema de São Paulo.
O longa-metragem foi .i

,,�'Ieito o m,elhor 00
evento pelo júri e o

resultãdo foi anunciado
em cerimônia realizada

. no ,Auditório Ibirapuera,
na q!Jinta�feira; ®

.'

.

evento foi comandado
por Serginha Groisman
e Marina Person..

".

•
,. ,. , . '.

,

,
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� � seqüênclas
o agro, Shrek, vai ter ganhar seu
quarto filme, "Shrek 3" nem está
pronto ainda, mas a

produtora DreamWarks
•

já prometeu uma nova

aventura para 2010. A
empresa quer investir
ainda mais nas

personagens da paródia
sabre, os cantas de fadas.
Uma outra boa surpresa é que a

personagem Gata de Botas
- voz dublada par
Antonio Banderas ::. vai

ganhar um "filme-sala",

Informações da site
EGO,

•

� �Propostas
Kelly Key revelou que tem•

sido assediada para realizar
seu segundo ensaio para a

revista "Playboy" e já
declarou que só posa nua

se receber um cachê,
vamos dizer, bem elevado.
"Pode publicar aí: hoje
tenho meu preço - R$ 15

milhões!", brinca Kelly. Se
depender da aprovação do
marido, Mico Freitas, a loura
já pode bater o martelo: o
produtor musical não vê
problemas em um novo

ensaio da mulher caso a

proposta seja interessante .

•
,

, , 'i
•
,

•

• •

Redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Aniversariantes do dia
04/11
Sueli S. de Souza
Rozani Laube Lensers
Bianca Camila Weller
Alexandre Luis Nagel
Rafaela Denise dos Santos
Grizelda Kriseskil
Leonice Cisz
Ivane Maria Spézia .

Leoní Laube Woladasczyk
Olavio Rosa
Karin Neves
Rosalete Mett
Diva Lindner

ROdrigo Bottaro
Gilmar J. Viebrantz
Josiléia Rahn Marciel

05/11
Vergimari Rodrigues
Charles �eandro Hornburg
Mirelly Beatriz Mallon
Jeferson Pereira
Márcia Buttchevitz
Ladir de Andrade
Marlise Hulbert
Patricia Hruschka

.

Wandamara Berndt

.
Hariel Ruysam
Lilian De Lima
Manoel da Silva
Maria Da G. F. Alegri
lara K. Sacht
Renata Oldenburg
Thalison L. Popadink
Andrieli Bianquini

,

DIVULGAÇÃO
-

Cultural
Para comemorar o Dia
Nacional da Cultural, a
Fundação Cultural oferece
amanhã uma programação
que conta com apresentações
de dança, música, capoeira e

exposições de artes plásticas e

artesanato. O evento
A

acontece na Praça Angelo
Piazera a partir das lSh.

/
,

•

Festa •

Festa hoje é no Casarão

Prudy's, no Garibaldi, a partir
das 22h. As mixagens ficam
por conta dos Djs Marcelo
Luís, Schuster, Ferna, Phill,
Frame, Willow, KDO e

Maxin. A entrada só será

permitida com o convite,
disponível no Posto Mime
Matriz e na Licoreria, e mais
um quilo de alimento .

•

Grande Baile
o Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias

No último dia 31, a 105 FM levou oito ouvintes da região para conhecer pessoalmente o cantor Daniel, em Florianópolis,
O encõmro aconteceu no Majestic Palace Hotel. Os radialistas Iran Guerra e Bere Berthi também posaram para foto

junto com o sertanejo

do Vestuário de Jaraguá do
Sul e região promovem hoje
um Grande Baile em

comemoração aos 40 anos da

organização. A festa acontece

no pavilhão "B" do Parque de

Eventos, com animação da
banda Pop Band. O acesso é

permitido através do convite.
-

Lazer /

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 realizadas será hoje às i4h, e até às i9h haverá uma ampla
programação cultural e recreativa.

,

Aries 20/3 a 20/4

•

,

Câncer 21/6 a 21/7 Libra 23/9 a 22/10
Librianos podem até enganar a torcida numa

aparente posição de espera. Só que, na real, a
voz passiva não faz sentido algum para eles. A
falta de movimento, no máximo, pode indicar
falta de atividade física, mas de intelecto,
jamais. Você está sempre matutando,
armando e desarmando, mantendo seus

neurônios em plena forma, não?

. Capricórnio 22/2, a 21/1
Onde estão aqueles lápis de cor que você

sempre esquece de usar? Ache logo, caprica,
ponha mais colorido no seu dia. Em vez de ficar
em casa, pregulçandh. chame uns amigos pra
passear e fazer festa: Não está a fim? Ok, então
curta o estar só numa boa. Afofe a almofada e

se entreque a um bom livro. Bem, você sabe
como se divertir. .. ,

• •

E impossível ser feliz sozinho, diz aquela
canção do Tom. A desvantagem é que
vezenquando você fica na dependência das
pessoas, e isso.pode atrapalhar um pouco o

seu andar. Pois é, sempre há alguém que atrasa
os demais, como você bem observou ...
Resolver logo as questôes que envolvem os

outros pode ajudar a evitar esses solavancos.

.

São tantas intenções ... Boas, ou nem tanto, o
fato é que de planos e vontades seu coração
está cheinho até a borda, periga até
transbordar. Ainda bem que você não fica só na

vontade, empatando os minutos nesse

jogLiinho de paciência: também parte para a

ação, com toda energia de quem realmente
. sabe o que quer. Ou será que não?

Touro 21/4 a 20/5·
Depois de algumas nuvens, o Sol sempre
reaparece. E volta forte, radiante, luminoso,
reavivando o ânimo. Com essa luz generosa,
fica bem mais fácil encontrar o caminho. Hein,
a meta parece maluca demais? Será mesmo?

Desligue um pouco o racional e lembre que
todo mundo tem sua estrela-guia. Sintonize
com ela e achará sua trilha.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Está aí parado fazendo o quê? Esperando o

ônibus? Ah! ele não passa mais aqui, meu
amigo, por mais que seu espírito Viajante tenha
dito o contrário. O negócio é não ficar
marcando no ponto e sair já pra chegar onde
sempre desejou. Que tal avançar uns bons

quilômetros e se aproximar mais de sua meta?
On the road, pé na estrada: talo seu destino.

I

Escorpião 23/10 a 21/11
Que você é capaz de ir muito fundo ninguém
duvida. E como sua competência para ir além
dos limites já está mais do que provada, você
não precisa exibir sua habilidade novamente e

a troco de nada, certo? Querer Chegar ao X da
•

questão justo agora pode não ser uma grande
idéia. Que tal dar uma folga ao mergulhador
que vive em você?

Aquário 21/1 a 18/2
Você caminhou, correu, pedalou e remou, às

•

vezes contra a corrente. Nadou, voou, rodou
milhares de milhas para chegar até aqui. Com
tanta quilometragem, quase dá para escrever

um livro de aventuras. Que gostoso é rever os
melhores momentos, corrigir um detalhe aqui e
outro ali, se propor a reescrever alguns trechos
no futuro ...

Leão 22/7 a 22/8
Deixe a onça dormindo, quietinha. Ela é um ser

ameaçado, mas também ameaçador, e cutucá
la com vara curta é um risco desnecessário .:
Não é hora de mexer com as feras que habitam
os cantos escuros da sua alma. Qualquer
passo em falso, qualquer descuido pode
despertar o que não seria nem um pouco
recomendável vir à tona agora. Psssss ...

I

Virgem 23/8 a 22/9
Nem tudo que começa truncado precisa seguir
nesse compasso até o final. Desafinos iniciais

. fazem parte dos ensaios, acontece com as

melhores orquestras. Esquecer o que parecia.
decorado, entrar na hora errada, nada disso

justifica qualquer desatino. Lá pelas tantas tudo
se conserta, e você apresenta um concerto

primoroso para a platéia.
.

Sagitário 22/11 a 21/12
Vigor, força e energia não lhe faltam. O que
constitui uma vantagem, mas também é algo
a que se deve ficar atento. Sabe como é, às
vezes o excesso de energia vira falta de jeito
e acaba derrubando alguém pelo caminho.
No fim das contas, os centáurlcos atropelos
podem incomodar é a você mesmo. Antes de
disparar, pare, olhe e escute.

Peixes 19/2 a 19/3
Há quanto tempo você não namora? Um ano,
um dia, uma hora, um século, não importa.
Provavelmente a falta de prática ou o cansaço
por causa do excesso dela não influirão na sua

vontade de colocar as mãos à obra para
abraçar e acarinhar o feliz destinatário do seu

amor... Já sabe o que vai vestir, o que vai fazer,
que' histórias vai contar?

\!
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TALENTO: SCHEILA DIZ QUE MÚSICA ESTÁ N'A ALMA

n

'b�

fi

.o� Estréia será no próximo
;dia 9, com início às

��otto e meia da notte, no
fi1ucPequeno Teatro da Scar

o }ARAGUÁ DO SUL,
Scheila Anjo não é exa

tamente o perfil de uma
. . . ,...,

fartlsta, mas carrega a paixao8
I /. Ipe a musica como aque es que

-;-"-se dedicam a ela como uma

profissão. Médica anestesista,
ela descobriu que poderia
cantar por acaso, há cerca de
13 anos. Foi com a ajuda da

., -mãe, vinda de Natal para
passar férias na casa dela, que
tudo começou. "Coloquei um
CD e fui acomparihando, Aí
minha mãe disse 'nossa, você
é afinada'. E a gente sempre
ouve a mãe. Eu não sabia que

. 2�era capaz de cantar", revelou.
" O que antes para Scheila
j era algo irrelevante, até

porque não tinha o hábito de

• •

colegas médicos. Também

participou do Coral da Scar

(Sociedade Cultura Artís

tica), o que reforçou a prefe
rência pelo canto individual.
"Gosto de cantar só, de errar

sozinha", brincou.

•

, j, v,,, '",P' r

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

9. "Estou até perdendo o

S0110. Vai ser só eu e Deus",
.
con tau el11S ias a, d ern on s
trando preoc li p açã o e III

agradar ao público. "A mão

treme, a boca seca. Por menor
. -

que seja a apresentação, a

emoção é sempre grande. A
vontade de fazer bem feito, :1

r e spo ns ab
í l id ad e é a

"

mesma. , comentou.

Em sl..\a primeira
apresentação individual, mas
nem tanto, a médica cantora

te r á a corn p a 11h a 111e 11 to II a
banda Alta Rotação e

também contará com a

p arric ip açã o do professor
Lemoel Barbosa, no piano.
No repertório, músicas lie

compositores famosos como.

Mil.ton Nascimento,
Caetano Veloso, Gilberto Gil,
Gu ilhe rme Aran te s c'

Belchior. "Mas tem também
mús icas de compo si t o rcs

pouco conhecidos aqui cru
Jaraguá", disse, prefertndo

111�111tcr t) Sllspense .

•

O ingresso será um quilo
lie alimento não perecível. A
entidade beneficiada será a

NovoAmanhã, organização
11 fi 0- gove r namen tal para
tratamento de dependerites

.

químicos, ainda etn processo
de implantação em [aragua do
Sul, "Gostaria que o teatro

enchesse para mostrar este

minha arte e também para

ajudar a. entidade. E eu vou

cantar cOIn a alma, pode ter

certeza", C011VidoLl.

- ---- ._----�-�

Scheila: "Faz bem para a a/ma. Cantar é a/go que faço com um prazer muito grande"

cantar, passou a' despertar
curiosidade e a fazer parte da

I

sua rotina. Aí se seguiu uma

série de cursos e aulas de

canto, que começaram na

Casa de Música do Colégio
Evangélico junto com alguns

\

Depois de algumas apre

sentações, sempre acornpa
nhada de outros músicos,
agora Scheila se prepara para
brilhar sozinha no palco do

Pequeno Teatro da Scar, onde
se apresenta no próximo dia

PROGRAME-SE
O quê: apresentação musical
Scheila Anjo
Tema: MPB Ontem, Hoje,
Agora
Onde: Pequeno Teatro da Scar
Quando: 9 de novembro
Horário: fOh30
Entrada: 1 kg de alimento não

perecível.
Entidade beneficiada: Novo'
Amanhã

- - -- -------

I

Enxaqueca pode ser agravada pelo consumo excessivo de analgésicos,· dizem especialistas

, "I•

•

GETTYIMAGENS.COM

Dor faz com que as pessoas evitem programas sociais

SÃO PAULO - Se você tem

enxaqueca, surpreenda-se: aquele
"comprimidinhomágico" que traz
alívio na hora das dores pode ser

também urn grande vilão. Pouca

gente sabe, mas o 'abuso de anal

gésicos e de outros medicamentos
específicos para as crises de dor

pode agravar o problema,
tomando os sintomas mais fortes,
freqüentes e resistentes a

tratamentos, Consumi-los mais
de duas vezes por semana durante
três meses seguidos já pode ser

suficiente para cronificar a doença.
Estudos mostram que as pessoas

chegam a tomar de 14 a 30

comprimidos semanais, muitas
.

.

vezes sem perceber.
A crença de que os analgésicos

são inofensivos é só um dosmuitos
mitos sobre esse mal, que atinge,
em rnédia, 12% da população.
Doença bioquímica cerebral, a

enxaqueca não é sinônimo de dor
de cabeça, comomuitos acreditam.
Apesar de quase sempre se

manifestar corn essa dor, ela
costuma vir associada a sintomas

,

como náuseas e sensibilidade à luz,
aos odores e ao barulho. Há
inclusive crises de enxaqueca que
não causam dor de cabeça.
A velha frase "é só uma

enxaqueca", que faz com que
muita gente se acostume a viver

corn a dor, também não vale.

Apesar de raramente gerar

complicações graves, ela é

considerada, entre todas as

doenças, a 19ª causa de

incapacidade. Quando não

tratadas, as crises chegam a durar

quatro dias e deixam a pessoa

inapta para qualquer atividade.
A boa notícia é que, apesar de não

.

haver cura, GS tratamentos atuais

aliviam e até acabam com as crises.

Novos remédios, combinações de
drogas e opções não medicamen
tosas estão sendo lançados e

pesquisados. Os mecanismos

cerebrais que geram as dores estão

sendo, aos poucos, desvendados.
_ Um estudo em andamento está

avaliando, pela primeira vez, a

prevalência do problema em

todos os Estados do Brasil.

•

�--- ------- --- - - - _.. -

,

CONFIRA ALGUNS MITOS SOBRE A ENXAQUECA:
- Analgésicos resolvem o problema
Esse é um dos erros mais comuns -B perigosos- em relação à enxaqueca.
Freqüentemente, os pacientes se automedicam com esses remédios, tomando
doses progressivamente mais altas, O problema é que o abuso de analgésicos
contribui para cronificar as dores. A Sociedade Brasileira de Cefaléia recomenda o

uso de, no máximo, dois comprimidos por semana (dez por mês) de qualquer
remédio para cortar a dor de cabeça.
- Enxaqueca é sinônimo de dor de cabeça
A Sociedade Internacional de Cefaléia reconhece mais de 150 modalidades de dor de

cabeça (também conhecida como cetaléla). A enxaqueca, ou migrânea, é uma
.

delas. Nesse caso, a dor costuma ser latejante e, em 60% das pessoas. localizar
se em só um dos lados do crânio. Muitas vezes, vem acompanhada por náuseas,
vômitos e sensibilidade a luz, ruidos e chelros fortes. Em geral, a crise dura de
quatro a 72 horas, quando não tratada
- É preciso fazer exarnss para dlagllosticar
Solicitados freqüentemente a pacientes com suspeita de enxaqueca, exames como
tomografia, ralo-X e ressonãncia maqnénca não detectam o problema. Eles apenas
servem para afastar a possibilidade de outras doenças, como tumores. Na maior
parte das vezes, não são necessários. O diagnóstico da enxaqueca é clínico. feito
no consultório a partir do histórico do paciente e de testes neurolóçicos .

- Sinusite causa enxaqueca /

Essa confusão é muito freqüente. Na verdade. as sinusites crônicas não causam

dor de cabeça. As agudas sim, mas não têrn característica de enxaqueca. Como a

própria enxaqueca pode causar congestão nasal, a confusão aumenta.
- Não tem tratamento ,

Ainda não há cura, mas hoje existem tratamentos que diminuem muito ou até
acabam com as crises. Além dos medicamentos que são tomados na hora da dor,
quem tem mais de três crises por mês ou sente dor muito forte, ainda que de vez

em quando. pode ter de passar portratamento preventivo com remédios.
-Acupurnura resolve o problema
Os estudos são controversos. Enquanto alguns mostram bons resultados, outros
não provam a eficácia para essa doença. Oficialmente, o poder terapêutico da

acupuntura para enxaqueca não está confirmado no meio científico, mas o que
médicos e pacientes relatam é que, na prática. muitas pessoas se beneficiam do
método.

-----
�. --'------
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GIL SALOMON de euforia tomou conta dele e fez com que começasse a tirar os trajes de vôo.
;

Abriu a portinhola e saiu ao sol sem os trajes, totalmente nu. Nu como todos em seu planeta
antes da grande catástrofe. Não lembrava em nada o ser metálico que saíra para a primeira
investigação. Agora ao lado da nave, com o sol a pino, suas penas brilhavam e refletiam um verde
intenso. O penacho vermelho sobre a cabeça fazia com que parecesse uma exótica ave, saída de

algum fantástico paraíso .

Juntou as mãos e abriu as asas namilenar postura de agradecimento por estar vivo e presenciar
o planeta que dará aos seus urna chance de sobreviver. Começou então, lentamente, a bater as

asas. Fazia-o delicadamente, como num sonho, temeroso de quede repente o ar pudesse lhe faltar.
Ergueu-se um pouco do chão e sobrevoou em círculos o local. Seus.olhos viram um mundo tão

parecido ao seu, antes da tragédia e da radiação, que duas lágrimas cristalinas de emoção caíram

no espaço. Toda essamaravilha poderá ser nosso lar, pensou... ,

Longe dali, numa colina sombria, o general comandante acompanhava a contagem regressiva.
Vários auxiliaresmunidos de instrumentos e potentes binóculos observavam a região.

Nove, oito ... quatro, três... .

General, tem um enorme pássaro na zona da explosão.
. .

...dois, um, zero ...
,

A noite os noticiários transmitiram a entrevista do general comandante.
- General, como foi o primeiro teste atômico a céu aberto?
- Um suçesso .

- As medidas de segurança adotadas foram suficientes?
- Mais do que suficientes, pois além de um pássaro detectado praticamente no momento-da

•

explosão, temos certeza de que não havia nada num raio de centenas de quilômetros.

,

•

••

•
•

O lugar era ermo. A vegetação, embora variada, não tinha altura suficiente para encobri-lo.
,

kif. A nave,'com o impacto, afundou um pouco e foi fácil cobri-la com galhos. Se alguém passasse
R .

.

� voando por cima da região provavelmente não a notaria. Andou um pouco em volta da nave e

Ilembrar o que o distraiu a ponto de esquecer de ligar o sistema que o poria em órbita ao redor do
iI'!:<

�: planeta. Censurou-se por não ter deixado a aproximação por conta do controle central. Mas não,

g�mais uma vez seus impulsos o haviam levado a querer desafiar o desconhecido. Já não lembrava
�:. de quantos sóis havia se aproximado, desde que saiu de seu sistema, em busca de U1U planeta

gêmeo, um lugar onde pudesse se estabelecer com o que restava de sua raça.

� Certificou-se de que a nave estava devidamente camuflada e entrou pela abertura que dava

� acesso à sala de controles. Encostou a mão num controle digital e leu as informações que o
,.,

�...; controle central processava naquele momento. Composição atmosférica, temperatura, pressão.
�?Comparou-os com os dados do seu planeta e concluiu que poderia sair sem seus pesados trajes
:= protetores. Sorriu ao lembrar que havia entreseus amigos alguns que, apesar de todo avanço
i?: científico, ainda insistiam na tese de que o seu planeta era o único capaz de evoluir para a vida.
�r .

�.� Sentiu orgulho a\) tomar consciência de que era o único a comprovar o contrário. Um sentimento
)

I
•

)
,
,

)

CINEMA

[

)

,

• �� ARCofRIS CINEMAS
SHOPPING BREITHAUPT

HCine 1

2": JOGOS MORTAIS 3
•

�lr Duração: 1h44 . Legendado
r : Horário: 1Sh - 17h - 19h - 21h

SI.' (diariamente)
, Class.: 16 anos

�t \

•

-'"

"', Sinopse - Na trama, Jigsaw (Tobin
o' Bell) desapareceu. Corn sua nova
,�, aprendiz, Amanda (Shawnee

Smith), o manipulador por trás dos

ol cruéis e intricades- jogos que 'I

Bll aterrorizaram uma comunidade e

�,_.,desconcertaram a polícia iludiu sua
._.1\.

..

captura e surruu mats uma vez.
25· Enquanto detetives da cidade se

.e: mexem para localizá-lo, a Dra. Lynn
�:, Denlon (Bahar Soomekh) não tem

sIr ciência de que está prestes a se

IS! tornar a mais nova peça de seu cruel

,. jogo de xadrez. Uma noite, depois
c-: de terminar seu turnó no hospital,
.,- "l- Lynn é seqüestrada e levada para

•

( r. um armazém abandonado onde ela
"� encontra Jigsaw doente e à beira da

morte. Ela recebe ordens de mantê-
lo vivo durante o tempo que for

"I necessário para que Jeff (Angus
1"".

Macfadyen), outra de.suas vítimas,
�s complete seu próprio jogo.
R Correndo contra o relógio dos
(J: batimentos cardíacos de Jigsaw,'
O (Lynn'e Jefflutam para passarem por'

cada um de seus cruéis testes, semc':

"!'
saberem que ele tem um plano

': muito maior para eles.
( , ",

... 'J
_

1 �

Cine 2

AS TORRES GÊMEAS
V!; Duração: 2h08 - Legendado

Horário: 16h40 - 21h20

(diariamente)
Class.: 12 anos

•
ACASADOLAGO

Duração: 1h40 - Legendado
Horário: 14h30 - 19h20 (sábado,

CJ
domingo, quarta,

-

" feira)
:. 19h20 (segunda,

quinta e sexta-

quinta-terça e •

• AGENDA CULTURAL
•

: ....
I • feira)

Class.: 12 a'nos
. .

•

c
Cine 3 �� DIA NACIONAL DA

CULTURA

Quando: domingo, S
•

Onde: Praça Angelo Piazera
Horário: a partir das ISh
Quanto: gratuito

.

Quanto: 1kg de alimehto não

perecível.
Quando: até segunda-feira, 27
Onde: Biblioteca Unerj
Horário: das 8h às 22h

Quanto: gratuito

I
, 13

I
j
I
! (:

O BICHO VAI PEGAR
" Duração: 11130 - Dublado
Horário: 14h (sábado, domingo,

'.;. q�arta, quinta e sexta-feira)
Class.: livre

�� APRESENTAÇÃO PROJETO
"Música para todos"

Quando: sexta-feira, 10
Onde: Pequeno Teatro Scar
Horário: 191130

Quanto: gratuito

�� FESTA ANUAL DOS

IDOSOS (Guaramirim)
Quando: domingo, S
Onde: Parque de Eventos
Horário: início às 8h

Quanto: gratuito

t: EFEITO BORBOLETA 2 �� APRESENTAÇÃO DA
CANTORA SCHEILA ANJO

\Quando: quinta-feira, 9
IOnde: Pequeno Teatro Scar

Horário: 20h30
�� MOSTRA DE ARTE
EXPOPROF

,

r-

Duração: 11133 - Legendado
.. Horário: 16h - 17h50 - 19h40
c 211130 (diariamente) I

Class.: 14 anos
•
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O CORREIO DO POVO ANORAMA ,

"

I EXEMPLO: "EU QUERO PRESERVAR'A NATUREZA", ENFATIZA
•

•

•

•
, .

KELLY ERDMANN
... .,) ------------

� Mário Schumacher
abandonou a vida na

cidade e nem pensa em

sair do meio do mato

}ARAGUÁ DO SUL - Schetz

! : I é o nome de um dos esquilos que
comem na mão de Mario

Schumacher, 61 anos, campeão
"' de bom humor. O aposentado

mora sozinho no sítio comprado
em setembro de 1990 no Bairro
Três Rios do Norte, interior de
Jaraguá do Sul, e em meio à

natureza só quem quebra o

silêncio é a mulher, que o visita

quase todas as semanas, e os

animais à procura de alimento.
Este, aliás, é geralmente dado

pelo próprio ambientalista, que
,

diz ter encontrado a paz.

Segundo ele, os trêsesquilos
apareceram há cerca de oito

anos. Ariscos, tentavam comer

as bananas deixadas em 'um

rancho, nos fundos da casa. Mas,
Schumacher começou a

observa-los e logo depois,
inventou umamaneira eficaz de
atrair os visitantes. Na ponta de
uma vara de seis metros de

comprimento colocava pedaços
da fruta. Os animais não

resistiram ao carinho do

aposentado e em pouco mais de
dois meses estavam se

alimentando sentados no colo
dele .'

Quase domesticados, os

bichos têm hora para aparecer.
"Eles vêm perto das 7h, do
meio-dia e ao anoitecer",
explica. Com pequenos pulos ao
longo dos galhos de árvores, se

, /,

aproximam e ate aceitam as

brincadeiras que Schumacher
faz. "Hoje o Schetz veio e eu

disse pra ele comer no meu

ombro. Colocava banana perto
das patas dele e tirava até

subir", conta entusiasmado.

,
A paixão pelos esquilos

• •

também é estendida para outros
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Motoristas não concordam em
,

fazer aulas para renovar CNH

Com 71 anos de idade, Adolpha Mahfud, não vê novidades no curso

}ARAGUÁ DO SUL,- O

aposentado Adolphe Mahfud é
um dos inúmeros condutores
catarinenses obrigados a passar

por 15 horas/aula de direção
defensiva e noções de primeiros
socorros. Depois de 36 anos de

habilitação, na opinião dele, o
,

ideal seria dispensar as pessoas

que têm CNH "s antigas. "Com
71 anos de idade não vejo mais

muitas novidades nesse curso",
comenta.

Mesmo não aprovada pela
maioria dos motoristas com

Carteira N acionai de

Habilitação anterior a 21 de

janeiro de 1998, a exigência está
no Código de Trânsito
Brásileiro. Conforme explica o

instrutor Dinael Machado, a

reciclagem é de 15 horas/aula e

o custo máximo autorizado pelo
Detran (Departamento
Estadual de Trânsito) é de R$
8,46 referente a cada uma delas.
Assim, a renovação deve custar
cerca R$ 126.

Depois de participar do
curso, oferecido pelos centros

, de formação de condutores

(CFC
/

s), é necessário esperar
o certificado de' conclusão,
emitido também por essas

instituições. A resolução 168/
04 do Contran (Conselho
Nacional de Trânsito) só

autoriza tirar uma nova CNH

aqueles que tiverem assistido às
aulas teóricas. Em outros locais
do país, isso pode ser

substituído por provas. Só que

segundo Machado, o Detran de
Santa Catarina preferiu adotar
a segunda opção dada pelo
Código de Trânsito Brasileiro,
ou seja, exigir a atualização.

Na estrutura curricular do
\

módulo de direção defensiva

(10h/a) estão explicações sobre
como evitar acidentes, normas
gerais de circulação e conduta,
infrações e penalidades, entre
outros. Nas' cinco horas/aula
restantes, é a vez de relembrar
noções de primeiros socorros,
como: sinalização de locais
onde tenham ocorrido
acidentes, acionamento de
recursos em caso de colisões e

cuidados com vítimas.
Mesmo não aprovada pela

maioria dos motoristas

habilitados antes de 1998, a

opção do Detran catarinense s6
deve ser modificada quando o

Estado tiver equipamentos
eletrônicos especiais para as

provas. Inovação que, de acordo
o

com o instrutor Dinael
Machado pode demorar por
causa da falta de estrutura física
dos Ciretran /

s. (Kelly
Erdmann)

,

NOVA YORK - A cantora

colombiana Shakira e a banda
de reggae ton Calle 13, de Porto'
Rico, dominaram o 7a Grammy
Latino, realizado na' noite de

quinta-feira, na Madison

Square Garden, emNova York.
Shakira confirmou o

favoritismo de quem liderava
as indicações, abocanhando
quatro prêmios: os de gravação
do ano e canção do ano, por La
Tortura, e os de álbum do ano e

álbum-vocal pop feminino por

Fijación Oral Vol. 1. Já os

rapazes do Calle 13 ficaram

•

Shakira e banda Calle 13 dominam Grammy Latino, brasileiros são coadjuvantes

•

-

FOTOS: PIERO RAGAZZI OE FREITAS

Grammys namão: um de álbum
de MPB, pelo CD Segundo; e

ou tro de canção brasileira
/

(Caminho das Águas, de

Rodrigo Maranhão, que ela

gravou em seu novo disco).
Os amigos Chico Buarque, com
o CD Carioca, e Ivan Lins, com
Acariocando, concorriam ao

Grammy Latino de álbum de
cantor e compositor, mas foram
vencidos por Como Un Campo
de Maíz, de Pablo Milanés, Vale
lembrar que, no Grammy Latino
de 2005, Ivan teve melhor sorte,
pelo feito inédito: levou o

•

animais. No pátio do sítio,
existem patos, galinhas, cabras,
porcos e uma cadela, todos
convivendo em harmonia com

adquiridos pelo aposentado
quando estavam prestes a ser

transformados em uma

plantação de banana. "Comprei
, para impedir o desmatamento,
que ia acabar com as nascentes

de água daqui", lembra.
Agora, com o sítio

recuperado, ele pensa em iniciar

uma nova investida. EIU

dezembro começa a construir

um galpão e a arrumar o terreno

para transforrna-Io em uma

reserva ecológica própria ao

turismo. Preservar o meio

ambiente é o objetivo de

Schumacher, que nem cogita a
-

idéia de abandonar o local, os

esquilos e as árvores por ele

plantadas.

prêmio, de melhor álbum do
ano, com o CD Cantando
Histórias. Foi o primeiro disco
cantado em português a ganhar
naquela categoria.
Roda Carioca, de [ovino
Santos Neto, e Aystelum, de
Ed

o

Motta, perderam na

categoria álbum de jazz latino,
enquanto aBandaMantiqueira
e o saudoso Moacir Santos
foram vencidos por Bebo
Valdés, na disputa em álbum
instrumental. A TNT exibirá
a cerimônia no dia 10, à Oh30,
e reprisa no dia 11, às 11 horas.

I
"
o

/

os passaros que se amontoam

em volta de árvores frutíferas.
De acordo com Schumacher, a

maioria delas foi plantada
depois da compra dos 490 mil
metros quadrados de área,

Esquilo Schelz faz pose para fotógrafo ,mostra que de timidez não tem nada e aproveita para matar a fome

,COIU o troféu de revelação,
desbancando a cantora brasileira
Céu, que concorria na mesma

categoria.
Por falar em brasileiros, eles

concorriam em li das principais
.

premiações da noite, entre
'. . '"

compositores, intérpretes,
produtores e engenheiros de
som, mas, 110 final das contas,
tiveram de se contentar mesmo

álbum infantil latino, com seu

CD Adriana Partirnpim - Show

(Xuxa Festa - Só para Baixinhos
Vol. 6, de Xuxa concorria na

mesma categoria).
O músico Sérgio Mendes era a

grande aposta brazuca em

gravação do ano com Mas Que
Nada, que teve participação do

grupo gringo Black Eyed Peas. S6

que ele disputava pau a pau com,
Shakira e, na queda de braço, a
bela colombiana venceu. Mendes
levou a melhor em álbum pop

conternporâneo brasileiro, com
o CD Timeless. Ainda nas

disputas específicas em música

brasileira, saíram ganhadores:
•

Aline Barros & Cia, de Aline

Barros, em álbum de músic'a
cristã em língua portuguesa;
Hoje, dos Paralamas do Sucesso,
em álbum de rock brasileiro;
Universo Ao Meu Redor, de
Marisa Monte, eIU álbum de

samba/pagode; Roberto Carlos,
em álbum de música romântica;
e VidaMarvada, de Chítãozínho
& Xoror6, em álbum de música

regional ou de raízes brasileiras.
'

A cantora Maria Rita deixou a

cerimônia carregando dois

, ' �

com os prermos na seçao
dedicada à música brasileira.
Com exceção de Adriana
Calcanhotto que, como

Adriana Partimpim, ganhou em

,

, •

•

v
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PODER DE fOGO: IRÃ TESTA MíSSEIS DE MÉDIO E LONGO ALCANCE NO GOLFO PÉRSICO

res

� Armas da República Islâmica,
garantem capacidade de defesa
'em eventual ataque estrangeiro

Sharon é acusado pelo massacre de palestinos em Sabra e Chatila

,
.

c.om uadro e inlec ão As forças armadas do Irã
•

anunciaram ontem que
, O estado de saúde do ex

primeiro-ministro de Israel,
Ariel Sharon, em coma desde
janeiro, ,piorou ontem,

obrigando os médicos a levá-lo

para uma UTI do Hospital
Shiba, onde tentam controlar

•

a infecção que afetou o

funcionamento do coração.
'

Nos últimos dias o quadro
,

clínico de Sharon" se
, 1'-

deteriorou, embora o ex-líder
israelense se encontre em

condições estáveis. Os médicos
temem que, devido á idade

avançada -78 anos -; outros

órgãos vitais sejam afetados',
mas, por enquanto, todos
funcionam normalmente,
exceto o coração.

Fontes médicas do hospital
afirmaram que a vida de

"

testaram "com sucesso" três
modelos de mísseis de longo
e médio alcance durante as

manobras "Grande Profeta
II", que são realizadas no

Golfo Pérsico. "Os Guardiães
,

da Revolução lançaram hoje
(ontem) dezenas de mísseis

Nur (luz), que atingiram os

alvos predeterminados nas

águas do Golfo Pérsico",
informou a televisão pública
da República Islâmica.

Segundo o

subcomandante do Exército
dós Guardiães da Revolução,
general Fadawi, nas

operações, foram usados
diferentes tipos de mísseís de

, ,

longo alcance - Nur - e de
médio alcance - Kowsar e

Sharon não corre risco. O, ex

primeiro-ministro já tinha sido
transferido para uma unidade
de cuidados intensivos em

agosto devido ao mau

funcionamento dos rins e dos

pulmões.
'Sharon nasceu na vila de

Kfar Malal, território palestino
administrado pelo Reino

Unido, , em 27 de fevereiro de
1928, sob o nome russo de Ariel
Scheinermann.

Figura altamente polêmica
e atuante desde o nascimento
do Estado de. Israel, em 1948,
foi um dos oficiais de maior

destaque no Exércitos,
comandando operações
militares

• •

cruciais que
influenciaram fortemente a

trajetória israelense. Nasr.
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I A rede de televisão, que
emitiu imagens do disparo de
diferentes tipos de mísseis

em terra, informou que os

projéteis foram disparados de
forma simultânea e

dernonstraram parte do

potencial militar iraniano.
Os mísseis foram lançados de

plataformas terrestres e das

embarcações Tundar e

Zulfaghar.
, O uso dos mísseis Nur,

com um alcance de 170
quilômetros, permite ao Irã
dominar todas as partes do
Golfo Pérsico e grande parte
do mar de Omã. As
manobras militares têm como

objetivo demonstrar a

capacidade defensiva do

país, numa nítida resposta às

ameaças de um' eventual

ataque dos Estados Unidos.

. Onde é:
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',Em _Ioi� e_sivo de fóbrim em Jamguó do Sul, a Yang fashion 10"10 o coJe{ão moda praia 7 ressaltando o brilho do sol e o calor do verão. A"
.

. ,,\'.- ".

,':de.IJI'odPJOs 5efJoe II rendendo da moda brasileiro paro esta femp�, (OlD tons dorm, mmu80dos e estampas Dorais. O Diferenõal da Yang está na (Onfeqio de '

.
.

. :','."," ".6mims que valorizam omlpO da mulher ofendendo ó todos os manequins. E com exdusMdade na Iojo de Joraguá do Sul, os dienfes podem montar seus
.'. .

próprios coslBofos; ·bem comD adquirirpep _bas tudo opr. de fábrica. Yang, que quer: dizer brilho do soI� energia positiva, for,. e luz do diu;••011 o cria1ÕO
,<

d"_$ e de aulo noyo (Olepi�. USDrYang Fashion é oma fo� de levo, toda esta energia poSitiva para que todo dia de pfeia seio tão maravilhoso quanto outro.
Na Yang você e�(ontm biquínis, �lIi� «Ingus; thapéust bolsos, adulto e infantil, vestidos, blusas e toda o tmha filness.

.
.

,

�'."'''''
,
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O C0RREIO DO POVO

No Iraque

Mortes
Autoridades
encontraram

• •

iraquianas
ontem 56

corpos com marcas de
tortura em diferentes pontos
de Bagdá. Aparentemente,
os mortos foram vítimas da

•

violência sectária. Os corpos
são de homens com idades
entre 20 e 45 anos.

Milicianos xiitas têm sido

responsabilizados pela maior
parte das mortes sectárias,
que aumentaram muito

depois do ataque a uma
, .

mesquita na cidade de
Samarra, em fevereiro.

Em Taiwan

Corrúpção
Procuradores de Taiwan
informaram ter evidências
suficientes para indiciar o .

presidente Chen Shui-bian
�

por corrupçao num caso

relacionado a um fundo
diplomático secreto,
aumentando a pressão para

•

que renuncie.

O anúncio da Alta
Procuradoria foi feito depois
da investigação sobre como

o escritório do presidente
. ,

manejou o fundo, que é

usado para financiar esforços
,diplomáticos no exterior.

Fashion'
Rua BemardolDo� 432, BilEpmd"Ame: 47.3275-3290 - Jaraguá do Sul �C
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