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IMÓVEIS

GIROLLA IMÓVEIS LTDA
Rua Barão do Rio Branco, 650 - Centro

Jaraguá do Sul - se
Fone (47) 3275-5000
girolla@g'rolla.com,br
www.girolla.com.br

www.studiofm.com.br

Do dia JOde Outubro ao dia 04 deNovembro:
Sócio ••••••R$ 15.00 Não·Sócio•••••••R$ 25,00

Do dia 04 de Novembro ao dia 10 de Novembro:
Sócio••••••R$ 15,00 Não·Sócio •••••••R$ 30,00

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

\

Informações: Tel. 3371· 0122
E-mail: llUE.le..ruli(tnI.1y.D.Q1.c..qnL�_t.:
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21 ESPAÇO CASSULI

Corte de
•

energia
•

sem aVISO

prévio é ilegal
,

81 REFORMADA

Fiéis aguardam
reabertura da

Igreja Matriz

81 SOB RODAS

Mato na ciclovia

gera reclamação
•

51 NO AR

Agência investe
em informação
e evita
transtornos

51 SCHROEDER

Contribuintes

podem
•

renegociar
dívidas

,

51 SO ELAS

Evento reúne

agricultoras em

Guaramirm
,

71 PRODIGIO: ATLETA JARAGUAENSE VENCE COPA CONTESTADO
•

Maysa Pianezer

conquistou, com
uma etapa de

antecedência, o
título da Copa
Contestado em

duas categorias -

65cc e batom, A

atleta, de apenas
13 -

anos, e um

dos destaques da
Motovelocidade
ern Santa
Catarina. Ela

dispu ta ainda o

Estadual e
também a Copa
Vale,

,
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II EDITORIAL

,

No Orçamento da União

para 2007 estão previstos R$
2,026 bilhões para
investimentos em Santa

Catarina, dos quais R$ 300
milhões já comprometidos
com a duplicação do trecho
Sul da BR-101 e outros

R$426' milhões que o

Departa-mento Nacional de
Infra-estrutura e

,

Transportes pretende aplicar
em rodovias federais, portos
e em contornos ferroviários

•

•

suspeita de supe rfa
turamento logo no primeiro
ano de governo do

presidente Luiz Inácio Lula
,

da Silva e, posteriormente,
do Tribunal de Contas da

União, ainda é uma icógnita.
Mal saiu do papel e foi,

embargado juntamente corn

outras obras espalhadas por
todo o país e sob a mesma

suspeita. Na semana passada
o TCU deu sinal verde para
sua

-

exe cuçao.

...."Na semana passada o TeU deu sinal verde

para a execução da obra. Aparentemente,
bastaria sanar algumas questões burocrãtícas"

,

I
,

,

no Estado. Os projetos de
desvio da malha ferroviária
de centros urbanos ern

.desenvolvimento que em

nada dependem hoj e dos
trens de carga, ou em

I, municípios onde este tipo de
, .

transporte e importante, mas

que causa .problemas sérios

ao fluxo do transporte
rodoviário e de populações
. . ,

Inteiras e assunto que
interessa dir e tarnenre a

J araguá do Sul. Projeto
desenvolvido a partir de
1999, beneficiando também
a ,vizinha Guaramirim,
enfrentou investigações de

II FRASE •

Aparentemente, bastaria
sanar algumas questões
burocráticas e tudo estaria

resolvido. Durante a

campanha eleitoral,
inclusive, o deputado federal
e relator do Orcamento da

.o

! União para 2006, Carlita
Merss, já havia sinalizado

positivamente, desde que a

pendenga com o TCU fosse
resolvida. Alguns milhões
estariam reservados para a

obra, segundo o mesmo

parlamentar. Entretanto, o

que se viu na segunda-feira
em Florianópolis, quando da

realização de um dos vários

II CORREIO DO LEITOR
I '

O CORREIO DO POV.O

•

•

seminários' programados para
capitais de estados
destinados a uma avaliação
da proposta orçamentária
para o ano que vein não foi
nada animador, As

prioridades no Estado para'
desvio da malha ferroviária
-' .

sao os projetos que
Call temp lain as cidades de

. Joinville e São Francisco do
Sul, conforme o dito pelo
consultor de orçamento da
Câmara dos Deputados. A
primeira na condição de
maior cidade ca tarinense,
também maior reduto
eleitoral do governador

,

reeleito; a segunda como

cidade sede de um dos mais
. , .

importantes portos mantimos
do Sul do país. Sobre o

contorno ferroviário de

Jaraguá do Sul nada se

falou, se é que alguém
pe rgu n to u. Ainda te,mos
representação política na

Assembléia Legislativa e na

Câmara dos Deputados.
Impossível imaginar que na

Capital ou em Brasília nossos

atuais deputados nada
saibam sobre o assunto.

,

Quem não deve, é bom,
dizer, ficar restrito a quatro
paredes. A população deve

..

e tern o direito de ser

informada.

"Geriatras, me aguardem! Vou botar fogo no asilo"
•

+Oa sempre espirituosa cantora, Rita Lee.
,

atraso.

A empresa alegou que o

consumidor, qual seja, um

I condomínio, era Uln devedor
I :_

•

•

•

,

freqüente, tendo sido, inclusive,
condenado em ação de cobrança
de débitos. Segundo a empresa
de energia elétrica, o

condomínio teria se declarado
,

objetivamente devedor ao

ingressar com a ação judicial
(mandado de segurança) contra
o corte no fornecimento de

energia, entendendo ser possível
a interrupção 110 serviço.

No entanto, em primeiro
grau, o condomínio garantiu o

restabelecimento de energia,
porque os artigos 22 e 42 do

Código de Defesa do
,

, Consumidor (CDC) impediriam
-

a suspensao, uma vez ser o

'fornecimento considerado
essencial e, por isso, de prestação

,

connnua.

Por sua vez, o Tribunal de
,

Justiça de Alagoas, negou o apelo
,

da empresa, sob o argumento de

•

. '

, Janaína Elias Chiaradia
Marcatto, advogada
integrante do Escritório
Cassuli Advogados
Associados.

que se faz' necessário que os

consumidores sejam avisados

previamente sobre a suspensão,
- '

o que nao ocorreria no caso em

análise.
No recurso apreciado pelo

STJ, o relator, ministro Teori
�

Albino Zavascki, destacou que
a regra do CDC não é absoluta.

Deve, sim, ser conjugada com a

Lei 8.987/95, que dispõe sobre o

regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos.
Ern seu artigo 6°, a lei possibilita

Novo Caminho para a Paz
Muito se tem discutido a respeito da

necessidade de melhor distribuirmos a renda
em nosso país e 110 Inundo. De melhorarmos

-,

a qualidade de vida das pessoas. De gerarmos
oportunidades e garantirmos o acesso do
chamado cidadão comum à economia de

consumo, garantindo, inicialmente, recursos
para sua própria sobrevivência e de sua

família, De diminuirmos a enorme diferença
que separa os mais ricos dos mais pobres.

Alguns iluminados deixam o discurso
,

para praticar a ação. E o caso do Prêmio Nobel
da Paz de 2006, Muhammad Yunus, um
ilustre desconhecido para a maioria das

pessoas. Na realidade, o economista bengalês
não esteve presente em nenhuma frente de

negociação de conflitos bélicos. A sua guerra

começou emmeados da década de 70, quando
resolveu atacar a miséria em Bangladesh,
então país 'mais pobre do mundo.

Sua luta parte da tese de que a miséria só

se instala porque os mecanismos tradicionais
,..., .. ,...,

sao incapazes, mcompetentes ou nao querem
gerar condições para que as pessoas
desenvolvam, através de suas próprias
habilidades, as condições necessárias para

gerarem sua própria renda. Naquele
momento, depois de ter procurado, sem

sucesso, solução nos organismos
internacionais, Yunus iniciou, usando seus

próprios recursos, um liOVO modelo de

geração de oportunidades, o que hoje
conhecemos por microcrédito. .

Empréstimos de pequenos valores em

condições diferenciadas e a garantia, na
maioria das vezes, é a única coisa que a pessoa

possui, que é a própria palavra ou

,

•

simbolicamente o aval solidário de parentes
ou vizinhos. Uma exigência sempre é

definitiva: que a pessoa desenvolva uma'
atividade produtiva. Os resultados e seus

desdobramentos foram e são tão fantásticos '

que mudaram completamente a realidade
econômica e social daquele país e de vários

outros que passaram a adotar o microcréditos
ao 1011g0 dos últimos anos.

)
, O modelo se espalhou pelo mundo e

acabou chegando ao Brasil. Em Sant�
Catarina, 19 organizações de microcrédito

desempenham este papel cobrindo todas as

regiões do estado. Em nosso estado, em pouco
mais de 7 anos de atuação, o programa já fez)
mais de 95 mil atendimentos,
proporcionando empréstimos na ordem dei
mais de R$ 250.milhões. O Microcréditq
produtivo e orientado de. Santa Catarina,'
resultou na manutenção de mais de 145 mil
postos de trabalho, além de gerar ainda outrosJ
23 mil novos empregos. "

,
'

E importante ressaltar que mais de 500/ü,.
das operações são com empreendedores d1
pequenos negócios informais e 'a

inadimplência do sistema é inferior a 5%,.na
média. Até o mês passado, Muhammad Yunus
era conhecido como o Banqueiro dos Pobres,
título de seu livro que conta toda a história
do microcrédito mundial. Hoje, o estamos,
reconhecendo como mensageiro da Paz, que

,.. . .. ,...,

nao se coriquista por impcsiçao ou

negociação e, sim, pela igualdade no acesso e

geração de oportunidades.

Luiz Carlos Floriani, Vice-Presidente da Associação
das Organizações de Microcrédito de se

.

•

A hepatite C é uma questão de saúde pública
O país deve se preparar para um grande boom

dá Hepatite C a partir de 2011. Todas as pessoas

que receberam sangue antes de 1992 têm grandes
riscos de estarem infectadas e não saberem. Antes
disso, o sangue destinado às transfusões não era

analisado para detecção do vírus da hepatite C,
pois não seconhecia completamente essa forma
de hepatite. Hoje em dia, já sabemos que essa

doença pode não se manifestar por até 20 anos.

Por essemotivo, cerca de 90% dos contaminados
desconhecem suas condições e descobrem que
estão infectados em um estágio já muito

avançado. Como age silenciosamente a doença
raramente provoca sintomas. Sem dar sinais,
.evolui para quadros graves, como cirrose ou

câncer; sern que o paciente perceba o risco que ela
representa para sua saúde. Isso faz da hepatite C
urn dos mais sérios problemas de saúde pública
110 Brasil, sendo a principal causa de transplante
de fígado lia país',

A estimativa da Organização Mundial da
Saúde (OMS) é de que, nomundo, 170 milhões
de pessoas sejam portadores da doença. Os
números nacionais também preocupam. De
acordo com estimativas do Ministério da Saúde,
cerca de 2 milhões de brasileiros podem estar

infectados pelo vírus HCY, ou seja 1,50/0 da

população. Outro dado preocupante do
•

Ministério é que a hepatite C apresenta a taxa-de.
mortalidade com maior crescimento no país,

tendo aumentado 30,6%, em média, no ano

passado. Sabe-se que o vírus é transmitido pelo
contato com sangue humano contaminado e

atualmente, as formas mais comuns de
transmissão incluem o uso de drogas com agulhas
e seringas compartilhadas e acidentes com

material contaminado que corte ou fure a pele,
como lâminas, bisturis, alicates e agulhas.
Utensílios de salões de beleza, consultórios
dentários e estúdios de tatuagens e piercings
podem oferecer risco de contágio se o material
utilizado não for descartável ou'esterilizado de
forma adequada. Nesse tipo de hepatite, o risco

da contaminação por relação sexual é muito

baixo, diferente do que ocorre corn a hepatite B.
Ao contráriodo que alguns pensam, viver na

mesma casa, apertar amão, abraçar ou beijar uma
pessoa com o vírus não traz nenhum risco de

contaminação. Nada impede de que o portador
da hepatite C possa ter uma vida normal. A

doença tem grande chance de cura. Çerca de 200/0
, dos infectados eliminam o vírus

espontaneamente, Dos 800/0 restantes, cerca de
dois terços, quando tratados corretamente, são

curados. Diagnóstico precoce e tratamento

adequado são fatores primordiais para que o

paciente recupere sua saúde.

Dr. Rafael Sani Simões, médico especialista na área
de doenças infecciosas e parasitárias.

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail

redação@jornalcorreiodopovo.com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251 200,
Caixa Postal tê. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

. ,...,,;.,,.

a mterrupçao apos aviso previo,
nos casos de inadimplemento.
No entanto, de acordo com o

ministro Teori Zavascki, ante a

falta do aviso, corno no

julgamento, é ilegítimo o corte.

"Sendo assim" para haver

legalidade no corte de energia
elétrica, há necessidade de aviso
prévio ao consumidor.

O CORREIO DO POVO
Fundado em 1 O de maio 1919 '

Segundo entendimento da
Primeira Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), em
recente julgado (17/10/06), para
poder haver a suspensão' de
energia elétrica, há necessidade
dos usuários inadimplentes
serem previamente avisados
sobre o corte de energia elétrica,
sob pena de tal atitude ser tida
como ilegal.

Deterrninada companhia de

'energia elétrica pretendia,
perante o Superior Tribunal de
Justiça, mudar uma decisão de

segunda instância que
rest-abeleceu o fornecírnento de

energia de urn condomínio corn

"300 apartamentos, mesmo

\ estando com o pagamento em

Sem aviso prévio, corte de

energia por falta de

pagamento é ileg,al

f)

Diretor edhorlal/adrninístrativo: Francisco Alves
,

Editora: Patricia Moraes

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251,,2001 Caixa Postal 191 Centro I

'

Jaraguá do Sul, 5C ITel.47 3371, 19191 Fax 3276-32581 Plantão'
Redação:8835' 18 11 I Plantão Comercial: 88351872
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I
com e rei a I@jornaleorreiodopovo.com.br
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PREVISÃO: REGIÃO DEVE SER ATENTIDA POR JOINVILLE

CELSO MACHADO

•

•

•

... Lideranças políticas não admitem, mas'
decisão pode estar ligada ao desempenho de
,

�HS em Jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL-
Nenhuma das lideranças do
PMDB ou do PSDB ( partidos
que ocupam todos os cargos)
admitem, mas o fraco desem

penha do governador reeleito
•

Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) nas urnas de Jaraguá do
Sul no segundo turno poderia
ter sido determinante para que
a SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional), com abran

gência em Corupá, Schroeder,
Guaramirim e Massaranduba

seja rebaixada à condição de

agência de desenvolvimento

provavel-mente subordinada a

SDR de [oinville, maior reduto
eleitoral de LHS.

.

.

Ele próprio, no domingo que
antecedeu as eleições em

segundo turno, durante visita a

]araguá do Sul descartou a

possibilidade de o município ser

aquinhoado com uma secretaria
de Estado. "Eu mesmo sou o

melhor secretário para Jaraguá
do Sul", afirmou à época. Ao

contrário, Esperidião Amin (PP)
já havia até mapeado um nome,

oferecelldo, inclusive, a

secretaria da Fazenda: o vereador
Dieter Janssen (PP). No segundo
turno Amin levou 59,360/0 dos
votos (41.481) contra 40,640/0
(28.395) dados ao peemedebista.
Ontem, o diretor geral da SDR,
Nilson Bylaardt, confirmou a

mudança, porém não sobre

precisar a qual das chamadas
mesosecretarias, criadas 11a

reforma adrninistrativa do

governo no ano passado, a região
estaria subordinada: se a

]oinville ou Blumenau. A

terceira edição do projeto de

descentralização administrativa

prevê a criação de oito

secretarias regionais com status

de secretaria de Estado nos

municípios de Chapecó, Joaçaba,
Lages, Blumenau, Itajaí,
Criciúrna, Florianópolis e

]oinville. As outras 22 regionais
. , .

existentes passam a ser agencias
subordínadas às cidades sedes da

•

ARQUIVO/CP

"'.

-

Diretor geral da SDR, Nilson Bylaardt, confirmou ontem, a mudança

110va estrutura. O projeto prevê,
também, a criação de outras

cinco SDRs, agora agências.
A descentralização da

administração estadual, iniciada
em 2003, também estabelece

•

que, a partir de janeiro de 2007,
50% dos cargos serão ocupados
por servidores de carreira. Em
2008, os 500/0 restçntes por

agentes de desenvolvimento
regional.

.

Legislativo entende que texto precisa ser lido ao vivo na TV
, .

( }ARAGUÁ 00 SUL- Populares
,�que foram assistir a sessão

.ordinária da Câmara de
..J

�Vereadores na segunda-feira à

[noite se depararam com o

inusitado. Na pauta dos assuntos

.
que seriam tratados naquela
.reunião estava a leitura do

"relatório final da CEI (Comissão
iFspecial e Investigação), que
. apurou e constatou (a Comissão)
.irregularidades na quitação de
.débíto da empresa Canarinho
com o ISS (Imposto Sobre

I Serviços) em dezembro do ano
,

passado. E que por problemas'
técnicos, aRBN Tv, pelo sistema.,

-r,cabo, que atinge público
zbastante restrito e que transmite

,las sessões ao vivo mediante

"contrato elu torno de R$ 18 mil
mensais firmado com a Mesa

Diretora do Legislativo, não
pôde levar ao ar as imagens da
sessão. Foi o que bastou para que
a leitura do relatório fosse adiada

para a sessão ordinária de
amanhã (quinta-feira) privile-.
giando a emissora, sob a alegação
de que a idéia era a de tornar

público o conteúdo integral do
documento. Mas que, em sua

essência, já era de conhecimento
damaioria da população, através
de jornais e emissoras de rádio,
desde a quinta-feira da semana

passada. Antes mesmo de

protocolar o relatório na secre

taria do Legislativ.o, o próprio
relator Ronaldo Raulino (PL) já
havia antecipado ao O Correio
do Povo e a outros órgãos de

imprensa que havia indícios

consistentes, segundo ele, de

irregularidades na transação. EI11
abril último, depois de denúncia
formulada pelo secretário geral
do PSB, Emerson Alexandre

Gonçalves, a CEI foi instalada.
Antes, por decisão da maioria

dos vereadores, entre eles os da
base de sustentação política do

prefeito Moacir Bertoldi 11a

Câmara, requer imento pro

pondo que se investigasse a

denúncia havia sido rejeitado.
Posteriormente, por iniciativa
do vereador Rudolfo Gesser
(PP), com, número mínimo de

quatro assinaturas, aCEl acabou
sendo aprovada. Segundo o

relatório, a quitação da dívida ell1

tomo de R$ 194 111il foi feita
com dois ônibus usados através
de lei específica que permite o

pagamento de tribu tos

municipais com bens móveis e

imóveis. A empresa também foi
beneficiada por lei com 50% de
desconto sobre juros e multas,
quitando o restante em espécie.
Mas, segundo o relator, a

operação foi concretizada ern

dezembro de 2005, antes da

vigência de Lei Complementar
,

aprovada pela Câmara a partir
de l°de janeiro de 2006. Duas
notas fiscais emitidas pela
prefeitura datam de 16 e 17 de

j aneiro des te ano. Presidida

pelo vereador Pedro Gar
'cia, tem corno vice-presidente
Eugenio Moretti Garcia

(PMDB), relator Ronaldo
Raulino (PL), além de Dieter

Janssen (PP) , [aime Negherbon
(sem partido) e Terrys da Silva

(PTB) como membros.
I )

.Comando do PTB não aqrada vereador do diretório nacional
BRASÍLIA!JARAGUÁ DO SUL

O ex-deputado Roberto Jefferson,
I'um dos três parlamentares que
tiveram o mandato cassado por
envolvimento cOin o chamado

!;iJli "mensalão", que ele próprio
,CIO'·d�nunciou depois de ter sido

citado como mentor de esquema

r-de corrupção nos Correios,
I continua à frente doPTB, que pode
I engordar um pouco com a
,

I incorporação do PAN (Partido
I dos Aposentados da Nação) já.
i requerida ao TSE (Tnbun«!I

I Superior Eleitoral). No âmbito de
t, J araguá do Sul e. região, a

incorporação do PAN pelo PTB
nada representa, já que o partido
não existia. Mas o vereador Terrys
da Silva, membro do diretório
nacional e único petebista eleito
em 2004, não vê com bons olhos a
continuidade de Jefferson no

,

comando do partido."E uma figura
controversa. Eu, pessoalmente,
procuro não associar o 1101ne dele
ao partido", disse, mesmo que
reconhecendo o poder político de
influência que o ex-deputado
ainda tem no eixo Rio- São Paulo.
"Ele tem uma relação de amor e

ódio com o país""exelnplificou o

vereador, entendendo que o PTB

"perde" politicamente com

Jefferson no comando do
diretório nacional, Terrys não

participou da assembléia nacional
do partido realizada no dia 6 de
outubro, quando a incorporação
do PAN . também foi
ratificada."Acho que o 110SS0

partido carece de uma 110va

liderança para comandá-lo.
Quem é, comprovadamente,
corrupto não pode estar à frente

. de urn partido corn abrangência
nacional e isso foi refletido nas

eleições de ou tubra") disse
,

,

Terrys, em alusão ao fraco

desempenho do PTB nas urnas.

O já extinto PAN também terá
membros no diretório nacional,
em número de três. As regras de
fusão e incorporação de legendas
seguem a Resolução 19.406 do
TSE. De acordo com a Resolução,

QUART•. '=l:IRA, 8 de novembro de 2006 I 3

• MOSAICO' ,

po I itica@jornalcorreiodopovo.com.br

o joio e o trigo
A Câmara de Vereadores acaba de eleger a RBN TV como único

órgão da imprensa local capaz de informar o público sobre o
•

que ocorre naquele parlamento. E o que se deduz com o

adiamento da.leitura do relatório de GEl do ISS previsto para a
•

sessão de segunda-feira à noite. Problemas técnicos impediram
a transmissão da sessão ao vivo, como ocorre duas vezes por
semana. Só para lembrar, a cidade tem três jornais diários, um
deles eletrônico, e três emissoras de rádio, sem contar emissoras
de Gorupá e Guaramirim. Todos haviam noticiado fartamente as

conclusões do relatório já na' quinta-feira da semana passada .

Mas os vereadores, que ocupam espaços quase que diários e

nem sempre merecidos nos outros órgãos de imprensa,
entenderam que, para o relatório se tornar público, seria preciso
ter a TV no ar. Nada, absolutamente nada contra os profissionais
que lá trabalham, todos sempre educados e respeitosos com

colegas de profissão, e muito menos contra a emissora, mas,
perguntar não ofende: se, por azar, o problema se repetir amanhã,
vão adiar de novo? A postura dos chamados "nobres edis" foi
de rachar o bico,

Na mesma
Luiz fienrique (PMDB) entende
que governador não deve ser

pedinte do presidente e que
prefeitos não devem ser pedintes
do governador. Mas a proposta
orçamentária da União de 2007
não tira o Estado desta

condição.Dos R$ 12,7 bilhões
para a região Sul, o Rio Grande do
Sui leva R$ 5,927 bilhões, Paraná
R$ 3,295 bilhões e Santa Catarina,
R$ 2,026 bilhões.

Pressão
No primeiro seminário regional
promovido pelo govemo federal
para discutir a elaboração do

Orçamento da União de 2007 e

realizado segunda-feira em
.

Florianópolis, 160 entidades
sindicais, de classe e

governamentais apresentaram
pedidos e sugestões de
melhorias salariais. Foi quase
que o assumo dominante.
Farinha pouca, pirão pra mim

•

• •

primeiro,

,

. - ''''''. -

a cnaçao, extmçao, mcorporaçao
e fusão de partidos políticos é

livre, desde que sejam
observados a soberania nacional,
o regime democrático, o

pluripartidarismo e os direitos
fundarnentais da pessoa
humana.

,

E nós? 1
Do montante previsto, R$ 300
milhões já estão comprometidos
com a duplicação do trecho Sul
da BR-1 01. Outros R$ 426 .

milhões o Dnit aplicará nas

rodovias federais, nos portos e

em contornos ferroviários. O

Orçamento da União é uma peça
misteriosa. Alguém precisa olhar

pelo lado de dentro e ver se o

contorno ferroviário de Jaraguá
está mesmo incluído.

Ignorados
Mesmo que tenham contribuído
para receber o teto máximo, os
850 mil aposentados e

pensionistas de Santa Catarina,
a exemplo dos 24 milhões no

país, perderam, em dez anos,
60% de seu poder aquisitivo. A
constatação é do presidente da

Associação dos Aposentados e

Pensionistas e ex-vereador por
Joinville, Luiz Cartas de Freitas.

E nós? 2
A pergunta é pertinente porque
segundo o próprio consultor de

Orçamento da Câmara dos

Deputados, Ricardo Volpe, a

. prioridade para projetos de desvio
da malha ferroviária de centros
urbanos em Santa Catarina é para
Joinville e São Francisco do Sul.
Com a garantia de R$24,76
milhões e R$16,81 milhões,

. respectivamente, sem

comlnqenciarnento.

Culpada
Governador reeleito Luiz

Henrique (PMDB) pretende
liderar movimento de

flexibilização da Lei de

Responsabilidade Fiscal, que
limita em 45% os gastos com

salários dos servidores
públicos. LHS disse que isso
tem impedido a contratação,
pelo Estado, de dezenas de

.

pessoas concursadas para
vários setores carentes de mão
de obra qualificada.

Pois é
Jaraguá do Sul não está

.'

contemplada no pr.ojeto de Luiz
Henrique que cria oito secretarias

regionais com status de
secretarias de Estado. A atual
SDR vai ser transformada em

mera agência subordinada a

Joinville. Ou seja, pela vontade de'
LHS não teremos secretário de
Estado, como ele próprio já disse.
Nossa falta de representação
será àmpliada.

Não mudou
,

"Só pode haver reaproximação
quanto houve separação. E,
administrativamente, nunca

houve ruptura. Não se pode
reaproximar aquilo que não
separou". A afirmação é do

prefeito de Blumenau, João
Paulo Kleinübing (PFL), que não

apoiou a candidatura de Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) .

Foi durante visita que LHS lhe
fez no início da semana,

Morreu?
o vice-reitor da Universidade
Federal de Santa Catarina,
Ariovaldo Belzan, defende a

,

criação de uma segunda
universidàde federal no Estado.

Segundo ele, não existem vagas
suficientes para a quantidade
atual de alunos. Perguntar não
ofende: por onde anda aquele
projeto para cursos superiores da
UFSC em Jaraguá? Politicamente,
foi mais que usado.

Espelho meu ...
o ex-candidato a governador
pelo PSB, Antônio Sontag,
mantém, de modo nada

disfarçado, site na internet. O
mesmo do período eleitoral
agora encimado pela sigla do

partido, Ao estilo LeorelBrízola,
que por décadas foi voz única
do diretório nacional do PDT
Incluindo aquele currículo de
menino pobre" •
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•

! Duplo retorno
I Com a confirmação de que o deputado estadual Mauro Mariani
: (PMOB) voltará para: o comando da Secretaria estadual de Infra-
I

,

! estrutura em 2007, quem comemora e o deputado federal Paulo
I Bauer (PSOB). Segundo candidato mais votado à Câmara
•

•

j Federal, Mariani deixa a vaga para o tucano, que ficou como
,

I primeiro suplente da coligação. Era o que Luiz Henrique havia
l anunclado.oe antemão em visita a Jaraguá do Sul pouco antes

I do segundo turno, como forma de garantir a representação•

i política da cidade, que não elege� nenhum deputado.
I -. . '

.
�

I
I .

!Governadores 1
· . .

! Luiz Henrique articula encontro

lentres os: g�ve:nadores eleitos do

Pf'v1DB., Ja confirmaram quatro: de

e Mato Grosso do Sul. O encontro
I

: será de 17 a 19 de novembro, no
I Costão do Santinho, em
! Florianópolis. O presidente nacional

I do PMDB; Michel Temer, também é

presença garantida.

Poluição visual
Os 30 dias estabelecidos

pela lei eleitoral para que os

candidatos retirem as placas
de campanha parecem ser

insuficientes, pelo menos

aqu no Vale do Itapocu. Nas
. cinco cidades, placas de

postulantes à Assembléia,
Câmara Federal e Senado,
eleitos ou riâo, ainda
continuam "incrementando"
o cenário. O prazo terminou
há exatos sete dias. A

exceção é apenas para os

candidatos que disputaram o
.

segundo turno, e que têm até
o próximo dia 29 para fazer a

•

remoçao.

•

Belmar Bernardi - Quer que o .DNIT encaminhe a construção de dois túneis na .BR·
280. Arodovia, segundo o vereador, está cada vez mais perigosa. "No horário de pico
atravessar aBR é correr risco de vida. /1 construção destes túneis vai diminuir em í/()% •

o nútnero 'de acidentes e mortes nesta rodovia. Não seria dificil construir 1/111 túnel

prôxima aoparque e 11111proximo à Vila Progresso",
João Díniz Vick - Pede que o prefeito envie umprojeto ao legislative de repasse de

,

recursos para o Sindicato elos Trabalhadores Rurais. "E itnportante porque o

presidente do sindicato, SI' ..Anuinio Albano, [a: um trabalho muito !JO/l/ á frente da
entidade eprecisa do nosso a/Joio. Entendo clue a conversaçiio entre o podei: público e

� sindicato vui resultar em mais apoio ao agricultor".
.Jorge Luis Feldmann - Destaca a situação da agricultura do município. Diz que o

preço da banana e do arroz está melhorando, para felicidade do agricultor. "Uma
agricultura que !lOS 'dois últimos alli)S enfrentou dificuldades. aos !iOliCOS esui
Itlelhoranl/o ;;;raças ao aumenfo nos I,reços ,Ia !ianana e ,lo arroz. ES{L/IJIIJS

cOllseg1lindo sahlar I/OSSOS l'OlllprOlllissos e trazer Inais tnotil'açao".
1\1at·cos Manlles - Coloca que pais estão reclal1,undo do fcchulrlcllto do setor de

peç!iatria ao l{o£pital Municipal Santo Antônio e pediu providências. "j"echaranl a
pedialria e eslao orienta/Ido Ina! liS pessoas que sao encanliniJal/lIs a./lll·aguá do .)ul.
Cabe t1 nó.�:{ -�eCtlfi\,'() e la,gi\,lati\'o, intlc/JellClel1te (Ie ['()!'jJ({l'tíllát1iCl, CJl(:Olltr'{II" tl/li.a

SOlliÇáo e f'tr ó qlle eSI(, aeonfeeene/o".
EvilJdo ,Jaão Junkes - (Pupo) - Denunciará os desn)atanlcntos in'cgulares no

IUllni�ípid. "Se 'col'fare/1l IInla árvore fler/o clas I/asccnres de água, 1'011 denunciai:
/1 in(la tenl gente que insiste enl r/eslllara/; nliopodelnos filais /l1exer no /licio aJllbien te.
le/}ID,') (jll(/ !Je}I,S'(IJ" }f(),\' 'l().}.')O,�' IzellJ,\', T!r.Jll ll)nla,- a,�·IJ}'()\'idêllc·ia.�' 11el'e,\"S'lÍJ'ia,,' [J(ll'll (,'()ifJi,'
estes atoll'?·'.
Osnl BylallrdJ - Chalnou a atenção do setor de plancjalllcllto responsável pela
inlplal)\ação de IOlubadas no nlunicípio para que as 111eSIllas não sejanl construídas
próxÍll)O àsparadas de ônibus. "Eslava 110 ônibus (Juall,io c/uI/s senhoras ell/rélran/. ;10
liar a !Jartida e IJl/ssar asJonlboclas, estas InulITeres lJlIC estavanl ailliia ,Iepé, {Jor/Jolieo
tào (.'(lil'anl",

,

aria Lucia qa, ��il¥a Richard - Visitou. a Escola 'Municipal i\rnlin Bylaardt c

'ncontrou"uÍJla (urlua de alul10s que participa de Ull, projeto de alfabetização para
. dllitos ql,le buscam o aprendizado. "Eu vi lá oito alllilos e vocês lleiO Ílllagiuani ()

.

.

,atL�(àçà() t/eles c/n eST'lr eShlllando, aprellilel111lJ a ler e escreve!: E (I lJ1Ie eu senll,re
igo: a educação é tlldo nil vida de IUllapessoa".
IcibaJdo .pe.reiraGerlnsllll- Solicita ao executivo que Inantcnha os convênios COllI

os órgãos qe fiscalização anlbielltal para controle (10 dCS111atanlenlO: "j'recisallios
convetSqrCOfn o executivopara que n"1ilntenhcun esles convênio,i' e libcreSOlllente () que
estiver qentro {lO que está convenicldo./Jara qlle tunbas as /iartes 1l1{0 sofianllleJlhu/l1
dano",
I,uiz Antônio Chiodini - Está cobrando do setor (Ie plancjarncllto da prefe.itura a

, ,.. .

implàntação de IOll,badas próximàs às escolas. hE () segundo (lno lJue estou IUltllldo/Jor
isso.' Estou J,edindo COin carinho (/ ("ol1s/ruÇ"cio clestels {o/nbadas. TeniaS que evilar
acidentes e'o an"()!Je!a!11ento de crianças. £.\'I)ero que () ano de 2007 cOlneee COlli /llais

lsegura/1ça". . ,

I FIQUE LIGADO - No site www.cmg.sc.gov.br você encontra
, mais notícias dos vereadores de Guaramirim e pela Rádio
I Câmara acompanhe todas as sessões.

www.(mg.sc.90 ...br�

1
•

" ,

"

". .

Governadorés 2
De acordo com LHS, nu encontro os

governadores devem discutir a

relação com o governo federal e
, .

assuntas como a Lei Kandir, a
, ,

Reforma Tributária e o Pacto
Federativo. "Espero que
consigamos nos articular para que
d p"ãrtido tenha uma decisão
institucional e não seja levado

apenas para este ou para aquele
,

posicionamento, por esta ou aquela
liderança em particular".

Contas
Secretário de '

Administração e Finanças
de Schroeder, Denílson

.

Weiss, participou segunda
feira da sessão da Câmara
de Vereadores para.
avaliação das metas fiscais
do segundo quadrimestre. A

apresentação é feita a cada

'quatro meses, como

determina a Lei Orgânica. A

equipe da Secretaria de

Planejamento também

participou da sessão, para
tratar da nomenclatura e

divisão geográfica dos
bairros.

Agri,cultoras
Epagri e prefeitura de ,Guaramirim
promovem hoje o. oitavo Encomro
MIJl'licipal de Mulheres Agricultoras, I

no Parque de Exposições Perfeito
.

Manoel de Aguiar. Na programação,
que começa às 9 horas, palestras
sobre "direitos da mulher" e

"discutindo questões de gênero".
Também haverá uma palestra show

,

com o tem "A força do alto astral".

Rádio Ctimar,. vi", internet. Acesse:
.
,

•

PRIMEIRO ESCALÃO: L��S COMfÇA A IJEflNIR INTEGRANTES DO GOVERNO
•

•

•

PATRíCIA GOMES .. ".0
PATRiCIA GOMES/CNR

--

.... E o deputado tederal
eleito, Mauro Mariani,
retorna ao comando
da Infra-estrutura

•

;

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- Três anúncios foram feitos
ontem pelo governador reeleito
LuizHenrique daSilveira, durante

.

coletiva à imprensa na sede da

Celesc, 011de foi instalado o

governo de transição 11a capital do
Estado, O primeiro, de que o atual
governador, Eduardo Pil1l10
Moreira, vai assumir a partir do
próximo ano a presidência da
Celesc. A estatal deve ainda

incorporar o CíascKentro de
Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina) e a,SC
Gás. O segundo, de que o deputado
estadual Mauro Mariani, que
recebeu a segundamelhor votação
para a Câmara dos Deputados,

. ,

volta a assumir a Secretaria de

Infra-estrutura. Por fim, que a

atual Secretária Executiva de
.. , . . ,

Articulação Internacinnal,
ocupadahoje por Roberto Colin,
será comandada pelo embaixador
Márcio Dias e será elevada à

Secretaria de Estado. Os nomes dos
demais componentes do governo
do Estado serão divulgados à

medida que houver consenso,

segundo LHS.
Luiz Henrique comunicou

.ainda que na segunda-feira foi

, 1 ,ijt
"I•

•

ransl ão
I.CI)nel f)aV�!!l

\ I('("("'''I?I"III' I "'le/i lIu ) I •

. ( )

l'x •

). "

•

Líderes dos partidos da coligação vitoriosa durante a coletiva de Luiz Henrique . I "

. ,�

.

constituído o Conselho Político
do Governo, que é formado pelos

. presidentes do partidos da

coligação representados na
•

Assembléia Legislativa, pelo vice-
governador e pelos dois senadores
de Santa Catarina. Segundo LHS,
"110 âmbito, desse Conselho
Político é que se vai fazer a

composição do governo, que será
•

baseado na geografia das urnas",
Aprimeira ação do Conselho será
apreciar o anteprojeto da refalma
administrativa, que será

elaborado pelo gabinete de

transição. O gabinete de

próxima legislatura. "Disse antes J

que iria enviar a terceira reforma :J

administrativa em 2 de janeiro.l-l
Mas, me enganei. Pensei que os;�j

deputados assumiriam cornigo.'>
ern 1o de janeiro", ·corrigiu LHS"J
A posse dos eleitos para alii
Assembléia Legislative éCj

tradicionalmente ern 1 o de=
f

fevereiro. Junto com o pacote,'�
,

serão também encaminhadas ao :

Legislativo a emenda ,f

constitucional reforçando o

Fundo Social e a que inclui a,i
gestão descentralizada 110 texto

constitucional,

transição, com representação
também de cada partido da

coligação, deve ser anunciado no
dia 24 de novembro. Até agora,

apenas o PFL fez a sua indicação,
a do 'deputado estadual e

presiden te da sigla, Antonio
Ceron,

A reforma administrativa,
que vai aprofundar a

descentralização e alterar a

estrutura das Secretarias

Regionais de Desenvolvimento,
será enviada à Assembléia

Legislativa em 2 de fevereiro, para
ser analisada, portanto, já pela

I

,
,(.

Presidente da Câmara defende investimentos em biblioteca
,

I

N a presença do prefeito
Felipe Voigt (PP), Tank
também disse que a Câmara

pretende doar para a biblioteca
dois computadores hoje ern uso

da Secretaria, qLle' serão

substituídos por novos, para
•

que os estudantes possam fazer

pesqLlisas via il1ternet. Os

equipamelltos devem ser

adquiridos nos próxiluos dias e

a doação será analisada

juridicalllente, illforluou.
O prefeito já adialltoLI qLle

II rr
este ano não serão feitos

'1
investimentos na biblioteca,
incluindo a contrátacão de:!.)

') .!>
I")

funcion ár io, pedido feito',"
:i

durante reunião corn os.
Jl

� , '"

secretartos muructpars n a
,
I 1

segunda-feira à tarde. "Preci-"
I I

.
samos garantir Q equilíbrio das

. . J

COlltas l1este fill1 de exercício:,)
, ,

luas pode ter certeza que é nosso

objetivo taI11bélll", garalltiu
Voigt, itlforl11alldo que ar':'J
estrLltura deve ser lueillorada 110 T

, )!

allo qLle Vel1l. (CT) -

• r
,

,

, I
.... � 1

,

• •

J
,

NOVA SEDE SO EM 2007

Prefeito (dir.) r.ecebe cheque entregue pelo presidente da Câmara

Com a proximidade do fim do períódo Legislativo, está descartado o

início da construção da nova sede da Câmara de Vereadores de
Schroeder este. ano, informou o presidente da Casa, Rudibert Tank

(PMDB). Diante da estrutura precária principalmente em termos de

acomodação, desde que assumiu o comando do Legislativo Tank

posicionou-se. a favor da construção de um novo prédio, repetindo
postura de outros vereadores em legislaturas passadas.
Segundo ele, o projeto da nova sede deve ficar pronto esta semana,

.

mas como o processo licitatório, se iniciado este ano terá de ser ,!

interrompido por conta do recesso parlamentar, os trâmites e, portanto, ! J
.

. -

o início da obra, deverão ocorrer só no ano que vem. O presidente
também informou que o terreno de 600 metros quadrados, doado pela !

prefeitura no ano passado, foi permutado por outro maior, com 1000 "

metros quadrados. "O que vai permitir ter estacionamento, que antes
ficaria comprometido", informou. O terreno, segundo o prefeito Felipe
Voigt (PP), custou R$ 20 mil aos cofres públicos, já foi desmembrado
e está na fase de escrituração.

J:J

•

,

SCHROEDER - O presidente
da Câluara de Vereadores,
Rudibert Tallk (PMDB), saiu

el11 defesa de illvestimentos l1a

biblioteca pública 111Ul1'icipal,
durallte' luanifes tacão na

. o

tribul1a livre, 11a sessão de

segLlllda-feira. SegLlndo ele,
tanto o acervo, "desatualizado",

,
.

quallto à estrLltura física -

prédio antigo e espaço pequeno
- "deixal11 a desejar",

N a reunião, foi feita a

devolução de R$ 40 luil para os
•

cofres pClblicos do luunicípio,
a tendel1do exi-gência . do
Tribunal de Contas do Estado.

.

A verba é sobra do orçalnento
do Legislativo deste allO, COlll

despesa fixada elU R$ 384 111il.
"Não estaluos des_tillalldo estes

recursos para algo em específico,
111a& pedimos uma atel1ção
grande ao setor de Educação,
principalmente à biblioteca",
saliel1tou o presidellte,

,

, I

,

J

.\
,
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AVIAÇÃO: PREVISÃO É DE MENOS MOVIMENTO NO PRÓXIMO FERIADO

•

DAIANE ZANGHELINI

.

� Agência da cidade
não teve prejuízos,
mas funcionários
estavam atentos

}ARAGUÁ OO.SUL - Durante
•

os 10 dias de tumulto 110S

aeroportos brasileiros, as agências
de viagens de Jaraguá do Sul e

região apostaram na informação
corno ferramenta para manter a

clientela durante a crise 110

sistema de controle de tráfego
aéreo. A operação-padrão dos
controladores de vôo afetou 430/0
das decolagens no país entre os

dias 26 é sábado, 4.
Em Jaraguá do Sul, a agência

de viagens Cosmos Turismo
constatou que a crise nacional no

tráfego aéreo não ocasionou

cancelamento de vôos até a
,

.

última quinta-feira, quando
muitos aproveitaram o feriado

prolongado do Dia de Finados
-

p<;lra viajar. "Corno o problema
começoumuito perto do feriado,
ninguém desistiu de viajar. Mas
alguns clientes certamente

pensarão duas vezes antes de para
se: programar para o próximo (15
de novembro)", ressaltou o

gerente corporativo da empresa,
Mauricio Laube.

•

I Para evitar desistências ou

informar sobre os possíveis

•

•

•

PIERO RAGAZ?I DE FREITAS

de presente ao filho. "Agora
.quando ele estiver fora de casa

podemos conversar sem

problemas. Nunca imaginei ter
- . .

essa torre tao perto, porque ISSO e

uma luta de anos", comenta.
Junto à população do Rio da

Luz, a ampliação de sinal que
custou cerca de R$ 800 mil,
também vai beneficiar parte do
Bairro Rio Cerro. Mas, conforme
Domingos, essa é Ulna chance de
os moradores provarem o

interesse pelo serviço e a

possibilidade da empresa obter
•

lucro corn os investimentos.
•

Além dessa torre, o

coordenador também comenta

que a região central de Jaraguá
do Sul faz parte dos planos da

Prefeitura de Schroeder chama
contribuintes para negociação
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atrasos entre as conexões em

virtude da crise, os funcionários
da COSlllOS Turismo telefonaram

para os clientes antes do dia da

viagem e os deixaram cientes

sobre a situação nos aeroportos
do país. A empresa também

disponibiliza, o número de um

telefone de emergência, ern que
um funcionário de plantão
orienta passageiros que
enfrentam problemas durante a

viagem, tudo para garantir
tranqüilidade. -.

O gerente corporativo
explicou que a maioria dos
clientes que tiveram problemas
nas decolagens são executivos

,

,

que fora III fechar negócios 110S

.
municípios deSão Paulo e Rio de

janeiro no Dia de Finados. Nesses
casos, o atrase) dos vôos foi de lima
hora, elllmédia. "A.maior demora
aconteceu corn dois passageiros
que foram paraMaceió (Alagoas),
que deveriam ter chegado ao

destino no início del tarde de

quinta-feira e chegaram à meia

noite", relembrou.
Com o caos nos aeroportos

brasileiros provisoriamente
normalizado desde domingo, e a

tendência das empresas em não

"emendar" no próximo feriado

(por acontecer 110 meio da

semana), Laube acredita que a

situação deverá ser mais

tranqüila, apesar ele o problema
ainda não estar SO!LICic)11él,1e),

"Esperamos que, entre o Nata] e
fim de ano, os maiores problemas
11l')S aeroportos aeon teç a III

devido ao grande número ele

viajantes, e. não por causa da

situação dos controladores de
"'" r'

voo , enranzou.

Para evitar transtornos nas

filas, contratempos para efetuar
o check-in (fiscalização) ou até

mesmo a perda do vôo, é
aconselhável apresentar-se 110

aeroporto pelo menos Lilias horas
antes do horário previsto para a

partida.

Empresa inaugura torre de telefonia no Bairro' Rio da Luz
}ARAGUÁ DO SUL - Os

moradores do Bairro Rio da Luz

não. precisam mais deixar os

celulares desligados por falta de
sinal quando estiverem em casa.
•

•

E que na próxima sexta-feira, dia
10, a empresa Tim, corn auxílio

I

da administração municipal,
inaugura Ulna torre de telefonia
celular instalada próxima ao salão
Guarani.

(
A estimativa, segundo o

I

coordenador de

Telecomunicações da Prefeitura,
Joaquim Domingos, é atender em
torno de oito míl habítantes. Um
deles é o senhor Loribert Rahn.
O músico de 55 anos ficou
animado com a novidade e até já
comprou outro celular para dar

SCHROEDER- A Secretaria de
•

Finanças de Schroeder solicita aos
• •

contribuintes em débito com o
• • •

mumcipio, para que compareçam
na prefeitura e negociem suas

dívidas. De acordo como responsá
vel pelo setor DenílsonWeiss, nas
últimas semanas foram enviados
avisos aos contribuintes informan
do sobre o prazo de parcelamento,

até o dia 20 de novembro de 2006.
"O contribuinte que estiver em

.

atraso com os seus tributos, seja
IPTU ou outro imposto, pode nos
procurar para fazer esta negociação,
evitando assim custas judiciais de
uma cobrança futura", explica o

secretário.Outras informações
podem ser obtidas através do
telefone 3374-1191.

• PIERO RAGAZZI DE FREITAS

I ' .

.
' "

. ,.', '

Loribert Rahn ficou animado e já comprou um celular para presentear o filho

GVT. A empresa vai instalar
linhas de telefone fixo ainda esse"
mês para oferecer Uilla segunda

. .

-

opçao para quem mora nas

avenidas Marechal Deodoro da

Fonseca e Reinoldo Rau e ruas

Iateraís. Em 2007, a expectativa
•

é abranger outras localidades,
ainda não definidas. (Kelly
Erdmann)
.

Agricultoras participam de
evento hoje em Guaramirim

GlJARAMIRIM - A Epagri -
. ,

Empresa de PesquisaAgropecuária e .

Extensão Rural de Santa Catarina e
.

a Prefeitura de Guaramirim, através
da Secretária Municipal de

Agricultura, promovem o VIII
Encontro Municipal de Mulheres
Agricultoras, hoje, no Parque de

Exposições, Perfeito Manoel de
Aguiar. O'evento conta conl apoio

•

do Sindicato dos Trabalhadores
RuraisdeGuaramirime liaSecretaria
de Saúde e Bel11 EstarSocial.

Aprogramação inicia às 811()raS,
,

com inscrições e cate damanhã As
111,oras será servidoo almoço, e logo
após acontece a palestra Sl10W '�

.
.

Força do Alto Astral! com o

Engenheiro AgrôtlOlno, Ainor
. Lotério.
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. Massaranduba, 06 de novembro de 2006 •

-

EDITAL DE CONVOCAÇAO
•

•

O Presidente da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários
•

de Massaranduba, no uso das atribuições que lhes são

conferidas 'pelo Estatuto Social, convoca os senhores

. membros para participarem da Assembléia Geral'

Extraordinaria, que se realizará no dia 14 de novembro de

2006 (terça-feira), na Câmara de Vereadores Municipal, às
19:00 horas em primeira convocação, com a presença mínima
de 500/0 (cinqüenta por cento) mais um dos membros, caso
não seja atingido este quorum, a Assembléia será realizada
na mesma data e local, às 19:30 horas com qualquer número,

de membros presentes, para deliberarem sobre o seguinte: 1

1 Q • Alteração do estatuto Social e Adequação

ao novo Código Civil.
•

!,�" �. ,

," '

- --_._----- --_._-

Fernando Jose Coelho
Presidente

•

Bom Jesus: quern pensa no
•

futuro nasce todos os dias
•

No século passado, o padre Franz Auling foi

convidado pelo bispo de Curitiba, D. José ,Camargo de

Barros, para instituir um estabelecimento voltado à

educação.

Seguilldo a orientação recebida, inaugurou no dia

11 de maio a Escola Popular Alemã Católica -

Katholische Deutsche Knabenschule, para alunos de

ambos os sexos, contando com 18 meninos e 12

meninas.

Ern 1902, Auling volta à Alemanha e entrega a parte
mascutina da Escola para administração dos Freis

Franciscanos. As meninas ficarn sob a tutela das Irmãs

da Divina Providência. Ou seja, há mais de cem anos,

BOM JESUS e DIVINA PROVID�NCIA nasceram de

urna fonte única.

Ao longo desse tempo, essas Instituições
marcaram suas existências pela doação integral aos

seus aIIJI1()S, familiares, colaboradores e a toda a

cornunídade, e ajudaram a formar cidadãos

comprometídos e transtormadores da sociedade.

Agora, ° Bom Jesus e as Irmãs da Divina

Providência. inauqurarn urn novo tempo firmando uma

parceria. Na prática, a Associação Franciscana de

Ensino senhor Bom Jesus torna-se a nova mantenedora

do Colégio localizado ern Jaraguá do Sul que passa a

denominar-se Colégio Bani JeSlJS - Divina Providência.

Dessa forma I a região de Jaraquá pode contar com

a presença de ulna Unidade Bom 'Jesus, grupo
educacional que, pela formação e tecnologia de ensino, é
uma. referência de qualidade ern todo o Brasil. Seja
bem-vindo a esse novo tempo de integração. doação e

conhecimento.

esus
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DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURD

COMERCIAL 2.136 2,138" I
-�.__.�._------------_..._- '-_.-_- --------

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

TURISMO 2,073 2.240"

COMPRA VENDA
--_ ._,._

2,734 2,735
PESO (Argontlna)

"-

£I INDICJ\[]O�lES ECOr�OMICOS
,

,'0,523 0,523

:. POUPANÇA ,

PONTOS - OSCILAÇÃO 0,688
. -'

It BOVESPA 41.401 .0,48%
_._-�-------_-------_..- -----__ . _._--_.._--

" DOW JONES (N. York) 12.169 053%-'-'-'..•_._-----_., •._-_._--_._- _.__._._._--_�---

�1!�RiI��_@:_�!res) . ]�3 , QJj,� ,__ R$ 895,50
Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

. _,' 1.,- " ,

'.··CUB:nolÍembro
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Fotos Piero Ragazzi de FreitasPor Daiane Zanghelini
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FUTURO: APERFEiÇOAR PROJETO "BOI-DE-MAMAO" E l)MA DAS METAS
•

•

I - .

Fb ,

I

I 1\r I

.. , ..... ..

Instituição ganhará novo espaço e salas reformadas para melhor atender pais e alunos

Obras de reforma e ampliação da escola começaram no mês de maio e têm custo previsto de R$ 474.722,72

Jaraguá do Sul Desde o mês de maio, a Escola Múnicipal de Ensino
Fundamental Ribeirão t"lolha esta em processo de reforma e ampliação. A
área de 698,61 metros quadrados engloba a construção de nova cozinha

e refeitório, além de sala de vídeo e sala dos professores: f'

O custo previsto da obra, que deve sei' finalizada em dezembro, é de R$
474,722,72, De acordo com a secretária Maria Elisabeth Pedrotti e a

orientadora l.erur Fátima Müller Bago, o novo ambiente vai melhorar o
trabalho dos profissionais e, conseqüentemente, 6 atendimento aospais e

alunos, Os espaços dá biblioteca, do ATE (Ambiente 'Iecnológico
Educacional), secretária, sala de orientação e três salas de aula também
estão sendo reformados,

Atualmente, a Escola Ribeirão Molha atende 187 alunos do jardim ao

nono ano, divididos em I I turmas. A estrutura conta com seis salas de

aula, dois banheiros, biblioteca, cozinha, refeitório, depósito, sala da

direção, ginásio e parque infantil. A equipe é composta por 27
funcionários: diretor, secretária, orientadora, 16 professores, auxiliar de
biblioteca, dois bolsistas, duas merendeiras e três serventes
Localizada a seis quilômetros do Centro do município, a escola foi fundada
em 1914, nas terras do senhor Bernardo Karsten, onde atualmente
funciona o Cemitério Evangélico da cornunidade. Mais tarde, a instituição
passou a funcionar nas dependências da Igreja Católica, onde atualmente

•

é o CemitérioCatólico.
Entre 1932 a 1950, as aulas aconteciam em uma igreja em estilo erixaimel,
no local onde a escola (que era mantida pelo governo do Estado até 1992)
está instalada hoje, Em 1951, o então governador Irineu Bornhausen

. inaugurou a sede própria da escola, em madeira de pinho; a de alvenaria foi
construída em 1970, Em 1993, com a municipalização do ensino, a escola
deixou de ser multisseriada: no ano seguinte, a estrutura foi ampliada com

mais três salas de aula, Em 1999, foi construído o novo prédio de tijolos e a

quadra de esportes, e em 200 I foi concluída a cobertura. Como a escola
não tem patrono, o nome da instituição lembra o ribeirão que passa pelo
Bairro Rio Molha,

Planos para o próximo ano não faltam. Entre os projetos destaca-se a

revitalização do pátio escolar, por meio da recuperação da rriata ciliar, trilha
•

educativa e área de estudos em meio ao verde, Outro objetivo é implantar
o recreio musical e orientado, com o desenvolvimento de atividades lúdicas

que ,aprimoram a coordenação motora e o espírito de equipe, A escola
também deseja aperfeiçoar o projeto "Boi-de-Mamão", que já teve

•

recursos captados em empresas da região através do Fundosocial, mas que
ainda não foi repassado à instituição em virtude das eleições, O valor a ser

aplicado na compra de materiais, manutenção e renovação de figurino soma
R$ 25 mil.

•

Em 1939, a Escola Ribeirão Molha funcionqva nas dependências de uma igreja católica Sede em alvenaria da Escola Ribeirão Molha foi construída na década de 1970

,
•
'.

..,

1

,

•

Auto do Boi-de-Mamão L

Desde 2003, o grupo folclórico Boi-de
Mamão da Escola Ribeirão Molhj:t
apresenta-se à comunidade local e a�s
alunos de outras escolas na Semana do
Folclore (de 18 a 22 de agosto): Nestt:
ano, o 4° Festival do Folclore,
organizado pela escola, já recebeu
aproximadamente 4.500 visitantes de

outras instituições de ensino, O ':Auto
do Boi-de-M'amão" cónta com um

elenco de aproximadamente 50 alunqs
e alguns funcionários da escola. )

Horta Escolar )

Até antes de obras de ampliação .e

reforma da escola avançarem, os alunos
do 4° ano participaram do projetp
"Hortas Escolares", cultivando a horta
da escola e incentivando hábitos
alimentares saudáveis. r

Proeva
•

estudantes do 4° ano também
participam do Proeva (Programa de

Educação e Valorização da Agua), ém
com o Samae (Serviço

,

Autônomo Munic,ipal de Agua 'e

Esgoto). O programa promove o senso

de responsabilidade ambiental !e
contribui para a formação de cidadãos
socialmente responsáveis.

Os

•

parceria

,

1
•

, l', )

Projeto Chico Mendes
Desde

)

deste ano, a Escola
,

Ribeirão Molha participa do projeto
"Chico Mendes: Serra do Mar: Fonte de
,

Agua, Fonte de Vida", desenvolvido

pelo Instituto Rã-Bugio para
Conservação' da Biodiversidade.
atividade envolveu 35 integrantes, entre
alunos e funcionários da instituição; no
primeiro semestre, os integrantes
participaram de palestras, trilhas e saldas
a campo, No segundo semestre, o

grupo trabalhou o tema "Mata Ciliar", e
aprendeu sobre plantas nativas e plantas
exóticas, além da importância e dos

problemas observados nesse

ecossistema. A apresentação do
trabalho aconteceu no dia 21
setembro, com o intercâmbio entre as

dez escolas participantes. O projeto
escrita,

fevereiro

A

de

encerrou com uma prova
aplicada pelo Instituto Rã-Bugio.

Biblioteca
A biblioteca é considerada um espaço
.vital para promover, divulgar e construir
a cultura na escola, O hábito da leitura é
incentivado por meio das aulas de leitura
e a contação de histórias para os

estudantes do jardim ao quinto ano,

com o auxílio da auxiliar de biblioteca,
professores e alunos-monitores,

Instituição atende 187 alunos do

jardim ao 9° ano

''I, .\
jAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO rovo

JASC: QUINTO DIA /

Q

JULIMAR PIVATTO
, ,

,

J"" Já o futsal masculino
'êsíreou com vitória
'J

sobre Concórdia na

'segunda fase
:J

s }OAÇABA!JARAGUÁ DO SUL
(- O basquete feminino de

'Jaraguá do Sul venceu ontem

2Joinville por 7SxSl e

conquistou a medalha de
bronze nos 46° Jogos Abertos
de Santa Catarina, ern Herval
=d'Oeste. O confronto reeditou
za final dos Joguinhos Abertos,
(:já que as duas equipes têm como

£base .o time juvenil. Para o

'í:écnico da equipe Proma/
Faculdade Jangada/FME, Júlio
Patrício, a medalha de bronze
teve sabor de ouro, já que, para
ele, "foi a decisão do melhor
trabalho de base 110 Estado".

r O treinador espera que o

,fesultaclo faça COIn que os

"patrocinadores e a FME pelo
,.:;,menos mantenham o apoio

"

=para o ana que vern, ja que os

",Jasc serão em Jaraguá do Sul.

"Conquis tamos o nosso

objetivo que era ficar entre os

três primeiros colocados. Agora,

,queremos melhorar ainda mais
r

�IO nosso trabalho para pelo
, '

, _��enos chegarmos à final no ano

l.que vem", afirmou Patrício. Ele

t: também ressaltou a postura da
. equipe na disputa do bronze.
L',
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Basquete jaraguaense (preto) venceu Joinville e ficou com o terceiro lugar em Herval d'Oeste

"Hoje elas entraram em quadra
sabendo que tinham condições
de ganhar, Foi um jogo quase

perfeito", concluiu o treinador.
O título do basquete feminino
ficou con1 Florianópolis, que
venceu o favorito Blumenau por
74x68, Já aMalwee estreou COIn

uma vitória por 3xO sobre
Concórdia na segunda fase da

competição, com gols de Xande,
Márcio e Willian. Para o fixo

Chico, a equipe conseguiu
manter a calma e começar com

o pé direito esta fase.
"Enfrentamos uma equipe
qualificada e muito bem

organizada taticamente. Mas
fizemos a nossa parte e

começamos bem, pois era isso

que queríamos", disse ele ern

entrevista à RádioJaraguá depois
do jogo. Hoje a Malwee volta a

quadra às 16h, contra Xanxerê,
também com transmissão ao

vivo da rádio.
,

OUTROS RESULTAO-
DOS - O vôlei duplas masculino

encerrou a participação ontem
perdendo para Itajaí por 2 sets

a O, terminando a competição
entre os oito melhores,
resultado que ficou dentro dos

objetivos da equipe. O bolão 23
feminino venceu Videira por
1.283x.l.272 e perdeu para

Chapecó por 1.283x1.321. No
xadrez masculine, Jaraguá do
Sul ficou 110 2x2 COIn Videira e

o feminino, C011tra [oinville,
não havia terminado até o

término desta edição,

��Maysa Pianezer conquista dois títulos na Copa Contestado'

"

;Três Barras. Maysa conquistou,
'11com .

Ulna etapa de
S antecedência, o título na Copa
; Contestado em duas categorias
..',
- 6Scc e batom.

, "

Na primeira ela compete
r.

com meninos e foi superior em
todo o momento, vencendo a

�, etapa. Já a outra é destinada
'. ,

�,.,. apenas para mulheres,
•

t�; independente de idade e da
t�.. ·

�' potência da moto. Competindo
..

��.. com a 6Scc, superou adversárias
�: 'pilotando S,om 12Scc e 180cc

'�: (o limite é 400cc) com folga.
�_;''', "Foi uma emoção muito
� �.'
;. grande", resumiu Maysa.. E a

�� agenda da atleta continua
t,..-<

�:: cheia, tanto que mal dá tempo
.�

para treinar. Nos próximos
,

cinco finais de semana ela tem

prova, todas decisivas.

CESAR JUNKES

<>

• " $'
, . '.

.";; f\l<f-
"

. v
,

Maysa Pianezer exibe, com orgulho, os dóis trotéus conquistados no fim-de-semana em Três Barras
'

"Ela ainda tem chance de
.

brigar na Copa Vale e no

Catarinense, além de

disputarmos o Sul-Brasileiro",
informou

.
o pai e maior

.incentivador, Dirceu Pianezer.
Tanto no Estadual como na

Copa Vale, ela ocupa a segunda
colocação na categoria 6Scc. A

,

anos já compete nas SOcc.
O pai, orgulhoso, aponta os

pontos fortes da atleta. "Ela erra
muito pouco. Acho que por ela
ser mulher, é mais prudente nas

corridas, ao contrário dos

meninos, que geralmente
forçam na hora errada",
explicou Dirceu. Quais os

segredos para se ter uma carreira

vitoriosa? "Dedicação, força e

coragem. Não é para qualquer'

.

competir", resumiu o pai. Entre
os planos para o futuro, está o

de subir de categoria. No ano

que vem, ela continua nas 6Scc.
Mas em 2008, segundo o pai, ela
vai para as 80cc. Maysa
compete corn patrocínio de SD

Veículos, LB Automóveis,
Schneider Automóveis, Street
Car; Mega Automóveis e

, I ,

Despachante Petry.
•

um montar em Ulna moto e

. -

paixao, que começou com nove
. , .. . � .

anos, ja anngiu a Irma mais

nova, Gabriela, que com oito'

\

II LINHA DE FUNDO JlJLIMAR PIV!\TTO

Romário
Até mesmo o baixinho
figura na lista dos mais
bem pagos do Brasil.
Mesmo sem atuar no

futebol brasileiro,
,

Romário ganha cerca de
R$ 200 mil por mês em

salários atrasados do
Flamengo e do Vasco.
Entre os que mais

ganham no mundo,
incluindo patrocínio,
Ronaldinho Gaúcho lidera,
com cerca de 23 milhões
de euros por ano.

•

2£ }ARAGUÁ DO SUL - Ela tem
(, apenas 13 anos, mas quando'
:-; sobe na moto, parece gente
�:'grande. Maysa Pianezer é um dos

�'destaques da motovelocidade

� em Santa Catarina. Não apenas

Co por ser a única mulher do
_'

Estado a disputar o Sul-
"

.

., Brasileiro, mas também pelo seu
'-.

, desempenho nas pistas,.,

:���:�sde i;uall��r;;:ua��: t
o'·,

potentes. E foi o que aconteceu
'

no último fim-de-semana, em

Salários
A revista Placar deste mês divulgou o ranking com os maiores
salários do futebol brasileiro. O jogador mais bem pago é o

santista Zé Roberto, que ganha em torno de R$ 500 mil por mês.
. Logo atrás dele vem Rogério Ceni, do São Paulo, que ganha

,

entre R$ 300 e 350 mil. Quem também tem salário neste valor é
o meia Petkovic, do Fluminense, que não vem correspondendo
em campo. Outra curiosidade: por coincidência também no

futebo' carioca, é o atacante César Ramirez, do Flamengo. Mesmo
sem jogar, o paraguaio embolsa cerca de R$ 110 mil por mês. .

Nat�ção
O principal nome da
natação nos Jasc, o

,

atleta olímpico Eduardo
Fischer, será o grande
reforço de Blumenau na

,

briga pelo título da
modalidade, a partir das
17h de hoje, na piscina
do Clube 10 de maio:
Natural de Joinville, o,
competidor trocou de
casa depois de um corte
de verbas destinadas
aos atletas da cidade
natal.

Bicicross
Na matéria de ontem,
sobre os resultados do

•

bicicross em Rio do Sul,
faltou colocar os

patrocínios dos irmãos
Eduardo e Leonardo
Spredemann - Posto

Marcolla, Armazém
Frutas e Verduras e

Decabor Pneus e
,

Câmaras. Nada mais

justo citar quem sempre
apóia o esporte
•

jaraquaense.

Massaranduba
A equipe da Dipil é a

líder isolada do
'

Campeonato Municipal
de Futebol em
Massaranduba. Com a

vitória por 5x3 sobre o

Glória no domingo,
chegou aos 12 pontos,
mantendo 100% de
aproveitamento na

competição. Glória e

Cachoeira, com sete,
I

dividem o segundo lugar,
e Morangos e Cruzeiro
com quatro, ocupam os
dois últimos lugares.Seleção 1

Saiu a tabela do sul
americano de futsal. A
estréia da competiçâo
está marcada para o dia
13/11, uma segunda-feira,
O primeiro jogo será entre
Peru e Uruguai, às 8h30,
válido pela chave A. A
anfitriã, Argentina, estréia
às 11 h30 do mesmo dia,
contra o Equador. Haverá
ainda os confrontos entre
Colômbia x Venezuela, às
13h e Brasil x Paraguai,
que jogam às 10h.

•

Copa Dipil
Resultados do fim-de
semana: Guarani-Açu
WxO Karlache 2, '

Galáticos 4x4 Atlético e

Frutibox 3x2 Cachoeira

(sub-13); São Paulo 6x1
, Garotos Bom de Bola,
Papa Léguas Ox2
Nayfon, Ajax 3x2
Juventus e Cachoeira
WxO Ferinhas na Bola

(sub-11); The Little Cats
Ox2 As Molecas (sub-13
feminino) e Lagartos
Voadores 4x1 Dragões
(sub-g) .

Seleção 2
o horário da estréia
brasileira preocupou a

comissão técnica do
Brasil. Como na tabela
antiga os jogos

Ciclismo
•

Na soma geral de
pontos, Blumenau
encerrou a modalidade
com 67 pontos e ficou
com o título .

Florianópolis foi vice

campeã com 60 e

Joinville ficou, em
terceiro com 46 pontos.
A decisão do título
aconteceu justamente na

última prova, o que
manteve o interesse e a

emoção das disputas .

,

.

começariam apenas no

dia 15/11, a data do vôo
.da delegação brasileira
está marcado para chegar
na madrugada do dia 12
para o dia 13/11, em
Buenos Aires. A maior

- ,

preocupaçao e com o

desgaste dos jogadores.

•

Punhobo I
Apesar da tradição de oito
títulos do punhobol nas
dez últimas edições dos
Jasc, o município de São
Bento do Sul foi superado
por Blumenau na partida
decisiva da modalidade

por 2 sets a 1, parciais de
15/11, 10/15 e 15/13. Na
terceira colocação
terminou Joinville, ao

vencer Pomerode por 2 a

O.
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Capim invade a ciclovia no

trecho do Bairro Vila Lalau•

PIERD RAGAIII DE FREITAS

I

•

r

•

KELLY ERDMANN CESAR JUNKES
•

..... Obra teve custo
de R$ 1 rnlhão,

•

oriundo de doações
da comunidade

,

,

}ARAGUÁ DO SUL - Os fiéis

que costumavam freqüentar a

IgrejaCatólica São Sebastião, 110
Centro de Jaraguá, vão poder
voltar a assistir às missas no local
dentro de, no mínimo, duas

•

semanas. Depois de cerca de dez
meses de obras, a reforma

projetada desde o ano passado
está prestes a ser finalizada.

A informação é de Vani

Panstein, integrante da
comissão responsável pela
construção. Ela comenta que

}ARAGUÁ DO SUL - �
trânsito de ciclistas e pedestres
no trecho da ciclovia que passa
no Bairro Vila Lalau tem hora
marcada para terminar: Tudo

por causa da falta de iluminação
pública e do Inato existente no

local. Segundo moradores, a

insegurança faz a maioria das

pessoas preferit andar 11a Rua
Bernardo Dornbusch ao invés

de utilizar o espaço.
Para Susana Decaro Henkel,

32, a situação vivenciada no dia
a dia é insustentável. A
bordadeira comenta que
costuma passear corn o filho de
sete anos somente 11a metade da
marihâ e· da tarde. "De

madrugada e depois das 181130
é impossível andar porque é

muito escuro e os drogados vêm
.

pra cá também", explica.
O aposentado Rolfi Zils, 56,

completa dizendo que desistiu
,

de pedir à Prefeitura a limpeza:
das laterais daquela ciclovia

porque "ninguém nunca faz"
,

nada". Conforme os moradores,
11á pelo menos urn ano não é

feita a retirada do mato, que em
,

alguns pontos invade a pista.
,

De acordo com Gilson

Grama, responsável por esse

tipo de trabalho, essa situação
acaba ainda durante essa

semana. Ele salienta quê ÇlS
operários da Secretaria de
Obras estão no trecho da divisa
entre [aragua e Guaramirim e

devem seguir pelo Bairro Vila

Lalau, passar 110 Centro e

encerrar em Nereu Ran10S.

(Kelly Erdmann)

•

•
•
•

•

•

, .

aos poucos os operarros

encerram o trabalho faltante e

por enquanto, a data de
reabertura fica entre 19, e 24 de
novembro. Para esse dia, os.

religiosos programam uma

celebração especial, chamada de

"Dedicação da Igreja". Nos dois
dias seguintes, ocorre a primeira
eucaristia .

Trabalhadores acertam os últimos detalhes da obra que deve ser finalizada ainda este mês

recebidos no salão de festas da

Igreja Matriz, também às 19h,
torno de R$ 8 mil através de

depósitos bancários.
Enquanto a igreja não estiver

pronta, as missas acontecem no

ginásio do Colégio Divina

Providência, 110S sábados às 19h
e nos domingos às 7h, 9,h e 19h.
Durante a semana, os fiéis são

Segundo Vani, a estimativa é

de que a reforma custe R$ 1

milhão à São Sebastião. Parte do
•

nas terças, quintas e sextas-

feiras. Nas quartas-feiras, as

celebrações foram transferidas

para a Comunidade Rainha da

Paz, no Bairro Vila Nova, às

15h30.

•

valor foi doado pela comunidade
e por empresários de Jaraguá do
Sul. O restante veio de eventos

realizados pela paróquia. Por
Inês, o repasse de ambos soma em '

•

I
I
I
j

I
I

Lançamento dias 07 e 08 dê Novembro das 18:00 os 20:00 horas na Caraguá.Tecnoloqic.Contorto, Segurança e Design aguardam voc€) na
Caraguá dias 7 e 8 de novembro das 18:00 às 20,00 horas.
Você irá se surpreender.

•

, ,

•

#

uaJaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000 ara

Ultrapasse o Desejo com a Satisfação
•

: 1. k� 1.
PROCONVE

i!!lmollllfL1IIll 'Imagens de cunho meramente ilustrativos.

,

!! •

;{,,0 I �\"

'"
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NA CPMI, BARJAS NEGRI
NEGA ENVOLVIMENTO COM

,

A MAFIA DAS SANGUESSUGAS @ 82

�

ELEIÇOES DE ONTEM, NOS
.

ESTADOS UNIDOS, VÃO DEFINIR O
,

.

FUTURO POtlTICO DOS DEMOCRATAS. • 84

-

-

-

•

OLJEDA: LUCRO LíQIJIDO DA GERDAU FOI DE R$ 881198 MILHÕES NO TERCEIRO SEMESTRE

•

....Na comparação com

o semestre anterior,
lucro da maior

produtora de' aço das

Américas caiu 9,6%,
.

devido a despesas
não operacionais

de 8-11,60 milhões. O
resultado deste ano foi
influenciado por

consolidações de ativos

comprados na América do
Sul e nos Estados Unidos.
N a comparação com o

trimestre anterior, o lucro foi
9,60/0 menor, prejudicado por
maiores despesas financeiras

,

- --

e nao ope racroriars no

período. Segundo a empresa,
maior produtora de aços

longos das Américas, a

liquidação' antecipada de
•

debêntures da Gerdau

A Gerdau registrou lucro

líquido de R$ 881,98 milhões
- 8,6% maior que o obtido em

igual período do ano passado,

,.,. ,

sse nao e um

•

•

ustria . tem
o
o,

•

IZ,
•

Depois de dois meses de
crescimento, a produção
industrial brasileira caiu.

De acordo com o IBGE

(Instituto. Brasileiro de

Geografia e Estatística),
entre agosto e setembro, a

atividade fabril recuou

1,4%, retomando o

patamar de junho. Já entre
agosto e julho houve
crescimento acumulado de

1,40/0.
Doze das 23' atividades

pesquisadas pelo IBGE
cortaram produção, com

destaque para as

montadoras, em função
dos dias de' greve dos
metalúrgicos. A fabricação

de veículos caiu 9,3% .

Fumo (26,60/0), produtos
químicos (3,20/0), e

ma terial de transpor tes

(11,8%) também
derrubaram a média da

produção industrial em

setembro.

Metalurgia e material
eletroeletrônico e de

telecomunicações
continuam ampliando a

produção. Em relação a

setembro de 2005, a

indústria cresceu 2,3%,
acumulando alta de 2,70/0
no ano, menos que a taxa

de 2,90/0 registrada ern

agosto. (com informações
da Gazeta Mercantil)

Ameristeel (unidade dos
Estados Unidos) e variação
cambial sobre dívida ern
,

moeda estrangeira
contratada no Brasil foram os

motivos.

O lucro antes de juros,
impos tos, depreciação e

amortização no trimestre

passado SOlUOU R$ 1,547
bilhão, ante R$ 1,145 bilhão
no mesmo período de 2005.
A margem ficou em 25,50/0,
beneficiada por redução de

despe-sas operacionais. (com ,

-

informações da Reuters)

•

,

I
,
,

i
,

•
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•
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CONDiÇÃO: PMDB EXIGE MINISTÉRIOS QUE POSSAM PROJETAR O PARTIDO NACIONALrvlENTE

.� Legenda pretende
exercer influência
na administração,

. formulando e

definindo políticas
de governo

Enquanto aguarda um

sinal do presidente Lula (PT)
sobre o papel que o PMDB
terá na futura equipe de

governo no segundo mandate,
a cúpula governista da

legenda já fez chegar ao

Palácio do Planalto as

. pretensões do partido. Os
líderes peernedebistas não

•

escondem que querem a

exercer influência real ria

administração federal,
formulando e definindo

•

políticas de governo.
Também deixaram claro

que estão mais preocupados
com a qualidade dos

I

•

•

ue

• • ,1" •

mtrusterros que vierem a

comandar do que caiu a

quantidade de cargos. Além
de pastas caiu Ulua fatia

polpuda do orçamento,
querem administrar áreas que
Illes permitam projetar
nacionalmente a legenda e

também a tender às bases

partidárias - ern que se

incluem prefeitos sempre
ávidos por verbas federais.
A idéia é manter UlU pé na

área social e outro no setor de
infra-estrutura. O Ministério
da Saúde é o principal alvo de

cobiça dos peemedebistas .

Nas conversas de bastidores,
também se cogita a volta do

partido aos Transportes e

ressurge a alternativa de

.

comandar a pasta das
Cidades. Esse último, exigido
pelo PT paulista da ex-prefeita
Marta Suplicy, que subiu no

conceito do presidente Lula

Sarney é um dos principais articuladores do PMOB junto ao Planalto

durante a campanha.
CONFLITO - Setores do

PMDB reagiram com irritação
à notícia de que a senadora
Roseana Sarney pode assumir

o Ministério da Saúde.

"Começar a reforma
ministerial pela Roseana e UlU

péssimo caminho", reclamou

um deputado. Velhos aliados
de Lula, COIUO os senadores
Renan Calheiros e José,
Sarney e o deputado J ader
Barbalho, estão preocupados
caiu a movimentação do
Planalto para abrir novos

canais -de diálogo caiu o

partido.

erzoini rea irma
,..,

oram e res a ao

O presidente licenciado do
IT, deputado Ricardo Berzoini

(PT-SP), divulgou nota -ontem

afirmando que as ligações entre
o comitê de campanha dele e

a empresa Caso Sistemas de

Segurança, pertencente ao ex

assessor especial da Secretaria
Particular da Presidência Freud

Godoy, foram relacionadas a

uma prestação de serviços de

segurança.
De acordo com o

,

comunicado, os serviços "foram
solicitados ern razão da
ocorrência de assaltos ocorridos
nos dias 10 e 11 de agosto do

" d.corrente ano, que, segun o

Berzoini, foram informados às

polícias Civil de São Pallia e

Federal.
"Esclareço que, em nenhum

momento da campanha.:
conversei com o senhor Freud

Godoy, nem para tratar de
assuntos de segurança,' nem
muito menos para tratar de
fatos relacionados com o objeto
do inquérito policial", aârmou,

Berzoini afastou-se da
presidência do PT, após ter sido
acusado de envolvimento na

compra do dossiê que mostra

os tucanos José Serra e Geraldo
Alckmin em cerimônias de

entrega de ambulâncias

superfaturadas da máfia das

sanguessugas .. Godoy foi

apontado COIUO o interlocutor
na legenda que mandou pagar

pelo dossiê.

f

•

PP vai exigir
••

mais espaço
no governo

AE O líder do PP na Câmara
dos

.

Deputados, Mário

Negromonte (BA), disse que
o partido vai exigir mais espaço

.

110 segundo mandato do

presidente Lula (PT).
Atualmente, a legenda ocupa
o Ministério das Cidades, luas
telu a ambição de aumentar a

.

cota.

"Vamos reivindicar o 110SS0

espaço e estamos analisando
isso com a bancada. Van10S

querer ampliar", reforçou,
acrescentando que o partido
tem interesse ern manter a

indicação para o ministério e

ainda obter os da Integração
Nacional e dos Transportes.

"O próprio presidente disse
. .

-

que fará uma coisa justa. E

óbvio qlle ele não vai querer a

base insatisfeita", disse,
,

revelando que o PP não pensa
ern deixar a base de apoio.

o,'"

.

Deputado voltou a negar envolvimento com a compra do dossiê

1

•

\

. esquema.
No depoimento ao

-

Conselho de Erica, Vedoín
cOl1firl11011 que pagou propina
para parlamentares que

participaram da venda de
ambulâncias superfaturadas. O

•

"Não se cogita isso. Não passa

pela nossa cabeça sair da base",
garantiu.

Negrornonte afi1"1UOL1,
porém, que os partidos aliados
reclamarão, se o PMDB tiver

muito mais espaço 110 governo
do que as outras legendas da

-

base. "E claro que todo mundo
vai gritai: Nós vamos", afirmou,
informando que o PP usará o

argumento da

proporcionalidade. De acordo
com ele, se uma sigla tern uma

,

bancada de 80 deputados e

ocupa seis pastas, o Pp, caiu uma
de 40, poderá ficar caiu três.

•

Vedoin diz que pagou propina
o empresário Luiz Antônio

Vedoin, UIU dos sócios da
Pla11a111, afirmou aos membros

-

do Conselho de Ética da
Câmara, que não negociou urn

dossiê C011tra o candidato ao

governo de São Paulo Aloizio
Mercadante (PT).

Para à Polícia Federal, o

empresário Abel Pereira,
envolvido na máfia de compra

. de ambulâncias, disse que
Veda in possuía documentos

que envolviam o petista 110

- '

ernpresano se negou a

comentar a negociação de um

dossiê envolvendo tucanos no

esquema, alegando que estava

ali para colaborar com os

trabalhos dos processos cOl).tra
os deputados.

• ,
I'
•
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PTB não pleiteia cargos',

,

)

O líder do PTB na

Câmara 'Federal, José Múcio
(PE), disse que o partido
não vai pleitear cargos na

fu turo governo, mas

ressaltou que a grande
ma ior ia do partido quer

apoiar o presidente Lula

(PT) a partir de 2007.
Múcio está sendo orientado

pelo ex-deputado Roberto

Jefferson (cassado no allO

passado) para fazer a

negociação da legenda caiu

o Palácio .do Planalto.

Jefferson, fonte das·
denúncias que resultaram
na investigação do
escândalo do mensalão,
através do qual o PT

supostamente fazia repasses
,

a partidos aliados para ter

Ulua base aliada mais coesa,

é contra o acordo com Lula.
Mas o atual presidente do

partido não interferirá nas.

), �

negociaçoes.
Múcio descartou cons-.

trangimentos por fazer a
,
,

negociação no varejo e não

institucional. "Não vejo
nenhum problema. Ele me .

delegou a tarefa e eu vow.
.

COllversar com o presídente
Lula", disse, afirmando que
se disser 1 000/0 do�

"

deputados eleitos do PTB
estão ao lado do presidente,
pode errar, mas o percentual
"é quase isso".

O partido trabalha com
,

.

a possibilidade de manter 9
comando do Ministério do
Turismo. "Não vamos plei
tear cargos. Mas acredito

que o ministro Walfrido será

mantido, tenho certeza que
o presidente não o vê como

alguém do partido, mas

como um. colaborador", '

frisou. (com informações do
G 1).

,

• •

x-mmis ro

ea

a
,

O ex-ministro da Saúde
Barjas Negri, atual prefeito de
Piracicaba pelo PSDB, negou
qualquer envolvimento com a

.

família Vedoin e com a máfia
das sanguessugas. Segundo
ele, não há denúncias formais

Ele também
I

qualquer relação com o
,

empresário Abel Pereira e disse i
I

não conhecer e nunca ter:

falado com Darci e Luiz:
Antônio Vedoin. Questionado .

sobre as investigaçôes da:
Controladoria-Geral da União:
a respeito de fraudes na:

compra de ambulâncias no.
•

governo passado, o ex- ministro:
,

alegou que as investigações:
,

abrangem apenas os anos de:
•

2004 e 2005 e que não há '

ligação com a sua gestação -

.

em 2002. i

ACUSAÇÃ,O - Os;.

Vedoin acusam o ex-ministro:
de facilitar o esquema de;

I

compra' das ambulâncias i

superfaturadas. Em.
depoimento à Polícia Federal,
afirmaram que durante a

•

gestão de Barjas Negri forarp I

liberados R$ 3 milhões para a:

•

negou.

�

contra sua gestao - no governo
do também tucano Fernando

Henrique Cardoso.

Negri disse à CPMI
.

'

(Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito) das

Sanguessugas que foi apenas
esclarecer dúvidas dos

.

parlamentares. Ele afirmou
� -

que nao apresentara
documentos à comissão.

Ontem, antes de entrar na

sala de audiência, disse que
era ·apêllas convidado e que
iria dizer que não teve

envolvimento e nem houve
•

fraude 11en1 corrupção durante
sua administraçào à frente do
Ministério da Saúde. • •

•compra. ,

- ,

DIVULGAÇAO •

•

Negri nega à CPMI irregularidades no ministério durante sua gestão

•
I
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O Profeta
Clóvis concorda em devolver o emprego
de Camilo para agradar Sônia. Dr. Michel
comenta com Teresa que Marcos tem
tido visões desde o acidente. Alceu
contrata Marcos, para felicidade de
Míriam. Rúbia manda Carola pegar um

cacho de cabelo de Marcos para fazer
outra simpatia. Ruth fica decepcionada
ao saber que Marcos arrumou um

emprego na lanchonete. Carola sugere
que Marcos vá cortar o cabelo no salão
de Lia e pega um chumaço. Marcos tem
uma sensação ruim ao conhecerWanda.

Baby comenta com Marcos que sua

rnstória com Tony é muito complicada.
f±ilda e Teodora fazem tortas de camarão

�ara Piragibe. Marcos vai ao centro

espírita. Hildaincorpora Lucas.(

1> GL()BO - 191-1

Cobras e Lagartos
I.:uciano promete que nada irá afastá-los.

Rosimary amarra Duda na cama.
'

Foguinho diz que Leona vai quebrar a

Guxus. O delegado interroga Lippi que diz
ter visto uma discussão entre Letícia e

Estevão. Todos reclamam da decisão de
Leona, que quer que todos os

funcionários fiquem louros. O delegado
Sampaio pega com Celina a roupa que
Letícia usou no dia do crime. Julia e

Miguel se beijam. Sampaio dá voz de

prisão para Letícia. Milu e Tomás se

refugiam debaixo de um viaduto. Letícia
•

conta para Luciano que encontrou

Estevão um pouco antes de morrer.

Silvana e Bandeira descobrem que Ouda
está na casa de Rosimary. Duda tranca

Rosimary no banheiro e foge pela mata.

\

r GL.OBO - 2i fi

Páginas da Vida
Diogo e Helena combinam morar

separados, quando ele sugere que ela se

mude para a sua casa. Helena vê fotos de
Lavínia em uma das caixas da mudança.
Verônica diz a Marta que Eliseu levantou
a ficha de Léo e que ele é riquíssimo.
Saldanha aconselha Léo a entrar com

uma ação de paternidade. Saldanha
alerta que o processo pode durar até um

ano. Alice manda que o advogado não

esqueça dos papéis do casamento. Léo
se irrita com Alice quando ela insiste em

falar em Nanda e ameaça acabar com o

casamento. alivia diz a Francisco que o

pai quer sair com ele e comprar um

presente. Diogo deixa com Lavínia o

. envelope com as fotos. Bira entra na

clínica com Marina e Rafael. Isabel chega
perto de Renato, que estende a mão.

W SST -/181,30

Rebelde
. Josy, chorando, diz a Roberta que Gastão
só tinha a ela na vida já que ninguém foi
ao seu enterro. Roberta explica que todos
queriam ir mas não conseguiram
autorização para deixar o colégio. A

professora Júlia admite perante os

alunos do quinto ano que tem sido injusta
com eles e promete que mudará seu .

•

método de ensino e a avaliação será

justa. Sol flagra Alma e Franco se

beijando e envia uma mensagem
anônima para Mia. Tomás se reconcilia
com Pilar e pede a ela que não acredite
em tudo que suas amigas dizem.

. r RECORD .. I �)1,15

Bicho do Mato /

Cecília dá a notícia de que o tumor de Jaci
é benigno e' éla está se recuperando.
Hilton pergunta o que Claudia val servir
para Juba beber. Ele olha para o frasco
com veneno em seu bolso. Hilton liga
para Ramalho e avisa que está quase
tudo pronto para envenenar Juba. Juba
pede para Laura aludá-Io a tirar Ramalho
da posse da metade da fazenda. Claudia
prepara um suco para Juba. Hilton

disfarçadamente coloca o líquido do
frasco no suco. Ana e Maibi brigam por
causa de Yopanã. Gerlado separa a briga
das duas.

� RECORD - 20h

Cidadão Brasileiro
Não haverá exibição.
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��BENEFICENTE
Os participantes do

•

programa Id%��s realizaram
um show beneficente com

renda revertida ao Teleton
2006. Lucas Paletta gravou
uma matéria em um famoso

,

aquário no Guarujá. Outros
participantes como Osnr, '

Giovanna, Vanessa, Angel,
Davison, Polyana e Paulo
Neto fizeram do aquário o

palco para suas

apresentações. Essa e

outras matérias poderão ser

vistas neste final de
semana, quando o SST

•

apresenta o Teleton 2006.

r

��ESTREIA
-

,

��TRAILER
Ninguém precisará filmar o televisor. No mesmo

momento em que o novo trailer de Homem-Aranha
3 estrear na programação da MTV, amanhã às 22h,

,

A quarta temporada do
seriado The O. C já estreou
nos Estados Unidos. Mas, os

•

o vídeo cairá na rede .

ser conferido no

www.omelete.com.br
. Homem-Aranha
3, novamente
dirigido por
Raimi e
estrelado por
Tab.e.y.1L- _

Maguire,
estréia
mundialmente
em 4 de maio
de 2007.

O trailer poderáamericanos não se

convenceram com as novas

.tramas da série. A audiência
atingiu o pior índice de todos

episódios já exibidos. A
maioria dos brasileiros terá

I
•

que esperar um pouco mais
.

para conferir se os índices de
audiência foram justos ou

não. A quarta temporada do
seriado estréia por aqui ainda
esse mês, mas na TV paga.
Informações do site

Virgulando.

��SERIADO .

Negra Li, Leilah Moreno,
Quelynah e Cindy Mendes
são as estrelas da nova

série da TV Globo,
Antônia, que estréia dia 17. ,

de novembro. Em cinco

episódios será mostrada a
.. história das amigas que
têm o sonho de dar ao

,

grupo musical Antônia
uma trajetória de sucesso.

O seriado foi criado com

base no filme de Tata
Amaral, e já tem' a .

garantia de uma segunda
temporada. Informações
do site O Fuxico ..

,.
• •
. �

•

•

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

OIVULGAÇAO

. Encontro
.

O Movimento de Cursilhos de
Cristandade do Brasil, Regional Sul
IV, e o Institute São Paulo Apóstolo
de Santa Catarina, estarão reunidos
em Assembléia Regional de sexta

(10) até domingo (12). O evento

será na Casa de Retiros Sagrado
Coração de Jesus, ern [aragua. O
terna dessa Assembléia será a

.

"Formação Integral na Sociedade

Contemporânea'' .

Exposição
O Museu Histórico de [aragua do
Sul "Ernílio da Silva" inicia nessa

sexta (10) a exposição: Consciência
Negra, ern comemoração ao dia
Nacional da Consciência Negra, ern
20 de novembro. A exposição, que
segue até março de 2007, surge
como uma tentativa de demonstrar
através da arte, quadros, objetos,
música, culinária e pesquisas um
pouco do resgate histórico dos .

negros.

Musical
A médica Scheila Anjo, é cantora
amadora e fará uma apresentação
especial amanhã, às 20h30, no
Pequeno Teatro da SCAR. O

repertório será repleto de sucessos da
música popular brasileira. O ingresso
é 1kg de alimento não perecível, que
será doado para a entidade Novo
Amanhã.

No último sábado, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul empossou sua nova

diretoria e comemorou seus 40 anos de trabalho. No evento, estavam presentes o presidente da Confederação Nacional

dos Trabalhadores na Indústria, Sr. José Calixto Ramos (esq.), o recém empossado presidente do ST.IVestuário, Sr.

Gilda Antônio Alve�� o presidente da Fetiesc, Sr. Idemar Antônio Martini e o presidente da Federação dos Trabalhadores

nas Indústrias do Vestuário, Couro e Calçados de Goiás, Sr. Luiz Lopes
•

,
,

,

---------------------------,

Aniversariantes do dia

Rosimeri Jacobowski , ,

,

Inelde Zanella ,

•

Edson Franzener ,

-

Jaslyn Marcelly Demarchi
Vanessa Trumseiser

,•

Catarina Zatelli Schmidt \
I•

Tânia Nígia Dorow .

J
Maria Marisete Vegine
Osmar Engel
Nelson Becker

• •

Antônio C. Pedri
Andrei Roberto Erthal
Amanda Gracielli Fagundes
Rivelino Michels
Elisabeth Konrath
Carmem L. Torezani
Marcos Weiller

Lucas Kramer Ruysam
.

Heloisa P. Bottaro

Marlene B. Silveira
Rosinete Renkawiecki

Ely Terrebile
Maicon D. Franzner

Comemoração
O Sindicato dos Trabalhadores
de Alimentação de Jaraguá do
Sul promove um Baile de 40 ' :

anos da organização. A festa será.
realizada no nesse sábado (11),
às 23h, no Pavilhão "/\' do
Parque de Eventos. A entrada
será permitida através de

. , .

convite, que e gratuito.
•

,

Aries 20/3 a 20/4
Você tem mil e tantos compromissos e

responsabilidades e jamais abriria mão de
decidir sobre essas coisas. Afinal, quem é que
manda é você, não é? Mas nem 'sempre um

ariano tem paciência para os detalhes e há
momentos em que tudo parece distraí-lo e/ou
irritá-Ia ... Experimente decretar um meio-feriado
e retomar mais tarde.

.

Vir-gem 23/8 a 22/9
Naqueles momentos em que seu nome é
trabalho, você jura que nem conhece o

significado da expressão "bon vivant". Mas um

virginiano tarefeiro bem que merece desfrutar
do lado lúdico da existência. Quem se atreveria
a discordar? Experimentar. fazer nada, rir,
brincar, sentir o gosto de fazer algo pelo
,

simples prazer, esses são os seus afazeres .

•

Libra 23/9 a 22/10
Um gesto terno e delicado nem sempre é
valorizado como deveria. Talvez seja uma forma
do mundo nos ensinar que há momentos em que
é melhor ser prático e não romântico. Deixe os

sentimentos quietos lá no seu canto. Talvez o

excesso de mel tenha enjoado o seu querido ...
Mas quando seu açúcar & afeto saírem do
marcado. certamente darão falta.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Para capricornianos, que costumam ter uns
senões em relaçâo a mudanças, o momento

.

pede reflexão. Use a diplomacia e resolva tudo
com cuidado, evitando desentendimentos. Nos

negócios ou no amor, a bola está com você, na
cara do gol. É só bater o pênalti e correr pro
abraço. Torcida é que não falta. Hãn? Claro que
é torcida a favor!

Câncer 21/6 a 21/7
Quando se está assim, hiper-sensibilizado,
coisas pequenas podem virar grandes
conflitos. Previna-se com seus óculos cor-de
rosa e faça de conta que não é com você.

Abstração é a palavra do dia. No meio a um

turbilhão de emoções, você estará em seu

habitat e, portanto, sabe como (re)agir. Deixe o

pessoal tonto com a sua desenvoltura.

I

•

Touro 21/4 a 20/5 Leão 22/7 a 22/8
Ora, você sabe que ficar ensimesmado não é
sinônimo de desanimado. É apenas um sinal
de que você está precisando pensar, colocar as
Idéias em ordem, estudar o cenário, coisa 8 tal.
Mas pode ser que a galera sinta sua falta e

clame pela sua presença. Como um leonino da
gema adora.ser amado e querido por todos, vai

. ser dificil resistir.

Escorpião 23/10 a 21/11·
Está inspiradinho, balançando o ferrão pra lá e

pra cá ao ritmo de uma nova melodia? Que
maravilha! Bons ventos trazem novos aromas,
vontade de fazer o diferente. Passos novos para
uma velha dança ou talvez uma outra coreografia
inventada. Precisando de um corpo de baile para
montar o espetáculo, você saberá onde achar a

•

parceria.

Aquário 21/1 a 18/2
Inquietações invadem sua vida ... A principio,
não fariam parte do prato que você escolheria,
se tivesse opção. Como nem sempre existe
alternativa, cabe estabelecer uma polltlca de
boa convivência com as perturbações. Sem
conseguir levá-lo de arrasto, lá pelas tantas
elas se acalmam e o final da história será.bem
melhor que o começo .

.

Um tanto quanto cauteloso, um taurino não

gosta de se deixar levar por paixões
avassaladoras. Mas ultimamente tudo conspira
(e Inspira) a favor do romance. Está diflcil de
fugir, não? Então, em vez de encucar, aproveite
para libertar suas fantasias. Pols é, carísslmo,
multas vezes é só arriscando que a gente
consegue ser feliz.

•

Gêmeos 21/5 a 20/6
Não sabe se come a pêra, a uva ou a maçã? Sai
de verde, vermelho ou amarelo? Uma hora você

quer uma coisa e, outra hora, quer outra ...
Como alguém conseguirá entender?! Às vezes

nem o própria geminiano agüenta suas tantas
trocas de opinião. Quando as vontades oscilam
loucamente, o melhor é deixar aquelas decisões

.

importantes pra depois.

Sagitário 22/11 a 21 /12T.
Sopre uma brisa para refrescar os
relacionamentos, eles podem estar precisando
de um pouco de ar. Pra não sufocar os

'

sentimentos, um pouco de distância funciona
,

superbem. Sem mencionar o detalhe de que, em
momentos de alta sensibilidade, a proximidade
excessiva chega a dar coceira. Nada como dar
um passinho para o lado e respirar aliviado.

Peixes 19/2 a 19/3
Alô, alô, marcianos e seres de todos os

planetas, plsciano faz contato e deseja
encaminhar assunto de maneira proveitosa
para os envolvidos (e envolventes). Pode ser

pessoal ou profissional, racional ou coisas do

coração: os intercâmbios acontecem sem

interferências. Antenas apontadas para todos
.

os canto's e curvas do universo!

•

•

,
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Maldenson falou para estudantes da Universidade de Tsingua

UE diz que China precisa
assumir respensamüdadeI

!
''1\ China deve assumir sua

responsabilidade pela ativação
geopolítica na Ásia, Áfricil. e

América Latina em função das

competitivas exportações do

país, que reestruturam a

economia das regiões e mudam
a dinâmica do comércio

global". A declaração é do
comissário de Comércio da

,

União Européia, Peter
Mandelson.

Segundo ele, a China não

pode se isolar do mundo ou se

comportar como se estivesse

fora do sistema. "A

continuidade do sistema em

sua forma atual depende da
decisão de o país aceitar sua

parte", reforçou Mandelson em
referência aos compromissos
feitos pela China ao entrar na

I
"

I

OMC (Organização Mundial
do Comércio).

Na opinião do comissário, a
China está em posição de
aceitar novas responsabilidades
em áreas políticas emostrar uma

liderança forte e que os líderes'
chineses sabem também que o

rápido crescimento está criando
desafios sociais e ambientais.

Ontem, "em palestra a

estudantes da Universidade de

Tsinghua - a mais importante
academia de ciências da China

-, Maldenson afirmou que uma

China estável econômica e

politicamente beneficia aUnião
Européia. "Se a China precisa
de uma associação continental
na Europa, esta precisa de uma

política continental sobre a

China - disse.

Rússia adia lançamento da
Nave Progress para janeiro
o Centro de Controle de

Vôos Espaciais russo decidiu
adiar para janeiro o

lançamento da nave Progress
M-59, que transportará 2,5
toneladas de carga para a ISS

(Estação Espacial
Internacional). O lançamento
da nave estava previsto para
acontecer em dezembro.

"A decisão de adiar o

lançamento foi devido ao fato
de que há a bordo da ISS
reservas mais que suficientes

,
de combustível, água,

oxigênio e alimentos", disse
um porta-voz do CCVE,
lembrando que,

normalmente, todos os anos as

naves Progress fazem quatro
missões de transporte à ISS, a

última delas no final de
dezembro e que leva, além da

carga útil, presentes de Natal

para os tripulantes da

plataforma orbital.
Neste ano, houve três

lançamentos das naves

Progress, o último deles em 23
de outubro.

Eleições devem, definir o

futuro de George Bus,h
Cerca de 200 milhões

estavam habilitados para votar

ontem nas eleições
parlamentares dos Estados
Unidos, quando foram
escolhidos 435 integrantes da
Câmara dos Representantes e

33 senadores, além de 36,
governadores.

A votação começou pelo
Estado de Nova York às 6h
locais (9 horas pelo horário

brasileiro de verão). Outros
Estados da costa leste abriram
os postos de votação uma hora

depois de Nova York. O
controle do partido de George
Bush está em jogo.

Diferentemente da maioria

das, eleições intermediárias

para o Congresso, este ano o

voto será decidido por temas

nacionais e internacionais, em

especial a guerra no Iraque.

NOVA ETAPA: CONGRESSO'DA BOlÍVIA É INTIMADO A RATIFICAR OS CONTRATOS VPFB

Evo Morales afirma que.medida
visa consolidar a nacionalização
.... Legislativo boliviano promete
ratificar os contratos do setor de

petróleo até a próxima semana

O presidente Eva
Morales entregou
pessoalmente ao chefe

legislativo boliviano a

intimação para que o

Congresso do país ratifique
os novos contratos de

operação das transnacionais

do setor de petróleo.
Segundo o vice-

presidente da Bolívia, Alvaro
Garcia, também presidente
do Congresso, os 44
contratos, que consolidam a

nacionalização do setor,
decretada em maio e

transformam as petrolíferas
estrangeiras em prestadoras
de serviço à estatal YPFB,
serão ratificados no máximo
até a próxima semana.

Morales chegou ao

gabinete de García para

expressar a "transparência"
com que afirma governar o

país mais pobre da América
do Sul e cujas enormes

reservas de gás natural têm
sido exploradas por
transnacionais como a

brasileira Petrobras.

"Jamais vamos lidar com
contratos reservados,
ocultos, que não chegam ao

conhecimento do Congresso
e menos ainda do povo
boliviano", discursou o

presidente, afirmando que os

acordos pelos quais o setor

ficou privatizado antes de
seu governo não foram
ratificados pelo Congresso,
como manda a, constituição.

Os acordos darão à

Bolívia cerca de US$ 4
bilhões ao ano a partir de

2010, contra os 250 milhões
de dólares que entravam

anualmente no fisco do país
.antes da nacionalização.

Tropas de Israel
deixam o Norte
da Faixa de Gaza

O Exército de Israel
deixaram ontem o Norte da
Faixa de Gaza, depois de uma

das maiores operações militares
no território palestino em um

{." ,

ano. "Esta é a pior ação que já
vi", disse o policial Khalil Yazji,
45 anos, que mora na região,
afirmando que as forças
israelenses levaram destruição
para todas as ruas e para quase
todas as casas. "Isso é o tsunami
de Beit Hanoun", completou.

Depois da retirada
israelense, palestinos saíram às
ruas de Beit Hanoun - cidade
de 30 mil habitantes.
'Moradores estavam chocados
com a dimensão da destruição
em prédios, ruas, canos de água
e rede elétrica. Diversas casas

foram demolidas e dezenas
foram danificadas durante os

combates, 14 meses depois que
Israel completou a retirada de

tropas e colonos da Faixa de
Gaza, após 38 anos de'

ocupação.
As tropas israelenses

mataram 52 pessoas, sendo
mais da metade militantes,
durante a

\ ofensiva de uma

semana na cidade. Um soldado
de Israel foi morto. Ontem,
pelo menos dez pessoas foram

,

enterradas em Beit Hanoun. O

Exército anunciou O final da

operação e disse que encontrou

grandes quantidades de

munição.

Saddam volta ao tribunal

após. condenação à morte

O ex-presidente Iraque,
Saddam Hussein, voltou
ontem ao Tribunal Penal

Supremo, onde no domingo,
foi condenado à pena de
morte. Ele e mais seis ex

colaboradores são acusados
de crimes contra a

humanidade, no caso de al

Dujail, quando tropas do ex

regime atacaram habitantes
curdos no Norte do país.

Saddam foi o primeiro dos
acusados a chegar à sala do
tribunal. Ele apareceu
vestido com seu habitual

, terno negro e camisa branca.
O ex-ditador, que não

mostrou sinal algum de

preocupação ou nervosismo,
sentou-se no banco dos réus

e esperou em silêncio que os

outros seis acusados
entrassem na sala, um por
um.

Segundo o Procurado�

geral, mais de 180 mil curdos
foram assassinados ou

desapareceram durante a

ofensiva, nos últimos dois
anos da guerra entre fraque
e o Irã (1980-1988).

'EUA são cúmpllces
dos crimes', diz Irã

o porta-voz da Presidência
do Irã, Gholam Hossein

Elham, acusou os Estados
Unidos de serem cúmplice dos
crimes cometidos pelo
presidente deposto do Iraque,
Saddam Hussein, contra o

povo iraquiano. Saddam foi
condenado à morte, por

enforcamento, no domingo
"Os EUA, apoiaram

Saddam Hussein durante as

décadas nas quais cometeu os

crimes contra seu povo, crimes

pelos quais foi acusado", disse
Elham, qualificando a

presença de tropas _

estadunidenses no Iraque de

"ilegal". Segundo ele, a região
seria mais segura sem a

presença das tropas

estrangeiras.
Na avaliação de Elham os

EUA devem corrigir os erros

no Iraque e deixar que o povo

iraquiano governe o país.
"Sem a presença dos EUA e

da Inglaterra, a região pode
gozar de - liberdade, de

segurança e do florescimento
da cultura e da civilização",
completou.

O CORREIO DO POVO

NaItália

Condenação
A Justiça italiana condenou
Rabei Osman EI Sayed,
conhecido como

Mohammed, o Egípcio, a dez
anos de prisão por

"associação para delinqüir
com fins de terrorismo

internacional". Ele é

considerado um dos cérebros
dos atentados do 11 de

março de 2004 em Madri.
O tribunal de Milão também
condenou Rajeh Yahya,
"discípulo" de Rabei a cinco
anos de prisão pelo mesmo

crime.

-

No Irague

Morte
comando mili tarO

britânico anunciou ontem a

morte de um soldado em

Basra, SuI do lraque, em

conseqüência do ataque
contra uma base do Exército,
ocorrido na segunda-feira:A
identidade do soldado não

foi revelada.
As tropas do Reino Unido
são encarregadas' da
segurança no Sul do Iraque,
uma zona relativamente

tranqüila el� comparação
com o resto do país, mas

onde nos últimos meses

foram registradas explosões
de violência entre soldados
britânicos e as milícias xiitas. ,.

Na Coréia do Sul

Acordo
Os Es tados Unidos e a

Coréia do Sul mantiveram
ontem a recusa em aceitar

a Coréia do Narte como

uma potência nuclear,
sinalizando parte das
dificuldades a se r em

enfrentadas pelos
diplomatas quando forem
retomadas as negociações
em torno do programa
nuclear bélico de

Pyongyang.
Representantes dos dois

países concordaram ainda
com a implementação das

sanções à Coréia do Norte

pelo Conselho de

Segurança da ONU por
causa do teste nuclear.

Na Suíça

Apelo
o coordenador Humanitário
daONU, Jan Egeland, apelou
à comunidade internacional

para que interrompa
imediatamente o uso de
bombas de fragmentação,
recordando a utilização delas

pelo Exército de Israel contra
o Líbano.
Ontem, aconteceu em

Genebra a conferência que
exa�'üna a convenção sobre ,

a proibição ou a limitação do
uso de algumas armas

convencionais que podem
produzir efeitos traumáticos.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




