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51 META: ENGEPASA PRETENDE ALCANÇAR 5% NOS PROXIMOS ANOS
-

21 OPINIAO

Mortalidade. de

empresasno
Brasil

,.

ultrapassa 50%

,

,
,
,
,

, I
: www.,"\·'\ ...\·,ltt ,\""'In,�f

" •

71 JASC o país ocupa o sétimo lugar
ern grau de iniciativa

empreendedora no planeta .

Mas, conforme estudo do
Sebrae, a taxa de
mortalidade de novas

empresas ultrapassa 500/0
. logo nos dois primeiros
anos. Leia 11a coluna de .

opinião escrita pela reitora
da Unerj, Carla Schreiner.

.

Segundo pesquisa realizada pelo Compromísso
•

Empresarial para a Reciclagem, Jaraguá do Sul engrossa
o número de cidades preocupadas com, a ampliação da
coleta seletiva, que aumentou 38% nos últimos dois
anos. O crescimento, de acordo com Mario Luiz dos

•

.

. Santos, gerente-regional da Engepasa, é ocasionado pela ,

preocupação am:biental. Na cidade, a meta é alcançar
50/0 nos próximos anos. Na contramão do processo
oficial feito por autarquias de prefeituras, também

•

aumenta o número de trabalhadores que ganham a vida
recolhendo lixo nas ruas. Atualmente são 50 catadores

wee se

classifica para
,

a semifmal
com empate autônomos em Jaraguá

CESAR JUNKES

61 QUEDA

Doação de '

sangue na

microrregião
diminui 30%

•

41 MUNICIPAL
•

PT e PP falam
com cautela
sobre aliança
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850 mil

catarínensos
não entregaram'
declaração

.' I
,
•
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. Estão enquadradas todas as

pessoas físicas que, ern
2005, tiveram rendimentos

,
'.

'... I tributáveis totais abaixo de
'�$ii'j!

. ,I
.

,

R$ 13.968. O prazo para
entrega encerra no dia 30
de novembro.

Percentual, considerado
abaixo do mínimo

,1" '" •• ",.

necessano, e consequencia
da falta de uma unidade de
coleta de sangue em

jaraguá do Sul. Lídia Mueller e o marido sustentam os filhos recolhendo lixo pelas ruas da cidade
•

"

o
,

MAXIMA
,

MINIMA,

CLUBE ATLÉTICO BAEPENDI , ,

,

.

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos
. , , '

. .

de céu nubtadó. Noite com muitas nuvens.
. , , ,

Do dia 30deOutubro ao dia 04 de Novembro:
Sóclo••••••R$ 15,00 Não·$óclo••••••.R$ %5,00 ".,"".

�'"
I':�

I
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'

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

•

,

www.studiofm.com.br

,
No dia 11 de Novembro e na Hora:

Sócio...•••R$ 20,00 Não-Sócio••••••.R$ 40,00
,

•

.,/' de 16.jan.07 a 15.fev.07'
'

..
'

,

.,/ aulas de 2& a 5&,
, "

".

.,/.3 x R$190,OO • cf cheque
, ':: .,/ material incluso

•

, i
,

Informações: Tel. 3371- 0222
-, E-mail: bªepenrJi@?neIYDo.mm.1U:"

.,\

. ",

I

,", " .-,
. ..,

" Ummétodo
.

v' , ,-

::;perfelto
, D 10M ÀS, / para quem quer

inglês. espanho seguran.a
Í\,"", , :'" na hora e se

.
.,

, ';__ ,

, �

RtJíll)oollngos d� Nova, 22:7 ,�

tem frente à CirCliito Veicll!OSi .

fellows@lletuflo.com.br
I o I o ,M 4

aulas YIP it bUsineSs • traduç,ão • cursos pra viagem
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•

• EDITORIAL
•

;

•

,

I

[ A deputada reeleita Ana
Paul Lima, do IT, ao renunciar,'
,

lá no a�o, passado, a

rernuneraçces extras pagas

pela Assembléia Legislativa
,

�uando da convocação de
,

isessões extraordinárias pêlo
:governo do Estado ou pelo
próprio Legislativo, acabou

provocando manifestações de

indignação nas outras

lbancadas e na do próprio

,

parlamentos municipais da

região, rejeitou o
- fim do

pagamento a mais quando de
reuniões extraordinárias, tem
sido a ordem do dia. Como no

caso da deputàda, que

simplesmente abriu mão da

remuneração em favor de
entidades assistenciais sem

nenhum tipo de alarde- o

barulho desnecessário foi

provocado depois, quando ela,

I
- '1

I

I
I
I
I

I
I
I

.... "Desnecessários são os discursos

demagógicos e momentos de agressões
verbais entre políticos que dispensam o

dinheiro extra e os contra"

partido. De lá para cá, muitos
loutros deputados fizeram o

[mesmo, Utilizando o mesmo
I

discurso da deputada,
I acabaram por provocar um

i movimento de pressão de fora

para dentro. O assunto tem

sido recorrente entre' os

legisladores. No Vale do

Itapocu, nos últimos dias e

'mais acentuadamente no

Legislativo de Guararnirim,
que na contramão de outros

I. FRASE

•

acusada de comportamento
demagógico resolveu

apresentar a proposta em

plenário- qualquer político
pode abrir mão da

remuneração extra no

momento em que desejar. Basta
comunicar a Casa de seu desejo
pessoal e indicar os

beneficiados. Desnecessários
são os discursos demagógicos e

momentos de agressões verbais
mútuas entre os que dispensam

•

o dinheiro extra e os que não
, querem adotar tal

procedimento. Até porque
todos são pagos com o dinheiro
do contribuinte, que
desembolsa todas as despesas '

do Legislativo e, ainda, dá seu

aval pessoal nas urnas a um

punhado de cidadãos para que
falem em nome de uma cidade
inteira. Por isso, o eleitor
contribuinte precisa ter plena
consciência, precisa de

informações exatas sobre os

reais motivos que levam
vereadores a usar todo o tempo '

de uma única 'sessão na

semana e paga com o dinheiro
dele, a gastar todo o tempo
com discussões do gênero.
Quando o mesmo tempo
poderia ser muito bem

aproveitado para debates de

problemas crônicos que afetam
diretamente às comunidades e

..\

que estão à espera de soluções '

que já atravessam décadas.
Nossas Câmaras, como estão,
precisam-ser depuradas. E o

eleitor sabe como' fazer e

quando.

•

"Levo uma prancha no carro. Se dá tempo, dou uma surfada antes do
trabalho ou no intervalo. Para' mim, é como estar na Disneylândia"

•

;

.Rodrigo Santoro, ator, sobre sua rotina de gravação de Lost no Havaí
•

)

•

•

Orientação a futuros

empreendedores
Informações do Global

Entrepreneurship Monitor

(GEM), entidade
internacional que se dedica ao

estudo do comportamento
dos novos negócios, indicam
que o Brasil ocupa o sétimo

'! lugar em grau de iniciativa

empreendedora no planeta.
São cerca de 13 milhões de

empreendedores iniciantes

(pessoas que abrem novos
.. . ". "

negócios, com ate tres anos e

meio, de atividade). Mas,
conforme estutlo do Sebrae, a

: taxa de mortalidade de novas
I

empresas ,no Brasil
I ultrapassa 50% dos negócios
logo l10S dois primeiros anos.

Uma pesquisa realizada pelo
órgão revela que uma das

I grandes causas da falência das

empresas está ligada não

somente à falta de dinheiro

para o 'capital de giro, luas

principalmente pela gestão
inadequada ou pela falta de

•

maior preparo no aspecto
,

adminis tra tivo -financeiro. E
umarealidade preocupante
no cenário nacional, onde

l existem 13 milhões de

,

empreendedores, e traz um

impacto maior se levarmos
em conta a nossa realidade

regional, na qual 98% das
quase 5 mil empresas exis

tentes em [aragua do Sul se

co ns t.ituem , de empreendi
mentes de, micro e péqueno
porte.

. Se considerarmos que o

Brasil precisa avançar ainda
muitos degraus para se tornar

uma nação realmente

cornpeti tiva frente aos

mercados internacionais, e

que ainda há espaço para
novos negócios, cada vez mais
". .; . ..

e nece ss arro que as in s tr-
. �

tuiçoes e o governo pensem
em formas de oferecer apoio
ao surgimento de novos

, ,

negócios. E com esse foco que
a UNERJ procura dar sua

.

contribuição, por meio do seu

curso superior de emp re

endedorismo ou de parcerias
COlll órgãos como o Sebrae.
Através do programa Negócio
Certo, os estudantes uni

ver si tár ios sâo orientados

para se tornarem empre
endedores ou, se já possuem

•

•

.' A reitora da Unerj Carla
Schreiner escreve às
sextas nesta coluna

negócio próprio, aperfeiçoar
suas qualíficações. "

Trata-se de um programa
de auto-atendimento que
auxilia o empreendedor a

identificar áreas de inves

timento no mercado, analisa
a viabilidade do negócio' que

, quer abrir, legaliza a empresa
e começa' a lidar com o

gerenciamento desse empre
endimento. Desde 2005, o

programa já se desenvolve em

Santa Catarina, atendendo
mais de 25 mil pessoas e

disponibilizando educação
empresarial à distância,
auxiliando sobremaneira os

futuros empreendedores. Na
UNERJ, os professores das

disciplinas de Empreende
dorismo e Administração de

Pequenos Negócios vão utili-zar
o programa como ativida-de

complementar também para
alunos em fase final de estágio.

Com essa perspectiva,
convidamos a comunidade a

conhecer os nossos projetos,
idealizados de acordo com o

perfil empreendedor da nossa

região.

• CORREIO DO LEITOR

I

O CORREIO DO POV()

•

•

I

acertava.

O efeito colateral do esforço para)!
tentar manter um diálogo 'com Leo foi ter

, --"l;l.

passado no vestibular sem precisar de J
cursinho. Comemoramos juntos (ele,
claro, entrara também, dessa vez no seu 'j

,

quarto curso porque os outros tres eram

"muito fracos" e ele desistira de todos no

quarto ano). Mães. Não entendo por que],
elas insistem em dar conselhos se sabem)

,

que os fi lho s não os seguirão. Só..
aprendemos na marra. Minha avó, tadínha.j,

,
morreu sern ver minha mãe voltar a ser],

,

Usei a velha tática do "Ok, mãe". E a careta. Minha mãe teve mais sorte e estava.j
tática do já deu, já entendi, não quero bern vivinha quando, após a matrícula na],
saber. Que coisa mais estranha. Ela uma faculdade, fui assistir, sozinha, um épicol
mulher tão sábia querer que eu dispense no cinema e, em seguida, escolhi um livro.,
um homem admirável, alguém que me de um autor que não ganhara o Nobel deu

\ .

conte o que eu não sei, estimula-me. Será Literatura. Exausta, terminei o romance.>,

que ela descobriu o Leo? O Leo. Leo é um Sim, pois meu namorado estava repleto deu
homem inteligente, com cara de homem razão. LIla é mesmo um ditongo crescente.')

inteligente, COIU óculos de hom em Enquanto Leo só decresce. )

inteligente e até COIU careca de homem
•

inteligente e aquela barriguinha
característica de homens ... inteligentes.

Lua e Leo
Diante do olhar incrédulo de minha

,

avó, mamãe queimou todos os sutiãs do
.

armário, pregou e seguiu o amor livre,
morou em tantos lugares que às 'vezes
faltava-lhe tempo para decorar o nome

da rua e dos companheiros ,de habitação.
Mamãe conheceu meu pai nove meses e

uma semana antes de eu nascer, Foi ele

quem a apresentou para o pai de minha
irmã Té (de Terra), que por sua vez era

companheiro inseparável do pai do meu

irmão caçula Ri (de Rio). Moramos os sete

em um trailer. Eles, os adultos, viviam
falando de realidade cósmica, lendo livros

paz e amor e se questionando qual seria a

verdadeira liberdade. Porém, as três

crianças precisavam de horários para

dormir, acordar, comer e minha mãe

largou nossos pais no. trailer comunitário
e nos mudamos, ela, meus irmãos e eu, para
uma casa. Comprou sutiã, colocou a gente
em escola careta, com professor careta,
juntou-se com um homem careta e quase
caretas ficamos.

Minha·mãe, portanto, conhece
extremos da vida. Um dia chegou com um

conselho estranho:
- Filha, experimente muito. Mas

/

quando quiser um homem para chamar
•

de seu, escolha bem.
- Claro. Vou ficar com o homem que

eu amar. Bonito, intelig ...
- Se quiser amar, tudo bem. Bonito,

ótimo. Mas cuidado, muito cuidado com

a 'inteligência masculina. Especialmente
se ele souber que é inteligente. Esses
homens que pensam demais concentrarn:

todo sangue no cérebro, o que os cansa.'

Dá um trabalho para quem está junto ....
- Mas mãe, eu não quero um homem

burro ...
- Não falei em burro. Mas prefira a

beleza, o sorriso, a pele boa, a graça, o bom
humor e a sanidade. A inteligência pura,
bruta, sem trato, dá enjôo. Ernvez de

cozinhar, o sujeito vai querer entender

porque,a cebola cortada de tal jeito exerce

. determinado efeito na carne. Em vez de
curtir um teatrinho a dois, o ser humano

•

a levará naquelas peças absolutamente
obscuras, em que você tetn de lutar para
não dormir e fazer feio, pois só haverá
vocês na platéia. Em vez de caminhar
docemente no parque de mãos dadas, ele
discorrerá sobre como a falta de verde na

cidade afeta o pulmão das crianças. Em
vez de rir das suas piadas, ele as explicará
de talha dam e n te , tirando qualquer
possível diversão da história.

- Ok, mãe.

"

f
d

' i
E isso tudo ain a antes dos 30 anos. Eu,
aos 18, vi Leo e me apaixonei no nosso

primeiro diálogo:
- Lua? Você se chama Lua?
- Sim ... minha mãe era hip ....

,

- Não, não precisa explicar. E que logo
senti que combinávamos. Mas agora sei 3:)
que é muito mais do que isso. Seu nome,

Lua, é um ditongo crescente e cai como �
uma luva COIU o ditongo decrescente do

lfiLeo aquI.
.

,

- Nossa, é mesm ... Ele me beijou. No 12
dia seguinte fui olhar n as rnirih as 3T
anotações de português, lá eu lembrava o

,

que era ditongo? Ainda mais crescente e

decrescente. Ah, tão pouco tempo e ele já !�J
me ensina tanto. Não é o.rnáximo? J

E assim seguiu o romance. Saíamos, eu' p .

voltava para casa e ia estudar. Música ("O li

réquiem de Mozart deveria ser obrigatório i:J

ern todas as escolas, não é m e smo ?". :=)
"Evidente". E eu ia descobrir o que era um p

réquiem). Português ("Será que se não [1

houvesse o futuro do subjuntivo na nossa p

língua, ela seria apenas um dialeto"? r'J

"Claro!". E lá corria a conferir qual era n

mesmo o futuro do subjuntivo e o que ele 'I
tinha de tão especial). História ("Não sei rJ

por que insistem ern ensinar os Astecas, p
povo que se entregou tão facilmente aos IF;

, espanhóis, muito mais significative seria '1
se concentrar nos Olmecas." "Sim, sim". (,
E eu apelava às bibliotecas para saber aOJ l
menos onde e quando esses povosb
viveram). Física ("Você não se sentia-e

tentada a refazer a experiência do 'arco-Tt
íris para ver em que velocidade o c:ón'jlirrto,q
das cores se transforma elU branco?" "Un- b
hun". Essa até agora estou sem saber qual í)

, ,

livro consultar para entender). Eu nem I

ousava falar da novela, do reveillon, de q

basquete. Sabe-se lá no que aqueles q

assuntos triviais seriam transformados. Eurl
estudava, mas pouco aplicava em nossas 5

conversas, pois ele costumava cortar J

m inh a s frases, adivinhando o b

complemento. Quase metade das vezes ele g
:\

,)

Luciana Pinsky, formada em Jornalismo ef:

História e com passagem por várias redações '.

. )

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

* telefone (* não serão publicados).
'

1
•

.'
, .

Diretor cduorlal/adminístraüvo: Francisco Alves
Editora: Patricia Moraes
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O CORREIO DO POVO
Fundado em 10de maio 1919

)

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do sur- 5C I Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodop>ovo.com.br 1

comere i a I@jornalcorreiadopovo.com.br
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• MOSAICOCASO DO ISS: RELATÓRIO VAI PARA O TCE E MP pol iti ca@jornalcorreiodopovo.com.br
,

•

Cofres estufados
Em fase de negociação de emendas na Câmara dos Deputados, o .

orçamento geral da União para 2007 produz números
estratosféricos, humilhantes até se comparados a orçamentos
dos estados mais ricos da Federação e a de muitos países ém :)

,

todo o planeta. São receitas previstas da ordem de R$ ;i
1'.560.926.775,00. Do montante, R$ 655,7 bilhões para o .

refinanciamento da dívida pública do governo federal e outros .

·

R$ 308 bilhões para a seguridade social, que tem despesa:
projetada de R$ 334,2 bilhões para o próximo ano. A União, na ,

,

contramão do bom senso empobrece, cada vez mais, os estados 9
e municípios, ficando com mais de 60% de tudo aquilo arrecadado �
todo dia em todo o país. .�

'1

• • ••

•

CELSO MACHADO CESAR JUNKES

... Comissão pede
auditoria especial
sobre a negociação
feita em dezembro

L

Explicado
Estado lastimável de ruas

de.Jaraguá não

pavimentadas não se deve

apenas à velha desculpa
que põe á culpa em dias
chuvosos. O parque de

máquinas da prefeitura está
sucateado, admite o

.

secretário de Obras e

Habitação, Alberto João
Marcatto. E diz que há
sérias dificuldades
financeiras para renová-lo.
Assim sendo, desatole-se
quem puder.

Ver e crer
.

A Comissão Especial Mista
que discute o salário mínimo
e que é lnteqrada por
deputados federais e

senadores, aprovou o valor
de R$ 400,00 para 2007. O
relator é o senador Paulo
Paim, do PT gaúcho, que há
muito tempo anda na

contramão do partido e do

governo. Aliás, o governo já .

.acenou com valor máximo de
R$ 350,00.

}ARAGUÁ DO SUL- A leitura
do relatório final no plenário da

.

Câmara de Vereadores, ontem,
que apurou denúncia de

irregularidades em negociação
entre a prefeitura e a empresa
Canarinho em processo de

quitação de débito com o ISS,
não acrescentou informações .

que pudessem alterar o que já
era de conhecimento público e

rioticiado pelo O Correio do
Povo na edição de 10 de
novembro. O relatório conclui

que houve improbidade
administrativa praticada pelo
prefeito Moacir Bertoldi e pelo
procurador geral do município,
Jurandyr Bertoldi. Foram 13

depoimentos, entre eles os de
servidores do setor tributário do

município; do secretário' de
Finanças à época (Sérgio Félix),
de um diretor da empresa

(Décio Bago), do ex-prefeito
,

lrineu Pasold (PSDB), do

prefeito Moacir Bertoldi e do

procurador geral do município
[urandyr Bertoldi. Isso resultou
em documento com 35 páginas
concluindo pela veracidade da
denúncia feita pelo secretário

,

geral do PSB, Emerson
Alexandre Gonçalves, em

fevereiro deste ano. Porém, por

", ".

c,-, '
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L

Assembléia Legislativa
aprovou projeto do governo
com efeitos partir do dia 10

I
de janeiro de 2007, I

assegurando que o militar da '

ativa, julgado incapaz
. definitivamente por um dos
motivos colocados na Lei,
será reformado com

proventos calculados com

base nos vencimentos

correspondentes ao grau. ,

hierárquico imediato ao que
possuía na ativa,

r
•

. ",,'

Pente fino
Dos 293 municípios
catarinenses, o TCE aprovou
até agora as contas de 138
relativas ao exercício
financeiro de 2005. Das
contas de 2004, aprovou 216
e rejeitou 77. Reflexos

inegáveis da Lei de

Responsabilidade Fiscal,
que conteve a gastança
desenfreada. Do Vale do
Itapocu, falta o TCE analisar
as contas de Jaraguá do Sul
e Guaramirim.

f

Vereador Rudolfo Gesser foi o principal responsável pela criação da CEI J

maioria de votos, o plenário em pagamento de dívida de R$
194 mil só entrou em vigência
de janeiro de 2006. A empresa
também foi beneficiada com

50% do montante pela lei 35/
2003, que também não poderia
ser aplicada neste caso. O.

'prefeito tentou retroagir a

vigência da lei 46/2005 com

projeto enviado à Câmara, mas
a proposta foi rejeitada. O
relatório conclui pela
necessidade de ressarcimento

aos cofres públicos de R$
26.693,30 por conta do indevido
desconto concedido. Diz, ainda,

que outros R$ 144 mil quitados
. com dois ônibus usados teriam

que ser feitos em espécie, jáque
em dezembro do ano passado
ainda não havia respaldo legal da
lei que autorizou a transação.
Pede, ainda, que o Tribunal de
Contas do Estado faça uma

auditoria especial na prefeitura
e que o Ministério Público

proceda a apuração civil e

criminal se assim entender. Se o

MP acatar a denúncia, poderá ser

aberto processo de perda dos
direitos políticos e da função
pública de> prefeito.

.
.

. . . ''- '"

rejeitou a mvesngaçao, que so

. ocorreu através da criação de
uma CEI (Comissão Especial de
Inquérito) a partir de
movimento encabeçado pelo
vereador Rudolfo Gesser (PP).

•

No final de abril a CEI foi
.

instalada e depois de seis meses

concluiu pela ilegalidade do

procedimento. Segundo o

relatório, a transação foi
concluída no final de.dezembro
de 2005, mas a lei 46/2005, que
autorizava a aquisição pela
prefeitura de dois ônibus usados

PMS 2
Além disso, o militar já
reformado, em virtude de ter

.

sido julgado incapaz por um

dos motivos referidos nesta

norma, terá os proventos
recalculados para adequação
às disposições da Lei. O

procedimento corrige um

equívoco injusto, que não
concedia tal direito aos

policiais rnllltares.l

Vozes
•

O' governador reeleito Luiz
Henrique da Silveira

(PM DB) disse em Jaraguá
do Sul, no domingo que
antecedeu as eleições em

segundo turno, que os

candidatos a deputado
estadual não eleitos Carione
Pavanello (PFL) e Carlos
Chiodini (PMDB) seriam
canais de interlocução
permanente com a esfera
estadual. Chiodini já está
tazendo isso.

,

Orçamento de 2007 com emendas'

regionais das audiências públicas
Eleição de senador teve custo
médio de R 1,7 m, diz o TSE 1

Nasce o PR
Já está no Tribunal Superior
Eleitoral requerimento de
registro de novo partido
político, no caso, o Partido
da República, resultants da
fusão entre o PL e o Prona.
Em Jaraguá do Sul o PL,
organizado a trancos e

barrancos, nem chegou a ser

diretório legalmente
constituído.
Mas serviu corno plataforma
principal da vitória do

prefeito Moacir Bertoldi em

2004.

\
•

}ARAGUÁ DO SUL- O

deputado DioneiWalter da Silva

(PT), relator da proposta orça
mentária para o ano de 2007, já
apresentou o parecer preliminar
do Projeto de Lei nO 310/06, con
tendo a estimativa da receita e

despesa fixa do Estado para o

próximo ano, que foi aprovado por
unanimidade.O orçamento prevê
um total de R$ 9,5 bilhões e todo
o planejamento para investimen

tos tendo sido elaborado a partir
.

da execução orçamentária registra
da até julho deste ano. Dionei disse
que as 39 prioridades, tiradas das

.

audiências públicas realizadas pela
Assembléia Legislativa sobre o

orçamento regionalizado, foram
I"

1 d d
.

inc uí as par acor o entre os
,I' parlamentares na LDO (Lei de
Diretrizes Orçamentárias). Neste
sentido, o relator deseja que essas

reivindicações, escolhidas pelas
comunidades, sejam também

! incluídas no orçamento de 2007.
,

I "Pretendemos obrigar o governo
,

: a destinar- 20/0 dos recursos
I

L disponíveis do orçamento para

realizar as prioridades do orça
mento regionalizado. Também
queremos que 1% deste total seja
destinado à habitação popular,

. .

.

como já ocorre em outros estados,
pois atualmente a Cohab

(CompanhiaHabitacional) é uma
mera repassadora de recursos. Isto
vai movimentar a construção

.
.

civil, gerando emprego e tenda", .

afirmou o deputado. No parecer

preliminar do relator consta ainda
o cronograma de trabalho que
determina a data de 27 de
novembro como prazo final para
apresentação das emendas.No dia
6 de dezembro o relator deverá

.

apresentar o parecer definitivo,
que irá à publicação. No dia 12 do

BRASÍLIA- Um levan
tamento divulgado pelo TSE

(Tribunal Superior Eleitoral )
revela os valores totais das
receitas e despesas declaradas

pelos candidatos nas prestações
de contas entregues à Justiça
Eleitoral. Os números mostram

que, tendo em vista as receitas

declaradas, foram necessários

R$ 431,38 mil, em média, em
doações de pessoas físicas e

jurídicas, para eleger um

deputado federal. O mesrno .

cálculo revela que a eleição de
,

.

um senador demandou R$ 1,71
milhão, em média, em doações.
Por outro lado, considerando
se as despesas declaradas - isto

é, gastos efetivamente
realizadós - ve,rific�-se que a

eleição de cada um dos 513
. ,

deputados federais custou, em

média, R$ 282,75 mil. Também
a partir das despesas, tem-se que
cada um dos 27 senadores eleitos

,

demandou, em média,' R$
992,76 mil. No caso dos

deputados estaduais/distritais,

estima-se que a arrecadação
média para eleger um. membro
de Assembléia Legislariva
tenha sido de R$ 238,99 mil. De
outro lado, considerando-se as

despesas, estima-se que cada
candidato tenha gasto, ern

média, R$ 146,.65 mil para ser

eleito. Foram eleitos 1.059

deputados estaduais/distritais
em todo o país. Os valores
também revelam que a receita

arrecadada para as campanhas
de deputados estaduais/
distritais em' todo o país
aproximaram-se dos valores das

campanhas para deputado
federal. Candidatos a deputado
estadual/distrital, de todas as

unidades da federação,
arrecadaram R$
253.093.914,40, enquanto
candidatos a deputado federal
tiveram receita de R$
221,301.197,63. Os candidatos
ao Senado Federal, que
conco.rreram às 27 vagas

disponíveis t10 pleito deste ano,
arrecadaram R$ 46.435.067,88.

..

Solução
Aliás, já que não há

disposição de nomear

ninguém de Jaraguá do Sul e

região para uma secretaria
estadual, LHS poderia dar

,

-

uma compensaçao,
nomeando um dos dois para
o comando da SDR em sua

nova estrutura a partir do
ano que vem. Seria um

interlocutor com voz ativa
de fato e de direito. Bancos

A Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara dos

Deputados aprovou projeto'
de lei complementar que
estabelece normas para o

atendimento ao consumidor
nas agências bancárias.
Mantendo o tempo máximo
de 30 minutos para 'o
atendimento, Até hoje,
bancos descumprem leis
municipais do qênero.
Punição vai até o fechamento
definitivo da agência.

Na boa
Eleição para a presidência
da Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul pode ser

tranqüila se mantido o grupo
que colocou Cacá Pavanello

(PFL) no comando do

Legislativo. E até com mais
votos. A costura feita à

época prevê sistema de .

rodízio que contempla
outros cinco, vereadores até
dezembro de 2008,

,

• • •

mesmo mes, o projeto val para
discussão e votação em turno

único, pelo prazo máximo de seis

sessões. No dia 1.3, a proposta
retoma à Comissão de Finanças
para elaboração, em até seis dias,
da redação final. No dia 20 de

dezembro, após a publicação, a
'" • • ,I' .-

peça orçamentana ITa para votaçao
na sessão subseqüente.

1],'
,

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

4 I SEXTA-FEIRA, 10 de novembro de 2006

,

•

,I

OLITICA

t'

''''. POUCAS & BOAS
,

,ri)' ,----------- --,

, ,

[r"� .

�

,,(-'. .

• J ,

,

c, I..... 1 ..

()';':.

'f' r I
- ) }. .

�[)JI--,
»: r
_. )�J

r- � ,
._._,r

\

�.-

,

'
.. "

, )

-

�.
,

•

,

•

•

Ciclovia
o presidente da Câmara de Vereadores de GuaramirirTl, Marcos
Mannes (PSDB), voltou a reivindicar a construção de ciclovia
paralela à via férrea, desde a Rua João Butschardt até a Rua João
Ossowski. A obra está contemplada no projeto de implantação
do sistema de transporte coletivo próprio do município, que
aguarda íiberação de R$ 8,9 milhões pelo BNDES. O projeto foi
encaminhado ao governo federal ainda no primeiro mandate do
prefeito Mário Sérgio Peixer, em 2003.

Turismo
Ministério do

Turismo, com apoio
da secretaria
estadual de Cultura,
Turismo e Esporte,
realiza, na próxima
segunda-feira, o

Encontro de

Qualificação e de

Negócios Turísticos,
em Porto Belo. O
evento abrirá a

possibilidade de
serem discutidos
temas para o

desenvolvimento e

resolução de

problemas no turismo
como a cadeia

produtiva, a

sazonalidade, o Vai
Brasil, encontros de
negócios, cadastur, e

Portal de

Hospedagem,

Lembrando
Aliás, em junho deste ano,
secretários municipais
foram à Brasília e ouviram
do ministro do

Planejamento, Paulo
.

Bernardo, comprometimento
·

de que ele intercederia junto
ao governo para aumentar a

capacidade de
endividamento do

município. Isto, segundo os

representantes da

prefeitura, poderia agilizar a

liberação nos recursos do
BNDES. A contrapartida do
município no projeto é de
R$ 6,1 milhão,

,

Vem?
A bem da verdade,
passadas as eleições, o

governo reeleito está
concentrado em organizar o

próximo mandate, No
· começo do próximo mês,
haverá a demissão coletiva
de todos os ministros e,.

logo em seguida, o anúncio
do novo ministério, O vice
presidente do Legislativo de

Guaramirim, Evaldo João
Junckes, que é do PT e

acompanhou os secretários
na viagem a Brasília,
poderia trazer a resposta
sobre a previsão de

liberação da verba.

Repasses 1
A preocupação com

atrasos em repasses
de recursos

estaduais foi
manifestada ontem

pelo deputado Dionei
Walter da Silva (PT)
na tribuna da
Assembléia, Ele
informou que
diversas
universidades

começaram a cobrar
dos alunos que
receberam bolsas de
estudo, uma vez que
os valores referentes
ao artigo 170 não
estão sendo

.: repassados pelo
governo do Estado,
"Só em Jaraguá do
Sul são sete parcelas
referentes ao curso

seqüencial que estão
em atraso",

·

Placas
Vereador Alclbaldo
Germann (PP) solicita à

prefeitura de Guaramirim,
através de indicação, a

colocação de placas de
advertência com os dizeres

"Perigo de afogamento" nos

locais freqüentados por
banhistas nos principais
rios do município,
principalmente no Rio
Itapocú. Germann lembra

que com a proximidade do
verão ocorrem com

freqüência casos de

afogamento. "Pessoas
recém chegadas no nosso

município são atraídas pela
beleza dos rios e não
conhecem o perigo que eles
oferecem" alertou.

•

Repasses 2
Segundo o deputado, o

referido recurso não

depende do
. desempenho da

arrecadação, pois
trata-se de um

percentual fixo
definido pela
Constituição Estadual.
"Esta é uma questão
de priorizar o aluno
carente. Estes valores
estão dentro dos 25%
destinados à •

educação", enfatizou
, Dionei, comentou
ainda que os recursos

aprovados pela
Assembléia em 2005

, para -O Orçamento
estadual de 2006,

,

destinados aos

Bombeiros Voluntá
rios, no valor de R$
2,5 milhões, não foram

repassados.
.-.- -, .. ,�. .,... - .- - '_' -

Ônibus
Mais linhas de ônibus para
atender aos bairros

Guamiranga, Poço Grande e

Estrada Bananal. Este foi o
· pedido feito pelas três
comunidades durante a

Câmara Itinerante realizada
no início da semana. No

município, todas as linhas
da empresa concessionária
do serviço, a Viação
Canarinho, são

intermunicipais, sempre
com destino a Jaraguá do

Sul, sem preço diferenciado
para quem desce, por
exemplo, no centro de
Guaramlrim.

_- ... , ,-

•

O CORREIO DO POVO

ELEiÇÕES MUNICIPAIS: PARTIDO REALIZA ENCONTRO NO DIA 18 E COMEÇA A DISCUTIR ESTRATÉGIAS
•

I

• • •

•

CAROLINA TOMASELLI

... Camargo ressalta que
cabe aos diretórios
municipais definir as

alianças para 2008

. }ARAGUÁ DO SUL - "Nen
hum entendimento estadual é
.. . ,. "

unperativo para os murucipios ,

declarou o presidente do PT,
Sebastião Camargo, a respeito da
intenção da direção estadual do
PP de fortalecer a aproximação

,

. . , .

com os petistas nos mumcipios
com vistas às eleições de 2008.
No sábado, o candidato a

governador derrotado, Esperídíão
Amin (PP), inicia roteiro de

. . . /' .

visitas aos murucipios
catarinenses por Jaraguá do Sul,
onde será recepcionado, entre
outros, por líderes petistas.

Camargo foi enfático ao

afirmar que a direção estadual dos
partidos dá' os direcionamentos,
mas cabe aos diretórios

municipais definir as compo-.

• "

CESAR JUNKES

t
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'
.

,
' 8 ',!li_ =,,., w_',L. .�

Camargo diz que aliança não será automática, mas pode haver consenso

sições para as eleiçõesmunicipais,
levando em conta as pecu
liaridades e o histórico político
locais, "Penso que o PT' e o PP
vão coligar em várias cidades em

Santa Catarina, mas não será
/ '

automático, apenas porque as

direções estaduais estiveram

juntas. Há conflitos em cada

município", observou, informan-

•

,

do que em Jaraguá do Sul não há
nenhuma reunião marcada para
discutir composições para 2008.
/ .,

"E muito cedo ainda".

Segundo o presidente, as

direções do PT e PP nomunicípio
"têm um bom relacionamento!"
mas uma futura aliança
dependerá da semelhança dos

projetos de governo. "Evidente

que não 11averá 1000/0 de
concordância com o PT e

nenhum partido, mas

, precisaremos elaborar uma pauta
mínima que seja aprovada pelas
direções partidárias. Isso se aplica
a qualquer partido que esteja na

base do governo Lula", afirmou.
Camargo informou ainda que o

diretório municipal do PT vai

realizar, no próximo dia 18, uma
reunião para avaliar o resultado
das eleições e, a partir daí, traçar
metas e estratégias para 2007 e

2008, incluindo o pleito. "O PT
,

está aberto ao diálogo, mas não

vai aceitar imposições de cima,
!

nem de 'iluminados"', disse ..

Dieter Janssen: "Ninguém vai formalizar aliança agora"
FOTOS: ARQUIVO/CP

•

Para presidente do Pp, ainda é cedo para oficializar acordo

O presidente do. PP de governador, Esperidião Amin,
Jaraguá do Sul, vereador Dieter a Jaraguá do Sul no próximo
Janssen, negou ve erne n- sábado, tem como objetivo
temente ontem que a vinda do sacramentar a aliança com o

candidato derrotado a PT no município na eleição

para
-. prefeito em 2008.

Informa que além de petistas,
, ..-

o encontro tera a participaçao
de nomes do PV e PMN, que
integraram a aliança "Salve'
Santa Catarina", e também do
PTB e de outras lideranças
políticas que, independente
de orientação partidária,

I

fizeram campanha para Arnin.
O objetivo, . segundo

Janssen,
.

é promover um

almoço de confraternização
voltado,' principalmente, aos

cabos eleitorais, numa espécie
de agradecimento pelo
resultado obtido nas urnas do

município no segundo turno

das eleições. Depois de

Florianópolis, domicílio
eleitoral de Amin, foi em

•

Jaraguá do Sul que o candidato
do PP obteve a maior

diferença de votos com

relação ao adversário Luiz

Henrique da Silveira (PMDB).
Foram quase 19 pontos
percentuais a favor de Amin.

Por outro lado, embora
•

considere prematura a

discussão, o presidente não

descarta uma aproximação
com o PT na eleição
municipal. "Com certeza tem

motivo para coligar com o PT.
Isso não seria de se estranhar,
porque nós realmente

queremos trabalhar pela classe
menos favorecida, pelos que
mais precisam. E nossos

parceiros naturais acabaram
nos decepcionando em

acordos que não foram

cumpridos", declarou, refe
rindo-se ao P'SDB e ao PFL

que, por conta de acordo
firmado quando da eleição para
prefeito, em 2004, deveriam
abrir mão de concorrer à

Assembléia Le-gislativa este'

ano para apoiar o candidato a

deputado do PP, Dieter

Janssen. Entretanto, o PFL

lançou c candidatura de
Carione Pavanello, que foi

apoiado pelos tucanos.

.

Denúncia contra funcionário é arquivada por falta de provas
,

SCHROEDER A CE

(Comissão Especial) criada pela •

Câmara de Vereadores em

junho para apurar denúncia
contra funcionário da prefeitura
de Schroeder, Jonathan

,

Hasselman, decidiu arquivar o
processo por falta de provas. O
re.latór io final foi lido e

aprovado na sessão do dia 26 de
outubro. A denúncia foi feita
em junho por Silvio Kitzberger,
que acusou o servidor público,

, técnico em edificações,' de

realizar serviços particulares
durante horário de trabalho na

prefeitura.
-,

A época, Kitzberger alegou
ter visto um mapa e dinheiro
no setor onde trabalha o

funcionário, o que para ele
constataria o prevalecimento
do cargo. O denunciante fez
ainda uma segunda acusação, de
que o médico Luís Aparício
Ribas estaria se beneficiando do

,

cargo de vice -prefeito para
isentar-se do pagamento do

i), ��
,

- �
-

,

alvará de licença do consultório
médico.' •

.

De acordo com o presidente
da CE, Nelson João Zoz (PSDB),
e com o relator, Valmor
Pianezer (PFL), dentro do prazo
fixado de 60 dias para serem

concluídas as investigações,
foram realizadas seis reuniões

ern que todos os envolvidos
foram convocados, separada
mente. A comissão também rea

lizou Ulna diligência para ouvir

Antônio Rabello e Marília

,

Lenzi, que, segundo o depoi
mento de Kitzberger, compro
variam a denúncia de prevale
cimento do cargo, o que não se

constatou, segundo consta no

relatório final da CEo O servidor
.

público denunciado também
-

negou as acusaçoes.· .

Corn relação ao suposto
favorecimento do vice-prefeito,
o relatório aponta que a comissão

constatou que não existe débito
tributário, portanto, a denúncia
também não procede.

t,
••

íI .
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VIDA DE RECICLADOR: MUNiCíPIO TEM CERCA DE 50 CATADORES INDEPENDENTES
•

•

'. I

•

,

•

KELLY ERDMANN ,

realizada pelo Cempre (COIU
promisso Empresarial para a

Reciclagem), Jaraguá dó Sul

engrossa o número de cidades

preocupadas com a implantação
de coleta seletiva, que aumen

tou 38% nos últimos dois anos.

Para se ter uma idéia, em 2004,
somente 237 localidades bras i
leiras ofereciam esse tipo de
atividade. Hoje, o estudo indica
que outras 90 também aderiram
ao projeto.

O crescimento, de acordo
com Mario Luiz dos Santos,
gerente-regionalda Engepasa, é

ocasionado pela preocupação
ambiental, ampliada no Brasil
todo no passar dos anos. Mesmo

assim, ele considera a quantidade
de lixo repassado inferior ao

necessário .. "Em Jaraguá minha
meta era chegar aos 50/0 de tudo
o que é produzido. Por enquanto
estamos em cerca de 2%",
explica. No município, a adesão
à atividade é tida também como

meio de reduzir os gastos
ocasionados pelo transporte ao

aterro de Brusque, utilizado
,

desde o fechamento do lixão

jaraguaense. Além disso, o

� Gerente-regional da
lirfEngepasa afirma que
)"lBa meta é chegar no,(jO

, .

rrururno aos 5%
cf;

JARAGUÁ DO SUL - Os 130
( )1(�
re mil habitantes jaraguaenses

r
()

produzem quase duas mil e 50
j-;)

"j toneladas de lixo por mês. Sendo I
(',0

que 50 toneladas são de
:l1[

d h d-b pro utos encan:in a os p�ra
reciclagem. Numero murro

c)

'n pequeno, mas que tende a
i', ...... ( _

crescer. Segundo uma pesquisaJ-:'IJ!

•

,

trabalho beneficia os 14 coope
rados da Copervit (Cooperativa
de Recicladores do Vale do

Itapocu), instalada no Bairro

Água Verde e fundada há seis
,

meses. E nesse cenário que se

desenvolve um mercado de
trabalho paralelo. Conforme
dados da Fundação de Meio
Ambiente (Fujama), atualmente
50 catadores ganham a vida de
forma autônoma, ficando à

margem do trabalho desenvolvido

por empresas detentoras do

serviço, como a Engepasa, em
Jaraguá do Sul.

�:;)ljAumenta o número de catadores informais pelas ruas da cidade
CESAR JUNKES

•

1[' .'

,
._

• •

c t (

5

off! :-;
, -�r'I ,-.
o.... J

,"Ii":;!'

,:_; 1 Lídia e o marido se dividem para garantir o sustento da família, ganho em média é de R$ 500 mensais
l� -

., Na contramão do processo trabalhem com esses materiais.
. r

OrJ'oficial de coleta seletiva feito recicláveis de maneira
81"

por autarquias de prefeituras, independente, recolhendo
(fll'também aumenta o número de mensalmente algo em torno de
-

8 1trabalhadores que resolvem 20 mil kg.
'-)'2

ganhar a vida recolhendo lixo Uma dessas trabalhadoras
I� )

nas ruas. Segundo o mesmo informais é Lídia Mueller, com
[£..)': •

. "estudo desenvolvido pelo 40 anos de idade e há oito

.J:�
I

Cempre, o país tem hoje cerca sustentando a família, junto ao
� 1)+ de 2.300 representantes nesse marido, a partir das latas de lixo
[(I'setor, entre sucateiros, encontradas pela cidade afora.

o

recicladores e associações. N a rotina de dona Lídia
--, Em J araguá, existe uma estão caminhadas diárias por

cooperativa agregada ao serviço
.

dois ou três bairros durante,
da Engepasa, a Copervit. Mas, pelo menos, quatro horas

•

. de acordo com Carlos Alberto seguidas. Ela pega o "carrinho"
'[()f .

· Dias, diretor da Fujama, estima- usado no trabalho logo no
,( ) .

r se que pelo menos 50 pessoas início da manhã e no final do
-::I'f .

dia descarrega cerca de 100kg de
papel, vidro, plástico e alumínio
nos fundos. de casa. Sem

descanso, durante a madrugada
quem sai às ruas é o marido.

Os dois iniciaram a coleta de
lixo há oito anos. N a época, eles'
se deslocavam até o lixão e

procuravam tudo aquilo que

poderia ser reaproveitado no

meio dos resíduos levados pelos
caminhões da Engepasa. Anos
mais tarde, fizeram parte de uma

associação, extinta em 2005

pela administração municipal,
e hoje se sustentam com as

andanças nas ruas atrás de
ma teriais deixados pela

população.
,

E isso que faz Adelino Bier,
40 anos. Embaixo de solou de

chuva, ele rigorosamente, .

transita com o "carrinho" ao

longo de oito horas diárias. Há
sete anos fazendo parte do grupo
de catadores independentes, ele
carrega com os próprios braços
em média 100 kg em cada uma

das viagens pelos bairrbs
próximos à Barra do Rio Cerro.
No total, o esforço não o faz

ultrapassar um salário de R$ 500
ao mês, assim como dona Lídia.

�

BOLSOES
Para tornar o dia-a-dia, dos

ca tadores informais menos

cansativo e mais seguro, a

administração municipal
planeja construir quatro ou

cinco bolsões de recebimento
de recicláveis. A informação é

do responsável pela Fujama,
Carlos Alberto Dias. Ele explica
que o projeto deve ser colocado
em prática em fevereiro do

próximo ano e facilitará o

transporte desses materiais.
A idéia, segundo Dias, é

oferecer um local próprio para
o armazenamento e separação

, dos resíduos. Cada um deles vai

abrigar 15 pessoas e não terá

qualquer tipo de intermediação
do poder público. Além dos

galpões, a serem construídos em
volta do Centro, os recicladores
devem receber uniformes com .

faixas refletoras estarnpadas.
Para o diretor da Fujama, essa é

•

uma forma simples de evitar
•

acidentes e profissionaiizar
ainda mais a atividade. Outra

projeção feita pela Prefeitura é

a capacitação desses
trabalhadores através da

. inclusão digital.
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Adesão ainda é pequena no Centro
.

De forma paralela à coleta
domiciliar de lixo, a Engepasa
também faz o transporte de
resíduos recicláveis. Conforme o

gerente-regional Mario Luiz dos

Santos, os caminhões passam uma

vezpor semana em todos os bairros
de Jaraguá do Sul e recolhem em

média 50 mil kg de material.
As localidades COIU mais

adesão ao serviço fazem parte de

regiões distantes da área central, .

como Três Rios do Norte, Santo
Antonio, Nereu Ramos, Tifa dos

Monos, Ribeirão Cavalo e Santa
Luzia. Juntos os moradores

repassam cerca de seis toneladas
de papel, plástico e vidro por mês à

empresa, que encaminha tudo à

Copervit.
Ao contrário desses bairros,

quem menos auxilia na coleta

seletiva são oCentro e o Baependi,
com 2,5 toneladas mensais.

Conforme o gerente-regional, os
principais motivos para essa

redução são o poder aquisitivo da

população e a presença de
catadores independentes, "O que

""
.

..,.."

se ve e que a consctennzaçao e

maior entre as comunidades com
mais dificuldades financeiras". Por
outro lado, comenta Mario Luiz
dos Santos, há também nesses dois
bairros um alto número de
recicladores.

Quem ainda não junta o lixo
.

que produz, luas, quer auxiliar
seletiva, pode ficar atento aos dias
e horários de passagem dos
caminhões especiais da Engepasa.
Segundo o gerente da empresa,
eles são diferentes daqueles da
coleta domiciliar.

POR ONDE PASSA O SERViÇO DA ENGEPASA
Ilha da Figueira / Vila Nova - segunda-feira, das 8h às 13h20
Vila Lalau I Centenário / Vieira / João Pessoa / Czemlewcz - terça-

-

feira, das 5h às 13h20
Nova Brasília / Vila Lenzi / Centro - quarta-feira, das 5h às 13h20
Czerniewicz / Amizade - quinta-feira, das 5h às 13h20
Barra do Rio Cerro / Rio Molha / Vila Nova - sexta-feira, das 5h às
13h20

Baependi / Centro - sábado, das 5h às 13h20
Rio Cerro I e II / Rio da Luz - segunda-feira, das 13h às 21 h20
Santa Luzia / Três Rios do Norte / Santa Antonio / Ribeirão Grande
'do Norte / Braço Ribeirão Cavalo / Ribeirão Cavalo / Nereu Ramos
/ Tifa aos Monos - terça-feira, das 13h às 21 h20
Jaraguá Esquerdo / Tifa Martins / Vila Lenzi - quarta-feira, das 13h
às 21h20
Chico de Paulo / Água Verde / Estrada Nova / Três Rios do Sul/Vila
Rau - quinta-feira, das 13h às 21 h20

.

Jaraguá 84 / Jaraguá 99 / Barra do Rio Cerro / São Luis - sexta
feira, das 13h às 21 h20

•
, ", I

FIQUE ATENTO-------

O QUE DEVE IR PARA A COLETA SELETIVA:
Papel: Jornais, revistas, papelão, formulários, papéis brancos,
cartões, aparas de papel, papel- toalha, cartoliná, embalagens de
ovo, fotocópia, envelopes e caixas em geral.
Vidro: Copos, garrafas, potes, frascos e cacos,

Metal: Chapas metálicas, latas de alumínio, panelas, fio, arames,

pregos, sucatas de ferro e cobre.

O QUE NÃO DEVE IR PARA A COLETA SELETIVA:
Papel: Etiquetas adesivas, papel carbono e de estêncil, papel
plastificado, fita crepe, papel de fax, papel metalizado, papéis sujos
de alimentos e guardanapos
Plástico: Tomadas, cabos de panela, embalagens. de biscoito,
náilon e poliéster -

Vidro: Espelho, lâmina, pirex, porcelana, cerâmica e tubos de TV.
Metal: Clips, esponjas de aço e grampos.

,

. "

• INDICADORES ECONOMICOS
;
•.

'

MOEDAS, ESTRÀNGÉIRÂS '., '$? POR��R�A.l!:; �::�:����!�j�, ;,� ?�, ;�:
. .

,

COMPRADOLAR (EUA) VENOA

COMERCIAL 2,139 2,141 It

PARALELO 2,260 2,360 11

TURISMO 2,092 2,235 It

EURO
COMPRA VENDA

2,749 2,750
PESO (Argentina)

.:., -, ,

. v

( I ( t
.,

•

Ajoj) •

•

ffléJ

0,524 0,524

()) I
,

( )['

• PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 41.812 ,1,260/0
It DOW JONES (N. York) 12.103 -O 600/0

11 MERVAL (B. Aires) 1.893
,

106%

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

0,679

::f �,;""�"' , .;. '. t',' . , '.
.

'

.•:,CUB: novembro.f K. ' ,�

R$895,50
•

•
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FIQUE ATENTO: PRAZO TERMINA NO PROXIMO DIA 30
-.

,

�.
I

•

I
I
D,AIANE ZANGHELINI
,

CESAR JUNKES
, �

I
.

:111> Quem teve rendimento
,

abaixo de R$ 13.968
,

está na classificação
jâe isento de imposto

,

I }ARAGUÁ' DO SUL - A

,?peradora de telemarketing,
Marilú Elisabeth Lipinski Draeger,
f4 anos, se surpreendeu ao lembrar
�ue ainda não fez a Declaração
Mual de Isento, e que o prazo para
k entrega encerra daqui há 21 dias.

!'Fiquei focada no trabalho e

�squeci de declarar; mas vou fazer

�em falta durante a semana, pela
l "

'rnternet , COmentou.

:, Assim' corno Marilú,
, .'

' .

�proximadamente 850 mil

�atarinenses inscritos no CPF

I�Cadastro de Pessoa Física) ainda
não efetuaram a declaracão junto à
,

'

Receita Federal. O prazo de entregaI

�niciou no dia 1o de setembro, e
, .

.

engloba todas as pessoas físicas que,
bm 2005, tiveram rendimentos
,

.

Jtributáveis totais abaixo de R$
,

['13.968.
f' De acordo com o delegado da
Receita Federal em [oinville,,

.Mário BenjaminBartos, até ontem
!foram entregues 207 mil
I .

declarações pela internet na região
[norte de Santa Catarina, o que
I

[representa 59% do total previsto,
i .

ide 245 mil declarações. Em todo o
:Estado, a Rec�ita recebeu 1,218
,

'

.mílhão dedeclarações online, o

.equivalente a 61 % das 1,990
milhão esperadas. No Brasil são

aguardadas 63 milhões
.

de

i declarações.
,

Para fazer o ajuste, é preciso

,

I \

I
I
.,

I �j...,
..

"- •

•

f'

!

•

A operadora de telemarketing, Marilú Draeger, levou um susto ao lembrar que precisa fazer a declaração
saber o número do CPF e do titulo
deeleitor (quando houver) , Quem
não declarar o rendimento por
dois a110S consecutivos pode ter o
documento suspenso e ser

impedido de abrir conta ou

poupança 'em bancos, fazer

empréstimos, participar de
concursos públicos, tirar

.

,

passaporte, receber aposehtadoria
oficial, assinar financiamento
habitacional oficial ou receber

prêmio de loteria.

-

COMO FAZER A DECLARAÇAO
• Pela internet, preenchendo o formulário disponível no link http://
dai. re c e ita. faze n da. g ov. br/ap I i cacoes/atcta/ise ntos/2O06/dai. as p.
• Quem não tem acesso à internet:, deve declarar nas casas

•

lotéricas e instituições bancárias autorizadas, ao custo de R$ 1;
nos terminais de auto-atendimento do Banco do Brasil (somente
para clientes); e em agências franqueadas dos Correios, por meio
eletrônico ou formulário impresso, ao custo de R$ 2,40.
• Brasileiros que moram no exterior há mais de 12 meses
,,:.-

poderão apresentar a declaração somente por meio da internet.

,

i
I •

Livro restaurado na AL conta a história da educação em se
I •

PATRiCIA GOMES/CNR/AOI

:_ l!t,;'0��'t"b ",��������r
"H"':. '" ",'o

o livro foi o Abelardo Souza, lá
pela década de 80", relembra a

proíessora. A compilação de leis,
. decretos e fotos, possui inclusive
observações pessoais de Elpídio,
que faleceu no ano de 1966.

O trabalho de recuperação do
livro foi executado por
funcionários do Centro de

• I

a

"I I

,
,
"

•

Memória da Assembléia, C01no

parte das atividades do curso

Conservação e Restauração de

Documentos, oferecido aos

servidores. O material chegou
bastante deteriorado, passou por
três etapas de restauração e
ganhou nova encadernação.
Participaram da entrega do livro
o deputado Afrânio' Boppré
(PSol), representando o

presidente Julio Garcia, a

secretária de Estado daEducação,
Elisabete Anderle, responsável
pela articulação entre o Centro
de Memória e a guardiã do livro,
a coordenadora do Centro de

,

Memória, Thessália May
Rodrigues, e os servidores que

participaram do curso e da

restauração do livro. (Patrícia
Gomes)

,
i
I
,

,

,
,

I

,

,. ,

.'

I
I
I .

.

\Da direita para esq.: deputado Afrãnio Boppré, secretária Elisabete Anderle, Neide Fiori e Thessália May Rodrigues, .

I t

i:' FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
! �-Entregue ontem, na Assembléia,
I ,LegislCitiva,' totalmente
i • restaurado, o livro "Legislação de
I Ensino, entre 1892 e 1916". O

.

'. exemplar único pertence à

professora Neide Almeida Fiori,
doutora em Sociologia, que
brevemente pretende socializá
lo doando-o a um acervo público
estadual. Ele foi organizado por

Elpídio Barbosa ao longo de sua

atuação 110 ensino catarinense

como professor, presidente do
Conselho Estadual de Educação,
também como secretário de

•

Estado da Educação e deputado
estadual. "Mas quem me passou

•

,

O CORREIO DO POVO
I

Falta de doadores pode reduzir
número de. bolsas de sangue

}ARAGUÁ DO SUL - A falta
de uma unidade de coleta em

[aragua do Sul está causando a

redução do número de doadores
da microrregião, que desde
setembro do ano passado
precisam deslocar-se de ônibus

para o Hemocentro de joinville.
O banco de sangue domunicípio,
que funcionava próximo do

Hospital e Maternidade São José,
foi fechado pela Vigilância
Sanitária Estadual e a Anvisa

(Agência Nacional de Saúde)
devido a necessidade de

) .

adequações físicas e dos

equipamentos.
De acordo com a enfermeira

•

responsável pela Agência.
Transfusional do Hospital e

Maternidade São [osé.Teresinha
Wendorff, a quantidade de
doadores na microrregião está

300/0 abaixo do mínimo

necessário para o atendimento
de emergências e cirurgias
eletivas (não urgentes) com o

auxílio de bolsas de sangue. O
mínimo de doadores deveria ser

de 100 por semana, mas no

máximo 70 tem ido à Joinville
nesse período.

A Agência Transfusional do

Hospital São José realiza o

processo de tipagem sangüínea,
para analisar se os grupos

sangüíneos da bolsa e do receptor
são compatíveis. Todos os meses,
240 bolsas são distribuídas entre
os hospitais São José, Jaraguá (no'
município) e Santo Antônio

(Guaramirim). Cada bolsa
contém, no máximo,' 400
mililitros de sangue.

A enfermeira responsável
destacou que os tipos sangüíneos
O', A-, B-, AB- são os mais difíceis
de conseguir, mas que também é

preciso que portadores dos
demais grupos sangüíneos (0+,
A+

, B+ e AB+) se dispunham a

,
.

.

doar, para que não faltem bolsas
-

de sangue. ''A principal barreira
hoje é a viagem até ]oinville,
pois o processo de doação

•

durava cerca de meia horã
quando eta feito no banco de '

sangue daqui", comentou.
Para que a doação de sangue,

volte a acontecer no município,
a comissão de obras do Hospital

..

São José está empenhada erti
angariar recursos para a abrjr
uma unidade de coleta n(l
próximo ano. De acordo com j?

.

diretor administrativo do

hospital, Vilson Santin, o

investimento previsto para it
instalação do serviço é de R$

-

300 mil, aproxirnadamentq,
''Acreditamos que o número�
doadores deve triplicar quando

-

essa unidade de coleta começ�r
a funcionar", previu. Outro
fator positivo, segundo Santin,
é. que os R$ 1.500 gastes
mensalmente com o transporte

.

- .

ao Hemocentro poderá ser
,

usado para melhorias no

hospital.

SERVIÇO
Quem quiser doar sangue

pode agendar a ida ao

Hemocentro de Joinville com a

Agência Transfusional do

Hospital São José, pelo telefone
(47) 3274-5000. As viagens

.

,

acontecem as quartas e sextas-

feiras, e o ônibus sai do hospital
às 8h30. Para doar sangue, é

preciso ter idade entre 18 e 68

anos; peso superior a 50 'quilos
.

.

e boas condições de saúde. Não

pode doar quem teve hepatite
após os 10 anos de idade; estiver

•
•

grávida ou amamentando; se
usa ou já usou drogas injetáveis
(cocaína/heroína) ; teve

contato sexual com múltiplos
parceiros nos últimos 1,2 meses.

(Daiane Zapghelini)
,

Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
,

completa 15 anos
o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul completa no dia 29/11/2006 15 anos de
existência. Queremos parabenizar a todas as diretorlas que com grande dedicação
têm conduzido os trabalhos e eventos desta entidade, resultando num referencial
histórico e de destaque dentro das sociedades étnicas da nossa região .

Algumas das grandes realizações do Círculo incluem um elenco de 642 sócios,
sede própria, encaminhamento de 1,852. solicitações de cidadania italiana,
manutenção de um vibrante coral italiano, aulas regulares do idioma italiano, e

demais atividades para manter vivos os usos e costumes dos nossos nonos.

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

'

para juntos podermos comemorar os 15 anos de sucesso do Clrculo Italiano.
•

Aulas de Dança
Continuam abertas as inscrições para as aulas de dança a serem realizadas na

sede do Círculo. Interessados cuja idade deve variar de 10 a 13 anos poderão entrar
em contato com a professora Dalva fone 3370-8602 ou com a secretaria do
Círculo pelo fone 3370-8636, no horário das 14:00 às 18:30 hs

-

Degustação de Vinho
Para os admiratlores de Baco, o Circulo Italiano de Jaraguá do Sul, realiza em

,

parceria com a Vinicola San Michele, de Rodeio, Curso de Degustação de Vinhos.
Data: 13 e 20/11/2006
Horário: 18:30 às 21 :30hs

•

Local: Sede Social do Círculo

Preço por participante: R$ 100,00 (cem reais)
Número de participantes: 20
Enólogo: Silnei Furlani
Conteúdo: .

,
"

Noções de viucumue, vinificação, principais defeitos do vinho, degustação, analise
visual, olfativa e gustativa, cuidados com o vinho, pratos e vinhos, vocabulário da

degustação
Inscrição no Círculo Italiano através do telefone 3370.8636'

Venham e participem conosco!
Depto de Comunicação

J_
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JOGOS ABERTOS: SÉTIMO DIA

I

f;

c
,-

JeJLIMAR PIVATTO
•

�As duas equipes
Qecidiram poupar
os titulares e o

fPgo terminou OxO
r) }OAÇABA!.JARAGUÁ DO SUL -

Jogar como regulamento embaixo
�o braço. Foi com esta proposta

gue Jaraguá do Sul, representado
pelaMalwee, eChapecó entraram
@tu quadra ontem pela última

-ttartida da segunda fase dos Jogos
•

'Abertos. Poupando os titulares e
•

átuando com juvenis, as duas

'equipes não saíram do OxO e os
.. � .

jaraguaenses terminaram ern

primeiro lugar no grupo, caiu

<Q::hapecó ficando em segundo, A
,

semifinal começa hoje, às 141130,
e até o fechamento destamatéria,
não se conhecia o adversário nem
::(j horário de jogo da Malwee hoje.
f), Para o auxiliar técnicoMarcos

[Moraes,
.

o Marcão, a partida foi
,

',iinportallte para poupar os

::ei.tulares. "Também demos um

21Boln ritmo para a garotada, que
-mostrou personalidade e jogou
I be ri. Eles.deral'll.cGnta, 00 recado
:e mostraram que também podem
� ,

qb<sar na semifinal Ou na final",
sanalisou Marcão. O supervisor
.técnico, Kléber Rangel, também
esa ientou a importância de ·se

•

, .
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.

.

,40 .JARAGUÁ
I(lll,) ,

www.jaraguaam.com.br

poupar os titulares. "Para nós é

fundamental chegarmos na fase
decisiva caiu todo mundo

, descansado", dísse.
NATAÇÃO - No segundo

dia de competição da natação, a

equipe , Ajinc/Urbano/Flvíf
conquistou quatro medalhas no

feminino - uma de prata e três de
bronze. Talita Hermann ficou em

segundo lugar l10S 400m livres e
•

Soelen Bozza ficou em terceiro na

mesma prova. Marina Fructuozo
15 '

-Cristiano Rosa quer manter
t!.1, ,

�.a liderança da Copa Norte
.,\J. .

•

,

I •

I

I
I o

, I
I '
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<

,

DIVULGAÇAO

brigar pelo título desde o início do

campeonato, justamente pelomeu
desempenho nos outros anos",
afirmou. Mas ele sabe que a parada
não será fácil, "Este ano a

competição está muito disputada
e o nível aumentou muito em

relação aos outros anos",
comentou Rosa.

Sobre o traçado de Ascurra, o
piloto de Guaramirim disse que o

,

traçado é muito bom. "E uma das
cidades que mais cuida da pista.
Eles são dedicados e sempre
mantém a pista em boas

condições", comentou. Mesmo
antes de terminar a temporada,
Rosa já decidiu o futuro. Em 2007
vai disputar o Campeonato
Catarinense e, para isso, conta
com a renovação já acertada do

patrocinador,

•

•

DIVULGAÇAO/fME
'" ' ..

' ,. ,

foi bronze nos SOm livre e o

revezamento 4x200lu livre
feminino ficou em terceiro lugar,
na equipe formada por Luana

Martins, Soelen, Bárbara
Hermann e Marina. O técnico da

equipe jaraguaense, Ronaldo
"Kika" Fructuozo, disse que a

equipe feminina pensa agora no

terceiro lugai; pois três atletas estão
contundidas - Marina, Talita e

Natháltia Kreiling. "A Marina
sentiu uma tendinite no ombro

esquerdo e hoje, no sacrifício,
ainda nos ajudou com dois

bronzes", disse o treinador. Na
classificação, Blumenau lidera
COlU 130, Florianópolis vem ern

segundo com 129 e jaraguá do Sui
em terceiro caiu 103. No

masculino, a Ajinc ocupa o sexto

lugar. "Estamos dentro da previsão
nomasculino. Mas do quarto lugar ,

, para baixo a diferença é baixa e

podemos subir na colocação
amanhã (hoje)", explicou Kika.

-

São Paulo vence o Botafogo
e fica bem perto do tftulo

SÃO PAULO (SP) - O 'São
Paulo deu mais um passo

importante rumo ao título do

Campeonato Brasileiro, ontem, ao
derrotar o Botafogo. Válida pela
34a rodada, a partida foi disputada
no Estádio do Morumbi e acabou
em triunfo por 3xO dos anfitriões.
Os gols tricolores forammarcados

por Leandro (46 minutos do

primeiro tempo), Souza (25 do

segundo) e novamente Leandro,

Com o resultado, o time

tricolor chegou aos 70 pontos e

abriu sete de vantagem sobre o

Internacional. Como os gaúchos
só chegam a 75, duas vitórias dão
o troféu aos comandados de

Muricy Ramalho. O Botafogo, por
sua vez, estacionou nos 49 e ficou
emnono lugar.Napróxima rodada
O São Paulo enfrenta o Goiás, no
SerraDourada, e oBotafogo busca
a recuperação diante do Palmeiras,

o no Parque Antarctica.
I

, .

nos acréscimos.

II BRASllEIRÃO SERlE A

Resultados
Fluminense OxO Ponte Pret�
São Paulo 3xO Botafogo
Santa Cruz 4x1 Cruzeiro '

Col. Time
,

PG J V E D GP GC SG,

10 São Paulo 70 34 20 10 4 61 31 30
2° Internacional 63 34 18 9 7 44 30 14
30 Grêmio 58 34 17 7 10 55 41 14
40 Santos, 56 34 16 8 10 52 33 19
5° Paraná 53 34 16 5 13 48 5,

,

6° Vasco 53 34 14 11 9 154 48 6
7° Flamenno , 49 34 14 7 13 40 39 1
80 -- Cruzeiro 49 34 13 10 11 48 40 8
9° Botafogo o 49 34 13 '

, 10 11 4� 43 5
100 . Figueirense 49 34 13 10 1 1 46 43 o 3

,

110 Goiás
.

48 34 13 9 12 44 10•

1'2" Conntníans 41 j4 14 ::J 1::J j::J 4L -I

1,3° Atlético-PR 46 34 13 7 14 !'lo 53 3
140 Juventude 42 34 12 6 16 ::15 44 -9
15° Palmeiras 40 34 1 1 7 16 52 61 -9
160 Fluminense 37 34 9 10 15 43 55 -12
170 Ponte Preta 35 34 9 8 17 41 60 -19 •

.

33 -1318° São Caetano 33 34 8 9 17 46
19° Fortaleza 31 34 6 13 15 35 57 -22
20° Santa Cruz 28 34 . 7 7 20 38 65 -27

I

:J

• LINHA DE FUNDO
•

..,
, ..,

JULIMAR PIVATTO'

I

•

"

Ontem de manhã, o prefeito Moacir Bertoldi se reuniu com o : o

proprietário da Proma, Paulo Obenaus, para conversar sobre a

Arena Jaraguá. Eles estiveram no gabinete do executivo e

assinaram um termo aditivo do prazo de entrega das obras. "

Agora, a empresa responsável tem mais seis meses para �,
,

concluir os trabalhos. Uma boa iniciativa de ambas as partes,
Y'

que sabem da importância da obra para a cidade e devem
trabalhar unidas para que a cidade possa usufruir desta
grandiosa obra. Nunca é demais lembrar que o espaço não
servirá apenas para eventos esportivos e será uma referência �,

para outras cidades. Jaraguá do Sul merece um espaço como r-
.)

este, mesmo que demore mais um pouco.

Arena \

:3

,

Triatlo
Depois de participar dos

Jogos Abertos, o

jaraguaense Jefferson
Heller (Urbano/Celinho
Sports) já tem um novo

desafio para este mês. No
dia 26 ele vai para São
Paulo, disputar o 50 Troféu
Zumbi dos Palmares.
Correndo na elite b, ele

pretende completar os dez

quilômetros da prova em,

menos de 35 minutos.

•

Vôlei
A Seleção Brasileira
feminina de vôlei venceu a

da China por 3 sets a 2 (24/
26, 20/25, 25/21, 25/16 e

19/17) na segunda fase do

Campeonato Mundial, em

Osaka, no Japão. Com o

resultado, a equipe continua
invicta na competição. O
time do técnico José
Roberto Guimarães volta à

quadra amanhã, às 3h (de
Brasília), para enfrentar a

Alemanha.
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Travessias
A Academia Impulso
participa, no fim-de

semana, de duas
travessias na praia de
Enseada. A primeira, no

sábado, será a Travessia de
Enseada, que terá um

Percurso de três '

quilômetros. A outra, no

domingo, será a 2a Etapa
do 80 Circuito Mercosul de
Travessias. No total, 11
atletas representam a

academia, três no sábado e

oito no domingo.

Fes'porte 1
Em visita ao centro de

imprensa dos Jogos
Abertos, ontem" o

governador reeleito Luiz

Henrique da Silveira foi
bastante questionado pelos
jornalistas sobre o futuro da

Fesporte. Disse que vai

aguardar as reuniôes com

os membros de sua

coligação partidária para
tomar uma decisão.

Fesporte 2
"Até me surpreende essa

questão da extinção da

Fesporte, pois tudo vai

depender de reuniões com'

os partidos aliados,
inclusive com o setor

esportivo", disse o

governador ao longo da
entrevista. obre a

permanência do professor
de Edinho à frente da

'instituição, Luiz Henrique
esclareceu que esse

assunto só será colocado
em pauta após a

estruturação do primeiro
escalão do governo em

dezembro.

B
,

i Cristiano Rosa já fechou patrocínio e ano que vem disputará o Catarinense
I

_

! � GUARAMIRIM - O piloto de
; Guaramirim, Cristiano Rosa, pode,-
,

conquistar, no fim-de-semana, o
: título da Copa Norte de

I Automobílísmo, emAscurra, com
I

"

II �Iua etapa de antecipação. Líder

lila categoria Marcas, para

i conquistar o troféu ele precisa
,

: vencer a etapa e torcer para que o

f segundo colocado, Flaviano
Ramos, e o terceiro, Alexandre

Frankenberger, terminem no

máximo ern terceiro lugar, Rosa
tem 95,5 pontos, contra 88 de
Ramos e 83,5 de Frankenberger

i· Rosa (Gaboardi Palitos
, ;Dentais) voltou a competir neste
I ri

I ano, depois de ficar sem correr em

: 2005 por falta de patrccínio. ElU
2003 ele conquistou o título da

Copa Norte e em 2004 ficou em

segundo lugar. "Eu já esperava

,,'
_,,,,,o _

Marina Pructunzo, mesmo com uma lesão no ombro, conquistou bronze nos SOm livres ontein

Morte
o experiente triatleta norte
americana Barney Rice, 35
anos, morreu ontem após
passar mal durante a prova
de natação do Ford Ironman
Florida. Internado há dóis
dias, a notícia da morte do
atleta foi divulgada pelo
Centro Médico de Bay
County, que agora espera
pelo resultado da autópsia
da morte de Rice.

Areia
.
o Brasil passou pelo
Canadá na manhã de ontem
e se classificou para a

semifinal do Mundial de
Futebol de Areia, no Rio de
Janeiro. O adversário do
Brasil, no jogo de amanhã
será Portugal, que superou
Bahrein nas quartas-de-

,

final. No último mundial, os

portugueses eliminaram o

Brasil na cobrança de
pênaltis, também na

semifinal.

.

Fesporte 3
O deputado estadual

Jorginho Melo, que estava

junto à comitiva do

governador, informou que
foram lnvestldos pelo
Governo 900 mil reais

provenientes do

Fundoesporte para os Jogos
Abertos em Joaçaba,
Herval d'Oeste e Luzerna.
Edinho acrescentou que a

Fesporte participou com

mais 400 mil reais para a

estruturação do evento.

Tumulto
•

No último jogo da Copa do
Mundo de futebol de areia
disputado ontem, o Uruguai
venceu a Argentina de
virada por 2x1 nos instan
tes finais e o jogo acabou
em pancadaria. Derrotados
nos últimos segundos, os

'

argentinos resolveram
partir para a briga. No final,
a arena virou palco de uma

briga generalizada entre as

duas equipes.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,

81 SEXTA·FEIRA, 10 denovembro de 2006

•

•

Rua Joaquim Francisco de Paula, 303

#

PAGINA DA CRIANÇA
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•

,

•

o gatinho Leonardo Luis Leitold
de Massaranduba completa seu

10 aninho hoje. Parabéns do papai
Ricardo e da mamãe Sarita

A gatinha Maria Eduarda Pauli

completa 5 anos no próximo dia
12.Um super abração de todos os

amigos da escola Top Aprendizagem

Felipe Araújo completa 6 anos

dia 13.Parabéns de todos os

amigos da Top'

Eduardo Araújo completou
6 anos dia 6. Um super beijão
dos pais Antenor e Lucimar

Completa seu 10 ano sábado, a
gatinha Ralaela Schmitz

.

. Rothemburg. Quem deseja muitas
felicidades são seus familiares e

Fernanda tuíza Bloedorn completa
com muita felicidade 6 anos dia 10.
Parabéns dos pais Jair e Fabiane, o

irmão Otávio e os avós Heinz e IIca•

•
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A vovó Célia toda orgulhosa
manda um super beijo pro netinho
Lucas Gabriel Jacobi que
completa 10 meses neste sábado

Os pais Melita e Reginaldo e

irmãos Eduardo Raquel e Luana

desejam toda felicidade existente
para o garotão Bruno tennardo

Fábio Rux completou mais um

ano de vida no dia 4.
A família Bruch manda um

super beijo

,

.,

,�",I

o fofinho Felipe Marciel Konel
completou 1 mês dia 4. A tia avó
Romilda e prima Rafa desejam
muita saúde e que Deus o abençoe

Nicólli Karolina "Hoje.neste dia mais que
especial, désejamos a você rrutas felici
dades, nuta paz e muito amor que o brilho
do seu olhar e alegria do seu sorriso conti
nuem sempre alegrando os nossos cora- I

ções" Parabéns dos pais Heliano e RaMIa

Enfeitando a coluna Thiago
Henrique Hupner filho de Rogatia
e Adriano

...
�

;:
Q
'-'

,

,

co
�
N

c::
'"

Poslo
Marcolla

O CORREIO DO POVO

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

•

•

NaSCimentos
pa semana

Laura Lunelli - 07/11/2006
Gabriel V. da Silva Szczepaniak - 06/11/2006

Taiane Vitória Nogueira - 06/11/2006
Pollyana Letícia,Schneider - 06/11/2006
Leticia Maidana Quintana - 05/11/2006

Emi.ly Cristina Franco - 03/11/2006
Maria Eduarda Pradi Guenther - 03/11/2006

Bruna Farias - 03/11/2006
Isabelly Schwarz - 02/11/2006

Gabriel Henrique Fischer - 02/11/2006
Vitor Kuchenbecker - 01/11/2006
Kleberson Gasparetto • 01/11/2006

Diogo Lemke de Oliveira - 01/11/2006

•

.' , ',:,

Bruno Marquiori filho de Eliane e

Paraná completou 6 aninhas
dia 9. Felicidades

A Princesinha Amanda Donini filha

de Sandro e Luciana completa 4

aninhas neste sábado. Parabéns

A fofinha Raissa Miguel de Souza
será batizada neste domingo dia 12.
Os pais Marcos e Greice e os avós
Valdir e Laurita desejam ricas

r

•

f,

CANTO':'
as

''''Illff/,)
fjJ'

O nosso negócio ,,'fater a' a/e,ria do seu· filho
I '

Parabéns aos aniversariantes do mês de outubro
que comemoraram no buffet-O Recanto das Festas
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"" Daniel Marett,'",

21/10/06_
ii" 7 anos

Rua Pres.Epitácio Pessoa, -985 - Fone (47) 3275-1641
89251-100 - Jaraguá do Sul - se

•

\ ; i :
-, "

vo w e A R

• •

,

•,

-

,

FÁBRICA

•

\

,It 'l

�
• J

t )', fi .

�,

,4L, •
,

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

,

81'
o •• o , •• o •• 0.0' ••••• 0.0 0.0 o •••••• 0.0 •• o " ••• o •• 0.0 •••• 0.0 o ••• '0 ' ••

O CORREIO
PIERD RAGAZII DE FREITAS

,

BANCADA REAGE ÀS DECLARAÇÕES
DE LULA SOBRE A FORMAÇÃO
DA EQUIPE DE GOVERNO. ill 82 •

I

MUBARAK DIZ 'QUE ENFORCAMENTO
DE SADDAM TRANSFORMARÁ
O IRAQUE NUM 'LAGO DE SANGUE', * B4

,

,

,

PIS'·PASEP: GOVERNO PAGA ABONO SALARIAL AOS TRABALHADORES NASCIDO EM ABRIL
, Senado aprova Lei Geral

• e matéria volta à Câmara
•

• •
Por unanimidade, o

Senado aprovou na noite'

de quarta-feira o projeto
da Lei Geral das Micro e

Pequenas Empresas. A

decisão foi comemorada

pelo setor e ern especial
'pelo presidenre do Sebrae ,

Paulo Okamotto.
Os senadores aprovaram

também, por
fa vorá veis e

•

.' , .

apreciem a materia

rapidame n te , já que o
,

projeto foi aprovado
naquela Casa e. as

emendas que seguirão do
Senado já têm parecer
favorável. Nenlluma

emenda com parecer
contrário foi aceita pelo
Plenário.
O senador Romero J ucá
(PMDB-RR) lembrou que

,

f o r a m aprovadas 34

emendas de redação e três

modificativas. A primeira
delas sobre o prazo em que
a lei entre em vigor. Pelo'
texto original, deveria

vigorar a partir de 1 o de

janeiro de 2007 .

� Tem direito ao abono
e ao PIS os cadastrados
há pelo 5 anos e que
receberam, em média,
2 salários mínimos, no
ano passado
Trabalhadores nascidos em

abril começam a receber
ontem o pagamento do
abono salarial e dos
rendimentos do PIS. Serão

pagos 787 lui! abonos (R$
275,5 milhões), e 2,2 milhões
de rendimentos do PIS (R$

87,5 milhões). O abono é de
UDl

. salário mínimo - R$
350,00.
Para. receber; o trabalhador

que tem o Cartão do Cida
dão, deve dirigir-se a qual
quer agência da Caixa Eco
nômica Federal, casa [oté
rica, correspondente bancá
rio ou terminal de auto-aten- ,

dimento. Se não tiver o car

tão, terá de receber o paga-

do Pis, impresso no cartão ou

na Carteira de Trabalho.
Para ter direito' ao abono
salarial, é necessário que

esteja cadastrado 110 PIS

Pasep há pelo menos cinco

anos, tenha recebido uma

média de até dois salários
mínimos em 2005, tenha
trabalhado pelo menos 30

•

dias com carteira assinada em
. ,

2005, e . tenha os dados
informados corretamente

pelo empregador na Rais

(Relação Anual de Infor

-ffiâções Sociais).

I 47 votos
,

n e n h um

emend a s

� ,

mento apenas nas agencias
da Caixa. Para sacar o bene
fício' precisa de documento

c.o_ ,.......... ,_ ',' _l\:."

dé identificàção e o número
•

/ '

cont rar ro , as

com parecer favorável e,
,

por isso, a rriatéria voltará
à Câmara Federal para

votação em segundo
turno. A expectativa é de

que o s d e put a ·d o s

•

t

•

,

A vida é cheia de projetos. Carreira, amor,

relacionamentos, enfim, vivemos em uma

busca constante para transformar nossos

sonhos em realidade, A construção de um

lar, por exemplo, é a realização do projeto
de uma vida, Quando começamos um

projeto, começa também uma história, um

vínculo com o cliente, A Casa D,

arquitetura e design, desenvolve projetos
pensando nas questões harmônicas,
estéticas e econômicas de uma obra ou

reforma, criando mecanismos para atender

as necessidades do cliente, agregando os

espaços sem nunca esquecer a viabilidade

estrutural. É um trabalho que exige
conhecimento, criatividade, sensibilidade,

responsabilidade e ética, Urna obra bem

planejada não causará desgastes com

funcionários, gastos desnecessários e,

principalmente, o cliente terá ao seu lado

um profissional para responder por

qualquer eventualkíade. Para que se

. estabeleça uma relaçao saudável é

importante que o cliente conheça e confie

no arquiteto, Superar as expectativas de

I

•

,

nossos clientes através da inovação"

formulação de conceitos, soluções

arquitetônicas e excelência na criação e

desenvolvimento de projetos, é nossa
. -

rnrssao.

,

,
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REAÇÃO: BANCADA FEDERAL DO PT NÃO ABRE MÃO DE ESPAÇOS NA ·EQUIPE DE GOVERNO

• •

Bancada reage às
.

declarações de Lula
sobre a formação da

equipe de governo
para o segundo
-

mandato I

As primeiras reações aos

discursos do presidente Lula

(PT) sobre a formação da
futura equipe de governo

partiram de dentro do próprio
partido. Ontem, os atuais e

futuros deputados federais do
PT se reuniram, a portas
fechadas, e decidiram
endurecer o jogo. Vão avisar

o presidente que não estão

dispostos a ceder, a partir de
2007, os espaços conquistados
no primeiro mandato.

Na quarta-feira, Lula disse

que o PT terá o espaço

equivalente ao' seu tamanho,
• • •

ja que tem o cargo mais

•

AE

importante do governo, a

Presidência da República. Em
política, espaços significarn
catgos e influência na

discussão política
e programática. Mais ou

menos o que o PMDB já avisou
que quer para compor com o

.

governo. Em contrapartida,
Lula exige da legenda apoio

. total, e não parcial como
ocorre no primeiro mandato.

Os deputados petistas
acham ainda que o

partido tem de brigar pela
•

presidência da Câmara e que
deve assumir uma postura de

•

I

4'
-

IJÍP
.
.

,

l
j I

Chinaglia: "PT tem de disputar espaço político e ideológico no çovemo",
• • •

protagornsta no proximo

governo. A decisão tenta

evitar a redução de poder e

de prestígio para outras

legendas aliadas. "O PT tem

que disputar o espaço
ideológico, político e de

governo", reforçou o líder do

governo na Câmara, Arlindo
. Chinaglia (PT-SP).

Os deputados não citaram

explicitamente a briga por
cargos, mas disseram que o PT

.

precisa se firmar como a

legenda do presidente e passar
a discutir e elaborar o próprio
programa de governo,
diminuindo a postura

defensiva adotada nos dois
últimos anos de mandato de
Lula por conta das acusações
de corrupção. Eles defendem
mais diálogo do partido C01U

Lula, sem a necessidade de ter

Marco Aurélio Garcia C01no

interlocutor.

•

e SI
•

I O Lula sinaliza
'.

A •

permanencra
de Mantega

,.

O presidente interino do
•

PT, Marco Aurélio Garcia,
disse que cabe à Justiça
explicar por que autorizou a

quebra do sigilo telefônico
do Jornal Folha de S. Paulo,
O petista isentou a Polícia
Federal e o governo de

par ticipaçâo no episódio,
Disse que, embora seja
objeto de um ataque
fortíssimo da imprensa, o

governo nunca cerceou o

trabalho dos jornalistas.
"A quebra do sigilo foi'

feita com autorização judicial
e a Polícia Federal não sabia.
Os questio-namentos têm
que se dirigir ao Judiciário.
Não sou juiz, pergunte a

quem liberou o sigilo",
. '

sugeriu, lembrando que o

governo tem garantido
liberdade de imprensa
absoluta, "Tanto é verdade

que tem sido objeto de U1U

ataque fortíssimo da.imprensa
e tem convivido dernocrati-

.

.

" .

camente com 1SS0 , repetiu.
)
Garcia disse ainda que

qualquer atentado à

liberdade de imprensa
, .

receberá do governo e do PT
uma condenação enérgica, Já
o presidente da Câmara,
deputado Aldo Rebelo

(PCdoB-SP), disse que, se

houve autorização judicial não
há problemas. "O errado seria

•

.

Depois de denominar a

quarta-feira como o "dia. do
fico" para o ministro da

. Educação, Fernando Hadadd,
numa referência à

permanência dele no comando
da pasta, o presidente Lula
(PT) sinalizou ontem que deve
manter também Guido

Mantega no Ministério da
Fazenda e Henrique Meirelles
na presidência do' Ba11CO
Central. "Não tenho motivo

para mexer. Mexer por quê?
Paramim está bom", disse Lula,

E1u sintonia com o

presidente, o governador do
Acre, Jorge Viana, com quem
Lula se reuniu na manhã de
ontem, deixou escapar as

I .

recentes decisões. "Temos de
saber que o segundo mandato
só veio por causa do primeiro;
então não existe isso de renegar
o primeiro mandato; e a área
�., .

eC0110lUIca e parte importante
desse' sucesso", explicou.

Outros que devem

AE

Garcia sugere a repórteres que perguntem à Justiça sobre quebra

se a medida não tivesse

respaldo" ,
O número do jornal estava

entre os 800 telefones que
foram pedidos quebra de. sigilo
pela PF.

I

Rigotto quer união interna do PMOB
O governador do Rio

Grande do Sul, Germano

Rigotto, disse ontem que o

PMDB precisa trabalhar para
garantir a unidade interna e

não balizar a negociação com

o presidente Lula (PT) em

função dos cargos que a
,

legenda terá no governo,
"O PMDB não pode ficar

disputando cargos no governo
e não ter posição clara com

relação às grandes questões
que vão ser levadas para o

Congresso a partir de 1 o de

janeiro", disse, informando
que vai participar do debate
interno, "E não precisa de

, "

cargo para 1SS0 .

As declarações de

Rigotto, derrotado ainda no

primeiro turno das eleições no
Rio Grande do Sul, é U1U

recado aos correligionários
que têlU. exigido do

presidente Lula mais espaços

para a legenda na formação
da futura equipe de govermo.

•

contmuar no governo no

segundo mandato são a

ministra da Casa Civil, Dilma
.

Roussef, e o ministro das

Relações Institucionais, Tarso
Genro. O presidenre: Lula
prometeu anunciar a nova

• •••

equIpe na pnmeira quinzena
de dezembro, mas as conversas

poderão se estender até a

véspera do Natal. A disputa
por cargos e as costuras políticas
vão exigir mais tempo do que

,

o planejado inicialmente.

ena ora e en e

tri utários a

A senadora Heloísa
. .

Helena (PSOL-AL)
.

defendeu os itens do projeto
da Lei Geral das Micro e

-

Pequenas Empresas, Disse

que toda medida para
, reduzir a carga tributária

dos menos favorecidos terá

sempre o seu apeio. Mas
destacou algumas questões
que a preocupam como as

relacionadas às leis
trabalhistas. Segundo ela, a

,

lei reduz, em alguns casos,

a contribuição
previdenciária relativa a

funcionários de micro e
•

. .

pequenas empresas.
"N um primeiro

momento, há um ganho no

salário desse trabalhador,
,

Mas, no futuro, quando ele
• •

VIer a se aposentar, tera que

•

O CORREIO DO POVO

ontos
•

el era

contribuir para a

previdência para recompor
essa perda na arrecadação",
argumentou., afirmando

que é contra todos os meca

nismos de flexibilização das
-, leis trabalhistas.

J á o senador J uvênció
da Fonseca (PSDB-MS)
alertou para. a questão das

contribuições ao Sistema S
_. Sesi, Se n a i, Sebrae.

Segundo ele, seria

importante que o sistema

participasse da distribuição
dos impostos recolhidos
pelas -micro e pequenas

empresas. Na avaliação do

parlamentar tucano, as

entidades que compõem o
,

Sistema podem ser

prejudicadas pela
iniciativa do legislativo.

• •

O ex-mima ro
•

a OCCI
O Tribunal de Justiça de

São Paulo, por meio da ,10.ª
Câmara de Direito Crirninal;
negou ontem a liminar ao

mandado de segurança

interposto pelo Ministério

Público de Ribeirão Preto
contra a decisão da 4.a Vara .

Criminal que determinou o

envio ao STF (Supremo
Tribunal Federal) do processo
em que o deputado eleito
Antonio Palocci (PT) é

acusado de superfaturamento
de contrato de limpeza
pública no município, na

gestão COIUO prefeito,
De acordo com o tribunal,

na semana passada, o

Ministério Público apresentou
a denúncia contra Palocci e

mais oito acusados por

formação de quadrilha,
peculato (apropriação de
dinheiro ou de bens por
funcionário público) e

falsificação de documento

público.

Na decisão, a 4.a Vara
,

Criminal de Ribeirão

argumentou que é da

competência do STF julgar
deputados federais a partir da
diplomação. O desembar

gador-relator David Haddad,
da lo.a Câmara Criminal do
Tiibunal de Justiça, entendeu
que a decisão provisória fica
indeferida porque não tem os

requisitos hábeis à concessão,

O mérito do mandado
ainda será julgado, O

julgamento deve acontecer

após o envio de informações
da 4.ª Vara Criminal e do

parecer da Procuradoria
Geral de Justiça,

No final de setembro, o

. delegado seccional de
Ribeirão. Preto, Antônio

Valencise, divulgou o relatório
final do inquérito do lixo, no
qual pede a prisão preventiva
de dez pessoas, entre elas o �x
prefeito da cidade, Antônio
Palocci.

AE

Palocci é acusado de desviar recursos da Prefeitura de Ribeirão Preto

•
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; » GLOBO· 18H

O Profeta
Marcos não se contém e diz a Sônia
que ela está linda, deixando-a
encabulada. Clóvis fala para Ruth que
pretende pedir Sônia em casamento no

jantar logo após a festa. Ruth decide
levar Marcos ao jantar. Teresa pede que
Arnaldo a acompanhe à festa. Gilberto
pede para levar Lia à festa. Padre Olavo
pede que Francisco não chame mais
Marcos para as sessões espiritas,
alegando que ele ficou muito

:. , perturbado. Wanda garante a Tony que
Baby não o ama de verdade é sugere

,

que ele a peça uma prova de amor.

: Teresa vê Henrique com Esfer na festa e

, ) descobre que ele é ex-marido dela.
>

Arnaldo consola Teresa. Carola
'J perqunta se Tainha quer namorá-Ia.
-' Clóvis pede Sônia em casamento.

Marcps ouve.
•

» GLOBO -i9H

.
Cobras e Lagartos

, Até o fechamento desta edição, os

capítulos de sexta e sábado de "Pé Na
Jaca" ainda não haviam sido editados

,

» GLOBO - 2íH

Páginas da Vida
. A porta se fecha com um estrondo e

Marta não consegue abri-Ia. Raquel
,
conta as dificuldades enfrentadas por
Vitória em uma escola normal e a sua

opção pela escola especial. Jorge diz a

Zé que Thelma já está matriculada no

pré-vestibular, Tônia dá uma entrevista
coletiva em sua casa. Helena diz a

Diogo que acha que Nanda aparece
para Clara.lrmã Má interpela Lavinia'ao
vê-Ia sair da sala de Diogo e garante
que a o convento não é lugar para curar
desilusões amorosas, Tereza avisa
Nestor que vai viajar e pede para ele não
implicar com Luciano, Sandra e Greg
se beijam no elevador do apart. Marta
vai à casa de Hortênsia e pede para
falar com Léo. Irmã Má manda

,� arrombar a maeta de Lavinia

r » �;13T - '18h30

Rebelde

Maurinho acorda e manda Mariano
soltar Zé Diacho. Teleco pede outro

,

·

.

beijo para Tinia. Ela fala que não porque
gosta de Juba, mas, se enrola toda e dá
a entender que ela, queria beijá-lo
novamente. Teleco sorri satisfeito e diz

.

.que um dia ainda vai conquistá-Ia,
Geraldo dá um anel de noivado para
Franciscae canta uma canção na viola,
lhe pedindo em casamento. Cecília
avisa Juba que ele está fora de perigo.
Os dois se beijam apaixonados. Laura e

Mesquita dizem para Emilio que ele não

pode interromper Juba e Cecilia, que
têm muito o que conversar. Leo e Gui
desconfiam que foi Emilio quem
envenenou Juba.

,
,

,
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Henrique diz a Diego que seu pai já deve
estar sabendo que sua mãe o autorizou
a viajar com a banda, por isso; deve
ficar prevenido. Leon, ao perceber que
não poderá fazer nada para evitar que
Diego viaje e, ao saber que Henrique o

ajudou, ameaça fazer de tudo para que
seja expulso do colégio. Mia recebe um
bilhete anônimo dizendo que Alma Rey
é a namorada de seu pai. Mia, cinica,
diz a Miguel que tem suas vantagens
ser o namorado da filha do dono da

gravadora pois assim promovem mais
a banda e talvez possa até gravar um
disco solo.

.

,

I> REC(.)RD - 19111,5
,

Bicho do Mato

» RECOR[) . 20rl

Cidadão Brasileiro

Homero di:; a Antonio que Marcelo e

Tereza já foram para o Paraguai, e conta
que Eleni morreu na guerrilha. Antonio
fica emocionado com a noticia.
Homero liga para casa de Luiza e dá a

noticia que Marcelo saiu do pais com
. ..

Tereza, que ele manterá contato para
avisar sobre a situação de Marcelo.

•

Edouard visita Carmem e quer saber se
ela sabe o que está acontecendo com,

,

Bruna para ela estar tão agressiva.
Edouard faz várias perguntas para
saber se Bruna contou algo para
Carmem, mas Carmem diz que Bruna
não falou nada.

••
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��ATRASO ��'DE FORA
O espetáculo fechado do Cirque du

Soleil que comemorava OS 25 anos
•

•

.

do Barrashopping, no Rio, não teve

final feliz para Angélica. A
apresentadora foi raptada da platéia
para subir ao palco e participar das
brincadeiras da trupe. Até aí, tudo

� ,.' <
, .

bern, O problema vejo Quando um
,

dos artistas levantou e rodou a

mãe de Joaquim, que estava com
•

um vestido curtinho. A acrobacia
,

�

��SEM OPÇOES
OU as famosas têm o mesmo

gosto ou está faltando grife no

Rio de Janeiro. Cléo Pires foi ao
,

jantar do filme Meu Nome Não
é Johnny com o mesmo

figurino usado por Cara./ina
Dieckmann em um show de
Preta Gil, em que ela também
estava presente. Mas parece
que o modelito, que tem
estampa xadrez rosa, é uma

unanimidade. Na quarta (8), depois de

publicadas as fotos dos dois eventos,
Juliana Paes e Ingrid Guimarães foram

iguaizinhas à apresentação. especial
do Cirque du Solell. Informações do
site Babado.

��DESABAFO
Maitê 'Proença faz um

dêsabafo à revista Isto É
,

'Gente, desta semana. Afastada
das novelas desde 2004, a

atriz só voltou a fazer uma

participação em A Lua Me
Disse no ano passado. "Eu
poderia render mais. Seis
meses atrás, a Globo me

•

chamou e renovamos meu

contrato até 2009. O problema
é que eles esquecem de
pessoas incríveis e depois as

. reelegem. Foi' assim com a

Ângela Vieira e a Eliane·
Giardini. A Globo cansou de i,

,
.

mim", disse.
'

Não é por acaso que as

chamadas de "Pé na Jaca", que
estréia no dia 20 na Globo, ainda
não estão no ar (estão sendo

exibidas apenas pessoas
i

anônimas dizendo se já enfiaram
. ou não o pé na jaca). As
gravações da novela das sete

•

estão bem atrasadas. A cidade

cenográfica de "Pé na Jaca" só

ficou pronta na última quinta
feira. As gravações em estúdio

começaram neste fim de

semana. Haja correria!

,

deixou sua calcinha à mostra.

Angélica não gostou nem um

pouco da brincadeirinha e foi'
"

embora de lá no intervalo.

\
I
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DIVULGAÇÃO

Apresentação
Os alunos do Projeto Música para Todos apresentam hoje um

pouco do trabalho que desenvolveram durante este ano. Crianças,
jovens e adultos apresentarão a riqueza da música popular

•

brasileira, através de vários ritmos: samba, bossa, ciranda, frevo,
marchinha. O espetáculo começa às 19h30, no Pequeno Teatro da

SCAR. A entrada livre.

Comemoração
O Sindicato dos Trabalhadores de Alimentaçâo de [araguá do Sul

promove um Baile aos 40 anos da organização. A festa será

realizada amanhã, a partir das 23h, 110 Pavilhão "p.:' do Parque de .

•

Eventos. A entrada será permitida através de convite, que é

gratuito,
-

!
, .

Aniversariantes do dia
Antenor Galvão
Max Marcos Cerutti
Iverson Domlnqos Gasda
Rafael Marcos Vieira
Rodrigo José Postai \

Douglas Ciconeti Kuhn
Wilson Edir Skalel
Sidnei A. Sting hen
Carmem A. R. Dalcanale
Gabriel Muller

.

Iverson D. Gazda
Manoel de Araujo
Adelina Fontana
Lira Bettoni ,

, Michel Schweinle
Selma M: Alexandre

•

.

Bernardo Panstein
Roseli Gessner
Fernanda Luiza Bledorn
Giovani W. Menzzalira
Sueli Viergutz

,

Exposição
O Museu Histórico "Emílio

da Silva" inicia hoje a

exposição: Consciência

. Negra, já que no próximo
.

dia 20 comemora-se o dia

Nacional da Consciência

Negra. A exposição, que

segue até março de 2007,

surge como Ulna tentativa

de demonstrar através da

arte, quadros, objetos,
música, culinária e

pesquisas um pouco do

resgate histórico dos negros.

O enlace matrimonial de Juliano Turra e Simone Pacher acontece amanhã na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, em São Bento do Sul. Após a cerimônia, os convidados serão recepcionados no Salão Paraíso das
Águas. Os amigos da Cassuli Advogados desejam muitas felicidades ao casal
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-

Aries 20/3 a 20/4
Talvez você não contasse com a possibilidade
de render tanto justamente a essas alturas, em
plena sexta-feira. Mas é exatamente esse o

,

caso: o ariano anda pra lá de laborioso,
querendo arrumar sua casa, especialmente a do

espírito. Com essas obras,,,quem sai ganhando
é o próprio morador. Como é legal trocar a cor
das paredes e os móveis de lugar, não?

Capricórnio 22/2, a 21/1
A eterna preocupação do capricorniano em

fazer com que tudo funcione perfeitamente
denota uma coisa: sensibilidade. Artigo em

falta num mundo de correrias, em que é

preciso se reservar um pouco de tempo para
sentir as vibrações e elaborar uma resposta
adequada para cada momento. Coloque as

antenas no telhado e capte o que está no: ar.

Câncer 21/6 a 21/7
Roda, cotia, de noite, de dia, idéias e emoções
rocoplando em aceleradas espirais. Ok,

, cancerianos tendem a gostar das coisasmais
tradicionais, mas seraque um carrossel mais
moderninho, cheio de sons & néons, não pode
agradar também? Assuma que adora brincar
de roda e tudo bem. Deixe sua alma girar à
vontade por aí, em 360, 720, 1080 graus ...

Libra 23/9 a 22/10
Você gostaria de deixar o espírito leve e solto,
vagando por aí sem compromissos, lenços ou

documentos? Mas o dito mundo real cobra sua

presença e atuação num patamar bem mais
terreno (ou terráqueo). Para não se descuidar
de nenhum dos dois e se complicar, o jeito é se

disciplinar e dar tempo e espaço definidos pra
cada coisa.

•

Peixes 19/2 a 19/3
E vai rolar a festa, vai rolar... No maior eilbalo,
peixinho a postos, louco pra dançar so�e as

ondas e balançar as nadadeiras por aí.
Hummm, com a sensualidade à flor das esca

mas, podem aparecer vários pretendentes ...
Como assim, não sabe como lidar com isso?!
Use seu charme pisciano e tirará de letra. No
que depender dos astros, está pra você .

• ,
"

,

ESCOfpião 23/10 a 21/11
Tcharããã. .. Fim de semana chegando, é hora de

.

pôr aquele plano mágico em ação. Você não é
do tipo que espera as coisas acontecerem, não
é assim? Então pegue sua varinha de condão e

trate de se aproximar de quem está a fim. O
momento é de alquimia, use seus talentos.
Quem sabe você não transforma amizade em

Aquário 21/1 a 18/2
Se o espírito prático baixou em você, aproveite,
Nâo é todo dia que se acorda com disposição
pra essas coisas. Taí um bom momento para
tirar a corda do pescoço e sair um pouco do
sufoco do excesso de (auto)exigências. Claro
que tudo tem limite e, lá pelas tantas, quando o

rendimento cair, você dá uma providencial
parada pra descanso ... Promete? •

Touro 21/4 a 20/5 Leão 22/7 a 22/8
Nem sempre é momento de mega
performances e tours mundiais em estádios
lotados, com milhares de pessoas na platéia ...
Há também aquelas artes que você reserva

para poucos e seleclonadlssírno seres. Mande
um convite para esses VIPs, para que eles

participem do que você tem a dizer num papo
. muito, mas muito pessoal e intransferivel.•

•

As vezes o taurino é tão na sua que as pessoas
não percebem o tudo de bom, q,ue ele tem a

oferecer. Divulgar um pouco mais o café que
você tem no bule não é nenhum problema. Pelo
contrário, vai abrir os olhos de muita gente ...
Quem sabe também o coração. Sem essa de
achar que só o seu canto é confortável. Saia da-
sombra e ofusque a concorrência.

)

um amor de ouro?

,

Virgem 23/8 a 22/9
Entre seus muitos planos e projetos, há um

que é especial. Está ali há tempos, é quase um

pano de fundo para seus outros sonhos e

desejos. Vezenquando, você o traz para a linha
de frente, examina, mexe aqui e ali e chega
mais perto de concluir o trabalho. Sao
pequenos movimentos do virginiano,
realizando o qrande a obra a que se propôs.

Gêmeos 21/5 a 20/6
o momento é de ser discreto, inclusive entre

quatro paredes e somente para olhos espertos.
Acontece que algumas coisas, quanto mais são

•

apregoadas aos gritos, menos valem. E como

banana em final de feira, sabe como é? Quem
realmente importa vai ver o que você tem a

oferecer, Basta estar ali, sendo você. Seu
encanto não passará despercebido.

Sagitário 22/11 a 21/12
Que beleza! As coisas estão tão divertidas que
não dá pra saber se você está brincando de
trabalhar ou se brinca trabalhando. Prova de

que mau humor e desempenho numa atividade
produtiva não precisam andar juntos. Pelo .

contrário: tudo fica bem mais fácil se
encarado com espírito esportivo e vontade de
ser feliz. E nisso você é craque.

I
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Para Castro, migração tem de ser principal tema da agenda bilateral

exicanos são cético em

emocratas
A vitória dos democratas

nos Estados Unidos não parece
alterar a relação do país CaIU o

México. Pelo menos é o que
avaliam especialistas
mexicanos. Eles que
dernonstram um certo

ceticismo sobre os benefícios ao

país latino.
.

,

Na opinião deles, o

presidente eleito do México,
Felipe Calderón, precisa mudar
a política e tratar a migração
como o tema principal da
agenda bilateral. "Com os

democratas no controle da
Câmara, há a oportunidade
para a reforma migratória
defendida pelo México", diz o

chefe do Departamento de
Estudos Internacionais, Rafael
Fernández de Castro.

O presidente George Bush

r

tinha se comprometido com a

reforma. No mês passado,
. '

porém, assinou a lei que
autoriza a construção de um

muro de 1.226 quilômetros na

fronteira CaIU o México. A
decisão tem provocado reações

,

.
de indignação lla América
Latina.

Castro lembrou que a futura
presidente da Câmara de

Representantes, a dernocrara,
Nancy Pelosi, afirmou numa

entrevista que faria o possível
para ter UlU olhar diferente
sobre a migração. Mas, na

opinião dele, os democratas nâo
vão arriscar o renovado capital
político realizando grandes
mudanças 110 Congresso. "Se
arriscarem muito, não vão a

chegar à Presidência em 2008",
observou.

Democratas vão comandar
,

Câmara e Senado dos EUA
Os democratas consegui

ram cadeiras suficientes' para
tomar o controle do Senado
dos Estados Unidos do Partido

Republicano, do presidente
. George. W. Bush, e

conseguiram o comando das
duas Casas do Congresso, pela
primeira vez em 12 anos.

Segundo a NBC Television
e a Associated Press, o

deluocrata ]alues Webb
derrotou o sellador republicano
George Allen na apertada
disputa por unla vaga no Estado

,

da Virgínia.
Os democratas já haviam

conseguido a maioria das vagas
na Câmara dos Deputados na

.
.

eleição de terça-feira. A

cadeira conquistada por Webb
era a sexta que o Partido
Democrata precisava para

, , ,

conseguir a rnatoria 110

Senado, que tem 100

integrantes.
Bush assuluiu parte da

derrota e disse que ficoll
,

'decepciollado CaIU o resultado
das eleiçõE:s.

,

•

,

,

•
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., ,

'liga Arabe quer dos.
'

UA ",

. .
.

, ,

� 'uma política imparcial'
I
I O secretário-geral da

,

Liga Arabe, Alure Moussa,
disse que espera que, os
Estados Unidos adot.em
unla política iluparciat no

,

confrito árabe -israelense

após a vitória deluocrata
nas eleições .legislativas de

terça-feira ..
O chefe da orgallização

pan-árabe presidiu 011telu a

reunião dos delegados da
,

Liga Arabe que discutiu a

de teriorad a sit li ação 11 a

Faixa de Gaza. "Esperall10s
,. '.

que' os Estados Unidos
. ,

ajudeh)' a ins'taurar a paz

justa e global pa�a pôr ,fim
,. .

à
.,

disputa, árabe-

israelense", frisoll, em

alusão ao respaldo de

Wasllingtoll a· Israel.
"O apoio a Uilla das duas

partes 11ão COlld uzirá à

tranqü ilidade da região",
cOlupletou.

I)
,

,CONFRONTO: TROPAS DA OTAN ATACAM POSiÇÕES DA RESISTÊNCIA NO SUL DO AFEGANISTÃO

!"OJ

ao
,

e o menos
•

aI
•

enu OU ras
!"OJ

ae

....,. o comando militar dos EUA
no país assegurou que a saída
de Rumsfeld não muda missão

Onde é

,

. A Otan (Organização do
Tratado do Atlântico .Norte)
desencadeou ataques aéreos
em meio a 110VOS confrontos,
na Província de Kandahar,
Sul do Afeganistão, que

provocaram a morte de pelo
menos 28 rebeldes e

ferimentos em outras

dezenas. Soldados
canadenses e afegãos
identificaram uma posição
rebelde na quarta-feira e

solicitaram apoio aéreo.
Autoridades locais

,

aliança atlântica apenas .

reagiram ao ataque rebelde.
Mas não soube informar

quantas vítimas haviam sido
deixadas pelo confronto.
Mais cedo, também na

quarta-feira, policiais
trocaram tiros durante três

,

horas com supostos rebeldes.
Pelo menos seis insurgentes
morreram e quatro ficaram
feridos. Um policial e três
civis também se feriram. '

Também na noite de

quarta-feira, supostos
rebeldes matara dois policiais
e feriram outros cinco, na

rodovia Cabul-Kandahar, E,
110 Leste do país, Ulll policial
afegão ,e cinco SllpOStOS
rebeldes morreram ern outro

ataque contra UIU posto de

polícia.

RENÚNCIA O
comando militar dos Estados
Unidos ern Cabul assegurou
que a saída do secretário de

Defesa, Donald Rumsfeld,
não influenciará a missão do

país 110 Afeganistão.

•

acreditam que os

rebeldes
SllpOStOS

6blo .

,

morros

milícia
islâmica

. ,

pertenceriam a

fundame.ntalis ta
Talibã.

.

O porta-voz da Otan ern

Cabul, major Luke Knittig,
disse que os soldados da

Fumo mata mais
de 1 milhão por
ano, na China

ad am levará
ito

•

a mais san ue' ,
•

IZ

A cada ano, a Chilla, maior

prod li tor e cons urnidor de
tabaco do mundo, tern três
milhões de novos fumantes, o
que deixa o país à beira de um

.

des�stre na área de saúde.
Atualmente, são 350 milhões
de fumantes, destes, segundo
estimativa oficial, 1,2 milhão
morrem todos os anos por causa
de doenças relacíonadas com

o fumo,
A campanha contra o fumo

do governo de Pequim,
considerada ainda tímida, é

incapaz de deter o aumento do
consumo de' tabaco e,

cOllseqüelltell1ente, das

doenças relaciolladas a ele. As
estiluativas futuras são

$ssustadoras: o país pod�rá
registrar 2,5 lllilhões de mortes

por al10 enl 2025.
A Chilla consonle 1,6

trilllão de cigarros por allO, um
terço do total nll1l1dial.0
câllcer de plllnlão é o luais

freqüellte 110 país, ollde há
tambélll 600 milhões de
funlantes passivos.Agigantesca
indústria do fumo cllillesa

produz 1,8 trilhão de cigarros
por ano e gera grandes lucros,
especialmente nas províncias
do Slil.

Entre os 110mells, 60%
fUlualu, contra 4% das
muilleres. Alltes, uma mulher
só podia fumar a partir de uma

certa idade, quando podia ser

respeitada.

O presídente do Egito,
Hosni Mubarak, alertou para
as conseqüências de UlU

eventual enforcamento do ex

ditador iraqu iano Saddam
Hussein. Segundo ele o

cumprimento da sentença de
morte decidida contra o

presidente iraquiano deposto
poderá levar a mais

derramamento de sangue e

acentuará o conflito sectário no

Iraque.
"O cumprimento desse

veredicto fará a violência

explodir ern cascatas 110

Iraque", disse Mubarak,
afirmando que a sentença de
morte imposta a Saddam
"transformará o Iraque ern um

lago de sangue e levará ao
,

aprofundamento dos conflitos
". • »Ó» "

etmcos e sectanos .

As previsões de Mubarak

devem suscitar outras reações
no mundo árabe. Ele é o mais

importante líder árabe até o

momento a condenar a pena de
morte imposta os ex-presidente
iraquiano no domingo. Os

advogados de Saddam
recorreram da sentença.

e
•

srae eVI am con

A nlinistra frallcesa da
,

Defesa, Micllele Alliot

Marie, revelou qlle as

illvasões do espaço aéreo

liballês por Israel quase

provocaranl Ulua catástrofe,
,

qualldo soldados das forças
de paz da ONU estiveram a

poucos segulldos de abrir

fogo· contra os aviões

israe lenses.
O illcidellte ocorreu em

31 de outubro, qualldo um

esquadrão de caças F-15 da

força aérea de Israel voou de
forma alueaçadora sobre

posições. malltidas por
soldados frallceses da ONU
no sul do Líballo.

Segundo <1 luinis'tra, os

aviões israelellses estavalU

claramente em posição de

ataque e os soldados
franceses da ONU

COlueçaram a preparar o

disparo de UlU míssil
, , .

antlaereo e estlveralll a

poucos segundos de abrir

fogo. ,"Por pouco, l10SS0S

sol'dados evitaranl ulua

ca tás trofe", reforço u a

nlillistra.

"'I
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O CORREIO DOPOVO

No Iraque

Números
Na prirrie ira semana de

novembro, 93 supostos
integrantes da resistência

iraqu ian a e 39 policiais
morrer arn. Oll tros 170

agentes de segurança ficaram
feridos e 73 ins u rgerites
foram presos.
Por outro lado, o comando

,

militar dos Estados Unidos
•

anunciou que, 110 mesmo

período, 20 soldados das
tropas de ocupação foram
mortos 110 Iraque. Ern

outubro, 105 militares dos
EUA morreram no país
árabe. Desde a invasão, em

março de 2003, são mais de
três mil .

Na Inglaterra

Corrupção
A Federação Inglesa de
Futebol promete investigar
as acusações envolvendo

I

técnicos de clubes da

prime ira divisão num

esquema de apostas. A série
de denúncias começou com

UiD ex-funcionário de uma

casa especializada.
"Veremos se existe alguma
infração das normas e

agradeceríamos qualquer
informação que contribuísse

para as pesquisas", disse um

porta-voz da fêderação. A
J ustiça proibiu que seja'
divulgado os \10lDeS dos
técnicos da casa de apostas

•

Victor Chandler.

Na Romênia

Precoce
A can tora Cleopatra
Stratan, '4 al10S, é a artista

IDa is bern paga da Romênia.
Ela ganha 300 euros por
minuto - cerca de R$ 840 - e

pode entrar para o Livro dos
Recordes CalDO a mais a

lançar urn álbum, call tar e

apresentar sozinha urn

concerto de duas horas,

Cleópatra, que teve urn

sucesso fulminante após a

estréia, em meados deste

ano, COll1 uma apresentaçâo
de duas horas diante de 400
pessoas, cobra lllil euros para
cada callção que apresenta.

Na Argélia

Esconderijo
UlD. jovelll argelino foi
descoberto escolldido elll

Ulll caixão 110 qllal pretendia
elltrar ilegallDellte lla

,

Frallça. O jovell1, cuja
idelltidade llão foi divulgada,
cOl1seguiu 'el1trar tl0 porto
de Skikda, Leste do país, e se

escondeu elU UIU caixão que
seria ell1barcado para
Marsell-ia. No elltallto, um

fiscal aduaneiro o descobriu
ao verificar a carga.

Interrogado pelo ageilte,
disse que se sentia lDuito
confortável 110 caixão, lllas
l1ão sabia se o abririanl para
colocar um corpo ali del1tro.

,

,
,
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