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61 ALERTA

Cinto de
I

segurança
poderia ter

,

evitado morte
Um homeIn morreu e dois
outros ficaram feridos em

um acidente, na noite de
sábado na SC-413.

61 É NATAL
•

Comércio .>

prepara
,_

promoçoes
,

51SARNA

Depois de

surto, creche
deve reabrir
em Corupá

o Centro de Educação
Infantil Dona Nina, em
Corupá, deve voltar a
funcionar ainda nesta

semana A creche foi
interditada há CiI1CO dias

pela Vigilância Sanitária da
,

cidade por causa de casos de

escabiose, vulgarmente
conhecida como sarna

humana. Doze pessoas
foram afastadas, entre elas

, ,

seis cnanças.

131 PLANEJAMENTO
,

.

Jaraguádo
Sulcomeça
a pensar nos
Jasc 2007

,

\
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41 CASO CANARINHO: VEREADORES TROCAM ACUSAÇÕES EM PLENÁRIO

••

\

/

O requerimento apresentado pelo vereador Rudolfo
. .,

Gesser (PP) para abertura de processo de cassação dos
direitos políticos e conseqüente perda da função pública
do prefeito Moacir Bertoldi (PL) não foi colocado em

votação ontem. Já o relatório final da CEI (Comissão
Especial de Inquérito), que constatou irregularidades na
negociação proposta pela prefeitura à empresa Viação
Canarinho, foi 'aprovado por unanimidade no plenário.

51 AH, SE MEU OPALA FALASSE: ANIBAL GRACIOLI EXlaE PAIXÃO ANTIGA
•

,

Eventos participou do Encontro de Opaleiros, que
aconteceu domingo no Seminário Sagrado Coração
de Jesus.

Gracioli mostra orgulhoso o Opala que o acompanha
há 12 anos e é categórico ao afirmar que nem pensa
em abandonar a antiga paixão. O coordenador de

•

,

41 É CAMPEÃO

Guarani
,

conquista o
/

.

título da

Segundona
•

. ,

M' ,'> •

. ,

f
,
°
,

Mesmo perdendo por 2x 1·

para o Noite à Fora, em
Corupá, a equipe do Bairro
Rio da Luz conquistou o

,

troféu por ter vencido a

primeira partida por dois

gols de diferença.

Futsal define
os últimos
classificados

." .... , ..".

"'"""""'1. .
.,n,,'''.''''· ,.,_"

,
,

,

"" "" ". .. - .. ", -

tt eo,! j'�i!lA j..lt'!JCv \J>k*��>�0t "�tJ L:
,

29°
,

MAXIMA,

.�
,
,

i

I
í Cassuli Advogados Associados

. I 0.4.8 / se 397/99
I (47) 3371 7511

I)

Advocacia Empresarial I,
o,_ �"*'@.'*. m,� <=:< '�:;� .�,�. � ""'''''''''' w <=:< x<=:<="@ "'" _� iX ;,'<=:«m"",,'� ,�: ,;{�

-

IMOVEIS

GIROLLA IMÓVEIS LTDA
Rua Barão 'do Rio Branco. 650 • Centro

Jaraguá do Sul· SC "

Fone (47) 3275-5000
girolla@girolla,com.br
www.girolla.com.br

, ,

Sol e aumento de nuvens
r.

.

\','

de manhã. Pancadas
, "

de chuva à tarde e à noite.
www.studiofm.com.br
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• EDITORIAL

Embora promessas alardeadas
no calor das campanhas
políticas nem sempre são

levadas ao pé da letra pelos
que se elegem, é de se

acreditar que o governador
reeleito, Luiz Henrique da

Silveira, em cujo primeiro
mandato duas importantes
obras rodoviárias na região
foram executadas depois de
décadas de espera, não recue

de compromisso formal por
várias vezes repetido em

"

Sul e região. Luiz Henrique,
prometeu empenho pessoal
para finalizar e executar a

duplicação da 280, um dos
mais importantes corredores'
de exportação do Estado e do

próprio Mercosul. E de
fundamental e particular
. �.

.rmportancta para o parque
industrial de Jaraguá do Sul.
O compromisso do

governador reeleito engloba
pedido formal de delegação
da ro'dovia ao governo do

.... "Luiz Henrique prometeu empenho pessoal para
finalizar e executar' a duplicação da rodovía, um
dos mais importantes corredores de exportações"

relação ao projeto de

duplicação da BR-280. E de
outra obra não menos

importante de construção de
uma rodovia paralela ao longo
do trecho entre São
Francisco do Sul e a BR-10 1,
des c o n g e s.t i o 11. and o

I' sobremaneira o tráfego de
I
I' veículos em direção ao porto

e às praias vizinhas

freqüentadas maciçamente
pela população de Jaraguá do

: • FRASE

-

I

I .

I

I

I
I
I

,

I
I

•

Estado, que a executaria em

sistema de parceria com a

iniciativa privada e o governo
federal. Agora órfã de

representantes na Assembléia

Legislativa a partir de janeiro
do ano que vem, mais do que
nunca se faz necessária e

imediata a mobilização
permanente dos segmentos

representativos das forças
produtivas para que,

finalmente, a obra seja

•

,
,

A empreuabilidade como

garantia fundamental
do estudo

I

I
I

Os dados mais atualizados da
Prefeitura de laraguá do Sul'
apontam que a taxa média de

desemprego gira em torno de

2,770/0, considerando-se a

população economicamente ativa
que vive no Município. Isto é,
todos aqueles acima de 16 anos de
idade e que podem desempenhar
atividades, produtivas na

sociedade. Por outro lado, todos
os que começamos, sabemos os

percalços que envolvem o

primeiro dia de trabalho, o

,

I
I

I
I

. . . " .'

requisito por expenencia e o

desconhecimento mesmo de
como as coisas funcionam ou o que
.se espera de nós.

Considerando-se a FATE],
sabemos que toda nova

organização, gera certa curiosidade
sobre seus propósitos e

possibilidades de atuação.
Soubemos, entretanto, desde o

início que nossa diferenciação se

daria pelo encaminhamento e

acompanhamento _de nossos

acadêmicos ao mercado de
trabalho. Isto porque, embora
tenham sido criados ainda nos

anos 70, o ensino de cursos

I

contemplada também com os

recursos federais prometidos,
mas nunca repassados pela
União para o projeto que se

arrasta há quase oito anos.

Neste período, a rodovia se

deteriorou, já foi alvo de

recuperação da camada

asfáltica, mas, a olhos vistos,
chegou à sua capacidade

/ ' ,

maxima no que taça a

absorção do tráfego pesado
diário representado por
milhares de caminhões e

ônibus de todos os portes. O
risco de vida dos que por ela

trafegam é permanente. Os

seguidos acidentes que

engordam as tristes estatísticas
da Polícia Rodoviária Federal
são a prova inconteste da

urgente necessidade de

duplicação e modernização da
rodovia. Mas só com

mobilização suprapartidária
isso será possível no tempo
desejado. Se não for assim, a

região ainda amargará por

longo tempo o qu'adro caótico
e crescente que se alastrou
pela rodovia. Sem a necessária

pressão não haverá obra tão

cedo.

,

Randal Gomes é coordenador de

Relações Institucionais e do Curso de
Comérê'io Exterior da FATEJ - Faculdade de
Tecnologia de Jaraguá.

tecnológicos em [araguá do Sul
eram apenas parcialmente
conhecido.

Existe uma discussão - a meu

ver, secundária � sobre se o ensino

superior deve ou não deve atender
a demanda empresarial.
Secundária, porque adota posturas
irreais de desconhecimento do

sujeito principal do processo: o

acadêmico, Cabe considerar que
.

existem pontos importantes tanto
favorável quanto
desfavoravelmente e que excedem
ao escopo deste artigo, mas que o

.mais importante é, que haja a

compreensão que, como sujeito e

razão de ser do processo, estão

pessoas que aguardam do estudo,
as possibilidades de crescimento e

desenvolvimento pessoal.
A FATE] possui uma área

chamada de Serviço de Apoio ao

Estudante, que entre outras

atividades, responsabiliza-se por
receber o aluno, prestar
atendimento em suas dúvidas e

interagir, a seu lado, no mercado
de trabalho. Para isso, conta com

a experiência de uma profissional
competente, Adriana Gaedtke,

que traz um conhecimento da
realidade empresarial e do contato
com as áreas de recursos humanos
das empresas do Vale do Itapocu.

Com isso, os resultados foram
extremamente animadores neste

.

primeiro semestre. Foram abertas

.cercade 55 novas vagas de estágio
ou trabalho junto a estas empresas,

que encaminharam mais de 80

jovens e Illes possibilitararn
. conquistar posições nas empresas
e realizar a aplicação prática de,
seus conhecimentos. Isto equivale
a dizer que encaminhamos cerca

de 15% dos nossos alunos para
,novas atividades profissionais, o
que é excelente, visto que é

estritamente a parcela de nossos

estudantes que tem a sua primeira
atividade profissional ou que

passa por um mornento de

recolocação.
Assim, entendemos que há

muito a ser feito, mas que um
,

importante passo no sentido de
conectar teoria e prática se dá.
Ganha o estudante, ganha o

empresário e ganha a faculdade,
que cumpre a sua função de
extrema, responsabilidade social.

I

• CORREIO DO LEITOR
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Planeje Sua Vida
Prefira a empregabilidade em longo prazo do

,

que a segurança no emprego. Não, não é mais

uma dessas frases feitas, de impacto e que nos
/

deixam de cabelo em pé. E para refletir - e ainda
- mudar a postura frente à nova realidade do
mercado de trabalho.Não esqueça: Você é o dono
de sua vida e da sua carteira!

O que não significa que deve mudar de

emprego a todomomento e fazer de cada empresa
apenas mais um degrau rumo a sua escalada para
o sucesso. Porém, carreira e vida pessoal andam
de mãos-dadas, juntinhas, praticamente
grudadas, portanto temos de pensar ern um

Projeto de Vida e não somente na parte
profissional.

Pense naquilo que você faz, já fez ou pretende
fazer. Convido você agora a traçar um rumo para
seus sonhos e transformá-los em ação.

1. Quem sou eu? Essa é a perguntinha básica
de qualquer projeto de vida. Poucas pessoas

pensam em suas atitudes, ponderam sobre seus

pontos fortes e aqueles que precisam desenvolver,
seu propósito de vida ou realização de sonhos.

,

Faça Ulna avaliação honesta sobre você mesmo.

Faça perguntas corno: - O que eu gosto de fazer

que faria até de graça? O que me deixa

impaciente,' ansioso e pouco produtivo? Tenho
medo de quê? Sou feliz hoje? A lista de perguntas
é pessoal e intransferível, crie a sua e comece a

traçar um perfil de quem é a pessoa que sou e a

que quero ser.

2. Visualize o futuro. Faça um pequeno
exercício de visualização. Tente imaginar o

futuro, sua situação profissional, financeira,
amorosa, familiar; saúde e espiritual. Vá longe!
Sonhe com a situação ideal! Imagine um futuro
perfeitamente realizável. Faça um exercício

sério sobre sua vida no futuro e depois escreva

no papel o que você visualizou.
3. Crie uma rede de relacionamentos. Os

melhores empregos não são preenchidos com

anúncios em classificados de jornal, as melhores
oportunidades para sua promoção .não estão

somente 11a labuta do dia-a-dia. Crie ummétodo

para gerenciar seus relacionamentos. Tenha o

hábito de se comunicar com seus contatos, pode
ser através de e-mail enviando algum artigo
interessante, promovendo encontros, enfim;

existem diversas maneiras de estar sempre na

lembrança de quem pode lhe ajudar na sua
,

carreira e na sua vida. Não seja interesseiro e
,

procure amizades somente com pessoas do alto .�
/

escalão. E um erro gravíssimo! E essa relação
deve de ser de mão dupla: você também deve'

•

ajudar os outros e ser um importante contato "

na rede de outra pessoa. Deve ser uma relação �

ganha-ganha.
4. Tenha metas. Lembre-se que temos de

ter metas de curto, médio e longo prazo, e que
as mesmas devem ser flexíveis. Nada de fechar
amente e ficar dando "murro em ponta de faca",
pois as circunstâncias de vida mudam a todo
instante, o que não significá que temos de .

deixar tudo ao acaso.

5. Cuide bem do seu Money. Dedique uma .•

atenção especial a este quesito, pois. todos
temos diferentes fases na vida. A vida de

,

,

solteiro é muito diferente do que a vida de
•

casado, que é diferente com filhos na faculdade, .

por exemplo. Dedique tempo e estudo nessa

área afinal ninguém mais quer ser aposentado
do INSS e são muitas as possibilidades de
investimento. Poupar nada mais é do que um

hábito mesmo que em pequenos valores, mas
que no futuro pode fazer uma grande diferença.
Anote despesas, seja organizado, 'pois o tempo
passa e a hora certa de preparar sua

aposentadoria é quando você inicia a sua
•

carreira.

6. Espere o imprevisível. Planejar é bom, é
ótimo, mas não espere um céu de brigadeiro,
pois turbulências ocorrerão. Nada é estático,
podemos perder o emprego, ter algum
problema de saúde ou financeiro. Somos seres

finitos e sob certos aspectos muito sensíveis a

chuvas e trovoadas. Riscos existem e devem ser

gerenciados, muitos são previsíveis e podem ser

evitados. A questão é: Como você lida com o
'

risco? Quais são aqueles que valemou não à pena
correr. Somente você tem a sua resposta.

Viver dá trabalho, não é fácil, mas fica ainda:
mais difícil sem qualquer tipo de planejamento.
Que tal fazer agora o seu! •

Paulo Araújo, paesírante e escritor. Autor de Motivação
- Hoje e Sempre (editora Qualitymark). : -:

Excelência empresarial
O cliente é prioridade nas empresas. Seja

direta ou indiretamente as organizações
trabalham para agradar ao cliente e oferecer

•

serviços de qualidade. Ser reconhecida como .

instituição de excelência em sua área é ummérito

para qualquer empresa e isso reflete
positivamente junto ao mercado e à sociedade.

,

Para estimular as organizações catarinenses a

tomarem-se competitivas, gerar mais empregos
e riqueza, além de oferecer condições para o

desenvolvimento do Estado e do país, foi criado
•

em 2004, o Movimento Catarinense para
Excelência (MCE).

•

Como instrumento de incentivo à

qualifícação das empresas catarinenses e de
reconhecimento o MCE realiza o Prêmio
Catarinense de Excelência, que proporciona às

organizações uma avaliação externa, imparcial e
especializada do seu sistema de gestão; gerando

-

"Estou ridícula. Faço bolo de 'mesversário' todo mês"
, ,

• Da atriz Maria Fernanda Cénaido-eo falar sobre os bolos que faz para o filho Tomás, de
9 meses. "

,

, .

•

uma realimentação formal para as empresas por
. meio de um relatório de avaliação, que aponta:

"

boas práticas e oportunidades para melhoria.
OMCE está vinculado aoMovimento Brasil

Competitivo, e mais recentemente a Rede
Nacional daGestão, coordenada pela Fundação
Nacional da Qualidade. No Estado existem 52

organizações associadas ao Movimento, isso

atinge a qualificação de cerca de 3,5 mil

profissionais catarinenses em mais de 30 cursos

realizados.
A busca pela excelência é o principal

determinante para o sucesso das organizações
,
no novomundo em que vivemos, cada vez mais

competitivo e globalizado.

Ernesto 'Helnzelrnam, presidente do Conselho
Superior do MCE.

,

Os textos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e-mail
redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251
200, Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).
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ELEiÇÕES 2008: PARTIDOS ARTICULAM ALIANÇA AMPL,IADA
---
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Dionei e: Amin começam a articular campanha para 2008
1� ,

1:3
CELSO MACHADO

�, Ex-governador fará.
papel de cabo eleitoral
em cidades com

chapas do PT e PP

indagado sobre a possibilidade
de disputar mais uma vez a

eleição para prefeito.
Esperidião Amin e a mulher

A

Angela, ela a mais votada entre
todos os candidatos à Câmara
dos Deputados (174.511
votos) e também defendendo
a futura aliança com oPT,
foram as estrelas do encontro

ao redor de um arroz

carreteiro. J á o presidente do
diretório municipal do Pp,
vereador Dieter Janssen,

,

preferiu manter o discurso de
cautela que vem utilizando
desde a aliança informal corn
os petistas no segundo turno

das eleições de outubro,
evitando citar nomes como

possíveis candidatos a
•

prefeito, do partido que

preside ou não. "O PP mostrou
a força do voto no primeiro
turno, Depois, ficou claro o

resultado da militância do PT e

de outros partidos", dis-se o

•

formal com o PP e alicerçada
"ern propostas convergentes".
O ponto central do encontro

foi o ex- g o ver riador

Esperidião Amin (PP), que no
segundo turno foi vitorioso
nas urnas da cidade. A
derrota na tentativa de

conquistar um terceiro
•

mandato, segundo Amin,
"não diminui nossa

responsabilidade com a coisa

pública". Sem projeto político
pessoal para' 2008, o líder
maior do PP no Estado já se

prontificou a ser o grande
cabo eleitoral da aliança que

espera ver consolidada já em

2007. Também cauteloso

quanto ao futuro, Amin, sem
citar 1101nes, reafirmou desejo
pessoal de que a coligação se

materialize 110 município. "O
resultado .em J araguá foi
extraordinário (41.481' votos
contra 28.395 dados a LHS)"
reconheceu o ex-governador.

•

•

,

Of Jaraguá do Sul

Manifestações do deputado
estadual não reeleito Dionei
Walter da Silva feitas no sábado
pela manhã em. encontro que

juntou cerca de 200 lideranças
do PT, Pp, PV e PSB, além de

.

cabos eleitorais destes partidos
na região siria lizaram com

qlareza que uma aliança formal
para as eleições municipais de

::;008 está sendo debatida em

[aragua do Sul, porém com

cautela.Um dos problemas seria
definir o candidato a

prefeito. "Se o presidente Lula
e o Volnei (Morastmi, prefeito

,

.

tie Itajaí) conseguiram se eleger
pela primeira vez na quarta
rentativa, por que não?",
respondeu,Dioriei quando

vereador, que concorreu e não se

elegeu à Assembléia Legislativa.
Mesmo assim, Dionei, num
segundo momento, tratou de
tranqüilizar a platéia ao dizer que
"não seremos (o PT) parceiros
de um estelionato eleitoral",
numa clara avaliação pessoal do
desempenho do governo' do
município eleito em 2004. Ao
mesmo tempo, refutando

qualquer possibilidade de

aproximação COl11 partidos que
,

hoje gerenciam o município. A
época, o deputado foi candidato
a prefeito de uma aliança com o

, PMDB. Entre três postulantes,
ficou em segundo lugar. O
parlamentar condenou o que
chamou de "ajuntamento de

partidos" nas eleições de

outubro, referindo-se à

coligação Todos Por Toda
Santa Catarina, que apoiou o

candidato Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) . Mas disse
ser favorável a uma aliança

•

•
.

Cartórios retomam trabalho de cadastramento de eleitor
BRASÍLlA!JARAGUÁ DO SUL-

I,
A totalização recorde dos votos '

16[11 c

>�"t1aS eleições do segundo turno
I \, � ,

fez a Justiça Eleitoral antecipar
o atendimento ao cidadão com

r-serviços que estavam suspensos
desde o dia 4 de maio deste ano,
quando foi encerrado o

cadastramento de eleitores. Os
cartórios eleitorais dos 26

•

I estados e do Distrito Federal já
I retomaram suas atividades
----

antecipadamente, Mas a regra

para quem não votou no segundo
turno das eleições e nem

justificou continua a mesma. O

prazo para justificativa vai até o

dia 28 de dezembro. Os eleitores

• MOSAICO

•

Temperando 2008
o carreteiro servido sábado na chácara do vereador Dieter Janssen

(PP) não teve o propósito único de agradecer os votos recebidos

por Esperidião Amin na eleíção.em segundo turno em Jaraguá do
Sul e região. Na verdade, serviu muito mais para se medir a

temperatura e o tempero entre os partidos depois de contados os

votos do segundo turno visando reedição de uma aliança em 2008.
Pelo visto. Há o cuidado de não se salgar demais antes de o prato
ser servido. O ex-governador, cauteloso, evitou a divulgação de um

documento (que, na verdade, não tem qualquer valor jurídico) onde
constam várias assinaturas de supostas lideranças do PP. PFL e

PSDB, já que não estão identificadas, em acordo que, teoricamente,
viabilizaria a eleição de pelo menos dois candidatos a deputado

,

estaduallançados pelo PP e PFL. E letra morta, aconselhou Amin.

normais, como o registro de
110VOS títulos e as mudanças de
domicílio eleitoral, conforme
autorizou a Corregedoria Geral
da Justiça Eleitoral do TSE

(Tribunal Superior Eeleitoral).
Diante da determinação, os

cartórios eleitorais de todo o país
puderam reabrir, para o

alistamento de novos eleitores e

para os pedidos de transferência
, ,

de títulos para novos domicílios

,

falta. Em Santa- Catarina são 10:
Cartórios Eleitorais distribuído

pelo n1<;sillO número de municípios
O eleitor cadastrado nas zona

eleitorais de Jaraguá do Sul, Corup:
e Guaramirim, e em outro

municípios podem consultar (

endereço no site do TER/Se
(Tribunal Regional Eleitoral). }
página do TRE na internet pode se '

acessada no endereço www.tre

sc.gov.br.

-

que nao votaram nem

justificaram suas ausências 110

primeiro turno das eleições têm

até o dia 30 de novembro para

procurar o cartório eleitoral e

apresentar sua justificativa de

I,

Outro lado 1
Teoricamente, muito mais

•

,

difícil será apontar o

candidato a prefeito a ser

escolhido entre PMDB, PFL e

PSDB, mantida a atual

aliança. Se o critério for o

desempenho nas urnas, os

tucanos ficam de fora da

chapa majoritária, já que não

lançaram candidatos diretos.
Mesmo assim, é briga de
foice para saber quem se

conformará como a vaga de'

Jasc
Jaraguá do Sul vai sediar a

39a edição dos Jogos
Abertos de Santa Catarina
em 2007. Concluída a arena,
a organização acredita que
só vai faltar uma pista de
atletismo sintética. Custa a

bagatela de R$ 2,5 milhões
e deve ser localizada na Tifa
Martins, em área próxima ao

parque ecológico que a

prefeitura está implantando
naquele bairro .

•

•

vice.

Complicado
As alterações no sentido do

tráfego de veículos previstas
paras as ruas Reinaldo Rau
e Marechal Deodoro, o que
inclui ruas laterais,
implicam relocar abrigos
para passageiros. Em
muitos casos, faltam

espaços viáveis. E, mais:
quem embarca hoje para
vários bairros na Reinaldo,
vai ter de fazê-lo na

Marechal e vice-versa.

Outro lado 2
De qualquer forma, a corrida
à sucessão do prefeito
Moacir Bertoldi deverá ter no
mínimo três chapas
majoritárias. Até quatro, com
o PDT. Uma delas, supõe-se
hoje, com o próprio Bertoldi
liderando. Mas a reforma
administrativa em curso na

prefeitura poderá ditar outros
rumos. E até mesmo

engrossar chapas
adversárias por conta de
interesses outros . Não?

Deputado estadual reeleito
Gerson Merísio (PFL) diz
que não há mérito na

votação de Esperidião Amin
no segundo turno. Entende
que quem fosse o adversário
da LHS juntaria a oposição
em torno de si. Assim,
sendo, pode-se deduzir que
a eleição de Luiz Henrique
no segundo turno em 2002
também não teve nenhum
mérito e nem o peso do PT.

Outro lado 3
A eurlosidade, hoje, fica por
conta da participação da

vice-prefeita Rosemeire

Vasel, ex-PL. Ela mesma já
deixou claro que vai buscar
abrigo em legenda que não
tenha como meta pontual
apenas vencer eleições.
Quer, segundo disse, militar
em partido que tenha
ideologia. Vai ter de procurar
agulha no palheiro.'

•

•

Resultados
Transporte
Seguem emperradas as

obras do Transfácil, que
deveriam ter começado na

primeira semana de agosto,
com a ampliação e

modernização do terminal
central e a construção de
novos abrigos para
passageiros. A prefeitura
espera pela liberação de R$
24 milhões junto ao BNDES.
O pedido está no banco
desde o governo do tucano
Irineu Pasold .

•

A seis empresas de maior

faturamento no ano de 2005
em Santa Catarina: Bunge
Alimentos
R$ 12.715.261.382; Sadia R$
6.099.307.085; Perdigão R$
4.311.942.417; Celesc R$
2.644.660.464; Tractebel
Energia R$ 2.395.449.299;
Seara Alimentos R$
2.039.5402.049.788 e WEG
R$1.908.1382.153.999.

Comparando
"A expressão 'ovo da
serpente' é utilizada
tradicionalmente para
ilustrar os riscos de se

acalentar a reprodução de
um ovo do qual não se

'

conhece a origem: O
resultado pode ser trágico
se a criatura gestada voltar
se contra o bondoso
criador". Carlita Merss (PT),
sobre a mídia e políticos de

oposição que, segundo ele,
batem injustamente no

presidente Lula.

Mãos atadas
A ampliação do terminal
necessita de desapropriação
de área contígua, o que cabe
ao município 'tazer. O
pagamento faz parte da
contrapartida de R$ 3,7
milhões da empresa
Canarinho, constante do
contrato de renovação sem

licitação por mais dez anos.

Sem a desapropriação, não
há como fazer a obra.

•

•

{
,

,

,
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\

Transjaraguá
':lI, Prefeito Moacir Bertoldi (PL) tem viagem a Brasília agendada

para o final do mês. Terá audiência naCasa Civil para tratar do

Transjaraguá, projeto para modemtzação dos sistemas de
"I3 transporte público, viário e de trânsito e que inclui a construção

de 300 abrigos de ônibus, mini terminais e implantação da tarifa
·-e, única. Desde o governo anterior, quando. o projeto foi
i ;j] encaminhado para o governo federal, a prefeitura aguarda a

liberação de R$ 24,9 milhões pelo BNDES.
rrn

,"r Moconevi
O presidente do Moconevi

sj ,i ' (Movimento da Consciência Negra
3J. do Vale do ltapocu), Luiz Fernando

:31) Olegar, participou ontem da sessão
da Câmara de Vereadores de

£1 J

Corupá. Apresentou as atividades
OJ,

'desenvolvidas pela entidade,
OJ�, fundada em 2001, que ainda não
«

, L possui sede própria e pretende se

31 instalar no município. Já no dia 23,
3J.' a apresentação acontecerá na

]::;1 Câmara de Vereadores de

£']1 Massaranduba, para onde também

£JI pretende expandir a atuação.

Maquiagem
O clima não é dos melhores entre
tucanos e peemedebistas no Vale
do Itapocu. Abertamente, evitam
críticas mútuas, mas nos

bastidores. ambos estão se

mexendo como podem para ficar
com a liderança da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, ou

seja qual lá for o nome que
. receber a estrutura do governo
estadual em Jaraguá do Sul.
PSDB já encarrunou documento
pleiteando a titularidade e outros

cargos.
,

q '.

� l

IPTU
Câmara de VereadoreS de Barra
Velha vota hoje projeto que pode
aumentar em até 230% os

valores do IPTU. Uma comissão
de contribuintes foi formada para
pedir uma redução nos valores.
Eles questionam se esse é o

momento adequado para a

atualização na planta de valores.

Alegam a estagnação economia,
enquanto a prefeitura projeta
aumento na arrecadação de

quase R$ 2 milhões.

• 3li, Homenagem
- BJ. Por proposição da vereadora Maria
e o: Lúcia Richard (PMDB), a Câmara
s 1 de Vereadores de Guaramirim
£ b realiza, na próxima quinta-feira,
£S', uma sessão especial em

OJt homenagem ao Dia Nacional da

OJl Consciência Negra, comemorado

eet
no próximo dia 20. Formada em

,

Pedagogia, Maria Lúcia é a
.eo

primeira mulher e primeira negra
eleita vereadora na história do

• • •

municipio.

,; Foco
5 í

'

8
Passadas mais de duas semanas

do segundo turno das eleições, a
S' vice-prefeita de Jaraguá do Sul,
.e Rosemeire Vasel, por enquanto
2 não vai se filiar a nenhum partido

político. A ex-PL informou ontem

que vai esperar a consumação da

,,' reforma política e administrativa
oJ I

do governo municipal. -Em outras
é;1 palavras, a escolha partidária
. ( ficará para o ano que vem.

Fórum
No lugar de Cláuçlio Vig[latti (PT),•

() deputado Odacir Zonta (PP)
assumiu a coordenação do
Fórum Parlamentar Catarinense,
em substituição a Cláudio
Vignatti (PT). A prioridade será a

questão da reabertura do
mercado russo para a carne

suína. O setor acumula prejuízo
superior a R$ 700 rníhões .

,
r , •
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I

CASO CANARINHO: Autor de requerimento insiste na comprovação das denúncias

. CAROLINA TOMASELLI

�Já relatório da CEI,
seguindo votação da
comissão, foi aprovado

. por unanimidade

}ARAGUÁ DO SUL - O

requerimento apresentado
pelo vereador Rudolfo Gesser

(PP) para abertura de

processo de cassação dos
direitos políticos. e

conseqüente perda da função
pública do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) não foi
colocado em votação ontem.

J á o relatório final da CEI

(Comissão Especial de

Inquérito), que constatou

irregularidades na

negociação proposta pela
prefeitura à empresa Viação
Canarinho, para quitar
dívidas de R$ 193 mil com o

ISS, foi aprovado por
•

unanimidade no plenário.
Foram nove votos, à exceção
da vereadora Maristela
Menel (sem partido), que não

participou da sessão.

N a tribuna, Gesser fez um
apelo ao presidente da Casa,
Carione Pavanello (PFL), que
reassumiu o posto ontem,

afirmando caber somente a

ele (ao presidente) a decisão
de colocar orequerimento em

votação. Pavanello tomou a

palavra e disse que caberá à

•

,

•

Mesa Diretora, que inclui
além do .presidente os

vereadores Jurandir Michels
(PV), Eugênio Garcia

(PSDB) e o próprio Gesser,
decidir se o requerimento
deverá ou não ser levado a

plenário.
Depois de relembrar' o

histórico do Caso Canarinho
desde que a denúncia foi

apresentada pelo secretário
executivo do PSB, 'Emerson
Alexandre Gonçalves, em

fevereiro, Gesser também

apontou os vereadores Pedro
Garcia (PMDB) e Ronaldo
Raulino (PL) pOL terem

votado pelo arquivamento da
denúncia. Raulino foi o

relator e Garcia o presidente
da CEI que comprovou que a

denúncia de irregularidade
na dação em pagamento da

•

"O .�

•

PIERO RAGAZI DE FREITAS
•

,

;

,

•

. .

Gesser apontou Pedro e Raulino por votarem pelo arquivamento da denúncia

prefeitura em benefício da
Canarinho era procedente. A
crítica gerou a reação dos dois

vereadores, que rebateram as

declarações de Gesser,

sucedendo-se uma troca de

acusações que, em certo

ponto, alçou outros assuntos

que não relacionados aquele
que gerou a discussão.

Argumentos
Segundo Gesser, a Câmara de Vereadores tem em mãos a ferramenta necessária para abrir um processo de

cassação dos direitos políticos e conseqüente perda da função pública do prefeito Moacir Bertoldi. Gesser

argumenta que se a CEI chegou à conclusão unânime de que houve irregularidades, não há porque esperar por
manifestação do MP (Ministério Público). O vereador foi autor de requerimento que desaguou na criação da CEI,
em abril deste ano, mas recusou a participar dela ao entender que a presença de vereadores ligados ao prefeito
impediria a apuração dos fatos com isenção. "Não estou fazendo isso como politicagem, com alguns me

,

acusam", disse o vereador autor de requerimento na semana passada para que o processo contra o prefeito seja
instaurado pelo Legislativo. "Apenas cumpro o papel de fiscalizador do ExecutivQ, GDmID da mesma forma é o. .

papel a ser cumprido por todos os vereadores que têm assento na Cãmara e pelos cidadãos que contribuem
com impostos" afirmou. O relatório foi aprovado por unanimidade pelos membros da CEI na semana passada
(Ronaldo Raulino, relator; Pedro Garcia, presidente; Eugênio Moretti Garcia, Dieter Janssen e Ierrys da Silva

,

como membros). Mas o procurador geral do município, Jurandyr Bertoldi, sustenta que nada houve de irregular-
entre outras irregularidades apontadas, o negócio foi fechado em 23 de dezembro de 200�, sete dias antes de lei
autorizativa entrar em vigência, no dia 1° de janeiro, segundo o relator. O procurador tem reafirmado que apenas

.

espera ser comunicado oficialmente (se a Câmara abrir o processo) para apresentar a defesa, dele e do prefeito,
ambos citados como responsáveis por ato de improbidade administrativa. (Celso Machado)

•

pSOB da região quer cargos na SOR' e nas secretarias centrais_
•

}ARAGUÁ DO SUL - Os tucanos

do Vale do Itapocu pleiteiam
- , .

nao apenas a perrnanencia na

titularidade da Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul, mas também

cargos nas secretarias centrais

do governo e em autarquias. Os
pedidos foram tirados em uma

reunião realizada ontem de
manhã, em Jaraguá do Sul, com
os presidentes dos diretórios e

a coordenação regional do
PSDB. Depois, formalizados em
um documento encaminhado

para a executiva estadual do

partido, que se reuniu ontem no

final do dia. Niura Demarchi
dos Santos, segunda suplente
do senador eleito Raimundo
Colombo (PFL), representou a

microrregião no encontro em

Florianópolis.
.

Os tucanos da região justificam
o pedido de cargos não somente

,

por conta da participação da

campanha e pela aliança formal
com o PMDB, PFL, PPS e·

outros partidos menores, que
resultou na reeleição do

governador Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) e do ex

prefeito de Lages, Raimundo
Colombo, ao Senado. "O PSDB

ARQUIVO

abriu mão de ter candidatos a .

deputado estadual e federal,
contribuindo com os outros

•

partidos da coligação, e também
pe�a própria votação da legenda,
que foi expressiva", afirmou o

coordenador regional do

partido, vereador Marcos
Mannes.

Segundo ele, quanto à definição
dos nomes que serão indicados

para os cargos pleiteados, haverá
uma: reunião específica para
tratar do assunto no próximo
dia 22, às 18h30, na Recreativa
Mannes, em Guaramirim. A
reunião será, para todos os

.

Quando pensamos em adolescentes é comum associar
, dificuldades e desafios de ordem comportarnental a serem

.

•

� superados. Mas esquecemos que a adolescência se

caracteriza- pela vida em grupo, transformações físicas e
-

principalmente por uma grande produção intelectual

alcançada através da proposta pedagógica da instituição
escolar na qual este jovem está inserido. E é o Ensino
Fundamental II que caracteriza este período da vida escolar.

.'
No Colégio Marista o Ensino Fundamental II, com duração
de quatro anos letivos, compreende da Sa a Sa série e busca
desenvolver no adolescente a formação básica do cidadão
através de diversas atividades dentro de uma formação\

integral e humana construindo a aprendizagem.
,

Busca a interação com outros aqentes' educativos através
. .

de atlvidades como projeto de leitura, aulas informatizadas
1..-....-

utilizando as novas tecnologiáS educacionais, viagens de
,--- estudo, palestras e outras atividades.

Além dás diversas propostas e atividades relacionadas para
. esta fase da vida escolar o Colégio Marista proporciona

,,' um conjunto de práticas preestabelecidas em seu Projeto
"

:,. Político Pedagógico que tem o propósito de contribuir para-�" .......

que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e culturais
de maneira crítica e construtiva para que sejam
adolescentes conscientes de seu papel na sociedade.

[ ,

Niura entregou documento ontem
.

,

integrantes dos cinco diretórios
tucanos, diferente da de ontem,
restrita aos presidentes
municipais. (CT)

,

Iucanos não acreditam em rebaixamento para agência
O presidente do PSDB de

[araguá do Sul, vereador Eugênio
MorettiGarcia, afirma acreditar
na manutenção da SDR com

status de Secretaria, e não no

rebaixamento para agência de
desenvolvimento. "Acho que
isto (o anúncio do'

rebaixamento) foi um mal

entendido", disse, referindo-se
às declarações do diretor-geral
da SDR, Nilson Bvlaardt

'.�. -_

(PMDB), que confirmou a

mudança ao O Correio, em

reportagem publicada no

último dia 8.
O atual secretário de

Desenvolvimento Regional,
Ivo Schmitt Filho, também do
PSDB, tem a mesma opinião de
Garcia e salienta que a

manutenção ou não da SDR é

uma decisão que cabe somente

ao governador reeleito e ao

j�
• •

recém for-mado conselho

político. "Todos nós

imaginamos que as Secretarias
não vão retroceder, mas serão

ampliadas, terão mais expressão,
e também serão em maior

,

número", declarou Schmitt,
lembrando que "o grande
mote" do governador reeleito
sempre foi a implementação das
SDRs e seu fortalecimento. "Se
mudar o nome, não quer dizer

que vai diminuir".
O coordenador regional do

PSDB, Marcos Mannes,
informou que a manutenção do

•

status de Secretaria é outro

pleito encaminhado para os

dirigentes estaduais da legenda,
que então deverão remeter o

documento ao
. conselho

político, integrado pelos
partidos da coligação que

elegeram deputados. (CT)

j
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DAIANE ZANGHELINI

....Anibal Gracioli está
há 12 anos corn carro

e nunca pensou em

trocá-lo por outro

JARAGUÁ DO SUL - Ainda

criança, o 'coordenador de
eventos Anibal

.

Gracioli
des�obriu a paixão pelo Opala"
um dos primeiros veículos com

fabricação totalmente nacional.
,Hoje, com 49 anos de idade e 15
. ,

��, vividos na companhia desse
�. carro, ele é categórico ao afirmar

.t: }ARAGUÁ DO SUL - Os
", -' J

postos de saúde de Jaraguá do Sul
ainda não se adequaram à lei

•

municipal 4453/2006, que
•

estabelece prazo máximo de 15
dias para atendimento da
consulta médica de atenção
básica, a partir da anotação em

ob agenda, e a afixação de uma placa
t -,' indicativa na sala principal de
(\[.' entrada com o nome do médico,
(I ; J a especialidade e o horário de
?(' início e término do trabalho.

•

t I;
I , A leimunicipal é válida desde'

(I
"

a publicação no dia 17 de outubro.
rlJl O projeto de lei 345/2006, de
,', '

autoria do prefeito, originou-se
',' . do projeto de lei 158/2006, de

autoria do vereador Jurandir

I'
'i

,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

1 i

, , , .

,
Anibal Gracioli assume a paixão pelo Opala, ano 1985, 6 cilindradas, e diz que dele não se separa

o combustível e o motor. Há
cerca de dois anos, Anibal
decidiu instalar um kit de gás
natural veicular (GNV), e o

Opala antes movido à gasolina
agora é bi-combustível e mais

econômico; uma' retífica
aumentou a vida útil do motor

fato, o veículo foi encontrado

pela polícia no município de '

Joinville, com o painel quebrado
e as portas escancaradas.
Imediatamente, Aniballevou o

carro à oficina para recuperá-lo.
"Ele (o Opala) foi abandonado
pelos bandidos e uns três
cachorros aproveitaram para
dormir lá dentro", relembra com
bom humor.

é levado à oficina para uma

manutenção completa, além de
ser lavado uma vez por semana
e limpado com aspirador a cada
15 dias.

6 cc, por causa do maior

desgaste sofrido com o uso do
GNY. Uma vez por ano, o carro

Há cerca de quatro anos, o

coordenador de eventos passou
pormomentos de preocupação,

,

quando o Opala foi roubado do
pátio da empresa onde

trabalha. No dia seguinte ao

-

Um pouco sobre o Opala
Quando começou a ser fabricado no Brasil, em novembro de 1968, o Opala era um carro de luxo
e, portanto, tinha um preço bastante elevado. Até o ano de 1992, quando o veículo saiu de
linha, a Chevrolet fabricou um milhão de unidades no país.
Por ter um motor potente, nas versões 4 e 6 cilindradas, o Opala originou a corrida "Stock Car"

(disputa com carros de passeio), que aconteceu pela primeira vez em TarumWRS. No início,
essa corrida acontecia apenas com Opalas, mas a partir de 2002 começaram a ser usados
Vectras com motor de Opala. Hoje, a "Stock Car" é aberta para veículos de qualquer marca,•

que tenham instalado o motor V8. "No início, a maioria dos que compravam um Opala eram

jovens de classe social alta, que disputavam rachas com os amigos", explica o presidente do
Opala Clube de Jaraguá do Sul, Kleber de Mello.
A segunda edição do Encontro de Opaleiros, que aconteceu domingo no Seminário Sagrado
Coração de Jesus, ern Corupá, reuniu dezenas de colecionadores e apaixonados pelo veículo.
O evento foi' organizado pelo Opala Clube de Jaraguá do Sul e expôs 80 Opalas de vários
municípios catarinenses.

•

•

Michels, que foi vetado ao ser

considerado inconstitucional

pela admihistração pública.
,

O projeto de lei 158/2006
assegurava ao paciente a

possibilidade . de 'marcar a

consulta via telefone e, o prazo
•

máximo para o atendimento da
consulta fixado em cinco dias a

partir da anotação da agenda,
além de placa indicativa na sala

principal de entrada. Nesse caso,

o prazo de 'atendimento e a

afixação das placas englobava não
somente postos de saúde, mas
também os Pamas (Prontos
Atendimentos Ambulatoriais) e

a Policlínica de Especialidades Dr.
João Biron, mais conhecida corno

,

ser afixadas nos postos ainda
nesta semana. Já o secretário de
Saúde, Sérgio Luiz Ferrazza, que
responde pela parte de consultas
médicas, não (oi encontrado.

O médico do trabalho Glenio
Rodrigues, não concorda que o

•

horário de término do expediente
do médico seja especificado na

placa indicativa. "O horário de
saída depende da especialidade,
pois algumas consultas
naturalmente demoram mais e

Centro Vida.
Mas, apesar de todas as

discussões e alterações em tomo

da lei municipal, os funcionários
dos postos de saúde visitados pela
equipe de reportagem de O
Correio do Povo, na tarde de
ontem, não estavam informados
sobre a situação.
D descumprimento das

exigências, seja em relação à

plaêa indicativa ou aio

atendimentono'p�azode 15 dias,
pode ser denunciado pelos
usuários dos postos de saúde pelo
telefone 156 (ouvidoria). A
diretora de Saúde, Iuá Guenter,
informou que as placas estão

sendo confeccionadas e devem

" '

J
'

outras menos j opmou. a a

paciente Maria Salete Vicenzi,
achou a placa indicativa urna
forma bem mais prática de se

informar sobre os horários de
atendimento.

-

Creche com surto de sarna

deve' reabrir esta semana'
Corupá - O Centro de

Educação Infantil Dona Nina,
em Corupá, deve voltar a

atender as 83· crianças
matriculadas a partir de
quinta-feira, 16. A creche foi
interditada há cinco dias pela
Vigilância Sanitária da cidade,
por causa de cases de
e scabiose, vu Igarmen te
conhecida como sarna

humana.
Segundo a diretora da

entidade, Marlene Hoffmann
Correa, os primeiros sintomas
da doença foram verificados
em um menino de pouco mais

de um ano de idade. O aluno
de berçário' apresentava
pontos avermelhados com

prurido nas mãos e braços.
Como sentia coceira nesses

locais precisou ser

encaminhado a um

dermatol-ogista em Jaraguá do
Sul, que confirmou o caso.

Logo depois dessa criança,
que teve o nome e o endereço
mantidos em sigilo, outras

cinco foram obrigadas a se

afastar da creche pelo mesmo

motivo. A escabiose também
afetou três auxiliares de

· , .

s e rvrço s gerais e tres

professoras. Uma delas, ainda

em recuperação,' vai ter de
ficar em casa' até o próximo
dia 18. A funcionária, que
não revelou o nome, disse ter
percebido a do�nça por�ue
sentiu 110 próprio corpo os '

.

,. .

mesmos sintomas VIstOS 'no'

menino. "Primeiro achei que,
tinha sido picada por algum
inseto, passei álcool e ardeu",
relembra, ' '

,

Conforme Tércia Millnitz
Dema th e , as si s te n te

pedagógica da Secretaria ,de
Educação de Corupá, a doença
não surgiu dentro do Çfntr6
Dona Nina. "A escabios'e veio
de fora, COIn essa criança",
comenta. A interdição, de
acordo COIn a secretária de

Educação, Dilma Seidel
Bortolotti, foi, uma maneira
de evitar um surto de sarna

,

no município. "A medida é,

cautelosa", afirmou.Para que,
possa ser reaberta na quinta
feira, os funcionários
resolveram higienizar toda a

creche ainda no final :da
,

semana passado. A limpeza
abrange desde o espaço físico
até os materiais utilizados no

dia-a-dia, como cobertores,
\

roupas de cama e brinquedos.
(Kelly Erdmann)

o que é
A escabiose é provocada por um ácaro que se alimenta da
camada superficial da pele, chamada de queratina. Ele é
um parasita humano e transmitido apenas de uma pessoa
para outra. A doença atinge na maioria dos casos, as mãos,
principalmente na região entre os dedos, a face e às vezes
os genitais.
Como tratar

,

A sarna costuma ser tratada a partir de aplicações de
inseticidas próprios para matar o ácaro sem causar mais, ,

problemas à pele. O remédio é aplicado no corpo intêir'ó'::'" ,

•
1 ",".' '," 'j .

"

com exceção do nariz e do couro cabeludo. Em grande:
'

parte dos casos, o tratamento dura de uma semana a dez.
dias.

'

, "-

INDICADORES ECONOMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENOA

COMERCIAL 2,135 2,137 �
,

�PARALELO 2,250 2,350

TURISMO 2,097 2,247 ' 11

EURO

, ,

:,I�que nunca pensou em trocar o
,

,
seu Chevrolet Opala ano 1985,

"I') 6 cilindradas, de cor champagne,
')1- h "Qpor nen um outro. uero'
zo:

comprar um outro carro para
'I�C

usar diariamente, mas vou

continuar com o meu Opala em
casa", comenta Anibal,

,

explicando que pretende poupar
o veículo para torná-lo uma

,

peça de coleção.
'

Natural de Porto Alegre/RS,
Anibal casou e veio morar em

. Jaraguá do Sul aos 22 anos,

quando comprou seu primeiro
carro: um Fusca 1971;;,de cor

branca. "Além de estar em

evidência naquela época, o

preço do Fusca era mais em

conta", relembrou. Outros
carros "viveram" na garagem de
Anibal até que, em 1991, ele
teve a oportunidade de adquirir
um Opala branco, ano 79.

Depois de três anos, trocou este

pelo de cor champagne, que já
tern há 12 anos. Ao ser

questionado sobre o porquê da

£.f:U[paixão pelo veículo,' Aníbal
�: comenta que o Opala é um
.-� �

�, carro confortável, silencioso,
r�:" commotor potente e excelente
�"'"

(��:� estabilidade. E orgulhoso,���, '

�f' completa: "Só quem tem um

��. Opala sabe o que ele é".

t1'" O interior de cor champagne
�';': mantém todas as peças originais
� ..,'� .

�:� de fabricação. As únicas
'�,-

1 das ft;;:' características a tera as roram
�' 4
'.' �
;Z;:
>.Jill Postos de Saúde ainda não têm placas corn horário dos médicos
.01' , '

�, . \
•

•

COMPRA VENOA

2,716 2,717 lit
PESO Argentina)

I 0,524 0,524, �

• PONTOS OSCILAÇÃO
11 BOVESPA 41.225 2,010/,
11 DOW JONES (N. York) 12.113 1 c

11 MERVAL (8. Aires) 1,841 1.10%

� NIKKEI (Tokio)" , 16.951 -1,39'1,

� .. 'POUPANÇA'�"
0,610

..' .' ", """,,��.'
?"', .. ' ".

, '
..

�'�.�

'. CUB,outubro:;}
.

.
, .

.

,', .

R$895,86

• LOTERIAS
,

• Megasena •
"

;: ,.

'. . ,.

',' .. :",:",. oft -'-",
,- '_

",'. ,-,!.:
• totornanla . " ,,',

•

concurso: 669
08 - 09 - 11 - 13 - 16 - 27 - 30

37 • 44 : 48 - 66 • 69 - 70 - 74

75 - 77 - 84 - 85 - 95 - 97

, ,

,

•

concurso: 1671

concurso: 04085
1° Prêmio: 29.117
2° Prêmio: 17.038
3° Prêmio: 64.220
4° Prêmio: 69.028
5° Prêmio: 29,369

•
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PERIGO: MOTORISTA FOGE SEM PRESTAR SOCORRO
•

•

•

•

KELLY ERDMANN por isso, Rodrigo, Xavier
Matias, de 25 anos, teria sido

jogado para fora do veículo
através do para-brisa.

,

As 21h30, o veículo Gol
com placas de Jaraguá do Sul,
supostamente conduzido pela
vítima fatal, bateu contra um

barranco depois de se perder
no Km 2 da rodovia SC-413,
próximo ao Bairro Freitas, em
Guaramir im.' Logo após, o

carro capotou e Matias foi

lançado para fora. Cerca de 20
metros adiante ele caiu na

pista e acabou sendo

atropelado.

De acordo com o

comandante dos Bombeiros,
,

-

Nelson ,Gonçalves de
Oliveira, quando os

socorristas chegaram no local
e ncon traram o' corpo

praticamente partido ao meio.

"O condutor do automóvel

fugiu e não sabemos quem é.

Mas, eu acredito que tenha
sido algum caminhão, porque
do contrário não teria

conseguido seguir viagem. O
impacto foi muito grande",
explica.

Além de Matias, quem
também estava no carro era

Marcelo Honus, 30 anos, dono
do veículo, que apenas
ferimentos leves e deixou o

Hospital São José, em Jaraguá,
logo em seguida. Sozinho no

banco traseiro e sem, cinto de

segurança, Cristian Rodrigues
Lachape, 20 anos, não teve a

mesma sorte. Ele fraturou a

costela e teve perfurações no

pulmão, precisando ficar
internado por mais alguns dias
para tratamento.

'

De acordo com Lachape,
que por telefone falou com a

reportagem de O Correio do
Povo na manhã de ontem, as

lesões j-á não o incomodam

�Cinto de segurança
'poderia ter evitado

•

a tragédia, alerta
Polícia Rodoviária

GUARAMIRIM - Um homem
,

morreu e dois outros ficaram
feridos em um acidente, na

noite de sábado. Segundo
informações da Polícia

• Rodoviária Estadual, é

provável que as vítimas não

estivessem com cin to de

segurança da hora da batida e

r

CINTO DE SEGURANÇA
.

Sequndo o cabo Vilareno, do posto da Polícia Rodoviária
Estadual de Blumenau, responsável pelo atendimento ao

, acidente de sábado, é quase impossível que Matias
estivesse usando o cinto de segurança no momento da
batida. "Provavelmente não. Do contrário as chances de
ter sido lançado contra o pára-brisa seriam mínimas",
explica.

Conforme informações da Polícia Rodoviária, o acessório
é imprescindível para evitar mortes como de Matias. lsso

porque, impede que o corpo se choque contra o volante,
•

painel ou mesmo seja lançado fora do carro. E importante
também ficar atento ao modo de uso do cinto de segurança.
O diagonal deve passar pelo ombro sem estar torcido ou

com folgas. Já o abdominal precisa ser colocado na região
dos quadris e não na barriga para ser eficaz.

•
,

•

•

mais tanto e a indicação
médica é de que possa deixar
o hospi tal a té o final da
semana. "Estou melhorando
aOS poucos", comentou. Sobre
o acidente, o jovem apenas
disse não recordar os detalhes

porque antes mesmo da batida
contra o barranco ficou
desacordado. "Só lembro dos

pneus cantando. Acho que a

direção estava com o Rodrigo
nessa hora", afirmou. Os três

. '

amigos seguiam na direção
Massaranduba-Guaramirim.

•

O corpo de Matias foi
enterrado na tarde de

domingo passado, dia 12 ..

MORTES
O último final de semana

foi trágico em toda Santa
Catarina. Além do acidente

que vitimou Rodrigo Xavier

Matias, em Guaramirim,
outras onze pessoas morreram

ao se envolverem em colisões
no trânsito. A batida mais

grave aconteceu também no

sábado, próximo' ao limite
entre as cidades de Brusque e

ltajaí. Ao todo cinco carros

ficaram danificados e três

pessoas perderam a vida. Entre

essas, duas crianças.

Lojistas apostam em aumento de 10% nas vendas de Natal
,

receberão R$ 8 mil em dinheiro,
e o quarto sorteado ganhará R$ .

5 mil.
De aéordo com o diretor de

comércio da Aciag (Associação
, Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim), Marcos José
Treis, os 40 estabelecimentos

. . , .

assim como os murucipros

maiores, 'oferece produtos de

qualidade e boas condições de

pagamento", salientou. O
sorteio acontece no dia 22 de

dezéinbro, a partir das 20h, na
Casa do Papai Noel (Rua
Gerônirno Corrêa, esquina com

lrineu Vilela Veiga).
Na região do Vale do ltapocu,

as cidades de Schroeder,
Massaranduba e Corupá

•

também decidiram incrementar

o comércio com sorteio de

GUARAMIRIM- Os•

comerciantes do Vale do Itapocu
querem aumentar cerca de 10% as

vendas registradas noNatal do ano
passado e, para isso, estão lançando
..

campanhas institucionais e

sorteio de prêmios para atrair

cónsumidores. Em Guaramirim, a
terceira edição da promoção
."Compra Premiada", que

começou na última sexta-feira,
10, e se estende até o dia 22 de

dezembro, vai premiar quatro
consumidores: três deles

. . . . . ,

comercIaIs par ticipantes Ja ,

começaram. a ser identificados
coin cartazes e 250 mil cupons
estão sendo distribuídos nas lojas
associadas. "O objetivo é

incentivar o comércio local, que, ,

CESAR JUNKES

•

,
•

""-

l' J

carros, bicicletas,
•

eletrodomésticos, entre outros

prêmios. Neste ano, a CDL

(Câmara ,dos Dirigentes
Lojistas) de Jaraguá do Sul vai
realizar apenas uma campanha
institucional para incentivar os
•

jaraguaenses a comprarem no

município, além de organizar a

decoração natalina, em parceria
com a prefeitura..

O sócio-proprietário de
uma loja de roupas de

Guaramirim, Arnaldo Krüeger,
aposta no incremento de 150/0
a 20% das vendas em relação
ao Natal de 2005. Além da
flexibilidade nas, condições de

pagamento, veículos de
. - -

comurucaçao serao

ferramentas para divulgar as

condições de pagamentos
oferecidas pelo
estabelecimento. "Há alguns
anos fazemos propaganda em

outdoors, revistas e jornais
nessa época, e o resultado têrn
sidomuito positivo", enfatizou.
(Daiane Zanghelini)

O CORREIO DO POVO
•

� ,

• PLANTA0 D·E POLICIA

Detido
Um motociclista de 26 anos foi detido na madrugada de ontem

por dirigir embriagado, na contra-mão, causando acidente de
•

trânsito. O fato aconteceu na Rua José Theodoro Ribeiro, Bairro
Ilha da Figueira, onde a moto bateu contra um Uno Mille, sendo
que havia três pessoas na moto. Os envolvidos tiveram apenas
ferimentos leves .

Porte de arma
R.S.V.,' 22 anos, foi detido na

noite de domingo por ferir o

homem J.J.M., 32 anos, com
uma faca de 11 cm de lâmina.
Os dois envolvidos estão

brigando, sendo que R.S.V.
desferiu dois golpes de faca
no abdômen de J.J.M.,
causando ferimentos leves, e

foi detido em flagrante. O fato
aconteceu na Rua Joaquim F
de Paulo, Bairro de Paulo.

Incêndio
Os Bombeiros Voluntários de
Guaramirim atenderam, na

tarde de sábado uma

ocorrência de incêndio em

residência na BR 280, próximo
a entrada do Bairro Corticeira.

,

O fato aconteceu por volta das
17h e foram utilizados mil �itros
de água para apagar o fogo.
Suspeita-se que o incêndio
tenha sido criminoso, já que a

casa não estava ocupada.·

,
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../ aula� de 2a a 5a, • ,

../ 3 x R$ 190,00· Cf cheque

../ material incluso

llows' Rua Dom ingos da Nova, 227
I

(em frente à Circuito Veículos)
fellows@netuno.com.br.
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Diretor da Aciag, Marcos Treis diz que expectativa é positiva e aposta no crescimento das vendas
/

"

• FALECIMENTOS
,

Faleceu às 13:00h do dia 12/11, o senhor Francisco Silvestre da Silva,
com idade de 94 anos.O velório foi realizado em sua residência e o

,

sepultamento no cemitério Evangélico de Guamiranga.
Faleceu às 09:00h do dia 12/11, a senhora Otília Erkmann Peters, com
idade 81 anos.O velório-foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi
e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.
Faleceu no dia 11/11, o senhor Rodrigo Xavier Matia, com idade de 26
anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor Bom Jesus e o

sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
Faleceu às 06:30h do dia 11/11, o senhor Valdemir Fernandes da

Conceição, com idade de 44 anos.O velório foi realizado na Igreja São
Pedro de Alcantara e o sepultamento no cemitério Municipal de
Guaramirim.

, .

Faleceu às 09:30h do dia 10/11, o senhor José Fernando Guesser,
com idade de 88 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor
Bom Jesus e o. sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.

I '

•

Charme e beleza que valorizam ambientes.
, '

li

I
ambientes

•

BR 280 km 56 • 47 3373,1010· wvvw.berlimambientes com.br

•

(
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• PARABENS!
13/11
Liliane Benke

Denílson Murara

Márcia Rutsatz

Alécio Piovezan

Denise J. Pommerening
Sônia R. Kroegel
Esilda Cardoso Campos
Jane Brand

•

Magrid Rahn

Anelia E. Rux

14/11
Ademilso da Silva

Júlio Lutenpergher
Dionei Walter da Silva

Hosiris EIí S. Stortz

Nathan R. Correa'

Isabel F. Meurer

Rosane Schutze

Glaucia Mayer
Oswaldo Steilen

Edgar Hornburg
Angari Wilker

Valdir Rezena

Nelson Krehnke

Ivone da Silva Coradini

Marlise Muller

Tânia de Oliveira

Henrique Kuster

Clementina Baumann

Claudemiro Beninca

Devanir Signorelli
Iracema Peggau
Alvirie Gaedke

•

Tânia T. A. Brandt

Antonio M. Ferreira

Sidnei M. Scoz

Maria Ap. H. Heleodoro

�

PARABENS
.

Aniversariou dia 13, Adriane Pelles da Maia. As colegas de trabalho

desejam um feliz aniversário.

CONVITE
•

A Comunidade São Cristóvão, do bairro Amizade convida a todos para
a Festa de Lançamento da Pedra Fundamental, 110 dia 19; ás 10h, com
a missa, Após será servido um churrasco com acompanhamentos no
valor de R$ 8,00, a tarde terá bingo e sorteio de rifa., acompanhado de
.' I

café. Prestigie!
•

•

•

,

•

Na foto a fã fanática do futsalda Malwee, Lucia Gabriela Kanzler

•

-_.
•

•

\
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,
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•

•
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•
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,

I
(
,

Renato Escobar e Paula da Silva Moreira, proprietários da nova Loja Todeschini. Ela aniversariou dia 11. Felicidades!

I
I 1\ I

•

-

'I)

•
•

Completou idade nova dia 8, Cristiane Scheuer. Quem lhe parabeniza é o irmão Edinho

(

•

,".1. J_�'H'!.J·......___;�' �'" � , ,_01, :w
1
_

Mery e Patricia presentes na Noite dos Mares do Sul

•

•

•

•

•

� ,

Darciane Nienow e John Alan Jhan celebraram a união dia 4 na Igreja Evangélica, no Centro. Após a cerimônia os

convidados foram recepcionados no Restaurante Pedra Branca. Parabéns ao casal e muitas felicidades
. ,

,

G •

•
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ZUMBI DOS PALMARES: ALAGOADO IDEALIZOU IGUALDADE RACIAL
•

•• "

,

•

DAIANE ZANGHELINI

.... Moconevi acredita na

igualdade entre etnias
no país através da

reparação histórica

JARAGUÁ DO SUL -' Pesquisa
realizada pelo IBGE (Instituto

,'Brasileiro de Geografia e

Estatística) em 2002 constatou

que os negros correspondem a

menos de 10% da população
brasileira; no entanto, como o

critério é a auto-declaração,
estima-se que o número de
.

, " . .

negros no pais sejamuito malar.

Entre os negros com faixa
etária entre 15 e 17 anos,

calcula-se que 36,30/0 cursaram
ou cursam o ensino médio,
número que sobe para 60%
entre os brancos. O rendimento
médio da população branca 110

Brasil é de R$ 812,00; já a dos

negros é de R$ 409,00. Entre a

parcela de 1% dos mais ricos do

país, 860/0 sâo brancos ..
Para refletir sobre a inserção

do riegro na sociedade e sobre o

respeito às diferenças, o

Mocorievi (Movimento de

. Manequinha é um dos homenageados nà exposição coordenada por Luis Fernando Oleqar

Consciênia Negra do Vale do
Itapocu) organizou a segunda
edição da exposição
"Consciência Negra", que está,
aberta desde sexta-feira 110Museu
Emílio da Silva. A data de '

encerramento ainda não está

definida.
O "Dia da ConsciêniaNegra"

é celebrado no dia 20 de
novembro (próxima segunda
feira). Entre os personagens
lembrados no resgate histórico
estão o alagoano Zumbi dos
Palmares e o jaraguaenseManoel
Rosa (ou simplesmente
"Manequinha"). Zumbi foi o
último dos líderes do Quilombo

REPARAÇÃO HISTÓRICA
•

De acordo com o coordenador geral do Moconevi (Movimento de Consciência Negra do
Vale do Itapocu), Luis Fernando Olegar, é necessária toda uma reparação histórica para a

,

igualdade racial no Brasil, já que a influência da etnia negra na cultura e no desenvolvimento
do país começou a ser reconhecida muito recentemente.
Ele também acrescenta que os 30 anos de luta dos Movimentos de Consciência Negra
pela criação de políticas específicas de reparação histórica resultou em conquistas como

a formação do Estatuto da Igualdade Racial. (2005) e a Lei 10.639' (1993), que modificou
a LOB (Lei de Diretrizes e Bases) e inseriu de forma obrigatória a história da cultura afro
brasileira em todos os níveis de ensino.
A política ,ae cotas para negros e índios nas universidades públicas brasileiras também é
considerada uma reparação hlstórlca para os Movimentos de Consciência Negra. "A

formação acadêmlca contribui para o sucesso profissional e, conseqüentemente, para a

melhoria da renda", explica Luis Fernando Olegar.
•

•

dos Palmares, uma república
formada por escravos negros que

. haviam fugido das fazendas
brasileiras que existiu no estado
de Alagoas.

Nascido em em 1655 e

morto' no dia 20 de novembro
de 1695, Zumbi é conhecido

pela sua astúcia na luta contra
,

a escravidão. Já Manequinha é

filho do ex-escravo africano

Domingos Rosa (que
, trabalhou para o

.desenvolvimento de Jaraguá
do Sul com o fundador Emílío
Carlos Jourdan) e fundador da
mais tradicional escola de
samba do município, a "Estrela
D'alva" .

O Museu Emílio da Silva
fica na Avenída Marechal
Deodoro da Fonseca, 247

, � i

(Praça Angelo Piazera). O
horário de funcionamento é das
8h às 13h30, de terça à sexta

feira; sábado, das 9h às 12h; e

domingo, das 15h às 18h .

•

,

Sem Preconceito elege Haínha da Bateria do Carnaval 2007
•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

,

" ,

J araguá do Sul - A bela'
Diana da Silva foi
escolhida a Rainha da
Bateria do Carnaval de

Industrial. Entre sete

candidatas, a

r e present an te da escola de
samba "Sem Preconceito"

e m

evento que aconteceu na

n o i t e de sexta-feira na

Recreativa da Duas Rodas

I , ' ,

, \(

\

se destacou pela simpatia
e pelo "samba no pé", que
e n cantar arn os jurados.

Moradora do Bairro
Estrada Nova, a costureira

de 25 anos participou pela'
p r im e i r a vez de um

I

concurso de c a r n av a l e

agradeceu o apoio recebido
dos colegas de trabalho da

ernpr e s a Juana Têxt il.
,

Ao ser q u e s t i o n ad a

sobre COlUO aprendeu a

s amb a r, a loira afirmou

que gosta de dançar desde
criança e que "o samba
está no sangue". "A Diana
se e sfo r

ç
o u m u i t o l10S

ensaios, e por isso o título
foi mais do que merecido",
c orn en t o u orgulhosa, a

p r e s i d e n te da escalá de
samba "Sem Preconce ito",
,

Vera Lúcia Rossil da Silvá.

. TI
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Scar se classifica na quarta
edição do Blumenau em,Dança

•

}ARAGUÁ DO SUL - A Scar

(Sociedade Cultura Artística)
conquistou a segunda
colocação na modalidade de

dança contemporânea
infanto-juvenil e o terceiro,

lugar no solo de dança

conternporânea foi

conquistado pela professora e

coreógrafa do grupo de Balé
Aéreo da Scar, Thamy Secco.
Quem quiser se inscrever nas

aulas de acrobacia aérea, seja na
categoria infantil, infanto
juvenil ou adulto, pode se

inscrever pelos telefones (47)
3275-2477 ou 3275-2670. As
'aulas são ministradas por

Thamy Secco as segundas e

quartas-feiras, a partir das 18h.
O valor da mensalidade no

'grupo infantil é R$ 60, e do

infalto-juvenil ou adulto é R$
75. (Daiane Zanghelini)

�

contemporanea na quarta
edição do festival "Blumenau
em Dança", que aconteceu

•

naquele município no fim de
semana. O grupo infanto

juvenil Passarelfos começou
suas atividades neste ano e

participou pela primeira vez de
uma competição de dança. Já a

classificação do solo de dança
DIVULGAÇAO

-,

f

,

Dança conternporãnea infanto-juvenil conquistou a segunda colocação

Escritor fala para alunos
universitários na Capital

•

O romancista, dramaturgo e

editor jaraguaense, Carlos

Henrique Schroeder, palestra na
próxima quinta-feira (16), para
alunos da sexta fase do curso de

Jornalismo da Universidade
Federal de Santa Catarina

(UFSC), em Florianópolis.
Schroeder vai falar sobre seus

oito livros, processos criativos,
autores prediletos e sobre o papel
da literatura na sociedade

conternpor ànea. "Pretendo
deixar muito claro que todos nós
devemos ter um compromisso

\

-

muito sério com a literatura, pois
dela depende o futuro desta

naçâo" afirma o escritor.

Ontem, o escritor também
esteve na Univille, em [oinville,
onde julgou trabalhos para
Prêmio [oinville de Expressão
Literária, e avaliou uma centena

.

de textos produzidos por alunos
de joinville. O autor deve ainda
este mês comparecer também na '

Unesc (Universidade do Extremo
Sul Catarinense) em Criciúma,
onde alunos de letras preparam
trabalhos sobre sua obra.

•

I
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GUSHIKEN DEIXA A CHEFIA DA SECRETARIA
DE COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA

REPÚBLICA • 82

FATAH E HAMAS DEFINEM\DETALHES
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DE UNIÃO NACIONAL. • 84

QUEDA: BANCO DO BRASil TEM lUCRO líQUIDO DE R$ 907 MilHÕES NO TERCEIRO TRIME'STRE

,

oeesu
•

e'nor ao o
,

,

eno oano

... Instituição continua
üderando em base de
clientes. Tem 22,6 mi
de pessoas físicas e
1,5 milhão de clientes

,

jurídicps
! 'o Banco do Brasil

registrou lucro líquido de R$
907 milhões', no terceiro

\

trimestre, ante lucro de R$
1,438 bilhão no mesmo

período de 2005. A

instituição fechou o período
,

'

� ..lâê. julho a setembro com

ativos totais de R$ 281,6
bilhões, acima dos R$ 245,5
bilhões do terceiro trimestre
do ano passado.
! O resultado bruto da

intermediação financeira
somou R$ 2,501 bilhões no

•

terceiro, trimestre,
.

abaixo
dos R$ 3,574 bilhões

apurados no mesmo período
de 2005. A carteira de
crédito do BB no trimestre

passado somou R$ 118,34
bilhões. No mesmo período
do ano passado, a carteira de

. crédito do banco somava R$
94,68 bilhões.
! As operações de crédito
classificadas entre ''AA-C''

passaram de' 89,50/0 em

setembro de· 2005 para
87,60/0 em setembro passado.
As provisões para' toda a

carteira de' crédito' somaram
R$ 8,2 bilhões em setembro,

,

ante
. R$ 7,7 bilhões no

encerramento do terceiro

trimestre de 2005,
acompanhando "o

agravamento de risco na

carteira rural referente à
•

safra 2005/06 e crescimento
de volume nas carteiras de
crédito para pessoas físicas e

jurídicas" .

! O BB continua líder em
base de clientes no sistema

financeiro brasileiro, de
acordo com comunicado da

instituição divulgado
ontem. O banco encerrou o

trimestre com 24,1 milhões
de correntistas '- 22,6
milhões de pessoas físicase

, 1,5 milhão de jurídicas.
! De janeiro a setembro, o
Banco do Brasil acumulou

.Iucro líquido de R$ 4,8
bilhões, resultado 40,4%
superior ao observado no

mesmo período de 2005.
Isso corresponde a um

retorno sobre o patrimônio
líquido médio anualizado
de 35,9%. (Reuters)

•

assa

,

Ao

gerada por Itaipu no mês.

No caso, em setembro,' já
que o pagamento é feito dois

meses após o fato gerador.
No Mato Grosso do Sul, só o

. município de Mundo Novo

vai receber U,S$ 51,6 mil,
enquanto para o Estado.
serão repassados US$ 86,2
mil.

Desde 1991, a Itaipu já
pagou para o Brasil mais de

US$ 2,91 bilhões. Quantia
semelhante foi paga ao

governo do Paraguai. ,

Itaipu tem capacidade ins

talada de 12,6 mil

megawatts. Outras duas

turbinas entrarão em ope-:

•

___o

.f'
BANCODDBRASI,l

Itaipu repassa 9, bi
ara pagar royalties

A Itaipu Binacional

repassou na última semana

o equivalente a US$ 9,65
.

milhões· ao Tesouro '.

Nacional para pagamento
de royalties referentes à'

energia gerada pela usina. O
maior percentual deste

repasse, mais de 760/0 ou

US$ 7,28 milhões, fica no'

Paraná: US$ 3,65 milhões
com o governo do Estado e

US$ 3,65 milhões com os 15
. " . .

muructpios paranaenses

que fazem divisa com o
, .

reservatono.

Os royalties são uma

compensação financeira

pelas terras alagadas para a

construção da usina, no

final da década de 70, e se

baseiam em dois fatores: o
.

percentual da área atingida
.

. ." .

no municipio e a

quantidade de energia

•.,

ração, ampliando a- .�,

potência para 14 milhões.

de quilowatts. (Com

. ,

•

informações da InvestNews) I

A TAM encerrou o mês de
outubro com 51,1 % de

participação de mercado,
crescimento de 9,2 pontos
percentuais na comparação
com igual período do ano

passado. No mercado
internacional, a participação
da empresa foi de 58,20/0, 38

,

pontos percentuais maior do
"

que o registrado em outubro
de 2005.

Segundo a Anac (Agência
Nacional de Aviação Civil), a
TAM teve crescimento de

28,10/0 em RPK doméstico

(demanda) comparado ao

mesmo período do ano

anterior e aumento de 26,10/0
,

em ASK doméstico (oferta).
Em outubro, a demanda da

,

indústria cresceu 50/0 e a

oferta 6%.
No mercado internacional, a

,

TAM obteve crescimento de
,

34,5% em RPK comparado.
com o mesmo período' de
2005, enquanto Q

,

crescimento de ASK foi de '

43,70/0. .

A. taxa de ocupação ' load, ,
,

factor " doméstico da TANi

,

Declaração de
isento termina
dia 30
o prazo para declarar isenção
no pagamento de imposto de
renda termina' no dia 30.

Quem ganhou até R$ 13.968.
. em 2005 deve fazer a .

Declaração de Isento, caso
,

,

contrário fica impossibilitado
de tirar passaporte, assumir

cargos por concursos

,públicos, .

abrir empresas e

receber aposentadoria,
empréstimos ou prêmios de
loteria.

Receita
receber
de declarações

espe�a
63

•

ml

"

reve

Com taxas de juros bancários
menores . e maior oferta de
crédito das instituições
financeiras, o BNDES

(Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social) prevê
emprestar algo em torno de

R$ 1.1 bilhões a menos até o

fimdoano. .

Inicialmente, o 'banco
estimativa desembolsar R$
.60 bilhões - valor já revisto
meses atrás a R$ 52 bí e que,

. - ,

mesmo assrm , nao sera

atingido: no máximo, as

liberações deverão somar R$

49 'bilhões ao final de
,

dezembro.
"Com inflação baixa,
surgiram novas fontes de
crédito que acabam por

competir com o BNDES",
explicou o assessor da
Diretoria de Planejamento
da instituição, Francisco
Eduardo Pires de Souza.

,
,

Entretanto, de janeiro a

outubro os desembolsos do
BNDES cresceram 5% na

comparação com os dez

primeiros meses de 2005,
atingindo R$ 35,448 bilhões

a TAM cresce mais

. .

Mais de 40 milhões de

declarações foram entregues
. ,

e a expectativa e que esse

número chegue a 63 milhões.
Pode-se fazer a declaração
no Banco do Brasil e nos

correspondentes bancários
do BB e da Caixa, por R$ ,

1,00; DOS Correios, por R$
2,40, ou pela Internet, pelo
endereço
www.receíta.fazenda.gov.br,

WWW.aUIMICA.CÓM.BR

No dez primeiros meses, BNDES emprestou R$ 35,448 bilhões

_.
, ,

� • fi• I I',

,( VI,

J I, \i,

,
,

�-��_.- � -- �- , .

� WWW.PORTALBRASIL.ETI.BR

,,' ,.,

TAM vem ocupando uma fatia do mercado que pertencia à Varig
,

cresceu 1,1 pontos

percentuais se comparado
,

'. com outubro do aria passado,
atingindo 71,80/0 e ficando
acima da média do mercado

que' foi de 70,70/0. O load

factor in ternacional da

companhia atingiu 74,90/0,
mantendo-se acima da média
do mercado - 70,6% ',mas

abaixo dos 80% registrados em

outubro de 2005. (InvestNews)
_

•.

,"
A TAM foi eleita a melhor empresa aérea brasileira em

2006, pelas revistas Cafta Capital e Aero Magazine

Nota oficial da TAM
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CABO-DE-GUER.RA: PT QUER NOVAMENTE A LIDERANÇA NO SENADO, A 'PARTIR DE 2007
•

In
'.

rei
•

Ie
,

•

rest

,

..... Atual líder do
governo
na Casa é o senador
Romero Jucá (PMDB),
que substituiu Aloízio
Mercadante, que deixou .

o cargo após o dossiê
A bancada do PT no

Senado pedirá nos próximos
dias ao presidente Lula (PT)
que a liderança do governo na

Casa volte para as mãos do
,.

partido a partir de 2007. O
recado será dado ao próprio
Lula.pela líder do PT na Casa,
Ideli Salvatti (SC). Até o mês

passado, a função de líder do

governo era ocupada pelo
senador Aloizio Mercadante

'(PT-SP). Mas ele deixou o

posto depois do escândalo da
"

compra do dossiê.
" A partir de então, o posto
"

.passou ao senador Romero Jucá
:(PMDB-RR) até
:;.-,., .

,

,
,,:.�

•

SENADO

dezembro. Os .: senadores
,

petistas não admitem que a
,

tarefa seja exercida por um ,

senador que não seja do partido
do presidente da República.
Ainda mais se' a presidência do
Senado contínuar nas mãos de
Renan Calheiros (PMDB-AL),
hipótese mais provável hoje
dentro da Casa, Assim, o

PMDB teria q comando do
Senado e a interlocução do
Planalto com os senadores.

A reivindicação da liderança
do governo será feita por Ideli em
audiência formal com Lula. O
maior problema, no entanto, será
conseguir ,fazer o apelo
diretamente ao presidente. "Pedi
a conversa, agora ele (Lula)

,

precisa pôr a bancada na

agenda",' disse Ideli, lembrando
que' o presidente recebeu os

senadores do PT para conversar

Ideli será a porta-voz da bancada petista na conversa com o presidente Lula

deputados petistas querem

impedir que o PMDB ocupe

espaço maior que o PT no

segundo governo. Para isso,
passam no caminho postos
es tra tégicos dentro do

Congresso e as presidências
de Câmara e Senado. Estão

dispostos a apoiar a reeleição
de Renan Calheiros, mas

querem a contrapartida do
PMDB na Câmara dos

Deputados. O PT, com a

segunda maior bancada,
quer a presidência da Casa.

(Com informações do G 1) ,

, '

apenas Ulna umca vez, em

dezembro de 2004.
A

CAMARA o.:

"
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�: Lideranças do PSDB
",'

;:f!restaram ontem, ern São
,..

qpaulo, uma homenagem ao
••

:,�residente da República em
-

exercício, deputado federal
Aldo Rebelo (PCdoB). A
solenidade aconteceu na

Fundação Mário Covas, no
centro da capital paulista.
�No ato, os tucanos
�'
•

;:�gradeceram o parlamentar
"

::C0munista por
rmandado restaurar um

•

busto do

PFL acusa
,

.

governo de

ineficiente
o PFL voltou a bater forte no

governo Lula (PT) em relação
às agências reguladoras, criadas
na administração do tucano

FernandoHenrique Cardoso. Os
,

senadores pefelistas prometem
atuar para "impedir que as

agências reguladoras venham a

sofrer um colapso em razão do
descaso do governo petista".
O PFL aponta a restrição de
recursos corno o principal'
problema. Para tanto, o senador
Rodolpho Tourinho (BA)
apresentou projeto que veda o

contingenciamento ou

qualquer outra forma de

limitação das despesas que
tenham como fonte de custeio

receitas de multas e outras

receitas próprias das agências
reguladoras.

O senador define as

atividades econômicas de
,

geração de energia elétrica,
prestação de 'sí'!rviçQS de

telecomunicações, exploração
de petróleo e utilisaçâo de
recursos hídrtcos,

Pal'i'l Q parlamentar, o

governo tern prcmovído o

esvaaíamento das agênetas,
príncípalmente por meio do
c o n t l n g e n c

í

a rn e n t o

orçamentário. "Não satisfeito, \

o governo envíou ao Congresso
projeto que,' se aprovado,
consolídará o fim das agências,
afastando aindamais os capitais
privados do setor", criticou.

ter

ex

governador Mário Covas,
destruído na invasão do
Movimento de Libertação
dos Sem-Teto, em 2005, em
'Brasília.

Participararn do evento

diversas lideranças ligadas
ao ex-governador Geraldo
Alckmin, como o

coordenador de campanha
para a presidência, João

· Carlos Meirelles. Estavam
no evento ainda os

deputados ,

federais
eleitos José Aníbal e Walter,
Feldman, o secretário de

Segurança Pública 110

governo de Covas, Marco
Vinicio Petreluseí, além Cio
vereíldor Willian' Woo, e da
viúva de Covas, Lila Covas.

No discurso, Rebelo deu
uma' "aula" de 11i�tôria,
iniciada com a influência
.

-

des paulistas sobre a

exploração do território
nacional. Após a cerimônia,
o presidente foi

-

•

GILBERTO NASCIMENTO (CÁMARA)

Rebelo é o primeiro comunista a assumir a presidência do Brasil
,

homenageado. no Jockey
Club. O evento

foi presidido por Márcio

Toledo, colega de

,

militância nos tempos ern

que Rebelo foi presidente da
'

UNE (União Nacional dos

Estudantes). (G 1)

1

Eleição do PMDB expõe divisão interna
As eleições Internas do
PMDB do Distrito Federal,
re altzadas 110 domingo.
e xpu ae ram li dívtsão
interna 110 partido. Das 17
eonaís do maior partido da
capital, três 11ê.O reallearam
votação após denünctae de
fraud es nas listas, de,
filiados.
As' acusações de que um

grupo da Executiva
Regional fa lsíflccu os

-documentos partiram dos

próprios presiden tes das
zonais. As eleições foram
,cal1celada� 11a8 seguintes
zcrials: Crugeiró, Núcleo
Bandeirante e OUílrá.,
O candidato de Ulna chapa
no 'Cruzeiro, Antônlo

Campanella afirmou que a

suspensão foi U111a tática
usada por membros do PMDB
ligados ao governador eleito
José Roberto Arruda (PFL).
(com informações da

Agência IB)

,
,

I

•

ena o governo
ala em 'novos tem os'

ushiken

e
O ex-ministro da

Secretaria de Comunicação,
Luiz Gushiken,' pediu
exoneração da chefia do
Núcleo de' Assuntos

Estratégicos da Presidência
da República. O pedido foi
fe íto por meio de carta

publicada ontem, onde

justificá-a decisão afirmando

que julga ter cumprido as

funções ao ter criado a

Secretaria de Comunicação.
,

A saída de Gushiken abre

espaço para a reforma
ministerial.

,

O presidente Lula (PT)
foi informado da decisão na

sexta-feira. Assume
.. ,; -

intermarnen te o orgao
Oswaldo Oliva Neto, atual
secretário-geral do núcleo e

coordenador dos trabalhos
de planejamento
estratégico consolidados no

projeto "Brasil 3 Tempos".
Na carta, Gushiken também
fez urn: balanço da gestão
dele à frente da Secretaria

•
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de Comunicação (2003-:
2005) e do Núcleo de:
Assuntos Estratégicos (2003
a 2006). •

,

No texto, Gushiken diz

,.ail1da que é preciso tirai
lições da crise, política
deflagrada 11á dois anos.

"Esta experiência impõe na

agenda uma profunda
reforma política e a contínua
modernização institucional",
afirmou, afirmando que a

reeleição de Lula foi "um
,

avanço no processo dd
"

identidade e autonomia
•

política, de grande parte da:

população mais humilde".
Segundo ele,' o novo

mandato de Lula terá um
,

duplo sentido histórico.
"Será um ciclo de

reafirmação da dernocracia
brasileira e da defini tiva

consolidação das bases para

que o país seja reconhecido
� ,

como uma naçao Justa e

próspera para todos os seus

cidadãos", diz.

,

O deputado federal Fernando
Gabeira (PV-RJ) defendeu
on tern a convocação do

colega Ricardo Berzoini (PT
SP), "para prestar
esclarecimentos à CPMI

(Comissão Parlamentat Mista
de Inquérito) das San

guessugas nas investigações
que apuram origem do
dinheiro para comprar o dossiê
contra tucanos. Berzoini, ex-

, coordenador da campanha do

presidente Lula à reeleição,
teve o nome envolvido no

episódio.
Gabeira e a deputada
Vanessa Graziotin (PCdoB-

•

AM) foram a Cuiabá buscar
dados dos . depoimentos,
quebras de sigilo e perícia de
notas da investigação da
Polícia Federal sobre o dossiê.
Os parlamentares reuniram

se COIn o presidente do

inquérito, delegado Diógenes
Curado Fi111Q, e COIn o juiz

,

-

Jeferson Schneider para tratar
,

do assunto. "E possível que ele

(Berzoini) seja chamado para
.

depor na comissão", afirmou
Gabeira.
Na opinião dele, o dinheiro
utilizado na compra do dossiê
é de caixa dois de campanha,
porque "nenhum dos in

terrogados sabe do dinheiro".
O deputado confirmou que

hoje a CPMI vai ouvir

Gedimar Passos, Valdebran
Padilha e Jorge Lorenze.tti.
Gabeira disse que a comissão

já pel1sa em ampliar o atual

prazo das investigações, que
vence em 20 de dezembro,
para 20 de janeiro.
Berzoini nega qualquer
envolvimento no caso. As

,

. . . . - ,-

pnrnerras mvestigaçoes nqo
,

detectaram\ a participação
do presidente licenciado
do PT nas negociatas.
(COIn informações da.
Reuters)

J, eATI�TA (CAMARA)

•

Deputado Insiste que dinheiro é fruto de caixa dais de campanha
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O Profeta
Olóvls ohega bem na hora e se ofereoe para
levar Piraglbe para o hospital. Tony pede que
Baby o deixe entrar em seu quarto e ela
acaba cedendo, O médico diz a Sônia que
;Piraglbe teve um problema no coração e

deve seguir uma dieta rigorosa, Ruth fica'

decepcionada por Marcos não ter dinheiro

para levá-Ia para sair, Tony garante a Padre
Olavo que está apaixonado por Baby e quer
se casar com ela, Ester descobre que

- .
- Marcos exibiu seu dom na lanchonete e o

repreende, Camilo danifica uma caixa de
cristais propositalmente, Ester contrata
Gilda, uma protessora negra, e causa

polêmica no colégio, Sônia aceita sair para
passear com Clóvis, Marcos vê Fabinho e

.jatlrma para Francisco que ele corre perigo de
vida.

-

• •

;1> GLOBO - 19H
"

Cobras e Lagartos
Ouda avisa que Leona perderá o filho e a

Luxus, Luciano diz que vai tentar a interdição
:' judicial de Leona, Téo discute com sua

família e ,diz que quer construir uma vida
melhor para ele, Bel procura Madá, que
reafirma que estava com Duda. Téo vira
taxista, Serafim e Eva dançam vestidos de
ciganos, Silvana conta a Bel que amar e

) Pereira eram a mesma pessoa e que seu tio
deixou a herança para Duda, Bel fica atônita,
Duda pede ajuda aos Lagartos Voadores
para resgatar seu filho, Bel vê Madá saindo
da sala de Leona, Bel pega a foto de Pereira e

,

descobre que Silvana falou a verdade, Ellen
toma uma decisão, Foguinho conta a

verdade para Ramires, Dudas Igor entram na

Luxus, Ellen entrega a Bel a carta de amar,

> SB"C - 18h30

Rebelde
,

Gastão fica gravemente ferido no acidente e
- Miguel sofre apenas escoriações, Josy diz a

Alma que vai ficar com Gastão por que é seu
, tutor e a única pessoa que tem na vida

embora nunca tenha gostado dela, Xavier diz
a Roberta que está apaixonado por ela e lhe

· dá um beijo, Ela responde que está com

muitos problemas para pensar em namoro,
Roberta comenta com Lupita que não sabe

por que Josy está tão irritada, Lupita
responde que é por que ela vivi fazendo
criticas a Gastão e, embora não seja nenhum
anjo, é seu tutor e no menta está correndo
risco de morrer, por isso é lógico que ela o

defenda, Lupita também critica Roberta pela
maneira como trata sua mãe,

> RECORD lS1h15

Bicho do Mato
Tavinho diz para Hilton que agora ele é seu

novo chefe e que se ele não contar nada
sobre seu caso com Silvia para Ramalho, vai

, i lhe pagar em dobro, Hilton aceita, Ramalho
,

'

liga para Maurinho e pede para ele deixar
Brandão e Zé Diacho escaparem, Mariano
ouve Maurinho falando o nome de Ramalho,
Teleco chega e Mariano conta para ele,
Francisca confessa para Tinia que está
dividida entre Geraldo e Mariano, Brandão e

Zé Diacho brigam na cadela, Cecilia fala para
Juba que ela tem medo que Emilio se mate
ou mate alguém por causa dela, então ela

-,

:. suqere que eles não contem nada por
�- enquanto que voltaram ª namorar.

•

> I'lE(:C)fl!) ," 20f1

Cidadão Brasileiro
Fausta V�I até o esoritórlo de Anlonio, aruna
(jig que �dºuªrd deêlrulu �uª vidil quanog ela
linha 16 anQS, pOi§ ele a explorou e nunoa ª
deixou se envolver com nenhum homem,

.
'

gdouaro pedG pergão, Manuela deixa Fausta
·

' e Antonio ª 6Ó§, Fausta afirma que Antonio
não ama Manuela, bulla, Cleo e blorls
chegam em casa e são carlnhQsamente
reoebldas por Joana e DaÓa, Doris lá está
com 17 anos, Antonio se reúne Dom Maroelo
e Homero para saber o que acham da
empresa Gama entrar no ramo eos
diamantes, Homero é contra e Marcelo a
favor. Antonio comenta que não gostou de
Gustavo,

-.

-,

'.

,

•

•

,
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� �Declaração
Depois do comunicado
oficial de Deborah Sec co
sobre a separação amigável
com o cantor do Rappa, tol.

.

a vez de Falcão, no-sábado,
se pronunciar: ", .. nesses
dois anos e nove meses de
relacionamento, sendo um

ano e seis meses de
noivado, esperei por três
novelas e outros

comprornlssos profissionais
para me casar e ter filhos
com a Débora. Mas a

mesma demonstrou ter

apenas metas e objetivos
com relação a sua

. "

carreira....

��Competição
O clima de cumplicidade,
entre Danielle Suzuki, favorita
em toda a competição, e o

vencedor, Iran Malfjtan--co,�n"Ya _

final da segunda edição do

"Patinação no Gelo", no
Domingão do Faustão ontem,
não foi só diante das
câmeras. O programa saiu

do ar e os atores se

abraçaram longamente.
Sabre a final Oanlele
declarou: "A nossa roupa ,

tinha cabeça e pêlo, o que
dificultou os nossos

movimentos. Mas realmente,
hoje foi o dia do Iran".

.. , »Fotos
Com apenas 19 anos,

Stefany Brito posa para a

Playboy de dezembro. Sem

apelações, ela apenas
,

aparece em poses sensuais
na sessão Mulheres que
Amamos. Nas fotos, a

,

jovem aparece vestida de

lingerie preto e revela suas •.:
'v

curvas: "Estou com mais
..

• •

. cara de mulher", afirma ela,
que posou pela primeira vez .

. '.,

,
,

, .

') -,

Paixões Proibidas estréia

hoje, às 22h, na Band, A
novela, escrita por Almar
Labakl, é uma adaptação
,livre de obras do escritor

português Camilo Castelo
Branco. A novela conta

com a parceria do canal
."

brasileiro com a RTP, uma
•

das maiores redes de TV'"
,.:

ern Portugal. A produção
será transmitida

,

,

,

,

simultaneam.ente nos dois
.

'

países 'e têrri em seu
.' ,. ,.. . "

elé'nco atores brasileiros e .

em ensaio sensual.

Informações do site

, Virgulando.

••
,

••
, .<, '-.

-

,

»,

-.
-

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
•

Treinamento
Em parceria com a Acijs e Apevi, o Sebrae de
Santa Catarina realiza a 5ª edição do Empretec
em Jaraguá do Sul, O programa acontece de
18 a 26 de novembro. Interessados ligar no
Sebrae, pelo fone 3371-7843 ou na Apevi,
fone 3275-7024,

Inauguração -

O grupo Muzenza com apoio da Casa da
Cultura Paulino João de Bern promove no

próximo dia 18, às 1511, o I Festival
Municipal de Capoeira de Guaramirim - "Um
Grito de Liberdade".'A programação começa

/

às 1 O horas, na Praça Cantalício Erico Flores
COIn a inauguração do 1 o Espaço Cultural de
Santa Catarina, voltado à prática da capoeira,

Brinquedos
.

.

Os alunos do curso de Pedagogia da UNERJ
estão realizando um projeto para a

construção do Museu do Brinquedo. O
•

objetivo é valorizar a importância dos

brinquedos e preservar o patrimônio cultural

daregião. Para o enriquecimento do acervo

do museu, a instituição pede doações de

brinquedos antigos, Doações e informações
no Espaço Brincar da UNERJ, blobo C, fone
3275-8200.

,

A Câmara de Negócios lnternacionais

(Jaraguá do Sul) oferece o Curso Prático em

Comércio Exterior - Exportação, O curso

acontecerá de 27/11 a 5/12, das 19h às 22h,
no Centro Empresarial. Para nucleados de
Comércio Exterior o investimento é de R$
350, para associados da Acijs é de R$ 380 e

outros ínteressados, R$410, Outras
informações com [ordana no fone 3275-7013.

Curso

,

� Aries 20/3 a 20/4

> 8i_OBO - 21 H

Páginas da Vida
Lavínia chora a perda de suas fotos e é
consolada pelas outras irmãs, que a

aconselham a não se deixar abater, Irmã Má
examina as fotos de Lavinia, Sandra
aproveita o luxo do apart de Greg, Lívia -

revela a Renato que está grávida, e garante
que não fez de propósito. Silvio diz a alivia

.

que gostaria de visitar Tônia e ela garante
que não ficará chateada. Olívia avisa Alex

que Léo já pediu um exame de DNA,
deixando-o aborrecido, Rafael tenta se.

declarar para Marina, mas.perde a coragem
em cima da hora, Silvio e Tônia bebem

champanhe juntos. Irmã Má vai jogando as
.

fotos de Lavinia no fogo enquanto lhe

_ pergunta quem é o menino. Lavínia sofre,
·

.

mas continua insistindo que é seu sobrinho.

-

Um, dois, três e já! Foi dada a largada para mais
uma sensacional corrida do ariano. A força de
vontade, a energia do arranque e o espírito
guerreiro só tornam a competição ainda mais
emocionante. Quem você quer vencer? O

tempo? Ou será que está tentando superar a si
mesmo? Respostas o aguardam na linha de
chegada.

-

� Touro 21/4 a 20/5
Pintando e bordando? (J ditl promete, Finalize ti

oora, cuidando cios detªlnlª)�, Limpe 0$ borrões e

Qoloque uma psla moldura no quadro, ªrremate
gem os pontos e corte 0$ flªpoª �oltoll, Pronto,
bora de dar um desoªn$o prlil reoªrre�ar
Daterl!\lB, üuem ªa,b� m<l16 tarde voce nilo montl;l
um gªza� e enema 11 g1llerll pªrll, ver ªU[jS
I1rteirIQ{j�7 _-

•

-

• Gêmeos 2'1/5 a 20/6
rol você que não soube amar ou foram QS Qutros
que não souberam lhe dar Q amor merecido e

esperado? Pense bem na resPQsta que dá a essa

pergunta, Num caso assim, não é iii primeira
Impressão que vale 8, oonslderando a forma
como as coisas costumam acontecer, talvez
ambos os lados sejam responsávels pela
desventura momentânea.

,

,

� Libra 23/9 a 22/10
Decodificar todas as mensagens cifradas na

hora: esse é o sonho de todo detetive que
vasculha a vida em busca de comunicações
importantes. coisas que façam diferença. Mas
que graça haveria se fosse tudo sempre fácil de
entender? Na comunicação, há sempre um quê
misterioso a ser descoberto, alguma
subjetividade a captar e compreender.

� Peixes 19/2 a 19/3
Você, escamas arregaçada!:!, suando 1'1 camisa
em eterna missão pela paz mundial", Mas tem
gente que, pelo jeito, não está multo a fim de
se entender, Que pena, essas guerrlnhas são
capazes de arrasar com um plsolano, Mais um

motivo para você redobrar os esforços e pedir
ajuda humanitária, Não segure todas sozinho,

Os jovens Silverino Hornburg e Marlete Braun celebram a união no último sábado na Igreja Apóstolo Paulo, Bairro Rio da Luz II. Após _

'a cerimônia, os convidados foram recepcionados no restaurante da SER Aliança. Muita alegria ao belo casal!
.,

� Câncer 21/6 a 21/7
Falou, tá falado. Se você ainda não fez, porém,
ainda dá tempo de pensar bem. Pequenas
irritações podem crescer e virar questões
maiores, simplesmente por causa de um

atropelo. Que tal reformatar essa energia,
transformando a irritação em vontade de
trabalhar? Há muito que fazer, e você sabe que
tende a empurrar um pouco com a barriga .. ,

� Capricórnio 22/2, a 21/1
Quem espalhou. suas coisas por aí sem a

menor consideração e fez essa bagunça?!
Antes de acusar outra pessoa, verifique se não

pode ter sido obra sua: um súbito momento de

desorganização pode tê-lo levado ao ponto em

que se encontra. Não significa que agora você
tenha que se culpar por isso. Mas que uma

certa autocrítica pode evitar brigas, pode.

� Leão 22/7 iii 22/8
As �r!'lnde$ declsõe6 e !iltltude� são com você
mesmn.. Hiin? Claro, você está eene, há
questõeª que niio podem ser resolvidas des�a
manelrll, g nãg é só porque hª outras pes6oª�
envolvidas ou por aaeunto[! que não dependem
de vooê, celaa e tal, V�cê sabe que precl®ª dar
o s[jlto, dllr outro rumo à sua vida, Miios nQ

trapézio, rellplre, não se precipite,

• Escorpião 23/10 ti 21/11
Tectectectetcteotectect(lcteo", se você
estlve��e nl;l ,frente de um computador, eiiitllrla
martelandQ furlo§í1mente as teclas, �rodu�lnd(),
produzindo, produzindo, Que belezal Seria ª
1I1egrla de qUlllquer ohefe (ah, voc@ é o onefe?),
Apr()v�lte e penha a m�e nª mfltlíltl me§mo,
AS51m dá pra oQmpenstlr IiIquele� dias de
pregulçíl,,,

� Aquário 21/1 III 16/2
Quem espehou suas coisas por aí sem a

mencr Gon�lderªçãº e fez essa bagunça?!
Antes de aCUil€lr outra pe�soª, verifique �e não
pode ter sido obra.�uª: um súbito momentQ de,
desQrganlza9[\o pode tê"lo levado ao ponto em

que se enoontra. Não §lgnlflQa qu� !ligon:! vooê
tenha que se culpar pgr Is§o, Mas que uma
certa autocrltlca pode evitar brlQas, pode,

� .Sagitárlo 22/11 a 21/12
Sagltarlano que se preza não é de ficar
esperando' que as coisas calam no seu colo, O
bonn da vida é conquistar, lançar as fleohas,
correr atrás e depois sentir o doce sabor da
vitória, Aaaahhhill E que a reccmpensa seja
bem mais que um reles torrão de açúcar, diga·
se de passagem, afinai um Centauro de FogQ
nao se contenta com pouco,

• Virgem 23/8 a 22/9
Se !:lua mesa de trllo1!lho fosse um campo d,
trigo, estaria produzindo toneladas de grãos,
Além de forte, você é gente que faz 0,
naturalmente, está louco pra colher os frutos
dos seus esforços, Fique atento à previsão do
tempo: temporals podem S8 atravessar nos
seus planos, atrapalhando Um pouco,
Mantenha o psra-raíos funolonando,

,

•
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DIVULGAÇAO

Líder norte-coreano Jong Kim" retomou os discursos contra EUA

, .

orela
•

IZI I

uerem uerra
A Coréia do Norte retomou

,

de um poder nuclear
dissuasório", afirmou o comitê.

A Coréia do Norte realizou,
em 9 de outubro, testenuclear,
que o regime' de Pvongyang
considerou ,necessário para
aumentar o potencial de
dissuasão frente aos EUA.

Segundo a agência oficial de

notícias, os estadunidenses
armazenaram mais de mil de
armas nucleares na vizinha
Coréia do Sul, aumentando o

risco de uma guerra atômica na

Península Coreana.
As agressivas declarações

norte-coreanas ocorrem depois
de EUA e Coréia do Norte
concordarelu,· em 31 de

outubro, elU Pequim, em

retornar em breve as conversas

de .seis lados para desmantelar
os programas nucleares de

.

Pyongyang.

• • •

ontem a retorica agressiva e

acusou os Estados Unidos de
terem armazenado mil' bombas
atômicas táticas e de quererem

• •

posicionar agora armas

nucleares estratégicas na

Coréia do Sul. O Comitê
I

Nacional da Paz norte-

coreano afirmou que esses

passos fazem parte dos

preparativos por parte dos
EUA para iniciar uma guerra
nuclear.

"Os EUA contemplam a

possibilidade de enviar à

Coréia do Sul não apenas arrnas
nucleares táticas, luas também
estratégicas para o caso de

alguma contingência na

península e acelera assim os

passos rumo a uma guerra
atômica sob o pretexto da posse
por parte da Coréia do Norte

"

Onibus do Exército chileno
cai no rio e. deixa 17 mortos

•

Dezessete militares e dois
civis morreram no domingo
no Chile quando um ônibus

que transportava cerca de
trinta soldados caiu de uma

ponte dentro de um rio ao sul
do país. O acidente
aconteceu em uma ponte
perto da localidade de
Cafiete, a 600 quilômetros da

capital Santiago ..
Os militares, na maioria

integrantes de uma banda
musical do Exército,

morreram afogados no Rio

Tucapel após o veículo ter

perdido o controle por causa

de uma forte chuva e caído.
Outros nove militares.ficaram
'feridos e foram levados a

hospitais na região.
No dia 18 de maio de

•

2005, 45 militares morreram

em uma nevada no pé do
vulcão Antuco, também ao

sul do país, na pior tragédia'
do Exército chileno elU

tempos de paz. •

. . �

rem a In e camm ao na

u e ma a
,

•

rica o
•

•

Pelo· menos 27 pessoas
morreram e outras oito

,

'ficaram feridas on tem na

colisão de um trem com um

motorista do caminhão está

entre os feridos, que foram
levados para os hospitais
Tygerberg e Hottentots
Holland.

,

,

caminhão que transportava
trabalhadores e tentava

, o acidente aconteceu

de manhã, quando o

veículo estava cruzando as

vias na passagem de nível
em Faure, perto. de
Somerset West. Nenhum

passageiro do trem ficou
ferido.

atravessar a via; perto da
• •

Cidade do Cabo, na Africa
do Sul.

•

As vítimas eram

trabalhadores dos vinhedos

próximos e viajavam na

. parte de trás do' veículo. O'
1

•

•

CABO�DE-GUERRA: PT QUER NOVA!\!lENTEA LIDERANÇA NO SE�jADO, A 'PARTIR DE 2007

. " .

renue israe ense
•

IZ
- ,
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....; Ehud ülmert discutiu a proposta
com George W. Bush. Irã promete
revidar 'com rigor', possível ataque

O primeiro -rninis tro
israelense, Ehud Olmert,
sugeriu, pela primeira vez, a

possibilidade de Israellançar
uma ação militar contra o Irã

para frustrar o programa,
nuclear, que considera uma

das principais ameaças
contra a segurança do
Estado Judeu.
A . intenção foi de

monstrada por Olmert em
•

conversa com a Imprensa
israelense durante o vôo que
o levou a Washington, no
domingo. O prem iê se

reuniu ontem com, o

presidente dos Estados
Unidos, George W Bush.

"O Irã só aceitará um

compromisso sobre a

questão de seu programa
nuclear se tiver uma razão

•

para sentir-se ameaçado",
afirmou Olmert, recusando
se a dar detalhes sobre as

opções discutidas para
enfrentar Teerã.

No encontro com Bush,
Olmert discutiu a ameaça'

que, o .programa nuclear
iraniano representa, meios

para impulsionar o processo
de paz com os palestinos e a

manutenção do cessar-fogo
no Líbano após a guerra
entre Israel e o Hezbollah.

AMEAÇA - O

presidente do Irã, Mahmoud
Ahmadinejad, já pregou' a

destruição de Israel, a quem
acusa de liderar os ataques.
contra nações árabes na

região, ainda' que
indiretamente. Para
demonstrar poder defensivo,

-
"

Fatah e Hamas
..

detlnem acordo
..

para o governo
Representantes do Fatah e

do Hamas reuniram-se ontem,
em Gaza, para discutir e definir
os detalhes sobre a composição
do novo governo de união

nacional.
O primeiro -rninistro da

Autoridade Nacional Palestina
e líder do Hamas, Ismail

Haniyeh, e o ex-chefe do

governo palestino e dirigente
do Fatah, Ahmed Qorei (Abu
Alá), estiveram reunidos na

noite de domingo para costurar .

o possível acordo. O encontro

foi considerado um ato
.

cerimonial e uma declaração
formal de que ambos os grupos

aproximaram suas posturas
quanto à criação de um novo

governo de unidade pela
• •

primeira vez em meses,

Fatah e Hamas chegaram
a um acordo pelo qual o

próximo Executivo palestino
estará integrado por membros
dos dois movimentos - além de
outras formações -, e também
têm um entendimento sobre o

candidato a primeiro-ministro.
. O candidato mais provável a

•

ser o futuro primeiro-ministro é

Mohammed Shubair, 60 anos, e
•

, até o ano passado presidente da
Universidade Islâmica de Gaza.

A reunião abordou também
a distribuição de pastas. O
Hamas manifestou o desejo de

. continuar à frente da pasta de

Finanças e Interior.

,

rros

Onde é:

as forças armadas
realizaram'

• •

iraquianas
exercício militares, com

exibição de mísseis,
aeronaves e armamentos

sofisticados.

•

enera israe ense

O general de brigada Gal

Hirsch, comandante das

tropas de Israel ao longo da
fronteira com o Líbano
renunciou ao cargo no

domingo. Ele foi acusado de
não ter impedido a captura
de dois soldados, o incidente
que desencadeou a guerra
de um mês contra o

Hezbollah.
Hirsch é o segundo general

israelense a renunciar, em meio

às amplas críticas públicas às

falhas militares durante a

guerra de 34 dias" que

terminou em meados de agosto
com o cessar-fogomediado pela
ONU.

'

Numa incursão ao território

israelense, o Hezbollah

seqüestrou os militares e deixou
outros oito soldados mortos.

Israel reagiu com pesados
bombardeios aéreos no Líbano.
A guerramatou mais de 1,2 mil
libaneses, namaioria civis, e 157
israelenses, maioria soldados. '

Hirsch comandava, as'

Brigadas da Galiléia,
responsáveis pelo
patrulhamento da fronteira.

ues rna, am
,

aessoas em
Um suicida detonou

ontem os explosivos que
..

carregava amarrados ao

corpo, matando 11 pessoas e

ferindo ou tras 18 ern um

microônibus, no Norte de'

Bagdá. Testemunhas
disseram que houve mais de
uma explosão, mas não ficou
claro o que causou quaisquer
explosões secundárias.

O ataque aconteceu no

distrito de Shaab, uma área

com uma população mista de
sunitas, xiitas, curd os e

13/11/06,22:09

outros grupos. No domingo..
um. outro atentado suicida
havia matado 35 recrutas de

, .
..

polícia em Bagdá, em um dos

ataques mais mortíferos
contra recrutas das forças de'

segurança em meses.

Em outubro, cerca de 1,6
mil corpos foram levados para
o necrotério de Bagdá. A
maioria vítima da violência
-sectária e dos ataques da
resistência às tropas de

-

ocupaçao e aos grupos que
as apóiam.

,

O CORREIO DO POVO

•

No Iraque

Ataque
Pelomenos dois soldados dos
Estados Unidos morreram

ontem, quando um carro

bomba atingiu um veículo'

militar, na província de
Salah al-Din, Norte de

Bagdá .

O ataque suicida deixou
outros dois soldados feridos,
que foram levados para um

hospital militar. Com estas

duas mortes, já são 33 os

soldados dos EUA mortos

em novembro, no Iraque.
Desde a invasão do país, em
março de 200:3, mais de três
mil militares já morreram e

cerca de 27 mil ficaram
..

feridos.

Na Itália

Morte,
o cantor Mario Merola,
conhecido como "rei da

canção napolitana", morreu '

na noite de domingo por

complicações cardíacas, aos
72 anos. Ele foi responsável
por ter dado um caráter de

espetáculo . .regional,
popularidade, dimensão
nacional e sucesso nunca

antes vistos para a chamada

"sceneggiata". '

Em julho, boatos de que o

cantor teria morrido foram
desmentidos quando ele
mesmo respondeu
telefonemas dizendo: Não,
não estoumorto. Aliás, hoje
me sinto muito bern".

,

,

. I

Na Rússia

Intoxicação
Mais de 90 mil pessoas
morrem a cada ano na Rússia

por causa de intoxicações
devido' ao consumo de

drogas ou bebidas alcoólicas..
O número é várias vezes

superior ao de mortos em

catástrofes, .acidentes de
trânsito e situações de

A •

emergencla. ,

Anualmente, cerca de oito .

mil drogados morrem na

Rússia por overdose. Em

.2005, o Ministério da Saúde
da Rússia situava as mortes

de drogados em pelo menos

3,5 mil ao ano. Estima-se
paísque. existam no

aproximadamente
milhões de viciados.

•

seis

Na Dinamarca
•

Cocaína
Traços de cocaína foram
encontrados nos banheiros
do Folketing, o Parlamento
unicameral da Dinamarca .

Dos 30 banheiros, foram
detectados resquícios da

droga em três deles, os mais
próximos aos gabinetes dos

deputados do Partido do'
Povo Dinamarquês (extrema
direita), dos Radicais e da
Lista de Unidade (ex
cOlnunistasAta ue= -'
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JARAGUÁ DO SUL

O Guarani foi até Corupá e

fez a festa. Mesmo perdendo
por 2x 1 para o Noite à Fora, o

'

time do Bairro Rio da Luz
ficou com o título do

Campeonato Amador da
Segunda Divisão da Liga
Jaraguaense, já que havia
vencido a primeira partida por
2xO. Além do troféu de

campeão, o Guarani teve
também o goleiro menos

vazado e o atleta revelação da .

competição. Nos aspirantes, '

. ��

quem levou a melhor foi o Rio i!!.v

Molha, que estragou uma

., I

possível dobradinha do
Guarani ao empatar em 3x3,
depois de vencer o primeiro
confronto por lxO. O

presidente da Liga, Rogério
Tomazelli exaltou a

competição e o envolvimento
das equipes.

,

o CORREIO DO POVO
•
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BALANÇO:
,

Jaraguá do Sul melhora desempenho nos Jasc
e já começa a pensar na edição do ano, que vern

DIVULGAÇÃO/FME

-

•

\
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PELADÃO:

Seis equipes se garantem na próxima fase
do Campeonato Aberto de Futsal em Jaraguá

No quadro de pontos, a cidade
subiu duas posições e no de

medalhas, uma, O balanço de
FME na participação
jaraguaense neste ano foi

positivo, visto que a cidade

competiu em cerca de 500/0 das
modalidades da competição, O !
único troféu foi conquistado pela:

, equipe de tiro armas longas,
além do vice no futsal masculino

,

,

'" "

PROMO, AO D� P�COAt
NATAL � ANO NOVO

-

ACESSE: www.hilmotos.com.br

TRAVAS
NOVIDADES

BARRA GUIDÃO - R$ 8,00
GUIDÃO RX PRETO - R$ 14,00

I PISCA FLECHA MINI SHOW - R$ 7,00
ALF'ORJE DE CORDURA· R$ 130,00

PENICOS - R$ 7,90

.

CADEADO ROLINHO - R$ 14,00
CADEADO CANHÃO ARTICULADO - R$ 25,00

TRAVA FREIO DISCO - R$ 22,00
TRAVA COM ALARME DISCO - R$ 199,00

TRAVA GUIDÃO REF, . R$ 40,00
TRAVA DA RODA TRASEIRA· R$ 40,00

�

OCULOS
PRO TORK - R$ 29,80 / TAURUS - R$ 19.00

SMITI"! . R$ 45,00 / SIMPLES - R$ 8,00BATERIAS
CG - R$ 14,80
BIZ - R$ 44,00

CBX/ NX/ XR 200 . R$ 49,00
YBR - R$ 49,00

TITAN 2000· R$ 44,00
XTZ - R$ 55,00

CB 400 - R$ 95,00
TWISTER - R$ 79

,

'.
. .,�

BAÚSE
BAULETOS
GLIDER· RS 90.00
CIRCUIT - I�S J 30,00
GOW . RS 100,00

BAÚ DE CARGA - R$ 100,00
GOW-·2 BAGAGEJf{OS - R$170

CONJUNTO
DECHUVA

DELTA FORRADO - R$ 40,00
, NYLON· R$ 60,00
ALBA· R$ 63,00

DAY'rONA - RS 49,00
Sé) A JAQUI�TA OU

SÓ A CALÇA· R$ 23,00

Cargo Brasil/Ex-Astros,
Smurfs Lanches, Kiferro,
Noite à Fora, Baumann e

Belmec (preto, na foto) já se

classificaram para a terceira

fase do Campeonato Aberto
de Futsal, Hoje, mais 'três
jogos encerram a segunda fase

e, destes, dois são decisivos

para a classificação -

ADF/Posto Cidade/Soletex x
Borda Brasil e Mundial
Contabilidade x Amigos SIA,
este último sem chances de

classificação. A terceira fase

começa já nesta quarta-feira,
em local ainda a ser definido.

•

,

41 EQUILIBRADO.: .'. ,: '. ,

PRIMEIRA DIVISÃO:

Flamengo vence e

fica perto da vaga

_COlll a vitória por lxO sobre o Atlético e

a derrota do Cruz de Malta por 2xO para
o Caxias, o rubro-negro do Garibaldi
entrou novamente na zona de

classifícação para a semifinal da Primeira
Divisão, Mas, além do Flamengo, Cruz de
Malta e Atlético também brigam por esta

vaga, que será definida no próximo fim
de-semana, na última rodada do returno.

Garantidos, até agora, somente Vitória e

Caxias. O Vitória continua na liderança
da competição.
Nos aspirantes, Vitória, Cruz de Malta e

Flamengo já estão classificados e João
Pessoa e Caxias disputam a última vaga,

.'
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�� BOXE
O ex-boxeador francês Alphonse Halimi, campeão mundial
na categoria peso-galo em 1957,morreu no último domingo
no hospital Bichat de Paris, aos 74 anos de idade. A

informação é da Aqência Ansa.

O Brasil conquistou sábado duas medalhas de ouro notênis de mesa
pelos Jogos Sul-Americanos. A equipe masculina derrotou Çl

•

Argentina na final por 3x1 o feminino derrotou também qS�
argentinas pelo mesmo placar.

��TÊNIS DE MESA

CORREIO DO POVO .�

.-

,

•

... RESULTADOS
"

Vasco 1 xl Juventude
.. , "" , "" ,,'" .

:c Internacional 3xO Fortaleza
................ " " .. . _'" '. ",." "" ". n·.·· ..

,.�élTlto�, .1,)(0 �aranª : """" " .

.r, Figueirense OxO Corinthians
• porit'ePreta 3xOFIamengo .,.,.,'

,',.

Goiás Ox2 São Paulo
.. ". . .... ..... .. ... .... .. . .. _" ..

Fluminense 1 xO Cruzeiro
.......... ..... o.. .. ... . .•.. , ...

Atlético-PR 2x3 Grêmio
0.0 • 0.0 ••• _ _ •• _.

Santa Cruz Ox3 São Caetano
,

. .
.. 0.0.... ..... ...... . .. . .. ". .

,Palmeira� 2x 1 Botafogo
.

r

PROXIMOS JOGOS
,

... SABADO

,.1.ª.hl.Q. flamengq x Figueirense
.

18hl0 Grêmio x Santa Cruz
•••• d, ,"' ••••••• " ••". • •••••• "" •••• 0.0 ' •••••

18h 10 Corinthians x Fluminense

... DOMINGO
15h São Paulo x Atlético-PR

o ••• _, ,f •• , •••• ,
_ ••• , ",. o.. •••• ••• ••• • •••••••••••

15h São Caetano x Vasco
...... . .. . . '".. .. . .. . ." .. ..

16h Juventude x Palmeiras
... . ". . .

18h] O . BQtafogo x Goiás
.

18h 10 Cruzeiro x Santos
.... . . . . .. .

18h 10 Fortaleza x Ponte Preta
· ." ... ... . ... . .....

. ....

18h 1 O Paraná x Internacional

r
o _

... CLASSIFICAÇAO PONTOS

•

5°
6°

.....

7° Figueirense
.'
"o 80 Flamengo

.. .. .... '.'

9° Cruzeiro
... .

100 Botatoqo
11 ° Corinthians
12° Goiás

..... .

13° Atlético-PR
. ... .... ... .

14°
15°
16°
17°

54
.... ..

53
50
49
49

.49
48
48
46

.........

43
43
40
38
36
31
28

Vasco
.... �

Paraná

Palmeiras
Juventude
...

Fluminense
. . ...

Ponte Preta
18° São Caetano

· , ' . ., .

19° Fortaleza
· . . . .

20° Santa Cruz
•••• ..A •••••

•

... RESULTADOS
Remo 2x2 Paulista

Sport 3xO Brasiliense
. . ..

Coritiba 2x3 Atlético-MG
. . .

Avaí.l xl Náutico
. .. . ...

Portugu��a 2x4 Ceará. '

Guarani 1 x2 América-RN
· . . . .

CRB 3x4 Ituano /'

. .... ,.

.Yi.la �ova 2xl Paysandu ...

Gama 3xO Marília
.... . . .... ... . ... . . .....

São Raimundo 3x2 Santo André

, '

PROXIMOS JOGOS
,

... SABADO
.......

16h Gama x Coritiba
... , ... . ....

16h Portuquesa x Vila Nova
15h Avaí x CRB

. .

16h Remo x São Raimundo
... ..... . .... ,

16h Guarani x Sport
16h. Paulista x Paysandu

-'

16h América-RN x Santo André
.. . .. . ..

16h Marília x Brasiliense
· .. . .

16h Ceará x Atlé.tico-MG
. . "" .

15h Náutico x ltuano
•

_

T CLASSIFICAÇAO
P

·

"

1 ° Atlético·MG 67
iO •••• $p�� •.•.••.... , •....•••••.• 64
3° América·RN 50
.................... "., .. " "." ...

4°, Náutico 50
, "� ",., ",., ,.,,, , , ,.,.

5° Coritiba 55
6°···· Paulista"···········

,.

'55
............ ,., .. ', j ,,, •• , ".". "no.

7° Brasiliense 52
, , .. , ,,, .. , .. , ,, ,>0, .. ,,., •••• , .. , ..

8.° ..San.!º,.Anº.r� 5?"
9°

.

Marfliao• 49
............. , " ., .,." " .

1 0° Gama 47
........ 1 � ,,_., , •

11°ltuano 47
......... , ''''', " " .. ..

. 12° Avar 45
, .. ,. , .. " " "", .."." "

13° Ceará 45
" ....... " .. ", ... " .. ,,, ... " ...... " .. " .. " ., .. " " ,

14,0 Remo 43
. ",,,, ,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,.1 .. ,, ,,, ,,,,, ,."

15° Vila Nova 42
... , " ,."." ",,, ,, , " .

. 1. 6.� .. P.�Ys.a�p� 41.
17° São Raimundo 40
.. " , .. ., " ..

18° �9rtug���a ,.39
19° CRB 38

' ". " "" ".. . ..

20° Guarani 38
........ " ,., , .

'. CORREIO DO POVO
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CORREIO ESPORTIVO
Diretor Francisco Alves

EdlçAo:Julimar Pivatto
Dlagramação:Adllson Prochnow

E�mall: esporte@jornalcorrelodopovo.com.br
Correio do Povo - Rua Coronel'Procópio G. de Oliveira, 246-
CEP 89251-200 - Caixa Postal 19 - Centro - Jaraguá do $u I - 5C
Tel. (047) 33711919 - Fax 3276 3258

BASE: SHOW DA GAROTADA

��MARATONA
Primeiro sul-americano a vencer a Maratona de Nova York, Marilson
Gomes dos Santos participou neste domingo da 2a edição da corrida
Nike 10K, disputada em São Paulo. A prova não é competitiva e

também não possui premiação .

•

enor
•

I

A s fi n a i s das c i n co

categorias presentes na

competição
aconteceram no fim-de
semana

. ,

.
. CORUPA - Terminou, no

domingo, a la Copa Aberta de
Futsal Menor Troféu Amizade

FM, em Corupá. No total, foram
60 equipes de várias cidades da

região e também do Paraná ern

Cil1CO categorias. As disputas
agitaram o Ginásio Willy
Germano Gessner 110 fim-de
semana. No sábado aconteceram
os hexagonais e, 110 domingo, as

finais.
Na categoria sub-O, o título ficou
corn a Apama/Blumenau, que
venceu o Colégio Evangélico
[araguá A por Sxl. O terceiro

lugar ficou com a FME Corupá A,
que bateu a FME Barra Velha por
6xS, em urna partida bastante

equilibrada. No sub-Ll , o

primeiro Ingar ficou COIll a FME

Corupá A, que venceu a Apama
por Zx l , Na disputa de terceiro

lugar, o Colégio Evangélico
Jaragua B levou a melhor sobre o

Torino, vencendo por 3x 1.
No sub-Iô, o Colégio Evangélico
J a r a g LI á B. 11 ã o . t o III o LI

conhecimento da Apama e
,

ve n c e ii por 6xl. Goleada
também 11a decisão de terceiro

lugar, COlll' o [oinville/Krona

-'

a·e-se oruanae-

,

batendo o Colégio Evangélico
[araguá A por 4xl. No sub-IS, a
Apama ficou corn o título ao

,

derrotar o Eder Futsal por 6xl e
•

o terceiro lugar ficou com o

Selp/Guaramirim, que venceu o

Frei Policarpo por 7xl. O terceiro

lugar foi da Raumak/wifer/O
Boticário/Malhas Mohr/FME, que
venceu SãoBento Futsal por Sx 1.

Colégio Evangélico Jaraguá,
qele bateu a FME Barra Velha

por SxO. No feminino, somente
a categoriasub-lS foi disputada
e quem levou a melhor foi a

• PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Apama (branco) venceu o Eder Futsal por 6xl e ficou com o título na categoria sub-15

NAS CORREDEIRAS: ETAPA NACIONAL

ores
•

SCHROEDER -' Três
,

canoístas da Ascan (Associação
Schroedense de Canoagem)
p a r t ic'iparam , 110 fim-de
se In a 11a, do C am pe o n a to

I Brasileiro de Canoagem Slalom,
I
em Três Coroas (RS). Dois deles
COl1q LI istaram bons resultados e

ficaram entre os seis melhores
do Brasill1as devidas categorias
Adilson Pommerening ficou ern

quinto lugar 11a Kl master

profissional e Ivaldo Varela foi
,

.

sexto 11a Cl júnior profissional.
O outro competidor foi Pietro
Caglioni, qlle ficou em 190 11a

Kl sênior profissional.
"Hoje podell10s dizer qLle a

•

Ascall telll dois atletas elltre os

Illell10res do Brasil 110 slaloll1,
que é LIll1a l110dalidade

olílnpica", COll1el11orOLI

POlnlnerel1illg, qlle é presillel1te
da Ascan. Sobre Cagliolli, o

dirigel1te disse qLle ele sel1tiu

por 11ão CC)lllleCer a' pista

.-

lao
, .

en re os seis
•

leaare

gaúcha, "Ele teve dificuldade
durante os treinos de sábado e

também durante a competição,
110 domingo", justificou.
Pommerening também disse

que a viagem só foi possível
graças aos patrocinadores. "Os

. ,

empresários de Schroeder não
mediram esforços para apoiar e
incentivar a Ascan", A equipe
v i a j o u c o m apoio da
Coremaco, Agrope c u ár ia

S'a r d a g 11 a , Ti jot e I h as,
Supermercado Top Rancho

,.. . . - ,..

proxuna compençao sera a

última etapa da Copa Brasil, ell1
data e local a serem confirmados
pelaConfederação Brasileira.

BOll1 e Santo Antonio Materiais
ele Co ns t ruç ão , a Ié m dá
Prefeitura de Schroeder. A

,

DIVULGAÇÃO

Canoístas da região seguem fazendo bonito e já figuram entre os seis melhores do Brasil

" !
-

... RESULTADOS

•

•

Bahia 4x3 Barueri ,

'

. " " ".

Vitória 3xO Ipatinga , :
. "" , " " ".... .. .

Criciúma 4xO Ferroviário ;

'Brasil 4)(0 Treze·
. .... ..... . .....

,

, ,
... .. . .. .,... ..

PRÓXIMOS JOGOS
-

-. AMANHA
17h Ferroviário x Bahia

t· j,
c ..I
'J L ,

. ...... ... ....... ..... . . ...... . .. ...... ,..... .. .....

17h Treze x Vitória . [
... . . .. . ,. . .. ..

17h Brasilx Ipating� . . ..

!\

17h Criciúma x Barueri or I, .

•

........... __

······························'1'
T DOMINGO

I

. ,

17h Bahia x Treze
(. ,

.. .. (
,.

17h Vitória x Ferroviário '

. . .. " ,. " "" " ...;. j l
17h Ipatinga x Criciúma

........ ., ". .. ,...... ,,. �·I I

17h Barueri x Brasil

.... . .. .

...... , ...

T 26/11 DOMINGO
17h Brasil x Bahia 'i'!

.. ... .. ....... " ......

17h Criciúma x Vitória I I
...... "

17h Ferroviário x Ipatinga
. . . .. .,.., ....

17h Treze x Barueri

,

, ,

I

· )

T 29/11 QUARTA-FEIRA
ZOh30 Bahia x Criciúma
ZOh30 Vitória x Brasil
ZOh30 Ipatinga x Treze
ZOh30 Barueri x Ferroviário

, .

_

T ClASSIFICAÇAO , ,

1 o

zo
30
40
50
6°
70
80

•

Criciúma

. Ipatinga
Vitória

,

Z5
ZZ
16

...

!

13
13

.......

10 '

10
7

,

, ,
..

Bàrueri
Ferroviário
Treze
Bahia

,

Brasil

... RESULTADOS

Videira 3xZ Blumenau

"
, ,
"
, '•

��

Maravilha 3x4 Camboriuense
Próximos Jogos
Amanhã
16h Maravilha x Videira

'.
• •

.�
,,,

,

.... . . . . . .

16h Camboriuense x Blumenau

Domingo
15h Videira x Camboriuense

. . ". . .

15h Blumenau.x Maravilha

,

.

,_

-. CLASSIFICAÇAO
10 Camboriuense lO!
2° Videira 6
30 Blumenau 4 �

.. ,.

40 Maravilha 3
-�-- . __._._-_._.__.�._.

Copa Santa Catarina
Resultado o

'

Próspera 4xl Chapecoense "

Próximos Jogos '

Amanhã ,

20h30 Cidade Azul x Chapecoense
Domingo
15h30 Próspera x Cidade Azul i

,

26/11 Domingo
_
15h30 Chapecoense x Próspera

_

T CLASSIF,CAÇAO
Próspera 4 '

... ". • f.."", "'" """ .. ", .. " '"'' ""..... •

"çQapeçoe��e �.
Cidade Azul 1

.�

'CROMOART'
,

C (.) t,,� l.1 N I (': A (� A O

,o I

�I
• f"" '
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BALANÇO: MELHOR QUE EM 2005

,

uaara
,

arnos
,

JULIMAR PIVATTO
,

Na final do futsal. muita
confusão e deleqação
acabou a tarde prestando
esclarecimentos na

deleoacia .

-'

,

JARAGUA DO SUL - O
b al a n

ç
o da participação

j araguaense 110S 460 ] asc (]ogos
Abertos de Santa Catarina) é

positivo. A opinião é da FME

(Fun d a
ç

ã

o Mu n i c i p a l de

Esportes), No quadro de pontos,
a cidade terminou ern oitavo

,

lugar, com 43 pontos, contra 29 e

uma décima colocação 11a última

edição. N() quadro de medalhas,
] a r a g li á d o S li I t a III b é Ill'

-
'

melhorou, subindo uma posição
(de sexto para quinto) e ficando
corn (lito medalhas de ouro, nove

ll� prata e dez ele bronze (27 11Cl

total). contra sete de ouro, nove

de prata e 13. de bronze (29 no

total) de 2005,
"Fornos muito bem, já que nâo

p ,1 r t i c i P a III (1 S d e 5 O 'Yo d ,1 s

modalidades em
; dispu ta 11,a

competição. Também sabemos
.

,

- ,. .

que as outras equipes 111\'estlr8111

mais do que :1 gellte", explicou C)

presidente dn FME, Adeniar

Sagr;\"ski, (1 M azi 11,11,\,;: .9. clirig�l: te
também falou ela impqrtância das
c o n v e r s a s q u e t e v e c o rn

re�lresellt<llltes lie (llltr,lS cidades,

•

Ina e

.já que 110 ano que vern, [araguá
do Sul será sede dos Jogos
A b e r tos.

" F a I a III o s C o 111

dirigentes qlle organizaram a

c o III pet i ç à o e III v á r i a s

oportunidades. Essa troca de

experiências foi importante, para
fazermos um bom ] asc 110 ano

"

que vem , comentou.

No fim do 111ês, a FME
,

val se

reunir COll1 os treinadores de
todas as modalidades para urna

avaliação da participaçào neste

ano. [á ern dezembro, o prefeito
Moacir Bertoldi deve nomear a

CCO (Com is s ão Ce nt ra l

Organizadora) dos 470]asc.
- ,

CONFUSAO NCl último dia de

competições, uma confusão 11,1

final do futsal entre [oinville e

] araguá ,,1C) .Sul. No segundo
tempo, torcedores e Cl5 jogadores
reservas da Malwee discutiram,
até que a Polícia Militar interveio
e ficou entre L)S dois, NCl fim do

jogo, II ala Duduai nho foi
c II a III a d o p a r ,1 d e p o r 11 8

d e I e g a c i a, ,1 C li S a II o d e t e r

agredido LIIll policial. [á a

diretoria l-la Malwce tern outra

versão. "Ele fCli agredido por um

cios policiais, mas foi lI111 fato
iso l a d o. Ná o l e v a m os e m

consideraçào por iSSCl, Sempre
tivemos urn born relacionamento
corna pM c respeit�ll,ll)� muito a

instituição, Foi apenas urn fato

isolado", comen tou o Supervisor
técllicCl.Kléller Rallgel.

Duduzinho (5) na confusão com torcedores que acabou levando o

jogador a dar declarações na delegacia

Segundo 8 dirigente, a delegação
foi até a delegacia por livre e

e s r' o 11 t i\ 11 e,a \'L) 11 tall e p �1 r a

registrar L1111 BO s(lllre (l caso,

., ,

rcgisuamos a queixa para 11LlS

precaver de algum possível
prclblellla", clisse Rallgel,

OURO: EM MAR, ABERTO

•

ora ara

ouro na
,

)ARAGUA DO SUL - FCli
Lllll filll-lle-selllalla de I11Lli-

•

tas 111eliaillas �l8rcl ()S 11<:ll-l8-
elL) r e s cl 8 A c ,1 II e III i ::1

lillplllsll, N,l Tr,1\'essia lle
Ellse,llla lie três 11lill11etros,
I1C) sál"'ll(l, a <ltlet,l SOI::111ge
Bell: ficllli Cl)lll a 111ellailla
de OLlrl) Ila c"tegoria 40 + e

M a r I i s e K I e 111 a 1111 f i C l) LI

CC)ll1 () llrC)11Ze 11,1 ,111eSll1a
,

categc)rla,
No dL)lll i 11gl), talllbélll. el11
Ellsealla (São Frallcisco l10

SLII), 111ais

�lll tara III a

C i r c li i t l)

sete atletas dis-
2a E tapa l-ll) 80

MercclSLII de

•

UISuaense con
- .

ravessla nsea

CircLlit()
, dia 16 lle Papagaio. O ,

devel11sera 110 perCLlrso sera prova
li e z e 111 b r () , Pa 1110 c a, de 1,6 Illill11etros e os illte-

•

dae 111 secretaria
o

a Tra\lessia POl1ta do ressadcls
' ,

da 111lpLllso.COll1 ell1 partlcl�)ar

,

prOCllrar a

Acadel11ia

DIVULGAÇAo

•

, '

Travessias, qlle te\Je o per
Cllrso de 1,5 Illil111etros. Na

categoria 40+, 111ais dLI8S
11ledalllas Cc)lll Elizal;,etll
BaV.,lrescll elll segLllldo e

Marlise Klelllélllil elll terCe
iro. OLlt'ro' bOlll resLlltadc)
foi de G LI s"t a vo Lopes,
ficallllo elll sétilllO lugar lla
categoria 14/15 allOS,

Participaralll aillda da

prova Alexalldre Venâllcio Ja
]ansell, Fábio Bellz,
Malloel Rodolfo Pereira e
•

Rafael Morita.
A pró x i nl a e tap a d o Solange Benz comemora o primeiro lugar e Marlise Klemann terminou em terceiro na categoria 40 +

•

,

,
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•
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•

, ,

Julirnar Pivatto

Motovelocidade '.

. ,

O piloto jaraguaense Luciano "Boca" de Oliveira ficou em

segundo lugar na 7a Etapa do Campeonato Catarinense de

Motovelocidade, que aconteceu no fim-de-semana em

Witmarsum. Mesmo com o título garantido, Boca resolveu.
participar da prova. Ele chegou a liderar até metade da provl;:
mas sentiu a mão (quebrada na prova de Brusque) e acaboLr.

•

perdendo a ponta."Estava sem treinar por causa da lesão.Agora
,

vou procurar me recuperar para participar da última etapa'Esta
prova acontecerá nos dias 9 e 10de dezembro, em Barra Velha.

,

-

Boca compete com patrocínio de Elite Móveis, Aguia Negra
Transportes,l 05 FM,Tim eChoppClub.

Automobilismo
o piloto de Guaramirim,
Cristiano Rosa (Gaboardi
Palitos Dentais) ficou em

terceiro lugar na 7a Etapa
da Copa Norte de
Automobilismo. O. resultado
fez com que categoria
Marcas ficasse bem

equilibrada,já que
Alexandre Frankenberger
ficou em primeiro e

Flaviano Ramos em

segundo. Com isso, apenas
um ponto e meio distancia
o primeiro do segundo
lugar. Rosa continua na

ponta, com 107,5 pontos,
. contra 106,5 de '

Frankenberger e 106 de
Ramos. A última e decisiva
etapa acontecerá em

Jaraguá do Sul, em data
ainda a ser confirmada.

Festival.
A Ajaffe (Associação
Jaraguaense de Futsal
Feminino) vai organizar um
festival de futebol suíço
para arrecadar recursos

para as equipes de base da
cidade. A competição está
marcada para o próximo
dia 19, no campo do Sesi.
Os interessados devem

procurar o professor
Maurício Berti, no telefone
9134-0616. O valor da

inscrição é R$ 150 e cada
equipe (vencendo ou

ganhando o desafio) ganha
um troféu com,emorativo e

mais dez churrascos. Cada
partida terá dois tempos
de 20 minutos e, se houver

empate, o vencedor será
conhecido na disputa de

pênaltis.

Pane
Uma pane elétrica atrasou em

•

. uma hora a viagem da
Seleção Brasileira com destino
a Frankfurt nesta segunda
feira.Antes de desembarcar
na Basiléia para o amistoso
contra a Suíça,a delegação fez
uma escala na Alemanha.

-

Previsto para decolar às 23h25
em Cumbica,o avião da Varig
saiu com uma hora de atraso,
depois que a equipe de
manutenção da empresa

. solucionou o problema. Desta
forma,a Seleção chegou a

Frankfurt apenas às 15h locais.
O vôo que veio de São Paulo
trouxe alguns integrantes da
comissão técnica,o lateral
Carlinhos,do Santos,e o
zagueiro Gladstone, do
Cruzeiro,convocado para
substituir Lúcio, lesionado,

Sedeem2008
O diretor geral da Fesporte,
Edrnar de Oliveira Pinto, :

recebeu no final-da tarde de .'

sexta-feira, um ofício
assinado por Mário Tomasi,
assessor do Prefeito de
Chapecó,João Rodrigues, ;'

solicitando a sede dos Jogos
Abertos para 2008. Será o
último ano da atual
administração que pretende
repetir os resultados
alcançados com o evento em

2005. A repetição de sede err)
tão pouco espaço de tempo
tem uma justificativa básica

por parte do presidente da

Fundação Municipal de
Esportes de Chapecó, Adair

.
'

Severianor'Contarnos com
,

uma infra-estrutura esportiva
completa, o investimento
será pequeno"

Desfalques
o torcedor do
Internacional, que já pensa
no Mundiallnterclubes,
espera que a maré de azar

no Barcelona continue.
. Depois de perder o
atacante Samuel Eto'o,
operado no joelho e

desfalque do clube catalão·
até o ano que vem, o time
espanhol tem rT1ais um
atleta de peso no

departamento médico. No

jogo de domingo, contra o

Zaragoza, o argentino
\

Lionel Messi sofreu uméj
fratura no pé esquerdo, e
precisará ser op�rado. Ele
deve ficar fora dos

gramados,por três meses.

•

•

Dois estádios
.

Empolgado com a virada
do Atlético-MG sobre o

Coritiba no último sábado
(3x2), o diretor de futebol
Ziza Valadares contou os

•

projetos que estão sendo
estudados para o

próximo dia 25, quando �
time fará a última partida
pela Série B, contra o ,

América-RN, no Mineirão. �
Segundo o dirigente, o "

clube lotará dois estádios:'
"

Além do jogo no "�
Mineirão, o Atlé,tico-MG ",

vai instalar telôes e ';

cobrar ingressos no

Independência para os

torcedores que não

conseguirem um lugar no
Estádio Magalhães Pinto.

.,

. I
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�� TÊNIS
Gustavo Kuerten já sabe quem será seu primeiro adversário
depois de nove meses afastado das quadras. Ele vai enfrentar na
primeira rodada do Challenger do Paraguai o austríaco Rainer

Eitzinger.

É CAMPEÃO: TíTULO VEIO COM DERROTA
•

JULIMAR PIVATTO

Nos aspirantes, o Rio
Molha ficou com o troféu
depois de empatar em
3x3 com o Guarani

,

CORUPA • Final tem de
ter vários ingredientes para
ser digna de uma -final.
Estádio cheio, jogo disputa
do, superação, vontade e

garra talvez s e j a m os

principais. E foi tudo isso e

mais um pouco que aconte

ceu
.

110 Estádio do Dom

Pedro, no dorn ingo, e m

Corupá. Mesmo perdendo
por 2x1 para o Noite à Fora,
o Guarani conquistou o

título do Cam p e o n a t o

Amador da Segunda Divisão
da Liga [araguaense, já que
havia vencido a primeira
partida, em casa, por 2xO.
Com sete minutos de jogo;

o Noite à. Fora vencia por

2xO, gols de .Seco e Moser,
mas o time do Bairro Rio da
Luz não desistiu e mareou

aos 43 do primeiro tempo,
corn Ditmar, gol que deu o

título ao Guarani, que ainda
,

CORREIO DO POVO
,

��VÔLEI DE PRAIA
Franco e Pedro Cunho derrotaram neste domingo Nalbert e

Luizão por 2 sets a O (19/17 e 18/15) e conquistaram a penúltima
etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, em João Pessoa, na
Paraíba,No feminino,o título ficou com Juliana e Larissa.

��VÔLEI
A Seleção Brasileira Feminina treinou ontem no "segundo" ginásio
da província de Osaka, chamado durante o Mundial de Osaka II. O
Brasil enfrentará Sérvia e Montenegro, amanhã, pela semifinal do
torneio.

• •"

,
•

• •

,

•

teve Márcio, como goleiro
menos vazado (sete gels
sofridos) e Edimar como

atleta revelação da competi
ção. O troféu de artilheiro
ficou cOin Em e r so n, do
Grêmio Garibaldi, com 13

gols e a equipe disciplina foi a
Ponte Preta, que levou 28
cartões amarelos.

,

O presidente da Liga
j a r a g u a e n s e , Rogério
Tom aze ll i, com emorou o

,

resultado e o sucesso da

competição. "Nosso objetivo
é levar o futebol aos bairros e

cOin o Guarani. Marcaram para
o time campeão Everaldo (2) e

Francisco, com Itamar (2) e

Sérgio descontando para o time

do Rio da Luz. O artilheiro foi
Edson (Tiipy), com dez gols

,

marcados. Eder (Guarani) foi o
goleiro menos vazado, sofrendo
18, Everaldo (Rio Molha) foi o

.

atleta revelação e o Cruz de
Malta B ficou com o troféu'

disciplina (28 cartões amarelos).
PIERD RAGAZZI DE FREITAS

•

,

isso vamos continuar fazendo.
Estão die parabéns as equipes e

os torcedores, a l
é

m da

organ ização, que fizeram
deste torneio um sucesso",
avaliou. A equipe campeã
jogou' com Márcio, André,
[air, Edi e Beto; Nunes,
Maicon, Patrola e Francisco;
Udo e Ditmar, entrando ainda
Anderson e Sérgio.

,

Entre os aspirantes, o título
ficou COll1 o Rio Molha, que
tinha vencido a prime ira

partida por 1xO e, no dornin

go, ficou no empate ern 3x3 Guarani (amarelo) perdeu para o Noite à Fora,mas acabou com o título,a defesa menos vazada e o atleta revelação
•

•

FALTA UMA RODADA: RESTAM DUAS VAGAS PElADÃO: CHEGANDO NA TERCEIRA FASE
,
,

'.

•

Trêse
•

UI

•

• • •

ri
•

e me os
,

erto e
<'
• • H

rvisao utsaasnauasva
/

}ARAGUA DO SUL·
Com Vitória e Caxias já
garantidos no quadrangular
final do Campeonato Amador
da Primeira Divisão da Liga
[araguaense, as duas últimas

vagas estão em disputa por três
equipes Atlético, Flamengo e

Cruz de Malta. E somente na

última rodada, no próximo
domingo, que se definem os
últimos dois classificados. O

Atlético, que perdeu para o

Flamengo por 1xO no último

fim-de-semana, está mais

próximo da vaga.' Basta

empatar com o Vitória, 110

próximo domingo, que. fica
•

com a vaga.

Já o r ubr o vn e gro do
Garibaldi deu um importante
passo para a classificaçâo com

. , , .

esta vitoria e agora precisa
vencer o Caxias, no próximo
domingo, fora de casa. J á o

Cruz de Malta, que perdeu por
2xO para o Caxias, tern de
vencer o lanterna joão Pessoa e

torcer para que o Flamengo
não vença o Caxias. No outro

jogo da penúltima rodada, o

Vitória goleou o João Pessoa

por 4x 1, fora de casa. Já l10S'

•

osno
I

aspirantes, Vitória, Cruz de
Malta e Flamengo já se

garantiram na semifinal. A
última vaga será disputada
entre João Pessoas e Caxias,
empatados cOin dez pontos na

classificação. O João Pessoa,
que perdeu para o Vitória por

}ARAGUÁ DO SUL· Das

quatro chaves da: segunda fase,
três já conhecem os classificados

para a próxima etapa do
,

Campeonato Aberto de Futsal.
,

A rodada do fim-de-semana
teve oito jogos e as três partidas
de hoje definem os dois classifi
cados da Chave L. AADF/Posto
Cidade/Soletex está ern primei
ro lugar corn seis pontos e precisa
ape lias de um empate, às 20h55,
diante do Borda Brasil, que no

sábado venceu os Amigos S/A
por 9x4 e ocupa a vice-liderança
com três. Já a Mundial
Contabilidade também tem três

pontos e enfrenta os Amigos
,

S/A às.19Ii45. As. 20hOS, Nova
Geração e Baga se enfrentam

para cumprir tabela, pelo Grupo
K. Os jogos acontecem no

ArthurMuller.
Pela Chave I, a Cargo

Brasil/Ex-Astros se classificou
em primeiro lugar ao derrotar

por 2x1 o Smurfs, que ficou com,
a outra vaga. A

Sociedade/Cavalete
Transportes venceu a Latoaria

Aristides/Lâmina Sul por 4x3 e

as duas acabaram ficando de
fora. Nó Grupo J; a Kíferro ficou

Belmec (preto) venceu o Baga e ficou com o segundo lugar no
Grupo K

5x2, enfrenta o Cruz de Malta
na próxima rodada e o Caxias, .

que perdeu por 3xO para o

Cruz de Malta, [ega com o
.

Flamengo em casa: No outro

jogo desta rodada, o

Flamengo venceu o Atlético

por 3xO.

, ,

com a primeira vaga ao vencer o

Bazar do Rau por 4x3 e o Noite
à Fora ficou em segundo ao

bater o Mega Tranze o

Pé/Kethlin pelomesmo placar.
E pelo Grupo K, a Baumann

terminou em primeiro lugar ao
golear aNova Geração por 8xO.
A Belmec ficou empatada em

pontos com a Baumann, ao ven
cer o Baga por 9x5, mas ficou

,

ern segundo nos critérios de
�

desempate. A p�imeira rodada
•

da terceira fase será amanhã.ta
partir das 14h15 eln local ainda
a ser confirmado, com os seguin
tes jogos Kíferro x Belmec,
Baumarm x Noite à Fora, Cargo

. ,

Brasil/Ex-Astros x 20 da Chave
Le 10 da Chave Lx Smurfs. Vale
lembrar que, a partir da terceira
fase, quem perde está eliminado.

PIERD RAGAZZI DE FREITAS
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