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41 DESMENTINDO: NIURA DIZ QUE ASSESSORIA DO GOVERNO FALHOU
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Dia de sol com algumas
nuvens e névoa ao amanhecer
Noite com poucas nuvens.

uma estatal, e deixou transparecer estar interessada na vaga.

Já o deputado Paulo Bauer poderá não voltar à Câmara

Federal, pois foi um dos três nomes indicados pelo partido
para as secretarias centrais.

A ex-titular Niura dos Santos garantiu ontem estar fora de

cogitação a possibilidade da Secretaria ser rebaixada à

condição de agência de desenvolvimento.A tucana também
revelou que o PSDB da região pleiteia cargo em diretoria de

71 Jaraguaense
conquista
conquista SuI�"
Americano

•

I
StRV

Poucos dias após conquistar o
campeonato vestindo a camisa da

Seleção Brasileira, Rodrigo Telles

já começa a pensar no Mundial de
2007 no México.

•

.. .

71D' �( chama Tinga e DeníIson

para completar Seleção Brasileira

Agora o grupo do Brasil está completo. Depois das dispensas
de Edmílson e Gilberto Silva, o técnico Dunga já pode contar'

, '

com os mais novos convocados - Tinga, do Borussia

Dortmund, e o jovem Denílson, do Arsenal.
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81Arnaldo Jabor fala sobre
cenário político' brasileiro
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51Rematríc.ulas nas creches
abertas até a próxima semana
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Já para os alunos novos o prazo para solicitar vaga vai do dia
27 de novembro a 1 o de dezembro.

31 TCE cobra tomada de contas

especial das prefeituras de SC
•

Os Supermer. I
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GIROLLA IMÓVEIS LTDA •
I
• •

Rua Barão do Rio Branco, 650 • Cenlto .. •
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Jaraguá do Sul· SC
I
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Fone (47) 3275·5000
girolla@girolla.com.br
www.gírolla.com.br

Breithaupt es ão atendendo

II II. II ente neste feriado
www.studiofm.com.br

(dia 15 de novembro).
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II ·EDITORIAL

-

A. reforma administrativa
.

anunciada pelo prefeito Moacir
Bertoldi, mas ainda não

detalhada, terá de ser

determínante em seu bojo para

que o terceiro aI10 do mandato

seja sinônimo de soluções
inadiáveis de problemas que
afetam . diretamente a

população como UIU todo. E são

muitos. A começar pela rede
. ,

municipal de saúde, uma

queda de braço travada há

algum tempo entre médicos
•

II CORREIO 0·0 LEITOR
,

apenas e quase diretamente do

próprio prefeito em esporádicas,
..

demoradas e custosas viagens a
,

Brasília. E preciso nomear
•

interlocutor permanente junto
às esferas federais com

capacidade de articulação e

disponibilidade full time. No
mesmo campo de ações, a

população usuária do transporte
coletivo precisa ser vista como

o sustentáculo, também, de
fundamental receita não apenas

para um segmento produtivo da

�"Partidos ponnccsdcvem ser atendidos na medida
em que disponibilizem profissionais capacitados. Ou,
então, buscá-los no mercado privado".

contratados pelo município e a

secretaria de Saúde. A
resistência pelo cumprimento
de horário estabelecido eIU

contrato tem causado
aborrecimentos diários àqueles.
que precisam destes serviços I1a

condição de pacientes e precisa
ser solucionada com atitudes

. . . " .

convincentes e viaveis para as

partes. Não cabem mais

remendos ou paliativos. A
humanização do trânsito,
embora não pareça prevista
CaIU a irnplantação do projeto
Transjaraguá, também está

intrinsicamente ligada à

reforma em andamento. Não

pode a negociação depender

II FRASE

iniciativa privada, mas também
para os cofres públicos. Neste

. ,; . . .

quesito, e preciso exigir o

cumprimento integral de
cláusulas contratuais na

contrapartida de aumentos das
tarifas sempre concedidos por
decretos e nunca discutidos

, . -

corn os usuanos, que sao os que
sustentam todo à sistema. A
caótica situação das estradas

interioranas,. retrato fiel do
sucatearnento do parque de

máquinas, também exige UI11a

I10va e urgente atitude do

Executivo, que também nestas

localidades engorda sua receita

anual. O drama da falta de

vagas eIU centros de educação
•

infantil, outra das promessas
embutidas na plataforma
eleitoral de 2004, também
precisa ser equacionado. A
segurança de pedestres e

ciclistas em suas pavimentadas

O CORREIO DO P.O);C
� ,

•
••

, .

e assunto que. precisa ser

rediscutido tecnicamente e
.

não apenas ter como alvo
dividendos políticos. Atrair
empresas para gerar trabalho e

•

renda é outro assunto que

exige à frente das tratativas um

profissional .experiente e

gabaritado. Enfim, um novo

sistema de gestão pública, que
encima as propostas de

governo feitas há dois anos

atrás, não se faz só com

nomeações de caráter

puramente político para
atender interesses de partidos
aliados. Muito menos

aplicando sistemas de rodízio
entre cargos disponíveis para

apaziguar os ânimos. Partidos

políticos devem ser atendidos
na medida em que

disponibilizem profissionais
capacitados. Se não os têm, a

busca tem de se dar no

, mercado privado. Que hoje, ao
contrário do sempre alegado
para justificar nomeações
políticas de resultados pffios,

.
.

, .

pagam menos que a propria

prefeitura se computadas as

. regalias que não são .concedidas
fora do serviço público..

•

A ferrovia pede 'passagem

Dispor as grandes metrópoles
•

de sistemas de transporte público
compatíveis com as necessidades

. básicas da população e garantir,
assim, a movimentação das

pessoas de fonna rápida, segura e

eficiente é umameta a se alcancat
. ,

Não existem, no entanto, soluções
para essas metrópoles que não

sejam as redes de transportes base
adas no sistema metroferroviário.
Daí a necessidade de implantação
de uma política de investimentos
continuados e priorizados para

• •
•

esse sistema.
,

Devemos priorizar o

transporte metroferrovíátio,
incentivar e incrernentar o seu

desenvolvimento, e integrá-lo aos

sistemas de ônibus com corredores
exclusivos. São Paulo, apesar de
contar com 328,6kln de linhas

férreas, sendo 58,6km de metrô e

270km de trens urbanos da
CPTM, se verifica a necessidade

urgente de ampliação desses

,

,I

sistemas. Está previsto que, até

2010, o Metrô/SP deverá ter

88,5kll1 e a CPTM 296,3kIn,
perfazendo urn total de 384,8kln
de linhas férreas.

Já 110 transporte ferroviário de

carga, os investimentos foram
alavancados a partir de �996, com
a concessão das malhas
ferroviárias. Isso possibilitou uma

mudança em todo o cenário da
indústria das empresas fabricantes
de materiais e equipamentos. As

.

encomendas de vagões foram

retomadas, sendo que, em 2005,
registramos produção recorde com
quase 7 mil unidades fabricadas, e
o faturamento, que era de R$ 180
milhões em 1996, atingiu R$ 2,5
bilhões em 2005.

De acordo com a Associação
Nacional dos Transportadores

•

Ferroviários (ANTF), a frota atual
de vagões é de 72 mil unidades e a

de locomotivas, 2,3 mil unidades
e, os números do setor indicam que

Paschoal De Mario é diretor do
Comitê Ferroviário do Congresso

. SAE BRASIL 2006
e assessor técnico do Simefre.

suas associadas são responsáveis
pela criação de quase 30 mil

empregos diretos e indiretos e por
investimentos que superamR$ 9,p
bilhões. Ainda segundo a ANTF,
as associadas planejam investirR$
2,35 bilhões em 2006, fechando o
ano com um crescimento entre

90/0 e
: 11 % sobre o volume

,

trahsportado em 2005, atingindo
435,7 milhões de toneladas (TU)
e 245 bilhões de Toneladas-

,

Quilômetro Util (TKU) ..
Temos então dois universos

diferentes sobre o mesmo modal,
que por um Iado carece de
investimentos e uma política de

transporte público de passageiros
mais efetiva, enquanto o setor de

transporte de carga caminha por
,;." """

conta propna apos a pnvanzaçao.
Mais detalhes sobre esses dois
cenários serão conhecidos no dia
23 de novembro, durante o Painel
Ferroviário do Congresso SAE
BRASIL2006.

,
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Brasil: As dificuld�des do agronegócio
Até a década de sessenta, apenas café e açúcar

. faziam sucesso nas terras brasileiras. Grãos e
•

outros alimentos essenciais eram cultivados
•

somente para a subsistência e consumo interno .

Não existia exportação. A extensa área

cultivável do nosso país eramuito mal utilizada
e as grandes propriedades tinham uma mínima

área destinada para a agricultura. Nas décadas

seguintes, a criação de um parque industrial para
a extração de óleo (principalmente de soja)
forçou o aumento da produção e,

conseqüentemente, das áreas cultiváveis. E,
finalmente, foi o Plano Real que proporcionou
um mercado mais seguro para os produtores e
impulsionou o setor, a partir de 1995.

Na primeira semana de novembro, estive
na cidade de Lucas doRioVerde,município com
pouco mais de 3 mil Km2 de área territorial no
interior mato-grossense que é responsável por
1% da produção nacional'de grãos (para efeito
de comparação, seu território responde por cerca
de 0,04% do território brasileiro).

O contato direto com os produtores locais
me fez confirmar uma questão de que já
desconfiava. O agronegócio, tão festejado e tão

.
bonito nos programas rurais da TV e nos

suplementos dos grandes jornais, também passa

por certas dificuldades. Existem, sim, aqueles
grandes produtores que exportam praticamente
toda a sua colheita e tem verdadeiras centrais hi
tech em suas propriedades. Mas também existem

os produtores que sofrem para igualarem os

�-\ .

•
- �

ganhos das vendas com os seus custos.
.,_ ....

As preocupações são inúmeras: Compra e,
manutenção de equipamentos necessários pa�j
acompanhar o avanço tecnológico e não correr>

o risco de perder ou prejudicar a produção. A
competição comos produtores norte-americaneso
e argentinos, os principais concorrentes, se toma
difícil devido as dificuldade no transporte. A tná!
vontade política fez com que o transpÓf\��}
rodoviário se tomasse o principal em nosso pa��i'
Justamente omais caro, que faz com que os prerbs
dos hossos produtos não sejam tão competitivbf!
quanto os que vêm de fora. Problemas de logística,
infelizmente, são freqüentes. Para reverter esse
quadro, os produtores acabam tendo que pagar-i
para plantar e as conseqüências são gravíssimss.»
Aí temos toda a cadeia produtiva prejudícadao
(manutenção do aparato técnico, qualidadeldor
plantio e da produção, etc). )GI'-'�

Em números, 2007 parece ser um ano de.
,

j:!:_;IJ

recuperação.A cotação de produtos como a sgja •

e o algodão estão em fase de recuperação, o �pe)
deve aliviar um pouco os produtores. Mas só isso

, '[3 �
não basta. Os produtores precisam ter mais

f
.

d
}lJ r

segurança no retorno inanceiro os seus.
,r. J

investimentos. Quem ganha corri isso não S.(9�
somente eles. E o produto brasileiro que vai para,

'.
I
I

o exterior valorizado e com a garantia de,
,

I

qualidade..
'

1 (1 ')

Cláudio Boriolà, consultor Financeiro, especialista 'e�)
Economia Doméstica e Direitos do Consumidor. � I,])

Gestão digital para pequenbs
•

Em pleno século XXI, é impossível imaginar
a vida sem tecnologia. No entanto, usar lápis e

papel ainda é realidade em muitos lugares do
Brasil. No mundo dos negócios, a

.
.

informatização é uma necessidade para as

empresas que querem se manter competitivas
no mercado. Mas ainda existem aqueles
estabelecimentos em que a velha caderneta

•

serve para anotar todos os dados financeiros
da empresa.

,

Em Santa Catarina, cerca de 600/0 das 350
mil micro e pequenas empresas não possuem
um sistema de gerenciamento. Muitos

empresários ainda recorrem aométodo manual
na hora de gerenciar seu negócio. De fato,
deixar de anotar as contas na caderneta e

passar a inserir dados num programa de

computador não é um hábito muito fácil de se

mudar,
Com um mercado " cada vez mais

competitivo, a Tecnologia da Informação é uma

aliada indispensável das empresas. Responder
com rapidez e eficiência as necessidades do
consumidor aumenta a chance de
sobrevivência e sucesso do empreendimento.
Para conseguir atender essas necessidades, os
gestores têm apostado em programas de

gerenciamento. Softwares que já são utilizados
11á anos por grandes organizações, começam a

ser adotados por micro e pequenas empresas.
Para auxiliar omicro e pequeno empresário

nessa transição operacional, a Federação das

Associações deMicro e Pequenas Empresas de
Santa Catarina (FAMPESC), em parceria com
o Centro de Tecnologia de Gestão Empresarial

-

r �"

• .! � I

,�I .f I
·

(CETEG) e a ASP Softwares, está lançando '�
Sistema de AutomaçãoComercial.O progra'rr{�
permite desde o cálculo do preço de venda IirJ

,�" r

O controle de todas as contas da empresa. M�l!;
do que informatizar os estabelecirnentçs
comerciais, a ferramenta possibilita que &s

empresários conheçam um pouco mais sobre

os,conceitos administrativos'e financeiros.

Hoje um dos principais entraves par,q. ?
entrada da informatização nas ernpresasjde
menor por,te é justamente a falta de informaçãê
sobre as vantagens geradas a partir da utilização
das modernas ferramentas de gestão. AI€m
disso, grande parte do empresariado aiddil
acredita naquela idéia de que os investi�eritq1
em informática são elevados.

r IV

'f ,-

O software da FAMPESC surgiu corá '9
I. I J

propósito de ter um baixo custo e permitir que
" '

todos. micro e pequenos ernpresárjos
catarinenses tenham acesso a um programa ,d§•

'computador onde possam inserir e organizar
seus dados com mais precisão e segurança. Nà
era digital, é imprescindível que os empresários
saibam utilizar softwares que auxiliem 'tfa
administração das empresas. A intormática só
vem auxiliar nosso setor de micro e pequerias
empresas que responde por 99% dos negó�i�
formalmente estabelecidos no Brasil e por 6Ó,ro
da geração de empregos. Esperamos que es�?
nova ferramenta incentive os gestores .a

abandonarem de vez a caderneta.
•

Clóvis Ferreira, presidente da Federação das
• •

Associações das Micro e Pequenas Empresas d'e
Santa Catarina (FAMPESC)

'r 'j
I
•

.

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

redação@jornalcorreiodopovo.com.br, ou por certa no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep 89251' 20
Caixa Postal19. É obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados).

'

Gente, como conseguiram fazer esse milagre comigo? Achei que era a lente
e brinquei: 'Posso levar para casa?"

• Regina Duarte, atriz, 59 anos, sobre o baselight, programa de computador CUJe a rejuvenesce em Páginas da Vida.
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SAÚDE: CÂMARA VAI OUVIR DIRETORES DE CORPOS CLíNICOS
_--

•

A.
,

afixação de placa em local
visível caiu os nomes, o horário
de trabalho e as especialidades
dos médicos que prestam
serviços secretaria de Saúde (o
que ainda não foi feito),
Michels disse ter participado

. com outros vereadores de
reunião caiu o secretário Sérgio
Ferrazza, médicos, membros do
Conselho de Saúde e

representante da Associação
Médica, . quando os

procedimentos cirúrgicos e

atendimento a consultas foram
definidos, Suposta ação
corporativista impedindo que
novos médicos estabelecidos na

,

C@iBO MACHADO

6fD

�f£uposta ação de

�rporativismo
tªwbém vai ser
qaesnorrada

.

,6::>!

::JGi'JARAGUÁ DO SUL- As 140
c-t��rgias represadas na

,

elf{'Jecialidade de

oOOtrinolaringologia deverão ser

reb11i,zadas através do SUS
,

(Sistema Unico de Saúde) até

dê�erribro deste ano, Além disso,
otWias 250 consultas na mesma

e���cialidade já agendadas serão
(Jô21 did A ., daten 1 as, garantia e o

v2JQbador e 'více-presídente do cidade ou de municípios

r�_g-islativo, [urandir 'Michels vizinhos utilizem as salas de

(�), Ele é autor de projeto de cirurgia dos hospitais São José e

Ih-rn 'f' d 1 [aragua também é assunto que a
er que oi aprova o pe a

C�mara estabelecendo prazo de Câmara vai debater quando da

cinco dias para atendimento de presença dos diretores dos

1 d
.

d corpos clínicos atenderem
cÁi!jlsu tas nos postos

.

e saú e

da rede-municipal. O projeto foi" requerimen to do vereador

vetado pelo prefeito Moacir Dieter Janssen (PP) para

Bertoldi, alegando "origem de explicarem em detalhes o

vício" (constitucionalmente, atendimento prestado através

não caberia a um vereador a
do SUS, Michels lelubro� d.e

bl�f��tiva). Bertoldi en�io�
investimentos pesados vem

,

mI-< ' d;,b .Ó,

'P'" 't'"
.' - ,1,-1', '" sendo feitos ..pela.jniciativa ,

u <L rt"'Vd'l'ro úS d; -propo,',ao
' -.'

.

- . • .

�.
" ..

.

-

fftWpràzo;d� quinze dias acatada Ij privada, pela prefeitura e pelo

!?i1-?:' Legislativó, 'incluindo a próprio Legislativo, que já

•

•

,

ARQUIVO

•

Cacá denunciou suposto movimento corporaíivista dos médicos
, -

destinou a obras e

equipamentos valores de sobras

orçamentárias. O vereador e

atual presidente do Legislativo,
Carione Pavanello (PFL), já
denunciou movimento
corporativis ta de médicos

impedindo a vinda para a cidade

,

, ' -

'lARAGuÁ DO SUL- Unico a

l?&ar' co n tr a um pedido de

�forrn:ações .dir ig id o ao

tIW::;tlc u tivo ques tioriando sobre

Qb1l empresa forneceu cargas de

M1�0 rolado para obras de

gf.;\y.ltalllento no bairro Nereu

tb'lJIlos, o vereador Ademar Braz
Winter (PSDB) começa a

):?reocupar o líder da bancada
't'u{[ana, .Eugênio Moretti Garcia.
!5'JJsde que assumiu a vaga de
't\"¥dhso Piazera Neto, hoje titular
�bsecretaria de Urbanismo,
m�nter' tem votado
iVvoravelnlellte a todos os

ãffifj).jetos do prefeito Moacir.

fur,toldi e" da mesma forma,
r)2�tra todos os questionamentos

�itos por vereadores da oposição.< . ri' "
,

,

� tucano, que é dono de uma
201::>

d _. I�presa e extraçao minera que
(t'e�[ra matéria-prima de rios da

1'é"gJ.ãd, 110 dia da posse disse que
f5e<U trabalho seria voltado a

projetos de defesa do meio

ambiente. Aborrecido corn a

postura co ns tr an.g e d o r a do

colega de partido, Moretti, qlle
t arnbé m preside o d ir e tó r io

municipal, sugeriu que a

imprensa indagasse a Winter
sobre os Inativos que o levam a

defender o prefeito já que o

PSDB é oposição ao governo do

município. Mas garantiu que o

vereador poderá sofrer sanções
quando da apr e se n ta ç

âo de

projetos polêmicos que mereçam
pas icioname n to da exec li tiva

tucana. "Se, de repente, a

votação de algum projeto do
Executivo merecer a

manife s tação contrária do
diretório e ele não acatar, por
certo tal atitude merecerá algum
tipo de punição", gar an t iu

Moretti. Willter elegeu-se por

quatro mandatos consecutivos.

Ern 2004, fico u na primeira
supl êricia. Naquele ano deu

declarações à, im p r ensa

ARQ

de outros profissionais em

especialidades 'carentes de
atendimento. A denúncia

ampliou-se para uma comissão
,

de investigação que acabou
concluindo não existir
nenhu lua anormalidade à
,

epoca.

UIVO

...

.

'.

Winter ocupa a vaga de Afonso Piazera, titular da secretaria de Urbanismo

feito o encaminhamento para o

TCE", explica. N esse caso, a

tornada de contas servirá para

apurar os fatos, identificar os

r e sp o ns áv e is e quan tificar o

preju íz o causado aos cofres

públicos. O presidente argumenta
que o Tribunal' não tem

condições de analisar todos os

levantamentos de aud ito rias
externas para dar o seu veredicto.
"Na própria Prefeitura é muito

mais fácil identificar as pessoas e
'

aqllilo que foi feito

irreglilarlnell te, para SOlnellte

,

•

.

,

J

pessoas.O vereador n ão foi
encontrado ontem para falar
s ob re

i

s e u voto c on tr
á

r io do

pedido de informações e de sua

postura quanto a projetos do
Executivo. (Celso Machado)

Prefeitu'ras são obrigadas a investigar irregularidades

-
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'tiora de pedir
Já que pelo desejo do governador reeleito Luiz Henrique da
Silveira (PMDB), o tucano Paulo Bauer continua com mandato
de deputado federal, nada melhor que saber de mudança na

Lei Orçamentária Anual para 2007. Agora, cada um dos

parlamentares terá, ao invés de R$ 5 milhões anteriores para
emendas individuais, R$ 6 milhões do orçamento projetado
para o ano que vem. Cada um terá direito a um total de 20, mas
300/0 dos recursos obrigatoriamente terão de ser destinados à
saúde. O aumento vai provocar uma despesa extra de R$ 594
milhões e, por isso, é hora de Jaraguá e região se garantirem,
Bauer tem dito que sempre prezou as prioridades e não as

individualidades. Traduzindo, garante que não olha partido e

nem prefeito para destinar recursos ao seu alcance.

. \
, Acontece que Luiz Hen�que já
acenou também para o governador
Eduardo Pinho Moreira como

provável candidato à sua própria
sucessão. Na dobradinha, LHS iria

para uma disputa até certo ponto
confortável ao Senado. Quer dizer,
'aquilo' no ventilador já foi jogado,
atiçando a ambição de três aliados
de peso.

Difícil
Carione Pavanello (PFL), Eugênio
Moretti Garcia (PSDB), Jurandir
Michels (PV) e Rudolfo Gesser
(PP), membros da Mesa Diretora,
decidem se o requerimento do
pepista pedindo a cassação do
prefeito Bertoldi será votado ou

não pelo plenário antes da

manifestação do Ministério
Público. Pela necessária cautela,
o placar indica 3 x 1. Contra.

Conversas
O feriado deste 15 de novembro
por certo vai servir para muita

falação ao pé de ouvido. De um

lado a troUpe aliada que gerencia a

prefeitura tentando ganhar tempo,
de outro a oposição, que não tem
unanimidade quanto à proposta de

cassação do prefeito antes de se

saber a posição a ser tomada pelo
Ministério Público.

Rémember
Por muito menos que as

irregularidade� apontadas pela CEI
do ISS devido pela empresa
Canarinho, o ex-deputado Ivo
Konell (PMDB) perdeu os direitos
políticos por oito anos. Mas à

época, quando ele era prefeito,
interesses diretos do Legislativo
estavam em jogo, inclusive os

salários dos vereadores, que
reteve por cerca de três meses.

Pode?
Aliás, ontem o prefeito Bertoldi deu
uma explicação no mínimo

. intrigante: admite ter cometido
alguma irregularidade na

. -

neoocaçao com a empresa
Canarinho, mas, segundo ele,
nenhuma ilegalidade, Perguntar
não ofende: como pode alguém
cometer uma lrreqularoade
estando respaldado por do
cumento legal, no caso uma lei?

No bolso
A vice-prefeita Rosemeire Vasel

(sem partido) manda aviso para
tranqüilizar os cerca de 2,800
servidores públicos do município:
neste dia 30 de novembro a

prefeitura deposita os valores
correspondentes ao salário do
mês e décimo terceiro salário.
Desfaz, assim, o clima de tensão
entre a categoria. Havia conversas

sobre falta de provisão de recursos.

Jogo duro
Nunca se viu tantos 'capacitados'
e 'qualificados' de partidos
políticos, qualidades que a terceira
etapa da reforma administrativa no

govemo estadual exige para as

secretarías de desenvolvimento
regional. Engana-se quem pensa
que a redistribuição de cargos vai
se dar de maneira pacífica entre

,

PMDB, PSDB e PFL. E briga de
foice no escuro.

De olho ,

Florianópolis (CNR/ADI) -

Irregularidades apontadas pelo
,

lis ciªt,e,rna de controle interno, das
,00 lr(feituras ou por pareceres de

auditorias externas contratadas
terão que ser investigadas
ocallnellte, e, não apenas
comunicadas ao Tribunal de
Contas do Estado (TCE) 'para que
ele fiscalize, corno vem ocorrendo.

De acordo com o presidente do
Tr ibuna l, conse lheiro Otávio
Gilson dos Santos, os gestores

.__.......'J,Jlicos, especiallnente algul1S
prefeitos, contl�atavarn auditorias

externas para fazerem
de terminados levantamentos,
especialmente no instante ern que
. '

assumiam o poder substituindo
'

outro prefeito. "Os problemas
eram constatados e o prefeito não

tornava ne nhurna outra

providência a não ser encaminhar
essas auditorias externas para o

TCE examinar, O que estamos

d e te rm inando agora é que o

prefeito, ao ser ill formado sobre a

irregularidade, que ele instaure

Uilla tOlllada de çOlltas especial e
só depois dela cOllcluída é qlle seja

• I.

, 1. .,

-

,

•

afirmando que a população
nun ca esteve intere ssada em

projetos debatidos na Câmara de
Vereadores e, sim, ern soluções
im e d ia tas para p e q u e no s

prob l e ma s que afe tam as

depois encaminhar ao Tribunal",
destaca. A regra vale para todos
os órgãos fiscalizados pelo TCE,
A decisão normativa do Tribunal
foi aprovada na semana passada
e reforça a de te rminaç ão já
prevista 110 artigo 10 da Lei

Orgânica do Tribunal de Contas.
"Essa nossa resolução não é algo
novo. Estamos ape nas

normatizando para que o gestor
público não alegue ignorância. E

- .".,

quem nao curnpnr, esta sujeito a

ser respollsabilizado", alerta
GilsOll dos Santos.

�\

Aliás, o senador Leonel Pavan,
eleito vice-governador, já recebeu a

missão de Luiz Henrique. O tucano
vai supervisionar diretamente todas
as SDRs. O objetivo é claro: ao
senador foi prometida a candidatura
a governador em 2010. Vai tentar
atropelar pretensões já
manifestadas pelo senador eleito
Raimundo Colombo (PFL).

Enrosco

•

Esperando
Vereador Jaime Negherbon há dois
anos tenta trazer para Jaraguá do
Sul mais um cartório de tabelionato.
Recebeu promessa formal de um

juiz desembargador de que no ano

passado isso aconteceria. Ele até
elogia os serviços prestados pelo
único cartório do gênero, mas acha
que Jaraguá, com os seus 130 mil
habitantes, precisa de uma segunda

-

.

opçao,

E agora?
.

Site do PFL informa que o diretor
técnico da Celesc, Eduardo Sitônio,
homem de confiança do govemador
Eduardo Pinho Moreira, conversou
ontem com o prefeito de Blumenau,
João Paulo Kleinübing, que não

apoiou LHS, sobre as eleições de
2008. Segundo a nota, Pinho '

Moreira é "o nome natural do PMDB

para disputar o govemo do Estado
em 2010".

Quem entende?
Govemador Eduardo Pinho Moreira,
que em janeiro assume o comando
da Celesc, garante que Santa
Catarina não corre o menor risco, de
um novo "apagão" nos próximos
anos. O governador reeleito Luiz
Henrique da Silveira, que descansa
com a mulher na Argentina, já
agendou o assunto com o Ministério
das Minas e Energia corno

prioridade das prioridades.

Liberando'
Câmara dos deputados analisa
projeto do deputado Cezar Schirmer
(PMDB-RS), que isenta
caminhoneiros, motoristas de
empresas de transporte de cargas e

taxistas do pagamento das taxas

para expedição e renovação de

registro e porte de arma de fogo,
como instrumento de defesa
pessoal. Para quem já tem

,

autorização de porte da Polícia
Federal.

,

,

•
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, Voto secreto
Projeto qU€ trata do fim do voto secreto nas deliberações da
Assembléia Legislativa gerou debate caloroso na reunião de
ontem da Comissão de Constituição e Justiça. Assinada pela
bancada dO.PT, a proposta segue a mesma estrutura

'

recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados, que vem

trabalhando pelo fim do voto secreto nas deliberações
parlamentares. Líder do governo João Henrique Biasi (PMDB)
entrou com pedido de vistas. '
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IPVA Ataque

I

I

Na reunião, a comissão também
tratou do projeto de lei do
Executivo, que institui a isenção
do IPVA para motos de até 200
cilindradas, que representam
750/0 da frota catarmense. Foi

aprovado, No período eleitoral, o

tema, gerou polêmica, já que os

dois principais candidatos ao

governo se apresentaram como'
autores da proposta, Em jogo
estavam quase 500 mil votos,

"Não basta descentralizar.
Isto é solução física, pois o

, poder de decisão continua
concentrado em

,

Florianópolis", Palavras do

.deputaco estadual Afrânio

Boppré, em referência a

nova reforma administrativa
,

que o governador reeleito
encaminhará à Assembléia
Legislativa em fevereiro.

Boppré é o único deputado
do PSOL e por este motivo
foi o candidato de mais peso
do partido. Ainda assim não

conseguiu se reeleger,

Espaç�
Também com relação aos

cargos na estrutura
descentralizada do governo, os
tucanos da região ocupam hoje
30% das vagas na SDR de

Jaraguá do Sul. Diferente da
maioria das secretarias, onde o

percentual médio de ocupação é
de 20%, Para o próximo governo,
a meta do PSDB é ter uma

participação de pelo menos 25%
no âmbito das secretárias.

Dúvida
Ern seu Blog na internet" o

vereador Terrys da Silva

(PTB) pede a opinião dos
internautas sobre a posição
que deve tomar com relação
ao requerimento protocolado
pelo vereador Rudolfo
Guesser (PP) para abertura
de processo de cassação do

prefeito Moacir Bertoldi (PL),
"Não gostaria que isso tudo
fosse �ma espécie de palco
político, mas não podemos

,

, fugir a responsabilidade da
nossa Casa de Leis", afirma,

Ouvidos \

Bancada do PT no Senado

espera que o presidente
Lula tenha uma

, - '

comurucaçao mais

Sinalização
Ausência de sinalização,
horizontal nas lombadas de

Corupá motivou indicação do
vereador Everaldo Mokwa (PP),
aprovada na última sessão da
Câmara, Colocação de tubos,
aterro de rua e relocacão de

>

postes foram as outras
proposições apresentadas pelos
vereadores esta semana,

, ,

proxima com os

senadores do partido e da
,

base do governo na Casa,
segundo informou a

senadora Ideli Salvatti.
Segundo ela, nos

primeiros quatro anos de
mandato, Lula só recebeu
uma vez a bancada

,

petista, que também
reivindica a liderança do
governo no Congresso,

.. INFORM'ATIVO ACIJSf.,l
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
!!'jDl}$l'RIAL or. JA'IAGU,\ DO SUt

�
APEVI

'Gerenciamento de Riscos em Projetos
Com o objetivo de conduzir os participantes a identificar e

entender o gerenciamento dos riscos associados aos seus
•

projetos, considerando todo o ciclo de vida dos mesmos e
-

sensibilizá-los à importância do tema em questão, o curso é

dirigido a profissionais com interesse de aperfeiçoa
conhecimentos e habilidades fundamentais para um bom

desenvolvimento deprojetos. Conhecimentobásicoconceitual
de Gerenciamento de Projetos é pré-requisito par:
acompanharoPrograma, que abrangeConceitos introdutórios;
Visão Geral de'Gerenciamento de Riscos; Planejamento de
Gerenciamento de Riscos e Controle eMonitoramento dos
Riscos. Os instrutores são certificados pelo PMI, pós
graduados e comexperiênciamédia de 15 anos. Será realizado
nos dias 27 a 30 de novembro, das 18h30 às 22h30, no
,CEJAS. Investimento de R$ 600,00 (Associados) e de R$
650,00 (outros interessados), commaterial didático, coffee
break e Certificado. Inscrições na ACIJS, fone (47) 3275
7059, e-mail capacitacaozts'acijs.com.br;

•

•
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PLEITO: PSDB DA REGIÃO QUER CARGO EM DIRETORIA DA CELESC, CASAN OU BADESC
'

•

/

•

CAROLINA TOMASELLI

� Garantia é da ex-titular
Niura dos Santos, que
',participou de reunião da

direção tucana

Jaraguá do Sul-A Secretaria
de Desenvolvimento Regional de

-

, Jaraguá do Sul não será rebaixada
à condição : de agência de
desenvolvimento, por conta da
terceira reforma administrativa a

ser promovida pelo governo
,

estadual.A garantia é da ex-titular
da SDR, Niura Demarchi dos
Santos (PSDB). "A, estrutura não
vai mudar. Isto está fora de

cogitação. .Entendo que (o
anúncio) foi mal colocado na

mídia por parte da assessoria do

governador", afirmou ontem aoO
Correio.

N a condição também de

segunda suplente do senador
eleito Raimundo Colombo (PFL),
Niura participou de UIDa reunião

da executiva estadual do partido
na ' segunda-feira, ern

Florianópolis. Representando o

PSDB da microrregião, ela

entregou um documento em que
,

os tucanos reivindicam cargos,
•

,

incluindo a titularidade da SDR e

no âmbito das estatais e secretarias
•

centrais.

Com relação a este último

pedido, de participação em UIDa

secretaria setorial - Educação,
,

, Saúde, Cultura, Infraestrutura -, a
tucana adiantou que dificilmente
os tucanos da microrregião serão

con-templados. Isto porque, de
acordo com a decisão da direção
estadual da legenda, os nomes

indicados serão o dos deputados
estaduais eleitos Dado Cherem e '

Gilmar Knaesel, respectivos ex

secretários de Saúde e Cultura,
Turismo eEsporte.

"E estamos incluindo nesta

lista o deputado federal Paulo
Bauer; para possivelmente ocupar
urna vaga na Educação. Como ele
é da região Norte, seríamos

conternplados desta forma",
anunciou a suplente.de senadora,
informando que o partido optou
por privilegiar, nas indicações,
nomes ';Iue participaram
diretamente da eleição, como
candidatos a deputado. Se Bauer

ocupar cargo no governo, quem
assume a vaga na Câmara Federal
no lugar de Mauro Mariani,
(PMDB), confirmado para a

•

•

concentrado na proposta de
enx ugam ento da m áq u in a

adrninistrativa, incluindo o

levantamento das prioridades
com base no orçamento de

2007, projeto que será

encaminhado para a Câmara
de Vereadores nos próxim.os
dias.

A reforma elD si, explica, se
dará em j aneiro do próximo
ano, quando serão exonerados
o cu p a n te s de cargos
comissionados e gratificados
(concursados que são

promovidos para cargos de

confiança}, ern número a ser

,

medidas provisórias, COlll0 por

exemplo, do aumento aos

aposentados.
Para o deputado Francisco

de Assis, líder da bancada do PT
na Assernblé ia, a medida
confere transparência aos atos

dos deputados dentro do

parlamento. "O eleitor que

deposita o seu voto, a sua

confiança em alguém, espera

que isso seja possível medir. E
só consegue medir e saber a'

forma que .0 deputado esta
atuando quando estas votações
forem abertas", argumenta. O

, deputado acredita em efeito
cascata, podendo a aprovação
na Assembléia ser seguida pelas

,

I
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Futuro'
,oI: I, Segunda suplente de senadora, a

tucana Niura Demarchi dos

-c
Santos demonstra interesse em

Is';' assumir ,outro cargo de
. representação no governo queat)

não necessariamente voltar à
XBi titularidade da Secretaria de
lEI I Desenvolvimento Regional de
:lU 1 Jaraguá do Sul. A diretoria do
()J', Badesc parece lhe apetecer,

,

,

���'" �
Niura foi taxativa: 'Jaraguá vai permanecer com a mesma estrutura"

de 'aillda do Badesc (Agência de

Infraestrutura, será o segundo Fomento do Estado de Santa

suplente da coligação, Acélio
Casagrande (PMDB).

SegundoNiura, a expectativa
dos tucanos de [aragua do Sul e

região é concentrada ern torno da

nomeação para UIDa diretoria de

estatal, COIDO aCelesc e Casan, ou

Secretaria estadual

Catarina), "São cargos que dão
visibilidade política e técnica, Ser
secretário é muito born, mas ter

UIDa diretoria é muito im

portante", declarou a ex-secretária,
demonstrando inclinação para

ocupar UIDa das vagas.

,

Economia gerada pela reforma vai para infraestrutura, anuncia Rose
}ARAGUÁ DO SUL - Os

r e c ursos, ,aillda n âo

mensurados, que o governo

municipal pretende e cono

miza- COlD a reforma adminis
tr<àtiva e política serão

revertidos, pr incipalmen te ,

para obras de infra-estrutura,
informou ont em a vice

prefeita Roserneire Vasel (sem
partido). Segundo ela, esta é a

pr incipal reivindicação da

'comunidade, especialmente 110

que se refere a obras ern vias

públicas COIDO asfaltamento.
A vice-prefeita também

informou que seu trabalho está

determinado e ainda n ão

informado pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL). Alguns
servidores concursados,
segundo ela, também poderão
ser convidados a ocupar cargos
de confiança. "Tudo está sendo
estudado caso a caso, até

porque para algumas áreas

precisará ser feito concurso

público", explicou, citando a

necessidade de fiscais' de

tributação, médicos para o PSF

(Programa Saúde da Família) e

profissionais para a Educação,
entre outros.

Rose Vase I também salientou

que a reforma é necessária diante
das dificuldades financeiras pelas
quais tem passado a

adrninistração, que no último
111ês registrou queda de R$ 600
mil apenas na arrecadação do
ICMS. ''As críticas vêm a todo
momento. Quando fazemos a

reforma 'somos criticados,
quando fazemos também, só que
o govemo precisa fazer", disse,

"

ao ser questionada sobre as

insatisfações demonstradas por

alguns dos partidos que fizeram

parte da aliança municipal nas
'nomeações para os cargos de
confiança. (Carolina Tomaselli)

.Firn do voto secretoé analisado na Assembléia Legislativa
entendeu-se que o voto secreto

até que isso já vem só poderia ser eliminado na

acontecendo, independente do eleição de presidente e da mesa.

exemplo que a' Assembléia Nas demais matérias, estávamos

possa dar, um exemplo é a compelidos, por força de
-

Câmara de Joinville. Agora, se determinação da Constituição
a Assembléia aprovar, as Federal, a manter o voto secreto

Câmaras de Vereadóres devem mesmo contra vontade. E essa

todas seguir na mesma linha", questão precisa ser revista e re-

acredita. analisada agora", explica. Na
Na reunião de ontem da Câmara dos Deputados, 'o

,

comissão, deputado João presiderite Aldo Rebelo

,Hellrique Blasi, líder do pressiona QS federais para

governo na Assembléia, pediu votarem o fim do voto secreto.

mais tempo para estudar a Aprovado 11a instância federal,
proposta e analisar a sua as demais Casas legislativas
constitucionalidade. "Há dois devem seguir o exemplo, sem

medo de atropelar a'

Constituição Federal.

Câmaras de Vereadores. "Acho

/ '

anos esta materia esteve ern

deliberação e, na oportunidade
•

•

) It I
' ,

,I)';)
-.. 1-" ! J '

'

"'"
I

FLORIANÓPOLIS (CNR/
ADI),- A exemplo do Câmara
dos Deputados, que' está prestes
a votar o fim do voto secreto, a
,

'Assembléia Legislativa, já
analisa proposta de igual teor.

,

O projeto de' emenda
,

constitucional, de autoria do
bancada do PT, tramita na

,

Comissão de Constituição e

Justiça. Atualmente, apenas os

,votos para eleição da Mesa
Diretora e da Presidência da
Casa parlamentar catarinense
são abertos. ElD Brasília, o fim
do voto secreto já passou por
todas as comissões da Câmara,
só não foi votado ainda em

função da pauta trancada com
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SEM LUGAR: FILA DE ESPERA TEM CERCA DE 1.500 NOMES

�
:��' Escolas abrem período de procura has primeiros dias de dezembro

.

I;)I�I

•

KELLY ERDMANN

�Alunos novos têm
prazo para pedir a
vaga entre os dias
27 e 10 de dezembro

}ARAGUÂ DO SUL - Os pais
, ' -

que, 110 proximo ano vao

precisar deixar os filhos elll

creches de J araguá do Sul
devem ficar atentos. Começou
ontem, terça-feira, o prazo para

" as matrículas obrigatórias de
alunos já atendidos por uma

I das 23 instituições existentes
, , '

_ IlO municipio.
4" Conforme explica. o
:. secretário de Educação, Anésio

Alexandre, essas crianças têm
prefer

ê

nc ia pelas vagas,
atualmente totalizadas ern

3.800.' Para solicitar a
.- /' /.

renovaçao e n e cessarto

_)i_ procurar o Centro de Educação
r: I, Infantil na qual elas estejam
(li,. ' inscritas até o dia 24, sexta- .

·!�i;-:: feira.
" 1, -' Quem nunca se cadastrou,

,
,

-I, ' ()U tentou a vaga e rn ano s

. 1:;- .anteriores e não conseguiu,
[,1;; tem mais ulna chance a partir

Lie 27 de novembro até 1 o de
.,

d e zembro. E que dur an te

aquela se rn an a as creches
Q recebem os pedidos para�J •.._,

matrículas novas.

")"1'" Além disso, esses pais têm

,,1 ,1,;, de pres tar a tenção à outra

,; data. A, Secretaria de.
()!'I Educação jaraguaense fixou
or),) entre os sete e 12 do mês que

,

')1, vein o prazo para a

,,1., confirmação das vagas.

h (. solicitadas. Outra informação
o, a ser marcada no calendário é

• c •
•

Da mesma que nas creches,
�,;�. os alunos com idade para cursar
')1 J as séries do Ensino Fundarnen-

lIt!_..

/;::) tal também precisam renovar

a matr ícula ou pedir vaga
referente a 2007. Nas 33 escolas

municipais, os cerca de 12.700
estudantes têrn de 4 a 8 de.

';:1 .. dezembro para o r e cadas
I,II 'tramento. Já os novos devem

. ' . •

I

•

\.
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.

Cerca de 1500 crianças estão fora das creches por falta de vagas

quanto os dias reservados às

matrículas desses alunos: 29,
3,0 e 31 de janeiro e 1 o e 2 de
fevereiro de 2007. Conforme

explica Anésio Alexandre, o

início das atividades n as

creches no próximo ano não

está definido, ao contrário do
término ern 2006. Ele confirma
o começo das férias para 15 de
d e.z.embro, sexta-feira, lem
brando que entre 18 e 20 do

deixar os filhos. O encerramento

adrninistrativo fica para o dia 21
de dezembro, quando as creches
fecham as portas .

,

HORARIO E DEMANDA

De acordo com o secretário Anésio Alexandre, o objetivo
principal em 2007 é diminuir a fila de espera existente nos 23
centros de Educação Infantil de Jaraguá do Sul, Hoje pelo menos

1,500 crianças estão fora das creches mesmo tendo solicitado
vaga com antecedência, Segundo ele, uma das maneiras de
reduzir esse número é passar o atendimento de oito para quatro
horas diárias, mudança já confirmada e que passa a vigorar no

. ,

proximo ana,

. ,

mesmo mes, os centros

funcionam em regime de plan
tão. Esse período é reservado aos

pais que ainda estão nos locais
de trabalho e não têm com quem

,

fazer isso 110S dias 11 e 12
também do Inês que vem.

Para quem vai ingressar ern
algu Ina das 32 ins tituições

.

estaduais da região coberta pela
Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Jaraguá do Sul deve garantir a

vaga entre 30 de novembro e 4
de dezembro. OS 110VOS fazem

o mesmo procedimento em 5,'
6, 7, e 8 do próximo mês.

Conforme Deni Rateke, da
Gerência Regional de

Educação, os alunos que

querem estudar 110 1 ª ano do
Ensino Médio no Colégio

.

Abdom Batista precisam p'assar
por ll111 sorteio. As inscrições
vão de 20 a 24 de novembro,

na entidade. Da mesma

maneira, o Colégio Valdete
Piazera também aderiu ao pro
cesso por causa da quantidade
de crianças interessadas nas

vagas oferecidas. Nessa

instituição a renovação de
matrícula é no mesmo período
das outras escolas estaduais da

,

, -

regiao.

,

;",' I-rr
' .

. /1:, Secretaria de Educação recebe inscrições para vagas de ACT's
, J I� - .

,

}ARAGUÂ DO SUL - Segue
até O' próximo dia 27 de

novembro, segunda-feira, o

h'
prazo para as inscrições de quem

,

, ) I
. .

quer concorrer no processo
seletivo de funcionários

-
'

r; ", I 1temporários ern esco as e

creches de [aragua do Sul. Os

ACT's, como sâo' chamados,
podem se cadastrar para as vagas
de professor, admínistrador,
supervisor escolar, recreadqr
e atelldente de berçário. O

•

. \ _)

I
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,

-

, ,

primeiro passo para os

interessados elll uma das vagas
é acessar o portal da Prefeitura
(www.jaraguadosul.com.br) e

preencher a ficha de inscrição.
Depois, a indicação é entrega
la nas unidades escolares

municipais dentro do prazo

estabelecido e entre as 71130 e

I1h30 e das 13h às 1711. Vale
lernbrar que os candidates
devem a'llexar todos os

dOcllll1entos solicitados 110

edital, também disponível
para consulta no mesmo site.

. A divulgação dos
escolhidos vai ser feita em 6
de dezembro, quarta-feira. Os
dois dias segu intes, 7 e 8,
ficam reservados para os

,

possíveis recursos e em 13 do
, .

Ines que ve.ln sal a

confirmação dos nomes .de

nos dias 18 e 19, na Secretaria
de Educação.

Segundo o edital,' os
critérios estabelecidos para a

contratação dev em ser:

tempo de serviço no

magistério e habilitação para
a. área inscrita. Caso ocorra

empa t e nessa seleção, é

escolhido aquele que for
casado e COll1 idade e número
de d e p e nde n te s rn a i o r e s,

(Kelly Erdmann) ,

, ,

q u e rn val a ssum ir as

colocações de ACT's. [á .a

escoilla das vagas será feita

•

-., .
,
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Comunidade ganha praça linear

}ARAGUÂ .DO SUL - A

adrninistração municipal
,

inaugurou na manhã de Oiltern,

14, a primeira praça linear do

projeto Ecofuturo, desenvolvido
pela Fundação Jaraguaense de

Méío Ambiente (Fujama).
Localizado à frente da Escola
Maria Nilda Salai, no Bairro Tifa

Martins, o espaço vai contar com

20 bancos de madeira e dez lixeiras
de plásticos, além de árvores

recém-plantadas nos arredores.
De acordo com o responsável

pela Fujama, Carlos Alberto Dias,
ainda falta parte da calçada e a

colocação de grama em alguns
pontos da praça para que ela esteja
completamente pronta. Mesmo

. assim, a comunidade pode u tiliza
la, já que a etapa seguinte fica para

o início de 2007.
No total foram investidos R$

,

15 mil nessa construção, sendo
parte do orçamento vindo de
multas negociadas. entre
empresas infratoras e a Fundação
de Meio Ambiente. Conforme

Dias, cerca de 70% do valor
reservado para esse tipo de obra
são financiados por termos de

ajuste de conduta e os 300/0

restantes, custeados 'pelas
secretárias da Prefeitura.

No proximo dia 21, terça
feira, essa parceria é responsável
também pela inauguração do

bosque anexo à Escola Max

Schubert, no Amizade. No final
.. daquela semana, é a vez do bosque
do Bairro Tifa Martins ser aberto
à comunidade, (KE)

,
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30%
desc,

'li' de 16.jan.07 a 15.fev.07
'li' aulas de 2a a 5a,

-

'Ii' 3 x R$ 190,00 • cj cheque
'li' material incluso

•

I
I .

o
Q
.-

f/)
.(\)

rt �
>
._

z
*

,:: ' -

a
.'

Rua Domingos da Nova, 227
(em frente à Circuito Veículos)
fellows@netuno.cool.tir

IDIOMAS

• INDICADORES ECONÔMICOS
-

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,147 2,149 It

PARALELO 2,260 2,360 11

TURISMO 2,097 2,243 It
,

EURO
COMPRA VE.NDA
2,734 2,735
PESO (Argentina)

11

11

0,523 . 0,523
•

'''i'!?0UPANÇA .

·PONTOS OSCILAÇÃO
It BOVESPA 41401 -0,48%
11 DOW JONES (N. York) 12.218 0710/0

1J MERVAL (B Aires) 1.909 0,980/0

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -139%

0,688

• CUB novembro
• j",� ""�.,,-' �.

R$ 895,50
,
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MARECHAL DEODORO: PRIMEIRO PRESIDENTE DO PAís
I

•

,

,
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VEJA O QUE FUNCIONA NO FERIADO

•

� Reprodução de jornal
de 1889 resgata dia
,em que a República '

foi proclamada
JARAGUÁ DO SUL - O

adm in is tr ador e advogado
Walter Varella, 71 anos,

carrega fragm ent o s

import.antes da história do
Brasil não apenas na memória,

II mas também nas próprias

11., _o, llnãos. Proprietário de u rn

:i
.

:belíssimo acervo de

reproduções de jornais antigos,
'seu Walter cori ta que o

material lhe foi enviado via

correio 11a década de 1960, por

DAIANE ZANGHELINI

• J'ltRAGtJÁ .DO SUl.
�O""=-S'�"��=",h'�IMW,.""""" a" " _.� �__

Prefeitura: Não trabalha, e volta na quinta-feira. ,'o ,." ,.
. Saúde: Os postos de saúde fecham e voltam ao normal na quinta

feira, mas os hospitais funcionam normalmente,

Educação: Recesso escolar, volta na quinta, ,

Transporte Coletivo: Os ônibus trabalham em horário de domingo e'
feriado,

\

Comércio: No Shopping Breithaupt funciona somente as áreasde
lazer e alimentação, os supermercados da rede funcionam
normalmente. Os supermercados Angeloni abrem das 9h às 22h. E
os supermercados Brasão funcionam das 8h às 20h,

•

CESAR JUNKES
,

uma editora que publicava urn

folhetim de quinzenal
chamado "Nosso Século,", que

,

trazia fa tos e fotos sobre a
,

história do Brasil.
Desde então, a coleção

segue a mesma rotina que o
,

dono: todos os dias, o arquivo
é levado de casa (em Joinville)
para o trabalho (em Jaraguá do

.

Sul] e vice -versa. "Quando
tenho Uln tempo sobrando,
aproveito para ler e relembrar
os fatos históricos. Também

gosto de observar as mudanças
gramaticais que aconteceram

COIn o passar do tempo ",
explicou.

Seu Walter tem hoje 22
,

�
I
£

I Prefeitura: Não trabalha, e volta na quinta-feira., .

., .

Saúde: Os postos de saúde fecham, mas o pronto-afendimento do
hospital funciona normalmente,

.

. , ," ,', _

Educação: Recesso escolar, volta na quinta.
Transporte Coletivo: Os ônibus trabalham em horário de dorninqo e

feriado.

!"""'--'""? "fit i � t\\l% � \3' ; i � '" «1\'m«=""'f-fitmW""#!W*:="'-'{iNf'¥ X" =;'¥=Wfoi!W' ,'"' 'x, tit """'-"P'" • '.,,'."':"w......."""""'''''
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Prefeitura: Não trabalha, e volta na quinta-feira.

,

Saúde: Os postos de saúde fecham, e voltam ao normal na quinta-
, feira,

Educação: Recesso escolar, volta na quinta, • '

Transporte Coletivo: Os ônibus trabalham em horário de domingo e

feriado,
•

CORUPA
'

,.
; •
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Prefeitura: Não trabalha, e volta na quinta-feira,
Saúde: Os postos de saúde fecham, mas o pronto-atendimento
funciona. ,

. '

Educação: Recesso escolar, volta na quinta. '
,

.

Transporte Coletivo: Os ônibus trabalham em horário de domingo e

feriado,

I •

,I

.

� , ,

O QUE FOI A PROCLAMAÇAO DA REPUBLICA

No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu
o Conselho de Ministros e seu presidente. Na noite deste mesmo dia, ele assinou o manifesto proclamando
a República no Brasil e instalou um' RE�ROOUÇAÕ

governo provisório, Marechal Deodoro era ,
.""

chefe da facção do exército do Rio de
Janeiro que era favorável .à libertação dos
escravos.

Após 67 anos, a monarquia chegava ao

fim, No dia 18 de novembro, D. Pedro II e a

família imperial partiam rumo à Europa,
Tinha, início a República Brasileira, com o

Marechal Deodoro da Fonseca assumindo

provisoriamente à posto de presidente do
Brasil. A partir de então, o país seria

governado por um presidente escolhido'

pelo povo através das eleições,
A crise do sistema monárquico brasileiro
foi resultado da falta de apoio popular e o

descontentamento de vários setores
sociais com o governo de Dom Pedro II,

\ '

que estava cada vez mais afastado das '

decisões políticas do país,

A ,

VOCE SABE PORQUE HOJE E FERIADO?

,

"E a passagem do império para a

república, quando o país passou a
,

ter um presidente",
Anderson Tecilla, 22, gerente

administrativo

Walter Varella relembra história lendo jornais antigos
,

reproduções de matérias

jornalísticas publicadas entre

as últimas décadas de 1800 e

as primeiras décadas do século

passado. Entretanto, ele não

sabe ao certo quantos
exemplares ganhou da editora
na época, pois alguns já foram
doados para museus. "Lembro

que recebi essas reproduções
quando o folhetim parou de

circular, mas não lembro se

cheguei a fazer assinatura",
comentou 'ele, que na época
morava em São Paulo.

Entre as relíquias está a

edição de 16 de novembro de
1889 do jornal Correio do
Povo, do Rio de Janeiro. "Viva
a Republica Brazileira! Viva o

Exercito - Viva a armada! Viva
o povo brasileiro!", informa a

manchete, escrita seguindo a

gramática da época. A

reportagem também traz, na

íntegra, o decreto que deu fim
à monarquia e estabeleceu o

governo provisório. Também
há uma reprodução da edição
do Diário Popular (SP) de 14,
de maio de 1888, que informa

,

sobre a assinatura da Lei Aurea

pela Princesa Isabel, no dia
anterior.

Na visão de seu Walter, o

,

Ii.) I,..}, _�!.J fJ.\.I._.1�,...,)! �
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pOUCO interesse dos brasileiros
, '

pelos fatos históricos é reflexo
da falta de nacionalismo, que
resulta no ensino superficial da
história do Brasil pela maioria

das escolas. "O problema é que
não existem mais ídolos. Nós
não temos mais heróis, nem

,

ideologias. E preciso que a

. educação no país rl1ude para

que o espírito de brasilidade
d"

'

'possa ser resgata o ,0plnGU.

, ,

,
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, Prefeitura: Não trabalha, e volta na quinta-feira. ,
, ,

Saúde: Os postos de saúde fecham, mas o pronto-atendimento funciona,
Educação: Recesso escolar, volta na quinta, ,

.. :

Transporte Coletivo: Os ônibus trabalham em horário de domingo e feriado,

"Porque se comemora a

Proclamação da República, mas
eu não me lembro quem
proclamou" .

Ursula Neitzel Ristau, 54 anos,
dona-de-casa

Sandra Afonso Morales

,

Encerrando as atividades em 2006,
o Conselho de Núcleos Setoriais ACIJS-APEVI promove a palestra:

\ .
"

, "

conSELHO DE

núcleoSSetOrialS

Competências
'Empreendedoras:

·0 que é um empreendedor?
·Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não?

·Pensamento positivo x ação positiva
·Visão e esforço

,

·Persistência x teimosia .

'

'Capacidade de aprender
'Como se tornar uma pessoa de resultados?

Com: •

,

-Empresário nas áreas de indústria e serviços;
'Doutor em Engenharia de Produção (Empreendedorismo) pela UFSC;
'Mestre em Administração de Empresas pela Univérsidad Autónoma de Madrid;
-Administrador de Empresas pela UFSC.

,

'Consultor em desenvolvimento econômico, atendendo atualmente cientes na
,

América do Sul, Caribe e Africa;
'Master Trainner e membro da equipe internacional do programa EMPRETEC /

.

UNCTAD;

o,' _.

22/11/2006, quarta feira, 19h30min, no CEJAS.

Ingressos: R$ 5,00 Nucleados e estudantes, R$ 10,00 Associados e R$ 15,00 demais interessados

Informações' e ingressos com Silvia, 3275-7012 ou nucleos@�cijs.com.br
, Após a palestra haverá um coquetel de confraternização, com música ao vivo. Participe!

, .

"Sei que é o dia da Proclamação
da República, mas não lembro
bem o que aconteceu nessa

data".
'

Rafael Mohr, 17, desempregado
,

SEBRAE APEVI
,

ASSOCIAÇAO COME.RCIAl E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

A$$OOA.çAO DAS MICI;O E
-

PfQL!&ru &fMiEfiAS 00
V,lL£ DOtnxxu

•

•

,
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SUL-AMERICANO: TITULO NA ARGENTINA
,

\

•

JULIMAR PIVATTO

... Rodrigo Telles já
começa a pensar
no Mundial de
2007 no México

,

}ARAGUÁ 00 SUL - "Nunca

imaginei chegar tão longe em tão

pouco tempo". Foi assim que o

oposto Rodrigo Telles, conhecido
como Alemão, definiu a curta

carreira no vôlei. Praticando a

modalidade há três anos, ele já
chegou a Seleção Brasileira
Infanto-Juvenil, que conquistou
'o título do Sul-Americano, no
último dia 12 na Argentina. O
Brasil venceu os donos da casa

por 3 sets a' O e garantiu a

classifícação para o Mundial do
ano que vem, no México.

Já em Jaraguá do Sul, onde
voltou a treinar com a ADV/
Marisol/FME, Alemão saboreia
a primeira conquista
internacional. ,"Foi Ulna

bagagem importante para o

meu voleibol. Participar de

jogos deste nível é uma

experiência muito boa",
comentou o jogador, de 16 anos
e dois metros de altura. "Na
,minha posição, é importante
também ser alto", avaliou
Alemão.

Natural de Trombudo
Central, no Alto Vale do Itajaí,
ele chegou com a família em

,

DA REDAÇÃO - Agora o

grupo do Brasil está completo.
Depois das dispensas de
Edmílson (contundido) e

Gilberto Silva (liberado para
resolver problemas particulares),
o técnico Dunga já pode contar
com os mais novos convocados
- Tinga, do BorussiaDortmund,
e o jovem Denílson, do Arsenal
e que tem apenas 1 � anos e foi
revelado pelo São Paulo.

Denílson tem passagens pela
Seleção Brasileira sub-I", vice-

-

campeã mundial' no Peru. O
confronto com a Suíça será

hoje, às 17h30 (horário de

Brasília).
Na manhã de ontem, quem

chegou ao hotel foi o. ex
colorado Tinga, de volta à

,

Seleção desde a era Felipão. O
volante estava no grupo de 2002

que classificou o Brasil para a

Copa do Japão e da Coréia do
Sul. "Tive oportunidade naquele
momento, que era bem com

plicado, mas foi importante", diz
o atleta, lembrando que a equipe
só conseguiu classificação na

última rodada.
Para Tinga, o momentoda

Seleção agora é outro, como

também da carreira dele. "Este
é um' ano maravilhoso para
mim, porque já.conquistei uma

,\

PIERD RAGAIZI DE FREITAS

, '

,
'

\

RÁDIO 1'��)
.JARAGUÁ

Rodrigo "Alemão" Telles joga há três anos e conquistou o primeiro título internacional na Argentina

Jaraguá do Sul há três anos, onde
começou a treinar 110 pólo da
Emef Renato Pradi. Em um

encontro com todas as

escolínhas, ele foi "descoberto"
pelo técnico Benhur Sperotto.
Hoje, depois do título, Alemão
garante ser o mesmo e disse que
não vai mudar por causa disso.
"P /

. rocuro sempre manter os pes
no chão. Não é por que estou

11a Seleção Brasileira que vou

mudar o meu jeito", afirmou.
Alemão também comentou

.
da experiência de treinar ern

-Saquarema (RJ), onde a CBV

(Confederação Brasileira de
Vôlei) montou um centro de
treinamento. "Este centro é

reconhecido corno melhor do
Inundo e tr e inar corn Ulna

estrutura como esta só faz
aumentar o me u voleibol".

Agora a me ta do atleta é se

. firmar conl a Seleção Brasileira,
.para disputar o mundial da

/

categoria no ano que vem. "E o

meu próximo. objetivo",

, comentou.

ESTADUAL - Alemão vai

integrar a equipe que, neste fim

de-semana, disputará a final do

Campeonato Estadual Infantil
110 Ginásio Arthur Muller. Na

sexta-feira, às 19h, a ADV/
Marisol/FME enfrentaMorro da

Fumaça, 110 sábado pega aUnisul
às 17h30 e, 110 domingo às

10h30, encara o Barão/
Blumenau. Até o momento, a

equipe jaraguaense tern amelhor

campanhada competição.
•

Libertadores pelo Inter e te11110
dado conta do recado na

Alemanha. Fiquei chateado
com o corte (do Edmílson),
mas a gente sabe que a

oportunidade aparece

, '

"

,

, ,

, "

Justamente nestes momeritos ,

comentou.

Quem também espera fazer
bonito na seleção é o craque
Ronaldinho Gaúcho. Depois
de conquistar o título da Liga
dos Campeões, com o

,

Barcelona e do fracasso com o

Brasil na Copa do Mundo, ele
quer terminar bem o ano com

a camisa amarela. "Esta será a
,

'última partida da Seleção em

2006. Depois de tudo o que

,

/ '

passamos, e importante para eu

conseguir um bom resultado
contra a Suíça e terminar bern
esse ano", disse o jogador,

Rorialdinho também fala
sobre a parceria com Kaká, os
dois remanescentes do qua
drado mágico de Carlos Alberto
Parreira. "Eu e Kaká nos damos
muito bem, e acho que isso se

vê no. campo, Ainda não sei

como vou atuar frente à Suíça,
isso dependerá do treinador

(Dunga), mas posso jogar tanto

, \

•
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•

no melo-campo como no

há
, -

ataque, para mim nao

problemas", concluiu.
Tinga (D) conversa com o goleiroHelton e o ata,canteRafaelSóbis na chegada ao hotel

,

• LINHA DE FUNDO ,JULlfVlAR PIVATTO

Divisão Especial
,

A Malwee retorna às quadras na próxima sexta-feira, pelo
Campeonato Estadual da Divisão Especial. A equipe
jaraguaense jogará em Gaspar, às 20h30, contra São

Miguel do Oeste. No sábado, no mesmo horário, enfrenta
o Colegial em Luiz Alves e, no domingo, às 11 h, .joga,

contra Xanxerê em Massaranduba. A Malwee ocupa
atualmente a sétima colocação com 23 pontos em 17

partidas disputadas. A liderança é do Joinville, que tem
43 pontos em 20 jogos, seguido do Colegial (32 em 18),
Chapecó (32 em 19), Unisul (28 em 16), São Miguel (24
em 16) e Indaial (24 em 18). Completa o grupo dos oito
classitlcados para a próxima fase a equipe de Xanxerê, 22
pontos em 17 partidas.

Ingressos
Os ingressos para o jogo
de Massaranduba já estão
à venda na Academia Pop
Sport e na DME de
Massaranduba, que fica
em anexo ao Ginásio
Muniéipal Alfredo
Jacobowski. O valor será
de R$ 5, Uma boa
oportunidade para a

população da cidade
acompanhar o time da
Malwee.

Confirmado
Depois de muita

especulação, agora é
oficial. O lateral
esquerdo Marcelo, do
Fluminense, fechou
mesmo com o Real
Madri. Ele já realizou
exames médicos na

equipe espanhola e

promete brigar pela
vaga com o

compatriota Roberto
Carlos, O jogador tem,
apenas 18 anos e é
uma das promessas
do futebol brasileiro.
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Caso Rafael
o zagueiro Rafael, que fez

parte do grupo do Juventus

que ficou em terceiro lugar
neste ano no Campeonato
Catarinense, não vem

mais, Depois de ser

anunciado pela diretoria do

Moleque Travesso, o

jogador voltou atrás, caso
que irritou bastante os .

dirigentes trlcolores.
BOatos apontam que ele

esteja acertàndo com o .

Metropolitano.

Enco-nlro .

Amanhã, às 10h, as

crianças atendidas
pelo projeto "Tênis
Comunitário Unimed"
se reunirão na sede
do Clube de Campo
Beira-Rio. Elas
participarão de uma

,

qrncana
comemorativa. Em
todo o Estado, o

projeto atende cerca

de duas mil crianças
em 11 cidades. O
pólo de Jaraguá do
Sul ficou no Bairro
Jaraguá 84 .Tinga e Denílson completam o grupo que enfrenta a Suíça hoje

,

DIVULGAÇAD/CBFSNEWS,CDM,BR

Adiado
" A apresentação oficial do

time do Juventus deve ser

adiada para o dia 27 de
.novembro. Tudo porque a

'diretoria ainda corre atrás
de patrocínio para fechar o

•

grupo. A pré-temporada
deve começar no dia 4 de
dezembro. Enquanto isso,
a movimentação de

contratações continua,
,

mas sem anunciar
• •

runquem.

Sul-Americana
O Atlético-PR entra
em campo hoje, às
15h30, para enfrentar
o Pachuca pela
semifinal da Copa
Sul-Americana. No
último treino antes-da

partida, o zagueiro
João Leonardo sentiu
uma entorse no

tornoeelo e deve de
deixar o treino mais
cedo, Ele ainda é

,

dúvida e, caso não se

recupere, o técnico
Vadão poderá até

improvisar um

volante na posição.

De novo 1
Eurico Miranda se

reelegeu no Vasco,
Infelizmente. Mas a justiça
promete se mexer e deve
apurar algumas

.

irregularidades. Uma delas
seria um erro na primeira
urna, que apontou vitória

esmaqadora em favor de
Eurico, ao contrário das
outras, onde a disputa foi
mais equilibrada.

Racismo
Mais um caso rio
futebol alemão. Desta
vez, o insultado partiu
para a agressão. O
nigeriano Ogungbure,
do Sachsen Leipzig,
foi ofendido por
Zapyshny, do Plauen,
e desferiu, um soco

contra o adversário. '

"Durante toda a

partida ele xingou a

mim e a minha
família", disse o

De novo 2
Outra falha apontada foi

divulgada ontem pelo
.

jornal Lance! O repórter
do diário, Guilherme de
Paula, era sócio do Vasco
e desde 1994 não pagava
as mensalidades. Mesmo
sem o nome na lista,
conseguiu votar. A justiça
disse que a falha for
comprovada a eleição
corre o risco de ser

anulada.

,

nigeriano .

•
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DAIANE ZANGHELINI

... Comentarista afirma
que assistencialismo
do governo impede
crescimento econômico

Jaraguá do Sul- "Brasil
Atraso e Modernização" foi o
tema da palestra do cineasta e

comentarista Arnaldo labor,
que lotou o Grande Teatro do
Centro Cultural Scar, na noite
de segunda-feira. Com muito

desembaraço e inteligência,
Jabor traçou um panorama da
atual situação política e

econômica do país e falou
sobre as travas que impedem

,

o crescimento. •

"O mundo está numa

época de grande modernização
e o Brasil continua com uma

,

estrutura arcaica. E como você

correr numa Fórmula 1 com

um carro dos anos 60,
quebrado", comentou] abor,
assegurando que o país só terá

verdadeiro crescimento

econômico quando o governo
investir mais em educação,

,; -}�J,I,�)i'. i' I;"�

reduzir gastos públicos e juros
e realizar urgentemente uma

reforma política e

previdenciária. "A dona-de
casa sabe que não pode gastar
mais do que o marido ganha, e
o Brasil está vivendo de

· "

agiotas , comparou.
•

·
O comentarista classificou

o atual momento econômico

do país como favorável para as

exportações dos últimos 50

anos, mas salientou que o

histórico "colonial" do Brasil
interfere naturalmente no

crescimento. "O. país está

tendo uma sorte monumental,
,

porque outros países, como

México, Rússia, Turquia e

Argentina pegaram crises da

pesada", analisou.
Para ].abor, os escândalos

. do. "Mensalão" e dos
,

"Sanguessugas", que
atingiram os altos escalões do
atual governo, tiveram um

lado bom, na medida em que· ,

os brasileiros passaram a

compreender melhor a
,

política e mant-íve r am os

olhos mais abertos. Também
.

.

•

afirmou que as autoridades

políticas brasileiras "têm a

cabeça autoritária e socialista,
apesar de trabalharem em um

país democrático e

capitalista", e crit ico u os
,

programas assistencialistas
oferecidos pelo atual governo.
"Crescimen to econômico,
" .

enxugamento do Estado e
,

reformas. E isso que acaba
com a pobreza. O resto é

bobagem", enfatizou.
A palestra "Brasil

Atraso e Modernização" foi
promovida pelo Núcleo de

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Jabor assegura que educação, redução dos gastos públicos e reformas são a solução para o Brasil crescer

Comentarista 1embrou histórico colonial do país e afirmou que momento é favorável para exportar

"Mundo está em época de modern'ização, mas Brasil continua com estrutura arcaica", sentencia

]avens Empreendedores da
,

Acijs (Associação Comercial
e.Industrial de ]araguá do Sul)
e teve duração aproximada de
duas horas. Formado em

•

Direito, o carioca Arnaldo

Jabor é colunista dos jornais
�'O Estado de S. Paulo" e "O

Globo" desde a década de

1990, e comentarista do
. "]ornal Nacional". Também já
atuou como crítico de teatro

e cinema, dirigiu oito filmes
e escreveu seis livros. As
obras mais recentes são

"Amor é Prosa;Sexo é Poesia"

e. "Pornopolítica", lançado
este ano.

• 30

, .

•

Juiz Hélio dos Santos participa
do próximo Círculo de Leitura'

DIVULGAÇÃO

•

,
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o [ulz Hélio dos Santos fala sobre livros e filmes de sua preferência

JARAGUÁ DO SUL '-

A oitava sessão do Círculo de
Leitura de [araguá do
Sul acontece na quinta-feira,
dia 23, às 17 horas na Grafipel
com a presença do juiz de direito
Hélio David dos Santos .. O
evento visa discutir livros lidos

pelos presentes e é sempre
aberto por um convidado de
honra com reconhecida
dedicacão .à leitura e vem se

,

Literatura, e gerou um debate
fantástico" afirma o

organizador do evento,
o escritor e editor Carlos

Hénrique Schroeder.
Hélio David Vieira Figueira

dos Santos, advogou de 1979 a

1989 e é Juiz de Direito desde
1990, e já atuou em Trombudo
Central, Ituporanga e São
Francisco do Sul. Desde
fevereiro de 2001, é Titular
da Vara Criminal, Infância e

]uventude de]araguá do Sul.
O evento é realizado pela

Design Editora, Livrarias

Grafipel, Editora Unerj e

Editora da APEI]AS CaIU apoio
da Editora da Universidade
Federal de Santa Catarina. Mais

informações através do e-mail:

circulodeleitura@desigl1editora.com.bJ:
O acesso é livre.

consagrando por
reunir escritores, artistas,
professores, estudantes,
pesquisadores, jornalistas e

leitores em geral em tomo da
. leitura e da literatura.

O convidado de honra
.

discorrerá sobre seus livros e

filmes prediletos. "Damos
continuidade ao tema da sessão

,

anterior, que foi o Cinema e a

Conselho de Cultura vai ser
instalado no início de dezembro

]ARAGUÁ DO SUL - A

instalação oficial do Conselho
de Cultura de ]araguá do Sul
ficou para o próximo dia 6 de

,
.

dezernbrc, quarta-feira.. . ,

Segundo a responsáv-el pela
Fundação Cultural, Natália
Petry, o atraso de quase um mês

teve como motivo a falta de dois
nomes que deveriam ter sido
indicados pela sociedade social

organizada até o dia 24 de

outubro passado:
Além dos dez conselheiros e

suplentes representantes das
entidades jaraguaense, também
vão se integrar ao grupo outros

dez escolhidos pela
administração pública. Ambos
têm a tarefa de propor e formular

políticas para incentivar as

manifestações artísticas e

proteger o patrimônio cultural
do município. (Kelly Erdmann)

.,
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TUCANOS ACUSAM PT DE
QUERER TRANSFORMAR A ,

RABIOBRÁS EM INTRUMENTO

DO GOVERN'O @I 82

,
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�

BUSH NAO VAI BUSCAR A
AJUDA DA SíRIA E DO IRÃ PARA

,

OS PROBLEMAS DA GUERRA DO
IRAQUE. Q 84

, '

Evo Morales diz que Bolívia não vai aceitar imposições do FMI nem do Banco Mundial

r

• •

�Maior empresa de
.

logística da América
Latina acumula lucro
de R$128,5 milhões
nos nove primeiros

. meses deste ano

220/0 sobre os R$ 301,7
.milhões registrados em igual
período do ano passado. A

,
'

geração de caixa ou Ebitda

(lucro antes de juros,
impostos, depreciações e

amortizações) ficou em R$
161 milhões, 17,4% maior

que os R$ 137,8 milhões

compu tados no terceiro

trimestre do ano passado. A
margem Ebitda recuou 1,7
ponto percentual, para 440/0.
Os números excluem a BF

. ,

(Brasil Ferrovias) e a

participação de 400/0 na

Santa Fé Vagões. Ao incluir a
, "

BF, a ALL encerra o trimestre

com um prejuízo de R$ 9,3
milhões, contra' Uln lucro

líquido de R$ 13,7 milhões

registrados em igual período
de 2005. A receita líquida foi
7,80/0 maior, somando R$ 561

milhões, e o Ebitda R$ 242,6
milhões, com alta de 30,50/0.
Destaque para a margem
Ebitda, que sobe de 35,7 para
43,20/0.
No primeiro trimestre

integral sob a

administração da ALL, as

receitas da BF, adquirida em

maio desde ano, caíram

11,60/0, tw.ra R$ 194111ilhões.
,

O Ebitda\ subiu 68%, para
R$ 80,8 milhões e margem
Ebitda sai de 21,9 para
41,6%, sempr,e observando
o

.

c o.rn p a r a ti,v o _anua.l" _,�"

Apesar da, melhora, o

prejuízo líquido sobe de R$
30,3 milhões no terceirõ
trimestre de 2005, para R$
40,3 milhões neste ano.

! (InvestNews)de 2005, para
R$ 40,3 milhões neste ano.

(InvestNews)
,

-.-, .. ' ,
".- .\

,

Ebitda
.

ficou em

I
•

A ALL (América Latina

Logística) , maior empresa

independente de logística da
América Latina, registrou
lucro líquido de R$ 30,9
milhões no terceiro trimestre.
O resultado é 300/0mellor que
os R$ 44 milhões obtido ern

igual período de 2005. Em
nove meses, a empresa
acumulou lucro de R$ 128,5
milhões, 37,40/0 maior que o

de janeiro a setembro de 2005.
No terceiro trimestre, a

receita líquida totalizou R$
367,5 milhões, aumento de

RS 161 milhões

•

I
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Pesquisa sobre uso da

,Tecnologia da Informação e

da Comunicação no Brasil

apontou que quase 200/0 dos
brasileiros possuem

computador em casa e 13%
têm acesso à internet de casa.
A consulta foi feita pelo
Núcleo de Informação e

Coordenação do Ponto BR,
entidade sem fins lucrativos
criada para implantar as

decisões do Comitê Gestor
da Internet.
Entre 2005 e este ano, houve
aumento de 16,6 para 19,60/0
no número de domicílios
com compu tador es. "O
aumento na posse de

computadores se deu mais

entre as pessoas da classe B e

C. Acredito que' isso
aconteceu porque o governo

. criou vários programas de
crédito para a compra do

•

equipamento, como o

Computador para Todos, e

eles atendem a e-ssa parcela
da população", disse a

responsável pela pesquisa,
Mariana Balbone.

Apresar do aumento de

computadores, o número de
domicílios com internet não

apresentou grande
crescimento de 2005 para
2006. No ano passado, esse
núinero era de 130/0 e este

ano subiu para 14,50/0. Uma
das explicações para isso é

que os programas do governo
são para a compra do

.
.

.�... ' ....

equipamento, e nao para o
-

, '

acesso a Internet.

,A pesquisa mostra também

que 54;40/0, da' população
nunca usou um computador
e que 67% nunca navegou na

internet. '(com informações
daAgência Brasil)

•

I

Consumidor vai pagar menos pelo álcool Fábio Barbosa
vai presidir a

Febraban

CESAR JUNKES

O preço do álcool deve cair se
dis tr ibu idor as 'e pas to s

repassarem as reduções
conseguidas junto a algumas
usinas. Apesar da pressão da

demanda, em virtude do
aumento de 20 para 23% na

mistura do álcool anidro à

gasolina, a partir da próxima
segunda-feira, as usinas do

,

Centro-Sul estão com os

estoques altos, mesmo cOin o

fim do' processamento da'
safra de cana-de-açúcar.
'Com isso, de acordo COin,

Sindicato N acional das Inadimplência
cresceu 5%
em outubro

O presidente do ABN Amra

Real, Fábio Barbosa, vai

assumir a presidência da
Fe br a b a n (Federação
Brasileira de Bancos). O
nome dele foi confirmado
oficialmente na segunda
feira pelo atual presidente dá

entidade, Márcio Cypriano,
atual diretor do Bradesco.
,

A nova sede da Febraban
será na Avenida Faria Lima.

Estoque de álcool suporta o período de entressafra na cana-de-açúcar,

Empresas Distribuidoras de
Combu s t íveis e Lubr i-

'ficantes, muitas unidades
escoam o álcool anidro e o

hidratado por um preço mais

baixo por falta de capacidade
de armazenamento da

produção. A estabilidade é

confirmada pelo indicador
semanal de preços para o

álcool do Centro de Estudos

Avançados em Economia

Aplicada, Há sete semanas o

preço do anidro está entre R$
0,86 e R$ 0,87 o litro e hã dez
semanas o litro do hidratado

varia entre R$ 0,75 e 0,76 nas

usinas paulistas.
O litro do anidro foi

anterior. J á o preço do
hidratado recuou de R$
0,75923 para R$ 0,75851. No
mercado, estima-se que as

unidades produtoras tenham
um estoque em torno de cinco
bilhões de litros de álcool.

Segundoa Serasa, a taxa de

inadimplência dos
consumidores aumentou 5%
em outubro,' ern relação a

setembro, quando o índice foi
70/0 menor. Frente ao

resultado ao mesmo mês de

2005, houve alta de 6,2%. Já
considerando os dados dos

,

dez primeiros meses do ano, o

crescimento foi de 12,3%.
, ,

.

,

negociado nas unidades

produtoras na última semana,
,

a R$ ,0,86342, queda de 0,09%
ante os R$ 0,86419 da semana

,

"
.,

O álcool saindo pelo ladrão nas usinas, tem
trazido preços melhores para as distribuidoras"

, Alísio Vaz , vice-presidente executivo do Slndlcorn,

•

•

ucros

ea
. . '

rlmelra vez "

A consultoria Economática
divulgou o n t e m o

levantamento que mostra'

'que o lucro líquido dos

quatro maiores bancos
brasileiros que têm suas ações
negociadas na Bovespa
,(Banco do Brasil, Bradesco,
Itaú e Unibanco) caiu pela

,

Entre os quatro maiores, só, o '

Banco do Brasil registrou
aumento do lucro nos

primeiros nove meses do ano

- 40,40/0 em relação a igual
período de 2005. O resultado
ficou em R$ 4,8 bilhões. Já o

Bradesco teve lucro de R$
3,351 bilhões, queda de
17,3% em relação ao ano

passado. O lucro do Itaú caiu

20,80/0, para R$ 3,029 bilhões.
O Unibanco registrou queda
de 11,66%, ficando em R$
1,174 bilhão.

,
\

Segundo a' Ecomática,
amortizações de, ágios nos

b a l a n
ç
o s foram os

responsáveis pela queda.
, (Invertia)

, ,

primeira, vez em quatro anos.

No total, o ,ll.lcro das quatro
. . . . . .-

p rm crp at s m s t it u iç o e s

financeiras somou R$ 12,35
bilhões, nos nove primeiros
meses de 2006 - 2,17% menor

ao registrado em igual
período de 2005, quando foi
de R$ 12,62 bilhões. Entre
2001

.

e 2005, os bancos
crescimento.

•

,

CESAR JUNKES
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Dos quatro maiores bancos, apenas o BB teve aumento de lucro

. ,

•
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NOVA BAIXA: CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PEDE DEMISSÃO

PIWIKINEWS.ORG

� Ele já havia colocado
o cargo à disposição do

presidente, em 2002,
quando foi acusado de
envolvimento no caso

Santo André

Daniel, irmão do prefeito
assassinado Celso Daniel, o

acusou de participar de um

esquema de propina 11a

Prefeitura de Santo André, o
que 11Ul1ca ficou provado.

O 110me do chefe de

gabinete foi envolvido na

tentativa de compra do caso

do dossiê , que mostra os

tucanos José Serra e Geraldo
Alckmin em cerimônias de

entrega de ambulâncias

superfaturadas. Carvalho
admitiu ter trocado tele
fonenas COIU Jorge Lorehzetti
- acusado de ser urn dos

•

Deixou o cargo desgastado
pelo caso do suposto
superfaturamento de carti

lhas, apontado pelo TCU
. (Tribunal de Contas da

União).
,

NUCLEO DURO - COll1
a demissão de Gushiken e a

possível saída de Gilberto

Carvalho encerra-se o um

ciclo de lideranças petistas no
governo do presidente Lula,
conhecido como núcleo duro
do governo, formado pelos ex
ministros José Dirceu,
Antônio Palocci e Luiz

Gushiken, COIU Carvalho um
.

"fl ' 1"pouco mais exrvei .

O chefe-de-gabinete da
Presidência da República,
Gilberto Carvalho, pode ser

o próximo assessor do
. presidente Lula (PT) a se

afastar do cargo. Segundo
informações da Folha Online,
ele pediu demissão, alegando
problemas de saúde (pressão
arterial alta), mas ainda não

havia recebido qualquer
resposta do presidente.
'Carvall10 já havia

colocado o cargo à disposição
do presidente quando foi
envolvido no caso Celso
Daniel. Ern 2002, o

oftalmologista João Francisco

mentores do dossiê.
Na segunda-feira, o ex

ministro Luiz Gushiken,
oficializou a saída da chefia

•

do Núcleo de Assuntos

Estratégicos da Presidência.
Ele foi llnl dos ministros mais

poderosos do primeiro
mandate do presidente Lula.

,

"

reve novo uso Prenso o filho de
. ex-governador
do PSDBO senador Efraim

Morais (PFL-PB) apre
sentou projeto de lei que
permite a utilização do
FGTS (Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço). para
o pagamento das pres

tações em atraso, relativas
ao fin anc iame n t o habi
tacional concedido 110

âmbito do SFH (Sistema
Financeiro da Habitação).
A proposta foi apreciada
ontem pelos parlamentares
da Comissão de Educação
do Senado.

Atualmente, a legislação
do FGTS prevê várias

situações de sua utilização
para a compra da casa própria.
Entretanto, a lei não permite
a utilização do fundo para

pagamento de prestações
atrasadas. "O trabalhador
deveria estar autorizado a

utilizar seus recursos do
FGTS para liquidar
prestações vencidas de seu

financiamento habitacional,
pois também visa à posse de

,

moradia própria", justificou o

senador.
.

A utilização do FGTS

para pagamento das

prestações vencidas só será
válida 110 intervalo mínimo
de dois anos para cada
movimentação. "Dessa

, ,�

maneira, o projeto nao

incentiva os mutuários 11

atrasarem propositadamente
.
o pagan'l.ellto das parcelas l10
financiamento habitacional",
garante Morats.

SENADO

A Polícia Federal prendeu
ontem Marcelo França
Gabriel durante a Operação
Rêmora, que tern por objetivo
desarticular um esquema de
fraude na Previdência. Ele é

filho do ex-governador do
Pará, Almir Gabriel (PSDB).

Participam da operação 130

policiais federais do Pará,
Amapá e Maranhão, além de
cinco auditores fiscais da
Secretaria da Receita
Previdenciária de Belém.

Segundo a PF, a quadrilha
atuava em fraudes na área de

arrecadação da Receita
Previdenciária. Os fraudadores

"

atuavamtambém
criminosamente em licitações
para tomar sem justificativas as

propostas ou as execuções dos
.

contratos mais onerosas, além
de frustrJr o caráter competitivo .

da licitação da qual as empresas
investigadas participavam.
Os policiais federais cumprem
mandados de prisão e de busca
e apreensão em residências e

escritórios dos investígados na

Grande Belém, Marituba e

Manaus.

ELEIÇÃO • Almir
Gabriel é um dos fundadores
do PSDB. Foi governador do
Parti por dois manda tos
consecutivos· entre 1995 e

2002. Este ano disputou
novamente o governe do
Estado, mas foi derrotado, 110

segundo turno, pela petísta
Ana Júlía Carepa.

,

,I

,
-

Morais descarta a possibilidade do projeto incentivar a inadimplência

PT vai indicar Paulo Delgado ao TeU
O líder do PT, deputado

Henr ique Fontana (RS),
informou que a bancada do
Partido V�1 indicar o 110111e

do deputado Paulo

Delgado (MO) para a vaga
de nunistro do TeU
(Tribtll1al de Contas da
União).
A inscrtção da

candldatura foi feita ontem

na Presidência da Câmara.
O prazo para indícaçâo dos
norne s des cand idatos à

vaga do tribunal terminou
on tem. A escolha, que é

feita por votação secreta do

Plenário, está prevista para
o dia 22.

Delgado está 1'1.0 quinto
mandare parlamentar,
sempre pelo PT. É formado
em Ciências Sociais, pela
Uníversídade Federal de
Jlliz de Fora e 1'1.'1. stre em

Ciências Políticas, Uni- .

versídade Federal de Minas
Gerais.

j
\

O CORREIO DO POVO

•

ena O overno i
I
I

A Comissão Mista de

Orçamento aprovou o

relatório preliminar ao

projeto. do LOA (Lei
Orçamentária Anual) para
2007 apresentado pelo
relator-geral, senador
Valdir Raupp (PMDB
RO). A votação foi con
cluída COIU uma mudança
importante: o valor total das
emendas individuais que os

deputados e senadores

poderão apresentar ao

projeto subiu de R$ 5
milhões para R$ 6 milhões.

Cada parlamentar pode
apresentar até 20 emendas e,

obrigatoriamente, 300/0 dos
recursos são destinados à
saúde. O aumento no valor
das emendas vai provocar
uma despesa extra de R$ 594
milhões na proposta

, ,

orçamentaria.
Essa mudança só foi

possível porque os

parlamentares decidiram

colocar em votação uma

emenda apresentada pelo
deputado Zé Gerardd]

,

(PMDB.CE) que previa o :
,

aumento. O resultado da '

votação surpreendeu o:

relator-geral. "Isso não'

estava previsto em acordo :
I

com os líderes", disse:
Raupp. Z i

Caberá a ele, agora�
I

acomodar no texto �

impacto o rç amen tár iô
extra. Raupp adiantou que
vai esperar os cálculos das
consultorias de orçamento
da Câmara e do Senado'

I'
sobre a nova estimativa dej
receita- para 2007. SE!1
houver previsão de,

I

aumento, parte dele será '

. separado para cumprir o

novo valor das emendas
individuais. Caso não haja:

-'
, , ,

sera necessarlO
.

corras

despesas de alguma área' :
\

para contemplar o aumento. i
,

(Agência Câmara) I

'

,

Sob pressão de setores do
PT que querem aproveitar
a reforma ministerial para
mexer na direção da

Radiobrás, para torná-la um

instrumento mais dócil aos
interesses do governo, o

presidente da estatal,
Eugênio Bucci,
encaminhou ao presidente
Lula (PT) carta colocando
o cargo à disposição. Cópia
foi enviada ao chefe da
Secretaria-Geral da

.

Presidência, Luiz Dulci, ao

qual todo o sistema de
•

comunicação do governo
está subordinado.

"Encaminhei a carta para
deixar o ptesidente e o

ministro Dulci livres para
tomarem a atitude que
acharem melhor. Mas isso não

significa que estou pedindo
demissão", disse Bucci, que
nega estar sendo pressionado.
Ao anunciar a decisão, Bucci
fez considerações teóricas '

•

10
,

ras •

,

,
.

I
i

sobre o exercício de cargos :
públicos: ''A gente vem para �
um cargo público para ficar :
quatro anos, na melhor das :
hipóteses. Por isso, não sou!

,

candidato . à minha:
,

permanência. Acho saudável :
I

a renovação dos cargos". :
,

APARELAMENTO - No :

PT há setores que reclamam !
que a Radiobrás não- foi:
suficientemente aparelhada: i
Defendem a idéia de que a i
empresa, por ser uma!

,

gigantesca estatal da !
comunicação do governo, :

,

deveria fazer publicidade dos !
atos oficiais.

Mas o que ocorreu,:
d ' I

segun o o grupo, e que na :

campanha presidencial até:
,

reportagens desfavoráveis a i
,

Lula foram veiculadas pelo :
I

complexo de comunicação'. :
,

Além do mais, a estatal teria:
,

divulgado críticas de:

oposicionistas feitas em

discursos no Congresso.
,

I

WWW.ETICANOJORNALISMO.COM.BR :
,
•

•

,

I
,

,

. 1 :
C f t: ,

I

I

I
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t GLOBO - iSH

O Profeta
Francisco acalma Marcos e pede que
ele lhe conte o que viu. Clóvis convida
SOnia para Ir até sua casa de praia.
Rlraglbe tenta driblar a dieta. Glsele se

Ipslnua para Arnaldo, mas ele é tlmldo
demais para perceber. Carola faz aula
com Paulita, mas nao tem coragem de
pedi-Ia em namoro. Natália conta para
Analu que Dedé é sua empregada.
Wanda pergunta a Tony se Baby já
provou seu amor por ele, deixando-o
perturbado. Marcos conta para
Francisco que viu Fabinho no hospital,
entre a vida e a morte. Gilberto convida
Lia para jantar, mas ela se faz de dificil.
Padre Olavo.supere que Ester deixe que
Baby namore Tony, afirmando que
proibir será pior. Marcos fala para
�binho que ele deve procurar um

lClédico.
••

� GLOBO -19H

Cobras e Lagartos
Até o fechamento desta edição, os
demais capitulos de "Cobras &
lagartos" ainda não haviam sído
adltados
•

), GLOBO - 21 ri

Páginas da Vida
Silvio e TOnia brindam à vida e ao amor.

Irmã Má afirma que Lavinia virou freira
para fugir de uma desilusão amorosa e

pergunta se o menino é seu filho. .

L'avinia nega tudo e Irmã Má destrói
suas fotos, atirando-as ao fogo. As
outras irmãs ouvem tudo através da
porta e ficam horrorizadas. Alex explica
a Francisco que ele precisa fazer um

.

exame para saber se Léo é mesmo seu

pai. Sérgio afirma para Marta que ela
piorou a vida da família por ser
intolerante demais. Marta sente que há
um abismo entré ela e o resto da familia.
Silvio afirma para Tônia que seu '

casamento com Olívia já está acabado.
Tônia e Silvio se beijam. Diogo combina

,

com Selma como será a festa de
inauguração de sua casa, e afirma que'
Irmã Zenaide irá cantar. Lavinia
confessa para Irmã Má que o menino
da foto é seu filho.
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,

��SOLTEIRA "-

��SUBSTIIUIÇAO
Nair Belo, 75 anos, que,

sofreu três paradas cardíacas;.
neste sábado, terá seu papel . :7�

em Pé na Jaca, nova novela
das sete, substituído por
Arlete, Salles. Nair continua
internada na UTI do hospital'
Sírío-Libanes, ern São Paulo,

, A decisão' partiu do autor
.

Carlos Lombardi, que
, .

prometeu criar um novo

; personagem para Nair, assim :�,
"'.'

sl;Gqit. que ela se recuperar. Na
'

�.

�I'I�(� novela, Arlete Salles irá ';, < ',,,

�"�wl' interpretar Gioncondâ, ;é!�ó d� ,.;'

,It: Vanessa, personagem âé' ;"'; :'?;
'�/'. ,'�."","'.
s FlaVia Alessandra. ,.'

, ... ,.,," ': ;""

��RUMORES
Tudo leva a crer que
Foguinho vai ressuscitar
no final de Cobras e

Lagartos, cujo último

capítulo irá ao ar nessa

sexta-feira. Na hipótese,
o personagem de Lázaro
Ramos na novela das
19h da Globo morre ao

salvar Duda (Daniel de
Oliveira) de um incêndio
na Luxus e revive para
ficar ao lado de Ellen
Taís Araújo .

•

��CHANTAGEM
Mais um 'capítulo no

divórcio de Britney Spears e

, Kevin Federline. Agora, o
rapper estaria fazendo

ameaças a sua ex. Kevin

exige US$ 16 milhões e a

guarda dos filhos, para não

divulgar um vídeo picante
da dupla. Uma produtora de
filmes já se interessou pelo

.

material e estaria disposta a

pagar US$ 26 milhões por
ele. Informações do site
Glamurama.

-

Adriane Galisteu está mesmo solteira. A apresentadora
confirmou à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, que
terminou o namoro com o

jogador Roger, do .

Corinthians. "Os motivos
só interessam a nós.
Choro, peço colo e,
graças a Deus, tenho
colo da minha mãe, que
é ótimo, e dos meus

amigos. Me recupero
assim, como gente
normal", confessou
Galisteu.
Informações do
site Babado.

-

•
-'

, .

._

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Palestra
O romancista e dramaturgo
jaraguaense Carlos Henrique
Schroeder palestra amanhã, às 131130,
para alunos da 6ª fase do curso de

Jornalismo da Universidade Federal de
Santa Catarina. Schroeder falará sobre
seus oito livros, processos criativos,
autores prediletos e sobre o papel da
literatura na sociedade

•

A

contemporanea.

Em Joinville
/

Os artistas Elon Brasil e Lorenzo
Queen abrem amanhã, às 19h30, no
América Shopping, em [oinville, a

/

.
exposição "Dois Artistas Um Lugar". E
a primeira vez que eles expõem juntos

f--�--�-------!' no Brasil. Lorenzo Queen nasceu elU

Roma e estudou na Faculdade de
Belas Artes de Nova Iorque. O artista

..
"

,� ss-r - 18h30
.

Rebeld'e
Sol flagra Alma e Franco se beijando e

envia uma mensagem anônima para
Mia. Tomás se reconcilia com pilar e
pede a ela que não acredite em tudo
que suas amigas dizem. Pilar responde
que elas não são mais suas amigas,
pede a ele que não lhe esconda nada e

os dois se beijam. Leon, furioso, diz a

Diego que não permitirá que ele
continue na banda e ameaça denunciar
a produtora por ter contratado menores

de idade sem a autorização dos pais.
Diego conta aos colegas que seu pai
descobriu que ele continua na banda e

ameaçou denunciá-los e, por isso,
decidiu sair definitivamente do grupo.

-
•

� RECORD - 19h'15
•

Bicho do Mato
Jaci é levada para casa por Vara e

Hercilio. Cecilia combina com Juba de
se verem mais tarde, mas, sem Emilio
saber. Silvia pede para Tavinho

apresentá-Ia como sua namorada para
seus amigos. Tavinho diz que não 'vai
fazer isso, pois todos vão comentar que
ele roubou a namorada do pai. Silvia
concorda, mas, desconfia que Tavinho
esteja tendo um caso com alguma
menina da faculdade. Jaca e Graça
convencem Betinha a conversar com

seus pais para se desculpar e pedir
uma nova chance para voltar para casa.
Túlio atende a ligação da filha e se

emociona. Ele diz que vai visitá-Ia no

hospital e passa o telefone para Yanda.

� RECORD - 20r1

Cidadão Brasileiro
,

Antonio comenta que já e�tª em
condlçOes de conversar com Lulza,
Marcelo diz que Lulza saberá que ele
está em Guará.Antonld conta para
Manuela que Irá para Guará conversar
com Atllio e propor uma quantia para II

compra da lazenda das Águas. Manuela
pergunta se ele quer recuperar a
fazenda para o sogro, Antonio diz que
quer propor um negocio para II compra
da fazenda, ele diz qUI! o Grupo Gama
PIlQII e depois quando ele tiver
condições financeiras ele terá
prioridade na compra, Manuela da carta
branca, Depois de alguns anos, Fausta
val à casa de Girard, e se encontrem,
Ela diz que sente saudades dele,

•

,

I

. . - ." .

tem sua mspiraçao nas expenencias
cotidianas, bem COIUO a poesia e a

/

literatura. Elon Brasil nasceu na praia
de Jurujuba, em Niterói-R]. Sua obra é

baseada na cultura afro e indígena,
buscando ressaltar e preservar a
cultura brasileira.

,

Apresentação
A Orquestra de Corda e Grupo de
Câmara da SCAR realiza hoje uma

apresentação no Grande Teatro. No

repertório, a orquestra dará destaque a

música brasileira. O espetáculo de saiu
acontece às I0h30, e a entrada é gratuita.

·
,
'

,

,

\ , '
'J

DIVULGAÇAO ,,',
<

•

,

-

..

·
,

,

.

"
•

)
•

O Sindicato do Vestuário de Jaraguá do Sul homenageou alguns de seus ex-presidentes no último dia 4. Na mesma cerimônia a nova diretoria tomou posse. Na
foto (da esquerda para direta): Artêmio Rodrigues, diretor aposentado; Pedro Fagundes, presidente do Sindicato de 1966 a 1968; o secretário, José P. Soares; Luiz
Petry, representando seu pai, Evaldo Petry, presidente em 1966, data de fundação do Sindicato, homenageado in memorian; Renilda Faria, que presidiu o Sindicato.
de 1969 a 1987; o atual presidente Gilda A. Alves; Lauro Siebert, presidente de 1987 a 1993; Rosane Sasse, atual vice-presidente; MartinhQ Tecilla, que presidiu o

STIV de 1968 a 1969 e Adelaide Becker, recém-empossada tesoreira
•

,

,
,

,

\

•

--------__----------------------------------------------------------------------------------------------------------------,

Câncer 21/6 a 21/7
Som na caixa, canceriano! Se você quer

atenção especial, dedicação exclusiva, sinalize
com clareza. Verifique o retorno, a equalização,
se compreenderam. o que você está querendo
dizer. Sabe como é, às vezes você usa

linguagens um tanto complexas, que qualquer
ET entenderia, mas a pessoa aí ao lado fica'

•

meio fora do ar...

Touro 21/4 a 20/5 ,Leão 22/7 a 22/8

Agora que você começou, só para quando
Não despreze o que parece banal, nem tudo é

chegar ao fim, como é taurnamente natural, tal e qual, Você, leonina, que é dado a

'N�o deixe, porém, de olhar, para cima, para os requintes, sabe da importância dos detalhes e

lado5 e ao redor, mantendo sempre a noção do o quanto eles podem fazer toda a diferença, O

todo (e de si mesmo), Às vezes, no melo do gosto por algo simples que tanto lhe toca, que

processo, de tao compenetrado em executar e move e comove, torna esse algo especial, tudo
concretizar, você se perde da motivação original."

-

de bom, E, se é assim para você, pode
,

também ser para outro alguém,

/

Aries 20/3 a 20/4
Como você não percebeu isso antes?! Não
esquente a cabeça, aproveite que perceberam
por você e lhe alertaram, aperte a tecla play e

brinque em cima disso: corra e pegue aquela
onda de amor. Você é bem Iigadinho, sabe
muitas coisas, mas no mundo da emoção
sempre há surpresas. Quem anda distraído de si

pode acabar se traindo.
.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Intensidade da emoçao, abre espaços de
revelação, desperta forças que você nem sabla
que tinha, Ahal Seu intelecto, esperto e curiosa,
nao sabe todas as senhas, Ainda bem, senão
só atrapalharia a conexao com o sempre-vivo
universo sentimental. Relacionamentos:
desafio, crescimento, contentamento. Mil e
uma rimas, ,

"

•

Capricórnio 22/2, a 21/
10ra, caprica, deixe rolar, os imprevistos

•

podem ter um gostinho todo especial ... Fique
aberto para o novo, para o que você nunca

experimentou. Vivendo e se descobrindo, você
está em mudança. O que antes não chamava
sua atenção ou era totalmente preterido pode
virar a grande sensação, o tudo que você
sempre quis e nem sabia que queria.

Libra 23/9 a 22/10
À beira do trampolim, o convite à ascensão. Você
vem preparando as coisas para isso, trabalhando
árduo e fazendo mil alquimias: respire, dê o

impulso e abra suas asas. O universo se

redimensiona a cada movimento, você se

expande, transforma a paisagem. A imagem que
você esboçou em sua tela mental é cinema da
vida real.

Peixes 19/2 a 19/3
Você tem razâo em querer melhorar seu
ambiente pessoal, sua casa, seu lugar, use
seus ccnhecrneníos para harmonizar o astral.

, Se os outros seres com quem você convive
não participam, não espere por eles nem se

lamente, laça a coisa certa, Quando
perceberem o beneficio vão aderir a sua causa,
Se contrlbulrem com os custos, ê lucro.

Escorpião 23/10 a 21/11
Ok, você pode até não gostar de ardidas
pimentas, mas, como bom escorplano, deve ser

chegado em gabares marcantes ... Você aceitaria
-

qualquer coisa em seu cardápio?
Superficialidades, amenidades, falta de sal? Não
dá. Se as pessoas nâo lhe proporcionam o que
você quer, não as culpe, Vá em busca de suas

reeessldades e satisfação,

Aquário 21/1 a 18/2
Podem corresponoer aos seus anseios, podem
entrar no seu filme, ah, podem aim, Faça as

coisas direltinlio, você sabe ser muito sedutor
quando quer. Seu estilo todo diferente, que
sempre tem algo de inusitado, é justamente o

que se encaixa no rQteiro de um certo alguém .. ,

Não espere até virar personagem de uma

111stórla que não sal do papel, '

•

Virgem 23/8 a 22/9
Não é questão de tentar a sorte, mas de viver
seu destino, encarar o risco, Jogar suas fichas
no que você acredita, mobilizando sua força
materlallzadora para a realização de seu sonho,
Nada como ser Inteiro, Integral no que se faz e

se é, uno com o seu propósito. Ao que tem luz

própria, nenhum escuro pode apaQl.lr.

Sagitário 22/11 a 21/12r
Não perca o trem, amigo sag'ltarlano, a linha do
coração nâo tem hora marcada para pulsar,
Alguém ou alguma coisa está batendo forte,
fazendo soar sll1lnhos e provo'cando agradáveis
ardores? Obal Esse é o tempero da vida, luz que
acorda II s�la escura e Inspira às mais belas
obras de arte, Abl':l.oll seus sonhos, agoral

'.

I -

I .
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ru o se üestra mais e

esseas no ra ue

Grupos de homens armados
e com uniformes, das forças de

•

segurança do Iraque se-

qüestram ontem entre 100 e

150 funcionários do Ministério
da Educação. Os seqüestrados
estavam na sede do Instituto
de Pesquisas Culturais, órgão
vinculado ao ministério.

Em pronunciamento no

Parlamento do país, o ministro

da Educação, Abed Diab al

Ujali, se queixou que as Forças
de Segurança iraquianas "não
tomaram nenhuma ação
rápida para perseguir os

seqüestradores", após ressaltar

que avisou pessoalmente os

ministérios do Interior e da
, Defesa sobre o ocorrido.

, 'Testemunhas informaram
que os seqüestradores levaram

os reféns para o Bairro AI
Shaab, de maioria xiita, no
Noroeste de Bagdá, onde está
a sede doMinistério do Interior.

Centenas de civis ira

quianos, entre eles funcionários
do governo, foram seqüestrados
nos últimos meses por grupos
armados. Alguns deles foram
libertados mais tarde, mas

outros foram assassinados. A
comunidade sunita acusa
" drê d "Iesqua roes a morte pe os

.

seqüestros. Estes grupos seriam
controlados pelo Ministério do

Interior, que está nas mãos dos
xiitas.

-

A guerra sectária no Iraque
faz diariamente centenas de

-, _. " -,-.

vítimas dos dois lados, levando
analistas a afirmarem que o país
vive uma guerra civil.

I

Inglaterra não investigará
vôos clandestlnes da IA

•

Se depender das auto

ridades da Grã-Bretanha,
os supostos vôos de
aeronaves da CIA, pelo
Reino Unido, trans

portando prisioneiros para
, países onde poderiam ser

torturados, não serão

investigados; conforme

deseja uma comissão

parlamentar. ,

,

O ministro de Assuntos

,

humanos, assim como uma

série de recomendações
que buscavam evitar que os

,

aeroportos e o espaço aereo

britânicos possam ser

usados no futuro para a

transferência ilícita de

,

Constitucionais, Charles
Falconer, refutou o pedido
da comissão de direitos

•• •

pnsionerro.
Ele disse que, diante da

ausência de novas provas,
o governo não considera

que haja base para realizar
a investigação sob os

princípios da Convenção da
ONU contra a tortura.

, "

•

,
,

olívia não vai aceitar as
•

orales
.,

IZões' ,
O presidente, da Bolívia, Evo
Morales, afirmou que não

aceitará condições de

instituições financeiras
, internacionais e pediu a esses

órgãos que aprendam com a

solidariedade incondicional
de Cuba a seu país.·
"Não aceitamos condições do
Banco Mundial nem do Fundo
Monetário Internacional",
'disse, acrescentando que

•

acabaram-se as imposições e os

condicionamentos. Morales
reiterou que não aplicará
medidas antipopulares que

possam surgir do FMI ou do
Bird.

,

Ele diferenciou o apoio de Cuba
do concedido por alguns países
desenvolvidos que exigem
ações como a não mudança do
modelo . econômico ou a

erradicação do plantio de coca.

;

ACIDENTE: INCÊNCIDO PARALISA REATOR NUCLEAR DA USINA DE RINGHALS, NA SUÉCIA

ouve vaza

,� Incidente produziu muita fumaça
e aumento de temperatura, impedindo
os técnicos de inspecionar a área

,

Um incêndio em um dos
•

dois transformadores do reator
número três da usina nuclear
sueca de Ringhals, cerca de
60 quilômetros ao Sul de

Gotemburgo, obrigou os

técnicos a paralisar a geração
de energia por vários dias .

O fogo começou pouco

depois da meia-noite de terça
feira por causas ainda
desconhecidas 'e não deixou
feridos. A brigada de incêndio
da própria usina, a maior da

Suécia, controlou as chamas
horas depois, o que levou as

autoridades do país a

descartaram de
•

rlSCOS

de materialvazamento

radioativo.
,
A SKI (Agência Estatal de

Controle Nuclear) acom

panhou a evolução do

incêndio durante a

madrugada e informou que
todos os sistemas de segurança
do reator 'funcionaram de
forma correta. Mas técnicos da
usina confirmaram a ne

cessidade de paralisar o

gerador por alguns dias, até

que sejam feitos os reparos
. exigidos.

O' incidente produziu
grande quantidade de fumaça
e chamas, assim como

aumento da temperatura, que
•

impediu . os técnicos de

inspecionar a área onde se

encontra o transformador, a

cerca de ZOO metros do reator,
até que haja um esfriamento.

Há um mês, foram
reativados dois reatores da
central de Forsmark, que

permaneceram parados por

•

,

,

ONDE E:
1 . Cia ill

várias semanas devido a

escapamento interno ern um

refrigerador e a um curto

circuito.

,

AI Qaeda busca
..

tecnologia de.
arma nuclear

,

, Mulher que acusou Jackson
foi condenada pela Justi a

O governo do Reino Unido
acredita que a rede AI Qaeda
está em busca de tecnologia
que lhe permita usar um

artefato nuclear para atacar

alvos ocidentais. A declaração
corrobora com a posição da
chefe da agência de
espionagem britânica, Eliza
Manningham-Buller, que disse
que os extremistas britânicos
estão planejando pelo menos

30 atentados importantes na

Grã-Bretanha, que poderiam
envolver armas químicas e

nucleares.
Segundo ela, jovens mili

tantes muçulmanos britânicos
estão sendo trei�ados para se

tornar homens-bomba,
informando que 1,6 mil
suspeitos, a maioria nascidos na
Grã-Bretanha e ligada à Al
Qaeda no Paquistão, estão
sendo monitorados pelos
agentes de segurança. EIU

julho de ZOOS, quatro suicidas
mataram 5 Z pessoas e deixaram
'centenas de feridos em explo
sões nos transportes públicos'
londrinos, no pior ataque ao país
em tempos de paz.

Neste mês, Dhiren Barot,
34 anos, foi condenado a 40
anos de prisão 'por planejar,
atentado contra a Bolsa de
Nova York e ataques na Grã-
B h ind "b b ."
retan a, usan o om a suja
(radioativa). A polícia
infoII110U que um dos suspeitos
disse que, no Paquistão, foi lhe
pedido para entrar em contato

• com uma máfia russa para'
adquirir uma bombs nuclear

.�
•

Uma moradora de Los

Angeles cujo filho acusou,
em ZOOS, o cantor Michael

Jackson de abuso sexual
desistiu de contestar um

caso de fraude previ
denciária e aceitou pagar
mais de US$ 8,6 mil
devidos.

A juíza Barbara johnson
também determinou que a

mu lhe r de 38 anos, cuja
identidade foi preservada
pela imprensa, cumpra 150
horas de serviço
comunitário. Barbara disse

que a fraude será reduzida
de crime a contravenção em

Z 7 de abril se até lá a mulher
• •

cUluprlr o se rv iço comu-

nitário e pagar o que deve.
A mulher pretende se

mudar para a Geórgia, onde
poderá cumprir o serviço
comunitário. Na Califórnia,
deixar de contestar uma

ação equivale a confessar

culpa.
Jackson foi absolvido

das acusaçõei de abuso
sexual e cárcere privado.
(Reuters)

,

-

ra
O presidente George

Bush sinalizou que não

pretende encampar as

sugestões de aliados para
buscar ajuda da Síria e do Irã
na tentativa de dar uma nova

abordagem na guerra' do

Iraque. Ele também alertou os

democratas sobre a rápida
retirada das tropas do país
árabe.

N a segunda-feira, Bush
reuniu-se com o Grupo de
Estudos do Iraque, comissão
bípartidária encarregada de

,

apresentar alternativas

estratégicas dentro de um
.

mês, na tentativa de amenizar -

a onda de violência e o caos
•

,

no pals. .

O primeiro -rninis tro
,britânico; Tony Blair, pediu ern

discurso na segunda-feira que
Síria e Irã se empenhem 110

combate à violência no Iraque
e na busca pela paz no Oriente
Médio como um todo. Ao
mesmo tempo, Blair alertou

.. " .

para as consequencias

negativas que Damasco e

Teerã podem enfrentar caso

recusem ajuda.

,

O CORREIO DO POVO

No Nepal

Desaparecimento
Quatro alpinistas franceses
estão desaparecidos há dez
dias no Nepal, onde
escalavam o pico Paldor, a

cerca de seis mil metros de
altitude. Os quatro, com
idades entre Z8 e 36 anos,

deveriam ter retornado no

último dia 5 ao

acampamento, onde amigas
os esperavam. Elas alertaram '

a Embaixada francesa em
,

Katmandu ao notar a demora
dos alpinistas.
Um helicóptero fez um vôo
de reconhecimento no dia 9,
sem sucesso. Está sendo

prepar-ada uma expedição
para tentar encontrá-los.

Na Inglaterra

Acusação
o jornal britânico The Daily
Telegraph acusou o, Irã de
tentar fazer alianças com

possíveis sucessores do líder
da rede terrorista AI Qaeda,

•

Osama bill Laden, que sejam
sirnpá ticos ao regime de
Teerã. A idéia, segundo o

periódico, é aproveitar a

suposta piora da saúde de Bin
Laden para buscar alianças.
Amanobra atinge o primeiro
ministro do Reino Unido,'
Tony Blair, que vern se

esforçando' para envolver o
•

Irã na busca pela paz no

Iraque e em todo o Oriente
Médio.

Na Rússia

Dinheiro
o Banco Central russo

calcula que a população do

país guarda cerca de US$ 30
bilhões em dinheiro. Já o FED
(Banco Central dos Estados
Unidos) acredita que os

russos têm US$ 80,bilhões em
dinheiro ..
O número estimado pelo
Banco Central russo

corresponde praticamente a

10% do total das reservas de
ouro e divisas da Rússia - US$

. ,274,2 bilhões, segundo
informação do próprio
governo, divulgada no último
dia 3.

No Japão

Armas
O governo japonês divulgou
nota ontem lembrando que a

"Constituição permite que o

país tenha armas nucleares,
desde que ern nívelmínimo e

apenas para autodefesa,
embora o governo não tenha

intenção de obtê-las". O
texto foi em resposta ao

questionarnento de um

parlamentar independente.
Atualmente, o Japão vive

uma controvérsia sobre a '

posse de bombas atômicas,
um assunto delicado 110 único

país do mundo que já viveu

ata ues nucleares.
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