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41 Mais segurança
Moradores
reivindicam
lombadas e

policiamento
Moradores da Avenida
Waldemar Grubba já estão

mobilizados com abaixo
assinados. Eles se sentem

inseguros com o fluxo
crescente de veículos, o que
tem causado várias mortes

nos últimos meses.

31 Reflexos da ca

Garcia diz·que
apuração não
objetivava
julgar Bertoldi
Presidente da comissão que

apurou denúncia sobre a

negociação entre a Viação
Canarinho e a prefeitura, o

o
•

peemedebista não avaliza

pedido de cassação do

prefeito antes de análise

pelo Ministério Público.

51 Destaques

Empresas e
. ,..,

orgamzaçoes
premiadas hoje
à noite no Cejas

•

\

51 Magistério

Estado abre as
.\ ."..,

mscnçoes para
os professores

" .

temporanos
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f 41 Na cadeia

Presosíadrões

que assaltaram
casa comercial

71 Futsal em evídêncla

•

I rovo
"

•

laras a arena ara
Três homens, dois deles ex

detentos e um menor foram

flagrados roubando uma

clínica veterinária no

Centro da cidade.

•

I

Jean Leutprecht (da FME), Jaime Yarza (Fifa), Hideraldo
Martins (CBFS), Moacir Bertoldi e Cacá Pavanello estiveram

ontem à tarde vistoriando as obras da Arena [araguá. A

cidade se candidatou a ser uma das sede do próximo Mundial
de Seleções, que acontecerá no segundo semestre de 2008.

Joinville e Brusque também querem sediar a competição.
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Sol com
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algumas
nuvens. Não
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chove.
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• \EDITORIAl

,

-
,

\

Melhor O
,

assrm.

Mundial de Futsal de 2008
, vai acontecer no segundo
semestre daquele ano e, até

lá, por certo a arena

multiuso a ser inaugurada
até abril, já terá sido bem

testada, embora com

competições, de menor

porte, para se saber-se a

estrutura em construção
pode suportar eventos de

• CORREIO DO LEITOR
,

consideração o que cada
cidade terá a oferecer ainda

,

em 2007, Aos trancas e

barrancos, com inau

guração já adiada por três

vezes, a arena ainda carece

de recursos para ser

concluída, Temos tempo
para provar que somos

O CORREIO DO rovo '-�

"

Secretaria do Desen
volvimento Econômico, que
engloba a diretoria de
turismo e reconhecidos

pela Fundação Municipal
de Turismo, Ou seja, não

são dúvidas, são certezas,

Além dos espaços exigidos
para a competição, estes

outros itens sâo levados em

alta conta. A cidade, que,

por isso, está fadada a

.". ··0 sinal verde pode ter sido dado ontem à

tarde, .quando uma comissão da Fifa esteve

.vístortando as obras no bairro Vila Lenzi".

tal porte.
'A considerar o número

de seleções de países pré
inscritos, entre 20 e 24,
clare está que Jaraguá do
Sul não tem infra-estrutura
hoteleira, gastronômica e

viária, na ausência de
, .

aeroporto na propria
cidade, para sediar sozinha
a maior compe tiç âo do
murido da modalidade. E

não se afirma isso

gratuitamente. São dados
coletados anualmente pela

• FRASES

•

perder expressivas receitas

vai ter que· dividir a

honraria com Brusque e,

talvez, caiu J oinville,
estruturas também inspe
cionadas on tern. Barueri,
em São Paulo, também se

credencia. O sinal verde
pode ter sido dado ontem à

tarde, quando uma

comissão da Fifa esteve

vist.or ian do as obras 110

bairro Vila Lenzi.
/

O 'veredicto vai valer

para todos levando em

,

,

\
,

RESGATANDO A HISTORIA
,

No ,

mes de novembro
comemoramos conquistas
importantes para o povo
brasileiro como a Proclamação da

República e o direito ao voto

feminino.Com a República, foi
implantado aos pOtlCOS no País o
sistema presidencialista; pondo
fim à hierarquia baseada 110

nascimento e na tradição da

família, substituída pela forma

republicana e por uma semente da
democracia que hoje vivemos.

Mas é interessante observar

quando se comemora mais um

ano a proclamação da república, o
•

que se conta e o que nao se conta

sobre esta importante passagem da
história brasileira, pois a origem
da palavra história vern de
"his tor" , palavra grega que

significá "o que se sabe porque se

viu" .As fontes históricas,
entretanto, evoluíram desde
então e não podemmais depender
apenas do que..se viu ou de quem
as viu, Elas não são só o resultado
do que se viu, mas talubém do que
se contou fidedignamente; aliás
contar fielluente o qlle se ViLI era

•

uma irnportante tradição 110S

tempos antigos, principalmente
porque não havia os meios de

'coluunicação de registro como

temos hoje.
Mas de qualquer forma os

acontecimentos de 15 de
novembro marcaram a nação e se

refletem 110S dias de hoje; muitos
associam manifestações rebeldes
contra a Coroa Portuguesa e a

pequena tropa que cercou o Palácio
do Governo comandada por
Deodoro com o surgimento de
idéias iluministas francesas, mas o
que se constatou mesmo, através
dos estudos ao longo do tempo, é

que esses fatos nada tiveram a ver

uns COl11 os outros.
,

Não existiu UIU movimento

republicano lentamente
elaborado no Brasil que tivesse

atingido sell auge elu 15 de
novembro. Provavelmente tenha
havido alguns poucos repu-"
blicanos autênticos, com um

verdadeiro idealismo republicano,
mas foram na realidade
rOluânticos que "não desceranl das
nuvel1S à terra". As idéias repu-

, I
",'

•

. ,

competentes nao apenas na

proposição de projetos que

possam tirar a cidade do

quase ostracismo no que
toca a eventos que não se

l irn it am apenas

competições de futsal.
Aliás, não fossem os

investimentos da iniciativa

privada, leia-se Malwee
Malhas, do município,
mesmo que a menor parte,
e do Estado, o país e o

mundo por certo jamais
-c-

teriam notícias na área do

esporte sobre o terceiro,

maior parque industrial de
'

Santa Catarina e uma das
cidades fundamentais na

arrecadação de impostos
, ,

estaduais e federais. E,

,

as

, .

portanto, momento umco,

que leva a repénsar o

futuro.

"

<' O prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

O Neruda que eles nunca leram
,

,

Em 2006 faz 70 anos do início da Guerra
Civil Espanhola, o conflito militar mais,

apaixonante do século passado. Diria até

mais do que a Revolução Russa de 1917, uma
vez que os estandartes do comunismo

daquele outubro viraram souvenir nas ruas

de Budapeste ou Varsóvia, enquanto o

embate de nacionalistas e republicanos até

hoje mexe com os ânimos do espanhol. Não
é difícil, em um restaurante de Madrid,
encontrar um casal octogenário cheio de

orgulho antifranquista tendo às mãos

cicatrizes dos três anos de guerra que não se

dobram às décadas e ao esquecimento.
Francisco Franco venceu no campo de

batalha, instalou uma ditadura durante 36
,

,

anos, restaurou amonarquia, mas perdeu para
a historiografia. Não há uma resenha de
vestibular que não aduza características

heróicas aos republicanos. Tudo
devidamente apoiado na tela de' Guernica,
nas citações de Ernest Hemingway, na lente
de Robert Capa e na imagem lendária de La
Pasionaria, Os republicanos foram inábeis
na guerra, muitas vezes sanguinários, faziam-

•

se justiceiros, amavam os tribunais populares
e as linhas de fuzilamento, no entanto

ficaram como vítimas da história por conta

do politicamente correto.

A Universidade de Santiago, na Galícia,
acaba de dar mais uma chance à sabedoria
convencional ao retirar do gerreralíssimo
Franco o título de do�tor Honoris Causa.
Motivo? 41 anos depois da concessão, a

instituição concluiu que o ex-ditador não tinha
méritos científicos e pessoais para tanto. Por

aqui, certamente, os setores saudosos das

brigadas internacionais e os republicanos
tardios receberam a notícia do ato de "regresso
positivo" com bastante contentamento. A

sentença do \-eitor encerra o julgamento da
história e lava a honra, inclusive, dos brasileiros
que compuseram as colunas contra o fascismo. '

Perfeitamente, vamos comemorar o

desfazimento de Franco, luas todo cuidado é

pouco. O presidente Lula foi agraciádo com

título semelhante e, por falta de tempo, ainda

não foi a Compostela vestir a beca e buscar o
. '" - ::T"

canudo. Como diz UlU chavão em voga, é ',r

preciso pensar a porta de saída. Vamos que a ,

Universidade de Santiago, daqui a alguns anos,
conclua que o atuallíder da comunidade ibero
americana não tinha a consistência científica (_j�J

que se supunha ou mesmo que lhe faltou rigidez
de. princípios, principal atributo dai -ti

pessoalidade? C �::1
O pau que dá em Francisco pode dar elU

r c
Chico. ,.](]

Outro dia estava mexendo na minha;j'í�i\j
biblioteca ávido por uma leitura diferente.
Recolhi a obra do historiador Hellmuth
Dhams intitulada A Guerra Civil Espanhola. j TCj
O livro, editado em 1968 na forma de brochura, rI" 3:

•

ficou na estante por anos como um verdadeiro J.; r';

troféu. A obra me fora dada de presente na a- ",i
,

adolescência por um depu tado federal r.. ,éI
comunista, que integrava' a ala autêntica do I iI'

MDB, com a recomendação de que guardava I')

espetacular comprovação da grandeza dos [' :)
ideais revolucionários. -Ó, "

Lembro-me até hoje da citação, em , ,)
espanhol singular, do iNo pasarán! Tivesse o Y)
velho

\

amigo comunista lido o trabalho do .i

historiador, certamente o teria qualificado de )

propaganda franquista, pois não há na obra. 'I

apologia de André Malraux nem reverência a :'2

Dolores Abarruri. Ao contrário, o documento q
historiográfico detalha passo a passo a I )

<

evolução da guerra ern uma descrição '�)

absolutamente desapaixonada. :)
Durante o meu período de faculdade era , 1

comum rechaçar COlUO lixo da historiografia '!J2
,

oficial todo o conhecimento que não fosse 1

marxistamente fundamentado. Veio a, ,I
/

democracia, a esquerda se apoderou do fi ))

monopólio de impor a sua versão, foi querida ç.j ,
dos meios de comunicação até chegar ao poder '�l!
e ag9ra descobriu que a imprensa é UIU agente I )"{
infiltrado que promove uma campanha de) r;

desestabilização das conquistas dernocráticas.. \

Para mim, o problema ainda é o Neruda que, II

eles nUllca leram. ' ,
\

I �:)

Demóstenes Torres é procurador de Justiça e ,i J;
•

\
senador (PFL-GO)

Quem encontrouum amigo, encontrou urntesouroJ

-

blicanas não tinham ainda grande
apoio popular, além disso havia
vários inconfidentes que eram

monarquistas, desejavam a

independência de,Minas Gerais
mas na forma monárquica de

governo, embora não houvesse

príncipes brasileiros.
O que vemos foimuitomais.um

movimento movido por
nacionalismo, por amor à pátria.
Um movimento audacioso. Foi
uma etapa necessária à evolução da
sociedade brasileira. E para isso foi

preciso coragem, pois o Marechal
Deodoro era lim dos muitos
militares ressentidos com o

" ,

autontansmo que Imperava com a

Monarquia, da qual o povo já estava
descrente. Se hoje asmulheres, entre
todos os brasileiros, têm direito ao

voto, como citamos acima como

uma das conquistas comemoradas

por nós no mês de novembro é

porque vivemos uma democracia

que teve sua semente plantada lá
em 1889 com a então Proclamação
daRepública, fato histórico ao qual
,devemos nossas conquistas

A palavra de Deus é exuberante quando
nos fala da amizade. "Um amigo fiel, é uma

poderosa proteção: quem o achou, descobriu
um tesouro. Nada é comparável a um amigo
fiel; o ouro e a prata não merecem ser postos
em paralelo com a sinceridade da sua fé. Um

amigo fiel é um remédio de vida e

imortalidade; quem teme ao Senhor, achará
esse amigo. Quem teme ao Senhor, terá

também uma excelente amizade, pois o seu

amigo lhe será semelhante." (Eclo 6,14ss)
Amigo não é apenas um conhecido, colega ou
companheiro. Não! Amigo é amigo.
'Se eu quisesse definir amigo e amizade teria de '

encon trar as palavras certas e o
, . -". .

conceito exato, porque amigo nao e urna coisa
,

qualquer. E por isso que a Palavra de Deus nos
diz que quem encontrou UIU amigo encontrou
UIU tesouro.

Um amigo pode 110S transformar. E por que-

•

,

nos transforma? Porque antes de tudo o

amigo l10S ama COlUO somos. Ele, consegue
. . . , . , ,

nos corrigir e, muitas vezes, so o arrugo e

capaz de fazer isto. O que o pai não consegue,

t·'-'. ,

"O objetivo da CEI nunca foi o de fazer um julgamento político. Isso cabe ao

Ministério Público para onde o relatório final foi encaminhado"

.Vereador Pedro Garcia, que presidiu a CEI que apurou irregularidades em negociação entre a prefeitura e a

empresa Canarinho quando da quitação de dívidas com o ISS,

;. _i 'J
o que a mãe não consegue, um amigo consegue ')l�
fazer. Ele atinge o coração e chega naquele lugar ,'�I

, /

ern que ninguém consegue chegar. 'e'
,

'J

O amigo é capaz de dizer as coisas COlUO elas ,
� ')

são, as verdades que não queríamos ouvir.
I'

Muitas vezes, nos chateamos, nos afastamos,
,

.: '11
ficamos sem 110S comunicar. Mas, passam as

, �\

horas, os dias, e logo a gente volta atrás. As .. .

vezes brigamos, mas não conseguimos ficar

longe. A amizade é mais forte do que a briga.
, ',( 'rQue bom que é assim! Muitas vezes, só a amizade ,

é capaz de nos dobrar. Ter amigos é essencial! Ser ')'J
amigo é o segredo da vida e da vitória. Porque 11a

'_!'

-

amizade há a1110r puro, amor desinteressado.O
,

,(

verdadeiro amigo é UIU grande tesouro!
, J r

Jonas Aviv é padre I ,;'

,

Os teXtos para esta coluna deverão ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por-e
mail redação@jornalcorreiodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246, cep

•

, 1 '

89251 200, Caixa Postats; E obrigatório informar nome completo, profissão, *CPF e * telefone (* não serão publicados),

•

enquanto naçao.

O CORREIO DO POVO
Fundado em' 10 de maio 1919

Di I'etcli' eel i tOI'iallacl111 i 11 istl'U tivo: j�ra ncisco '/\1 ve,
Eclitol'll: Patricia �lloracs , ,

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1
Jaraguá do 5ul- 5C 1 Tel.47 3371-1919j Fax 3276,32581
e-mails:red.acao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

c omere ia I@jornalcorreiodopovo,com.br
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O C}ORREIO DO POVO

ISS: Presidente da GEl pede cautela.

•

•

,

•

-

CELSO MACHADO

.... Requerimento que
pede cassação de
Bertoldi pode ser

votado ainda hoje

Jaraguá do Sul- O

presidente da CEI (Comissão
Especial de Inquérito) que
apurou e constatou

irregularidades na negociação
entre a prefeitura e a empresa

Viação Canarinho para

quitação de dívidas com o ISS

(Imposto Sobre Serviços),
vereador Pedro Garcia

(PMDB) , disse ontem ao O
Correio do Povo estar havendo
interpretações equivocadas. ''A,

I CEI foi constituída para apurar
uma denúncia (feita pelo
secretário executivo do PSB,
Emerson Alexandre Gori-

, çalves, em fevereiro deste ano)
e não para estabelecer um rito

de cassação do mandato do

prefeito Moacir Bertoldi".
,
,

Segundo Garcia, ern nenhum
momento os vereadores
membros da CEI estabeleceram
como objetivo final afastar o

chefe do Executivo. "Jamais se

poderia fazer um julgamento
político antecipado, já que a

apuração tinha como objetivo·
constatar ou não as

irregularidades apontadas na

denúncia. E .isso foi feito, com
absoluta isenção de, ânimo,
COlUO consta do relatório final
'do vereador (relator) Ronaldo

Raulino, aprovado por todos os

membros da CEI e, ainda, pelo
plenário da Câmara". Sobre .

voto pessoal contrário à criação
da CEI emmarço deste ano, com

argumentos pessoais de que
nenhum ilícito havia sido
cometido, Garcia lembrou que,

posteriormente, votou

favoravelmente à criação a CEI,
alavancada pelo vereador
Rudolfo Gesser (PP) e mais as

assinaturas de Dieter Janssen
(PP), Eugênio Moretti Garcia

(PSDB) e Mristela Menel (sem
partido). "Era o que todos na

Câmara queriam e isso foi
feito", disse o vereador,
acrescentando que "o meu voto

sempre é muito cobrado, não sei

o porquê". Garcia não concorda
com a atitude do vereador

v

.Gesser, que antes da qualquer
manifestação do MP

(Ministério Público), para onde
cópia do relatório final foi
enviado, propôs em reque
rimento ainda não votado pelo
Legislativo a \ cassação do

prefeito. A Mesa Diretora da

Câmara, integrada pelos
vereadores Carione Pavanello,
Eugênio Garcia; Rudolfo
Gesser e Jurandir Michels
decidem ainda hoje se o

. ,

requenmento entrara na pauta
de votações da sessão ordinária

,

marcada para as 19 horas. "E
um

t

di r e i to dele, mas isso

também representa um grande
risco. Se o Mp, que julga pelo
ângulo político, entender que

, �

"CEI não visou um julgamento político". diz vereador Pedro Garcia
,

.' não houve ato grave na

negociação a denúncia não será

acatada, o prefeito reassume e

ainda poderá processar a

Câmara. Cito o exemplo do

prefeito de Barra Velha. Foi
afastado quatro vezes, retornou

e ainda se reelegeu". Como
resultado imediato do relatório

. da CEI, o Tribunal de Contas
do Estado deverá proceder a

uma auditoria especial na
prefeitura. Segundo o relatório,
ao quitar dívida de R$ 193 mil

I

. com o recebimento de dois
ônibus usados, concessão de

.

50% de desconto em multas,

restante em espécie, o prefeito
violou a Lei Complementar 46/
2005, a Lei 3875/2005 e a Lei

Complement ar 35/2003. A
conclusão da negociação ern 23

•

. de dezembro do ano passado foi
feita sete dias antes da vigência
da lei 46/2005, em primeiro de

janeiro deste ano. Mas o

procurador geral do município,
[urandyr Bertoldi, que com o

prefeito também foi citado pelo
rela tório ( improbidade
administrativa), argumenta
que o que vale é a data de

publicação (em dezembro) e
- . .

nao o artigo que cita sua
. _- ".

juros e cotreçao monetana e o
• A •

vigencia.

Duas chapas disputam hoje a presidência da OAB catarinense
FLORIANÓPOLIS (CENTRAL

DE NoTÍeIAS REGIONAIS/ADI)
- Cerca de '14mil advogados vão
às urnas (eletrônicas) nesta

quinta-feira, 16, para escolher a

nova Diretoria e Conselho da
OAB de Santa Catarina. A

eleição da maior entidade de
classe se reveste de importância
por vários aspectos, Çl que acaba
transformando o processo
eleitoral muito semelhante à

.

uma escolha de cargos políticos.
Muitos interesses estão em o

jogo, principalmente o aspecto
político-institucional, já que a

fígura do presidente da OAB
, .

esta presente ativamente na

sociedade, principalmente como
mediador dos grandes temas

sociais e políticos do país, estado
e luullicípio., Foi assim no

Movirnento das Diretas Já,
ltnpeachment do presidente
I

.

Fernando Collor e até mesmo em

piscussões locais, com das tarifas
p.o transpor te coletivo de

r,lorianópolis. Portanto, os

,Clirigentes da OAB contam COlU

a chancela de uma entidade

respeitada por autoridades e pelo
cidadão. Além disso, o

presidente daOrdem administra
um orçamento de R$ 11 milhões

por ano, quase o mesmo do que

gasta a Cohab, por exemplo,
empresa responsável pela
habitação no estado.

Por isso, quase todas as

eleições na Ordem são acirradas,
com direito a cabo eleitoral e

tudo mais que um pleito exige.
A estrutura dos candidatos

•

lembra a dos políticos. O
Tribunal Regional Eleitoral está
ajudando na organização da

eleição. Serão disponibilizadas
62 urnas eletrônicas em 41
municípios de Santa Catarina
onde a OAB conta. coin

subseções. O horário das
•

eleições vai das 9 às 17h. A

previsão é que o resultado seja
conhecido pelos eleitores até às

19h. Devem votar todos os

advogados regularmente
inscritos, mesmo os que residem
fora do Estado, sob pena de multa
equivalente a 200/0 da anuidade,
cujo valor é salgado: R$ 821,00
ou 20 URHs (Unidade de
Referência de Honorário). Es tão
na disputas duas chapas, que
representam linhas diferentes de

pensamento e atuação. A chapa
1, denominada "Cidadania

Respeitada", é encabeçada pelo
advogado Paulo Roberto de

Borba, com atuação em

Blumenau e Florianópolis. Foi
vice-presidente da OAB/SC e .

atualmente é presidente da
CMSC (Caixa de Assistência
dos Advogados de Santa

Catarina). Dentre suas propostas
estão a continuidade da

promoção de campanhas de
.esclarecimento à população
sobre a importância do advogado
e a luta pelo reconhecimento da

. essencialidade do advogado em

todas as instâncias jurídicas. Já a

oposição é representada pela.
Chapa 2 "Nova Ordem", que
tem como candidato a

presidente o advogado Luís
Fernando Roslindo, especi
alizado em Direito Empresarial

•

e que atua em Jaragua do Sul e

Joinville. Ele já foi conselheiro
estadual da OAB/SC. Entre suas

prioridades estão o rompimento
do que ele chama de "hegemonia
de mais de 20 anos",
interiorização da entidade, além
de dar mais atenção para os

jovens advogados. (Marco Aurélio

Gomes)
DIVULGAÇ�O

Paulo Roberto de Borba, chapa 1

DIVULGAÇAo

,

Luís Fernando Ros/indo, chapa 2

•
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Em julgamento
o TRE está julgando proposta de investigação judicial eleitoral proposta
pela Coligação "Salve Santa Catarina" (PR PMN,PV,PRONA), do
candidato Esperidião Amin (PP) contra Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
e Leonel Arcângelo Pavan (PSDB). O relator do processo,
desembargador José Trindade dos Santos, já votou no sentido de ser

decretada a inelegibilidade do governador eleito, por três anos, a partir
da eleição. No mesmo voto, o magistrado reconheceu a ilegitimidade
passiva do vice-governador eleito Leonel Pavan, isto é, ele foi afastado
como réu do processo, Os juízes ainda discutiram a possibilidade da

cassação do registro da candidatura de Luiz Henrique da Silveira por
fatos a ele atribuídos em processo: abuso de poder econômico na

divulgação de propaganda institucional favorecendo amplamente a

reeleição de LHS 'e com a capacidade de desequilibrar o pleito. A
conclusão do julgamento foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 20.

•

Marcha ré
Houve estratégico recuo do
Estado na proposta de criar
três níveis para as atuais 30
SDRs Politicamente, o

anúncio foi um desastre,
agora atribuído a um

equívoco cometido pela
assessoria do governador.
Mas a medida está prevista

· em projeto de Luiz Henrique
aprovado no ano passado.
Ele mesmo o disse em

Jaraguá na véspera do

segundo turno.

Sem estresse
o tucano Paulo Bauer está
mais que à vontade neste

segundo mandato de Luiz

Henrique da Silveira. Como
primeiro suplente, tem a

garantia de uma cadeira na

Câmara dos Deputados por
conta da nomeação deMauro
Mariani para o Deinfra. E,
mais, por indicação do PSDB
pode ocupar a secretaria da
Educação, função que já

·

exerceu na primeira gestão
de Amin.

Motos
Continua em discussão na

Assembléia Legislativa o

projeto de lei do governador
Eduardo Pinho Moreira
isentando pagamento do

.

IPVA motos de até 200
cilindradas, que representam.
75% da frota catarinense. Foi

proposta de Amin na

campanha, depois acusado
de clonar a proposta do
governo. De qualquer forma,
os motoqueiros querem
pressa.

Telefone
Projeto do deputado Paulo
Eccel (PT) derrubando a tarifa
básica em telefonia fixa por
duas vezes foi aprovado pela

·
Assembléia Legislativa e, por

·

duas' vezes,' vetado pelo
governo. Um veto de Luiz

Henrique e outro de Pinho
Moreira. Talvez porque um

terço. do imposto arrecadado
com a taxa é receita para os

,

cofres do Estado. O assunto
está de novo em pauta.

Filme antigo
Em 2000, projeto do deputado
Altair Guidi (PPS) com

critérios para a taxa fixa foi
vetado por Esperidião Amin

(PP). O veto foi derrubado

pela Assembléia e Amin
entrou com uma ação direta
de inconstitucionalidade no

Supremo Tribunal Federal, que
decidiu pela não competência
dos Estados sobre o assunto.
Mesmo argumento de LHS e

Pinho Moreira.

poi iti ca@jornalcorreiodopovo.com.br

•

Demora
A depender do PSDB, PFL e

PMDB, o sistema de votação
secreta, que já tem projeto
formalizado, vai continuar na
Assembléia Legislativa por

.

muito tempo. A oposição diz que
o eleitor tem o direITo de saber
como votam os parlamentares.
A situação argumenta pelo
direito ao voto secreto, como
ocorre nas eleições.
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Difícil
São precisos seis votos para
que o requerimento do vereador
Rudolfo Gesser (PP) pedindo a

cassação do prefeito Moacir
Bertoldi seja aprovado. Pelo
andar da carruagem, há um

consenso de maioria em não

aprová-lo antes da manifestação
do Ministério Público, a quem
caberá acatar ou não

irregularidades apontadas pela
CEI do ISS.

Abertura
Os presos provisórios poderão
participar já das próximas
eleições municipais em 2008. O
Tribunal Regional Eleitoral
anunciou a criação de um grupo
de trabalho destinado a estudar

soluções técnicas e legais que
permitam facultar aos presos
provisórios o exercício do voto

.

nos próximos pleitos.

Combustíveis 1
• Termo de cooperação técnica

para combater a sonegação de

impostos, da vénda real e

adulteração de combustíveis
será firmado �ntre o poder
público e a iniciativa privada,
embora Santa Catarina

apresente índices baixos em

relação a estes ilicitos se

comparados com outras
unidades da Federação.

Combustíveis 2
A idéia, segundo a Secretaria
de Segurança Pública e Defesa
do Cidadão é envolver outros
setores do Estado e municípios
como as secretarias da
Fazenda e Educação,
prefeituras, Polícia Rodoviária,
Ministério Público e Fiesc,

. responsáveis em atuar de
forma integrada no combate à

sonegação de combustíveis.

,
•

Cotovia Moda Gestante

A moda da futura mamãe

(47) 3370-0181

Av. Marechal Deodoro, 136 • sala ilS
Centro Comercial W.V. no Calçadãe>
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Secretário decide que presos
lJo,ficam em celas separadas
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Secretário Dejair Vicente quer evitar novas mortes nas cadeias
5 211 '

OJ:j- FLORIANÓPOLIS _ Todos os

O
presos do sistema prisional

f, (, catarinense autuados em flagrante
orrr-

com base 11a Lei Maria da Penha -

roq que criminaliza a violência
rrrs doméstica - serão mantidos em

s1s( celas separadas dos demais
OB�; detentos para evitar que sejam
ob agredidos por colegas de cela.
. .eig! Essa foi urna das medidas
,2.e:-, anunciadas hoje pelo secretário
sbs da Segurança Pública e Defesa do
obn Cidadão, Dejair Vicente Pinto,
21.e) durante reunião do Gabinete de
zsl» Gestão Integrada, órgão vinculado
JJO G

ao Conselho Superior de
-j.]'] Segurança Pública. O secretário

Dejair Vicente Pinto solicitou ao

Chefe da Polícia Civil, Ilson da

Silva, uma estatística sobre o

número de presos autuados ern

flagrante, 110 Estado, COIU base na
nova lei que trata sobre a violência
contra a mulher. A idéia é traçar

,

UIU perfil do agressor. "Entendo

que, em muitos dos casos, é mais

'viável urna ação social de
atendimento psicológico 'e

reconcilíação, do que a cadeia",
-

ressalta Dejair.
, Na opinião dele, a polícia deve
ser acionada ern última instância

ern casos, como por exemplo, o
ocorrido na Capital, quando o

marido enciumado, desconfiado
de que am�lher o traía, atropelou
ematou a companheira.A decisão
de separar os presos autuados na

,

•

Lei Mana-da Penha é urna

alternativa para evitar que os

outros detentos façam justiça com
" -

as propnas maos, como ocorreu

esta semana em ]oinville. Preso e

acusado de espancar a mulher, o
aposentado Leandro de Oliveira,
51, foi agredido até 'a morte por

presos damesma cela que o teriam
.

confundido COIU UIU estuprador.
,

Para o secretário, apesar de todos
os esforços do governo do Estado
o aumento da população
carcerária provocou o inchaço 110

sistema prisional. Hoje são cerca

de 12 mil homens e mulheres para
, pouco mais de sete mil vagas, um
déficit de quatromil. "EIU três anos

e onze lueses'de governo, foram
,

ativadas 2.426 vagas em todo o

sistema. Em 2003 a população
carcerária era de seis mil homens
e mulheres, hoje este número

praticamente dobrou", explicou
Dejair. Ele confirmou que todos os

projetospara a área prisional estão
mantidos. As prioridade são a

ativacão da Penitenciária Sul, em,

Criciúma; construção do 110VO

Centro de Triagem da Grande

Florianópolis, e da Penitenciária
do Vale do Itajaí.

O secretário lembrou, ainda,
que foram feitas melhorias nas

unidades prisionais de

Canoinhas, Videira, Rio do Sul,
Porto União, Curitibanos

-

e

Chapecó.

•

Ladrões de clínica veterinária já estão na cadeia
•

Jaraguá do Sul - Na madrugada de ontem, as polícias Civil e Militar

prenderam em flagrante os jovens Fábio Rogério da Costa Huller, 22 a.nos,
Vanderlei Siqueira, 29 e S.R.M, 16, por arrombamento e furto na Cllnica
Veterinária Zôo, localizada na Rua Luiz Kienen, Centro. Os três entraram,

por uma das janelas do estabelecimento e tentaram roubar um computad9r
e vários produtos para tratamento de animais. Fábio e vanríerlei, que ��o
ex-detentos e estavam em liberdade condicional, foram levados ao Presidio

Regional de Jaraguá do Sul. Já a situação do menor de idade S.R.M, que
tem várias passagens pela polícia, será definida pelo Conselho Tutelar.
Ainda durante a madrugada, um aparelho de som marca Pioneer foi furtado
do interior do veículo GM/Corsa placas AGM8401, de Jaraguá do Sul. O

r "'. carro estava estacionado na Rua Antônio Ribeiro, Bairro Ilha da Figueira
(próximo ao Parque Aquático Krause), quando a porta dianteira foi
arrombada. A Polícia Militar fez várias rondas no local, mas o equipamento

, furtado não foi encontrado. A polícia não revelou o nome do proprietário do
�.

Corsa. (Daiane Zarighelini)

•
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FISCALIZAÇÃO PM E PRF DEVEM ASSUMIR A TAREFA JUNTAS

DAIANE ZANGHELINI
•

� Moradores ameaçam
fechar rodovia caso

as reivindicações não

sejam atendidas logo
}ARAGUÁ 00 SUL -O impasse

em relação à fiscalização e atuação
da PolíciaMilitar de ]araguá do Sul
e Polícia Rodoviária Federal na
Avenida Prefeito Waldemar

Grubba, que perdura há UIU ano,

está em vias de chegar ao fim. Pelo
menos é o que garante o

procurador-gera] do município,
] urandyr Bertoldi. ] urandyr
confirmou ao O Correio do a

assinatura de UIU convênio entre

a prefeitura e o Dnit

(Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes),
após o término das obras de

sinalização na Rua Epitácio
Pessoa, o que deve acontecer

possivelmente 11a próxima
semana. Segundo o procurador, o

A' • , •
.

convento val permitir que a

prefeitura assuma a manutenção
de quatro trechos urbanos da BR-
280 110 município, que hoje estão

sob a responsabilidade do Dnit: a
extensão entre a conhecida

"ponte do portal" (nolimite com

_
o município de Guaramirim) até

à frente da Recreativa da Marisol
(Avenida Prefeito Waldeluar

Grubba); o trecho que vai da
Recreativa daMarisol até a ponte
Abdon Batista (Rua Adélia

Fischer): da ponte Abdon Batista
até o viaduto da Vila Lenzi

(Epitácio Pessoa); e do viaduto da
Vila Lenzi até a rotatória do Posto

Marcolla, 11a BR-280. Apenas 110

trecho da Avenida Epitácio Pessoa
a fiscalizacão continuou sendo

,

realizada pela Polícia Militar. De
acordo COIU o chefe da 3ªDelegacia
da PRF ern ]oinville, Aristeu da
Silva Fernandes,' a instituição
decidiu não assumir essa extensão
em virtude de dúvidas sobre o

,

'traçado original da BR-280. "E
uma discussão antiga, que

questiona se o traçado original da
rodovia passa pela Rua Epitácio
Pessoa ou a]orge Czerniewicz (rua
do Hospital]araguá)", explicou.

De acordo COIU ] urandyr
Bertoldi, assim que os trechos
estiverem sob a responsabilidade
da prefeitura, a PolíciaMilitar será
autorizada a fiscalizar toda a

extensão com o auxílio da PRF,
COIUO acontecia até novembro do
ano passado. "Como a fiscalização
das BRs é uma responsabilidade
do governo federal, o Dnit

Você terá as informações mais rapidamente."

,

-
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Trecho urbano da Waldemar Grubba, no acesso principal à cidade, tem sido palco de muitas mortes

I
•

•

•
•

•

,
..

Prefeitura assina convênio depois que o Dnlt terminar melhorias na Epitácio
,

O convênio será assinado somente depois que o Dnit terminar as melhorias na Epitácio Pessoa, assim
como fez em outros trechos da BR-280. Caso contrário, a administração municipal teria que assumir as

despesas das obras realizadas dentro do perímetro urbano. "A p�efeitura está neqociando essa questão
com o Dnit desde o mês de março, mas decidimos esperar ate o fim das obras de recapeamento ,�sinalizacão. Caso contrário, o município arcaria com um gasto de R$ 2 milhões para recuperar essas vias ,.

,

salientou Jurandyr.
Entre as melhorias a serem realizadas depois que a prefeitura tornar-se a responsável pelos trechos, o

procurador-geral citou a instalação de duas lombadas eletrôn,icas na Aveni.da �refeito �aldemar Gru��a
(ainda sem local definido), a retirada do cercado central da via e a Inten_slflc�çao das blitzes pela Policia
Militar em toda extensão. O secretário de Urbanismo, Afonso Piazera nao fOI encontra ontem para !ala:
sobre o assunto. O chefe da 3a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal conta que o impasse em relaçao a

fiscalizacão dos trechos urbanos da BR-280 no município começou em 2004, quando o Cetran/SC (Conselho
Estadua( de Trãnsito de Santa Catarina) recebeu recursos de multas que foram aplicadas nessas �xtensôes
pela Polícia Militar. "Corno não existia nenhum documento que delegasse fis.caliz�çãO à PM nessas ruas,
a PRF assumiu sozinha a fiscalização para evitar esses problemas", resumiu Aristeu.

•

- '

Moradores ameaçam fechar a rua para exigir fiscalização e lombadas
•

CESAR JUNKES funcionários das fábricas e após o
•

término das aulas nas escolas,

próximas. "Ontern-tni a minha mãe

que morreu; amanhã pode ser a

mãe de outra pessoa", comentou,
com tristeza no olhar.

., organizadoras do protesto. Ela
,

redigiu um ofício para avisar a

Polícia Militar de Jaraguá do Sul e a

Polícia Rodoviária Federal que parte
j da rodovia situada entre o trecho do
Portal de Informaçôes Turísticas e

a rotatória da empresa Weg será
fechada para a manifestação, que
ainda não tem data definida para
acontecer. "Também estou
distribuindo abaixos-assinados para
que essas melhorias aconteçam o

mais rápido possível", disse Elenita,
que perdeu um sobrinho em virtude
de um acidente de trânsito na

avenida, no mês de agosto.
O aposentado Ivo Kwitschal, 47

anos, que teve a mãe morta por
atropelamento na rodovia, em

setembro, afirma que é necessária
a instalação urgente de
controlaooresde velocidade para
evitar acidentes durante a saída dos Mãe de Ivo morreu atropelada

•

,

j"" ,,�,�.
Elenita organiza abalxos-.asslnados
Alguns moradores e comerciantes

da Avenida Prefeito Waldemar'
Grubba planejam fazer uma

manifestação para reivindicar o

aumento da fiscalização e a

instalacão de lombadas eletrônicas
,

na via. A dona-de-casa Elenita
Salete Sborz, 49 anos, é uma das

0.'
Z
W

�
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(47) 3373-0472 (47),3275-1661
(47) 3371-9616 CANARINHO
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Economia Organizações públicas e privadas em evidência
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...Empresa Suzano
. Petroquímica mostra

<';' , case vencedor de

f. maratona nacional
•••

,

. Jaraguá do Sul- Hoje, em
�- .;::: ,

�;:. atomarcado para às 19 horas no

�t Cejas ( Centro Empresarial de

��'. J araguá do �u��, acon:ece a

r,��.: entrega do Prêmio Catarinense
Q.,of... '>,"'

�,;f.l de Excelência.- Ciclo 2006. A
�' • 1'." ...

s. cenrnorna contara com a
"';" ,

!'t<.,<
presença do empresário Ernesto
Heinzelmann, presidente do

Movimento Catarinense pela,
Excelência e de lideranças
empresariais de todo o Estado.
Nelson Christianini, gerente da

,

área de saúde, segurança t;; meio

ambiente . da Suzano
, Petroquímica, vencedora do
Prêmio National da Qualidade
2005, apresentará o case

destaque na edição anterior do.
maior prêmio brasileiro de
reconhecimento aos esforços do
setor produtivo na busca da
melhoria de processos. No
Ciclo 2006 do Prêmio
Ca'tarinellse de Excelência'

. ,

.

receberão homenagens o 28°

Grupo de Artilharia de

Campanha, Senac de Santa

Catarina, 14° Regimento de
CavalariaMecanizado, Datasul
e a Divisão de Lazer do SESC de
Santa Catarina. O Movimento

,

Catarinense para Excelência
foi fundado em 2004 por

organizações públicas e

conSELHO DE

nÚCleOSSetorl8is
ssrr

G �

Com:

•

•
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Ernesto Heinzelmann, presidente da Embraco:O mundo em que vivemos é cada vez mais competitivo"

privadas, como uma associação
seth fins lucrativos. Uma gestão
.moderna e competitiva é o que
o movimento prega nos dois

tipos de organizações de Santa
Catarina. Hoje, já estão

associadas ao MCE 54

organizações catarinenses,
sendo que omovimento da
excelência na gestão já foi
disseminado para 3.500

profissionais do Estado, através
de 30 cursos realizados. Além de

Multibrás , WEG, Celesc,
Marisol, Datasul, Aurora

Alimentos, Altona, Intelbrás,
-Seriai, Sebrae, e os

Correios."Com a premiação,
queremos incentivar as

empresas catar irienses a

alinharem seus modelos de

gestão com os critérios da

FundaçãoNacional de Qualidade .

e estarem aptas a concorrerem ao

. prêmio nacional", explica o

presidente do Conselho

Superior do MCE, Ernesto
He inzelrnann, �anlbém

. .presidente da Embrace, uma das
54 empresas que participam do
movimento. "A busca pela
excelência é a principal

. ,

determinante para o sucesso das

organizações no 110VOmundo em

que vivemos, cada vez mais.
competitivo e globalizado",
afirma o empresário.
Hoje, a Rede Nacional daGestão
congrega enl todo o país 52

programas setoriais, estaduais e

municipais de qualidade,
competitividade e produ
tividade; mais de dez milhões de

pessoas relacionadas ao modelo
de excelência da gestão;
aproximadamente 53.000

organizações que utilizam parcial
ou integralmente o modelo de
excelência da gestão e 1.5 7 4

. - .

semmanos, encontros

empresariais e cursos, o MCE
articula o Prêmio Catarinense
de Excelência. Entre as

\

empresas associadas do MCE,
estão Whirlpool, Ernbraco e

. -

orgalllzaçoes
reconhecidas.

•

·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?

• •

Sandro Afonso Morales,
•

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

Ingressos: R$ 5.,00 Nucleados e estudantes, R$ 10,00 Associados e R$ 15,00 demais lnteressadcs
Informações e ingressos com Silvia, 3275-7012 ou nucleos@ac,ijs.com.br
Após a palestra haverá um coquetel de confraternização, com música ao vivo. Participe!
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SEBRAE' APEVI
•

ASSOCIAÇAO COME,RCIAL E
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Processo seletivo para ACTs
Florianópolis - A secretária

de Estado da Educação, Ciência e
Tecnologia, Elisabete Anderle,
assinou portaria autorizando a

inscrição 'ao processo seletivo

para Professores Admitidos em

Caráter Temporário (ACTs) para
todas as disciplinas da matriz
curricular daEducaçãoBásica, que
serão realizadas no período de 20
de novembro a 1Q de dezembro,
Elas podem ser feitas nas 30
Gerências Regionais de

Educação, Ciência e Tecnologia
(Geects), com locais de horários
por elas estipulados, Além da
Carteira de Identidade, CPF e

comprovante de residência

(original e cópia), 110 ato da

inscrição, o candidato deve

apresentar a documentação
necessária, conforme sua

habilitação ou licenciatura que
está cursando. Para os que atuam
ou já atuaram lla área do

Magistério, devem apresentar
um atestado de tempo de serviço
expresso em anos, meses e dias,
expedidos pelas escolas. ou
outras instituições ligadas às

esferas federal! estadual ou
municipal. Também constam da

documentação o comprovação
de horas de aperfeiçoamento e/
ou atualização; diploma ou

certificado de Curso de Pós

'Graduação e diploma do curso

I
, '

i
,

• !

,
,

,
,

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

··A •

ompetências
Em reen edoras:

-Consultor em desenvolvimento econômico, atendendo atualmente cientes na

América do Sul, Caribe e África;
·Master Trainner e membro da equipe internacional do programa EMPRETEC /
UNCTAD;
-Empresário nas áreas de indústria e serviços;
·Doutor em Engenharia de Produção (Empreendedorismo) pela UFSC;
·Mestre em Adrninistraçào de Empresas pela Universidad Autónoma de Madrid; . i
·Administrador de Empresas p�I�.�F?� , , ", , ", .. ,., , ".""., ", , , .. , , , I,,,'o , .... , •• ,., """ •• " ....... ".-'"'''''''''' __ , ,_ - , ......"" ,,_ .""" .. " ..... " .. , .. , ..... " .... "." ....

"."",
.. " ...... ,, •

.- !',

IDIOMAS

superior de licenciatura plena ou
curta, conl ()S respectivos
históricos escolares ou carteira do
MEC, na área e disciplina técnica
que pretende atuar (original e
cópia). Outros documentos que
devem ser apresentados são a

Declaração do corrente ano,

indicando a fase e o curso de
licenciatura que está'

freqüentando, na área e

disciplina que pretende
ministrar; diploma doMagistério
(ensino médio); diploma do
curso superior e respectivo
histórico escolar com, 110

mínimo, 180 horas na disciplina
específica; diploma de curso

técnico, 'nível médio, (originais e

cópias) e certidão de nascimento
dos filhos, caso os tenha. O

processo seletivo dirigido à

contratação de ACTs para o ano

letivo de 2007 é coordenado por
uma comissão designada em

portaria da secretária Elisabete
Anderle, cabendo a supervisão
aos gerentes regionais de

Educação" Ciência e Tecnologia.
O levantamento de vagas,
conforme as necessidades de cada
área do conhecimento está sendo
feito pelas regionais. Mais

informações podem ser obtidas
diretamente com as 30 Geects ou
/

através do site www.sed.rct-

sc.gov.br.
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, Rua Don11ngos da Nova, 227
. " '

(em frente à CirCuito Veículos)
fe llows@netuno.com,br

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,147 2,149 It

PARALELO 2,260 2,360 "

TURISMO 2,097 2,243 It

EURO
COMPRA VENDA

2.755 2.761
,

PESO (Argentina)
I 0,525 0.525

PONTOS OSCILAÇÃO
" BOVESPA 41.344 .

0,700/0
--,._- ----

� DOW JONES (N,_Yo!k) 12.251 0289/0_.. ,-

" MERVAL (B. Aires) 1.981 0,46%
- .

It NIKKEI (Tokio) 16,951 -1,39%

0.687

R$895,50

I

I
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, REALIZAÇÃO: APOIO:

,
.

Secretaria da Educação
,

I Por Daiane Zan�helini
•

Fotos César Junckes

ADEQUAÇÃO: INSTALAÇÃO DE RAMPAS É UM DOS OBJETIVOS
A vida de
Renato Pradi

Renato Pradi nasceu em Jaraguá do Sul,
no dia 24 de março de 1926. Fez o primário
na Escola M ixta Estadual da Estrada Jaraguá
Esquerdo e completou os estudos no

Colégio Divina Providência. Serviu ao

exército no Rio de Janeiro/RJ e começou a

lecionar com 22 anos. Trabalhou na atual
Escola Renato Pradi por sete anos, quando
decidiu abrir seu próprio negócio.

Durante todo esse período, lutou para
que a escola não fechasse e transmitiu
conhecimento aos alunos com toda a

dedicação possível. Em 1958, as irmãs de
Renato, Carmem e Olinda, começam a dar
aulas na instituição e, ãssim como ele,
venceram problemas como a falta de
alunos e professores.

O patrono casou em 1951, com 25 anos

de idade, e, em 1961, fundou a empresa
Móveis Pradi. Renato Pradi faleceu em 30 de

julho de 1986,com 60 anos de idade.
)

•

Boa estrutura permite realização de eventos comunitários e vários projetos culturais

•

• ••

•
,

,

,

,

•

•

•

)

! •
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)
•

r
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Alunos do 50 ano construíram maquetes representando as fazendas, senzalas e plantações cultivadas em Santa Catarina, no
período da escravidão. Os trabalhos foram apresentados n" 7a edição daMostra Científico-Cultural, no dia 27 de outubro •

Jaraguá do Sul-' A Escola Municipal de Ensino Fundamental Renato Pradi
nasceu com uma construção modesta, que abrigava uma .sala de aula, vinte
bancos escalates e um quadro negro. A casa foi doada pelo senhor Antônio
Manuel Martins,que também foi o primeiro professorda estola:

'

Quando a lnstituiçáq começou a funcionar, em 1930, chamava-se "Escola
Mista Estadual Jaraguá Esquerdo"; em 1942, o então prefeito Leônidas Cabral
Herbster reabriu a escola, que estava fechada há dois anos, e o nome mudou

para "Escola Mista Dezenove de Abril de Jaraguá Esquerdo.Ern 1949,0 terreno
'e a casa'foram compradas pela prefeitura e, rio ano seguinte, foi implantado o

ensino primário (até a quarta-série).
,

Em 1968,a escola passou a chamar-se"Escola Reunida Dezenove de Abril de
Jaraguá Esquerdo.Em 1988, a denominação mudou para "Escola Municipal de
1 ° ,Grau Renato Pradi" Em 1994, a nomenclatura, foi alterada para "Escola
Municipal de Ensino Fundamental Renato Pradi" e a instituição começou a

,
'

funcionar nas dependências do CAlC (Centro de Atenção Integral à Criança e

ao Adolescente),na Rua CarlosTribess (Bairro São Luis),onde está instalada até

hoje.
•

Hoje,a Escola Renato Pradi atende 750 alunos do 1 ° ao 9° ano,divididos em
32 turmas, nos turnos matutino e vespertino. A equipe de funcionários é

composta por 52 funcionários, sendo 34 professores, diretora, duas secretárias,
duas orientadoras, uma supervisara, uma auxiliar de biblioteca,cinco auxiliares
de serviços gerais, dais vigias, três merendeiras, um bolsista e uma estagiária.

A estrutura engloba 17 salas de aula, com cinco espaços para oficinas no

projeto de funcionamento do CAlC, auditório, biblioteca, ATE (Ambiente
Tecnológico Educacional), sala de artes, ginásio de esportes, quadra aberta,
cozinha, refeitório, área de serviços, vestiário e área admtntstratíva: De acordo
com a diretora Iraci Lipinski Maurissens, o espaço também é utilizado pela
comunidade para realização de eventos nos fins de semana. Além disso, a
estrutura possibilita aos estudantes a prática esportiva em horário extra-classe.
A diretora salienta, entretanto, que é necessário adaptar a área física aos

portadores de necessidades especiais."Apesar de termos banheiros adaptados,
precisamos instalar rampas para facilitar o acesso às salas do segundo piso';
explica. Iraci também cita a cobertura da quadra esportiva como um dos

objetivos futuros da instituição.

. ,. . .. . .
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•
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O CORREIO DO POVO·

VISITA: DE OLHO EM 2008

JULIMAR PIVATTO

� Jaime Yarza está
no Brasil para visitar
possíveis sedes do
Mundial de seleções
Jaraguá do Sul - Depois de

.

.

passar por seis cidades F
brasileira, uma c om i t i v a u

chefiada pelo diretor de futsal
da Fifa, [aime Yarza, esteve

ontem em Iaraguá do Sul. Ele,
j unto com Hideraldo
Mar tins, representante da

CBFS, e autoridades do

município, foi conhecer as

obras da Arena J araguá, um
dos possíveis locais para' a.

realização do M und ial de

Seleções que deverá
acontecer em novembro de
2008. Yarza gostou do que viu.
,"Dos locais que visitamos até

agora, este e o do Rio de

Janeiro (também ern obras e

que servirá para o Pall 2007)
são os melhores".

, •

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

•

Jaime Yarza (sentadO) conversa com o prefeito'Moacir Bertoldi sobre as cadeiras a serem instaladas na Arena

"Ta 11 to aqui como 110 Rio
serão dois ginásios 110VOS, que

,

Para o dirigente, a estrutura

da Arena é de primeiro nível.
Ele também frisou que esta é

só a primeira visita ao Brasil
e que ele deve voltar em julho
de 2007 para Ulna nova'

inspeção. "Ainda não temos

previsão de quando as sedes
serão anun c iad as. Tudo
d e pe nde da avaliação do
c onselho técnico",

comentou. Esta comissão

avaliará cerca de 500 itens e

os principais são � questão de

logística, além da questão de
hotelaria e transporte.
"Vamos tentar privilegiar o

máximo de regiões possíveis,
mas corno o Brasil é um país
muito grande, esta é uma das

principais dúvidas da Fifa",
explicou Martins.
Além de Jaraguá do Sul, o

d ir i g en t e da Fifa visitou

também Fortaleza, Goiânia,
Brasília, Rio de Janeiro,
[oinville e Brusque. De todos
os visitados, Yarza apontou o

diferencial da Arena J araguá.

- .-

nao pr e crs ar ao passar por
reformas. N os outros locais a

gente percebeu que eles terão
ma is dificuldades de se

adaptar a um evento. da Fifa,
por causa dos ajustes que

precisam ser feitos".
RECURSOS - O presidente
licenciado da FME, Jean
Leutprecht, que acompanhou
a visita, disse que em breve os

recursos do Badesc devem ser

'liberados e ele espera que a

obra fique pronta até final de

março. "Até porque a Malwee

precisa jogar a Liga e o único

local que poderia, segundo as

novas regras, seria aqui", disse
Leutprecht. A nova regra da

competição prevê que todas
as partidas sejam disputadas
em quadras de 40x20m. Já o

diretor de futsal da Malwee,
Cacá Pavanello, que também

acompanhou fi visita,
adiantou o evento que poderá
inaugurar o local. "Já
encaminhamos um pedido
oficial à Fifa para que seja
feito um torneio

internacional de clubes e que
este evento se repita na nossa

cidade por cerca de quatro
anos" .

Jaraguaense conquista título do sul-americano de masters
,

•

"
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,

)

I

•

,
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•
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Ivanildo começa a planejar os próximos dez meses e quer disputar o mundial na Itália em 2007

Jaraguá do S1.11 - Aos 51 Ql1311do a genre vê isso, superar durante 3 corrida",
anos, Ivaníldo de Souza Pinto começa a reavaliar certas explicou. Agora, os objetivos
não desistiu do esporte. E situações e procura viver do atleta e treinador (dá aulas
ainda é 110VO para isso. No melhor", comentou. na Associação Prática de
último dia 6 esteve 110 Rio de Ivanildo (Jaraguá Cred) Atlétísmo) já estão mirados

Janeiro, quando venceu os -cornpl e tou a prova em para. setembro de 2007.
1001n COIU b arre ir as no l6seg19, urn pouco acima do "Quero disputar' o mundial

Campeonato Sul-Americano recorde sul-americano, que' é master. Já comecei a treinar, '

de Masters, na categoria 50/54 de l5seg90: Mas ele esperava pois tenho de diminuir em dois
anos. Ainda é novo porque mais. "Minha intenção era segundos a minha luarca, para
acompanhou pessoas com quebrar este recorde, mas no competir de igual para igual",
mais de 90 anos competindo. dia do tr e ino , antes da afirmou. O mundial
"Eles passam uma jovialidade cornpe tição , ell sen ti uma acontecerá na cidade de

que é uma lição de vida. contusão lombar e tive de me Riccione, 11a Itália. Mas, para
•

. .

,

QUINTA-FEIRA, 16 de novembro de 20061 7�

• LINHA DE FUNDO JULIMAR PIVATTO

"

...
,

Mundial em Jaraguá ,

Sem dúvidas que o evento seria um marco para a nossa cidade.
Receber aqui algumas das principais seleções do mundo seria
algo histórico. E o que o represemante da Fifa, Jaime Yarza,
falou sobre a Arena, só vem a reforçar a importância do espaço
para Jaraguá do Sul. Segundo ele, é uma obra de primeiro
mando. Para quem teve a oportunidade de conhecer a estrutura,
pode sentir a' imponência dela. Imagina quando pronta. Os
camarotes e cabines de imprensa foram colocados de uma forma

que na maioria dos ginásios não tem, Se alguém ficar em pé em

frente, não atrapalha a visão dos profissionais e das pessoas
que estão no camarote. Nossa cidade realmente merece um local

,

como esse.

,

Derrota
Não foi dos melhores o

retorno de Gustavo Kuerten
ao circuito profissional de
simples. O brasileiro entrou
em quadra nesta terça
feira, no Challenger de

Assunção, e foi derrotado

pelo austríaco Rainer
Eitzinger com um duplo 6/4.
O próximo compromisso
será no dia 25 de
novembro, em um jogo
exibição.

Vôlei'
A seleção brasileira
masculina de vôlei -

desembarcou na quarta
feira em Fukuoka, onde
vai disputar o grupo B do

Campeonato Mundial. A
estréia na competição
será na amanhã, contra
Cuba. Atual campeã
mundial, a seleção
, . . -

uuciou sua preparaçao
no Japão na quinta-feira,
na sede do Panasonic
Panthers, em Hirakata.

,

•

•

Reforços
A diretoria do Flamengo
está em Londres, atrás de

reforços para a

Libertadores do ano que
vem. Eles conversaram o

diretor da MSI, Kia
Joorabchian para tentar

segurar o goleiro Bruno até
o fim da competição e

também para trazer o meia
Carlos Alberto. Os

•

dirigentes preferem não
falar em outras

contratações de peso no

momento.

,

, Recusa
o lateral-esquerdo do

Botafogo, Junior César,
recusou uma proposta
do futebol turco. A.

informação foi do

empresário do jogador,
Anselmo Paiva, que
disse que o jogador
preferiu ficar no

alvinegro. O time carioca
já movimenta os

pauzinhos para manter o

lateral, um dos

destaques da equipe no

Brasileiro.

PIERO RAGAZZI DE FREITAS . is so,' e le também est á

correndo atrás' de patrocínio,
j á que precisa confirmar a

inscrição até maio do ano que
vein.

Além de praticar o

atletismo, Ivanildo também é

carateca (faixa preta 110 quinto
grau) e dá aula para professores
da-modalidade, "O caratê para
mim é um estilo de vida. Não

participo mais de competição,
apenas uso como arte marcia].
Levo o lado da concentração
e da disciplina para as pistas",
afirmou. Além disso, ele
também é músico, e já tocou

. ,

corn nomes consagrados do
samba brasileiro 11a década de
80, COlno Jorge Aragão e Zeca

Pagodinho. "Da música, eu

acho que a sensibilidade é

importante para o atletismo",
comeu teu.

COIUO treinador, ele
acredita que possa se tornar

UIU espelho para os alunos/
atletas. Segundo ele, o esporte
é o me lhor meio para se

prevenir possíveis �),)L)lelnaS
de saúde. "Hoje não tenho a

•

-

preocupaçao em tomar

remédio para dor. Me

preocupo em manter a saúde,
em dia, pois praticando

A _

esporte voce nao pensa ern

doença e isso ajuda muito" .

Confirmado
. o jaraguaense Alessander
Lenzi confirmou a

. participação n'o

Campeonato Mundial de
Freeride de Jet Ski, que
acontecerá de 24 a 26 de
novembro na Praia da Vila,
em lrnnituba. O atleta já foi

,

Rogério Ceni
o goleiro Rogério Ceni
deve reforçar o São
Paulo no jogo que pode
garantir o título do
Campeonato Brasileiro,
no domingo, no
Morumbi, contra o

Atlético-PR. De acordo
com informações da TV
Record, o

superintendente de
futebol do São Paulo,
Marco Aurélio Cunha,
disse que as chances do
camisa 1 começar
[oqanríosão boas.

, . -

varias vezes campeao
mundial, mas neste ano

participou apenas da

primeira etapa. alegando
ausência nas outras por

•

cornprorrussos
profissionais.

Aposta
o time titular do Inter está
definido para a disputa do
Mundial de Clubes no

Japão. Restava apenas
uma vaga no time e,

segundo as convicções de
Abel Braga, ela já está

preenchida: Adriano foi o
escolhido. O técnico do

Inter justifica tal decisão
afirmando que o meia dá
maior 'poderio ofensivo à

equipe,

leilão
Um leilão beneficente

para ajudar o Hospital
Darcy Vargas foi

,
, realizado em São Paulo.
A camisa do goleiro são

paulino Rogério Ceni
acabou leiloada por R$
3.950. O Corinthians teve
uma camisa leiloada por
R$ 900. Outra do São
Paulo, autografada por
todos os jogadores,
acabou' arrematada por
R$1,200, .

No Olimpico
O Grêmio tem como um de
seus principais objetivos
para 2007, manter no
estádio Olímpico o zagueiro
Evaldo, que chegou ao

clube em janeiro, vindo do
São Caetano, embora seus

direitos tederatlvos
estivessem - e estejam -
ligados ao Vila Nova (GO).
Mas o clube goiano não
deve facílitar a negociação.

,

I

,

I
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ABANDONO: LOMBADAS ESTÃQ ENTRE AS REIVINDICAÇÕES

•

DAIANE ZANGHELINI PIERD RAGAZZI DE FREITAS

,

.,.. Comunidade espera
que verba do Trans

jaraguá acabe com os

buracos na rua do CTG

", .

•
•

,

Jaraguá do Sul - As oito

horas da manhã, o aposentado
Felisberto Freiberger,S 7 anos,
começa uma rotina que se

estende há vários anos. Uma
vez por semana, ele reserva um

tempo para tapar com terra os

buracos 11a frente de casa, 11a

Rua Augusto Demarchi,
Bairro Três Rios do Sul (em
frente ao CTG Laço
[araguaense) .

Apesar de ser uma das

principais vias do bairro e ter

grande circulação de ônibus e

va11S, a estrada de chão de

aproximadamente um

q u i lôrne tro de extensão

aparenta total abandono, pois
não tem asfalto nem

sinalização. "Alguns
moradores estão se mudando
,

para bairros ma is

desenvolvidos porque não

agüentam mais a poeira e a

lama", comentou Felisberto,
que mora há 17 anos na rua.

O empresário e integrante
da Associação de Moradores
do Bairro Três Rios do Sul,
Adenor Koch, lembrou que a

Rua Augusto Demarchi não
foi incluída no projeto "Nosso

•

Asfalto" (que começou em

meados do mês de março)
porque alguns proprietários de
terrenos maiores constataram

que o custo da pavimentação
seria alto mesmo com a

contrapartida da prefeitura.
Agora, a expectativa des
moradores é de que o benefício
venha por me io do projeto
"Transjaraguá", que prevê um

inv e s t im ento de

aprox imadamen te R$ 43
m ilhõe s e m melhorias no

sistema viário do município,
a partir do próximo ano.

Segundo Koch, mais de 40
,

ônibus passam pela Rua

Augusto Demarchi todos os

dias, sem contar as vans que

transportam trabalhador e s

para grandes empresas do.
'

município. ,"Muitos
moradores dos Bairros Três
Rios do Norte e Santo
Antônio preferem passar pelo
Três Rios do Sul para ir ao

Centro, porque o caminho é

" '.

,

,

i�

•
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•

•

•
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Pelo menos uma vez por semana o aposentado Felísberto Freiberger faz a obrigação da prefeitura

PIERD RAGAZZI DE FREITAS

, "
mais curto,

ju st ificando
necessidade

enfatizou,
a

,

,

/
,

, .

,

•

,

,

assrm

de incluir

,

Estadual Erich Grützrnacher,
já que o fluxo de veículos nas

proximidades aumentou

muito depois da construção da
chamada "ponte do rodeio",
há cerca de oito anos.

O jovem Gilberto Oening,
34, já sen tiu de perto as

dificuldades que a falta de caiu de um barranco por causa

de umburaco na beira da estrada.
"Eu me desequilibrei porque a

cadeira de rodas entalou 110

. buraco, e escorreguei até cair 110
rio. Só não morri afogado porque
o nível da água estava baixo",
contou. '

a

pavimentação das principais
vias do bairro entre 'as
prioridades da administração
municipal. A comunidade
também reivindica a

construção de lombadas nas

proximidades da Escola

. _. - "

pavimeritaçao impoe a

comunidade. Vítima de um

acidente que o deixou

paraplégico, Gilberto relembrou
do dia em que a cadeira de rodas
motorizada parou de funcionar

por problemas elétricos, e ele

f
,
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Casa do Colonizador terá ,as

reformas pronats em dezembro
DIVU LGAÇAD/PMJS

Novas instalações com mais espaço e de fácil acesso para turistas
.

JARAGUÁDOSUL· As obras de
reforma da Casa do Colonizador,
uma construção em estilo
enxaimellocalizada na Avenida
PrefeitoWaldemarGrubba, passa
por obras de reforma que
iniciaram em 30 de outubro e

devem ser concluídas até o final
de dezembro. De acordo com o

diretor de Turismo, Leônidas
Nora, as melhorias envolvem a

estrutura da cobertura e
"

,
.

substituição de madeiras

danificadas, absorvendo um

investimento de R$ 30 mil em
recursos oriundos do Fundo

Municipal deTurismo.
Nora explica que, em função,

dos reparos na Casa do

Colonizador, a Central de

Informações Turísticas que
funcionava no local foi transferida,
provisoriamente, para um trailer
instalado junto aoPortaldeJaraguá
(na divisa com Guaramirim),
atendendo diariamente da Shàs
I8h, Já o acervo, composto de
móveis e utensílios antigos, está

guardado na nova sede da Divisão
de Turismo, na Rua Epitácio
Pessoa - proximidades do Posto
Mime.

"Estamos nos estruturando em
nossas novas instalações, onde
passamos a contar com espaço

amplo, além de estarmos em local
com maior-visibilidade e de fácil

.

acesso, oferecendo melhores

condições para o atendimento aos

visitantes", acrescentaNora. Neste
sentido, ele informa que a Divisão
de Turismo também iniciou o

planejamento de capacitação das

pessoas que atuam no setor
,

turístico, envolvendo parcerias
com o Convention Visitors

Bureau, segmentos do comércio e

da indústria, por exemplo, "já que
o turismo tem movimentação

•

,

econômica significativa em vários

segmentos da cadeia econômica".

Reativação de programas como
PM-Tur e Empresa-Tur, além da

intensificação das rotas turísticas,
são outrasmedidas anunciadas por
Nora. Segundodo diretor, também
está em fase adiantada a criação
de núcleos de hospitalidade junto
à Acijs, "que pressupõe guias de
turismo bem capacitados, assim
como o levantamento de todos os

potenciais turísticos' da região:
cultural, de aventura, ecológico, de
negócios e de saúde".

Estudante de Guaramirim vence
o concurso Paz no Trânsito
Guaramirim- O aluno

Alexandre Klabunde, da EEB São

Pedro, de Guaramirim, obteve o

primeiro lugar no Concurso de
Cartazes Sobre Paz no Trânsito,
enquanto que segunda e terceira

colocações ficaram,
respectivamente, com Aline
Giovanella (EEB Holando
Marcelino Gonçalves/laraguá do

Sul) e Alexandre Stefen (EEB
Teresa Ramos/Corupá). Os ven

cedores foram anunciados 11a

noite da última terça-feira (7), em
cerimônia realizada na Arsepum,
reunindo os dez finalistas da pro
moção, acompanhados de seus fa
miliares e diretores de suas escolas.

Promovido pela Comissão de

Educação para o Trânsito, com o
.

apoio da prefeitura jaraguaense, o
, A

concurso premiou OS tres

primeiros colocados combicicleta

e troféu, além de medalha e

certífícado de participaçâo, que
também foram concedidos aos

classificados do quarto ao décimo

lugar. Os trabalhos foram
avaliados por uma comissão

"composta por representantes do

Corpo de BombeirosVoluntários,
da PolíciaMilitar, da Prefeitura de
Jaraguá do Sul, da Associação de
Motociclistas de Santa Catarina
e da Associação Jaraguaense de
Artistas Plásticos, partindo dos

seguintes critérios: a melhor

expressão do tema (Você e amoto,
uma união feliz), originalidade e

" . ,...

mento artístico.

O concurso envolveu cerca de
- 2,5 mil alunos de escolas das redes
municipal, estadual e particular de
ensino Os três cartazes vencedores
estão expostos 110 site

www.ju1sc.gov.br.
DIVULGAÇAD/PMJS

,

Aluno Alexandre Klabunde obeteve primeiro lugar em concurso

II j
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PSDB VAI COBRAR DO GOVERNO
AJUSTE FISCAL E PACTO FEDERATIVO

A PARTIR DE JAN'EIRO. @ 82

VATICANO VETA ATRIZ QUE FEZ O
PAPEL DE MARIA NO FILME 'JESUS - A

HISTÓRIA DO NASCIMENTO", ® B4
•

,

,

IMPOSTO DE RENDA: TABELA DEVERÁ SER REAJUSTADA EM 10% A PARTIR DE JANEIRO
,

, .

ISICOS
,

rometem aca ar

ro
,

corre sistema, modelos

computadorizados .e

�Relator do projeto
do Orçamento da
União, senador,
Valdir Raupp, vai
discutir reajuste'
com o governo

,

econômica do governo - 100/0
,

a partir de janeiro próximo ou
10010 em dois anos, sendo 50/0

•

. . ';'

. em JaneIro prOXImo e outros

5%em2008.
A correção de 10% implicará
em uma perda de

arrecadação de R$ 1,54
bilhão para União e R$ 1,21'
bilhão para' estados e

municípios. Com a correção
em duas vezes, a União
deixaria de arrecadar R$ 773
milhões em 2007 e o mesmo

valor em 2008. Os estados e

-municípios perderiam R$ 607
milhões em cada ano.

O relator-geral do projeto do

orçamento da União para
2007, senador Valdir Raupp,
pretende incluir no relatório
final a correção da tabela do

Imposto de Renda.' Vai levar
duas sugestões à equipe

Esse não é um

,

,

'I "

,

,
.

"

I

O emaranhado de fios e

tomadas necessários para

o senador

/ .

recarregar os acessorios

eletrônicos atuais podem eIU

breve se tornar urna coisa do

passado. Pesquisadores dos
Estados Unidos esboçaram
um sistema relativamente

simples que poderia carregar

equipamentos como

computadores laptop ali

tocadores de MP3 sem o LISO

de fios.
O conceito explora conceitos
de física conhecidos há um

século e poderia funcionar a

distâncias de muitos metros,
•

segundo os pesquisadores.
Apesar' de a equipe não ter

construído e testado o

- / .

equaçoes m a t em a t t c a s

sugerem que ele funcionará.
"Há tantos equipamentos
autônomos COIUO telefones
celulares e laptops que

apareceram nos últimos

anos", disse Marin Soljacic,
professor-assistente do
Massachusetts Institute of

Technology (MIT) e UIU dos

pesquisadores por trás do
estudo.
Ele pensou no tipo de
fenômeno físico que poderia
usar para fazer a transferência:
de energia sem fio. A resposta
foi a ressonância.

(BBC-Brasil.com)

disse que' vai

negociar a correção com a

equipe econômica. Apesar de
o ministro Guido Mantega
ser 'contrário à correção da
tabela do IR "no curto prazo",
Raupp sustentou' que está

"apenas cumprindo o que

quer o presidente . Lula",
reduzindo a carga fiscal para a

classe média.
Ele não prevê, nenhuma
mudança. I1a proposta do

governo de reajustar o salário
mínimo para R$ 375,00.
(com informações da Agência
Senado).

Estados e

municípios
perderão
R$ 1,21 bilhão
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Q) Hotel: (47) 3274-87B8
. Reservas:' (47) 3275..1995

,

www.estanciaribeiraQgrande.com.bt
reservas@estanciaribeiraogrande.l:om.br
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•

PLANOS: PT TRABALHA PARA ELEGER ARLINDO CHINAGLIA PRESIDENTE DA CÂMARA FEDERAL
\

.

.' PSDB cobra ajuste fiscal e:
,

pacto federativo em 2007 :
•

t '
. ,

mãos da União pesará n�:
diálogo da oposição com o:

Ao mesmo tempo ern que
buscará maior identificação
com os setores mais populares,
o PSDB-vai insistir em cobrar'
do presidente Lula (PT) 110

primeiro ano do segundo
mandato forte ajuste fiscal,
reformas pelo crescimento e

a desconcentração dos
tributos que hoje estão sob
controle da União.
"Para o Brasil crescer, é

fundamental a questão fiscal.
Ou as reformas estruturantes

ocorrem logo agora, no início

do governo, ou dificilmente
elas vão ocorrer", diz o ex

governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin. O

governador reeleito de Minas

Gerais, Aécio Neves,
concordou com a necessidade
de reformas já eln 2007 e

disse que a discussão de um

novo pacto federative para
desconcentrar os tributos das

-

governo.
"Não podemos cair:

,
.

novamente na armadilha na:,
qual fomos colocados nos]
últimos quatro anos",'
afirmou, acusando o Planal�o:
de convocar os governadores:

,

para discutir reformas ge:
,

desistir depois de ter:
,

aprovadas medidas que lhe:
eram fundamentais, como 'ai

. prorrogação da CPMF e da]
Desvinculação de Receitas:
da União.
A governadora eleita do Rio:

,

Grande do Sul, deputada:
, I

Yeda Crusius, cobrou do:
,

presidente Lula Ulna reforma:
tributária que simplifique?
sistema atual e viu prejuízo

,
.

dos gaúchos diante do:s
programas de transferência
de renda do governo federal.'

(Reuters)

•

SENADO

� Apesar de não ter a
maior bancada, PT
aposta que apoio do

.

presidente garante a

vitória do candidato
da legenda

coordenador do grupo que

articula. o lançamento da
candidatura petista à

presidência da Casa, o PT
acha que só Lula poderá
atrapalhar os planos. Isso

porque, apesar de o PMDB ter

a maior bancada, os petistas
. sabem que as chances de
vitória são grandes se Lula
trabalhar por Chinaglia, atual
líder do governo. "Nossomaior
medo é o próprio Lula. E se

ele resolver criar um nome

intermediário?", disse O

petista.
Os deputados do PT, no

entanto, não querem mostrar

tão cedo a disposição em

lançar Chinaglia antes de

começar para valer a,

campanha, o que deve
ocorrer somente em janeiro,
a um mês da eleição do novo

presidente. "Não podemos
queimar o nosso nome", diz

•

•

• H'

\

,

O sonho petista de eleger
o deputado Arlindo Chinaglia
(SP) presidente da Câmara
Federal esbarra num aliado e

tanto do partido: o presidente
Lula. A bancada do PT vê

nele a principal ameaça à

pretensão da legenda de
assumir a presidência da Casa,
em 2007. Os petistas esperam

que o presidente não negocie,

o cargo com outro partido da
base aliada ern troca de apoio
ao governo no Congresso. E
esse partido tem nome:

PMDB.

Segundo um deputado,

•

....."i>!:j '@�, .' ..

Chinaglia é o preferido do PT para presidir a Câmara dos Deputados
,

(PT-SP) corno o candidato de
Lula e do PT Greenhalgh, no
entanto,' sofreu resistências

não só na base aliada, como
também no próprio PT.
Resultado: o deputado
Virgílio Guimarães (PT-MG)
lancou-se candidato, dividiuo

os votos com Greenhalgh, e

Severino levou a melhor,
(Coin informações do G 1)

um petista graduado na

bancada, do partido. Os

parlamentares petistas têm
dito que aprenderam a lição
da eleição que escolheu
Severit10 Cavalcanti (PP-PE),
em 2005.

Naquela disputa, o

partido divulgou, a dois
meses do pleito, o nome de
Luiz Eduardo Greenhalgh

,

. ,

IZ ue
• •

O una Ina O

•

• T

OI a em
,

esar
,

Custo mensal de
.

cada senador é
de R$120 mil

, \

O relator da éPMI
(Comissão Par lamenrar
'Mista de Inquérito) das

Sanguessugas, senador Amir
Lando (PMDB-RO), avalia

no que se, tem feito" c011'\
técnica e competência pela
Justiça e Polícia Federal",
completou

,

Segundo ele, o dossiê não
estava no fato deterrninado
da CPMI. ''A única conexão
com os trabalhos da comissão
é o Luiz Antonio Vedoin. Mas
aí houve uma outra moti-

,

vação política. Não se pode
estabelecer uma conexão

absoluta do fato passado com
o fato futuro que tem o único

elo o Vedoin", reforçou.
Para Lando, o caso dossiê
foi discutido durante o

�

ra ica O 'es e iona o e ei ora'
-

.

SENADO

O senador César Borges
(PFL-BA) acusou o governo
de "estelionato eleitoral" no

que se refere às .prqmessas
feitas sobre o gás natural. Ele
salientou que o país apostou
nas vantagens da conversão da

,

.matriz energética, seguro de

que o suprimento estava

garantido e de que os preços
seriam mantidos.

Na avaliação do senador, o
governo Lula se subordina aos

interesses da Bolívia e aceita

o ultimato imposto à Petrobras,

pelo presidente daquele país,
Eva Morales, que ameaça
cortar o fornecimento do
combustível se o novo contrato
não for assinado até o fim
deste mês, nos termos

impostos, o que levaria ao
,

aumento dos preços.
"Isso é uma tungagem com

o consumidor brasileiro, com
os taxistas, com as indústrias

que investiram no gás. Além
de tudo, essa atitude irá

prejudicar a nossa política
energética, desestimulando o

consumo do combustível
natural e freando ainda mais

i _D crescimento da nossa
•

economia", afirmou, frisando
que a infra-estrutura do país
padece de investimentos.

Para Borges, Lula é guiado
pelo "líder inspirador", o

presidente da Venezuela,
Hugo Chávez. (Com
informações da Agência
Senado)

Um senador ganha por mês
R$ 12.720,00, 111as consi

derando as verbas a que tem

direito, o custo total de cada

parlamentar sobe para R$ 120

mil. Além do salário mensal, o
senador pode receber mais três

salários extras (13°, 14° e 15°),
R$ 2.750,00 para auxílio
moradia ou residência oficial,
R$ 15 mil por mês para gastos
no escritório do Estado e até

80 mil por mês para contratar

funcionários comissionados, .

Também podem gastar uma
verba mensal por mês ern

correios. Segundo o Senado
Federal, o valor destinado para

postagens é proporcional ao
•

número de eleitores de cada
Estado. No Amapá, menor
colégio eleitoral do país, cada
senador pode gastar até R$
3.200,00 por 111ês. Já ern São

I

Paulo, maior colégio eleitoral,
a verba mensal pode chegar até
R$ 52 mil.

Também não há limite de

gastos para os telefones fixos do

gabinete e celulares. Na resi

dência oficial, o limite de

gastos para telefone é de R$
500 por mês. Os senadores têm
ainda direito a carro com

motorista, podendo utilizar
,

uma cota de 25 litros de com-

bustível por dia, além de tece

ber oito passagens aéreas por
mês para o Estado de origem.

São três senadores por
,

Estado, com mandate de oito
anos, (Corn il1fonna.ções doG 1)

,

'" "

que a comissao nao
,
C011se-

guirá abrir uma frente ampla
de investigação sobre o caso

da negociação do dossiê
contra políticos do PSDB.

Segundo ele, a comissão só

pode reforças aspectos
•

políticos, mas a investigaçâo
ficará a cargo da Polícia
Federal e da Justiça Federal.

"Até porque, o caso não

estaria definida t10 fato
deterrnínado que permitiu a

criação da CPMI", justifica,
afirmando que a PF e a

Justiça estão muito à frente
da comissão no que se refere
às investigações do dossiê .

"Só podemos reforçar alguns
aspectos políticos. Mas não

tern muito o que se avançar

,1Íl'ih
}""�q

"

•

I .
,
,

.,

Ja
,

processo eleitoral e passou
pelo crivo do veredicto

popular. "Retrataremos tudo
,

. " . ,

que J a exrs te, mas como

reforço às investigações e

mais o que for possível
apurar", completou. (Com
informações da Agência
Brasil) .

•

Senador diz que Lula é guiado pelo "Iider inspirador, Hugo Chávez
\

Alencar teletona para, Lula do hospital
normalmente. Mas, por

recomendação médica,
passou a noite em

.

observação, em urna sala de

recuperação do hospital.
Os médicos descartam a

necessária de o vice

presidente realizar

quimioterapia, por não ter

sido. diagncsticada,
metástase. A previsão inicial
é de que ele receba alta em

até duas semanas. O tumor

foi dtagnostícado 110 começo
deste mês,

o vice -presídente José
Alencar (PRB) conversou

ontem, por telefone, com o
. ,

presidente Lula (PT). E a

primeira vez que os eles se

falam após a cirurgia de

terça-feira, a que o vice foi.

submetido, nos Estados
Unidos, para a retirada de
um tumor maligno.

Alencar ocupava um

quarto do Memorial Sloan
Kettering Cancer Center, em
Nova York A cirurgia durou
seis horas e transcorreu

"

Illi·;#<1

-

Lando diz que Investigação do dosslê cabe à Policia Federal

•

,
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\
. ,

i, \ r
,

, \, •
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



·

,,----------------------��,'
"

O CORREIO DO POVO
J

. li NOVELAS

•

I

I� GLOBO· 181--1

O Profeta
Fabinho fica impressionado com as

palavras de Marcos. Clóvis fala para
Analu que pretende se casar com Sônia,
deixando-a revoltada. a pal de Fabinho
tala para Marcos que ele salvou a vida

·

de seu filho e lhe oferece um carro de
presente. Marcos fica feliz por ter
ajudado, mas não aceita o carro. Ruth
pede que Camlio dê um leito de Marcos

· aceitar o carro, para que ele pegue .

gosto pela coisa e comece a ganhar
dinheiro com seu dom. Analu se recusa
a ir à praia com SOnia e Clóvis decide
deixá-Ia em casa. SOnia leva Piragibe,
Teresa, Henrique e Arnaldo para o

· passeio, deixando Clóvis decepcionado
por não ir a sós com ela. Camilo pede
que Fablnho convença Marcos a aceitar

·

1 carro.

�> GLOBO - 1911

Cobras e Lagartos
· Até o fechamento desta edição, os
demais capítulos de "Páginas da Vida"
j ainda não haviam sido editados.

r- GLOBO - 2111
) Páginas da Vida
Elisa sente cheiro de rosa na casa de
Hortênsia e Léo comenta que também
sentiu. Helena vê Sérgio com Francisco
no parquinho e os mostra para Salvador,
contando que Francisco é irmão de
Clara. Clara e Francisco correm para
brincar juntos. Helena comenta com

Salvador que eles se reconhecem, .

embora ela não saiba como. Ivan fala
· para Alex que ele realmente é obrigado a

fazer o teste de DNA. Giselle acusa

Anna de estar recriminando-a por ela ter
.

passado a noite com Luciano. Anna
explica para Giselle que sua vida não
pode girar em torno de Luciano. Giselle

•

fica chateada e come um pedaço de
torta escondido para se consolar.
Nestor fala para Luciano que quer levá
lo a um lugar especial. Luciano fica
desconfiado, mas Tereza o aconselha a

dar uma chance ao pal.Nanda aparece
no parquinho para Clara e Francisco.
Francisco fica impressionado ao vê-Ia.
Helena percebe algo e fica pasma.
Francisco. conta para Sérgio que viu
Nanda, mas ele afirma que ele se

enganou. Sandra anuncia para Greg que
decidiu se mudar para o apart.

r- SST ·18r130

Rebelde
Diego conta a Roberta que seu pai
ameaçou denunciar Johnny e diz que
não acha justo depois de tudo que fez
por eles, por isso, decidiu sair da banda
pois só assim seu pai o deixará em paz.
Franco convida Mia para jantar e está
decidido a contar quem é a mulher com
quem está saindo e recriminá-Ia por
.espíoné-lo. Mia responde que respeitará
sua intimidade mas não quer saber com
quem está saindo. Celina fica chocada
-ao ver Max trabalhando na cafeteria.
Roberta propõe a Rocco que ocupe o

lugar de Diego na banda mas ele não
aceita e diz que ninguém pode ocupar
de ninguém.

.

·

� RE.()RI) - 191,15

Bicho do Mato
Jurema é levada para o hospital com a

· ajuda de seus amigos. Betinha recebe
alta mas chora por não ter para onde ir.

,

Jaca convence Maria Elisa e Eduardo a

.neíxarern Betinha morar 'com eles por
, ull1 tempo. Tavinho, Ramalho e Hilton
repassam mais uma vez o plano da
morte falsa de Ramalho e se preparam
'pera agir. Ruth chantageia Emilio e diz
'que agora ele será seu escravo. Emilio
nega, mas, nem imagina o plano que
Ruth está armando contra ele. Ela lhe
mostra uma fita com gravações que o

comprometem com Cecília e Emílio
percebe que está na mãos de Ruth.
Geraldo dá queixa na policia sobre o

· sumiço de Margarida e Cajuru.

; 11- RECORD· 2011,

Cidadão Brasileiro
Girard leva um tiro no ombro e é levado

. � para um hospital. Bruna é levada para
, delegacia pelos policiais. Ao chegar na
" delegacia se depara com um repórter e
•

um fotografo. Bruna conta que Girard
• abusava dela sexualmente e que tinha
·

um caixa dois na Obradec, a delegado a

leva para dentro e impede que o

repórter faça mais perguntas, No
Interrogatório, Bruna se passa por

, vitima conta que foi explorada há anos
" par Girard, Antonio e Manuela ohegam
-. do hospital. Carmem conta para Fausta

que Bruna atirou em Girard. Dr.Cássio
val a delegacia conversar com Bruna,

'. Cássio sugere que digam que Bruna
sentiu-se coagida, sufocada, e

explorada por Girard
.

•

•

,

,
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»Contusão
Tom Cruise estava
assistindo ao jogo de
futebol de sua filha
adotiva nesse final de
semana, quando resolveu
ir ao banheiro. Bastou ele
se levantar para que uma

legião ae paparazzi
corresse em sua direção.
Na hora do empurra-
empurra uma criança acabou
caindo e se machucando.
Apesar da culpa ter sido dos
fotógrafos; a mãe da menina
ficou tão furiosa com o astro, e
começou a xinga-lo ali
mesmo, não se rendendo
às suas desculpas.

��CHATOS
Sempre na disputa
acirrada pela audiência
dos domingos com o

concorrente Gugu tlberto,
Faustão conseguiu ser

Hder em uma competição
com seu rival: a de. ,

apresentador mais chato
da TV. Ele levou o

primeiro lugar, na opinião
dos internautas do site
Virgula, com mais de
32% dos votos. Gilberto
Barros ficou com a

medalha de prata e Gugu
Liberato fechou o pódio
com o terceiro lugar.

��LIVRO
.

. Segundo o blog latino
\ '

FamaPop, a cantora do RBD
Dulce María está escrevendo
um livro autobiográfico,
onde contará muitos

segredos e, suas

experiências dentro da
banda. De acordo com a

publicação, a intenção era

lançar o livro em dezembro
para celebrar os 21 anos da
cantora, porém ela ainda
não terminou o projeto, onde
está incluindo fotos e ainda
virá acompanhado de um

OVO. Informações do site O
Fuxico.

��NOVELA
Carlos Lombardi
admitiu que vai abusar
de cenas sensuais na

próxima novela das
sete da Globo, que
estréia nesta segunda.
"Vou tirar a roupa da
Juliana Paes, sim. Ela
é linda, Seria louco se

não fizesse isso",
disse o autor na festa
de lançamento de "Pé
na Jaca", domingo na

Casa Fasano, em São
Paulo. Informações da
coluna Zapping, do. site
Folha de São Paulo.
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PIERD RAGAZZI DE FREITAS Prêmio
o II Ciclo de Avaliação do Prêmio
Catarinense de Excelência será entregue
hoje 110 Centro Empresarial de [araguá do
Sul. O Movírnento Catarinense para
Excelência - MCE reconheceu na Faixa
Bronze (nível II) as instituições: 14º
Regimento de Cavalaria Mecanizado de
São Miguel do Oeste, a Datasul de

Joinville e o Sesi/SC - Divisão Lazer. Já o

Se11ac/SC e 28° Grupo de Artilharia de

Campanha de Criciúma, serão premiados
na Faixa Prata (nível I). A cerimônia
acontece às 1911,110 Auditório Egg011
João da Silva.

-

,
•

\

Exposição
A exposição C011Sciê11cia Negra está
aberta para visitação no Museu Histórico
"Emilio da Silva", A mostra segue até

março de 2007 e surge como uma

tentativa de demonstrar através da arte,

quadros, objetos, música, culinária e

pesquisas U1U pouco do resgate histórico
dos negros.
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Palestra,
O C011sel110 de Núcleos Setoriais Acijs e

f'" ;;t ., I:! ,. £}.pev,i I?rOluov�\ 110",Br.9x.il110 dia 22, às
.

.

19h30 no Cejas, urna palestra sobre

"Competências Ernpreendedoras''. O
ministrante será o empresário doutor em
Engenharia de Produção, Sandro Afonso
Morales. Os ingressos custam R$ 5 para
nucleados e estudantes, R$ 10 para
associados e R$ 15 para demais
interessados.

•

•

,

,

•
•

Agradecimento: Lenadro Schmóckel Gonçalves cordenador do núcleo Jovens Empreendedores, entrega placa ao

pálestrante Arnaldo Jabor, no final da palestra realizada segunda-feira para mil pessoas na Scar.
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Aries 20/3 a 20/4
Blam, plaf, ail Está se batendo por ai, cameirinho?
O mundo é cheio de cantos e quinas e, por mais
que a gente tente aparar as arestas, sempre vão
restar algumas exatamente onde você quer passar.
•

E, dói, e ainda por cima ficam aquelas
inconvenientes manchas na pele (e na alma). Olhar
por onde anda e pisar macio ajuda a contornar os

,

obstáculos. .

Capricórnio 22/2, a 21/1
Seu envolvimento com a familia e a casa está
sendo maior do que o normal ultimamente?
Mas se for para o bem-estar geral da sua

nação e o fortalecimento dos laços afetivos ...
Você sabe que cuidar das bases é fundamental
e dará a estrutura que você precisa. Ouça a

intuição e aposte nos projetos que você vem

arquitetando há tanto tempo.

Libra 23/9 a 22/10·
Algumas manifestações de afeto o assustam,
tem vontade de sair correndo? Assim como o

amor libriano é voltado para o coletivo, para
outros, amar significa tocar, cuidar, ficar junto.
Esse papo sentimental deixa você confuso?
Aceitar e compreender são verbos que você
conhece bem, praticar a democracia também é
se divertir e evoluir com as dlterenças.

Câncer 21/6 a 21/7
Ondas novas em sua direção, caranguejinho. Em

. vez de nadar para o lado oposto, pegue carona

numa corrente. As opções são variadas, mas só

você pode escolher o destino. Uma coisa é certa:_
a maré é favorável para assuntos do coração. Ei,
ei, não fuja da raial Crie coragem e vá atrás da tão
sonhada felicidade. Chuá, chuááá ...

Leão 22/7 a 22/8
Redecorar a leo-cavtrna? due bacana! Ah, só
no ano que vem? E por que não agora? Ora,
pouco importa que você ainda tem uma pilha
de contas pra pagar. O importante é que você
tem Imaginação, tem a palheta e todas as

tintas. Arregace as mangas, ponha suas

patinhas a serviço da criatividade. Redecore,
deixe o coração soltar suas cores!

Escorpião 23/10 a 21/11
Rumo ao alto, surfando o vente. A sua

transformação ocorrendo, indiferente às suas

resistências. O esplrito é livre, escorplano,
conhece a rota da evolução. Por mais que se

confrontem e se conflltem a sua mente e os

seus instintos, o rnundo segue rodando, as
estações cumprem seu ciclo. Céu e Terra se

encontram no horizonte.'

Aquário 21/1 a 18/2
,

Se a inspiração lhe falta, abra a janela e respire,
colha a flor que colocou entre as páginas de
um livro e deixe o perfume entrar, voltar à vida.
Se a inspiração lhe falta, só pode ser

esquecimento de si, frater aquariano, um lapso
de não se encontrar. Puxe o flo que o liberta de
estreitos labirintos de se perder, acenda a luz:
ai está vocêl

Touro 21/4 a 20/5
Conferiu tudo direitinho? Então você já conseguiu
ver que o essencial está provlríenclado e que não
falta mais nada de importante para que o prolate
saia do papel. Chega de ficar ruminando,
planejando, teorlzando. a �egócio é finalmenté

partir para a prática. E se algum detalhe fugir um
pouco do previsto, sua vontade de acertar

compensa.
,

Virge� .23/8 a 22/9
Se os assuntos do mundo concreto andam
exaurindo suas forças, vire a página, feche o

livro. Melhor se abrir pro abstrato. Hã? Ora

essa, fantasmas, ninguém falou em fantasmas.
O tema é Se ligar nas próprias emoções, sem
dramas, Transformar a insegurança em certeza,
confiar mais na força cos seus saltos e se

animar para Ir mais além",

Gêmeos 21/5 a 20/6
Leve e solto, um jeito gemlnlano de viver, Você
sabe transtorrnar emoção em Inspiração, é
sintonizado com as artes da comunicação. Por
Isso mesmo, é horrlvel quando se sente travado,
melo amaraoo. D que acha de parar de criar
expectativa com coisas & pessoas e resolver suas

pendências? Andar com o freio de mao puxado
nàe combina com você,

Sagitário 22/11 a 21/12
Seu carro pifou e você não tem como

comprar outro? EI, não arranque as crinas,
centauro querido. Vá a pél Pode ser tudoque
você está precisando para o seu coração. Um
pouco de exerclclo para fazer a energia
circular, para paruclpar da vida que a pressa
cotidiana não lhe deixa viver, para olhar pros
lades e àncontrar alguém Interessante",

Peixes 19/2 a 19/3
Relâmpagos alumiando a cena, revelando
pensamentos no escuro. O que você não quer
ver se mostra ora você por frestas do colidia
no, entre brechas de sonho, numa canção que
toca no rádio do apartamento vizinho. Não '

adianta cerrar cortinas, dizer não para o que e

para quem você quer dizer sim, Só hâ silêncio
se verdadeiramente silêncio houver.
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López Obrador será empossado como "presidente legítimo" do México

osse
,

eren
O PRO (Partido da Re'

volução Democrática), do
candidato derrotado à

Presidência do -México,
Andrés Manuel López Obra
dor, promete fazer uma gran
de manifestação durante a

posse de Felipe Calderon,' do
PAN (Partido Ação Nacio

nal). O ato será a primeira
batalha entre governo e

oposição. Fortalecida, a

esquerda promete impedir a

posse de Calderón no dia 1 o

de dezembro, alegando que
ele se elegeu graças a uma

fraude.

Deputados do PRO pro

põem ocupar a tribuna onde
Calderón deve prestar jura
mento. Já López Obrador será
empossado "presidente legí-

intimidam os governistas do
PAN que garantem que Cal
derón irá à sede do Congresso,
normalmente, como manda a

Constituição, para prestar
juramento. "Não podemos
negociar a Constituição e a

lei", disse o .depu tado
.

governista Cristian Castano.
Em setembro, deputados

de esquerda já haviam ocupa
do a tribuna para impedir que
o presidente Vicente Fox
fizesse o discurso anual ao

Congresso. Com cartazes e pa
lavras de ordem, acusavam Fox
de ser parte de uma suposta
fraude contra López Obrador.

O PRI, que governou o

México por 71 anos, sugeriu a

Calderón que avalie a

possibilidade de não ir ao

Congresso "para evitar

problemas" .

• " • A •

timo , em uma cenrnorua

simbólica. As ameaças não

•

-

•

I
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americanismo
-

O magnata dos meios de

comunicação australiano,
Rupert Murdoch, pediu ao

totalmente legítimas sobre
uma política ou uma

administração dos Estados
Unidos afetem sua opinião a

1 "

ongo prazo , argumentou.
Segundo ele, as pesquisas

de opinião mostram que o sen-

. . ,

pals que evite o sentimento
.

antiamericano que, na sua
.

opinião, domina a Europa,
apesar de reconhecer que a

•

maioria da população da
Austrália a guerra do Iraque.

"As guerras terminam, os

governos vêm e vão. Os
australianos não devem

permitir que suas dúvidas

. ..".

timento antiamencano e mais

forte que nunca na Austrália.
Ele identiíicou como causa o

apoio do governo do país ao

presidente dos EUA, George
W Bush. (EFE)

-

aoõe
•

ara sunami
Japão ficou em alerta

ontem para a possibilidade
de ocorrer um tsunami ná

,

costa.Norte do país. O alerta,
que foi emitido também para'
a .costa pacífica da Rússia; foi
dado após a ocorrência de
um forte tremor de terra de
8,1 graus na escala Richter
na: área do Mar de Ojotsk,
nas ilhas Kuries, Um,
a terremoto aconteceu às

20h1S locais, 600 Kin a

Nordeste da grande ilha
setentrional de Hokaido.
A área de risco do tsuna

mi compreendia desde
Hokkaido até a província de
Aichí, e incluía Tóquio. O
alerta era para o período

,

entre 10hlO e 11 h50 de
Brasília. As ondas poderiam

, , ,

anngir entre meio metro e

dois metros de altura.

(

•

ELEiÇÃO: PESQUISA APONTA VITÓRIA DE HUGO CHÁVEZ NO PRIMEIRO TURNO

o Ataques
Milícias palestinas lançaram
ontem pelo menos sete fogue
tes Qassam contra o território
israelense. Alguns deles .

atingiram Sderot, matando
Fátima Slutzker, 57 anos,

residente na localidade desde
2003. Ela era muçulmana do
Cáucaso casada com judeu.
Um outro foguete feriu grave
mente um jovem de 24 anos,

identificado apenas como

guarda-costas do ministro da
Defesa, Amir Peretz.
O braço armado da Jihad
Islâmica assumiu a autoria dos
ataques com os foguetes.

�Eleição presidencial na Venezuela
será realizada no dia 3 de dezembro.
O eleito governará o país até 2012

Pesquisas divulgadas na

noite da última terá-feira

apontam o presidente
Venezuelano, Hugo Chavez,
.corn mais de 30 pontos
percentuais à frente do

principal adversário nas

eleições de 3 de dezembro,
Manuel Rosales, governador
licenciado do Estado de
Zulia. Chávez aparece com

57,8% das intenções de voto,"
contra 26,9 de Rosales. A
consulta foi fe'it a pela
fundação espanhola Centro
de Estudios Políticos· Y

Sociales.
A pesquisa, realizada em

colaboração com a empresa
local Veneopsa, ouviu 2.964

pessoas, entre os dias 26 de
outubro e 10 de novembro,
em todo o território venezue-

lana, e tem margem de erro

de 2,4 pontos percentuais
•

para mais ou para menos.

Os dois candidatos a
,

presidente melhoraram em

relação ao levantamento

anterior, realizado de 9 e 21
de outubro. Nele Chávez

aparecia com 55,80/0 das

intenções de voto, enquanto
Rosales tinha 25,9%.

As principais pesquisas
publicadas até agora dão uma
ampla vantagem a Chávez,
que goza de altos níveis de

popularidade no país graças
aos numerosos programas
sociais dirigidos à população
de baixa renda e aos menos

favorecidos.
Por outro lado, Rosales

• • •

conseguiu unir a malar parte
da oposição, na tentativa de

,

o;

I
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,

desbancar o

Chávez. (Com
da Reuters)

.

Boliv·ia divulga,
em janeiro, as
reservas de gás

O ministro de Hidrocar
bonetos, Carlos Villegas,
informou que a Bolívia

divulgará, em janeiro de 2007,
os d�dos oficiais revisad�s das

,

reservas de gás do país.
Atualmente, as reservas de.
gás chegam aos 48,7 bilhões
de pés cúbicos. O governo,
no entanto, contratou uma

. consultoria não identificada

para calcular o real potencial
gasífero com o objetivo de

. estabelecer quantidades
para a exportação e indus

trialização nos próximos
l

al1.0S.
I

"Ratificamos que o nível
das reservas certificadas em

janeiro de 2005 (48,7 bilhões
de pés cúbicos) está plena
mente certificado", afirmou
Vellegas. O vice-ministro de

Produção e Exploração,
Guillermo Aruquipa, reiterou
na terça-feira que aguarda

, para o final do mês o boletim
final sobre as auditorias
técnicas nos campos petrolei
ros de Sábalo, San Alberto,
Colpa, Caranda, Itaú e Inca
huasi, operados pela Petrobras
e pela francesa Total.

''A auditoria terá informa
ções úteis sobre o meio

ambiente, volumes de produ
ção, capacidade de produção,
transportes de dutos e

"
.

1 Areservas , teve ou ruquípa.

•

A atriz neo-zelandesa
Keisha Castle-Hugues, 16

aries, que ern outubro
anunciou estar grávida, não .

foi convidada pelo Vaticano

para a estréia mundial do
filme "Jesus - A História do
Nascimento", no qual
interpreta a Virgem Maria.

A atriz, indicada ao

Oscar pela atuação ern "A
encantadora de baleias", não

.

aparece l1.a lista do Vaticano,
enquan to a' dire tora do
filme, Catherine Hardwicle,

e o ator Oscar Isaac, que'
interpreta José, foram
convidados.

O filme estréia dia 26 de
novembro e será o primeiro
longa-rnetragern com lança
mento no Vaticano. Os fun
dos obtidos com a exibição
serão destinados à constru

ção de uma escola perto de

Nazaré, em Israel. O filme
conta a história de José e

Maria até o nascimento de

Jesus. O roteiro é de Mike
Rich. (EFE)

os

morrem no
O Exército dos Estados

.

Unidos anunciou ontem a

morte de mais seis soldados
nó Iraque, elevando para 41
o número de militares mortos
no país em novembro. O
comunicado diz que os

estadunidenses morreram

em confrontos, ocorridos na

terça-feira, na Província de
Al-Anbar, fronteira com a

Síria; I Oeste \ do país,
considerada reduto da
resistência suníta.

Na segunda-feira, aviões
e tanques dos EUA bomber-

,

;�

deararn a cidade de Ramadi,
capital de Al-Anbar, matan-

-

do pelo menos 26 pessoas"
,

. entre elas crianças e mulhe
res. As autoridades militares
iraquianas e estadunidenses

justificaram a ação afirman
do que Al-Anbar serve de

•

esconderijo a "combatentes, /

vinculados ao braço da Al
. .

Qaeda no Iraque".
Desde a invasão do país

árabe, em março de 2003,
mais de três mil militares dos
EUA já morreram e cerca de
27 mil foram feridos.

,

• •

O CORREIO DO POVO
•

. Em Israel

•

Em Dubai

Barrados·
Uma delegação israelense,
liderada pelo diretor dos Cor
reios, Yaacov Edry, que parti
ciparia esta semana de uma

assembléia da União Postal
Universal teve que retornar a
Israel depois que as autorida
des de emigração de Dubai

negaram a' entrada no país,
por não ter relações diplomá
ticas com o Estado judeu.
Cerca de 700 delegados de
mais de cem países participam
da Conferência Estratégica da
União Postal Universal, um

.

organismo internacional
criado em 1878 e vinculado à

ONU.

I

•

Na India

Acordo
,

A India e o Paquistão firma-
ram ontem as bases de um no

vo plano conjunto de comba-
. "

te ao terronsmo, nas primeiras
conversas. entre os países,
após os atentados de.julho, em

•

Mumbai, na India, que
causaram a morte de quase
200 pessoas.
O diálogo bilateral recome

çou em Nova Déli com uma
._ , .

reuruao entre o secretano

indiano de Assuntos Exterio
res, Shivshankar Menon, e o

ministro de Relações Exte
riores paquistanês, Riaz
Mohammed Khan.

No Congo
•

Eleição
o presidente da República
Democrática do Congo,
Joseph Kabila, foi reeleito COlll

580/0 dos votos no segundo
turno das eleições presiden
ciais, realizadas em 29 de
outubro. O resultado foi

divulgado ontem pela Comis
são Eleitoral Independente
após a conclusão da apuração.
O candidato oposicionista,

. Jean-Pierre Bemba, atual
vice-presidente do país,
obteve 420/0 dos votos. Até

domingo, a Comissão Eleito
ral deverá publicar os resulta
dos finais e proclamar o

vencedor das eleições.
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