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Juliana Paes está na expectatva
para estréia de mais' uma novela
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Estão abertas as inscrições para o

encontro de músicos da cultura alemã
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71Malwee se prepara para três

jogos pelo campeonato estadual
'1M

Três jogos, em três dias consecutivos e erntrês cidades
diferentes. Esta é a maratona que a Mâlwee vai enfrentar

pelo campeonato estadual. O ritmo é de preparação, já que a

equipe está classificada para próxima fase.

71Três atletas ooum jaraguaense
,.

disputam vaga para o Pan

41Governadores eleitos do PMDB

têm encontro hoje na Capital
I '

,
, ,

No foco do debate, o relacionamento dos Estados com o

presidente Lula e a pressão para que a conversa com o

PMDB seja institucionalizada e não apenas com alguns
nomes da sigla.

31Negociação com a Canarinho foi

amparada pela let, diz procurador
,

Jurandyr Bertoldi disse
ontem que o relatório

final da CEI /

ea

oportunida
de que o

prefeito
esperava

stRV;.,,,. comprovar a.' ,

., legalidade
do ato'

praticado quando
da quitação de débitos do ISS em favor da Viação Canarinho.
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2 I SEXTA-FEIRA, 17 de novembro de 2006

• EDITORIAL

No .item investimentos, não é

nada boa a situação financeira
do Estado e das prefeituras.
Todas, sem exceção, que

. projetaram e estão executando
obras nestes dois primeiros anos

vivem em situação de penúria.
Nunca, nos últimos anos, o caixa
esteve tão raso, mal comportando
despesas com a folha de salários.
Por conta da expressiva fatia de
mais de 60% de todos os impostos

• ,. w , .
•

,

•

•

balança as estruturas

administrativas dosmunicípios. Só
em setembro último, a prefeitura
de J araguá do Sul sentiu o

baque de R$ 600 mil a menos

no que toca ao retorno do
ICMS, também truta, em parte,
da sonegação quase que

compulsória pratícada por

segmentos produtivos sufocados

pela maior carga tributária de

que se tem notícia no planeta.

.... ""A drástica redução de receitas vitais

.

sacode a estrutura de investimentos do
, .

Estado e balança as estruturas

administrativas dos muníctpíos"
federais

.

arrecadados, nelU de

longe aUnião dá a recíproca para
os estados. Conseqüentemente,
a participação dos municípios no
bolo da divisão dobolo de tributos

que lhes cabe, embora mantidos
os percentuais estabelecidos
constitucionalmente, é menor,

Caso específico do ICMS, com
quedas espetaculares nota

damente a partir do segundo
. semestre deste ano. A drástica

redução destas e de outras

receitas vitais sacode a estrutura

de investimentos do Estado e

• FRASE

E sem quaisquer perspectivas de
abrandamento visto anúncio já
feito pelo presidente reeleito de

que não pretende reduzir gastos
públicos como urgente e

inadiável medida para evitar a

continuada sangria de recursos

todos os dias desviados para
outros fins que não aqueles.
direcionados a investimentos em .

rodovias, ferrovias, na geração.
de energia elétrica, Saneamento
básico, saúde pública e por aí

afora. Em âmbito municipal, por
conta disso, é de esperar que o

•

ano de 2007 não seja nada

promissor quanto a recursos

próprios da prefeitura para tocar
obras importantes. Não por
acaso a reforma administrativa
anunciada que, além do
inevitável cunho político, vai
exigir cortes drásticos, de cargos
e gastos públicos. O orçamento
para o próximo ano, ainda em

fase de elaboração, sem

números totalizados e que
deverá ser votado até o final de

dezembro, pode até contemplar
•• •

areas irnportantes, porem o que

preocupa desde agora, como

nestes dois últimos anos, é a não

consolidação da .

receita

projetada diante de despesas já
consolidadas e de dívidas a

pagar a curtíssimo e médio

prazo. A Lei de Respon-
•

sabilidade Fiscal, criada para
conter a gastança desenfreada

Ie desvios de recursos públicos
não permite clemência nem

mesmo para os que gerenciam
a coisa pública com a mais

absoluta probidade e seriedade.
Assim, o pouco que sobrar para

. investimentos terá de ser

administrado em regime de
total avareza.

\

,

"Todo mundo tem seu dia de corno, né? Agora é minha vez"
,

-
.

•

Contribuição social de
0,5% chega ao fim
No ano 2001, através da Lei

Complementar na 110, O

governo "criou" a contribuição
social de 0,5% (adicional) sobre
o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS), calculada
sobre a remuneração mensal de
cadaempregado, a qual passou a

ser recolhi-
da pelas empresas somada aos

8010 anterior -rnente previstos
(alcançando o percentual total
de 8,50/0).
Igualmente, criou a contribuição
relativa à multa rescisória, no
caso de dispensa sem justa causa,
incidente sobre o valor do FGTS

depositado na conta do

empregado. Ou seja, o governo
elevou amulta de 40% para 50%,
destinando à si o percentual de
100/0. Tais medidas foram criadas

,

e adotadas COIUO forma de cobrir
o rombo provocado pelos
"expurgos inflacionários'' dos
planos Verão (1989) e Collor
(1990) nas contas de FGTS dos
trabalhadores, ressarcidos pelo
governo federal, e, COIUO não

poderia deixar de ser custeada
pelas empresas. Entretanto, a

mencionada lei estabeleceu o

•

Paloma .Maia de Assis Pereira Marquardt,
graduada iiD1 Direito pela FURB, integrante
da Banca da Cassuli Advogados
Associados

prazo de 60 meses, a partir da sua
vigência, como limite à

cobrança dos 0,50/0 sobre o FGTS
(LC na 110, art. 20, § 20),
deterrninação- esta que vem

provocando contenda.
Isso porque, o mencionado
diploma legal previu em seu

artigo 14 o início da sua vigência,
a qual foi modificada, através de
medida liminar na Ação Direta
de Incol1stitucionalidade nO

2556-6, que a postergou para o

ano seguinte à sua publicação
Qaneiro/2002). Tendo em vista

que algumas empresas iniciaram
o pagamento da contribuição de
0,5% 110S três últimos meses de
2001 e não a partir de 2002, surge
um impasse quanto ao prazo final
da obrigação,

'

A' princípio, para as empresas
que passaram a recolher a

contríbuíção social em 2002, o
último recolhimento ocorrerá
em janeiro de 2007, Porém,
com relação àquelas' que
iniciaramo recolhímento nos

três (11t11110S meses de 2001, o
prazo exigido por lei - 60 meses

, , .

-, ja expirou,
Frente a esta última situação é

que surge a dúvida quanto ao

fato da empresa continuar ou

n ão obrigada a recolher a

contribuição social de 0,5%, a

qual, a princípio, não mais seria

devida pelas empresas que
iniciaram o seu recolhimento
em outubro de 2001. Contudo,
vale destacar que há grande
controvérsia. acerca desse

entendimento, principalmente
em virtude da existência de lei'

(vigente), que obri- gue as

empresas a tais recolhimentos
até JaI1/07.
Assim, por cautela, devem as

empresas
.

valerem-se de

requerimentos administrativos,
ou mandados de segurança, para .

resguardar seus direitos
especialmente agora, com o risco
de decadência / prescrição do
direito de reaverem aqueles
eventuais pagamentos indevidos
( como poderão ser consíderados
aqueles realizados no curso do
ano de 2001), No que tange a

acréscimo quanto ao seu

término, impondo-se destacar
que, para cessar aexigência, faz-·
se necessária a edição de Lei

Complementar.

I

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO '
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o pesado jogo do crescimento econômico
•

A indústria cresceu em setembro, segundo
os últimos dados do Instituto Brasileiro de

. Geografia e Estatística (IBGE) apenas 0,4% em

relação ao segundo trimestre, apresentando
retração generalizada em 12 dos 23 setores

analisadosmensalmente pelo IBGE. Comparado
ao mês de agosto a indústria recuou 1,4% em

setembro, muito abaixo de praticamente todas
as previsões. Em face de indicadores de
crescimento tãomirrados toma-se fundamental

pensar as condições atuais do Brasil para
alavancar o crescimento com distribuição de
renda nos próximos anos.Durante o primeiro
mandato do Govemo Lula ocorreram avanços

importantes, especialmente nas contas externas
e na estrutura de distribuição de renda, como
atestam os dados da Pesquisa Nacional por
Amostras de Domicílio (PNAD),
recentemente divulgados. Mas as escolhas de

políticas econômicas levaram a um sub

aproveitamento da onda econômica

internacional, caracterizadapor um excepcional.
ciclo de crescimento e farta liquidez de

capitais.Romper com o círculo vicioso de baixo
crescimento é fundamental não só para
continuar melhorando os indicadores de

distribuição de renda como também para
sustentar os avanços nas contas externas.

Tudo indica que tal ruptura passa pela
redução significativa do juro real, atualmente
na casa dos 100/0 anuais. Ao praticar juros em

patamar tão elevado o governo conseguemanter
a inflação baixa, especialmente via câmbio, que '.

é hoje a principal âncora dos preços. O grande
problema é que o câmbio atual prejudica
segmentos importantes da indústria - como

têxtil, calçadista, moveleiro e brinquedos - que
enfrentam simultaneamente câmbio valorizado '

e a implacável concorrência chinesa. O atual
nível de câmbio somente não atingiu
significativamente o valor das exportações
brasileiras, porque o crescimento acelerado da
China e dos demais asiáticos aumentou o preço
de várias commodities exportadas pelo Brasil,

•

•

,

garantindo um fluxo regular e elevado de
�

exportaçoes.
Neste cenário e se mantida esta política, o

risco é o Brasil se especializar cada vez mais na

produção de commodities e nos setores menos

dinâmicos da produção com baixa densidade
,

tecnológica. Não existem estratégias fáceis para
enfrentar este cenário internacional altamente ,,'::: j

complexo, que traz mudanças estruturais nada

desprezíveis, e que não descarta inclusive o risco
de desindustrialização de cadeias produtivas E ;-i
importantes do país. Ciente de que o baixo

1 1
crescimento é um dos aspectos mais frágeis dos ..

,

resultados da atual política econômica, a equipe I �

econômica está discutindo um conjunto de
. propostas nas áreas fiscal, tributária e de gestão
dos gastos públicos. O pacote em elaboração, ao " .I

•

que parece, temum alvoprincipal que é a redução "

da carga tributária, visando aumentar a
" )

competitividade das empresas e a taxa de
-

investimentos. É possível que sejam reduzidos
.' I

impostos como PIS, Cofins e IPI em toda a cadeia.
da construção civil, desde a aquisição de insumos
até compra de máquinas e equipamentos. A I

escolha, neste caso, não é casual, já que este setor
é altamente intensivo .em mão-de-obra. Pelo

que tem sido veiculado na mídia, as possíveis
medidas têm caráter eminentemente fiscal, sem
alteração do câmbio e mesmo da política de

juros, cuja taxa cairá sempre que a inflação
permitir. Em relação a esta última, é importante
lembrar que os juros reais caíram quatro pontos

percentuais desde outubro de 2005, o que não é

pouca coisa, sendo que os refle-xos desta queda ';:'

ainda não se fizeram sentir no crescimento do ,;;
•

produto. E possível que este reflexo se verifique "

no último trimestre desde ano e no começo de
2007. Mesmo assim as indi-cações são de que a

luta em 2007, no campo macroeconômico,
continuará sendo por um crescimento um

pouco mais robusto da economia.

.Natália do Vale, atriz, cuja personagem em Páginas da Vida é traída pela dupla Danielle Winits e José Mayer.
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José Alvaro de Lima Cardoso, economista e

supervsor-técneo do DIEESE em Santa Catarina,

O CORREIO DO POVO
. Fundado em 10 de maio 1919

Ilegalidade da exigência de curso para renovar CNH r.
•

•
•

.
-'

Segundo este entendimento, a cobrança efetuada
no Estado está amparada numa resolução (168/04)
do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que �

não·tem apoio legal por estar baseada no art. 150 )

que diz: ''Ao renovar os exames previstos no artigo .r;
.

,

anterior, o condutor que não tenha curso de direção ,.�
defensiva e de primeiros socorros deverá a eles ser 3

submetido, conforme normatização do Contran". ,�

A questão é que, segundo os Promotores, o artigo '

•

anterior ( o de número 149) ao qual o texto do
",

artigo 150 se refere foi vetado irttegralmente quando "

o Código de Trânsito Brasileiro foi publicado, em,
•

1997. E aí que reside a inconstitucionalidade, pois
a referência do texto a um artigo vetado toma ilegal
a exigência da Resolução 168/04 dbContran, e por
isso o Detran de Santa Catarina não pode exigir
seu cumprimento, explica o representante do

Ministério Público.

Fernando Barth, acadêmico da Fameg.

..

O art. 5 da Constituição Federal, inciso II diz o
seguinte: "Ninguém será obrigado a fazer ou
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de

•

lei".E neste artigo e inciso que está fundamentado
o tão faladoprincípio da legalidade. Vale repetir:

. Não somos obrigados a fazer ou não fazer

qualquer coisa, se não houver uma exigência
descrita em lei.
Este me parece ser um dos mais importantes

.

princípios defendidos na carta magna de 1988, e
se o tivermos bem vivo em nossa mente teremos

mais argumentos ipara defendermos nossos

direitos e nos aproximarmos do ideal de cidadania,
.

que é fazer valer nossos direitos.
Com base neste entendimento os Promotores
Públicos daComarca deCuritibanos e de [oaçaba

. demonstraram ao Judiciário que a exigência do
DETRAN/SC afronta o princípio acima citado, .

pois cria uma obrigação não prevista em lei. .

,
'

..
,

, .
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'�a edlOap da últrmo111'1� de ill1'lana '11 e 12 delloVembro) ó artigo do Sr, Jorge H, Brognolí'êilu COlT!
.

° titulo eITado, O correto é Agênolade Oesenllolvlmento X Secr,etarla de OelSnVOlvlmento.
.

Os textos para esta coluna deverao ter no máximo 25 linhas, Fonte Times New Roman 12 e podem ser enviados por e·mall
redaçao@jornalcorrelodopovo,com,br, ou por carta no endereço Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246 cep 89251 200
Caixa Postal19, É obrigatório Informar nome completo, proflssao, *CPFe * telefone ('II não serão pubIiCadO�),

'

Di retor e(11 tOI'lal/udm lnlsu-atlvo: 1"1'1i nci sco A.I ves
EditOI'II: Patriciu �11J1'llé�/

,

•

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251·2001 Caixa Postal 19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul· SC 1 Tel.47 3371·19191 Fax 3276·32581 .

e·malls: redacao®Jornalcorrelodopovo,com,br 1
.
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ISS: PEDIDO DE CASSAÇÃO FICA PARA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA

SEXTA-Fl .

j�., 17 de novembro de 2006 I 3

,

CELSO MACHADO

.... Consenso entre os

membros da Mesa
Diretora e autor
adiou a votação

}ARAGUÁ DO ,SUL-
Entendimentos mantidos
ainda ontem pela manhã entre

os vereadores membros da Mesa
Diretora da Câmara- Carione
Pavanello (PFL), [uraridir
Michels (PV) e Rudolfo Gesser

(PP), este último autor de

requerimento pedindo a

cassação do prefeito Moacir

Bertoldi, adiou a votação em'

plenário antes prevista para a

sessão ordinária do Legislativo
de ontem à noite. Gesser disse
ao O Correio do Povo que

pretende acresceri tar novos

argumentos do requerimento
lido em plenário na quinta-feira
da semana passada, mas longe,
segundo ele, de recuar da

proposta, embora não muito

crédulo na sua aprovação. Para
aprovar o requerimento são

precisos, seis votos, maioria

simples do total de 11

vereadores. A votação é aberta,
,

como ocorre com quaisquer
outras deliberações ern

plenário, exceção da eleição
para presidente do Legislativo.
O vereador insiste na tese de

que se o relatório final da CEI

(

•

,

•

•

(Comissão Especial 'de

lnquéri to) indicou

irregularidades na negociação
entre a, prefeitura e a empresa
Canarinho para quitação de R$
193 mil devidos de ISS, foi
aprovado pela unanimidade de
seus membros (seis votos), não
há porque esperar pela
manifestação do Ministério

Público, que vai julgar pelo
ângulo político.Entretanto,
admite que a votação aprovando

,

o relatório não teve corno

objetivo um julgamento político
do prefeito e nem tampouco
relacionou a empresa Viação
Canarinho como partícipe de

algum ato ilegal. ''A empresa fez
ou recebeu uma proposta para

quitar urn tributo de

competência do município. Se
as partes acordaram quanto às

condições de pagamento, cabe

apenas à prefeitura responder ao
Tribunal de Contas quanto ao

ato administrativo e ao MP

quanto a ato de improbidade
administrativa", disse' o

vereador. Ele lembrou que se o

requerimento for rej eitado,
qualquer cidadão poderá
ingressar corn uma ação civil

pública corn o mesmo objetivo,
baseado 110 relatório da CEI.
"Também acho que se minha

proposta não for acatada, ficará
uma imagem de que a Câmara
não está fazendo seu papel",

•

-,

ARQUIVO CP

•

•

j;

� -'I'

afirmou, acrescentando que,
caso contrário (com o

requerimento aprovado) o

prefeito e o procurador jurídico
Jurandyr Bertoldi, poderiam se

defender e, provada a inocência,
reassumir suas funções. Esta
semaria o prefeito Moacir
Bertoldi admitiu a possibilidade
de ter cometido alguma
irregularidade na negociação,

•

mas disse que o fez amparado
em lei. Gesser rebate. "Se a lei

46/2005, cuja vigência só se deu
a partir de l°de janeiro de 2006

respaldava o ato corno sendo

legal, então por que o prefeito

•

Vereador quer acrescentar novos argumentos ao relatório

membros da comissão e pelo
plenário do Legislativo.Ontem,
alguns vereadores ouvidos pelo O
Correio do Povo opinaram sobre
a polêmica proposta. O tucano

EugênioMorettiGarcia, disse que
a tendência (dele) seria

acompanhar Gesser, mas também
entende que a Câmara deveria

esperar pelo posicionamento do
,

Judiciário. "E urn momento

bastante delicado, mas acho que
até a próxima segunda-feira já
teremos um posicionamento",

,

resumiu Moretti.
O líder da bancada do Pf

Dieter [anssen, um dos quatro
vereadores que assinaram o

requerimento criando a CEI em
abril deste ano, disse que o

quando da quitação de débitos
do ISS ern favor da Viação
Canarinho. Jurandyr imputou

,

à Câmara ,e aos vereadores o

legítimo direito de levar à

votação em plenário o

r equer imen to do vereador
Rudolfo Gesser (PP) pedindo
a cassação domandate do irmão
Moacir. Entende que os

vereadores devem mostrar ter
'

requerimento até pode ser votado
na quinta-feira. Mas questiona o

, '

encaminhamento da questão se o

MP entender que não há motivo
,

grave para se abrir processo de

impeachment contraBertoldi. "Seria
o contraditório. Então, acho
melhor esperar para ver se o MP
acata ou não a denúncia e depois,
num segundo momento, o

Legislativo decidir o que fazer",
opinou Janssen. O líder da
bancada do PTB, Terrys da Silva
disse que se a votação "fosse hoje,
eu daria voto contra. Entendo

que devemos esperar pelas
conclusões do Tribunal de Contas
e do Ministério Público, até

porque o próprio vereador

(Gesser) já protoclou a denúncia

consciência e 'capacidade para
defender não apenas interesses

de partidos políticos, rn as

também o que é melhor para o

município COlll0 urn todo.
"Nós já tínhamos explicado
all ter iormen te ern de tallies
toda a negociação feita (o
procurador foi uma das 13

pessoas que

depoimento à
prestaram

CEI) e ern

mandou ,l10VO projeto de lei à

Câmara retroagindo seus efeitos

para dezembro do ano

passado l", indagou. A,empresa
quitou a dívida com repasse à

prefeitura de dois ônibus usados
e avaliados ern R$ 142 mil e

desconto de 500/0 sobre juros,
multas e correção monetária,
quitando restantes R$ 19 mil em

espécie. Segundo relatório da

, CEI, o benefício do desconto
-,

também não poderia ser

concedido já que a lei 46/2006
não estava em vigor quando da
conclusão do negócio em 23 de
dezembro de 2005.

Oposição respalda cassação,mas deve esperar pelo Ministério Público

•

}'ARAGUÁ DO SUL- A

pretensão do vereador Rudolfo
Gesser (PP) para que a Câmara se

antecipe a uma manifestação do
Ministério Público quanto a

abertura de processo de cassação
do mandato do prefeito Moacir

Bertoldi, a princípio teria respaldo
dos vereadores que integram as

bancadas de oposição se mantida
a votação ernplenário na próxima
quinta-feira.

'Mesmo assim, cautela é a

palavra de ordem po. enquanto.
Os membros da CEI (Comissão'
Especial de Inquérito) devem

.,. , , .,. ,

marcar para, nomaxirno no micio
da semana que vem audiência no
MP para entrega do relatório final,
aprovado por unanimidade pelos

nestes órgãos em julho e agosto
passados", observou Terrys,
acrescentando que durante a

apuração da denúncia feita pelo
secretário executivo do PSB,

,

Emerson Alexandre Gonçalves,
houve o entendimento de que a

CEI não faria um julgamento
político". O vereador do PTB,
partido que faz parte da base de

apoio do prefeito no Legislativo,
há cerca de um mês foi sondado

pelo chefe do Executivo para
assumir a liderança do governo na
Câmara. "Houve uma primeira
sondagem mas a conversa não

evoluiu. Até posso aceitar a

função, m!J.s não sem antes se

proceder a mudanças na

prefeitura", conclui. (CM)

Procurador garante provar que negociação tem respaldo na lei
!. }ARAGUÁ DO . SUL- O

procurador geral do município
disse ontem que o relatório
final da CEI, concluindo pelo

,

e ncam inham en to ao TCE
[ .

(Ilr ibunal de Contas do

Estado) e MP (Ministério
I •

Público), é a oportunidade que
I

o prefeito Moacir Bertoldi
e perava para comprovar a

legalidade do a to pra ticado

II I I , t

nenhum momento

interferimos em nada. Muito
menos agora no sentido de
tentar impedir a votação do

requerimento", disse Jurandvr,
Ao contrário, acrescentou, de
alguns vereadores que estariam
dernonstrando desejo de "fazer
um julgamento político e não

administrative", COI1Cluiu o

procurador.

•

, '

,

Tudo o que foi negado na campanha eleitoral agora leva o aval do
secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, Dejair

,
'

Vicente Pinto. A secretaria está falida, com dívidas em torno de
R$ 10 milhões só da Polícia Militar. A Operação Veraneio, que
começa dia 10 de dezembro, deve consumir R$ 7 milhões. Por

•

conta disso, menos segurança nos balneários catarinenses,
incluindo redução ainda maior na cota de combustíveis,
procedimento que já vem sendo feito há mais de dois meses.

Policiais civis, militares e corpo de bombeiros não vão receber
diárias e nem horas extras. Que se virem! O governador Eduardo
Pinho Moreira (PMDB) insiste em dizer que a economia é de guerra,
mas sem prejuízos à população. Perguntar não ofende: o

governador reeleito não cansou de dizer exatamente o contrário

quando adversários políticos indicavam um quadro caótico na
I :ll'j_

secretaria?

,

• MOSAICO po litica@iornaleorreiodopovo,com,br
\

Respeito
o deputado eleito Kennedy
Nunes (PP) esteve ontem nos

estúdios da Rádio Brasil Novo

para agradecer os 350 votos
recebidos em Jaraguá do Sul.
Recebido pelo prefeito Moacir \

Bertoldi, ele pediu que o

Executivo colocasse cinco
prioridades do município que
dependam de ações dele na

Assembléia Legislativa.
Exemplar.

Imposto
A correção, em até 10%, da
tabela do Imposto de Renda
da pessoa física poderá ser

.prevista no relatóriõ final do

projeto de Lei Orçamentária
para 2007 em tramitação na

Câmara dos Deputados. Para

isso, será necessário haver
renúncia fiscal da União. Se a

proposta for aprovada, os
contribuintes serão
beneficiados ao deduzir

despesas com educação.

Fundo do poço

Outro lado 1
Se dependesse só do íntimo
de cada um, visto o rélatório
da CEI, a maioria dos
vereadores anteciparia em

plenário a abertura de

processo de impeachment do
prefeito Moacir Bertoldi, sem

esperar pelo MP Acontece

que são eleitos pelos mais
diversos segmentos
representativos da sociedade,
onde não há unanimidade. E é
isso que realmente pesa.

Homenagem
A juíza de Direito Quitéria
Tamanini Vieira Peres recebe
no dia 20 de novembro a

Me�alha de Mérito Vida
Amábile, em sessão solene da
Assembléia Legislativa. Por

indicação do deputado Dionei
Walter da Silva (PT). Foi
escolhida pela sua dedicação
às causas judiciais que
envolvem a família,
especialmente a mulher e a

criança.
-

Bom
Em algumas áreas do centro
urbano de Jaraguá diminuiu a

olhos vistos a população de
ratos que, engordados com

farelo de soja que ainda cai
de vagões da ALL, mais

,

parecem coelhos. E resultado
de trabalho da Vigilância
Epidemiológica da prefeitura.
A população agradece e

espera que o trabalho tenha
caráter permanente.

Outro lado 2
Cassar o mandato de um

prefeito de cidade do porte de
Jaraguá do Sul, terceira mais

,

importante do Estado implica
repercussão no país e até fora
dele. E isso exige posição
inarredável e total autonomia
em relação, às 'forças
externas'. E matéria certa no

'Jornal Nacional", visto todos
os dias por mais de 40
milhões de pessoas.

•

'I
'.

,

Será? Não só
Como a coluna já disse e o CP
também, não basta concluir as
obr.as da arena multiuso para
garantir a cidade como uma

das sedes do Mundial 2008 de
,

futsal. E preciso bom acesso

viário (o que inclui a BR-280) e

estrutura hoteleira e de
restaurantes, entre outros

quesitos compatíveis corn o

nível da competição. Nítida
vantagem para Brusque e

Joinville.

,

E possível que agora, se a

reforma administrativa em
, '

andamento sob a
'

coordenação do prefeito
Bertoldi for para valer, as

previsões feitas em 2005 pelo
presidente do Legislativo,
Carione Pavanello (PFL), se

confirmem um ano depois.
Disse, à época, que alguns
secretários não comeriam o

peru de Natal distribuído pela
prefeitura. E todos comeram.

•

Quem?
Terminadas as eleições de
outubro, o prefeito Bertoldi
perdeu o líder de seu governo
na Câmara, vereador Ronaldo
Raulino. Pela composição do

Legislativo, restam a ele

apenas duas opções: Terrys
da Silva (PTB), já sondado,
mas que não deu resposta até

•

agora, e o tucano Ademar
Winter, que diz "sim" ao

prefeito a tudo. E isso que o

PSDB é oposição.

Autonomia?
Ao admitir severa contenção de

gastos, Pinho Moreira disse que
desconhecia as novas medidas
de contenção adotadas pelo
secretário Dejair. E não é a

primeira vez. Ora, é de se

perguntar se o secretário não é
'

subordinado ao governador para
tomar a dianteira frente à tão
grave realidade sem consultá-lo
previamente. Se não é, incorre
em desmando.
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CPI do Dilúvio
Os deputados Dionei Walter da Silva e Francisco de Assis

\

foram os nomes indicados pela bancada do PT para compor a
CPI que deverá apurar fatos relacionados corn a Operação
Dilúvio. Este foi o nome dado a ação da Polícia Federal que
resultou na prisão de 95 suspeitos de envolvimento com

sonegação fiscal, em agosto último. Entre eles, o ex-consultor
da Secretaria estadual da Fazenda e ex-coordenador do
Compex, Aldo Hey Neto,

•

Pressa
o líder da Bancada,
deputado Francisco de

Assis, observa que os

trâmites para instalaçâo da
CPI estão em ritmo lento e

já deveriam estar mais
adiantados. A proposta da

Comissão, de autoria dos

petistas, já tem as
•

assinaturas necessárias

para ser implementada e

pretende levantar o

montante sonegado em

Santa Catarina, quais grupos
participararn, como eram

realizadas as

irregularidades e qual a
•

efetiva participação do
assessor e de outros
funcionários lig�dos à
Secretaria da Fazenda.

Orçamento
Projeto do orçamento de Jaraguá
do Sul para 2007 está na Câmara
de Vereadores para ser votado.
São R$ 226 milhões, contra os R$
206 milhões previstos para este
ano. Na divisão, a administração

.

indireta (fundos municipais,
Câmara... ) fica com R$ 51
milhões, que corresponde a 24%
do total; administração direta
descentralizada (que inclui as

autarquias) terá R$ 37 milhões,
ou 170/0 do bolo, e a

administração direta, R$ 126
milhões, que representa 59% do

orçamento.

Rodovia

PIB
Secretaria estadual do
Planejamento disponibiliza desde
ontem dados referentes ao PIB de
Santa Catarina, no endereço
www.spg.sc.gov.br. No exercício
de 2004, o PIB estadual foi de R$
70,2 bilhões, o que representa um

acréscimo real de 6,50/0 em

comparação ao exercício de
2003. Mas o Estado continua

ocupando a 7a posição relativa no

ranking nacional e a participação
de SC no PIB Nacional se
manteve em 40/0.

Revogada
o governador de Santa
Catarina, Eduardo Pinho
Moreira, revogou ontem a

circular que reduzia em 20% os

gastos na Secretaria de

Segurança Pública, incluindo a

diminuição de horas-extras.
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Àlunos Maristas realizam
viagem de estudos

•

•

300/0 MAIOR: PROPOSTA ESTIMA RECEITA EM R$ 13,5 MILHÕES
,

\

,

CAROLINA TOMASELLI
._

... Proposta contemplá
Secretaria de Obras
com a maior fatia:
serão R$ 3,7 milhões

CORUPÁ - Antecipando-se aos

demais Legisla rives da

microrregião, a Câmara de
Vereadores de Corupá aprovou
esta semana o projeto de lei que
dispõe sobre o orçamento do

município, para 2007. A
.. .

proposta or çamentaria,
encaminhada pelo prefeito
Contado Müller (PP) no dia 9
de outubro, estima a receita do

município em R$ 13.597.190,00.
O mon tante representa um

aumento de aproximadamente
30% ern relação a este ano, se for

alcançada a previsão
orçamentária de R$
10.564.150,00,
O projeto, que volta a plenário
para segunda votação na

próxima segunda-feira, fixa as'

despesas do Legislativo em R$
600 mil e as do Executivo em

Distribuição dos recursos

O CORREIO DO PO'\jO

,

-

•

•

-

•

CESAR JUNKES

A rodovia situada no

entroncamento da SC-413
até a MBA-476, em
Massaranduba, deverá se

chamar Rodovia Municipal
Ricardo Graebner. Projeto
de lei de autoria do vereador
e presidente da Câmara,
Almir Trevisani, foi aprovado
na sessão da última
segunda-feira, e foi
encaminhado para o prefeito
Dávio Leu (PFL). Esta

•

semana, os vereadores
_

. '. também aprovaram projeto
de lei do Executivo que
autoriza a doação de bens,
em sua maioria material de
escritório, para a Polícia
Militar do município ..

:,
'

,

----""
. '

, .

Conrado diz que divisão de recursos obedece os limites legais

R$ 12.997.190,00. Das seis

secretarias, a que receberá a

maior fatia será a de Obras e

Serviços Públicos, com R$
3.716.141,00, seguida' da
Secretária de Educação, Cultura
e Esportes, que terá R$

3.588.284,00 em 2007,
O prefeito Conrado Müller
ressalta que a destinação dos
recursos obedece aos limites

constitucionais, mas lembra'
que nem tudo que é planejado
acaba sendo executado.

•

,

,J

"C
.

b
.

riamos a ru rica ria
expectativa de que v,errhjmrecursos de convênios, mas se

os recursos não são repassados,
determinada obra fica impedida
de ser. realizada", explicou o

prefeito, lembrando que para
. .. .

que o mumcrpio possa ser

contemplado com recursos de
convênios com governo federal
e estadual, por exemplo, é

necessária a contrapartida do'
o

.

município, valor que deve estar

especificado no orçamento,
Müller tambêm destacou outros
Inativos para a não execução
plena do orçamento, sempre
elaborado no ano anterior, por•

isto mesmo chatnado de

"previsão" orçamentária. Citou
como exemplo o processo
licitatório para as obras da
Escola José Pasqualini. A
comissão de licitação da

prefeitura entendeu que unla

das empresas inscritas não

atendeu às exigências previstas"

em lei e a eliminou sua

participaçâo. A empresa então

entrou com mandado de.

segurança, impedindo o início
das obras, para as quais estavam
empenhados mais de R$ 400mil
no orçamento deste ano. "Por

\

,

, ..

estes e outros motivos sempre e

possível haver modificações no

decorrer do ano. Temos a

expectativa de' que este

orçamento (de 2007) seja mais

real, porque o deste ano foi

subestimado", revelou o

prefeito. .

. LHS recebe governadores eleitos para discutir relação com Lula

. .

" .

, " '

oJ) Os alunos das segundas séries do Colégio Marista São
or, Luís realizaram, no último dia 08 de novembro, sua viagem
:.li:: de estudos para a cidade histórica de São Francisco do
"'::' Sul. O grupo pode observar in loco as construções, o estilo
-r: I arquitetônico e fazer um comparativo entre presente e

.f:' passado. Além do passeio pelo Centro Histórico, o grupo
;_', visitou o Museu Nacional do Mar, que é o único do gênero na

('� América do Sul inteiramente dedicado à pesquisa de acervos;
i .

o Porto, um dos maiores em movimentação da América; e,
-

-' - )

., por fim, o Forte Marechal Luz, Neste local trilharam por uma
.'

estrada de barro, que dá acesso ao Morro João Dias, onde
encontra-se uma bateria de artilharia de costa, composta

,.. - por quatro canhões que possibilitavam a defesa da costa.
I
· Esta etapa da viagem foi marcada pelas .brincadeiras,
I

: momentos de descontração e integração em que o
I

I aprendizado se deu na integração do grupo, nas conversas eI
I

trocas de experiências.

!
I

•

Florianóp o lis /Bras
í lra

(CNR/ADI) -O 'governador
reeleito Luiz Henrique da

Silveira, recebe 110je ém
Florianópolis os governadores
eleitos do PMDB - André
Puccine lli (MS), Carlos
Eduardo Braga (AM), Marcelo
Miranda (TO), Paulo Hartung
(ES), Roberto Requião (PR) -

além do presidente nacional do
partido, Michel Temer, e o não

ir

FOTO: CNR

,

-

, '

reeleito Germano Rigotto (RS),
Até o fechamento desta edição,
apenas Sérgio Cabral, do Rio de

Janeiro, tinha desistido do

cornpromisso. No foco do,
encontro, o relacionamento dos
Estados corn o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e a pressão
para que a conversa com o PMDB

seja institucionalizada e não

apenas com alguns nomes da sigla,
No encontro, os governadores

podem até decidir apoiar o

governo Lula, 110 entanto, o

posicionamento I ficará
I

condicionado ao tratamento que
receberão ern troca, "Além da

relação com o governo federal,
vamos ainda discutir assuntos

como a Lei Kandir, a Reforma
Tributária e o Pacto Federativo",
informou Luiz Henrique. O
resultado mais esperado do
encontro é a definição do

.,

posicionamento do partido em

relação ao governo Lula. "Espero
que consigamos nos articular

para que o partido tenha uma

decisão institucional e não seja
levado apenas para este ou para

aquele posicionamento, por efta
ou aquela liderança em parti
cular", declarou LHS, Nos
Estados e rambém na Câmara
dos Deputados as tratativas do

presidente com apenas algt.tns
membros do PMDB - como o

presidente do Senado Renan
Calheiros (PMDB) e o senador'
-

José Sarney (AP) - não agradam.
O deputado Osmar Serraglio
(PMDB) declarou que "Lula está

cometendo um erro ao

conversar apenas com eles, ao
invés de institucionalizar a

coriversa.. tratando com o

presidenteMichel Temer". Para
Temer, "as coisas estão num

,

caminho equivocado, Foi aban-
donada a insti-tucionalidade

.
' ..

das conversações. E Ulna

repetição dos erros do passado",
declarou a jornal de circulação
nacional.

• fAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ROSLINDO: "CONTINUAREMOS COBRANDO TRANSPARÊNCIA E DEMOCRACIA"

• •

•

DAIANE ZANGHELINI •

... Advogado de Jaraguá
»do Sul perdeu eleição
f�'por diferença de 768
�..:

,>ovotos válidos, apenas
cb
c' ) }ARAGUÁ DO SUL - O

;_ 1 presidente da Caixa de

'l'1Assistência dos Advogados de

el.SantaCatarina, PauloRoberto de
l!;'lBorba, foi eleito ontem o 110VO

j presidente da OAB (Ordem dos

(,!:Advogados do Brasil) de Santa

11;jCatarina, depois de uma disputa
acirrada nas urnas catarinenses

('rJ.com O advogado jaraguaense, Luís
,�Fernando da Rocha Roslindo.

: 'l(Cerca de 12 mil advogados
11)(participaramdo pleito. Borba, que
sLencabeçou a chapa "Cidadania

!I. Respeitada" e disputou pela
(.li primeira vez presidência da

[' })entidade, obteve 5.912 votos

}. válidos no Estado, o equivalente
fr L a 520/0 do total e fica no cargo por

advogadoRafael Rocha Lopes, que
integrou a chapa "Nova Ordem",
de Roslindo, foi eleito para a

.

presidência da subseção da OAB
do município com 212 votos, o

.

,

que representa 97% dos votos

válidos. Para o atual presidente da
subseção da OAB em ]araguá do
Sul, OsmarGraciola, que integrou

•

a chapa vencedora e foi eleito
ontem conselheiro da OAB de
Santa Catarina, as propostas
apresentadas pelos representantes
das duas chapas lia 25ª eleição
mostraram a força de um dos
órgãos de classe mais

-

representarivos do Brasil. "E Ulna

prova de democracia e de luta pela
defesa do cidadão", comentou.

,

O advogado Paulo Roberto de
Borba trabalha em Blumenau e

Florianópolis. Foi vice

presidente da OAB e atualmente
,

é presidente da CMSC (Caixa
de Assistência dos Advogados de
Santa Catarina). Entre as

propostas defendidas na

campanha estão a continuidade
da promoção de campanhas de
esclarecimento à população

,

,." tres anos.
�_)I' ,

() f; Na 23ª subseção daOAB, em
2ti,]araguá do Sul, Borba obteve 84

Jr,·dos 219 votos válidos, o

lli: equivalente a 390/0 do total. O

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Paulo Robertg de Borba defende a valorização do advogado

sobre a importância do advogado;
a luta pelo reconhecimento do

advogado em todas as instâncias

jurídicas; a conscientização dos
o advogados sobre a adesão ao plano

de previdência privada; e a redução
do valor cobrado pelo plano de
saúde e a obtenção de maiores

descontos em remédios e

tratamentos.

·

l-i:"
.

,

-Candicato jaraguaense considera campanha vitoriosa e de sucesso
I r o, • . .
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2C' Em rel-ação à diferença de

I-;iapenas 768 votos nas urnas

(J
catarinenses, Luís. Fernando da

.

-r Rocha Roslindo afirmou ao O

•

Correio qu e considera a

campanha vitoriosa e que a

chapa "Nova Ordem"
cont inuar

á existindo para

rrr

•

operacional", a diminuição de
horas-extras e a suspensão do

pagamento de diárias para

policiais civis, militares e

agentes do Corpo de
Bombeiros.

"A circular foi
desconsiderada por minha
de terruinação através do
secretário Ivo Carrninati (cia
Coordenação e Articulação), que
comunicou que essa circular

perdeu efeito nesses itens da

FLORIANÓPOLIS- O
,

•

" r governador de Santa Catarina,
· Eduardo Pinho Moreira,
I, 'revogou Oiltern a circular que
(j reduzia em 20010 os gastos na

" .Secretaria de Segurança Pública
lr (SSP).
-n Em razão dos problemas de

•

· .: caixa, a SSP havia determinado
I r Ulna série de medidas para

restringir gastos. Entre elas
i )1, estava a redução de 20010 no

valor do "estímulo

cobrar OAB mais

democracia e

da
, .

transparencia,
-

pr e o cupaç ao com os

advogados de Santa Catarina.
"Ganhamos na maioria das

subseções do Estado, mas esse'

número não foi suficiente para
fazer a diferença em Blumenau,
onde a maioria dos votos foi

, •

para a chapa adversária",
comentou. O advogado não

•

revelou se ·vai candidatar-se
novamente na próxima eleição
da OAB; mas assegurou que,
independente disso, continuará
apoiando a chapa a qual se
•

inscreveu.

Naturai do município de

]oinville, Roslindo mora em

J araguá do Sul desde 1982 e.

abriu o escritório de advocacia
em 1986. Atualmente, o

especialista em direito

empresarial trabalha na matriz

ern jaraguá do Sul e na filial em
Joinville, sendo esta a segunda

redução de 200/0 e das diárias",
disse Pinho Moreira.

N a_prática, as medidas

signíficavam menos policiais e

socorristas nas ruas durante os

meses de verão, pois grande
parte do efetivo distribuído

pelos principais balneários

para reforçar a segurallça de
moradores e turistas vein do
interior do Estado, o que exige
pagamento de diárias e horas

extras, por exemplo.

•

vez que ele d isputpu a

presidência daOAB catarinense.

Foi Conselheiro Estadual da
OAB/SC por dois mandatos,
duas vezes Conselheiro da

Subseção de Jaraguá do Sul e

membro da Câmara de Relações
Trabalhistas da FlESC

(Federação das Indústrias do
Estado de Santa Catarina).

A eleição da Ordem dos

Advogados do Brasil de Santa
Catarina aconteceu das 9h às

1711, e o Tribunal Regional
Eleitoral dispcnibil izou 62
urnas em 41 municípios
ca tar inenses, onde a OAB

•

conta corn subseções. Em
,

J aragu á do Sul, a votação
aconteceu no CPL (Centro de
Profissionais Liberais), onde
foi disponibilizada uma urna

eletrônica. O atual presidente
da OAB de Santa Catarina é o

advogado [osé Geraldo Ramos
•

Virmorid.

A Operação Veraneio está
. .

prevista para iniciar no dia 1 o

de dezembro, com orçamento
de R$ 7 milhões (custo

. aproximado dos gastos com

policiamento na temporada-
2005/2006) .

A circular de número 3837
foi assinada pelo secretário

Dejair Vicente Pill to no dia 8
deste mês e encaminhada a

todas as gerências e diretorias
da pasta.

,I

)

..
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Proximidade do Natal aumenta
. .procora por atendimento no Procon

)ARAGUÁ DO SUL- O
Pràcon de J araguá do Sul

registra em· m
é d ia 42

atendimentos telefônicos

haja um aume n to nas

re cl arn.açôe s", projeta
Félix, destacando q u e

ninguém deixa de ser

ate nd
í

d o , seja pessoal
mente 011 por telefone. De
acordo com ele, 110 período
de, janeiro a outubro' O

•

Procon registrou 5.657
atendimentos de usuários

de serviços b ancár ios ,

planos de saúde, água,
/

energia, contratos xle
locação e de serviços em

geral. O Procon está instalado
na Rua Marina Fructuozo, no
prédio' do Centro de
Profissionais Liberais, onde
funciona de segunda a sexta

feira, das 7h3011lin às 16h.
Contatos podem ser efetuados

.
.

por meio do telefone 3275-3893
ou pelo email

proconjg'jaraguadosul.corn.br,

,
. �,

para orten taçao a c omu-

nidade por dia. A infor

mação é do diretor Pro

.gralna de Proteção ao

Consumidor, Sérgio Félix,
salientando que 110 mês de
outubro foram recebidas
832 ligações. Neste mesmo

mês, também ocorreram Sâv
atendimentos na sede do
Procon, representando um

aumento de 760/0 ern

relação a janeiro deste ano,

quando aconteceram 34·0
consultas.

"Com a proximidade do
Natal, com o crescimento

do vol ume de COlnpras
. ." ,

Junto ao com er cro, a

tendência é que também

"

INDICADORES ECONOMICOS·

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA
-

.

COMERCIAL 2,152 2,154 Ie

PARALELO .2,260 2,360 11
•

TURISMO 2,090 2,247 Ie

. EURO
COMPRA VENDA

2,749 2,750
PESO (Argentina)
0,524 0,524

bDliA�llY�1
0,679PONTOS OSCILAÇÃO

Ie BOVESPA 41.812 , -1,26%
- �._--" -- _.

Ie DO�JONES (N, York) 12.305 . 044%

11 MERVAL (B. Aires) 1.891 1 390/0
-

II1II NIKKEI (Tokio) 16.951 1 390/0
R$ 895,50

.
,

r

I

j
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NA PRAIA: CHANCES DE RACIONAMENTO SAO MINIMAS, DIZ SUPERVISOR
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KEL�Y ERDMANN

� onsumo cresce cerca

de :5% durante últimos
,

meses. Em Barra Velha,
,

expectativa é positiva

'Jaraguá do Sul - Ao

contrário do que acontece nos .

balneários mais badalados da

região Norte de Santa

Catarina, Jaraguá do Sul não

deve sofrer com a escassez de
,

(
, . .

agua nos pro x im os meses.
,

Mesmo com o aumento na
,

demanda, o Samae estima que
o final de 2006 vai ser

tranqüilo e as torneiras dos
cerca de 3 O mil domicílios
atendidos não correm o risco

,

de ficar secas.
,

Segundo o diretor do,
,

se rv iço , Luís' Fernando
,

Marcella, a ordem é terminar
,

, -'

as ,manutençoes m ternas o

quanto antes para resolver
,

todos os possíveis problemas,
.

de :captação verificados ao

lorígo do ano. Corno é em
,

dezembro que os jaraguaenses
corisomem mais água, algo eln

,

torne de 5% de acréscimo se

•

,

comparado aos outros meses, a
, .

medida vai garantir a produção
,

necessária, afirma.

JARAGUÁ DO SUL - As chances
de o verão ser Cl1UVOSO no Norte
de ,Santa Catarina são grandes.

. D� acordo COIn o meteorologista
Maurici Monteiro, da Epagri/
Citam de Florianópolis, a

previsão é de que as trovoadas
,

típicas da estação venham COIn

o

o

•

,

,

Hoje o Samae tern

capacidade para captar 320
litros de água a cada segundo
de trabalho. O tratamento faz
diminuir essa quantidade em

110 máximo 3%, ficando o

restante dispon íve l para o

consumo, que na normalidade

empata a oferta. "Não temos'
como estocar, então

,

regularizamos de acordo com

a saída registrada nos nossos

sistemas", explica Marcolla.
Conforme ele, o pico é por

•

volta das 18h, quando a

maioria da população chega
em casa. Segundo as

estimativas do Sarnae é nessa

época que o consumo alcança
níveis ainda mais alto. "O

pessoal aproveita as piscinas,
tOll1a mais banho, faz as

,

limpezas em casa", esclarece.
ESTIAGEM

Para o diretor do serviço são

poucas as chances de a

população ainda sentir os

efeitos deixados pela estiagem,
quando se chegou a pedir o

racionamento de água. Com as

,
.

chuvas que vêm caindo sobre

J araguá do Sul e região nos

últimos dois meses, o nível do
Rio Itapocu não aumentou

significativame.nte , mas
,

também não chega a reduções
preocupantes.

Esse cenário deve continuar
em dezembro, já que nesse

período é comum a incidência
de trovoadas, responsáveis por

,

dar mais trabalho ao Samae. E

que elas costumam dificultar o
tratamento da água porque a

deixam com muita turbidez.

Em Barra Velha, expectativa
é positiva
Em Barra Velha, uma das praias de
Santa Catarina que mais recebe
veranistas jaraguaenses, a

estimativa é de não faltar água, ao

contrário do que foi visto em anos

anteriores, Conforme Aramis • ;:,»�;:;4:%.�,,;
Burigo, supervisor comercial da �•• '£!ii .

Águas de Barra Velha, responsável-l '�
,

'

W:",
pelo abastecimento do município �.

.

nos últimos seis meses, foram
feitas melhorias na estrutura,

"Operávamos apenas com três dos

quatro filtros usados no tratamento,
mas a partir de dezembro tudo volta
ao normal. Se o tempo continuar
como está, com chuvas contínuas,
não vai ter racionamento", afirma.

,

" ,

, '.
,

,

e

•
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•

I
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• PLANTA0 DE POLICIA
Confissão
A polícia prendeu quatro pessoas na madrugada de terça-feira acusadas
de furtarem um estabelecimento comercial. Em rondas na Rua José
Emmendoerfer, Bairro Nova Brasília, a polícia abordou o táxi, VW
Santana placas MFQ-7080, conduzido por E.G., 31 anos, tendo como

passageiros F.R.C.H., 22 anos, V.S., 29 anos, e S.R.M., 16 anos. Durante
. busca pessoal foi encontrada uma pedra de crack com o homem V.S. E

após buscas no veículo foram encontrados um computador, urn monitor.
e uma impressora. Sendo que em seguida os homens confessaram
terem furtado os produtos da Clínica Veterinária Zoovida.

�- ,

. ,
,

I
I
I
-"-

I I I!
�,' oJ

Arrombamento
o veículo GM/Corsa, placas .AGM-
8401 de Jaraguá do Sul, foi arrom
bado na madrugada de quarta-feira.
O carro estava na Rua Anto-nio
Ribeiro, próximo ao Parque Aquático
Krause, quando teve sua porta
dianteira arrombada. Foi fur-tado um

aparelho de som marca Pionner.

,
- )�

usaram da violência contra o con-
...
, :-.,

dutor e roubaram cerca de R$ 231 ),1

reais, além de um celular marca LG. );1
A polícia procurou os acusados pela
região mais não os encontrou. ' 3;":

Recuperação
o Sr. A.V., 55 anos, foi assaltado na

tarde de sábado. Ele estava na Rua
Pres. Epitácio Pessoa com a

carteira de documentos na mão,
quahdo um menor passou correndo )�,

e pegou-a. O fato foi presenciado
pela Sra. S.B.O., 40 anos, e pelo Sr.
J.C.B., 42 anos, que em seguida
correram atrás do menor e

recuperaram a carteira com cerca

de R$ 80 dentro.

•

:[r

Assalto
Um homem foi assaltado na tarde
de segunda-feira. Por volta das 16h,
a vítima estava na SC 413, no Bairro

. Ilha da Figueira, quando parou seu

veículo para pedir informações a

dois homens que estavam às
margens da rodovia. Os homens

"

L)J •

(T
I '.10

rt�-\

[ í

r., t.,

II FALECIMENTOS •

,

,
"
,

Faleceu às 03:05h do dia 16/11, o senhor Bruno Dancker, com idade de
69 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento no

cemitério Municipal de Guaramirim.
.

,o'
" ,

Faleceu às 11:30h do dia 14/11, a senhora Elisabeth Muller, com idade
77 anos.O velório foi realizado na residência de seu filho na Estrada

Jaraguazinho e o sepultamento no cemitério Pedra de Amolar Alto.

.1 '

, '

. .

).)

..

, '
. �

Faleceu às 14:00 do dia 14/11, a senhora Anita Bosshaner Reinke, com
idade de 56 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila

»
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

, ..
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freqüência à região de Jaraguá
do Sul. Além disso, as frentes
frias também vão ter passagens

significativas.
Para aliviar quem ainda está

preocupado COIn o baixo nível
dos rios, a me te.orologia
trabalha COIII a possibilidade de

.

esse final de semana ter chuva
forte. "A indicação é de 50

milímetrogde água, quantidade'.
que traz Ulna elevação visível",
afirma Monteiro. Nesses dias a

temperatura não chega a cair

muito e termômetros devem
marcar máxima de 25° C e

•

mínima 17°C. Vale lembrar que
na próxima semana os guarda
chuvas também vão

acompanhar quem sair de casa.
o

Segundo a Epagri/Ciram o

tempo fica instável no Vale do .

r:

Itapocu entre terça-feira e

quinta-feira.
,

I
I

.

Qiretor do Samae apresenta novo padrão para .Iigações de água
I

'

. ,
� ,I'

i
,
I

,

sustentam os hidrômetros.

Segundo as estatísticas, 12,1%
(3.179) das ocorrências

regis tradas de janeiro a

,

setembro de 2006 são por esse

motivo. Em seguida, estão os

consertos de ligação, somando
5,70/0.
Para reduzir problemas como as

violações, por exemplo, o

serviço vai utilizar uma caixa

com tampa instalada dentro de
uma mureta de concreto com

1,30 metro de altura. Assim, só
quem terá acesso ao registro do '

hidrômetro serão os

funcionários do Samae.
As casas que já têm a ligação de

água não precisam alterar o

sistema, pelo. menos por

enquanto. "Os cerca 30 mil

antigos podem trocá-lo
conforme a necessidade", afirma

, ,

Marcolla. Hoje, a autarquia faz
eln média 141 ligações novas a

cada mês e o custo para essa

instalação é de R$ 189.

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

,

Novo hidrômetro deve diminuir custos com manutenção e aumentar a vida útil do sistema, afirma Marco//a
,

J�RAGUÁ DO SUL - Pedreiros,
.

iencanadores e representantes
de loj as de materiais de
cons trução conheceram na

noite de ontem, quinta-feira, o
novo padrão adotado pelo

,

Samae para ligações de água em
Jaraguá do Sul. O objetivo é

diminuir custos COIn

manutenção e aumentar a vida
útil do sistema.

Conforme explica Luís

Fernando Marcolla, diretor da

autarquia jaraguaense, o maior

número de ordens de serviço
emitidas no Samac é de

solicitações para reparos nos

cavaletes que atualmente

•

Círculo Italiano -15 anos de atividades
O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul completa neste mês de novembro 15
anos de atividades sociais a culturais.
Um sonho que se tornou uma realidade e que se mantém viva e vibrante.
Uma Entidade que conta com uma sede social e cultural própria 'ê que,
entre outras atividades de entretenimento, oferece encaminhamento de

dupla cidadania (descendentes de Famílias vindas da Província de Trento),
aulas de italiano, dança folclórica, música, jantares em um ambiente

agradável e acolhedor que possibilita resgatar, manter e divulgar a cultura
e tradições dos nossos antepassados vindos ela Velha Itália através do
canto, interpretando canções folclóricas e populares,

,

Venha e participe do JantarMensal
Acontecerá no próximo dia 24 deste mês o jantarmensal promovido pelo
Círculo Italiano. Para isso, convidamos todos os sócios da Entidade, bem
como os simpatizantes da cultura italiana a tomar parte deste evento, onde

,

faremos uma homenagem especial pelos 15 anos de atividades do Círculo. J i

Sempre animado pelas vozes vibrantes do nosso coral, o nosso jantar ,)
tornou-se um compromisso prazeroso paramuitos descendentes italianos rj

e simpatizantes da cultura italiana. Regado aurn bom vinho, o prato típico
sempre foi o desataque deste evento que reúne membros da comunidade
os quais têm a oportunidade de desfrutar de momentos de confraternização

•

e muita alegria.
Ingressos podem ser adquiridos com os membros da Diretoria ou também
na Secretaria do Círculo - fone: 3370-8636.

) ,

I ,

•

Qui si paria italiano
Um dos objetivos do Círculo consiste em oferecer oportunidades de

aprendizado do idioma.italiano aos habitantes da nossa região. Atualmente
o Círculo conta com duas turmas e oferece aulas de italiano em sua sede
social.

Inscrições para novas turmas, a partir de fevereiro de 2007, através do
telefone 3370.8636.

I

Júlia Pelis e Mauro Tusset - Departamento de Comunicação
I

I'
,
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ESTADUAL: FECHANDO A PRIMEIRA FASE • LINHA DE FUNDO

• •

JULIMAR PIVATTO

""Já classificada, a

equipe usará os jogos
como treino' para a

segunda fase

Jaraguá do Sul- Três jogos,
em três dias consecutivos e em

,

três cidades diferentes. Esta é a
,

maratona que a Malwee vai

enfrentar '3. partir de hoje, às

20h30, quando enfrenta São

Miguel do Oeste no Ginásio da

Bunge, em Gaspar. Amanhã, no
mesmo horário, pega o Colegial
em Luís Alves e, domingo às

, I
,

11 h, encara Xanxerê em

Massaranduba. Todas as partidas
terão transmissão da Rádio

• •

JULIfl.1AR PIVATTO, '

DIVULGAÇAO/FME
• c.'''''

.

Definido os semifinalistas
A rodada da última quarta-feira definiu os quatro classificados

para a semifinal do Campeonato Aberto de Futsal. A decisão
das vagas para a final será na terça-feira, 21, no Ginásio Arthur
Muller, O primeiro time a se garantir foi a Belmec, que venceu

a Kiferro, atual campeã, por 2x1 , com um gol de tiro livre a dez

segundos no final. Eles enfrentarão a Cargo Brasil/Ex-Astros,
que eliminou a Mundial Contabilidade, vencendo por 4xO. Na
outra semifinal está a ADF/Posto Cidade/Soletex Malhas

(vermelho na foto), que venceu o Smurfs na disputa de

pênaltis, depois do empate em 2x2 no tempo normal. O
adversário .será o Noite à Fora, que eliminou a Baumann

aplicando uma goleada por 5x1. '

Vl,,\wee.

•

•

RÂDIO I�� �
,
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Xande (D) acredita que os próximos três jogos da equipe servirão como um bom treino para a segunda fase

,

Jaraguá. Estes são os últimos três

jogos da Malwee na primeira
fase, que busca ainda definir a

colocação final para saber em

que grupo estará na segunda
fase.

Segundo o auxiliar técnico
Marcos Moraes, o Marcão, que
comandará a equipe nos três

confrontos, o principal objetivo
é manter o ritmo forte, mas

tomando cuidado com a

recuperação física dos jogadores.
"Fizemos um bom treino na

quarta-feira. Vamos ter de usar

estes jogos como preparação

para a segunda fase, já que
,

teremos apenas tres ou quatro
dias até começar", comentou. O
Estadual tem previsão de
término na primeira quinzena de
dezembro, se não houver...atraso.

Os três adversários são

difíceis. Mas para o auxiliar, é
/

melhor assim. "E bom que sejam
times fortes. Assim os jogadores
se motivam e pode servir C01UO

uma melhor preparação para os

próximos desafios", avaliou. Para

Atletas do tiro jaraguaense
disputam seletiva do Pan

OIVULGAÇAO/FME

Samuel está entre os cinco melhores nas três modalidades que disputa

Jaraguá doSul-Depois de ficar
com o troféu dos ] asc (]ogos
Abertos de Santa Catarina) na

categoria armas longas, a equipe de
tiro da FME está em Pirassununga
(SP) . Três representantes

participam da 2a Copa Nirtho das
,

Águias de Tiro Esportivo, que
começou ontem e vai até domingo,

..

nos estandes daAcademia daForça
Aérea. A competição, válida pelo
circuito brasileiro, conta pontos
para o railldng nacional e, por isso,
serve como seletiva para os Jogos
Pan-Americanos de 2007.

Os três representantee de

[araguá do Sulna competição serão
Samuel Lopes, ThiagoNícoiodellí
e Clésio Cunha. Eles partícípam
das modalidades carabina deitado,
carabina ar comprimido e carabina
três posições, Em cada uma destas,

serão escolhidos os cinco

melhores para, ano que vern,

disputarem duas vagas para o Pan.
Cunha está atualmente entre

os dez melhores na carabina ar,
,

..

comprimido e Lopes está em

terceiro na deitado e ar

comprimido, além de quinto na

três posições. Já Nícolodeílí está
no último ano lIa categoria jú111C)r

. ,

e a equipe val conversar com a
..

Confederação Brasileira para ver

se ele poderá estar nas seletivas em
2007. "Depois de escolherem os

Cil1CO melhores de cada
modalidade, as pontuações serão
eeradas e 110 ano que vem estes

Cil1CO disputan duas vagas para o

Pan em cada modalidade, Ainda
-

temaís mais uma seletiva, en"

dezembro, para definir os cinco

primeiros", explicou Lopes.
•
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o alaXande, as três partidas serão
uma espécie de "treino de luxo",
"Vamos aproveitar para
melhorar, principalmente, a

nossa parte defensiva, pois na

final dos ]asc tomamos muitos

gols. Queremos melhorar em

tudo que for possível", comentou
o camisa 6.

. Das 11 equipes, só ]oinville
(garantido em primeiro lugar) e

Brusque (já eliminado)
completaram os 20 jogos. A

Malwee ocupa, a sétima

colocação C01U 23 pontos. Na

próxima fase, as duas chaves
serão formadas da seguinte
maneira: Chave B-10, 4°, 6° e

8°; ChaveC-2°, 3°, 5° e 7°. Se a

competição terminasse hoje, a

Malwee estaria no grupo B, junto
com,Colegial, Chapecó e São

Miguel do Oeste. Destes grupos,
os dois primeiros classificados se

garantem na semifinal da
, .

competição.

Futsal jaraguaense inicia duas
,

decisões no fim-de-semana
JARAGUÁ DO SUL - Duas

categorias do futsal jaraguaense
disputam ern casa, 110 fim-de
semana, o turno do quadrangular
final do Campeonato Estadual. A
primeira é o sub-I?masculino da

Malwee/Cej/FME, que hoje
enfrenta Balneário Camboriú às

20h e amanhã Tubarão às 10h e
,

]oinville às 171130. Os dois

primeiros jogos serão no Parque
Malwee e o último na Arsepum.
A outra equipe é o sub-If
feminino da Raumak/Wifer/O
Boticário/Malhas Mohr/FME,
que hoje às 19h30 enfrenta
Concórdia e amanhã joga às 10h
contraHerval d'Oeste e às 15h30
contra Balneário Camboriú,
sempre 11a Arsepum.

O time masculino terá três

desfalques para a primeira partida.

/

]amur e Eder estão suspensos,
Outro desfalque é Alex, que
sentiu o joelho no treino de

quarta-feira e não joga o turno.

"Essa é uma chave que não tem

favorito. Os quatro times
merecem estar na final porque
realmente fizeram a melhor

campanha", disse o técnico

Augustinho Ferrari. O objetivo é
vencer as três partidas em casa

para chegar com mais folga no .

returno decisivo, já no próximo
fim-de-semana em ]oinville.

O mesmo objetivo também é

da equipe feminina. O returno

desta competição será nos dias 10
e 2 de dezembro, em Balneário

.
,

Camboriú. Em ambos os casos, a

equipe que somar crnaíor número
de pontos somando turno e

returno, conquistará o título.
CESAR JUNKES

•

•

•

•

Eder (com a bola) está suspenso e desfalca a equipe na primeira partida

Bicicross
Três atletas da Associação
Jaraguaense de Bikers
embarcaram ontem para
Cosmópolis (SP), onde
disputam a última etapa do

.

Campeonato Brasileiro de
Bicicross. Carlos Miguel

� Strelow, de Schroeder, na

boys 10 anos, Guilherme
Getelina, na boys 14 anos e

Luis Markiewcz, na boys 15
�

anos, representarão a região
nas provas do fim-de
semana.

Recusa
I

o meia Morais, do Vasco
da Gama, não quer trocar o .

time de São Januário pelo
.

Red Bull Salzburgo, da
Áustria, Dirigentes do clube
europeu chegarão nos

próximos dias ao Rio de
Janeiro para acompanhar o

jogador e fazer uma
proposta ao clube carioca,
Menos mal. Morais tem

condições de ir a um país
com mais tradição no

futebol.
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Tênis Especulação
A demora do Real Madrid'
para renovar o contrato de
Beckham continua gerando
especulações, Depois de

.

ter seu nome associado a

um time dos Estados
Unidos, surgiu a informação,

que o atleta pode ser

contratado pela Inter de
Milão, Beckham fica livre

para negociar com qualquer
,

clube a partir de janeiro,

Os interessados em

participar da 5" Etapa do
Circuito ATJ de Tênis têm' até

•

hoje para fazer a inscrição. E
só procurar a secretaria do
Clube Atlético Baependi ou do
Beira Rio Clube de Campo, A

competição acontecerá de 22
a 26 de novembro, nas

•

quadras do Baependi. Mais

informações no site

www.atj.org.br. •

Não deu
Não foi desta vez que a

Seleção Brasileira feminina
.

de vôlei conquistou o

Mundial. A derrota por 3 sets
a 2 na Rússia adiou mais
uma vez o sonho do título
inédito. Uma pena para um

grupo dedicado como este, E
de muita qualidade, diga-se
de passagem, Vamos ter que
esperar,

. Reservas
Com. problemas para armar

o setor defensivo para o

jogo contra o Flamengo,
fora de casa amanhã, o

. técnico Waldemar Lemos

pode ter que escalar a

dupla de zagueiros reserva,

Além de Thiago Prado,
suspenso, o treinador não
deve ter Chicão à sua

-

disposição, já que este não

conseguiu recuperar-se de
uma lesão sofrida na

partida contra o

Corinthians .

Polêmica
Racismo dentro de campo

.

vem se tornado comum, Mas
o que o polftlco socialista
francês Georges Freche
comentou sobre a Seleção da
França, foi algo, no mrnimo,

. absurdo, Ele se queixou que
há multas negros na equipe.
"Tem nove negros, quando o

normal seria três ou quatro.
Este pars me dá vergonha" .

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

PÁGINA' DA (RIANÇA.
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NasCimentos
pa semana

Gabrielle Wachholz 13-11-2006
Gabriel Cainã Hermann 11-11-2006
Guilherme Kanigoski 11-11-2006
Gabrielly Mohr Freires 10-11-2006
Karini Gomes da Silva 10-11-2006
Gabriel Teixeira 10-11-2006
Daniel El)gelmann 09-11-2006
Brenda E. dos Santos 09-11�2006
Thalles Soares 09-11-2006
João C. Gramm C. da Silva 09-11-2006
Arthur Siewerdt 08-11-2006
Gabriel Stinghen Rodrigues 08-11-2006
Thiago de Freitas Machado 08-11-2006
Julia Sevegnani de Moura 08-11-2006

.

Kamili Stefany Rassweiler 08-11-2006
Misael Torres Ferreira de Pa.ula08-11-2006
Eduardo Henrique Müller 08-11-2006

. Manuela Risso dos Santos 08-11-2006

A gatinha Fernanda completa seus 9 anos, hoje.
Parabéns com muito carinho da madrinha Jandira e de

.

todos da Nina Baby .

•

Os padrinhos Arno e Graci, Samara e Eduardo e os avós mais que
corujas Pedro e Solange mandam os parabéns para o fofinho Bruno
Ootávio filho de Naira e Diego que completa 8 meses no próximo dia
24

A pequena Isadora Paulina Poglia completou 2 aninhas dia 16.
Quem deseja muitas felicidades e manda muitos beijos são os

pais Diones e Crlstíane e toda sua famíliaO garotão Nathan Rother Correa filho de Everaldo e Márcia Denise
completou 5 anos dia 14. Felicidades <'

,

,
\

.

O gatinllo Pedro Henrique Nicolodelli de Souza completa 2 anos

neste sábado.Parabéns de toda a família

•

A princesinha Wellayne completou 6 anos no último sábado, dia 11. Seu'
pais Maicon e Karen, seu irmão Guilherme, seus avós Nise e Ado, e sua tia
Mayara desejam muitas felicidades

O fofinho Pedro Vinícius Baade (Mazy), completou 3 aninhas dia
14. Parabéns com muito amor e carinho dos pais Gilmar e Marlise
e irmãos Luana e Lucas '

•

•
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TUCANOS ACUSAM PT DE
QUERER TRANSFORMAR A
RABIOBRÁS EM'INTRUMENTO
DO GOVERNO GI 82

PAQUISTÃO TESTA MíSSil COM
CAPACIDADE NUCLEAR, QUE ATINGE

ATÉ 1,3 Mil QUilÔMETROS· 84

ALERTA: REDUÇÃO DO DÉFICIT,HABITACIONAL EXIGE INVESTIMENTOS NOS PRÓXIMOS 20 ANOS

....Conselho .das Cidades, o diretor-executivo da

recomenda repasse
. organizaçâo internacional
HPH Brasil (Habitat para a

da ordem de R$ 3 bi· Huma�idade Brasil),
ao Fundo Nacional A de m a r' d e O I i v e i r a

de Habitação de Marques, por sua vez,

Interesse Social lembra que ". montante
destinado para o setor no

próximo ano também é
menor do que o aplicado em

2006. "Não 11á prioridade
ainda", criticou, informando
que a entidade defende a

possibilidade de

transformação em realidade
do conceito de. cidades

do ponto de vista do

planejamento", destacou.
Durante o seminário

internacional Produção
Social do Habitat, que a

HPH Brasil realiza a partir da
próxima terça-feira, em São

Paulo, serão apresentadas
experiências de incentivo ao

voluntariado jovem e

corporativo na construção de
moradias populares.
INICIATIVA - Amanhã,
Varjada, área rural do
m uni c íp io de Passira,
Pernambuco, 70 famílias

. ganharão Ulna cisterna para

captação de água e casas que
,

serão construídas por uma

organização privada. A ação
ajuda a evitar o processo de

migração das pessoas para os

centros' urbanos. (Corn
informações daAgência Brasil) .

Para se conseguir a redução
.

do déficit habitacional no

Brasil- estimado atualmente
em sete milhões de moradias

•

- . .

-, serao n e c e s s a r i o s
.. . .,.

Invesumen tos pnoritanos
nos próximos 20 anos. Além
disso, para 2007, o Fundo
Nacional de Habitação de
In teresse Social deveria

• •

sustentáveis.

Segundo ele, é possível a

sustentabilidade n es s a

perspectiva dos instrumentos,
das experiências e do

processo de mobilização das

. , ' .

receber recursos da ordem
•

de R$ 3 bilhões, valor cerca
de 15 vezes superior ao que.

•

foi definido. A

recomendação do Conselho
das Cidades.

''- . .

organlzaçoes
.

SOCialS.

"Contudo, é muito limitado

•

eve inves ir

,�

pr.ioridade

•

•

. .

•

O 6° lote de restituições do

Imposto de Renda iPessoa
Física 2006, ano-base 2005," ,.

também 0 pagamento dos

105 mil contribuintes cujos
nomes' foram inicialmente

incluídos no lote de

restituições de outubro,
mas que não tiveram os

valores pagos. No mês

chegou aos bancos ontem.

Os recursos foram corrigidos
em 7,040/0, referentes à

avaliação da taxa Selic entre

maio e outubro deste ano, e

de mais 1% relativo ao mês

novembro.
Foram liberadas 1,22 milhão
de declarações - 1,09 milhão
com direito à restituição, no
valor de R$ 949 milhões.

Outros 79,4 rn i l

contribuintes, que também

.

passado, a Receita Federal

informou que o pagamento.
seria postergado por conta

de "falha operacional" do

Serpro (Serviço Federal de

Processamento de Dados).
Os contribuintes que não

estiverem incluídos neste
•

lote, e nem no próximo,
. ,

. previsto para o mes que vem,

estarão automaticamente na

malha fina .

Mais informações- na página
da Receita Federal, na

.

estão neste lote,. tiveram

imposto a pagar no valor. de
R$ 53,7 milhões. A Receita

Federal apurou ainda 50 mil

declarações sem imposto a

pagar ou a restituir.

Este lote contempla

.

internet, ou pelo telefone
. 0300-7890300. (G l)

•

,

eve ser
CESAR JUNKES

Cá l c u l o sv d o Dieese

(Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos

Socioeconômicos) apontam

que o pagamento do 13°·
salário vai injetar na

economia brasileira R$ 53

bilhões a mais. Volume

. ,

•

suficiente para aquecer as

vendas no comércio no final
do ano. Mas para muitos, o

"dinheiro extra" é a

oportunidade de quitar
. dívidas antigas e entrar em

2007 sem as tradicionais
dores de cabeça.
A técnica de defesa do
consumidor da Fundação
Procon de São Paulo, Renata
Reis, ensina que, antes de

gastar todo o 13° com

presentes da \ Natal, o

consumidor deve aproveitar
o dinheiro para renegociar as
dívidas acumuladas' ao longo
do ano. "Dinheiro 11a mão é a

melhor situação para

negociar", afirma.
.

Segundo ela, as empresas, em
geral, têm interesse em

••

,

,

"'!:.\'!(It

Comércio faz planos para receber parte dos créditos a que tem direito

renegociar os pagamentos eln
atraso. "Muitas vezes elas já
estão dando esse dinheiro

Segundo ele, dependendo da.
habilidade do devedor e da

disposição do credor;' é

possível conseguir desconto
de até 70% do valor da dívida

original. (Com informações
doGl}

•

como perdido, então o

pagamento é bem-vindo",
aposta o consultor financeiro

. Claudio Boriola.
•

" ·1
O álcool saindo pelo ladrão nas usinas, tem
trazido preços melhores para as distribuidoras" .

•

AHsio Vaz i vice-presidente executivo do Sindicom,.

� ..

,

Ações da .Vale
devem render
acima de 1,75
A Vale Overseas Ltd., uma

subsidiária da Vale do Rio

Doce, deu início' a

negociações sobre o preço de
sua emissão global dupla. A
venda inclui um título de dez
anos com taxa fixa que deve
oferecer como rendimento

algo entre 1,70 e 1,75 ponto
,

p'e r c e n t u a l a c im a dos
Treasuries do governo dos
Estados Unidos.

Poupança é
mais atrativo
que fundo
Apesar de ser terem a Selic
como indexador, a poupança
• ••

e mais interessante que o

fundo de renda fixa. Na

poupança, o aplicador recebe
o juro mais a TR (Taxa.
Referencial), enquanto que
no fundo tem que pagar a

taxa de administração
.

do
banco, além do desconto do

•

imposto de tenda.

"
,

'j

ras eve investir
•

o

. :, .

I em petrcqulmíca
Durante o encerramento da

.
.

26ª Reunião Anual Latino-
o

americana de Petroquímica,
n o Rio de Janeiro, o

presidente da Petrobras, José
Sérgio Gabrielli, falou sobre
os investimentos da estatal
em petroquímica. Ele
destacou empreendimentos
como o Comperj (Complexo
Petroquímico do Rio de

Janeiro), em I taboraí e São

Gonçalo., que prevê
investimentos de cerca de R$
8,3 bilhões, sendo U$ 5,2
bilhões em uma Unidade de

Petroquímicos Básicos e

outros U$ 3,1 bilhões em oito

plantas de segunda geração

da cadeia petroquímica.
Além do Comperj, Gabrielli
ressaltou como projetos
importantes o Complexo
Acrílico, em Minas Gerais, a
Petroquímica do Suape, ern

Pernambuco, a Companhia
Têxtil de Pernambuco e a

produção de propeno .ern
. .

grau polímero, em São Paulo.

"Queremos ampliar a

importância na expansão da

petroguímica sul-americana
e la tino -americana" , afir
mau.

A reunião é realizada pela
Associação Petroquímica e

.

Química Latino-americana.

(Investnews) .

WWW.BID-2006.COM.BR

•

,
•

•

•

Gabriella lembrou a Importância do setor petroqurmlco para a estatal

'I
.

,

,

\

•
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



- - ....... •

•

/•

,
,

28 I SEXTA-FEIRA, 17 de novembro de 2006 O CORREIO DO POVO

OPINIÃO: GOVERNADOR DE SÃO PAULO DIZ QUE REGIME MILITAR" ACABOU COM A ELEiÇÃO ,

AMB aponta a corrup ão
-

como maior entrave ao país
,

'.,

•

\

A pesquisa revela ainda
que os magistrados estão

preocupados com a

impunidade. Ao assumir
um "mea-culpa" pela
morosidade do Judiciário)
os juízes destacaram que é

preciso mudar a legislação
processual brasileira.
Segundo eles, a impunidade
tem impacto significativo .

'Para 97,50/0 dos juízes, a

respon- sabilidade é a
,

principal causa da demora no
,

encerramento do processo e"
,

para 96,30/0, é o excesso de

A AMB (Associação dos

Magistrados Brasileiros)
realiza, de quarta-feira até

amanhã, em Curitiba, 19°

congresso da categoria,
que tem como tema

"Desenvolvimento: uma

ques-tão de Justiça". O
evento reúne cerca de dois
mil juízes para discutir o

desenvolvimento do país.
Anteriorrnen te , a entida
de ouviu três .m il

magistrados e divulgou a

opinião deles sobre o

desenvolvimento do país.
,N a opinião dós ju íz e s , a

corrupção, o nível educa
cional e a carga tributária

WWW.OURINHOS.SP.GOV.BR

agentes que vinham da
ditadura. Os agentes políticos
que se integraram na

democracia, mas vinham do
'ancien regíme', (seu sinônimo

para a ditadura militar) ", disse
o governador.
O termo é referência ao

antigo regime que v.igorava na

França antes da Revolução
Francesa. "Todos os partidos são
fruto do regime militar, ou
contra ou a favor, então agora
acabou isso tudo, começa urna

caminhada de auto

afirmação", proclamou.
O diagnóstico, obtido 20

anos depois da abertura

democrática, atinge o PFL,
derivado da Arena, que elegeu
ape113S o governador do Dis-

. trito Federal. Mas, para Lembo,
alcança também o PSDB, que
nasceu logo após a demo

cratizacão, e o PT, que com-
o .

batia o regime. "Os partidos
seguem o darwinismo, vai

� Governador aponta,
os senadores ACM,
Jorge Bornhausen e

Marco Maciel, além
dele próprio como os

grandes derrotados
•

Depois de creditar a "elite
branca" os problemas sociais do
pais e fazer renitentes ao PSDB
e ao próprio partido, o

governador de São Paulo,
Cláudio Lembo (PFL), causou
mais uma polêmica. Oriundo
da Arena, partido que apoiou
e sustentou o regime militar,
Lembo disse que a ditadura

chegou ao fim apenas COIU o

resultado . das urnas em

outubro, sepultando lideranças
.� práticas partidárias surgidas
entre 1964 e 1985.

"Na-minha visão, o regime
militar terminou nesta eleição,
porque foram afastados os

,
'

recursos ..

"A decisão de um juiz de
primeiro grau vale muito
pouco porque cabem uma
infinidades de recursos. A

percepção real da morosidade
. está ligada à legislação",
afirma o presi-dente da AMB,

. Rodrigo Collaço, acresceu- .

.tando que a morosidade do

Judiciário é um item a ser
vencido para ajudar o

desenvolvimento do país.
,

(Com, informações do

InvestNews)

"'" . . �

estao entre os principals
entraves para o d e s e n

volvimento do país. A

pesquisa revela que para

98,50/0 dos magistrados a

cor rupç âo é a principal
causa do não desenvo
lvimento, seguida pelo
nível' de educação da

pop ulação, com 97,7 % e

carga tributária, apontada
por 97,50/0.

Após anos de ostracismo, Lembo é alçado ao governo de São Paulo
,

caindo fora quem não tem mais

qualidade", diz, apostando na

regra da cláusula de barreira,
que limitou o número de siglas.

�

. PREVISAO - Lembo

aposta em uma nova fase para
o PFL, COIU maior participação
de novas lideranças. Na opinião

dele, os perdedores foram: os

senadores Jorge Bornhausen,
que deve perder a presidência
do partido; Antonio Carlos

Magalhães, que foi derrotado
ao governo da Bahia pelo PT;
Marco Maciel e ele próprio.

. (Com informações da Reúters)
• •

•

Para Freut, PT não aprendeu com erros. -

ue reumao
..

rest ,O deputado Gustavo
Fruet (PSDB-PR) voltou a

cobrar as explicações sobre o

caso dossiê e a origem do
dinheiro que seria usado para
comprar os documentos.

Segundo o parlamentar, o

envolvimento de membros
das cúpulas do PT e da

coordenação da campanha
de reeleição de Lula revela

que os petistas não

aprenderam com as

irregularidades realizadas
durante a gestão petista.

"Não foi por falta de aviso",
destacou, ao lembrar do
mensalão.

Sobre a troca de 159
telefonemas entre os

acusados pela negociada -

790/0 delas aparece o nome .

de Jorge Lorenzetti, ex

coordenador do setor de

inteligência da, campanha
,

de reeleição de Lula e

churrasqueiro do presidente,
apontado pela Polícia Federal,
como o articulador da trama

•

OI
, AE

opiniões discordantes de

petistas que querem maior

espaço para o partido no

quantitativa por espaço e

que o próprio presidente já
determinou a ocupação do
PT no governo. "O

presidente já anunciou isso.

O PT terá o lugar que lhe

correspondc, o do partido
vitorioso", completou. (COIU
inform açõe s da Redação
Terra)

" "'" . "

governo sao naturais .

"Nós somos um partido
plural, todos podem ter sua

. . �

opiruao, luas essa reuruao

não serviu para tratar disso",
repetiu, acrescentando que
não há uma reivindicação • •

- o tucano IroniZou.

.

,

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

. "

'.

conSELHO DE

núCleoSSetorlals
.Q que é um empreendedor?

-Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não?
.

-Pensarnento positivo x ação positiva
·Visão e esforço

·Persistência x teimosia

·Capacidade de aprender
·Como -se tornar uma pessoa de resultados?

Competências
'Empreendedoras:

,

-

O presidente interino do
PT, Marco Aurélio Garcia,
garantiu que a reunião do
Conselho Político do

partido com o presidente
Lula não discutiu o espaço
da legenda 11a C01111JOsiçãcl
para o segundo mandate. O
encontro de ontem, fI tarde,
durou cerca de duas 1101'as
e, segundo Garcia, Lula 11[\0
tratou di'! fornlrtç!'\o de
governo ou falou sobre

. ,

cargos .. Garcia disse que a

reuníãc "serviu apenas para
o entendímento entre o

partido e presldente",
HN�o queiram impor

uma prcblemãttca que não
roi díscunda, Não queirl'l111

fazer ll111a reunião que não

houve", afirmou Garcia ern

r efe rê rici a às p ergun ta s

sobre a cobrança que

parlamentares petistas vêm

fazendo pela In a nu tenção
. de espclça no gover,no·
durante a segunda gestão
de Llila.

Garcia disse ainda que
urn par tido 111'\0 se mede
pelo espaço 110 governo ou

pelo 11(l111erp de cargoa, filas
pelo ellgajalile11to de um

governo pe la política.
fi Es tarn os abso 11,,1 tamen te
represen tados nesse

governo pelas políticas que
ele está desenvolvendo",
fl'i�ol-l, lembrando q lie all

Com: ,

Sandra Afonso Morales
,

·Consultor em desenvolvimento econômico, atendendo atualmente cientes na

América do Sul, Caribe e África;
'Master Trainner e membro da equipe internacional do programa EMPRETEC I
UNCTAD;
'Empresárlo nas áreas de indústria e serviços;
'Doutor em Engenharia de Produção (Empreendédorlsmo) pela UFSC;
'Mestre em Administração de Empresas pela Unlversldad Auténoma de Madrid;
-Aernlnlstradcr de Empresas pela UFSC.'

,

22/11/2006, quarta feira, 19h30mln, no CEJAS. �
.

Ingressos: R$ 5,00 Nucleado e estudantes, R$ 10,00 Assoclado'a a R$ 15,00 demal. Intaros.ados
Informações e Ingr0610B com Silvia, 3275·7012 ou nucleos@aclJ .com.br

.

. Após a palestra haverá um coquetGI de .eonfraternlzaçlo. com música ao vivo. Participei
•

==
SEBRAE
==I

•

.�',

�. • IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO

� GLOBO· i8H

O Profeta
> Fabinho fala para Marcos que seu pai
ficou magoado por ele não ter
aceitado o carro. Lidia sugere que

·
Tainha alugue uma lambreta se quiser

i atrair garotas. Rúbia diz a Carola que
i ela deve procurar alguém que
também esteja sofrendo uma

desilusão amorosa para ser seu

namorado de mentira. Tony garante a

• Ester que quer namorar sério com

Baby. Clóvis convida Sônia para
passear de lancha. Marcos tem uma

: visão de Sônia perdida no mar e se

desespera. Carola vê Marcos' .

·

perturbado e se oferece para aju'dá-Jo
a encontrar Sônia. Marcos descobre

: t que Sônia está na casa de praia de
Clóvis. Marcos e Carola correm,

) tentando chegar a tempo de salvar
Sônia.

,

� GLOBO ·iSH
,

,.
Cobras e taqartcs

,
,

·

'Até o fechamento desta edição, os
demais capítulos de "Páginas da

.1 Vida" ainda não haviam sido
editados.

·

, ".

� SST - 18h30

Rebelde
Henrique diz a Diego que seu pai já
deve estar sabendo que sua mãe o

, autorizou a viajar com a banda, por
· isso, deve ficar prevenido. Leon, ao

perceber que não poderá fazer nada
·

para evitar que Diego viaje e, ao
, saber que Henrique o aíueou, ameaça

fazer de tudo para que seja expulso
.t

do colégio. Mia recebe um bilhete
· anônimo dizendo que Alma Rey é a

·

namorada de seu pai. Mia, cínica, diz
a Miguel que tem suas vantagens ser

o namorado da filha do dono da
gravadora pois assim promovem

· mais a banda e talvez possa até
gravar um disco solo. Miguel deixa
claro para Mia que Sabrina não é sua
namorada.

•

� RECORD - 19r1l 5

Bicho do Mato
Alfredo pede para seu sobrinho avisar
a polícia sobre a fuga de Ramalho.
Juba se despede de Cecília e pede
que ela deseje boa sorte a ele. Ruth
manda Emilio fazer um strip-tease
para ela. Ela liga um som e ele

começa a tirar a roupa, Ruth se

diverte. Betinha anda 'pelos
corredores do hospital chorando.
Laura e Mesquita vão ampará-Ia e

Betlnha pede desculpas � Laura pelo
que ela fez com seu filho, Laura
aceita as desculpas a diz que val
ajudar Botinha a recuperar suas
roupas.

� l:iEC()fl[) ., 201�

Cldadlo Brasileiro
Marcola diz II Anlonlo que Lulza deve
estar lentando se entender com II
filha o por Isso não pOdo Ir ao
enconlro com @I@. Marcelo diz li
Anlonlo que o romanc@ dele com

.

LulzlI pode preJudicá-lo om sua

carreira, Já que Manuela se apaixonou
por ele. Anlonlo chega em c![�a o
dlaculo com Manuela, que diz que ole
não a ama, Lulza chega om Sõo
Pllulo e ligo pllrll Anlonio.

,

,

. .

��NA FRENTE
ROdrigo Santoro está mesmo

com tudo! Na lista dos 100
homens Mais Sexy de 2006,
da revista americana People,
o galã brasileiro venceu o

astra Brad Pitt. Santoro que
atualmente está na série Lost,
ficou na 12a posição. Para
surpresa de todos, Brad Pitt se
encontra só no 150 lugar. Quem
ficou com o prlrnelro lu-gar foi
George Clooney que
inclusive fez uma

brincadeira com

Brad Pitt dizendo:
'Brad vai ficar
aborrecido'.

r e d a c a. o @ j o r n a I c o r r e i o d o P o V o . c om. b r

-

.

� �ESCALAÇAO
Um novo par rornántico
formado na Globo junta
Reynaldo Gianecchini e
Mariana xírnenes. É que,
segundo o site Glamurama, a

dupla de belos foi escalada

para a novela das sete que
substituirá "Pé na Jaca") que,
por sinal, ainda nem começou.
A nova trama leva a assinatura
de Walcyr Carrasco e tem título

provisório de lias Sete
Pecados Capitais". Dizem
que o ator já encontrou
um novo par também na vida
real. .

��PERSONAGEM
. Depois de interpretar a polêmica
Oreuza; em América, Juliana
Paes se prepara para interpretar
uma personagem diterente. Em
Pé na Jaca, a atriz vive
Guinevere Ataliba, uma mulher
trabalhadora, que por ter um
marido desempregado, faz de
tudo um pouco para sustentar a
familia. "Só que seu marido é
machista e não admite que ela
trabalhe, Ele bebe e a agride. Gui
é uma mãe sofredora em Pé na
Jaca", explicou Juliana ao site O
Fuxico. A atriz confessou .

também que não vê a hora da.
novela entrar no ar.

� GLOBO - 2íH

: Páginas da Vida
,

Isabel e Renato ficam de mãos dadas
, por um tempo, até ela retirar a sua.
,

Isabel diz que veio como amiga.
Renato reafirma que a ama e fica .

emburrado porque ela não lhe dá a

sua mão de novo. Lavínia toma

coragem e olha as fotos. Irmã
· Natércia e Irmã Fátima defendem

Lavinia. quando Irmã Má diz que ela
vive de conversa com Diogo. Lavínia
se lembra de sua festa de aniversário. .

de sua irmã Laís e das fotos que tirou
com Diogo, brindando com

champanhe. Bira se irrita com a Ora.
-

Juliana, quando ela insiste que a

única possibilidade para ele é a

: internação. Marina fica atônita

quando o pai começa a chorar e pede
· que ele se trate. Bira passa a mão no.
rosto.da filha, comovido, e concorda.

•

. .

•

•

A APAE de Jaraguá do Sul promoveu no último dia 7 um [antar de confraternização para os parceiros da

instituição. Sempre auxiliando a Associação, a Sra. Cintia Chiodini Schmóckel (esq.), a assistente social e
presidente do Instituto Guga Kuerten, em Florianópolis, Alice Thümmel Kuerten e a presidente da APAE, Maria
Tereza de Amorim Nora compareceram no encontro.
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��INCONVENIENTE
A namorada de Marcelo

Serrado, a também atriz Ana .:
, ':

Ferraz, roubou as atenções
durante a coletiva da novela

•

Vidas Opostas " que estréia
•

na Record na próxima terça.
Parece que Ana se

desentendeu com o ator
,

Angelo Paes Leme, que '
..

atuará na novela e é seu ex- :i
marido. Durante a briga, ela ;:
jogou um copo com

refrigerante na cara do ator, .'

No finaL cada um saiu por �
um lado e niRguém quis falar,

•

sobre o ocorrido.

,.

'.
-

Lazer
A CDL, o SESC, SENAC e a

Prefeitura de Jaraguá promovem .

amanhã mais uma edição do projeto i
"Brincando no Bairro". Desta vez o :

evento acontece no Bairro Nereu
'

Ramos, na Escola Euclides da
Cunha, das 9h às 17h.

Balada
. Sucesso no ano de 2005, a festa da

.,

Encontro de Músicos
Estão abertas as inscrições para o II Encontro de Músicos da Cultura
Alemã. O evento acontecerá no dia 11 de março de 2007, na sede do

r

Botafogo Futebol Clube, mas as ,will f3/, R;/ji�:l �� I\,!�i!
inscrições vão até o dia 20 de
dezembro, Outras informações e

inscrições corn Ademir no fone 3275- �C�a�rlo�s�C�e�n�ci� _

1300.

Aniversariantes do dia

Márcio Voelz
Marciane Neumann

Teatro
Na próxima segunda (20), às 20h, o
Grupo de Teatro Independente - O
Bugiganga apresenta a peça "As

Comadres", no Centro de Multiuso
de Schroeder. Na comédia, as atrizes

Joice Berner Avelino e Carla
. .

Gonçalves de Jesus interpretam duas

mulheres, idosas e, comadres. A peça
é dirigida e coordenada por Neiva
Plantikow, com texto de Néri de
Paula. Outras informações no fone'
3374-1191.

'

Guilherme Felipe Fodi
.

Matheus Felipe Fodi
Danilo Fugel
Elaine da Silva Santos
José Schroeder
Johann Nychel Kannel
Leodevilson Ribeiro
Ademir Konell
Simara B. L. Orela
Wanderlei Zapella
Manfred Meier
Arno Steinert
Luís F. Minei
Anatana Mileide Wa.chholz
Cláudio Santos

•
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Aries 20/3 a 20/4
A passagem de Vênus por Sagitário, até 11/12,
põe mais lenha na sua fogueira de ação e

•

estimula seu gosto pela aventura. E provável
que você atraia e se interesse por pessoas e

situações que lhe conduzam a experiências
novas e diferentes. É um período de
crescimento pessoal, de expansão de
horizontes, de mudança de perspectiva e de
visão de mundo.

•

Capricórnio 22/2, a 21/1
Vênus, o planeta do amor, transita por Sagitário
até 11/12 e, neste período, talvez você pretira
viver seus romances de uma maneira mais
secreta. Sua necessidade de exclusividade nos

afetos pode se acentuar. Ora, mesmo fazendo
essa cara de quem está pouco ligando, você
adora receber atenções especiais do ser

amado ... Confesse, caprica.

Câncer 21/6 a 21/7
o trânsito de Vênus por Sagitário (até 11/12)
facilita o relacionamento com as pessoas no

ambiente de trabalho e em outras áreas que
fazem parte do seu dia-a-dia. Atividades em

que é necessário o contato social são
favorecidas e estimuladas. Em tempo: se você
é daqueles cancerianos mais gulosos, controle
o apetite ou fuja da balança.

Libra 23/9 a 22/10
Vênus transita em Sagitário até 11/12 e eleva
sua temperatura. Neste período. você terá
momentos bastante agradáveis no convívio'
diário com as pessoas. Você tende a ficar mais
comunicativo e sociável do que já é, porém
prestando mais atenção em quem faz parte do
cotidiano: você pode até se surpreender ao ver

o que lhe passava despercebido ...

Touro 21/4 a 20/5
O trânsito de,Vênus por Sagitário (até 11/12)
Intensifica as exp@rlênclas de relacionamentos.

, Heln? Ah, não finja que se assusta, taurinos
sabem multo bem o que querem ... Na
Intimidade, nada melhor que emoções fortes e

verdadeiras. Mais qUIl tudo, esta é uma lase de
aprofundamento nas rlllações 6 de, através
dalas, aprender mais sobre si mesmo.

Leão 22/7 a 22/8
Vênus, o planeta dos relacionamentos, da arte
e da beleza, transita em Sagitário, um signo dI'!
Fogo como o seu, !l dá uns retoques em sua
vida afetiva. Este perlodo, até 11/12, pode ser
multo estimulante para os leõezlnhos, fazendo
com que fiquem bem-dispostos, bem" '.

bumcradce, bem tudo, Você gosta de se
- divertir e curtir as coisas boas da vida, nilo é?

Escorpião 23/10 a 21/11
Vênus transita em Sagitário até 11/12 e pode
fazer você ficar mais ligado nas coisas do
mundo material. Dependendo de como você lida
com essa energia, poderá melhorar seus
negóclo$. Podem surgir oportunidades, mas
talvez você esteja um pouquinho extravag�nte,
contrariando a cautela eeccrplam. Preserve seu
cri:ldlto,

Aquário 21/1' a 18/2
A'passagem de Vênus por Sagitário, até 11/12,
é multo estimulante para atividades com

grupos e amigos com que, de alguma forma,
você se identifica. Mas Isso não é só no lado
lúdico das amizades, pOls se estende a

propósitos práticos, como as situações de
.

caráter proflsslonalllQadas à reunião de
pessoas, a grandes eventos publlcos etc. � tal.

Sagitário 22/11 a 21/12
Obi'll Vênus, o planeta do limar e dos
r(llaclon!lment(l�, transltm em' Sa�ltárlo até
11/1 � e Vi'll delxá·lo alndll mmls bonitinho e
sedutor, Seu!! reillcionamento!j com as

pessoas �(lrão estimulados e beneficiados.
Mesmo sendo uma fasa malslndlcada para a
dlveroRo e o puro praler, o trabalho também
flui bem, !iobr®tudo no qUtll'lnvolve contato
6Qciol, '

Virgem �3f8 a 22/9
Com o trânsito de Vênus por Sagitário, IIté
11/12, estar no IUQar em que e com quem
você se sante em elisa pode ser

especialmente agFadªvel e divertido,
Vlr�lnlanos geralmente trabalham multo e se

estressllm demais: precisam dl'l moml'lntos aí!
relmx, tranqOllldmde e recolhlmBnto, Há tanto
que fª�(lr I'll!! Intlmld!!dtl, 8Ó au tlcompll�hªd(l",

Gêmeos 21/5 a 20/6 .

V�nu!! estâ em SIl�ltàrlo até 11/12 e tral bona
momllnto� nos rlliaclon!!mllnto�, Tem tudo pr!!
ser um perlodo dl'll1!lrmonla e trtlnqüllldace". A
nilo ser que você nilo queira, Se andou pisando
na bola com alguém, e a oportunidade par!!
fazer uma trégua, pas�ar a cachimbo dll pal e
convors!lr. Calia Bsl@Ja de olho em cllrta pellSOtl,
cheQiI de flcfir �é olh!!ndo: tlJ[l,

•

•

f; •

Palxas 19/2 a 19/3
V�nus @�tá em SIlQltárlo até 11/12 Illavor@ce
SU!! �rlla proflllsionallllllllluntollilgadoll à
carrelrll, mtralndo pessoas Il clrcunlltâncl!!1l quo
podem abrir can1lnhO[j para você. Nilo é hora
de !Icar submerso 11 sim dil nadar na 8uporflclo
Il circular pilla!! C!!rdUmllll, faç!! uma Bocl!!l,
peixinho, Illlteja prílll@ntll e participe: você Illlrà
bem rllcllbldo, ,

,

•

.

•

,
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ESTRATÉGIA: ESTADOS UNIDOS NÃO QUEREM AUMENTAR O CONTINGENTE
MILITAR NO IRAQUE

• A •

e VIO enciaenera
•

•

...... Senadores cobram planos para a

guerra e lembram que as eleições
mostraram a necessidade de mudar

•

,

Programa armamentista do Paquistão é uma resposta à rival India
•
r I'

I
.

l
.)

,

Paquistão testa míssil que
pode atingir 1,3 mil KM

O comandante das

forças dos Estado Unidos
no Oriente Médio, general
John Abizaid, disse que a

violência no Iraque está

necessidade de mudar a

estratégia, mas pediu que
o Congresso não imponha
limites ou cronogramas

para que os comandantes
mantenham a

"flexibilidade" adequada.
Muitos senadores viram

nas declarações um sinal de

que os gerentes da guerra
ainda não t

ê
m UIU novo

plano. "Esperança não é

uma estratégia", disse a

senadora democrata Hillary
Cl inron . O republicano
John McCain criticou

Abizaid por defender o

status quo. "O povo dos
Estados Unidos disse na

última eleição que essa não

é urna condição aceitável",
afirrnouMcf.ain. (Reuters)

O Paquistão testou ontem

"com sucesso" um míssil com

capacidade nuclear, batizado
de Ghauri, e que tem um

alcance de até 1,3 mil

quilômetros. Segundo a porta
voz paquistanesa doMinistério
de Relações Exteriores,
Tasneem Aslam, o míssil
testado projetado pelos·
laboratórios Khan, oferece a

possibilidade de transportar
cargas de urânio mais pesadas
que os usados até agora.

A potência do míssil

forte tensão militar desde a

independência do Reino

Unido, em 1947.
O primeiro-ministro,

Shaukat Aziz, cumprimentou
os cientistas que participararn
do desenvolvimento da arma.

Ele insistiu. em que o Paquistão
acredita na paz obtida com

uma posição de força e

capacidade operacional. O
laboratório nuclear Khan foi'
fundado pelo polêmico
cientista Shaukat Khan,
considerado o pai da primeira
bomba atômica do Islã.

O Paquistão diz que o
•

� .. '';'

em mveis inaceitaveis, mas

que resolver isso cabe aos
.. "" ,

traquianos e nao as tropas
•

Invasoras.

Na primeira aparição no

Congresso desde a vitória

de rn o cr a ta nas eleições
parlamentares da semana

passada, Abizaid rejeitou
as sugestões. para

•

aumen tar o con tmgen te ,

alegando que isso impede
os ir aqu ia nos de
". .

a s s u rmr em ma is

responsabilidade por seu

futuro" .

O militar admitiu que a

·
. . . .. ",..

perrmtma atmgir vanas

cidades importantes da
,

vizinha e rival India, CaIU a

qual o Paquistão mantém um

I

!
.

i
. ,

programa armarnennsta e urna
,

resposta ao da India. (EFE)
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Uma terapia com. '. ras quen*IS
,

Seguida por massagem relaxa
.

te

Acomp a de uma mas agem facial
Seg' de sessão Reiki e Shiatsu

ra finalizar. um drenagem linf ·tiel

•

,

I

Descubra as terapias que tratam di
corpo e mente. que curam, relaxam e

de quebra. deixam você mais bQnito.
Transforme seu dia comum em om
dia especial. Na Estância. todo dia é
um dia assim.
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No Irã

Nuclear
O presidente iraniano,
Mahmoud Ahrnadinejad,
afirmou que o país dará, em
breve, o passo final do

programa nuclear, que o

Ocidente teme que possa ser

usado para construir bombas
atômicas. Disse ainda que o

Irã comemoraria o direito à

tecnologia nuclear até março,
o fim do ano iraniano. Mas
fez questão de repetir que o .

objetivo é dominar a'

tecnologia atômica para

produzir energia nuclear com
fins pacíficos.

Na Inglaterra

Retorno
O cantor Michael Jackson, ,

I

48 anos, voltou aos palcos, ;

pela primeira vez desde que
foi absolvido das acusações
de abuso sexual a menores.

Ele desagradou os

espectadores da cerimônia

do World Music Awards no

estádio Earls Court, em

Londres, ao se negar a cantar

Thriller, como havia sido
anunciado. Segundo
[ackson, houve "um mal

entendido", e ele não

planejava cantar por mais de
•

um minuto.
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www.estantiaribeiraogrande.tom.br
resem$®estantiaribeiraogr.nde.ton'I.br
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