
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER I 1923- 1936 • HONORATO TOMELIN I 1937 - 1957 • EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL I 1958 - 2004 • YVONNE ALICE SCHMOCKEL I 2005

,

,

,
,
,
,

·

,
,

,

I

Preta Gil é a nova rainha'
.

de bateria da Mangueira
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31 Cacá Pavanello critica atuação
dos profissionais da imprensa
o presidente da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul,
Carione Pavanello, ocupou a tribuna para chamar radialistas
e jornalistas de mentirosos. Cacá não citou nomes, mas disse

que a imprensada cidade é responsável por "calúnias e

mentiras" contra os vereadores.

581 Grupo de amigos parte para
· aventura I internacional sob rodas

,

Hoje, a praça Angelo Piazera é o ponto de partida de cinco

apaixonados por motociclismo, que percorrerão nove mil
,

quilômetros em 22 dias de viagem. No roteiro internacional

estão, a Argentina, o Chile e o Uruguai. _

58 I Sol deve ceder espaço para
chuva em todo Norte de se

, .

Muitas pessoas aproveitaram o calor de ontem nos

clubes de piscina de Jaraguá do Sul e região. Outras
preparam as malas para ir rumo ao litoral, mas a

previsão é de chuva para todo final de semana.

-

Orquestra Filarmônica
corre o risco de parar

C'huvoso
,

durante o dia e

à noite.
(

51 MUDANÇA OBRIGATÓRIA: 28 ESCOLAS DA REGIÃO SE PREPARAM
•

I

r
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A partir do próximo ano, a rede estadual amplia o Ensino
Fundamental. Corn a mudança, as crianças passam a

freqüentar as aulas regulares a partir dos seis anos e por nove

r
-

anos seguidos ao invés de oito. O que, antes era chamado de
,

pré-escola agora passá a ser a 1 a, série. A mudança divide

opinião dos professores, mas agrada os pais.

81 Ceni deve enfrentar o Atlético e

pode erguer a taça de campeão
Rogério Ceni tem tudo para erguer o troféu de campeão
amanhã e também aparecer na foto do título. Se recuperando
de uma contratura 11a coxa direita, ele treinou com bola ontem
e deve reforçar o tricolor paulista 11a partida decisiva contra o

Atlético-Pk, no Morumbi. Se o São Paulo vencer, conquista o

título brasileiro pela quarta vez.

81 Embalada por vítéría.Seleção
.

do Brasil encara a Grécia hoje
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• CORREIO DO LEITOR• EDITORIAL ,

o meu time•

•

•

adversário de guerra mesmo. _,_

O por que disto: seria a atitude de nossos

. atletas? (às vezes pinta arrogância, sim), a
r-.

maratona de jogos? (o cansaço leva a �
• •

irritação); a rotina de vencer sempre? (a
'"

monotonia também desmotiva), ou a falta de
uma nova liderança?
Como jaraguaense e torcedor gostaria de ver . I" j

nosso time sendo recebido e tratado como
-'\.

grande equipe que é e não como um time

qualquer que quase sempre tem que sair) 1
escoltado pela polícia, quando não apanha 1 ,t
da mesma, como ocorreu em Joaçaba, nos •

Jogos Abertos.Algo telD que ser feito e
n-,

acredito que a diretoria competente que é

tomará as devidas providências, ·

)
Marco Aurélio Medeiros, torcedor.

Sempre acompanho todos os esportes e vejo
nos grandes atletas, nas grandes equipes LIma

forma de exemplos à serem seguidos, pois
atrás destes vencedores sempre há uma

liderança forte e positiva. Exemplos não

faltam, Felipão, Bernardinho emuitos outros

que quando jogam com suas equipes são

recebidos como. heróis, aclamados pelo
público seja em qualquer lugar deste

planeta.Com o nosso time de futsal é
. , .

Justamente o contran o, estamos

presenciando constantemente confusões
•

envolvendo dirigentes, torcedores e

lamentavelmente atletas. Nosso time, o
I

melhor do País, é vaiado, escurraçado,
provocado o tempo todo, não como

adversário esportivo, mas sim como

o relatório final da
Comissão Especial de Inquérito
que apurou denuncia de

irregularidades que teriam sido
cometidas na negociação feita
entre. a empresa Canarinho e a

prefeitura, para.quitar dívidas
com o ISS,' é conclusivo.
Houve, pela unanimidade dos
membros da CEI, irregu
laridade quanto à aplicação de

.

lei fora do prazo de vigência. E,
por conseqüência, de outras

conteúdo do relatório não

envereda pelo julgamento
político. Concentrá-se, isso sim

e do início. ao fim, no

procedimento administrativo.
Vai daí que entre uma punição

partidos e embora a gana' de

alguns em bater o martelo
destituindo o prefeito, advoga
pela cautela, até que o

Ministério Público, que vai

julgar o relatório pelo ângulo
político, se pronuncie. Pelo sim,
pelo não, lavariam .as mãos,
\

acreditando que o episódio terá

seu lado positivo com reflexos
na cidade como um todo. O

Legislativo teria cumprido o

papel que lhe compete e o

Executivo, por sua vez, mais

alerta quanto a procedimentos
que possam caracterizar

ilegalidades no gerenciamento
•

da coisa pública. De qualquer
forma os dois lados sofrem o

ônus do desgaste. E não 11á
.

como negar que tudo isso seja
reflexo direto da quase
absoluta falta de diálogo entre

as partes como forma de se

precaverem contra proce
dimentos que podem e devem
ser evitados. Para que Exe
cutivo e Legislativo não sejam
rotu-lados com a pecha da

incompetência e da infle
xibilidade.

., .

pecuniana que possa ser

aplicada pelo Tribunal de
Contas do Estado e a cassação
do mandato, conforme
requerimento a ser votado no

plenário do Legislativo na

próxima quinta-feira vai uma

,

,
r

, J .)
� "A maioria dos vereadores, embora agana de

alguns em bater o martelo destituindo o prefeito �

advoga pela cautela, até que o MP se prommde"
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o espetáculo sem graça
,

\

distância muito grande: Até
mesmo os vereadores da

oposição e outros ainda ligados
. à base de apoio do prefeito,

, .

embora retraídos por razões
,

pessoais no relacionamento
com o Executivo e que, aparen

temente, teriam motivos para

desejar a cassação, ainda não

assimilaram as reais conse

qüências advindas de um

processo do' gênero. A maioria,
independentemente de

Sempre fui a favor da vida, independentemente
do mal que determinada vida tivesse causado a

outra, Sempre pensei na vida como bem

supremo, que ninguém tem o direito de tirar,
nem dos outros e nem de si mesmo. Mas me

questiono conforme a evolução da condição
humana, que concepções existem sobre a vida?
Ah a vida! O que é isso hoje? O que representa?
Tudo ou nada ou os dois ao mesmo tempo.
Vejo a todo instante vidas serem banalizadas;
pessoas, que já nem sei mais se podem ser'

chamadas assim, padecem aos nossos olhos e'
achamos tudo normal, conseqüência do

progresso, da urbanização das cidades, antes,
quando o mundo parecia mais uma grande
fazenda, sem iluminação pública, sem asfalto,
sem trânsito congestionado, sem malabaristas
no sinal, sem violência 24hs, não tinha nada

que, 'selD o respaldo da

primeira, perderam seus efeitos
no caso elD tela. Isso, ainda

. segundo.
.

a comissão,
caràcterizaria ato de

improbidade administrativa.
Em nenhum momento, porém,
o relatório aprovado por
vereadores de todos os partidos
com assento na Câmara de
Vereadores sequer insinua ter

havido desvio de dinheiro

público. Ao contrário, o

Tenho pena dele! Não é merecedor de um

destino cruel como esse: nascer num mundo
e numa época onde não existe nem o direito,
por mais terrível e abominável que se possa
ser, de morrer com dignidade. Sim, eu

acredito na dignidade e pelo menos namorte
ela deve existir, seja essamorte a de um sujeito
de bem ou de UID tirano inescrupuloso. Tudo
isso porque acredito que não cabe a nós o

julgamento de criatura nenhuma,
O que percebo nesse jogo sem tréguas é a

.

imparcialidade de alguns ou a idéia do típico
sujeito acomodado, acrítico, detentor do
discurso do "não tô nem aí, não é contigo e

não Vall IDe preocupar...
" Tenho profunda

pena de pessoas assim e me sinto culpada
por ter pena, UID dos piores sentimentos que
pode existir. Pena, pena de que, pra quê?

• •

Afinal, tantos morrem por aí das piores
.

formas, não é mesmo? "Vamos mostrar ao

mundo que existe justiça!" Só sei que preferia
tirar minha própria vida a ter que morrer à

custa de um jogo propagandístico, A favor
de quem? Para quem se dar bem?
A resposta a essa questão todos nós temos e

isso me enoja. Nessa guerra não tomo o
.

partido de ninguém, pois em guerras não

existem vítimas ou carrascos, todos estão

dispostos a matar, a morrer e a destruir, .

Acredito que esse veredicto afundará o

Iraque; marcado pelo sectarismo e pelos
conflitos religiosos, em mais violência e

,

derramamento de sangue, se é que isso ainda
é possível.
Tenho uma sugestão e acho que ela irá

agradar ao povo norte-americano e a todos

os simpatizantes da idéia da morte forca.
Vamos montar um palco iluminado, muitas
luzes e SOlD, acender fogueiras, chamar toda
a imprensa e todos os curiosos caçadores
de tragédias, aqueles que, como na Idade

Média, idade sombria, marcada pelo
pensamento egocêntrico, se deliciavam com

os espetáculos de extern1ínio en1 praça

pública e ... De graça! Bárbarqí Nos dois
sentidos do vocábulo! Eu tenho vergonha
de pertencer à mesma raça de "humanos"

que às custas da humilhação e do sofrimento

alheio, buscam o heroísmo e a auto-

redenção. ,

Joana Celia Ropelato, professora II acadêmica da Ba

fase de ourso de Pedagogia da Unerj.
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disso. E certo, é conveniente e consolador
,

pensar que uns tern que ganhar, outros tem que
perder, ninguém vai ser feliz o tempo todo. Não.
Não, não vamos ser românticos a ponto de achar
que todos somos iguais' e que as pessoas um

dia irão se amar, viver em sociedade, em
comunidade, na verdadeira acepção do termo,
viver em comum unidade.
Isso me deprime! Acho que sou dessas
sonhadoras que aspiram por lIm espaço global .

mais justo e igualitário. Mas de que me adianta,
tantos, antes de mim pensaram assim. Inspiro
me em Paulo Freire que deu sua vida em função
de uma proposta político-educativa, ou melhor,
uma causa verdadeiramente humana e

•

humanista, comprometida com a inserção de
todas ,IS classes, todas as raças. Ele sonhou e

durante toda sua vida reafirmou sua utopia de

unificação social.

Quando sou surpreendida pelas "novidades"

americanas, me deparo com o caos a que o

homo sapiens constantemente condiciona as

relações humanas, que de humanas, cá pra nós,
já não temmais nada! Na primeira vez que ouvi
a notícia da condenação de Saddam Hussein

por enforcamento, no último dia 05, o primeiro
pensamento queme ocorreu foi o de piada. Uma
piada sem graça ... Para mirn essa prática tinha
caído em desuso, coisas para livro de História
aLI filme de época. Mas, como profetizava
Cazuza, "". eu vejo o futuro repetir o passado,

,

eu vejo um museu de grandes novidades ..".
A

E em meio a essa realidade caótica que me vejo
sem coragem de colocar um filho no mundo]

•

"Não 'entro em campo pensando em ser o melhor do mundo"
,

\
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.Kaká, jogador do Milan e da Seleção Brasileira. ,
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i Universidade e
, .

diversidade cultura _____

A reitora da Unerj Carla
Schreiner escreve aos

sábados nesta coluna
_
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o ambiente acadêmico cidadãos para a vida, corn

sensibilidade e experiências
que irão acompanhá-los no

dia-a-dia.

Seja para qual público for

que ocupa os espaços para

divulgar suas idéias, quanto
mais estimularmos essa

participação, mais chances
teremos de sucesso na

formação integral destes
estudantes como cidadãos
com responsabilidades nas

suas comunidades,
índependenee do campo de
atuação, seja para valorizar o .

'talento daqueles que já
passaram pelo banco escolar,
esse é um investimento de
retorno garantido. Abrir esse

caminho é uma tarefa que
devemos partilhar sempre,

. ,

pOLS estamos assim nos

enriquecendo com valores
que nos ajudam a ser

.

melhores e a compreender as

transformações do mundo:

/ . .

para um estagio seguinte.
/

E nesse sentido que julgo
válido falar sobre iniciativas

que surgem naturalmente no

meio acadêmico e devem ser

cada vez mais valorizadas na

comunidade que habita um'

campus universitário. Vimos

,

sempre foi e continuará sendo
local propício para a diversidade
Se conhecimentos. Por essa

•

· ,

(
.

I

"
· ,•

razão, é natural as universidades
estimularem o permanente
surgimento de pessoas com

aptidões em diferentes áreas.

No campo político, empresarial
"

ou intelectual, há vários

exemplos de personalidades
,
,. .

que tiveram seu malar
,

impulso quando respiraram o
, .

f\r da academia e

partícíparam das atividades
culturais ou políticas das
�11stituições. O tempo ensina
a moldar atitudes, a refrear
, .

impulsos,' dosar sentímentos e
,

..

a orientar os caminhos, mas
,

o aprendizado pela. prática
proporcionada nas discussões,
nos debates e t10

envolvimento corn '!,\S
iatividades da escola,'
certamente acompanharão o

estudante quando ele passar

•

,

,

COn1 muito entusiasmo a

utilização da biblioteca para
a realização de exposições, o
envolvimento do coral com

programações dentro e fora
da Instituição, ou IneSI1lO a

ocupação de corredores e

salas de aula COIn eventos

culturais e científicos, ou

projetos corno a implantação
da Gíbiteca e do Museu do
Brinquedo, esse último
inserido como atividade
pedagógica no Espaço
Brincar.

Todas essas manífestações
,

evidenciam, mais uma vez, o

papel que a escola deve
cumprir na formação de

,
,

, . ,,

,

•
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PROCURANDO CULPADOS: MICRO�O[\::S E CANETAS VIRAM ALVO

•

CELSO MACHADO

� Pavanello diz que
radialistas e

jornalistas são
uns mentirosos

.

)ARAGUÁ DO SUL- Sem
citar nomes e generalizando o

discurso, o presid enre da
Câmara de Vereadores,
Carione Pavanello (PFL),
ocupou a tribuna do·

Legislativo na sessão de quinta
feira à noite para dizer que a

imprensa da cidade é
•

responsável por "calúnias e

mentiras" -con tr a os

vereadores, Segundo ele,
radialistas e jornalistas usam "o

poder da caneta ou do
microfone" para falar mal dos

políticos com assento 110

Legislativo. Ern
,

pronunctamento que

surpreendeu até mesmo outros

vereadores, Pavanello
defendeu a estrutura do

Legislativo jaraguaense ,colno
uma das "mais enxutas" se

comparado corn cidades corno

Blumenau e [oínville. "Nossa

atuação está ajudando os

hospitais a equilibrarem suas

contas", disse referindo- se a

repasses já feitos por conta de
sobras de orçamen to da
Câmara. Afirmou, ainda e de

,

110VO sem citar nomes, que as

,

I

,

PIRO RAGAZZI DE FREITAS

"Nossa atuação está ajudando os hospitais a equilibrarem suas contas", disse o presidente da Câmara

críticas não fundarnentadas,
segundo ele, partem muitas

vezes de pessoas (referindo-se.
a profissionais que atuam Ila

imprensa local) que "vem de
fora selll qualquer compromisso .

corn o desenvolvimento do

municfpio". Pavanello, que
também não nasceu ern Jaraguá
do Sul e está em seu terceiro

mandato, citou a criação de ulna

Vereadora acusa prefeitura
de não pagar fornecedores

)ARAGUÁ DO SUL- A
vereadoraMaristelaMenel (sem
partido) disse, na tribuna da
Câmara na quinta-feira à noite,
que' a Prefeitura não está

pagando ern dia alguns
prestadores de serviços e

fornecedores, Meriel citou dois

exemplos. Segundo ela, a empresa
de vigilância Back não recebe
desde julho deste ano. Também
afirmou que um dos

supermercados credenciados

para atender ao programa "vale
cidadão" deixou de fazer a troca
dos ticketes por alimentos

porque há dois meses o
. ,.. . -

municipio nao paga o

estabelecimento. "

Faço um

alerta às empresas fornecedoras
de que a prefeitura não está

honrando com, seus

çornpromissos", enfatizou a
I'· .

vereadora. Sobre o pagamento do
i�o salário, ela fez um apelo para
que os servidores públicos•

•

�ellilam uma informação
efinitiva sobre o assunto,
ue não os deixemmais COMISOS

I inseguros do que já estão. Na
semana passada a vice-prefeita
1R0selneire Vasel (sern partido),

. �aralltiu que o 13° salário dos

4,;, • • • _ .1 .........
_

servidores será pago 110 dia 30 de

novembro, juntamente com o

salário do mês. Anteriormente, a
presidente do sindicato da

categoria, Idinei Petry, havia
afirmado que a categoria, por

. maioria, teria decidido em

assembléia receber o salário extra
ern duas parcelas, 110S meses de
novembro e dezembro. Já o

prefeito Moacir Bertoldi, citando
a mesma assembléia, disse
recentemente que a decisão da

categoria teria sido. pelo
recebimento em parcela única, no
mês de dezembro. A boataria
sobre possível não provisão de
fundos para quitar o compromisso
começou quando a Câmara de
Vereadores aprovou projeto do

prefeito remanejando verbas para
a conta salário, A desconfiança

,

aumentou quando muitos

servidores disseram desconhecer
decisão de assembléia da categoria,
estranhando que a primeira
parcela não tivesse sido paga 110

Inês de agosto, corno

costumeiramente
.

ocorria. Esta
semana o procurador jurídico
[urandyr Bertoldi garantiu que o

dinheiro sai mesmo 110 dia 30.

(eM) )

,�

CEl (Comissão Especial de
Irrquér ito}, em 2003, por

requerimento de denúncia dele

próprio de que estaria existindo

corporativismo por parte de
médicos que atuavam no

município, impedindo a. vinda
de 110VOS profissionais em

especialidades e incluindo mau

atend imenro nos hospitais.
Embora as investigações não

tenham resultado ern relatório

que atestasse a denúncia, o

vereador acha que, por isso, a

inicia tiva privada resolve u

investir na .área da saúde. Ao
final do discurso, e e rn

momento algum riorninando

quem quer que fosse, disse que

"aqui ninguém é bandido 0\1

ladrão para ser tratado corno

I d ,"
tamanho esrespeito'."

Deputada alerta sobre projetos
do governo para o magistério

FLORIANÓPOLIS- A deputada
Odete de Jesus, que preside o

Fórum Permanente de
Discussão do Estatuto do

Magistério, disse que os projetos
do governo, que estão sendo

,

discutidos e negociados há
muito tempo deverão chegar à.
Assembléia durante a

convocação extraordinária já
prevista para fevereiro. "Receio
que b governo queira aproveitar
a oportunidade para aprová-los
'goela abaixo', contando com a

maioria parlamentar que terá'

ano que vem", alertou. Odete
deu razão aos dirigentes do
Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação).
"São pontos de conflito
extremamente graves, que

podem de terrninar prejuízos
incalculáveis aos professores
es taduais e conseq

ü ê

ncias

nefastas ao ensino público
catarihense", afirmou a

parlamentar, principalmente,
segundo ela, trazer perdas aos

estudantes das escolas públicas
estaduais. Odete de [esus
enumerou os pontos polêmicos
apontados pelo Sinte nas

propostas do governo. não

,

inclui bibliotecários, serventes,
vigias e merendeiras no quadro
de pessoal do magistério; limita
a possibilidade do crescimento

vegetativo da remuneração e

pcssibtlita a sua redução;
flexibilização da jornada de
trabalho corn a criação da carga
horária temporária; não prevê
complementação de carga
horária ern outra escola;
transforrnação da regência de
classe em gratificação por aula
efetivamente trabalhada (10/0);
prevê a diminuição e perda total
da regência de acordo com o

número de faltas (incluem-se as

faltas justificadas relacionadas
às diversas licenças previstas no
estatuto e aposentador ia) ;

estabelece o controle de nossa

prática pedagógica através da

avaliação de desempenho e

aferição de conhecimento (com
critérios definidos pelo
governo): fim da progressão na

carreira por titulação ern curso

de pós-graduação; fere a
,

constituição ao p e rm itir

tr ansposiçâo de cargos e,

finalmente, que as gratifícações
não acompanharão a

- ,

progressao na carreira.

,

anos.

O autor diz que há um descontentamento no País em relação
ao fato de o voto ser obrigatório. Argumenta que, nas
democracias mais' tradicionais do mundo, esse direito é
facultativo, sistema que, na avaliação do deputado, "é mais
democrático e demonstra melhor a vontade do eleitor" .Como o

exercício da cidadania é um direito fundamental na democracia
representativa, o povo deve exercer o 'seu supremo poder por
vontade própria e não por força da lei, sustenta o parlamentar.
Os mais de 58 milhões de votos nulos, em brancos e

, 1
abstenções, somados o primeiro e segundo turno das eleições )1
presidenciais sustentam as argumentações do deputado
sergipano. Afinal, é um direito ou obrigação? .

.

•
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Leitor da coluna pergunta:
alguém já pensou na

posslbfldade de se desfazer o
negóció entre a prefeitura e a

Canarinho, com a devolução
dos dois ônibus dados como

parte do pagamento de dívidas
,

com o ISS? E possível que sim, i
mas aí a coisa volta à estaca ,

I

zero. Com a empresa devendo .

'

os R$ 193 mil do tributo relativo
aos últimos cinco anos.

Voto facultativo
.

A Câmara dos Deputados analisa a Proposta de Emenda à

Constituição 578/06, do deputado Mendonça Prado (PFL-SE),
que torna facultativo o voto no Brasil. A PEC mantém a

obrigatoriedade do alistamento eleitoral para os rnaiores de 18

Suplentes_
Já o senador Eduardo Suplicy
(PT-SP) está propondo à
eleição direta para suplentes de
senadores. Por que não? Afinal,
quem é essa gente a quem
compulsoriamente delegamos
o direito de assumir a função
sem que passem pelo crivo do
voto? Suplicy propõe que cada

chapa tenha três suplentes.
Além do titular, os dois mais
votados estariam eleitos.

ISS

Bem bom
Por conta da engenharia
política do presidente Lula
para acomodar todos os

interesses político-partidários
nos 36 ministérios existentes,
pelo menos quatro suplentes
deverão ganhar vaga no

Senado. A exemplo do titular,
eles têm o direito a plano
médico vitalício e a um salário
atual de R$ 12,7 mil. Com todo
o resto das despesas pago
pelo contribuinte.

IPVA
E, ainda, por que o benefício de

isenção do IPVA para motos até
200cc como ferramenta de
trabalho e não para outros
veículos automotores, quando
taxistas já são beneficiados e,
da mesma forma, locadoras,
que têm direito a boa redução
do tributo. Em tempo: cada vez

que estados e municípios
abrem mão de receitas, alguém
paga por isso. E adivinhem

quem?

Foi mal 1
Presidente da Câmara Carione
Pavanello (PFL) acabou

queimando a língua. Sem citar
nomes acusou "pessoas de
fora" que utilizam um

microfone para gerar intrigas e

prejudicar a imagem da
cidade. Ele, que também não
nasceu em Jaraguá, mexeu

num abelheiro.

Por quê?
Perguntar não ofende: o que
leva as bancadas da situação
na Assembléia Legislativa a

ser contra o voto livre para
todas as deliberações em

plenário, se a partir de 2007 a

turma do "amém" terá o

número de cadeiras

excepcionalmente ampliado,
para 27 contra apenas 13 da

oposição? Seria a vergonha do
cabresto em troca de
secretarias e autarquias?

Foi mal 2
Aliás, não só a maioria dos
radialistas que atuam nas

cinco emissoras da região
nasceu em outras cidades e

estados, mas também a
.

esmagadora maioria dos
jornalistas. Sem contar muitos

políticos e a penca de
empresários, profissionais
liberais, comerciantes e

trabalhadores anônimos que
construíram e constroem a

cidade. Pisou na jaca.

Desautorizado
Governador Pinho Moreira
respondeu questionamento da
coluna, ontem: revogou portaria
do secretário de Segurança
Pública e Defesa do Cidadão,
Dejair Vicente Pinto, com

drásticos cortes de recursos

naquela pasta às vésperas da
temporada de verão. Cada vez

mais se desenha a volta do
deputado estadual reeleito
Ronaldo Benedet ao comando.CEI .

Requerimento do vereador
Rudolfo Gesser (PP) pedindo
a cassação do mandato do

.

prefeito Moacir Bertoldi e

que será votado na sessão
da Câmara de quinta-feira,
deve mesmo ser rejeitado.
Há um consenso de que se

deva esperar pela
manifestação do Ministério
Público sobre as denúncias

apuradas pela CEI. As
•

pressões externas sobre

alguns são grandes.
. .

Performance
Resultado oficial apurado pelo
Tribunal Regional Eleitoral, que
deu suporte com urnas

eletrônicas e apoio logístico,
mostra desempenho brilhante
do advogado Luis Fernando
Roslindo, radicado em Jaraguá
do Sul desde 1982, na disputa.
pela presidência da OAB. Fez
5.261 votos contra 5.946 dados
ao eleito Paulo Roberto de
Borba. Diferença de 387 votos .

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



4 I SEXTA-FEIRA, 18/1·9 de novembro de 2006

-

,

,

• POUCAS & BOAS

•

,

•

•

,

,

,

Raimundo reassume PFL
o senador eleito Raimundo Colombo reassume a presidência dn
PFL estadual na segunda-feira. O cargo será transmitido pelo
presidente interino, Pedro Bittencourt Neto, durante reunião da
executiva estadual. Colombo licenciou-se no início do ano para
disputar eleição e o PFL, no período, foi dirigido pelo vice

presidente Antônio Ceron, que também se licenciou para disputar
eleição, e pelo secretário-geral Pedro Bittencourt.

Plenária Entrevista
Hoje, Ivo Schmitt Filho também

participa hoje do programa
Studio Atualidades Entrevistas.
Uma das abordagens será
sobre as conseqüências do
resultado desfavorável para o

governador reeleito Luiz
Henrique da Silveira nas urnas

de Jaraguá do Sul no segundo
turno. O programa é

apresentado por Albino Flores
e Fabiana Machado e vai ao ar

das 7h30 às 8 horas, na Studio
FM (99.1).

Passou
Moradores de Barra Velha
lotaram a Câmara de
Vereadores para acompanhar a

votação do projeto que atualiza
. os valores da: planta imobiliária
do município. Por cinco votos a

três, a proposta foi aprovada e

volta a plenário para segunda
. votação no dia 28. O IPTU

poderá subir de 10 até pouco
mais de 200%, com aval.dos
vereadores da situação. José
Carlos Nene de Oliveira (PP),
Claudemir Matias (PMDB) e

Oleias Nogaroli (PMDB) foram
contra.

Prejuízo 1
Vereador João Deniz Vick

(PMDB) apresentou indicação
atentando para o estado

precário em que se encontra
a quadra do ginásio de

esportes do Bairro

Guamiranga. Informa que a

obra foi inaugurada há cerca

de um ano, mas a quadra já
cedeu 30 centímetros. O
peemedebista questiona nâo
tanto a prefeitura, a quem
cabe a fiscalização, mas a

empresa responsável pela
obra.

Prejuízo 2
"Tem empresas que colocam
o preço lá embaixo para
ganhar a licitação, mas
depois executam um trabalho
de má qualidade", observou o

vereador Belmar Bernardi

(PP), defendendo que as
,

empresas, como pre-
requisito, apresentem
detalhes de como será a

obra, o material a ser

utilizado, e não apenas o

preço, que é o fator

preponderante no processo
I i c itató ri o.

Negado
A proposta apresentada por
uma comissão de contribuintes
formada em outubro para
analisar o projeto de resolução
não foi aceita pelo prefeito
Valter Zimmermann (PFL). Eles

pediram que fosse mantido
reajuste do IPTU em 10%, mais
o percentual da inflaç'ão. O
Executivo limitou-se a

aumentar de 10% para 20% o

desconto para o pagamento em

parcela única.

Capoeira
Com o tema "Um Grito de

Liberdade", o grupo
Muzenza, em parceria com a

Casa.da Cultura Paulino João
de Bem, promove hoje, às
15 horas, no Ginásio de

Esportes Rodolfo Jahn, o I
Festival Municipal de

•

Capoeira de Guaramirim A

programação começa às 10
horas, na Praça Cantalício

. ,

Erica Flores, com a

inauguração do primeiro
Espaço Cultural de Santa
Catarina, voltado a prática da

SDR
A primeira titular da

,

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional de

Jaraguá do Sul e suplente de '

senadora Niura Demarchi dos
Santos, e o atual secretário,
Ivo Schmitt, participam
segunda-feira da reunião

plenária da Acijs-Apevi. Os
dois vão falar sobre as

perspectivas da SDR,
,

prestando esclarecimentos'
sobre a atuação e o futuro do

órgão de representação do

governo estadual na região.

,

capoeira.

Projetos
Vereadores de Guaramirim
aprovaram em primeiro ·turno
três projetos de lei do
Executivo autorizando

despesas. Um no valor de R$
38 mil para compra de cestas
de Natal para os servidores
públicos, outro de R$ 15 mil

para festa de contraternízação,
e um terceiro de R$ 7 mil para
custeio das despesas com

atividades natalinas,

,
i

I
•

I

•
,

AUTOCONHECIMENTO
- Cursos Permanentes -

.

A Consciência e seus

Processos
Sabedoria das Antigas
Culturas

,

Leis Cósmicas

Informações: Tel. 3370-0206
(após às 18 horas)

CEA - Centro de Estudos do
. Autoconhecimento
Rua Affonso Bartel, 137

Baependi Jara uá do Sul
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PARTICIPAÇÃO: 48 CANDIDATOS DE SEIS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAL E PARTICULAR
I

•

• •

CAROLINA TOMASELLI

�Alunos de quinta a

sétima série disputam
nove vagas para

.

mandato de um ano

GUARAMIRIM - Eles têm

menos de 16 anos e ainda não
escolhem os parlamentares
nas eleições oficiais, mas

terão oportunidade de votar

e conhecer como funciona o

processo eleitoral. São alunos
de quinta a oitava série que

elegem, na próxima segunda
feira, os nove vereadores da .

Câmara Mirim. A eleição
acontece nos períodos da
manhã e tarde, ern todas as

escalas da rede estadual e

particular de ensino de
Guaramirim.

A votação será manual e o

eleitor vai escrever o número de
seu candidato em cédula'
confeccionada pela Câmara de
Vereadores. As urnas, cedidas

pela Justiça Eleitoral, serão as

mesmas utilizadas nas últimas

eleições manuais do município,
ern 2000. Serão eleitos .nove

vereadores, com mandato de
um ano a partir de janeiro: dois
das escolas Lauro

Zimmermann, Alfredo

•

r

f

. \', 0"
r .. '.

Os candidatos de cada escola

Alfredo Zimmermann. . S
Eduardo Pires, Sarah Harnoncíni, laga..
Gabriel Ochner, César Eduardo Martins?
Djonatan Custódio do Amaral, Vitor Luizl
Stein, Fabiola Marchiotti, Paula Pricila

Walz, Alessandra H.R. Schoenberger,
Luciana Zink, Rafaela Weigsding,',
ThiagoThives e Maiara Antunes Pereira. )

J
São Pedro .

Jean Marcos da Silva, BrunaMachado,l
Larissa Gosch, Mayara: Gonçalves de I

Oliveira, Fernanda Reinert Micheluzzi,s
Cheila Floriano, Fabiana Prusse, Schirlei )
Aparecida de Lima, Cristiellen Lima1
Varela, Taizy R. Rosa Pereira Lima,

,

Diego Henrique de Souza, Josiane
Vitória e Sabrine Bransokulik.

l,

,

São José [I

SamaraNeumann, ElizângelaAlves dos I
Santos, Jonathan Juarez Beber, Eloise.
de Oliveira, Rivael,Monteiro dos Santos, .

,

VagnerMota Rosa, João Keske, Marlon
Fernando Tobler e Cleiton Spares.

Almirante Tamandaré I
Ana Elizabeth Lima, Alan Cleberson
Neves Pereira e Paula Femanda Dalprá ..

,

_)
Lauro Zimmermann
Junior Krieger, Leonardo Wirges, Ana�
Paula Strickes, Emily Paludo, Tainara j
Cidra, Katiane de Souza Dias e Lucas �
Jumar Pereira Dias. �

�

Carrossel I
,

Bruna Luiza Junckes, Gabrieli Bylaardt�
Loos eWilson de Oliveira. �

B

PT de Jaraguá do Sul realiza
" hoje, às 14 horas, no

Sindicato da Alimentação,
reunião do dirétório para

.

avaliação das eleições e

planejamento do partido com

foco no pleito de 2008. "O

objetivo é discutir os erros,'
os acertos desta campanha
e, principalmente, para que
os filiados possam apontar os
caminhos a serem seguidos
pelo partidos nos próximos
dois anos", informou o
presidente Sebastião
Camargo.

•

•

, . 'is
, 'lillie., .....'.,.'..........

Reunião de apresentação dos 48 candidatos a vereador mirim

Zimluermann e São Pedro, e um
representando as escolas
Almirante Tamandaré, São José
e Carrossel.

Ao todo, se inscreveram 48
estudantes (confira abaixo a

relação dos candidatos), que
nas últimas duas semanas

participaram de debates
realizados nas escolas para

apresentação das propostas,
numa espécie de campanha para
conquistar os alunos-eleitores.
Boa' parte dos candidatos
defendeu investimentos nas

escolas, incluindo a construção
-de salas de informática e

bibliotecas. Outra proposta
comum foi a de melhorias nas

vias públicas. Na área da.saúde,
defenderam a contratação de

mais profissionais para os

postos de saúde e Hospital
Santo Antônio. Também

prometeram priorizar nas

sessões a defesa de saneamento
básico.

O Programa VereadorMirim
foi instituído este ano pela
atuallegislatura, com reuniões

quinzenais, nos moldes' das
sessões ordinárias, com

discussão de temas de interesse

da comunidade e apresentação
de indicações. Na última sessão,
o atual presidente da Câmara

Mirim, Roger Junkes,
. parabenizou os alunos que se

.

•

mscreverarn para serern
,

candidatos a vereadormirim. "E
uma oportunidade para se

integrar à vida pública", disse.

Relatório da CEI do ISS já está no Ministério Público
,

}ARAGUÁ DO SUL- O

dir�tor geral da Câmara de
Vereadores, Ruy Durval
Le ssrnann, foi ontem a

Florianópolis para protocolar
junto ao Ministério Público o,
relatório final de CEI

(Comissão Especial de

Inquérito) que concluiu pela
existência de irregularidades
na negociação feita entre a

prefeitura e empresa
Canarinho 110 final do ano

passado. Segundo o relatório,
o procedimento, concluído em

23 de dezembro de 2005,
,

.

desconsiderou lei autorizava
cuja vigência só se deu em 10
de janeiro deste ano. Assim, a

. doação de dois ônibus usados

avaliados em R$ 142 mil e

dados em pagamento de parte
da dívida de R$ 193 mil, mais
desconto de 500/0 de juros,
correção monetária e multas
acumulados nos últimos cinco

anos não teria tido respaldo
legal. A CEI apontou o prefeito
Moacir Bertoldi e o procurador
geral do município, Jurandyr
Bertoldi, como responsáveis
por ato de improbidade
administrativa, Jurandyr alega
que a lei entrou em vigor na
data de sua publicação, o que
foi feito em dezembro no

Diário Oficial do Município,
conforme reza um de seus

. ,

artigos. A CEI, entretanto,
deliberou que a vigência da lei

aprovada pelo Legislativo é

clara conforme outro de seus

artigos: l°de janeiro de 2006,
sem efeito retroativo de um

exercício financeiro para
outro. O prefeito tentou,
orientado pela procuradoria
geral do município, aprovar
outro projeto que retroagia a

vigência da "

mesma lei para
dezembro.' A proposta nem

chegou a ser votada e foi
retirada a pedido do próprio
Executivo .. Antecipando
postura do Mp, por proposição
em requerimento do vereador
.Ru do lfo Gesser (PP), a
•

Oâmara vota em plenário na

próxima quinta-feira pedido
de cassação do prefeito. Como

,

próximo passo, o relatório!
,-

passa a ser analisado por]
desembargador . d�
Ministério Público. Se a

I
decisão for a de acatar á�

,

denúncia, o MP po der ás

tomar duas atitudes, um

del-as pelo afastamento dOJ
prefeito até que�

.

investigações in loco sejad
feitas ou proceder à;

investigação mantendo dJ
,

chefe dó Executivo n a,
•

função. Se a decisão for pelo'
não acatamento da denúncia�

"-

o trâmite do processo no;
âmbito (10 MP estarâ:�

'1

concluído, c om o

arquivamento do relatório.
(Celso Machado)

•

•

i•

Vereador questiona critérios para distribuição de recursos

GUARAMIRIM - Discussão
do projeto de lei do Executivo

que autoriza repasse de verbas
do Fundo Municipal yda
Infância e Adolescência para

entidades, na última quinta
feira, levou o vereador Belmor
Bernardi (PP) a questionar os
cr i tér io s adotados pela
adrninis tração municipal para
a distribuição dos recursos. O

projeto, aprovado e111 primeira
votação, autoriza repasse de R$

J

66.296,70 para entidades
cadastradas, no Conselho

Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente.
Ainda que de competência

exclusiva do Executivo,
Bernardi defendeu que, ao

aprovar tal projeto, os

vereadores também assumem

sua parcela de

responsabilidade sobre a

seleção das entidades e a

própria utilização do dinheiro

pelas mesmas, "Sei que não
•

estamos aqui para prejudicar
nenhuma entidade, luas penso
que o dinheiro está sendo mal
distribuído. O Lar da Criança,
com todo o trabalho que
realiza, só recebe R$ 5 mil,
enquanto que o Grupo de
Escoteiros ganha quase R$ 9

mil", criticou o vereador.
"Acho que este projeto é

polêmico, porque o Clic
recebe R$ 6 mil para resgatar

,

a cultura do boi-de-mamãor
I

Na minha opinião, quem

precisa de dinheiro é a Apae.,
os Bombeiros, o Lar da,

Criança e o hospital",
defendeu o vereador que,
no entanto, acabou
votando a favor do projeto,'.

,

assim como os colegas da'
, "

bancada do Pp, partido da
base aliada do prefeito,
Mário Sérgio Peixer (PFL)!
(Carolina Tomaselli)

"

\ I

,f
,
•
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A FAVOR: PAIS APROVAM A ADOÇÃO DOS NOVE ANOS DE ESTUDO.

•

. ,

,

KELLY ERDMANN

�. Crianças devem cursar

a 1 a série aos seis
,

anos a partir de .

,

fevereiro de 2007
f

; }ARAGUÂ DO .SUL A

exemplo do que aconteceu

durante os últimos três anos

nas escolas municipais de

[araguá do Sul, a partir de
fevereiro de 2'007 a rede

•

estadual também vai ampliar .

o tempo do Ens in o

Fundamental. Com a

t;ludança, as crianças passam
à freqüentar as aulas regulares
por nove anos seguidos ao

invés de oito, e o que antes

era chamado de pré-escola
agora ganha a nomenclatura
de 1 o série.

A alteração obriga os pais
a ficarem atentos para não

perder o momento certo .de
en c am inh a r os filhos às

instituições de e n s in o .

Conforme explica Deni

•

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

\�-.-�
'l-!dIA/

•

-

--. ,...--'JI.,
".,.

•

Crianças passam a frequentar o ensino regular a partir dos seis anos também na rede estadual
,

/

•

( O que você acha da'mudança?

•

"E muito bom. Quanto
mais estudo melhor. As

•

crianças já estão

preparadas para este
IM

. desafio".

.

. " -
.. " '. .

J

•

•

, . . . . - .

•

Adilse Correa, 36 anos,
doméstica

"Tendo em vista que o

ensino público não é de
boa qualidade, a

mudança é bem vinda".

Zigmar Raeder, 44 anos,
artesão

,
•

"Acho ótimo. Quanto
mais tempo a criança
passar na escola
melhor para ela".

,

. Valdecir Draeger, 29 anos,

operader de máquinas

•

-

•

1
"Primeiro achei que
seria prematuro

demais. Só que por
outro lado, vi que o meu

filho vem se

desenvolvendo bem".

! Luciana Granemann, 24

anos, costureira

,J I

Rateke, responsável pela
Ge r ê

n c ia Re g io n a l de

Educação de [aragua do Sul,
procedimento .vale somente

para os estudantes que
c om p l e t a r e m seis a no s de
idade até 1 o de m ar ço do

/ .

proximo ano.

Ain d a s em saber
exatamente como a transição
vai ocorrer, a pedagoga Ivete

Schauffert, comenta que está

preocupada COIU a adaptação
dos a lu nos. "Eles podem
c h e g a r mu it o im a tur o s à

escola regular, melhor seria
t e rm in ar UIU ano depois",
enfa tiza.

-As in d a g aç
ô

e s sobre o

a s s unt o vão a lé m e Ivete
acredita que o sucesso dessa

mudança vai depender dos

próprios professores. Para
ela é im p o r t an t e a

utilização de atividades
lúdicas para transformar o

dia-a-dia das c rian
ç
a s em

algo divertido, deixando-as
felizes dentro do ambiente
escolar.

O municipio seguiu esse

caminho e desde o começo
, de 2004 somou UIU arió ao

Ensino Fu n dament a l s em

abandonar a liberdade dada
aos 110VOS alunos. Segundo
Rosa Arriecke , diretora da
Escola de Educação Básica
Waldeillar Sc hm i t z ," 110

Bairro Ilh a da Figueira, o

mornen to é d.e estudos para
construir, aos poucos a'

proposta ideal' a partir da

capacitação dos educadores.
Mesmo assim, ela considera
a modificação um benefício.

"Os projetos pedagógicos
precisavam sofrer mudanças
para a c o m p a n h a r as

,

•

.
I

necessidades -

cornp le ta .

. ,.,El11'" 20,06"

. "

a t u a i s ,

á.s ,33
in s t it u içô e s do rnun ic íp io
receber am cerca de 1.400
crianças matriculadas no 1 º

ano. Para 2007, o ser retário
de Edllcação,·, .n

é

s i o

Al e x a n d r e , e s t ima que
serão pelo m e n o s 1.500

ingressantes corn seis anos

de idade. Já na rede

estadual, Delli Rateke não

acredita ern urn a ume n to

significative 110 número de
alunos. Ao todo, as cinco

cidades (J a r a g u
á

,

Massaranduba, Schroeder,
Co r u p

á

e Gu a r a m
í

r
í

m )
cobertas pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional
contam corn 28 escolas.

PARTICULARES

Corno a àdoção l10S nove,
a n o s de Eris

í

no

Eu nd arn e n t a l ¢ u m a lei
federal e' ela a u t o r i z a a

m u d a n
ç
a até 2010, a

m a i o ri a das i n s t i t u i
ç

ô

e s

particulares vai aprove itar

o ano qlle vem para facer
/

adaptações. E o caso os

colégios jangada e São Luís.
Ern ambos as crianças só

d e v e m ser s orn a d a s ao
, .

projeto a partir de 2008. Já
os estudantes matriculados
110 Ev a ng

é l i co podem
aguardar mais UIU pOlICO,

porque a administração da
entidade ainda não definiu

quando passa a integrar a

proposta, .Ao contrário, a

. escola Cangu ru inic ia as

alterações pedagógicas ern

2007, por
é

m, de mane ira
•

progresstva.
•

•

\j.,

1\
'f

,

,
,

./ de I6.jan.01 a 15.fe'V.07
.

./ auras de z- a s-,
,

..; 3 x R$ 190,00 � tI cheque.

.../ materiallncluso •

•
, 1í I

.' !À
I I
1

.

.

J
I

.

"..
,

I
1

-

Q)
>
,-

z
•

,
,

Rua Domingos da Nova, 227
.

(em frente à Circuito Veículos)
fellows@netuno.con);br

,

,
,

IOI'OMAS ,
. ,

•

• FALECIMENTO
, .'

,

Faleceu às 17:00h do dia 16/11, o senhor Davi Siqueira, com idade de
47 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Nereu Ramos e o ;

. ,

sepultamento no Cemitério de Nereu Ramos.

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,158 2,160 "

PARALELO 2,250 2.350 "
__ , , 1- •• ,.., __ • • __ • _

2,110 2,260 11

EURO
VENDA .

TURI:;Mú
0,525 .

Ie

I PONTOS 0.789OSCILAÇÃO •

•

At BOVESPA
-1------- -- ----

II DOW JONES (N. Yo�k.�)_.+�12,�,34=2__-+�0�%3=Oo/c�,__
Ie MERVAL (8. Aires) 1.886 ° 24'Y,

40.941 -0,23'10

R$895,50
III NIKKEI (Tokio) 16,951 1390/,

•

•

, ."

1

.._..'

,
,

,
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AD,RIANA BALQISSARELLI/CNR/ADI
,
,

Presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Manoel Abreu, afirma
que , desde as' últimas eleições municipais, a Justiça dá

dérnonstração clara de coibir abusos de poder econômico. Para
ele, as últimas eleições foram difíceis justamente por focarem
a questão da ética. E resultaram em avanço democrático. Para

,
.

consolidar, entretanto, o respeito às leis e ao bem público,
'I

desembargador aponta a necessidade do Congresso realizar,
, '

finalmente, a reforma política. Em SC, Abreu elogia a atitude

d� Luiz Henrique de renunciar ao governo para concorrer ao

segundo mandato.
, ,

Quemé
PEDRO MANOEL ABREU, 56 anos, é desembargador
ptesidente do Tribunal de Justiça. Nascido em Santo Amaro

,
'

da Imperatriz, na Grande Florianópolis, morou em Bom Retiro,
na Serra Catarinense, onde até hoje reside parte da família

, ,

dele. E bacharel em Filosofia e Direito pela Universidade
I

,

Federal de Santa Catarina. Na metade do ano, em razão de
,

viagem internacional do governador Eduardo Moreira, chegou
a assurnir o Governo de SC. Concedeu esta entrevista a Central

,

de Notícias Regionais/Afrl na última terça-feira, no gabinete
I '

que ocupa no nono andar do Palácio da Justiça, com ampla
I

vista para a Baía Sul, em Florianópolis.
,

I
j
,

,

,
,

I

I
I

,

CNR - Como cidadão catarinense, qual a avaliação do sr, sobre o processo
eleitoral recente?
Pedro Manoel Abreu --Eu acho que o Brasil enfrentou, provavelmente, a

eleição mais difícil. Há, inegavelmente, Ulna questão ética colocada na pauta
política. Nunca houve tantas denúncias de corrupção, mas acho que o eleitor,
de alguma forma, equacionou COIU sabedoria esse momento político. Acho
que o País deu uma demonstração efetivamente de sabedoria política, não se

pode jamais subestimar o eleitor, e tenho certeza que nós consolidamos o processo
democrático. Nós ternos uma imprensa livre, 110je uma imprensa investigativa,
'I '

que traz continuamente informação para que o cidadão tenha uma leitura
clara das questões da adrnmistração. Mas também 11á a evidência de que é

necessária Ulna reforma política para equacionar essa crise que estaria nurn

.ponto de esgarçamento, A reforma intentada para a eleição passada é muito
tímida. Espera-se que o Congresso realmente agora priorize essa reforma política

REGULAMENTO
NOCUPOM

•

•

•

., .""
.

para que alguns dos defeitos do sistema atual sejam efetivamente erradicados
da vida pública do país.

CNR- Quais são estes principais defeitos e, portanto, quais as direções
que a reforma política exigiria?
Abreu - Tem algumas questões que são pontuais. Eu acho que, de alguma
forma, já se avançou bastante na questão por exemplo da limitação dos partidos

,

políticos - a chamada cláusula de barreira. Nós ternos um problema gravíssimo

"Historicamente, não se faz democracia
sem imprensa livre e sem Judiciário forte"

que é a infidelidade partidária. Me parece absurdo que alguém se eleja por um
partido e, no curso da legislatura, venha a mudar duas ou três vezes, ou que

pequenos partidos sejam de aluguel, COlno a prática política tem demonstrado.
Há a questão sempre discutida do custo das campanhas políticas. Enfim,
parece que a reforma passa pelo fortalecimento dos partidos e estaria a exigir ,

Ulna postura mais ideológica e fundamentalmerite mais ética dos políticos.

Com relação aos principais valores republicanos, como o respeito às
leis e ao bem publico, o atual governo tem sido instrutivo? Os tem

aperfeiçoado?
Abreu - Essa é Ulna questão muito grave: o que se espera dos dirigentes é que
eles dêem exemplo na vida pública. Aí, 11ÓS voltamos à' questão ética,
novamente, Espera-se que haja o respeito à lei, que o cidadão efetivamente
encontre nos seus dirigentes uma referência.

O mensalão tem sido classificado como' o caso mais explícito de

corrupção no país. Há uma tendência, contudo, de que os crimes sejam
prescritos, que ninguém seja punido. Como o sr. avalia, por que aí

justamente entra a prerrogativa do Poder Judiciário? ,

Abreu - Eu acho que num momento de crise corno este, o Judiciário se
, ,

fortalece. Porque apesar dos problemas que ainda temos, principalmente, de
morosidade e de dificuldades estruturais, sob o ponto de vista ético, os avanços
que ocorreram nos últimos tempos ern relação à administração e à Justiça,

'Aretorma política deve fortalecer os partidos,
exigir postura mais ideológica e mais éncados

políticos"

também vieram para o Judiciário. Ainda que, eventualmente, de cima para
baixo. Corno a questão do nepotismo, que foi recentemente equacionada em
nível aacional, pelo ConselhoNacional de Justiça, mas que em SantaCatarina

já havia a vedação dessa prática há mais de 13 anos, por.lei estadual. Hoje, o
Poder Judiciário, com relação a estas práticas política, contudo, esbarra em

questões corno a imunidade parlamentar. Embora a lei tenha avançadomuito
em atribuir responsabilidade aos parlamentares quanto aos crimes comuns,

ainda há mecanismos de evasão de responsabilidade. E há práticas que não

passam nem pelo imaginário dó legislador. Porque a corrupção e o processo
político têm uma, dinâmica que, às vezes, o Direito não acompanha. Mas
exigem uma reflexão e normatização atenta e permanente.

Pode-se dizer que o problema continua justamente na falta de punição
da, corrupção? O conjunto de leis tem mecanismos adequados para
isso?
Abreu- Acho que tem, a Justiça Eleitoral tem dado uma demonstração
fortíssima, digamos, de postura legislativa. Se você observar o pleitomunicipal
das últimas eleições - eu fui corregedor eleitoral aqui em Santa Catarina - nós
tivemos centenas de processos de cassação de prefeitos e vereadores. Os tribunais
do país inteiro fizeram uma verdadeira faxina, principalmente por abuso de

poder econômico, nas hipóteses, principalmente de reeleição. Que ainda, eu
acho, é a forma mais explícita de possibilitar a prática de abuso de poder

A '

econormco.

Neste sentido, Santa Catarina viveu uma situação única••.

Abreu- (interrompendo) De pôr eln prática, exatamente. Santa Catarina, e
os estados do Sul de maneira geral, eu diria que têm uma postura quase

européia ern relação às questões da administração e da política. Aqui é
extremamente louvável a postura do então governador Luiz Henrique da
Silveira, que renunciou ao cargo exatamente para que a reeleição não fosse

I

DES DEl 926

,

, , . .. ,,

O CORREIO DO POVO
•

•

,

afetada pelas questões da administraçâo,

E que tenta, inclusive, levar, esta proposta, por meio dos deputados
eleitos, ao Congresso Nacional. O sr. acha que seria pertinente?

UL

Abreu - Acho que sim, a manter-se a reeleição, acho que este afastamento
deveria ser compulsório.

b
O Poder Judiciário catarinense mantém a característica de sell::j-

�.

precursor, inclusive com a implantação de juizados especiais para dar •

,.

conseqüência à Lei Maria da Penha. Nos últimos dias, ocorrerani-'
prisões e mortes de acusados de agressão a mulheres ...
Abreu - Isto é surpreendente, porque o nosso Estado não tem tradição de
crimes tão violentos ... A questão da violência doméstica, à mulher, i I
principalmente, é um fato gravíssimo, cultural, que muitas vezes se esconde,

I '

nas relações afetivas. As mulheres, muitas vezes por insegurança social, /

financeira ou afetiva, acabam se submetendo a uma série de violências que!
não pode ser tolerada. Esses juizados permitemalguns mecanismos legais que»)
dão a proteção necessária à mulher, quebrando, digamos assim, a lei da}'
desvantagem que ela leva neste tipo de conflito - que se deseja superar"
rapidamente, até pela eficiência destes juizados. )'J

,--I, .

,

Mais aí o problema cai no sistema penitenciário. De fato é o grande),

, ,
, ""O que se espera dos dirigentes é que eles dêem

exemplo na vida pública" ,

,
J ,

.

I
•

gargalo?
" I

Abreu- E, é o grande gargalo. E atormentador você conversar com juízes' '

que atuam no crime, principalmente ern execução penal ... As nossas prisões, ,
,

via de regra" são depósitos de presos, não 11á nenhuma política efetiva def,

recuperação. Nós temos problemas seríssimos de vagas. Já tivemos, em passado"
recente, situações absurdas do juiz ter de, para prender alguém, soltar alguém, I

Muitas das prisões, se submetidas a exame rigoroso do serviço de Saúde,
Pública, seriam interditadas. Então, isso, demonstra que tern que haver um
investimentomuito forte do Estado na construção de 110VOS presídios e novasr I

. ." .

pemtencianas.
•

. 0''-'"

O sr. mencionou no início di! entrevista: a imprensa acabou recebendo'
uma série de críticas com relação às eleições, principalmente
presidenciais, e ao resultado delas; Qual sua avaliação?
Abreu - Eu acho que a imprensa cumpriu um papel admirável, tern feito um
trabalho profissional, investigative, e o que é absurdo é o que acontece agora.>
esta ameaça a jornalistas, esta tentativa de intimidação ou de qualquer tipo]
de controle. Historicamente, não se faz democracia sem imprensa livre e sem.

'- '

Judiciário forte. ff
,.

. 1
O próximo governo de Luiz Henrique terá maioria na Assembléia",, ..

Como o sr, vislumbra as relações entre os três poderes no segundo
mandato?
Abreu - Nós temos, claro, algumas demandas irnportantes: ano que vern
retomaremos o projeto de incremento de receita para o ]udiciário, nós temos

"

"As nossas prisões, via de regra, são depósitos
de presos, não há nenhuma política efetiva de

recuperação. Nós temos problemas serísslmos
de vagas"

que investir mais. Santa Catarina, numa relação PIB/despesa pública, é o

que menos investe, se não me engano, 0,470/0 do PIB. Nós melhoramos um
pouco, mas ainda é muito pouco para que tenhamos um número de juízes e

um tribunal compatível com 9 nível de desenvolvimento político-social do
Estado de Santa Catarina.

O Brasil e.Santa Catarina, enfim, na sua opinião, terminam o ano

melhor do que começaram?
Abreu - Acho que pelo menos commais esperança. Com novo ano há sempre

\

uma expectativa de que o país possa crescer mais, que haja maior distribuição
de renda e que os indicadores sociais melhorem. Se 11ÓS tivermos efetivamente
um paísmais justo, éom,mais educação, mais saúde, mais renda, evidentemente
teremosmenos conflitos, menos violência e mais paz social.

.

•
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CLASSIFICADA: ESPERANDO A DATA

,

JULIMAR PIVATTO
PIERO RAGAZZI DE FREITAS

� Depois da disputa
da terceira etapa, as
iaraçuaenses ficaram

,

com o quarto lugar

t!,
'ill"".

}ARAGUÂ DO SUL - COin
duas vitórias e duas derrotas
(todas por 3 sets a O), a equipe
jaraguaense da ADV /FME
conquistou a vaga para a fase final
do Campeonato Catarinense de

, .

vôlei feminino infantil. As
comandadas do técnico

Henrique de Oliveira venceram
.:

•

a equipe da Eliane e do Bonia/
[oinville, e perderam para Nova
Trento e Furb/Elumenau. A
terceira e última etapa da

competição terminou ontem, em
[araguá do Sul e deixou a ADV
COIll a quarta melhor campanha
da competição.

Segundo o treinador, a queda
de rendimento nesta terceira

etapa era esperada, já que foi
dado ênfase 11a preparação do

, ,

adulto e do juvenil. "Agora
teremos uln bom tempo para 110S

preparar para a fase final.
Acredito que ternos chances de

. brigar pelos primeiros lugares",

11·

,�

"

"
..

" . ,

.

•

. ,

.â.�"".f. '" ,a .� " ""ilJ,

Vôlei feminino jaraguaense (uniforme escuro) perdeu para a Furb, mas se garantiu na final

sobre as derrotas, que foram

justamente as duas últimas

partidas disputadas. "Algumas
atletas se contundiram e tive de

comentou. Para o treinador, fora
a Furb e o Barão, ambos de

. Blurnenau, as outras quatro

equipes fillalistas' estão

praticamente no 111eSIllO nível.
"Estas duas equipes têrn urn

certo favoritismo, 111as a disputa
promete ser bem equilibrada";
avaliou-

Oliveira também comentou

treinador, A fase final da

competiçâo será emBlumenau, no
ginásio da Furb, ainda sem data
definida. Além das jaraguaenses e

dos dois times de Blumenau,
também se classificaram para a

fase finalGuaraciaba,NovaTiento
e Joaçaba. AADV/FME compete
COll1 apoio da Academia Corpo e
.... )l',A'-" '�'�.' 0,1 !.,�',_ ,")

Mente.
.

•

jogar com um time mais 110VO.

, Além de sentir este peso, também
sentiram a falta de ritmo de jogo,
já que estávamos há um born

tempo sem competir. Por isso, o
,! ) ,

rendimento foi baixo", explicou o

. .

Triatleta jaraguaense quer manter a liderança do estadual
· JARAGUÂ DO SUL - Líder 11a

categoria 25/29 anos, o triatleta

jaraguaense Fernando Radünz
defenderá a primeira colocação
no Campeonato Catarinense de
Triatlo. Neste domingo, ele

participa da 4" Etapa da

competição, 11p. cidade de

também rne lhorar :

o

desempenho 11a colocação geral,
já que 110 ano passado terminou
ern décimo lugar. Atualmente
ele ocupa a sétima colocação
corn 153 pon tos e pode
terminar a competição entre os

cinco melhores. A etapa deste

fim de semana, denominada
Triatlo de Palmas, terá transição
na Alameda dos Vinhedos,
junto à passarela do meio da

praia. O ciclismo será na

Avenida lrineu Bornhausen ern
oito voltas na Rua das Mimosas
e lpê Roxo elll cinco voltas.

Governador Celso Ramos, na
Grande Florianópolis. Serão um

quilômetro de natação, 31 de
/

ciclismo e sete de corrida. Unico

represen tall te j a raguaense ,

Radünz qller defender o título da'

categoria conquistado ern 200.5.
Além disso, o triatleta quer

I

"

"." .'

,

,

Palestra
Evento Fantástico para
Mulheres que tomam
atitudes e buscam a

felicidade
(om fII.Il:£0:D cr'·�

A diva do cuto-esttme e do sensualidcde

Palestra
Evento Fantástico para
Mulheres que tomam .

atitudes e buscam a ��::;;;;�
Ielícidede

(om� .

'L.:'"""
A di�Q do cute-estime e ou sensunlldcde

)
1

•

,.11..., í,Y.:l/1/i"l
1 fJJ..!J�

,
•

•

-'-�'(""
,

•

r!b�(li!,[{bmamnGJ�c!loo
,

• Se tornar uma mulher mercante e inesquecíveb
• Adquirir mcis for�o e confiQn�CI diante des desofios;
• Conlleter dico$ PQro i"Ien$lfiçar �eu poder feminina;

,

• AUn1011tar SUQ confionçQ li autOwestimo; �'"=��
• Dehtar sou amor enlouquecido do p,aixáo Q desejo;
• Transformar sua vida para melhor Q sor feliz;

QJlJi!IICX!l1'i0llC.!l_!ill"�l�limfl\ir1ijj�SJ

• Se temor umo mulher mercante o inesquecível:
• Adquirir móis força o oonflQ"ça diante dos desafios;
• Conhecer dicas para Intensificar seu poqer feminina;
• Aumentar sl,Ja confiança II auto-estima;
• Deixar seu amor enlouquecido do paixão o desejo;
• Transformor sua vldo para molbar o sor follz;

.IJUll!�IlJ�

ApOlO'
_ II _,_

Sall11 SchUIUQn
Apolol

.'

'

.. ,_.1,1__
&thtl Sclla,iI!n
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•

Juventus
A equipe juvenil do Juventus está bem perto da final do Campeonato

,

Estadual da categoria. Hoje, no João Pessoa, eles enfrentam o

Guri, de Balneário Camboriú, na partida de volta da semifinal. No

primeiro confronto, na casa do adversário, o Moleque Travesso ,-;'\
_', .

venceu por 3xO e hoje pode perder até pelo mesmo placar que se
garante na decisão. Já o infantil também segue fazendo bonito. Na
quinta-feira, o Juventus esteve em Balneário Camboriú ,enfrentando u.

o Balcam, e venceu por �xO, com gol de Jackson. A equipe ocupa n.,

a quarta colocação no Grupo B com 11 pontos. :

Amistoso
Hoje, em Itajaí, haverá um

amistoso de atletas da região
contra o Marcílio Dias. O time
será comandado pelo técnico
Itamar Schulle, que fará algumas
avaliações para saber se algum
deles poderá ser aproveitado na

equipe no ano que vem. O jogo
será às 10h30, no Estádic da
Natalense.

[ '>

Festival ,

",, .

Ainda em Guaramirim, hoje a ,:1:

partir das 15h, tem evento para ,�,
os amantes da capoeira. O 10 "

�1
"

Festival Municipal de Capoeira ,

'. I

acontecerá no Ginásio Rodolfo -/�,
" ,

Jahn. Na oportunidade, haverá ">

formatura de cerca de 100 novos . �(j

capoeiristas da cidade e ,�.r,
também de Jaraguá do Sul. ',ri

Outros eventos culturais . li)
também farão parte do evento. . �

,M
, ,Novo juiz

O site Lancepress divulgou, na

última terça-íeira, que o árbitro
carioca Wagner Tardelli está
deixando a Federação Carioca
para se integrar ao quadro da
Federacão Catarinense de

,

Futebol. Segundo Tardelli, "a

proposta financeira foi muito

positiva". Nada é confirmado
oficialmente ainda, mas tem
torcedor que não gostou nada de
saber disso.

Hipismo
Dia 9 e 1 O de dezembro, a

Sociedade Hípica Jaraguá, que
fica às margens da BR-280 que

. liga Jaraguá dó Sul à Corupá,
sediará uma etapa do ranking
estadual de hipismo. A

apresentação oficial do evento
aconteceu na última quarta-feira,
com uma exibicão de saltos na

,

sede da hípica.

,

.(
"

'J,

•

Guaramirim
Hoje, no campo do Seleto,
acontecem as semifinais do

Campeonato Varzeano de
,

Guararniam. As 14h30, o B'eir.a Rio
enfrenta o União/Jagunços, na
primeira partida. Logo depois,
entram em campo Cruzeiro e Barro
Branco. Os vencedores dos
confrontos se enfrentam na decisão
marcada para o próximo sábado, 25.

Classificado
o Brasil encerrou ontem a

participação na tase
classlticatória do torneio de
futsal da oitava edição dos Jogos
Sul-Americanos. A equipe

. confirmou o aproveitamento de
1000/0 ao bater a Venezuela por
10xO, em jogo realizado no

Ginásio Poliesportivo Municipal,
em Mar del Plata, Argentina. ,

.

L_ � �.,

. -

EDITAL DE CONVOCAÇAO
, ,

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
,

.

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
. e do. Mobiliário de Jaraguá do S.ul, Guaramirim, Corupá,
Schroeder e Massaranduba, convoca todos os Associados,
em pleno gozo dos seus direitos sindicais, para se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária, 'que realtzar-se-á. no dia 30
de novembro de 2006, às i7h em primeira convocação ou às
IBh em segunda convocação, com qualquer número de
associados presentes em sua sede social, na rua Presidente

Epitácio Pessoa, 345,na cidade de Jaraguá do Sul, SC, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- Suplementação da. proposta orçamentária do exercício de
2006.
- Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto 'da
proposta orçamentária para o exercício de 2007, juntamente
com o parecer do Conselho Fiscal.

.

JaragtJá do Sul , 20 ,de novembro de 2006.
Riolando Petry - Presidente.

1

COMUNICADO ,)

Relata-se que a comunicante que a vítima em questão, seu marido, o
qual faleceu em acidente de trânsito, juntamente com o mesmo

encontravam-se 06 blocos com notas fiscais de serviços, dos nO 001 a " '

300. E todos livros de registros fiscais que foram extraviados na data ,.

-
.

em supra, no acidente da vítima. Blocos de Notas e Livros de Livros de "

Registros em nome de T. Bogo Representações. Conforme boletim de ':;
ocorrência 1.431/2.004. Era o relato. '.11' .

"'Obs.1 Levar talberes.

I

• •

- \

I.
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PREPARADO: ATRÁS DO TETRA
•

• •

•

JUt.lMAR PIVATTO

.., Segundo o médico do
clube, só um problema
de última hora tira
o goleiro da partida •

SÃO PAUW (SP) - A torcida

quer e ele também. Rogério Ceni
tem tudo para erguer o troféu de

.

campeão amanhã e também

aparecer na foto do título. Se

recuperando de uma contratura

na: coxa direita, ele treinou com

bola ontem e deve reforçar o

tricolor paulista na partida
decisiva C011tra o Atlético-PR,
asnanhã às 16h, noMorumbi. Se o
5,8:0 Paulo vencer, conquista o

título brasileiro pela quarta vez. A
última vez que o tricolor paulista
conquistou a competição foi em
1991.

Segundo o médico e

superintendente do São Paulo,
Marco Aurélio CU1111a, Rogério
está praticamente confirmado
como titular. "Do p011tO de vista

clínico ele está bem, a lesão está

cícatrizando de forma satisfatória e

só um problema surpreendente, de
última 110ra, o tiraria do jogo",
comentou.O goleiro e capitão está
sem jogar há duas partidas, depois .

Rogério só joga se estiver 1000/0.
TREINADOR O

campeonato ainda não acabou,
n1as Muricy Ramalho já pensa no

· futuro, O contrato do treinador
termina no final deste ano e o

110me do.Mano Menezes, hoje 110

Grêmio, chegou a ser comentado
nos bastidores. Mas Muricy quer

permanecer no'comando do São
•

Paulo. "Não conversamos nada
•

ainda. O mais importante no

momento é o título. A 110ra que o

São Paulo'quiser conversar, vamos
conversar. Eu tenho vontade de

permanecer", disse em entrevista

àESPN BrasiL

Muricy também alfinetou
· alguns colegas de trabalho, quanto

,

·

ao estilo de trabalhar. "As vezes,

sinto preconceito. Acho que não

é umbom temo, Ulna boa gravata,
ou um b0111 papo que vai definir a

competência do treinador. Tern
uns que gostam de falar de si

mesmo, de falar bonito, e não
. ,

Amanhã
16h - São Paulo x Atlético-PR
16h:_ Paraná x Internacional
16h - São Caetano x vasco
16h - Juventude x Palmeiras
18h1 0- Botafogo x Goiás
18h10 - Cruzeiro x Santos
18h1 O - Fortaleza x Ponte Preta

,

•

�'"
. �'If/iT

••

''!l._
" I

de ter se contundido em um treino
. recreativo. "Nossa decisão foi
acertada: ele ficou fora de duas

parridas muito difíceis, teve tempo
para descansar bern e deve voltar

plenamente recuperado",
completou Cunha, dizendo que o

treinam", afirmou. O técnico
também disse que prefere não ir a
programas de televisão. "As

pessoas precisam 0111ar o trabalho
do profissional. Ternos que parar e
rever o que o cara faz durante todo
esse ano. O discurso apaga um

monte de coisa. No futebol, as

pessoas não sabem nem 100/0 do

que passa em um clube", concluiu.
Classificação

..

.

Col.
•

J D SGT' pr. V 1= GP GC
1° -

.Paulo 7� 35 21 1n 4 63 31 32
2° Internacional At:; 35 19 a 7 47 30 17
3° Grêmio 81 35 18 7 10 58 43 15
4° Santos sa 35 17 8 O 53 33 20
5° Vasco 'i4 35 14 12 I� 55 49 b

.

'46° Paraná 1:;':1 35 16 5 53 49 4

70 Finueirens 'in 35 13 1 1 1 46 43 ;j

80 Hamenco
,

35 14 4 40 427 -
-

9° Cruzeiro 49 ' 35 13 10 It:: 48 41 (

10 Botafono 49 35 13 10 It::: 49 45 '4
110 Corinthians 48 35 14 6 10 35 42 -(

I� Goiás 48 '35 l,j 9 10 54 4b o

13° Atlético-PR 46 35 lj . 7 10 . 58 so L

14° Palmeiras '" 35 12 7 10 54 62 -tj

15° Juventude 43 35 12 7 10 36 45 -9
16° Fluminense 40 35 10 10 lo 44 55 - I

17° Ponte Preta ':lA 35 10 8 I { 44 60 - b

180 São Caetano 36 35 9 9 1 ( . 36 46 - u

19° Fortaleza 31 35 6 13 10 35 60 -LO

20° Santa Cruz 28 35 7 7 LI 38 68 -=3U
.

�

Il BRASllEIRAO SERiE A

Hoje
18h1 O - Flamengo x Figueirense

.

18h1 O - Grêmio x Santa Cruz
18h10 - Corinthians x Fluminense

FUKUOKA (JAPÃO) - Depois da
vitória por 3 sets a 1 diante de

.

Cuba, na estréia do

Campeonato Mundial de vôlei

masculino,' a Seleção Brasileira

já pensa no próximo desafio.

Hoje, às 3h (horário de

Brasília), os comandados de

Cara.uá Volkswa.en no Sal60 do Automóvel M1ANI!

,.

t';I'I1 1'\'fl'II.I\' 1'1'11111(11) Ill' tllli'I,'�i'I}ljlt,'j\l) ti
Itl'II�' !I,' ('t 1I1l.'I'��Í1 ill,II'II)� "�I ilk�"'H�I,'lli
l),111!11 í'l�ll}�iíí l\ill�.IIII.lr II}ll'l'llll il,) "t)IIII�I�
I' �11'II'�tfl.llll\ 1.111 \/íjl��I\'ll},\I'ld ilfH'�"o�'Jllil
1 HI I 'I), 1'�lhll'I"!HI :'vt:iili (il)!)� (})iI'I'lIH Clt'l"l
tin t'nrrH�lni \';llh�\\'iI!�í!lrl II�l ,Inril,(llil !It.
,Snl .!I� n!I'\'!I� \'VilI11!)� \1111��\\'tI�1 H '1111)
liPI';1�1 11�'�,iIIHlhl� il.l) 1111'I'fillll) ilHI'll)lf
1.l'il�il�'h'I)IHIl'iHI.i'i11 �II) /\llillllll'l\'PI, .

! li! jiHI) 1!IHtl¥I.!,�) illr!\'lIfltll' I' ;!!lill'IH�' It,.tIS,
IHIH;'llllt!lllí i Ilil!')1 f,{1){)� Ili.·';l. \>'! llk�\\n'l"!j, ,

I \�
"
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O CORREIO DO POVO
,

Diretoria admite que Tevez é
,

sonho distante no Flamengo

•

•.....
,

,
.

,
,

.

.. , . -"_ '_ .

Carlos Alberto (D) está muito próximo de acertar com o Flamengo para 2007

Rio de Janeiro (RJ)
Para o vice de futebol do

Flamengo Kleber Leite, a

contratação de Car1itos Tevez
é

. complicada, mas não

impossível. Reserva no West

Ham da Inglaterra, o ex-ídolo
.. . "

cormti ano esta em uma

situação complicada, segundo
o dirigente rubro-negro, que
está em Londres, para
conversar com a MSI. "O
MSI não sabe ao certo o que
vai fazer com o atacante. O

grupo de investidores tem a

possibilidade de transferir o

atacante ao Real Madrid, ao

Inter de Milão ou ao Milan.
,

O MSI, porém, ainda está
indeciso. Eles acham que só

colocar o atleta em um clube
da América do Sul, poderá

,

desvalorizá-lo", afirmou Leite, .

em entrevista à Rádio TuPi.
O dirigente está na capital

inglesa para trazer reforços
para a Copa Libertadores.

Segundo ele, o Flamengo deve
anunciar norries só depois da
última rodada do

Campeonato Brasileiro, no
dia 3 de d ez.embr o. O

primeiro a ser confirmado é o

goleiro Bruno, que já defende
•

o rubro-negro e tem passe

Bernardinl10encaram a Grécia.
O principal objetivo diante do
fraco adversário, é pegar ritmo

de jogo. Em 16 confrontos
C011tra os gregos, foram 14
vitórias. NoMundial, as equipes

,

se enfrentaram duas vezes, 1994
na Grécia e ern 1998110 Japão,
com duas vitórias brasileiras.

•

Se o Brasil vem de vitória por
• •

3xl, a Grécia vern de derrota

para a França, pelo mesmo

placar. "Vencer na estréia foi

importanre. Mas agora nós

vamos ter quemelhorar o nosso

saque, bloqueio, defesa e criar
. .

mais chances de contra-

ataque", disse o técnico
Bernardinho. Para ajudar o

Brasil diante dos gregos, dois

"espiões": o ponta Dante e o

levantador Marcelinlio, que

vinculado à MSI.
Outro que está b em

próximo de urn acerto é o

m e i a Carlos Aberto. "Na

realidade, o encaminhamento
é nessa direção. Hoje
(ontem ) , v amos ter uma

reunião que pela primeira vez

vai envolver o Pini Zahavi e

essas decisões envolvem o

Car los Alberto ", disse o

diretor Hélio Ferraz. O
técnico do Flamengo, Ney
Franco, disse que esta em

contato direto com Leite,
.

sobre futuras contratações.
"Ternos boas perspectivas,
mas só ele vai falar sobre isso,

Estamos proibidos de falar

qualquer coisa fora do clube",
afirmou .

Outro dirigente que está
na Europa é o supervisor de
futebol, Eduardo Manhães,
queestaria negociando vários

jogadores formados nas

divisões de base e não estão

nos planos do clube para
2007, como Gilmar, Bruno
Barbosa, Thiago, Fabiano
Oliveira, Marlon, Elan e Yuri.

,

Manhães também estaria

incumbido de acertar a

contratação do zagueiro
Moisés pelo Flamengo.

,
,

Depois da vitória na estréia, Brasil encara a Grécia
,

atuam no Panathinaikos, da

Grécia, time que forma base da
selecão adversária.

,

Segundo Marce linho, em

partidas contra times

tecnicamente superiores, os

jogadores da Grécia sempre
entram em quadra achando que
serão derrotados. Mas o discurso
do técnico grego, Konstantinos
Charitonidis, após a derrota

para a França nesta sexta-feira
foi diferente. "Nós estamos

jogando cada jogo por vez, e

vemos cada jogo de maneira

diferente. Mas definitivamente
vamos tentar vencer", afirmou'
o treinador no ginásio Marine

Messe, ern Fukuoka. No outro

jogo do grupo do Brasil, a

Alemanha derrotou a Austrália,
também por 3 sets a 1.

It
'
.
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LULA PRETENDE SE REUNIR
, '

COM OS GOVERNADORES DA
BASE ALIADA E OUVIR OS DA

OPOSiÇÃO. ® 82
\

CORTE PENAL ORDENA A
� .

PRISAO DO EX-DITADOR DO
,

URUGUAI, JUAN MARIA
BORDABERRY ft 84

DIVULGAÇÃO

• •

RECORDE: ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CRESCEU MAIS DE 7,95% EM OUTUBRO

•

Imposto de Renda é o

II,íder em arrecadação.
No mês, foram obtidos
R$ 11,918 bilhões,
crescimento de 10,50/0
em termos reais

I

,

na comparação com igual
mês de 2005. EJu relação a

setembro, cresceu 6,160/0.
A Receita Federal divulgou
nota na tarde de ontem

informando que o Imposto de
Renda continua liderando o

"

Outubro registrou novo

recorde na arrecadação de

impostos federais. Segundo
números apresentados pela

,

Receita Federal, o mês teve

arrecadação de R$ 36,004
bilhões, O valor, o maior

desde dezembro de 2005, é

recorde para os meses de
outubro. De scon t ada a

inflação medida pelo IPCA
,

(Indice de Preços ao

Consurn idor Amplo), a

arrecadação cresceu 7,950/0

aumento da arrecadação.
Sobre o resultado de outubro
de 2005, o total obtido caiu o

imposto aumentou, ern.

termos reais, 10,520/0. Nomês,
foram registrados R$ 11,918
bilhões apenas caiu o IR.
Entre os diversos setores

tr ibu tado s pela Receita

Federal, o destaque ficou
corn as remessas ao exterior,
cuja arrecadação saltou
107,840/0, para R$ 888
milhões. Entre as pessoas

jurídicas, sem distinção de
setor, houve pequena queda

•

,. ..

omercm vare IS a
,

"

O volume de vendas do equipamentos e material

para escritório, informática e
•

comunicação, com 25,67%.
"Em setembro, a atividade
de hipermercados,

I

supermercados, produtos
,

' alimentícios, bebidas e fumo

apontou alta de 11,04%
no volume de vendas em

relação a igual mês de
2005, respondendo por

pouco mais da metade
da taxa global do varejo.
Esse desempenho
refletiu, basicamente, a

melhoria do rendimento
médio do trabalho, bem como

o aumento do emprego com

carteira de trabalho assinada",
revelou a pesquisa.
No acumulado do ano, as

vendas subiram 5,830/0, e em'

12 meses 5,49%. (caiu
informações do Valor

Online)

/'. , . .

c, o m e rc i o va r e J 1 S t a

nacional cresceu 2,060/0 em

setembro elU relação a

agosto, com ajuste sazonal.
Subiram as vendas de móveis,
eletrodomésticos, tecidos,
vestuário, calçados,
supermercados, produtos,
alimentícios, bebidas e fumo.

,

Os números foram divulgados
ontem pelo IBGE (Institute
Brasileiro de Geografia e

Estatística) .

Em relação a setembro do ano

passado, as vendas no varejo
aumentou 10,10/0, com sete

das oito atividades

pesquisadas apresentando
alta 110 volume, com destaque
para h

í

p e rm er c a d o s ,

supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo,
com 11,040/0; móveis e

eletrodomésticos, 20,610/0, e

,

•

de 1,750/0. Na pessoa física,
foi registrado salto de 35,630/0.
O IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) -

,

, ,

importante parametro para
medir a atividade produtiva-,
apontou crescimento real na

comparação anual de 7,12%
em outubro, para R$ 2,502
bilhões. Destaque para o IPI
vinculado à importação, que,

saltou 20,54%.
.

Entre os d erna is itens

administrados pela Receita,
sempre na comparação 'real
CaIU igual período do ano

,

.

passado, o Imposto sobre

Importação cresceu 11,870/0, o
IOF (Imposto sobre Operações
Einance.iras) aumentou

17,26%, a CPMF - imposto do

.cheque - cresceu 19,30/0 e a
,

Cofins, 1,84%. (InvestNews)

,
,

Petrobras assina contrato com a petroperú
A Petrobras assinou ontem seis

contratos com a estatal

peruana de petróleo Petroperú
para trabalhos de avaliação
técnica (prospecção) na bacia
do Maranhão.' Os convênios

abrangem Lima área total de

prospecção de 5,7 milhões de

hectares, caiu um

investimento de quase US$ 1
, '

m ilhão. Eles permitirão
levalltar informação, técnica

atualizada para decidir 110

futuro 'sobre LIIU contrato de

licença de exploração.
A estatal brasileira está

presente no Peru desde a

década passada e produz
atualmente 15 mil barris
diários de petróleo e de gás 110

Lote X de Talara, .no Noroeste

•

•

do país. A empresa possui uma
pasta de explorações de 57,5
mil quilômetros quadrados,
distribuídos em outros seis

•

lotes. Um dos objetivos é o

campo de Camisea, no SLII do

Peru, que apresenta reservas

totais de gás natural de 425
trilhões demetros cúbicos.

,

Oministro de Energia e Minas

do Peru, Juan Valdívia, disse

Estatal brasileira deve investir em prospecção e produção no país vizinho

que o acordo fortalece a

estatal peruana, que voltará a

realizar trabalhos de
-

prospecçao.
No dia 10 de novembro, o

,

presidente peruano,AlanGarcía,
convidou a Petrobras a investir

mais na prospecção e produção
.

de petróleo no país e a construir

umapetroquímica. (EFE)

•

"

"A Petrobras acumulou lu'cro de R$ 20,7

,

bilhões no nove primeiros meses de 2006"
Almir Barbassa - diretor financeiro da Petrobras

,

, '

']i

,

,. , '

7,12%
,

,

Fiat quer prnduzlr 4% mais carros ne Brasil
O Grupo Fiat projeta
investimentos da ordem de
US$ 1 bilhão na América

Latina até 12008 e aumentar

em 4% a produção de carros

no Brasil. As informações
s
â

o do presidente da

empresa na América Latina,
Cledorvino Belini.
Presente na América Latina "

através de distribuidoras e

concessionárias, a Fiat

possui fábricas de veículos

e autopeças no Brasil e na

Argentina, "No Brasil, no

próximo ano, devemos

produzir 560 mil carros",
revelou 8elini,
acrescentando que o

,

numero representa
crescimento de 4% em

relação ao que foi produzido
este ano. No México, para o

lançamento do modelo
.

compacto Grande Punto,

o

Belini confirmou que a

prioridade da empresa é
fortalecer o crescimento
na América Latina, onde
investirá I bilhão de
dólares' entre 2.006 e

2.008,' "Temos hoje uma

cota de 12.,3% na região e

esperamos chegar a 20 I O
com uma participação de

,

mercado de 15%",
reforçou,

Na Yang vore encontra a mais completa coleção de •

linha Praia femililna, adulto e infantill como:
biquínis, maiôs, cangas, chapéus, bolsas, bem como

toda o linha Fitness em supplex como cQI�as,
corsórlos, bermudas, tops, regatos, maiôs para

nata�ão, tudo a preços de fóbrica.
'

, Além do linha praia e fímess, agora tambéml
vestidos e blusas em tecido light paro o dio-Clodia.

Venho conhecer.nossa lojo .

,

Fashion
Rua Berlla"k> ()ornbllSth. 43� Ila�lttlltll
Fone: 41. 321,5"32�O • Játitlluâ do Sill se

,.� .1-- •• _,._......._..._........_....�••__�..,.''''''''.. !'O,l;..,_� � ...
)

...._00<,;;.
___ .. A._ .....• __ •• rAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

•

•

2B I FIM DE SEMANA, 18/19 de novembro de 2006

•

NOVOS RUMOS: TUCANOS DISCUTEM REFORMA PROGRAMÁTICA E REGIO'NALIZAÇÃO D.9 PARTIDO

....Resultado das eleições
motivou os discurso pela
convergência e

regionalização. O
PSDB perdeu votos
em todo o país

Depois de anunciar que
não deixa o ninho tucano e que

quer "um partido mais amplo,
pé no chão e mais próximo do

povo", o governador de Minas

Gerais, Aécio Neves, defendeu
a reforma programática e a

regionalização das bases do
PSDB. As propostas têm sido
bem aceitas no partido, muito
embora o governador eleito de
São Paulo, José Serra, esteja
analisando a possibilidade de

, criar urna outra legenda, de

centro-esquerda.
Na avaliação de Aécio, a

derrota de Geraldo Alckmin

por uma grande margem de

votos no Nordeste é reflexo da
falta' de regionalização.
Segundo ele, um partido com

a importância do PSDB não.

poderia ter tão pouca inserção
e intimidade na região. "Não
considero uma derrota do

,

Geraldo, mas' do PSDB",
ponderou, reforçando a idéia

J

de construir uma legenda
plural nas decisões e nacional
na sua estrutura.

A opinião de Aécio é

compartilhada pelo senador
,

Alvaro Dias (PR), para quem
o PSDB deve reconhecer a

importãncia política das

lideranças regionais vitoriosas

nas urnas. "Não 11.á como se ter

. um partido nacional forte com

força prevalente de apenas dois
ou três estados sem se'
reconhecer as lideranças

DIVULGAÇÃO

" '

''"*;
,

Aécio é o principal defensor da "reforma programática" do PSDB

partido.
ESTRATÉGIA O

federal, o número de

governadores e a quantidade
de votos em todo o país. Na
'expecrativa de reverter o

quadro, os tucanos querem
,

"balançar a roseira, com uma

pauta mobilizadora e que crie

convergência". (COIU
informações do G 1 )

•

IZ

discurso quase uníssono pela
A '

convergencla e

regionalização do PSDB foi
motivado principalmente pelo
resultado das eleições. O

partido, assim COIUO o aliado
PFL, reduziu a bancada

. . "

regionais , argumentou, sem

conseguir esconder a crítica ao

domínio de São Paulo e de
Minas Gerais na estrutura do

uer se encon rar

O presidente Lula (PT)
informou que fará, na

, '

prOXllua s eman a , uma

reunião ampla com todos
os governadores eleitos e

,

reeleitos da base aliada e

'que pretende t ambém
ouvir os da oposição. A
idéia é dar início à

discussão sobre a melhora
da capacidade de
investimentos do Estado e

a nova Reforma Tributária,
que deve ser proposta pelo
governo federal.

O anúncio foi feito ao

gove rn ador reeleito da

Paraíba, Cassio Cunha
Lima (PSDB), que se

reuniu com o presidente na

quinta-feira. Ont em , Q

governador, o primeiro
oposicionista a se encontrar

COIU o presidente após as

eleições, disse qu e a
, � .

opo srç ao tem canars

abertos de diálogo caiu

Planalto.
"Não ·11á nenhuma

obstrução ao diálogo com

o PSDB. O povo 11.0S deu
novame n te o papel de
partido de oposição, l11a8

não de oposição ao país",
discursou, negando os

boatos que deixará o

PSDB.
Lula 111e disse que está

sentirido o ambiente

1

• DIVULGAÇÃO

,

melhor para negociar com
os governadores "porque
não disputo a reeleição".
N a oportunidade, o

presidente reforçou a

promessa de construir uma

usina de biodiesel na

Paraíba.

Estado de saúde de Ramez Tebet é crítico
,
,

O senador Ramez Tebet

(PMDB-MS), 70 al1.0S,

continua inconsciente e seu

estado de saúde é

considerado crítico. O

parlamentar está ern casa, ern

Campo Grande (MS), desde
a noite de quinta-feira, .

quando sofreu uma alergia e

passou mal após ter trocado
a medicação usada t10

tratamento de quimioterapia.
Há mais de 20 13.1105, ele trata
de câncer.

A assessoria de imprensa

de Tebet informou que o

senador continua

recebendo medicação e está

. COtl1. problemas respiratórios.
Ele esteve internado por mais
de urna semana, entre o final
de outubro e o começo deste
mês, no hospital Albert
Einstein, enl São Paulo.

Tebet assumiu a

presidência do Senado de 20
de setembro de 2001 a 31 de

,

janeiro de 2003. EIU 2002, foi
reeleito com 734.253 votos -

38,190;0 dos votos válidos.

)

Deputado. acusa
PT mentiu na

campanha
O PFL COI1.til1.Ua a rotina

diária de bater forte no governo
federal. Esta semana, ó deputado
federal Mendonça Prado (SE)

.

disse que a eleição do presi
dente Lula (PT) foi caracte
rizada pelo disfarce. "Ele (o
presidenciável) mentiu em de
masia durante todo o processo'
eleitoral e só agora, após o pleito,
é que a população começa a

conhecer a verdade", afirmou.
Para Mendonça, um, dos

pontos mais controversos da

campanha petista refere-se ao

projeto de transposição do Rio
São Francisco. "Lula sempre
tratou o tema depreciando a

inteligência dos nordestinos",
.

acusou, lembrando discursos
feitos pelo candidato do PT,'
que tinham como objetivo
apenas satisfazer eleitores e

"garimpar votos".
'

Segundo o parlamentar,
nada era dito com sinceridade.
"No Rio Grande do Norte, Lula
disse que faria a transposição e

elU Sergipe, no mesmo dia,
horas depois, qlle não", afirmou,
lembrando que o aumento do

gás natural anunciado pela
Petrobrás. "A medida certa,

mente causará prejuízos para
. , ,

taxistas e pequenos empresanos
que terão de pagar mais caro

pelo produto". Segundo o depu
tado, muitos adaptaram e inves
tiram 110 gás natural acredi
tando ern compromíssos do
governo de que teriam sempre
forneci-mento e preços estáveis.

•

\
,7 I
\

lscute coalizão com

- emocrata a emão
,

•

sneia
O deputado federal Niels

Annen, membro da Executiva
do SPD (Partido Social

Democrata) alemão, e Frank

Schauff, do Departamento de

Relações Internacionais do

SPD, estiveram ontem, no

Diretório Nacional do PT para
trocar informações sobre como
um partido de centro

esquerda pode realizar a.

agenda em coalizão com

outros partidos.
,

O encontro foi coordenado

pela Fundação Friedrich Ebert
Stiftung e teve representação
do uruguaio Achim
Wachendorfer. e de Cássio

França. Os alemães foram

recepcionados pela assessora
de Relações Internacionais do

PT, Ana Maria Stuart, e pelo
secretário nacional de Cultura
e chefe de gabinete da

presidência do partido,
Glauber Piva.

O secretário de

O CORREIO DO POVO
•

.',

,

Comunicação do PT,
Francisco Campos, a

secretária de Combate aó
, ,

Racismo, Sônia Leite, e o,

secretário de Movimentos,
. Populares, deputado estadual
Renato Simões também

,

,

participaram do encontro.

O parlamentar reafirmou
que a relação caiu os outros

partidos governistas procura�'
:if

dar a partir de Lim prograllj-
comum, e não pela
sustentação pontual a

projetos. Para ele, o

protagonismo do PT 11.0,
governo tem passado por uma
autocrítica. O PT tem a tarefa

.

da def�sa do governo, ell
,

acordo com o deputado, luas
também busca -mariter os

,

comprormssos com o programa
de governo e os movimentos
sociais que representa. ,

Ele avaliou como ruim a

submissão do PT ao governo
no primeiro mandato. '

.

•

UIZ con ena

a in enizar romo ora:
O mandato parlamentar do

. estilista Clodovil

Hernandes, eleito deputado
federal pelo PTC de São

Paulo, promete ser pautado
por polêmicas. Antes de
assumir, já coleciona
algumas ações na Justiça. No
final de outubro, foi

processado pela, Federação
Israelita do Rio de Janeiro,
acusado de racismo. Agora,
foi condenado a pagar

indenização de R$ 35 mil por
danos morais à promotora de

Justiça Elaine Taborda de
,

Avila.
O juiz Márcio Teixeira

Laranjo, da 24a Vara Cível
de São Paulo, condenou
Clodovil por ele dito, no seu

extinto programa 11.a Rede
TV "A ' " . "

, casa e sua, que a

promotora tem conduta

pessoal inapropriada
moralmente, que pratica
'atos imorais, desviava

,

dinheiro público e que usava-

o cargo "para manipulação
do poder, para provar uma

autoridade idiota", além de
•

" , d"ser ma, e castra ora .

EIU sua defesa, o estilista
, I

alegou apenas ter criticado
a atuação da promotora e,

mostrado sua indignação. Já
a emissora, que também foi
condenada na ação, alegou
que não tern qualquej
responsabilidade e que
chamava a atenção dó

apresentador enquanto o

programa estava no ar.

Clodovil perdeu o programa
,

em janeiro de 2005 por ter

ofendido a' colega de
emissora, Luisa Mell, no ar.

A apresentadora foi
chamada de "estrela

pomô". Clodovil e a Rede
TV! podem recorrer a

decisão ao Tribunal de
· '

Justiça de São Paulo. (Call].
,

informações do G 1 )
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Quem assistiu tIC) último sábado at) Teleton, campanha
,

beneficente realizada todos os ,lI1l)S pelo SBT, pôde
acompanhar '::1 sr.a Florilda Donini, eS110S,1 elo presidente
de) grupo Marisol, Vicente Donini, fazendo ,I doação de
"

500 mil reais. E o (111e é melhor, Dona Florilda entregou
diretamenre n,ISmãos do todo poderoso Silvio Santos.

E a minha �1111Í,l(,1, ,1 professor» de Y()g�1 [anete Marcarto,
para celebrar CCl III ()S alunos e amigos, está programando
para o (lia 24 de novembro 11,1 SLI,1 escola, rituais, cantos,
danças e 111�lit,1 comida da culinária indiana. [anete (ILler
marcar supimparnente ()S 10 .111()S de sucesso da escola.

,

leSS,1 é pra acabar]! Sinceramente, do ponte de vista

particlilar, não tenho mais coragem de estacionar meu
carre) 11a Rua Epitácio Pessoa, reduto de travestis e

mulheres de vida fácil, pelo 111eUe)S '111ÓS ,IS 21 11()raS,
porque caso ell estacione neste horário, certamente cairei
l1a {loca do povo, Foi e) que aconteceu recentemente ('OIU

UIU empresário e amigo, que segundo ele teria parado o
I

çarro para dar carona a um parente e literalmente se dell
mal, Ele foi flagrado por UI1S "amigos' e agora muitos
.estão comentando que a bendita carona fora para um

travesti. Se. deu mal. Agora até ele explicar que focinho de

porco não é tomado, a coisa vai andar, .. all! se vai.!!
,

E quem está mais feliz que ganso 11()V() 11,11,'g()a é o 1)()" gelltc
.

� . '-_

Kledson Mauricio Bonatti, o �)()�"lll,lr KMf3. l) 111l)tiv() da
felicic1,lcle é fl()V() carrel (jlle ele está pil,)t"11de). C:allSa(lel ele
c.lirigir seLl ex-[')()tente Clle\lete 80, KlellS()ll clesfilà

,

111ar"vilhucll), 11Llll1 r,elllZel1.te e l)()c.ler(ls() Stile), C[1JaSe Zerl)
, ,

l)ala, Seg1JnC1() ele DleSlll(), "se fLIl l)(ll)re llãc! 111e leDl!)r()", E
lll()le!! !

E e) empresário Ad,lll,ertc) C{)rreia, presidellte do gl'tlP()

Dipil, está C()111em()rélll,1() '::lilld,l () Prêmi()' Qttàli,l,lde
Brasil 2006., Esse llrêlUi() qlle é con$idel'ado () Oscar da
Rede GI()l)c), Sl) pal'a eml)resas ele alt() 111,:el; O prê1Ui() f(li
el1tregtle ciia 31 cie ()uttll11'(), 11e) Cl'::1rC) rIall, IlC) Rido eie

Jé1neire), E o CIlle é nlelilor, !)elas 111ft() (1() c,lsaltuais fé1lU()Se)
C1,1 C;)()11() Willi,lu B()1111er e F,ltilll,l Bel'llarcles, C)lltra
c()isa, Sl) cltlatr(l elllpreSí1S cle SélU ta Cat,lrilla (,()11seguiré1m
tal!)I'()eZa, Qllell1!,)()de, p()cJe!

Eu g,ller[l (ILlt' CLlrte lIll1é1l)ll" StU11lll1tiscll, ft:st,llle rll,11n,lis
•

!)()plII[lr (Ie S�ll1t,1 C:[lt[lriI1�1, f)()cle se �)r()gra111<lr Cjlle 11()

�)l'(lXlIlll) sál)�l(l(l ,lia 25 ,It' 11()\lell11,rl), aC(lllteCt' 11<l,Â.ve11ic.lc\
Atlâlltil'é1, Ill) Baltle,lri() cle C,\Il1])()rill, C'(lill I1(!',.'Í,la,le 11C)

,

pedaç(): esse allC) nã(l ser,'! !)('rnlitiLll) S(.llll D1('câl1lC(), Hllje
há Sti\lllDltiscll, eDl1t[\l)elll<l,

•

,!

)�
1.

,

,

•

moagollcalves@neJ(UilO,c6m,iJr

� :&:1'','r f' Ta agerldar, no próximo dia 25 de nO'L'etnbro, tem festa Open

1:'.;:, Bar, [esta Vip, para pessoas Vip, nCI Combat.A proTl1.oçCtO
1&íJ

'

é da l'e'l,istcl Nossa.e COlnbat. A festa acontecerd no

II meZ((11.il1.0, somente parel dLizel1.tas pessoas. A pista de baixo
del celsa noturne( funcionard'nornlal, com 1)alores cLiferenciados,

OPEN BAR
.,

,

•

As belas Nádia Fabiane e

Marina Gobbi, na festa Mares
do Sul, realizada no último dia
11, no Clube Atlético Baependi

,

,

•

,

NOVO MÉDICO JARAGUAENSE
FC)l'lTIC)ll-Se ell1 Medicina 11() dia

,

24/11/06 ern Cascavel - PR, o

jaraguacnse André Karnchen

(foto), filho ele Relinda e Adilo
Kamchen.

,

"D sdes .e
,

criança sempre
ern fazer Medicina e agora estou

f e (1 1 i z a 11 c} o 111 e u s o 11 11 () ,

Agradeço ,1 Deus e ,1 toda minha
f '1'" d' A 1 '

,lnl1 ia
.

1Z ne re,

"E
-

J
stou fC)r111aoo

Clín ico Geral, VOlI·

residência 1);11',1 Cirurgia Geral
(2 anos) e depois pretendo fazer
1.11TI<'1 das segu intes. Cirurgia
plástica, Cirurgia Totácica ou

Urologia. Ainda nào decidi
qual, 111<'lS, o certo é que serei

Cirurgião' CC)1111)let,l,

CHORINHO NOVO
E quem está S('> sorriso é o comunicador da Studio FM,
Marcelo Luiz. E C) 111C)tiv() ele toda a alegria é que breve ele sua

namorada Simone Hl)1't,1111;:lnn, receberão ,1 visita da

cegonha. Se for 11() 111 em, venl fazer t11TIcl (}lI1J1,1 CC)111 o

Guilherme, ()1.1tJ'C) filho doMarcelo L1.1iz,

Alberto e Denise Correia também marcaram presença na festaMares do Sul

C()111 C)

I

I

,
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,
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1

(
.

I
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,

.
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•

Hoje(18) às
18h30 horas, tem
Programa Moa

Gonçalves, na
Rede Tv, Na
madrugada de o casal,

,

TOP PILATES
Rua Waldemiro Mazerecllen, 33 sala 10

Fone: 47 32761690 Jaraguá do Sul Centro
Entrada do Hospital Sãs José

I

,

,-

\

,

,

\

,
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��PREPARATIVOS ��ESCOLHIDA
Preta Gil é a nova rainha da

bateria da tradicional escola
,

de samba, Mangueira. Ela
mostrou-se emocionada ao

ouvir o anúncio de que era a

rainha da bateria de 2007.
"Não tenho corpo escultural,
as pessoas perguntam: "Vai
segurar no biquíni? (risos).
Acho que temos que nos

valorizar pelo que somos. ,,]
Vou fazer o possível para não

. ,

pagar mico. E exuberante �u
sou, e tenho samba no pé.
Vou trazer minha energia el
meu axé". "O Dia". 1

��OPORTUNIDADE
A ex-participante do Big
Brother 5, Juliana Lopes, vai
estrear como atriz na nova

,trama da Record, Vidas
, Opostas. A braziliense que
garantiu o 30 lugar no reality
show viverá a vilã Cláudia, e

será responsável pela morte.
.

do próprlo namorado,

Depois do BBB Juliana não,.
exerceu nenhum outro
trabalho na televisão ..

Dependendo do

desempenho, a atriz pode
•

conseguir seu espaço na
•

Record, Informações do site
Virgulando

, ��DE VOLTA. ,,

Roma está mais movimentada. E

que começaram a desembarcar por
já os convidados para o casamento

de Katie Holmes e Tom Cruise, que
acontece hoje numa vila italiana.

Entre os que já estão na cidade,
Brooke Shields; Jim Carrey e

Jennifer Lopez. Enquanto isso,
, nos Estados Unidos, Oprah
Winfrey anda brava por não ter

sido convidada para a festança.
Afinal foi no programa de TV da

apresentadora, que Tom

declarou seu amor a Katie.

> GLOBO - ! 811

O Profeta
Depois de passar dois anos

I

em Portugal, ,Silvia Pfeifer
retoma com tudo para a tevê .:
A atriz está no elenco de Pé

,

na Jaca, onde interpreta a
'

perua Maria Clara Botelho
Bulhões'Noscheze. "Maria é
conslcerada a princesa da
família .. Ela é bonita, mas
egocêntrica. EIÇl adora

,

aparecer. Gosta de exageros
e escolhe a psicologia
porque acredita que entende
melhor do que ninguém o

componamento humano.
Ela é muito convencida", \

explicou Silvia.

Piragibe percebe que uma tempestade
está vindo. Clóvis fala para Sônia que
eles estão longe demais da praia para) "

" voltar e sugere que eles fiquem numa

ilha esperando a tempestade passar.
, Baby decide dar a prova de amor que
.ti Tony quer para impedi-lo de terminar

(;1t
com ela ..

Tainha pega todas as suas

economias e aluga a lambreta de
Paulito por uma semana. Gisele

, concorda em passear com Tainha de
i· ,j lambreta.

r

" '

1� _

,

> GLOBO - i9H .

Cobras e Lagartos
.

,

,

•

2:> A emissora ainda não divulgou a

rn sinopse deste capitulo
•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br,

J:"*,>.
•

, C�\...) 1-------------+
, .

\
> GLOBO - 21H

. Páginas da Vida
,
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Festa
A comunidade São Cristóvão do
Bairro Amizade convida para a festa
do lançamento da Pedra Fundamental,
que acontece amanhã. Os festivos

começam às 10h com uma missa e o

lançamento da Pedra Fundamental.
Após o almoço com churrasco, ao
custo de R$ 8 reais, haverá um bingo e

o sorteio da rifa da comunidade.

Aniversariantes do dia
f:.' Verônica sugere que Marta procure
()I, saber se Clara está viva, pois se ela

estiver morta todos os problemas
.

ff), estarão resolvidos. Helena mostra a
. foto de Nanda a Clara e ela afirma queBt·
, aquela é a moça que vê. Bira não
j ,.

agüenta mais ficar na clinica, mas
20 Marina pede que ele seja paciente.
F:�' Tônia fala para Sílvio que quer

conversar com Olívia sobre o beijo
deles antes de levar a história adiante.

18/11

•

Rodrigo Kuskowski
,

Matheo Roeder

Manoel Werner

Cecília Raulino

Julio C. Braz

Izane L. Cíconeti
.

I'
'

. ,

Simone Fabíana Imroth

Inauguração
O grupo Muzenza com apoio da Casa
da Cultura Paulino João de Bem

promove amanhã, às ISh, o I Festival
Municipal de Capoeira de Guaramirim
- "Um Grito de Liberdade". A

I
'

programação começa às 10 horas, na
-

Praça Cantalício Erico Flores com a

inauguração do 1 ° Espaço Cultural de
Santa Catarina, voltado à prática da

Sílvio beija Tônia. alivia vê. Tônia
,-�. garante a Olivia que estava querendo

conversar com ela. Olívia diz a Sílvio

Lorecí M. Neubecker

Juliana Gumz

Elizete B. Longo
que não esperava fidelidade dele, mas
lealdade, e afirma estar decepcionada.
Renato começa sua fisioterapia. Léo
fala para seu advogado que não

pretende mais se casar. Tônia
confessa para Susi que Sílvio a

conquistou. Olívia se muda para a casa

de Tide com Guilherme ..

19/11)
,

� I
� ,

� 1
· ,

� ,

Sandro Brandenburg
·

,J
.� :
., I
� ,

>
•
,
,
,

Bruna Paula Bittencourt A cerimônia de entrega do Prêmio Catarinense de Excelência Ciclo 2006 aconteceu na noite de quinta-feira
Renan Carla Reítz (16), no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. O Sr, Sérgio Gargioni (esq.), representante do Sesi/SC,

.

f--Na-ír-G-u-m-z-M-ílb-ra-tz-----; recebeu a Faixa Bronze do Prêmio das mãos do presidente do sistema Fiesc, Sr. Alcãntaro Correa.

Iracema Rosa Festa temática
Doraci Franz Radunz A Sociedade Hípica Jaraguá promove hoje a primeira "Noite da Arábias", no Hotel Vale
Valdemiro Ferreira de Melo

.

das Pedras a partir das 21h30. Após o coquetel temático e apresentações de dança árabe,
f----------------------;

Kátía Rosíemere Holler a festa será comandada pelo DJ Xalinho. O evento também será o lançamento oficial da

Pedro Celeste Schneider "Taça Cidade' de Jaraguá do Sul de Hipismo", competição do ranking catarinense de

Rodrigo R. de P. Correia Hipismo que acontece nos dias 9 e 10 de dezembro. Ingresso à venda na Episteme
Luiz Panstein Eventos ao valor de R$ 40 reais,

Wanderlei W. Mathes

•

capoeira.
•

Celebração
O Motoclube Cano Quente promove

hoje e amanhã as comemorações do
seu 6° Aniversário, no Parque
Municipal de Eventos. No evento

haverá no sábado apresentações de
bandas locais às 18h e urn baile às 23h
no Pavilhão "1\'. No domingo uma

palestra sobre dicas de pilotagem às

14h e um show musical às.Lóh. O
ingresso é um 1 kg de alimento não

perecível ou,R$ 2 reais,

> SST - 18rl30

Rebelde

Leon volta a ameaçar o filho e diz que
se ele insistir em continuar na banda e

viajarpara Los Angeles vai ter que
devolver as chaves do carro e do

·apartamento além dos cartôes de
crédito. Diego entrega tudo ao pai e diz

�- :
que continuará na banda. Pilar diz a

Tomás que já perdoou mas, se não

explicar quem é .Celeste vai terminar o
namoro. Roberta diz a Diego que o

admira por ter tido a coragem de
enfrentar seu pai.

,. ,

�I
,
, ,
�
"

,

Exposições
O Centro Politécnico Geraldo Werninghaus - CEPEG realiza a partir de segunda-feira
(20) a Semana de Eletrônica. A apresentação dos trabalhos e atividades dos alunos e

professores começa às 18h30 na segunda, e a programação se estende até o dia 24
(sexta), com atividades das 8h às 11h30 e das 18h30 às 22h. Outras informações no

•

fone 3273-5267,'

Acelina Forlim•

•
,

Araciana Cardoso

Lorena V. Maski

Rodrigo Gonçalves
Luciano Wendramin

•

,
,

Aries 20/3 a 20/4 Câncer 21/6 a 21/7
Estão precisando de seu apoio mais uma vez,
mas agora ele virá do questionamento, do ajudar
a pensar e a desfazer nós, de fazer o
contraponto. Além de sensível, você sabe ser'
bem incisivo quando quer. Concordar e acolher
nem sempre funcionam, há momentos em que
não há atitude mais amorosa do que uma boa
sacuolda.

Capricórnio 22/2, a 21/1
Necessárias reflexões, olhar para si, para o que
anda acontecendo dentro e fora, ações e

.

. reações, significantes e significados. A amizade
da natureza, a contemplação em campo aberto,
à beira do mar ou no alto das montanhas pode
ser o melhor espelho, numa linha direta e sem

escalas para seus silêncios .. Dê-se tempo para

Libra 23/9 a 22/10
Dê um tempo, dedicação exclusiva para si
mesmo e quem sabe, para mais alguém que
realmente mereça os seus cuidados especiais.
Diga que não está, que já foi e, conforme o caso,
desligue o celular e omita sua direção. Difícil se
deslindar? Viu no que dá ser tão legal, tão
generoso e empenhado em tudo o que faz? Dê
se um tempo, dê um jeito.

•

,

E apenas um outro tipo de sim, uma proposta
diferente. Não, estão lhe dizendo não, muito pelo
contrário. Não viaje em histórias de rejeição e

coisas do gênero, isso não combina 'com você,
ariano. Preste atenção, olhe bem para a situação,
sem projetar, e você compreenderá tudo. Deixe
que dessa vez preparem as coisas pra você,
receba ...

'.

> RECORD - 191115

Bicho do Mato

Ramalho e Alfredo discutem e Hilton
, '

tenta manter Ramalho calmo, para não
matar Alfredo. Depois de tantas

.

.

ofensas, os dois começam a lutar e
um tiro é disparado. Claudia vai à casa
de Tavinho e diz a Frederica e Silvia

que Q Hilton lhe deu o emprego de
nova auxiliar doméstica da casa. Alzira
tem um pressentimento ruim. Tavinho
seduz Suzana no escritório, ela fica.

.

. com medo de dizer não e acaba
, beijando-o.

•

se ver e se OUVIr,

. .

Escorpião 23/10 a 21/11
Nem pensar, não pare agora, você ainda tem
muita energia! Você fez de tudo para as coisas
darem certo, não vá embora. sem ver o

•

florescimento, sem sentir seu perfume e

encantamento. Você já esperou por tantos
.

acontecimentos que não tinham a ver com você ...
Tenha paciência com seu movimento, respeite
seu próprio processo e realização.

Leão 22/7 a 22/8
Mais emocional do que o normal, o que é que'

•

tem? E, às vezes pode ser difícillidar com isso,
mas que graça teria sem esse ardor, sem esse

fogo iluminando o quarteirão? Se você está
precisando que o acolham e abracem, que
recebam o tudo de bom que você tem pra dar,
então peça, convide, proponha. Tem gente só

esperando você se abrir.

Aquário 21/1 a 18/2
Calma, descanse um pouco, frater aquariano,
desligue a maquininha das preocupaçôes. Não
há por que ficar pirando: você está fazendo o

que tem que ser feito, não está? Bem, se não
está, preocupar-se não leva a nada, parta pra
ação, faça suas abracadabras &
tchubidababas! Como não? Milagres são

possíveis, sim, comece já a fazer os seus.

Touro 21/4 a 20/5
Talvez você nem se preocupasse, de fato, com
encontrar a utilidade, mas finalmente pode
conseguir dar função e significado para esse

tanto de tudo que há tempos vem acumulando
dentro de si. Talentos você tem de sobra, tourinho,
e as oportunidades que você queria estão

chegando ... Algumas, sabe-se lá por que, você
deixou passar.

Peixes 19/2 a 19/3
Talvez você preferisse que lessem sua mente

e/ou sua mão, que facilitassem as coisas para
você e tomassem a iniciativa ... Não adianta,
pisciano amigo, os desígnios de seu destino
estão dizendo que está em você comunicar os
seus desejos e acionar o mecanismo que traz o

ideal para o plano do real. Ou será que você vai

agüentar ficar só na imaginação?

,

Virgem 23/8 a 22/9
o que dizer para quem sempre pensa em tudo?

(Seracue não funde a cuca?!) Talvez a chave
estela.exatarnente no que você não pensou, no
sentimento que ficou soterrado na sua mesa

cheia de papéis, no impulso que você sentiu

naquela hora em que seu coração estava

prestes a decolar e você resolveu abortar a

Sagitário 22/11 a 21/12
Está tudo aí, você sabe quais são as

mudanças que precisam ser feitas. O problema
é que, às vezes, ou melhor, quase sempre,
'você pensa demais. Quanta criatividade'

, Escreva um livro, uma novela, pinte uma tela,
, ,

uma parede, experimente outros jeitos de na-

morar. Se ficar com tantos pensamentos den
tro de si, vai acabar entupindo alguma coisa.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Abrir a janela, respirar o dia. Estar em cada ação,'
ser a ação, seu movimento e repouso. Ah, que
delícia estar no centro, bem à vontade,
simplesmente sendo, natural fluir da essência..
Tudo muito simples, meditação total. Nada como

um geminiano conectado e sereno: seu potencial
encontra o caminho, nunca se perde.

.

'

> RECORD - 2or)

Cidadão Brasileiro
.,

A emissora ainda não div,ulgou a

sinopse deste capítulo
. -

mlssao ...
•

,
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AVENTURA: 22 DIAS DE VIAGEM INTERNACIONAL

I
•

s

,

•

•

•

J',J

, I f

DAIANE ZANGHELINI PIERO RAGAZZI DE FREITAS
,

DB,
,

LI� Motociclistas

passam pela Argentina,
Chile e Uruguai e

--retornam somente no

dia 10 de dezembro

I' ,

'n' - , "

•

. '

}ARAGUÁ DO SUL - Hoje,
, '

a praça Angelo Piazera é o

"porito de par tida de cinco

apaixonados por
motociclismo, que percorrerão
nove mil quilômetros a bordo
de suas respectivas
"máquinas" em 22 dias de

,
'

Lvíagem. As 7h da manhã, os

empresários Mauro Bramorski,
40 anos, Dulcídio Luiz Bago,
48, e Luiz Carlos Floriani, 51,
e os representantes

') come reiais Fábio Luiz

Schiochet, 52, e Norli

Martini, 52, partem para o

município de Uruguaiana/Rf
a fim de encontrar outros

quatro amigos motociclistas
da cidade de Araçatuba/Sf
'ql\e também par ticiparn da

-'1
-

j

viagem. N o roteiro
•

internacional estão a

'Argentina, o Chile e o

Uruguai. O retorno está
c:

"programado para o dia 10 de
dezembro.

Esta é a primeira vez que

Amigos partem hoje para aventura internacional sob rodas e encontram paulistas no Rio Grande do Sul

Industr ial é Agrícola de
Mass aranduba}: Mauro

Eramorski, lilU dos principais
objetivos é fazer intercâmbio
corn clubes de motociclismo
daqueles países e divulgar o

clube jaragu aerise de
motociclismo "Pista Livre",
do qual eles são integrantes.

O convite para a viagem
partiu dos. amigos
morociclístas de Araçatuba, e

trajeto", salientou Bramorskí.
'

O roteiro, corne.ço u a ser

planejado 11á cerca de 15 dias e

n âo será preciso fazer
nenhuma alteração nas

características das
motocicletas, O grupo não

,

definiu lugares para pernoitar,
nem a distância diária a ser

percorrida.
Ern relação ao que os

familiares acham dessa viagem,
o empresário Dulcídio Luiz :

Bago afirmou q u e eles

compreenderam que "fazer esse

trajeto de IUOtO é urna

realização pessoal do grupo", e
que as esposas (três deles são

casados) "não ficaram caiu

ROTEIRO

. ,

a paisagem que o grupo mais

desej a conh e c er é a

Cordilheira dos Andes, que se
estende da Venezuela até a

Patagônia (região natural que
,

engloba a parte sul do Chile e

da Argentina), e atravessa
,

toda a América do Sul. "E urna

v i ag em que qu alq ue r
motociclista gostaria de fazer,
por causa da beleza do

. ,
'

crume s, ape n a s um pouco

apreensivas", por causa da
distância e do período que

, estarão fora de casa.

,

os amigos se aventuram para
fora do país sobre duas rodas.
Corn a exceção do

representante comercial
Norli Martini, que já fez o

percurso de carro, nenhum
deles conhece o trajeto. De

,(: acordo com o empresário e

presidente da Aciam

(Associação Comercial,

Orquestra Filarmônica da Scar
busca patrocínio para continuar

•

JARAGUÁ DO SUL - Quem
assistiu à Orquestra Filarmônica
da Scar na abertura do Festival de
Música de Santa Catarina

(Femusc) em fevereiro desse ano,
não vai poder repetir a dose,na
próxima edição do evento,
marcada para daqui <OI dois meses.

,

,

E que as dificuldades financeiras
vividas ao longo de 2006 fizeram
corn que cerca de 45 dos 60
músicos deixassem o grupo, além
de desacelerar o ritmo dos ensaios,
impedindo a participaçâo em

concertos desse tipo.
Para tell tar reverter esse

cenário, os responsáveis pela
orquestra procuram o apoio da

,

comunidade e dos empresários de,

[araguá do Sul e região. "Buscamos
verbas com pessoas físicas e

jurídicas, para não depender
,

somente dos goveluosmunicipal,
estadual e federal", explica a

coordenadora administrativa,
Simone Nunes.

O objetivo é fazer CaIU que a

filarmôníca não fique atrelada aos

recursos, hoje insuficientes,
encaminhados pela
administraçâo pública. Em 2006
o grupo recebeu apenasR$ 70 mil

•
, da Prefeitura, valor consíderadoO grupo sai hoje de [araguá

do Sul com destino a

Uruguaiana em direção às
cidades argentinas de Santa

Fé, Córdoba e Mendoza e

entram no,Chile pela capital,
Santiago. Depois, seguem para
Pucon e Puerto Montt, 110 sul '

do país, e entram novamente

11a Argentina pele) município
de Bariloche, ern direção a

Buenos Aires. Na capital, o

grupo pega uma barca em

direção à Montevidéu, no

Uruguai; da capital de)
Uruguai, seguem de
motocicleta para Punta del-

•

Este e retornam ao Brasil pelo
Arroio Clluí/RS, passando por
Porto Alegre e Florianópolis/
SC para chegar ell) Jaraguá do
SLII.

NVITE
A Casa da Amizade tem o prazer

de convida-la para o seu 9º
CAFÉ NATALINO.

DATA: 22/11/06 (quarta-feira)
HORÁRIO: ISh

LOCAL: Recreativa Duas Rodas
A renda será em benefício das
obras FILANTRÓPICAS DA

CASA DA AMIZADE

baixo pelo diretor musical e

artístico Daniel Bortholossi.
"Esse ano foi de sobrevivência",
relata. O maestro completa
dizendo que o corte de R$ 150mil
11a verba anual acabou sendo uma

surpresa e obrigou ,a orquestra a

dispensar músicos e professores.
Outra mudanca ocorrida foi

,

quanto aos concertos. Sem os
" .

recursos mumcipais, que
'lualltinllam o grupo, e CaIU a

redução nos repasses vindos do
Estado, as apresentações ficaram
restritas. Além da abertura da 1 ª

.

edição do Femusc, as únicas

aparições de destaque devem
, acontecer em dezembro próximo.

'A primeira está marcada para
'0 dia 10, domingo, quando os

músicos s.obem ao palco do
Grande Teatro da Scar durante o

, Alita de Natal da instituição. A
segunda ocorre uma semana

depois, em 17 de dezembro, 110

v mesmo local, Nessa data, a

filarmônica encerra o ano com

dois convidados: a Orquestra da
Puc/PR e o Coro Txai, de
Pornerode. Os valores dos

ingressos para os eventos ainda
não foram definidos pela
organização. (KE)

-�--,--�----------------

•

Frente fria pode causar temporal e granizo no fim de semana, sol volta a aparecer somente na terça-feira
•
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Os amigos Guilherme e Fabiano aproveitaram a tarde de ontem para brincar na piscina de um clube de Jaraguá do Sul.. ,

,

!.
J

JARAGUÁ DO SUL - O calor de 33° surpreendeu o Vale do Itapocu e levou vários

jaraguaenses a se refrescarem nas piscinas de clubes do município, na tarde
de ontem. Sob o forte sol, alguns aproveitaram para planejar a ida à praia, que
promete não ser tão proveitosa quanto nos outros dias dessa semana. Segundo
o Climaterra, a rneteoroloula prevê chuva hoje e amanhã no .litoral e na

microrregião, corn temperatura máxima atingindo os 27° e mínima de 19D•
Em um clube de campo de Jaraquá do Sul ontem, os estudantes Guilherme
Picoli e Fabiano Dal-ri, ambos com 13 anos, se divertiram mergulhando e -

'

pulando do trampolim. A autônoma Sandra Zanghelini, 33, e o professor Saulo
Roberto Zanghelini, 22, respectivamente tia e sobrinho, aproveitaram a folga
no trabalho para tomar sol. "Sexta-feira é o dia em que posso vir aqui quando
o calor é demais, pois dou aula, só à, noite", disse, afirmando que passará o fim
de semana em Piçarras. "

De acordo com a meteorologista da Epagri/Ciraln, Gilsânia Araújo, é possível
.

que caia temporal e até chuva de granizo em Santa Catarina no fim de semana.

Afirmou, entretanto, que não há como prever em qual região (ou em quais
regiões) isso poderá acontecer. O tempo provavelmente só melhora a partir da
terça-feira, quando o sol aparece pela manhã intercalado por períodos de céu
nublado, e a temperatura deve variar entre 27° e 19°. Na segunda-feira, o

tempo ainda será chuvoso, mas sem risco de tempestade ou granizo.
A meteorologista informa que o forte calor que predominou em Santa Catarina
na quinta-feira (quando a temperatura chegou aos 36° em alguns municípios)
foi causado pelo encontro de duas massas de ar (uma quente e uma fria) no

Estado do Rio Grande do Sul. "Antes de a massa de ar fria deslocar-se ao

Estado, é comum haver um' aquecimento", explicou. Segundo Gilsânia, depois
de chegar ao litoral de Santa Catarina, a frente fria vai deslocar-se para o

sudeste do Brasil. (Daiane Zanghelini)

'r

fi

I

',' �.�Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

68 I FIM DE SEMANA, 11/12 de Outubro de 2006 O CORREIO DO POVO

G I L SALOMON

,

•

•

,

,
,

,
,
•

•

fome, escravidão... Urna lágrima é enxugada conl SIlas ásperas C maltratadas mãos. Seus ouvidos captam
gritos de dor, ranger de dentes, C)S estertores l-la vida Clue aos !)()llCCJS vai se esvaindo l-ta terra,
Pai, por que me abandonaste? Tem ::1 clara e terrível percepçâo de que jamais 11()IIVí:' um pai. Filho lie
deus? De l111,11 deus? Sells olhos dirigem-se all lago, já não é um 1,1gCI refletindo a lua e as estrelas, é sim, , .

•

lJlll lago rubro, cheio do sangue dos milhões que morreram pela ignorância de uns e pela ânsia de ;

poder de outros. Profetas, papas, bispos, pastores, rabinos, aiatolás, generais, reis, presidentes e tods �:
sorte de usurpadores guiam a Ill,lssa humana, tangendo-a corno gado ,10 lll'll'llll)llro...

,

Quando Maria percebe e) estranho companheiro vê l111111e)lDell1 se contorcendo sobre o banco, 8l1aI1(!0 .!:
,

e balbuciando palavras numa língua que nào C()1111eCe e parece suar sangue. Sente vontade ele abraçá- i'<,

lo, ,1gab,111Iá-Io entre seus seios, mas percebe lllJe ,I angústia ere) homem é maior que tudo e) que pode lhe .�:.

.1
oferecer. Sobre o lago forma-se lJ111,1 névoa e[IIC, somada ao silêncio que <1 cerca, f,IZ com que sinta frio. l'

Coloca sobre os 01111.Jl'-)S urn casaco. Percebe queo frio não tern a ver C(lln o clima, pois é um frio que "

"

gela a alma. ,� ..

() estranho ao sell lado le�alll,l e, se_�l dizer I),1I,1Vr,1, �,1111illI1,1 em direção (1() I'J.lS(). ;A()s olhos ele lv�e:ri'l'fi
parece envolto por uma tenue lLIZ. Chega ao lago e nao para, sai andando sobre a agua corno se selllc]::l.
tosse. Seus pés roçam a tênue bruma que cobre ,I água. Maria, paralisada, acompanha corn (1 olhar até
ele desaparecer na névoa, N�l(l percebe o parque se encher de luzes e sirenes. Homens armados a

cercam e perguntam se viu um homem descalço, de cabelos grisalhos e !'()UjJ,lS rasgadas, EI,} 11'1l.13

responde, S('US olhos permanecem fixos Ill) lago, hipnotizados pele) que viu.
- Oh piranha, você é surda? () cara que es(',IT1I()S procurando fllgilJ do hospício, é doido varrido e vive

falando pra todomundo que seunome é [esus, ..:f
- Enfia essa vagabunda no camburão. Assim não perdemos ,1 viagem. '

Todos partem e as ágLI8S voltam a refletir alua e ,IS e�trl�I,ls, irlcliférerlt(:�s ,I()S rLlíclclS e}c) IlllIÍ1Clc) ...
,

,

! 'j
J
,

•
•

: J

�. ,r
'.

'"

•
•

•

•

•

•

III CINEMA
,

,
,

�� Arcoíris Cinemas
,

�hopping Breithaupt
•

I

Cine 1
,
,
i

JpGOS MORTAIS 3

Quração: 1 h44 - Legendado
Horário: 15h -17h -19h - 21h

•

(�e quarta-feira a domingo)
1�7h -19h ..:. 21 (segunda e
I .

t�rça-feira)
qlass.: 16 anos

,

,

Cine 2
,

I
, .

EFEITO BORBOLETA 2
,

-

Quraçao: 1 h33 - Legendado
Horário: 15h -19h20 (de quarta
f$ira a domingo)
1!9h20 (segunda e terça-feira)
Class.: 14 anos

•

,
,

Sinopse: Nick Larson (Eric Lively)
está feliz da vida: a empresa em

que trabalha vai muito bem e seu

namoro com Julie (Erica,

Durance) parece perfeito. Porém
,

tudo muda quando ele recebe um

telefonema de seu supervisor, que
�xige sua presença exatamente
rio'dia do aniversário de Julie.
,

Devido a isto uma série de
�ventos acontece, resultando na
,

morte de 3 pessoas. entre elas
,

Julie. Um ano mais tarde Nick
•

passa a ter estranhos surtos

�pilépticos, onde mantém a

consciência mas tem a

. impressão de estar viajando no

tempo. É quando ele resolv�
mudar o ocorrido em sua vida,
evitando que a morte de Julie

aconteça.

DOIS É BOM, TRÊS É DEMAIS
,

IDuração:1h49-Legendado•

!Horário: 17h10 - 21h10

�diariamente )
Class.: 12 anos
•

•

•

Cine 3
,
,
•

(J BICHO'VAI PEGAR
Duração: 1 h30 - Dublado
Horário: 15h30 (diariamente) ,

Class.: livre

MUITO GELO E 2 DEDOS DE

ÁGUA
Ouração:
nacional
Horário: 17h30 -19h30 -:- 211í30
(diariamente)
Class.: 14 anos

-

nao informada

.• AGENDA CULTURAL
•

• t '

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,'1

• 'I •

�� FESTIVAL DE
CAPOEIRA
Qualll{(): 11()je, 18
OIllle: Pr,I\=:1 Carltêllíeic)
I�l()res (Gll,lranlirim)
Hc)rário: a p,lrtir das 15h

QllantC): gratllito

-

�� APRESENTAÇAO DO
GRUPO DE DANÇA
GARRA

, .

, .

,

�� ENSAIO PUBLICO
DO GRUPO DE TEATRO
DA SCAR
Qll,111dc): 23 C 24, Cillillta e

sexta-feira
, .

Ollele: l)ecIUell() Teatro Se.'lr
Horário: 2011

Qllallto: gratllitc)

-

�� EXPOSIÇAO
�

CONSCIENCIA NEGRA
Qlléllldc): até segllnc.la-feir8, 20
Olllle: Muscli Elllílic) da Silva
Hor,'írio: cl,ls 911 às 1211

(sábalio) - das 1511 às 1811

(DomiI1gC) )
Qtl;lnt(): gratuitc)

�� CONCERTO
ORQUESTRA

�

FILARMONICA SCAR
Qllanclo: donlillgo, 17 de
dezenlbro
Ollde: Grallde Teatrc) S(:;:lr
Horário: 19h
Qllallto: não defil1i,10

,
,

•

, ,

, .

Qll,lllde): [loje, 18

(.)11c!e: ESP,lÇO Clilturpi
Allgclcilli
Hor,'írio: 191130
Q1Janto: gr,1tllito

,

II
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Presidente diz que Bolívia tem dignidade e defenderá sua soberania

Morales rejeita críticas dos.
"

,

• I

IEUA pede saída do Iraque
O presidente da Bolívia,

Evo .Morales, rejeitou as

críticas dos Estados Unidos em
relação à aliança COIU os

chefes de Estado de Cuba',
Fidel Castro, e Venezuela,
Hugo Chávez, e pediu a

Washillgton que retire as

tropas do Iraque.
Morales afirmou que na

América Latina quase não há
mais democracias servis,
submetidas nem subordinadas,
em resposta ao subsecretário
de Estado para Assuntos

Políticos dos EUA, Nicholas
Burns, que sugeriu a ele que
se distancie de Chávez.

"Recebo com respeito' a

opinião do representante do

governo das EUA de me

afastar de Chávez. Como

opinião, a respeito. Mas

também opino e peço que
retirem as tropas do Iraque",
afirmou Morales,
acrescentando que tem

relações com o presidente
Chávez "porque ele não envia

tropas, envia ajuda solidária

para resolver os problemas dos

povos".
Morales foi mais além e

disse que, quanto ao formular

opiniões, tudo é aceitável, luas
cada Estado, ern última

instância, deve decidir COIUO

adrninistra suas relações COll1

omundo, "Quero que o senhor
Nicholas Burns saiba que

apesar de os Estados Unidos
terem dignidade, nosso país, a

Bolívia, embora pequerio,

também tern dignidade e

defenderá sua soberania",
completou.

'

Bolívia reduz envio de gás
para o Brasil e Argentina
O governo boliviano

informou que está ern vigor
a redução programada do
enviá de gás natural ao

Brasil e à Ar-gentina,
devido a obras ern du-tos
danificados pelo transbor
damenro do córrego Los

Monos, em abril, no

Departa-mento de Tarija, no
Sul do país.

A estatal YPFB declarou

situação de força maior para
,

as exportações de '

combustível devido às obras,

realizadas ern conjunto COlU

a Petrobras. O cronograma

da obra prevê a conclusão

para o próximo dia 3 de
dezembro.

O envio de gás ao Brasil e

Argentina está irregular
desde o rompimento de vários
tre-chos dos gasodutos e

oleodutos que recolhem os

produtos dos campos de
Sábalo e Margarita:

A Petrobras já havia
informado sobre as obras nos
dutos danificados, (Reuters)

Boehner é eleito líder da
minoria republicana

O deputado John
Boehner foi eleito líder da
minoria republicana na

nova Câmara de

Representantes (deputados)
dos Estados Unidos, cuja
legislatura começa em

Boehner teve 168 votos
a favor e 27 C011tra, e

derrotou Mike Pence na

eleição para líder
republicano na Câmara.
"Precisamos renovar a

marca republicana. Temos
que retornar a nossos

princípios básicos e nos

concentramos na

mentalidade reformista que
nos levou ao poder",
afirmou.

• •

janeiro com

democrata.
maioria

Boehner
substitui Dennis Hastert,
que presidiu a Câmara
Baixa durante a legislatura
passada.

..

"

ELEiÇÃO: PARTIDO SOCIALISTA FRANCÊS DEFINE O CANDIDATO ÀS ELEiÇÕES PRESIDENCIAIS

e-se ornar a
•

rI
•

eira

•

,

..... Deputada surpreendeu na eleição
interna do partido, vencendo o ex

ministro do governo Mitterrand

deram à candidatura.

Ségolêne pode se tornar

a primeira presiden te da

França. ''Agora é o momento

de unir os socialistas, já que
o objetivo é chegar nas

eleições na melhor condição
possível", discursou,

prometendo não frustrar
.. ,

runguern e que continuar

sendo ela mesma.

Hoje, a deputada deve
telefonar para os dois
adversários: o ex-ministro da
Economia Dominique
Strauss-Kahn e o ex-

,

prirneiro-rninisrro Laurent, '

Fabius. O prime iro , que

esperava disputar UlU

segundo turno ria próxima .

semana com Ségolene, foi
surpreendido inclusive pela
vitória da adversária em sua

•

O Partido Socialista
,

francês oficializou o nome da '

,

deputada Ségolêne Royal, 53
anos, COlUO candidata à

Presidência do país ern 2007.
O anúncio foi feito ontem

pelo chefe do gabinete do
líder da legenda, François
Hollande, Stéphane Le Foll,
único habilitado por
Hollande para divulgar os

resultados da eleição interna

do partido. ,

Após o resultado,
Ségolêne disse que a França
" '

val escrever Lima nova

página de sua História". Ela,
que é companheira de
Hollande e tern quatro filhos
com ele, afirmou que vive UlU

Intenso momento de
felicidade pelo impulso que
os mi litante s socialistas

,

,

rcadas
•
.
,

,Vlar do I

DI
o

.....L
,

XE

•

federação, Val d'Oise.
Ternlina assim a

campanha destas primárias,
inéditas 110 Partido Socialista.

(EFE)

O juiz penal Roberto

Atabaque ordenou a prisão do
ex-ditador uruguaio Juan
María Bordaberry e do ex

chanceler do regime militar

(1973-1985) [uan Carlos

Blanco, após acusá-los de

quatro crimes.

Bordaberry, presidente
eleito em 1971 e que deu em

um golpe em 1973, foi acusado
pelos assassinates dos

legisladores Zelmar Michelini
e Héctor Gutiérrez Ruiz e dos

presospolíticosRosario Barredo
e Willialu Wllitelaw.

Atabaque ordenou a

imediata captura do ex

presidente e de seu ex

chanceler.A polícia já prendeu
Blanco, mas Bordaberry, que
vive 110 interior do país, ainda
não foi localizado.

As leis de perdão ditadas

após o, regime "de facto"

uruguaio alcançam apenas os

militares e exclui civis COlUO o

ex-ditador e o chanceler, que
11á Vál10S meses enfrentam urn

julgamento pelos delitos de
"atentado à Constituição", co-

.' autoria de privação de
liberdade e homicídio.

O presidente do Uruguai,
Tabaré Vázquez, disse que a

Justiça falou, quando foi
consultado pelos jort1alistas
sobre o tinha con11ecinlento do
processame11to de Bordaberry
e de Blanco. (EFE)

J'
oj

-. Ministros chegam a ac�or.�o

Ministros do Meio
Ambiente que participam de
uma cúpula da ONU, em

Nairóbi, concordaram ontem

com urna revisão, até 2008, do
Protocolo de Kyoto, num
,

importante passo para romper
um impasse que dominava o

encontro, informou um dos
ministros.

,

''Acho que houve acordo",
celebrou o ministro alemão

Sigrnar Gabriel, depois de
encontrar colegas para
reuniôes de alto escalão que

precederam a votação sobre o

•

tema. "Chegamos a um acordo

segundo o qual teremos uma

revisão e ela tem que terminar

em 2008", afirmou.
'

Ainda ontem, todos os 189

países participantes da reunião
se encontraram ern uma

plenária.
Uma proposta da Rússia

, , .

para permitir que novos parses

comprometam-se COlU cortes

nas emissões dos .

gases
causadores do efeito estufa:
ainda não havia sido resolvida.

O acordo de Kyoto expira
em 2012. (Reuters

•• IIW

ar lei a ao

no a a ue na

Ex-presidente
do Uruguai
,

e preso

O Irã deseja dialogar com
a Argentina para esclarecer

• A ,

sua mocencia no sangrento

ataque contra um centro

judaico ern 1994. A declara
ção é uma resposta a Buenos
Aires que tenta prender vários
ex-funcío-nános da república
islâmica, os quais acusa de
responsáveis pelo atentado,
que deixou 85 mortos.
A relação bilateral entre os

dois países sofreu grandes ten�

sões nas últimas semanas,

quando o promotor argentino

, '

�I

r

quecuidadocasovoltouaacusar
O Irã de planejar a explosão.

"Precisamos de um canal
de diálogo para entrarmos em
contato. Propomos que se

aponte um interlocutor que
possa tomar decisões, para que
se esclareça tudo isso de uma
vez por todas", disseMohsen
Baharvand, autoridade
máxima do Irã naArgentina,
garantindo que pode provar,
com documentos, que o Irã
não teve nada a ver com o

atentado. (Reuters)

•

NosEUA -,
,

•

Leilão
A casa da cantora Whitney
Houston, ern Nova Jersey, irá a

3leilão público no dia 4 de

janeiro, devido a dívida fiscal
e hipotecária de mais de US$

•

1 milhão que a artista contraiu.

A ordem foi ditada por
autoridades judiciais do, fJ

condado de Morris, onde fica; ;;
a propriedade da intérprete, í;t;

de "I Will Always Love You". ,)
A propriedade, avaliada ern . (.

US$ 6 milhões, foi comprada '1

pela cantora 11á nove anos, f":;

por US$ 2,7 milhões. ' "

Na Inglaterra

•

'f)
,J

"

s

, ,

1.,)

Exposição
Os fabricantes mais famosos- ,

de instrumenros musicais da
Grã-Bretanha estão sendo ,�

celebrados numa exposição'
t

que conta a história de um.
•

rico patrimônio, que vai de,
,

cornetas usadas por soldados'
,

na Primeíra Guerra Mundial .

, i

à buzina de urna carruagem
'

do Palácio de Buckingham. , L
A exposição acontece na,

Boosey & Hawkes, que jl]

começou corno uma-l )
biblioteca de partituras em: f

Londres na década de 1760. : j

Na Itália

Casamento"
,

,

Roma viveu ontem, véspera:
)

do casamento de TomCruise, t
eKatie,umclimacaracterísticop r
dosgrandeseventosmundiais.' : )
Os jornais italianosdiziam: "La

'. ;

Dolce Vita volta ao Tíbre' e"
.

• .' '-J

'Hollywood transfere-se p�;,;
Roma". :.r;

Um castelo medieval na.'
'

cidade de Bracciano, a 40" �
,

"

T

km ao Norte de Roma, à.:'
'"

beira de um lago, é o lugaro
marcado para a cerimônias:
de hoje, embora não estejav
descartada mudanças de'! I

planos na última hora para"
•

.

•

j', �
enganar a lffiprensa. ' .

.,

•

•

NaColômbia ''I' 1
" ,

" '

, .

Roubo
· ,

,
'

,

,
'

"
,

Ladrões invadiram a casado. ,

escritor Gabriel García

Márquez, na cidade colom-"
bianadeCartagena, e rouba-: \

, �

ramuma caixa-fortena qual:�:
,

só havia alguns doeu-r
mentos, entre eles o título de
propriedade do imóvel.
Os ladrões entraram de ma-

,

drugadana casa, que ficapratí- j I•
camente desabitada a maior i '

parte do ano, apósescalarum
muro.Os crimi-nosos levaram

.. ,

somente o cofre. , :"
'

•

Até o fechamento dessa'�
.

, , '.

edição, a polícia não tinha�i.
qualquerpista dos gatunos. .

" )
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Priscila Brolese e Adriane Maciel Cleiton André Weldt e Aline Esser
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O casal Julio e Tatiana Manske, junto ao amigo Israel Berns
•

,",',. ,.,:;;::::""
., ,::.",.,.,,;;';:;:':;, :f:",,:�;:: :':'. ,"

Mares do Sul Orbital 4 anos
Nem mesmo a chuva atrapalhou a

animação das cerca de 5 mil pessoas que
compareceram à XI Noite dos Mares do Sul,
neste sábado passado no C. A. Baependi.

Confira a cobertura completa do evento em

nosso blog acessando WWwLPora.CaSQ.,.Q.QIU

A Orbital apresenta os maiorés astros do

psytrance mundial neste sábado dia 18 de
novembro no Cultura Mix em Porto Belo - SC.

O Line Up será formado pelos DJs Danica,
Audio Cactus Live, Rocky OJ SET, Feio, Atomic
Pulse Live, Ticon Live, Thiago Alves e Lika
Live,

A atração principal da noite fica por conta
da apresentação internacional Skazi live.

Ingressos antecipados em Jaraguá do Sul

podem ser adquiridos na Loja Damyller ou no

Posto Mime Matriz.
-

Pela internet os ingressos
adquiridos através

www.soundshop.com.br.

.

Banana Joe
O Banana Joe de São Francisco do Sul

também estará de portas abertas neste sábado
18 de novembro.

'.
A Banda Sex Machine é a atração do palco

•

principal. Na tenda eletrônica destaque para o

DJ Carlos Fuse, do Divine Beach Club.

podem ser

do site

.

. '.

,

,\tfit::ro Dlgrnelilacão. Vend,3 e f(oficacào tie LloCf\!
'" ,� v

pien'irlg com U,71éi gra{)(f(� �'[�riBdade d(� jóias.
J�1aí$ I,_lfj 10 anos de e.�r)eíiêr;ciâ!

SCi voeé bUSC£f Qtí{lfíoade.
�'ef}tla fIOS faze!' tí!na visitaI

I_OUNGE ,BAR

:Il�. '+'t't.,'tii.:'

8406-6555 3371·1519
Doming'" da N�.. , 341· C<nlro,A"m •Madri ci. da MI" a

. . 3370-660313372-2644 .
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Ana Lúcia Pedri

•

.

Suelen Marquardt Beatriz Lima Giorgi

c

Combat Dazaranha
•

:,'-

Balada na Bier .

A Choperia Bierbude

programou para a próxima
sexta-feira dia 24 a terceira
edição da balada Até a Lua
Virar Sol.

Desta vez a animação
fica por conta dos DJs
Xalinho (hip-hop), Ruan

Suíço VS Nando S. (live
percussion) 'e Rodrigo
Fabro (electro).

Reservas de mesas

podem ser feitas através
dos fones: (47) 3275-1686 e

9604-8777.

•

A ComBat, em parceria
com agência MEGA e

Catarina Modelos prepara
uma balada com puro
glamour e diversão para a

festa Tic Tac Mega Models.•

A balada será
comandada pelos DJs Igor
Lima (ComBat) e

GUILHERME EP (Fuse
Brothers).

Ingressos antecipados
nos Postos Mime Matriz e

Reinaldo Rau e loja Center
Som do shopping.

Neste sábado, 18 de
novembro, sobe ao palco da
Notre a banda Dazaranha:

Além de seus antigos
sucessos, será possível
ouvir as músicas inéditas do

,

álbum Paraliza, a ser

lançado ainda este ano.
Ingressos antecipados

podem' ser adquiridos n'O
Boticário do Shopping e na

115 Lounge Bar .
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- Ingressos Antecipados: .

R$ 15.00 MASCULINO I R$ 10,00 FEMININO
"valeres dos ingressos poderão sofrei'

, alteração sem aviso prévio.
lnformações: sitecombat.com.br
Reserva VIP: 8412-2799
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Cl'l[GUE' CEDO r�A BALJ\D,tl. E EVITE FlLAS'
CE��SJRA � G ANOS íOUI'IQ9t:6,'io apresentaçúo de RGI

Pontos de Venda:

Jaraguá do S!lI:
-Posto Mil118 Matriz e Reinaldo Rau
-Center Som Shopping
-Smurfs Lanches
-Tony Cell
Guarilmirim
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