
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

\

-----------.1LaUARTA:,FEIRA, 29 DE NOVEMBRO � 2006

Chuvoso
durante
o dia e
, .

a noite.

•

MAXIMA

...... .-....

•

Proma comemora 15 anos

com coquetel no Cejas

51 EXPECTATIVA: CRESCIMENTO É EM RELAÇÃO AO NATAL DO ANO PASSADO
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31Guarda Civil só com aprovação '

,

Flávia Alessandra tira o

"Pé da Jaca" e engravida
•

Promessa de campanha do prefeito Moacir Bertoldi e motivo
de polêmica, o projeto que cria a Guarda Civil dependerá de
aval dos membros que integram o Projaraguá, garantiu o

procurador do município, [urandyr Bertoldi.

31Garcia pode se ausentar de votação

•

•

A partir da próxima segunda-feira, o comércio da região vai

atender em horário especial de Natal. EIU Jaraguá do Sul, a

expectativa é de que as vendas aumentem em torno de 8 a

100/0 em relação ao ano passado.

8 DESMOR'ONAMENTO: SETE PESSOAS FICAM DESABRIGADAS NA ILHA DA FIGUEIRA
•

,

o opositor do prefeito Bertoldi (PL) .Eugênio Garcia, poderá
ser a grande ausência na sessão de amanhãda Câmara de

,

Vereadores quando, deve ser votado o requerimento do
,

vereador Rudolío Gesser (PP) pedindo abertura de processo
de impeachment contra o prefeito. Veja 11a coluna Mosaico.

41Corupá vota plano diretor
,

A Câmara de Vereadores de Corupá deve votar na próxima
segunda-feira o projeto de lei do Executivo que trata do 110VO

plano diretor. A Comissão de Legislação, [ustiça e Redação se

reuniu ontem pela manhã e deu parecer favorável ao projeto,
que recebeu apenas Ulna emenda, assinada pelo vereador
Everaldo Mokwa (PP).

5IADI/SC elege nova diretoria
,

Em assembléia extraordinária, foi eleita a nova
-

diretoria da

Associação . dos Diários do Interior de Santa Catarina

(ADI/SC) para a gestão 2006-2008. Os diretores dos jornais
associados escolheram o empresário brusquense Cláudio José
Schlindwein para presidir a entidade. Francisco Alves, diretor

,

doO Correio do Povo, assume a função de 1 o secretário.

,

1

Palestra
Evento Fantástico para
Mulheres que'1omam
atitudes e buscam a

felicidade
Com ro íYZYJJ .

A diva da auto·estlma e da sensualidade

•

,

,

• Se tornar uma mulher morconte e inesquecível;
• Adquirir mais força e confiança diante dos desafios;
• 'Conhecer dicas para intensificar seu poder feminino;
• A.umentor sua confiança e auto-estima;
• Deixar seu amor enlouquecido de paixão e deseja;
• Transformar suo vida paro melhor e ser feliz;
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A forte chuva que caiu nos últimos dias provocou erosão em LIm barranco na Ilha da Figueira e deixou sete pessoas

desabrigadas. As casas de madeira no topo da Rua das Acácias foram interditadas ontem pela Defesa Civil.Em Guaramirim,
um barranco nos fundos de uma casa próxima à rodovia SC-413, também desmoronou. A previsão de chuva deixa ás

bombeiros da região em alerta, mas não deve causar enchente.
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I GIROLlA IMOVEIS LTDA
Rua Barlo do Rio Branço, &SO - eeatto

Jaragui do Sul- se
Fone (47) 3275-5000
girolla@girolla.com.br
www.giroila.com.br
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• EDITORIAL
•

A grosso modo, os
,

sindicatos de trabalhadores
no Brasil de todas as

categorias profissionais
assemelham- se a remédios

genéricos. Embora
receitados pelos médicos,
muitos não acreditam em

.seus efeitos práticos. Sempre
ligados a partidos políticos
preferencialmente de

esquerda, deturpam suas

funções originais e

(

•

•

exigente e competitivo. O
comportamento dúbio de

,

quem' d�rige' estas

verdadeiras máquinas de
fazer dinheiro é notório e as

tais conquistas salariais puro

engodo. Arrogância e

prepotência têm sido os

ingr edientes do que
chamam de diálogo com os

empregadores. Um exemplo
está aqui mesmo em [araguá
do Sul. Quando se trata de

�"Disputados - os sindicatos- com unhas e dentes,
não poucos dirigentes enriqueceram às custas do
suor daqueles que os sustentam por consecutivos

descambam para o

assistencialismo feito com

dinheiro do próprio
trabalhador associado.

Disputados - os sindicatos
com unhas e dentes, não

poucos dirigentes
enriqueceram às custas do
suor daqueles que os

sustentam por consecutivos

mandatos com salários de
dar inveja a profissionais
comprovadamente
q�alificados que, também

com unhas e dentes, tentam
se! manter no mercado de
tr�balho cada v.ez mais ",

I

I
,

r

I

., FRASE
!
,

crucificar os que na visão dos

dirigentes possam se

constituir em vozes

discordantes da pregação
caolha eivada de interesses

político-partidários,
,

a

execução é sumária. Assim
o fez o Sindicato dos
Trabalhadores no Comércio
com o ex-deputado federal
Vicente Caropreso,
crucificado às vésperas de
uma disputa eleitoral. E o

que 'se provou? Mas a

presidente do sindicato,
quando se trata de petistas
de renome envolvidos no

I , ,

r

escândalo do mensalão e das /

sanguessugas, como José
Dirceu e Jorge Lorenzetti, Q

churrasqueira do presidente
Lula, não seu furtou em

proclamar a inocência dos
dois nestes episódios. O .

mesmo sindicato também
�

promoveu a execuçao
,

sumária dos vereadores que
votaram lei permitindo a

abertura do comércio em

domingos e feriados.
Permitindo, é bom que se

diga, e não obrigando.
Candidata à vereadora em

2004,' a presidente do
sindicato experimentou na

própria pele o gosto da

guilhotina do voto. Foi, da
mesma forma, executada
sumariamente peta
esmagadora maioria dos mais

, de quatro mil associados que
residem e trabalham em

, J araguá do Sul, como que
num efeito bumerangue de
seus discursos. Talvez por
isso e agora se sabe, tenta
repetir o rito de inquisição
do sim ou não envolvendo a

Câmara de Vereadores em

nova discussão político
partidária sobre a lei

vigente. Salvo melhor juízo,
sem qualquer interesse'

deliberativo.

-r

i
I
,

,

I
,

Conforme entendimento
,

expresssado em recente decisão
(2:2/11/06), o Superior TribunalI

de Justiça novamente decidiu
I '

no sentido de que o titular de
,

c�rtão de crédito,
indepeudentemente do

I

recebimento' das faturas
,

mensais, pode acionar
, I

judicialmente a administradora
,

dó cartão de crédito,
I

o�jetivando receber a prestação
d1 contas dos encargos que lhe
S�IO cobrados.
T: I decisão está consolidada

pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ),
amparando o voto do ministro

Jorge Scartezzini a favor de

consumidor que move ação de

p�estação de contas contra a

déterminada administradora de
Clartões de Crédito, sendo

,

acolhido à unanimidade pelos
demais magistrados integrantes

•

<'

•

da Quarta Turma.
O ministro Scartezzini ressalta
em seu voto que a Seção de
Direito Privado do, STJ
(composta pelas Terceira e

Quarta Turmas) considera

legítimo o direito do
,

,

consumidor de obter a prestação
de contas, quando há dúvida
sobre os critérios adotados pela
operadora do cartão de crédito.

'Segundo o-magistrado, impedir
a prestação de contas infringe
os artigos 1.301 do Código Civil
anterior e 917 do Código de
Processo Civil.
A decisão do STJ é contrária ao

entendimento do Tribunal de

Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul (TJ), que se posicionou

,

contra o pedido do consumidor.
Para o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul; "as empresas
adrninistradoras de cartão de
,

crédito prestam contas ao

.'

Janaína Elias Chiaradia
Marcatto, advogada
lnteçrantedo Escritório
Cassuli Advogados
Associados.

associado mensalmente,
através de extratos (faturas)".
Firme nesse posicionamento, o
Tribunal, além de confirmar a.

,

sentença de primeira instância
(do juiz), rejeitou, por
unanimidade, O' recurso

(embargos infringentes)
apresentado pelo consumidor,
que foi condenado a pagar as

,

custas processuais e os

honorários advocatícios (ônus
da sucumbência).
Desta forma, com o .

entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o qual veio
a contrariar e modificar a

decisão do referido Tribunal de
Justiça, a administradora de
cartão de crédito deverá prestar
contas ao consumidor, não se

,

limitando a emitir as faturas,
como também, esclarecendo e

, demonstrando os encargos,
efetivamente cobrados.

\
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Homenagem a Wandér Weege
Hoje junto-me a todos que tiveram a

oportunidade de conhecer tua jornada
ao longo da vida e admirar os papéis
sociais que desempenhaste.
Era visível a seriedade e a devoção que
te caracterizavam como aluno; depois,
já como empresário, mereceste aplausos'
pela motivação, caráter e dedicação à

vida profissional.
Passaram-se décadas após nosso último
encontro no Centro de Tecnologia da
Indústria Química e Têxtil do Senai

(CETIQT). Naquela época já eras um

promissor líder empresarial convidado
a ser o patrono' das turmas que

diplomavam no CETIQT. O diálogo que
mantivemos me fez perceber que estava
,

diante de, um empreendedor, de um

lutador para quem a coragem não era

ausência de desespero mas a

capacidade de prosseguir apesar do

desespero
Em aditamento as homenagens que te

prestam, eu o cumprimento como o

fazem os ribetanos, relembrando o que

foste, és e serás. Assim de mãos postas
e com um gesto, reflexivo, te dedico a

expressão "taschi deley" que tem o

seguinte significado: "eu referencio o

lugar em seu coração onde moram a

honra, a paz, o amor, a generosidade e

a coragem".
Imagino 6 quanto a labuta te consumiu

e consome mas tenha certeza de que
um ideal consome uma vida inteira mas

,

dura uma eternidade e como dizia

Rousseou, " 'a razão faz o homem mas é

o sentimento que o conduz".
A lembrança e o convite a mim

destinados revestiram-se em honrosa

homenagem humana, das mais

significativas. Teu gesto retirando-me
do ostracismo, mais do que' um convite

representou a certeza de uma avaliação
generosa dos meus papéis de professor,
'educador e orientador de jovens aos

quais não ensinei, mas ajudei a

aprender. '

Conquanto desejasse estar presente à

solenidade, o cardiologista solicitou que
não me afastasse do rio de janeiro até o

final de 2006, por causa de alguns
problemas de saúde. Esteja certo de que

jamais esquecerei o carinho que me

fazes ao manter na lembrança este

modesto professor. Se o destino te

trouxer ao Rio, vou encontrá-lo

pessoalmente onde estiveres.

Aproveito o momento para agradecer,
aos amigos da ABTT pela consideração
que sempre recebi de todos eles ao longo
dos.44 anos que servi ao senai na

unidade CETIQT.
Que deus esteja contigo, com os teus e

com todos os presentes amparando e

protegendo a todos nós.

•

Miran Esteves, ex-professor de Matemática do

Centro de Tecnologia da Indústria Química e

Têxtil do Senai, no Rio de Janeiro.

Em buscada harmonia

Muitos se perguntam, como buscar
harmonia se me encontro cheios de

problemas? Como buscar .harrnonia se

estou cheios de dívidas? Como buscar
harmonia se minha vida amorosa esta um

,

inferno? Enfim, existirão mil argumentos
para não. se buscar a harmonia que reside
em cada um de nós, mas um pequeno

•

esforço nesse sentido de encontro interior

já é um grande e importante passo.
Se fizermos uma reflexão, veremos que a

maioria dos problemas foram gerados por
nós mesmo. O bom ao saber disso tudo é

,
.

ver que essa nossa mente que criou os

problemas, também cria as soluções.
Temos que ver que não somos apenas,
dores, angustias, medo, raiva, pois se isso
faz parte de nós, temos que admitir que a

benevolência, a coragem" a alegria, o
, ,

equilíbrio, o arrependimento, o sucesso

também faz parte do que somos. Então a

harmonia pode ser buscada em nós se assim
•

quisermos.
Somos mais do que supomos, temos uma

capacidade de sobrevivência enorme! Já
passamos por Eras Glaciais, já fomos
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caçados, hoje em dia temos um dos
melhores momentos da história da �j
humanidade e temos que aproveitar em i �

prol de nosso soerguimento e evolução
interna. Não invista em negativismo.
Aposte' em você. Plante uma árvore,
cultive uma amizade, dê um bom dia ao

,

seu vizinho ou a quem cruzar com você
. ,,�
..

I

ria rua, não olhe as pessoas como se elas "

J
fossem culpadas de um crime só por que é

'r t)
diferente de você. Encare seus problemas
como forma de soluções e aprendizado para
a construção da sua felicidade.
Em nenhum momento, nem por um

:"'J

segundo, nem pelo momento tão rápido ",, -

das estrelas cadentes pense que você está

sozinho!!! Deus estará sempre presente.
Aproveitar isso é realmente encontrar J/J

harmonia interna e felicidade. Lembre-se:
,

não somos só problemas e "coisas ruins",
,

somos parte de uma criação que fez o

universo e tudo que nele' reside,
principalmente o amor. Feliz Natal a todos

,
,

•

os jaraguaenses,

Edson Gomes, servidor público.
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!"E melhor que haja brancos ressentidos por terem nota, mas não terem
I

vaca, do que não 'haver negros no ensino superior".
,
I

• Da ministra chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro,
sctxe a política de cotas para negros.

'

I

Além das faturas, administradora
, '

d'e cartão de crédito tem de
cernonsírar encargos cobrados

I '

,
i
,

•
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SEGURANÇA: PROJETO CONTINUA NA PROCURADORIA

•

,

,

CELSO MACHAOO

.... Decisão fica nas

mãos de membros
,

indicados ao Fórum
de Desenvolvimento

}ARAGUÁ DO SUL� No

plano de governo anunciado na

campanha eleitoral de 2004
pelo prefeito Moacir Bertoldi
(PL) o projeto que cria a Guarda
Civil Municipal, enviado à

Câmara no Inês de maio deste
,

ano, já estava previsto ..A página
16 de livreto contendo um

resumo das propostas
direcionadas" ao trânsito,

.

I

}ARAGUÁ DO SUL- O médico
César Vieira, diretor clínico do

Hospital e Maternidade São [osé,
estevesegunda-feira à noite na

Câmara de Vereadores para; a

convite, esclarecer algumas
dúvidas sobre a saúde pública 110

município. Investimentos,
segundo ele, sâo necessários e

urgentes para que o hospital possa
estruturar-se aos moldes de outros
estabelecimentos que 110je são

,

referência no Estado em algumas
cirurgias .de especialidades. Por
exemplo, 110 caso de queimados;
hoje sem assistência na cidade,
obrigando internações em

hospitais de Florianópolis,

Curitiba ou. Blumenau, por

exemplo. Ele disse que o hospital
atende os casos mais graves da

medicina, como derrames,
infartos, cânceres, traumas e

intervenções de alta

complexidade. Também destacou

que á característica industrial do

lnunicípio,. COIn diferen
tes horários de atividades, às

vezes dificulta muitos trabalha
. dores de se organizem na buscar
atendimento l10S postos de saúde
ou pronto atendimento,
fazendo com que procurem o

hospital." Quando a estrutura

periférica não vai bem, cai tudo
no hospital", disse, referindo-se

•

de conter obrigatoriamente a

palavra "partido". Os três partidos
que pretendem formar a nova

legenda anexaram ao pedido os

documentos exigidos pela Justiça
EleitoraI. O PHS, PMN e PPS

•

protocolaramno TSE'os editais e as

atas das convenções nacionais em

que a fusão foi aprovada, realizadas
nos dias 18 e 19 deste mês. Na

reunião, os partidos aprovaram o

manifesto, o programa e os estatutos

do 110VO partido e elegeram os

�
I

-
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Procurador diz que criaçãO da Guarda depende de aval da sociedade

Cidadania e Segurança, que
trabalha em mui tas outras

frentes como o Comdec
(Conselho de Defesa Civil),
elaborando e executando

projetos e a Secr'etar ía do
Desenvolvim ento So'cial' e:

Família, junto COIn a PM,
bombeiros e polícia Civil na
busca de soluções para
moradores de rua", observou o

procurador.

Sobre cu corpo clínico do São José,
ele reiterou o que disse na semana

passada na Câmara o diretor
clínico do Hospital e

Maternidade [araguá, médico
Luiz Alberto Ling Linhares:

quando há demanda acentuada
de cirurgias em deterrninada
especialidade são contratados
mais profissionais. A contratação

.

passa pela avaliação do diretor
do hospital e pelos diretores
técnico e clínico, para segundo
ele, assegurar a qualidade da

.

medicina praticada' no

município. "0 procedimento
é feito de maneira clara e

.

"

transparente , assegurou. ,

Mobilização Democrática é partido analisado pelo TSE

a possível fragilidade do serviço
de atendimentos nos postos e.

pronto atendimento da rede

pública do rnunicípio, que às

vezes não conseguem

corresponder a demanda. Ele
.

também citou a questão, das
consultas agendadas que, hoje,
obrigam as pessoas a esperarem
vários dias enquanto os sintomas

se agravam. "O hospital acaba
sendo a única solução", repetiu.

,

A tabela do SUS (Sistema Unico
de Saúde) também foi citada

pelo médico. Disse que os baixos

.

valores pagos oneram em

demasia os hospitais, difi
cultando os procedimentos.

•

membros doDiretórioNacional, do
,

.

Tribunal, de Etica, do Conselho
Fiscal e da primeira Executiva

Nacional, segundo informam no

pedido. O programa e os estatutos

parti-dários da Mobilização De

mocrática, a lista de l1.omes da
.

Executiva Nacional e o

protocolo do requerimento ao

1 o Cartório de Regis tro de
Pessoas Jurídicas são outros.

documentos que acompanham
, .

o pedido de registro da legenda.
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de segurança com pedido de
liminar do vereador Rudolfo
Gesser (PP) foi deferido pelo
juiz de direito, Edenildo da

Silva, da 3ª Vara Cível,
determinou a retirada do regime
de urgência solicitado pelo
Executivo 110 projeto de lei

complementar número 6/2006.
COIn a decisão do juiz, o projeto
passaria a ter trâmite normal I

pelas comissões técnicas

permanentes do Legislativo,
mas o prefeito Moacir Bertoldi

.

decidiu retirá-lo de pauta.
. Agora, segundo disse ao O
Correio do Povo o procurador
geral do município Jurandyr

,

sistema viário e segurança Bertoldi, a criação da guarda
pública, a guarda é o quarto item dependerá de aval dos membros
relacionado, depois da que integram o Projaraguá,
necessidade de policiamento (empresários, comerciantes,
fixo nas principais vias de acesso universitários, associações de
à cidade, policiamento moradores, profissionais

o

eletrônico (um projeto já ern liberais, entre outros) órgão
andamento) e melhoria do ainda e111 fase de implantação e porque aí terá sido Ulna decisão
sistema de iluminação pública. que representará todos os daqueles que foram escalados
nos bairros. Polêmico, o projeto setores da sociedade, para para repensar o futuro, fugindo
suscitou longas discussões na, discutir ern suas várias à nossa obrigação de cumprir
Câmara de Vereadores e até comissões assuntos relevantes' com o .que foi assumido, na'
audiência . Cl�;'é,py.JbJt,c,a." , qhlC; " digam ,respeit,oi" ao .J�ca111pat).hal'" disse.o procurador.
principalmente pela desenvolvimento da cidade [urandyr rebate afirmações de
iridefinição das fonres de como um todo "Se a conclusão que mesmo não tendo sido
receita para um custo estimado for pela sua criação, o projeto criada, três servidores teriam

,
.

e m R$ 790 l11il/a11.0 l1U111 retoma à Câmara no a110 que sido conternplados com cargos
primeiromomento, E111 17 de vern, Se a decisão for contrária, de, confiança, "C011flll1de111 as

agosto deste a110, U111 mandado a prefeitura não .vai insistir atividades da diretoria de

'\ ,

BRASillA!.JARAGUÁ DO SUL- Já
está no TSE (Tribunal Superior
Eleitoral), opedido de fusão entre
PRS (Partido Popular Socialista),
o PHS (Partido Humanista da
S lidariedade) e PMN (Partido da
obilízação Nacional) para

•

fo mar a MD (Mobilização
D mocrática), EmSanta Catarina
e m Jaraguá do Sul apenas o PPS
te ri, hoje, diretório organizado
e bora com influência ínfima 110

meio político -partidário. O

partido esteve coligado com PL,
PDT e PTB na campanha do

prefeito Moacir Bertoldi ,(PL). A
proposta de fusão encontra

resistências entre os dirigentes
locais. Pela legislação em vigor, a Lei
9.096;95 (Leidos PartidosPolíticos),
o nome da agremiação não mais

precisa conter, obriga-toriamente, a.
palavra "partido". Se for

.

homologado, aMD será a primeira
legenda a prescindir do termo.

Antes, o nome da agremiação tinha

•

I
'

•

Secretários
Confirmada a indicação do

deputado estadual Antônio
Ceron (PFL) para a Secretaria
da Agricultura, o senador
Jorge Konder Bornhausen
disse que não está,
interferindo para que o

partido tenha espaços no

governo de LHS. Mas apenas
que o governador reeleito
escolha os melhores da

sigla. É mesmo a piada de
fim de ano.

Agora vai?
'Eugênio Garcia (PSDB), opositor ferrenho do prefeito Bertoldi

. (PL), paradoxalmente poderá ser a grande ausência na sessão
de amanhã da Câmara de Vereadores quando, presume-se,
requerimento do vereador Rudolfo Gesser (PP) pedindo
abertura de processo de impeachment contra o prefeito
deverá ser votado. O tucano, na sessão de segunda-feira,
obteve autorização do plenário para participar de congresso
em Brasília. Maristela Menel (sem partido) promete impetrar
mandado de segurança para impedir a votação enquanto o

Instituto Brasileiro de Administração Municipal não responder
questionamento dela sobre suposto impedimento legal para'
que o autor também vote. Carione Pavanello (PFL), presidente
da Câmara, garante que, depois de três adiamentos, o
requerimento será votado. Do lado de fora, o povão dá risadas
debochadas nas esquinas.

Eureka!
Quem sabe agora sentindo o

peso nas costas, vereadores
que apóiam o prefeito na

última hora cataram no fundo
do baú lei federal, que trata
sobre processos de

cassação de. prefeitos, a 201/
67. interpretarn o documento
como ferramenta que írnpede
o voto do vereador Rudolfo
Gesser (PP), autor do
requerimento que pede o

afastamento de Bertoldi.

Reforma 3
Deve sair na segunda ou

terça-feira a lista dos
exonerados de cargos' em
comissão por conta da
reforma administrativa.
Quantos são ainda não se

sabe. Também não se sabe se

a degola obedece a excesso

de cargos ou se à propalada
economia interna. Porém,
ficam até 31 de dezembro
recebendo o equivalente às

funçôes que ocupam.

Por que?
Perguntar não ofende: como é
que a maioria com assento
no Legislativo de uma das
mais importantes cidades
catarinenses só agora
descobriu a tal lei? Salvo
melhor juízo, com isso
demonstram pouco apetite
pelo çonnecirnento ". Q
"descobridor" do documento

.'

merece, com certeza,
diploma de honra ao mérito

pela façanha.

Baita folga
Na prefeitura de Jaraguá do
Sul férias de 40 dias a partir
do dia 22 de dezembro. Dez
dias como presentinho de
Natal, sem descontar do

período a que cada servidor
tem direito e que leva o nome

de ponto facultativo.E outros
trinta por conta das férias
normais. Portas abertas ,

mesmo só no dia 2 de
fevereiro. Quem não gostar
que vá reclamar para o bispo.

,

Os culpados
Aí, alguns vereadores dizem

que a imagem negativa que
muitos têm do Legislativo é

culpa da imprensa. O PT

sempre culpou e ainda culpa
a imprensa pelas manchetes
negativas que o próprio
partido se encarrega de

produzir com uma freqüência
britânica. Os chamados

' .

'nobres edls' se esforçam
para fazer o mesmo.

Quando?
Engenheiro João José dos
Santos, do Dnit, esteve de
novo com empresários de

Jaraguá do Sul na segunda
feira à noite. Veio falar do

projeto de duplicação da BR-
280 entre São Francisco do
Sul e o município, que deve
ser concluído em meados de

,

2007. Sobre início da obra,
nada. Até porque não há
dinheiro federal previsto para
ano que vem.

Reforma 1
Dia destes o procurador geral
do município, Jurandyr
Bertoldi, disse ao CP que a

palavra final sobre a reforma
administrativa a ser

anunciada amanhã caberia
ao prefeito Bertoldi e à vice
Rosemeire Vasel. Ela, às

vésperas do evento, afirmou
que vai se resumir às

atribuições do cargo se

assim for desejo do prefeito.
. Afinal, apitou ou não nas

mudanças?

,

Ver e crer
o governador reeleito Luiz

Henrique da Silveira (PMDB),
na campanha eleitoral disse

que se esforçará para que a

rodovia seja delegada à

competência do Estado,
segundo ele a alternativa para

. que a obra seja feita. Se já
disse que ele mesmo é o

melhor secretário para'
Jaraguá do Sul, então é de se

acreditar que esteja falando
.

séri o.

Reforma 2
Se a encrenca era com a

vice-prefeita, o vereador
Ronaldo Raulino (PL),
embora autor do relatório que

•

acusa o prefeito (e o

procurador) de improbidade
administrativa poderá
reassumir a função de líder
do governo na Câmara.
Declarou que o diálogo
poderia ser retomado se

houvesse mudanças na

prefeitura. Rosemeire estaria
ínterteríndo demais.
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•

• POU.CAS & BOAS

O CORREIO DO PO�t()

EXPECTATIVA: COM APENAS UMA EMENDA, PROJETO DEVE SER PROVADO

Trabalhos
, ,

Por solicitação do vereador
Loriano Costa (PSDB), o

Kutcha, o secretário de
Desenvolvimento Regional,
Ivo Schmitt, participou da
sessão da Câmara de
Vereadores de Corupá, na

segunda-feira. Schmitt fez urn

relato das atividades da SDR
e dos recursos destinados e

previstos pelo governo do
Estado para o município. Na
semana passada, o

secretário participou da
reunião plenária da Acijs.

Ato político
Dirigentes do PC do B, PV, P-Sol, PSB e PRB fazem hoje um

,:", ,ato político 'na Câmara Federal pelo fim da cláusula de
,,��

�:::' barreira. Além das bancadas dos partidos, deverão
.

.

'�.,'

�� parfícípar governadores, prefeitos e lideranças sindicais e
�,.,

.

:��. estudantis. Os partidos que não conseguiram cumprir a
nova regra defendem a manutenção de seus direitos

parlamentares, como participar de comissões permanentes e

ter acesso ao fundo partidário. ,

Eleição
Câmara de Vereadores de
Massaranduba realiza hoje,
às 10 horas, a eleição da
Mesa Diretora para o biênio
2007-2008. Depois de dois
anos no comando do

Leqlslatlvo, o vereador
Almir Trevisani (PFL) deixa
o posto para assumir seu
colega de bancada, Abila
Zanotti. Ao PMDB, afastado
do comando do município
há mais de sete anos e em

minoria na Câmara, cabe só
assistir.

o

CAROLINA TOMASELLI

� Comissão se

reuniu ontem para
concluir análise e deu

parecer favorável

Corupá - A Câmara de
Vereadores deve votar na

próxima segunda-feira o projeto
de lei do Executivo que trata do
novo plano diretor de Corupá.
A Comissão de Legislação,
Justiça e Redação se reuniu

ontem pelamanhã e deu parecer
favorável ao projeto, que
recebeu apenas uma emenda,
assinada pelo vereador Everaldo
Mokwa (PP). Depois de
intervalo de sete dias, o projeto
volta a plenário para segunda
votação no dia 4, penúltima
sessão antes do recesso'

parlamentar.
A presidente da Casa,

Bernadete Hillbrecht (PPS),
informou ontem que a Mesa
Diretora pretende incluir na

pauta de, votação -de segunda
feira os outros três projetos que

integram o pacote enviado pelo
prefeito Conrado Müller (PP),

'.

':1--------------'-------------1
,"

•
•

,.'""

i:?; Passou" �'"
"o' ....

;f;� Pelo quarto ano
,";' ..

l

�:: consecutivo, o Tribunal de

��� Contas rejeita às contas da
'�.l! ,

.

:�;, prefeitura de Barra Velha,
�.:;�

�2,i mas os vereadores

aprovam. O TCE pediu a

investigação de possíveis
,

I J t irregularidades referentes
ao exercício de 2004. Como

J.
" seis vereadores votaram

r:, contra o parecer do

"lii tribunal, o relatório não

'11 [ será encaminhado ao

Ministério Público. E fim de
�) I

, papo.
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INGRESSOS: SCAR, MIME (Matriz)

,

•
•

...

\
•

Apoio: III__
Saint Sebastian

f' I. .\ 'I'

•

no dia 11 de setembro. Os
textos, relacionados ao plano
físico e territorial do município,
ainda não receberam parecer da
comissão. A eles, os vereadores
Everaldo Mokwa e Herrmann
Suesenbach " (PMDB)
apresentaram quatro emendas.

Bernadete acredita que não

haverá
.

dificuldade para

aprovação do novo plano
diretor, documento que serve

para organizar o espaço urbano
e orientar o crescimento da
cidade. Entre as principais
mudanças, a presidente destaca
a regularização dos
loteamentos. "Com a aprovação
do plano diretor, o loteamento
deve oferecer toda a

infraestrutura, com a rua aberta'
•

•

na metragem correta, com agua
e luz. O que aconteciamuito era

que se vendia um lote em fundo
de terreno sem acesso, apenas
com servidão, onde a prefeitura
não pode entrar e atender",
explicou.

Com a aprovação do novo

plano diretor, os bairros do
. , . .

murnctpio, que existem apenas
na prática, serão regularizados

•

•

,

Presidente informa que projeto vai para segunda votação no dia 4

através de decreto do prefeito.
Segundo Bernadete, não haverá
mudanças'para a população, já

que a delimitação e o nome dos
bairros ., permanecerão . os

. ," ,\
mesmos,
•

Anexação de Itoupava-açú sem previsão de votação
•

SCHROEDER - O presidente da
Câmara de Vereadores, Rudibert
Tank (PMDB) foi ontem a

Florianópolis verificar na

Assembléia Legislativa o

andamento do projeto que prevê a

anexação de Itoupava-açú, bairro
de Joinville, para Schroeder. A

proposta foi encaminhada pelo
governador em 3 de outubro e

desde o dia seguinte tramita na

Comissão de Constituição, e

Justiça.
Em audiência com o deputado

Mauro Mariani (PMDB), o

presidente da Câmara ouviu que
ainda não há previsão de votação,
mas acredita que até o fimdeste
ano o projeto' seja aprovado.

,
>

. Orçamento:
I

DES DEl 926

BREITHAUPT SEGURA PREÇO
I

- "

DO PAO FRANCES

Mesmo com a alta do 'trigo, os

Supermercados Breithaupt seguram o aumento

no preço do Pão Francês, absorvendo este

custo para não pesar no bolso do consumidor.
, , '

, ,

Além de segurar o preço, o Breithaupt
faz nesta Quarta-feira uma promoção de R$
1,80 o quilo do Pão Francês, ou seja, o mesmo

que pagar, R$ 0,09 o Pão Francês de SOg.

,
,

fi

Mariani se prontificou a marcar

uma reunião com O relator da

Comissão, deputado [orginho
Mello (PSDB), para tentar

acelerar o processo. "De certa

forma esperava mais rapidez,
porque é uma questão que já foi
resolvida pelos dois municípios.
Há consenso, isso é o mais

importante", declarou Tank:
Ele referia-se ao fato das duas

prefeituras e Câmaras de
Vereadores terem concordado
com a anexação para Schroeder, e

, '

ainda em março aprovado o

projeto e encaminhado para o

governo do Estado, que então

deveria enviar a proposta para

apreciação dos deputados, o que

aconteceu somente no mês
,

passado.A época, a previsão era de
que o projeto seria incluído num

pacote de 11 pedidos de anexações,
que tramitam na Assembléia e de

que a transferência do bairro seria

consumada ainda no primeiro
semestre. [

A anexação foi decidida através
de uma consulta popular realizada
em novembro do ano passado,
quando 392 dos 442 moradores
votarampelamudança.A votação
na Assembléia é o último passo
para 'consolidar ) o

desmembramento do bairro ide

Joinville e posterior anexação para
Schroeder, dependendo apenas da
sanção do governador. (CT) l

. a estra
Evento Fantástico para " ,

Mulheres que tomam
atitudes e buscam a

felicidade
Com I � U 4 Lfú'V!\ l."

A diva da auto-estima e da sensualidade

•. Se tornar uma mulher marcante e inesquecível;
• Adquirir mais força e confiança diante dos desafios;
• Conhecer dicas para intensificar seu poder feminino;
• Aumentar sua confiança e auto-estimai
• Deixar seu amor enlouquecido de paixão e desejoi
• Transformar sua vida para melhor e ser feliz;

MASSARANDUBA - Um dia

depois de conhecer 1 a

composição da Mesa Diretora
da Câmara pata 2007 -2008,!na
eleição que acontece hoje àsi 10

horas, os vereadores voltam a
,

se reunir amanhã. Na pauta,
discussão e votação ern
primeiro turno da LOA (Lei
Orçamentária Anual) para
2007. O projeto estima a receita
e fixa a despesa do município
em R$ 16.874.000,00. j

Segundo município a votar

a LOA, Massaranduba também
terá o seg.undo menor da

microrregião, atrás de Corupá,
com receita estimada em R$ 13
milhões para 2007. (Carolina
Tomaselli)

I',
f,

I
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06 CORREIO DO POVO
•

NATAL: ESTABELECIMENTOS SE PREPARAM PARA ABRIR AS PORTAS E VENDER MAIS

•

•

•

.'

•

Presidente da COL, João Vieira, diz que entidade está otimista com a data

KELLY ERDMANN

"':}Expectativa é de que,
"ern Jaraguá do Sul, as

· vendas aumentem
. 1 0% no período
•

•

• •

._
��.� \

t· )ARAGUÁ DO SUL - A

� . partir da próxima segunda
�<' feira, dia 4, o comércio
",,�"\I;

jaraguaense vai atender em
, horário especial de Natal. As
2()[lojas estabeleceram o tempo
Cf. de abertura conforme.plenária
na Câmara de Dirigentes

.' Lojistas (CDL) e seguem
abrindo as portas em regime

. ()diferenciado até o dia 1 º de

· janeiro de 2007 < Informações do
(.':)[

.

I
51)

presidente da entidade, João
Batista Vieira, a expectativa é de
que esse horário e a proximidade
da data comemorativa' mais
importante do ano para o

comércio, aumente as vendas de
8010 a 100/0, se comparado ao

mesmo período de 2005. Além
disso, para tentar ampliar os

•

lucros, a CDL decidiu investir

em uma campanha
institucional deixando de lado
os sorteios .de prêmios. A idéia

•

é incentivar o consumidor
. j araguaense a não sair do

município na hora de fazer as

compras. Além de Jaraguá, o

comércio da região também
muda o horário de atendimento.

Corupá
27 a 1° a dezembro - 8h às 12h
e das 13h30 às 18h30
2 de dezembro -

.3.de dezembro -

4 a 8 de dezembro -

e das 13h30 às 19h
9 de dezembro - 8h às 17h
11 a 15 de dezembro - 8h às 12h
e das 13h30 às 19h
16 de dezembro - 8h às 17h
17 de dezembro - 14h às 20h
18 a 22 de dezembro - 8h às 12h
e das 13h30 às 20h30h
23 de dezembro - 8h às 17h
24 de dezembro - 8h às 12h
25 e 26 de dezembro - fechado

8h às 15h
fechado
8h às 12h

•

Schroeder
2 de dezembro - Bh às 13h .

3 de dezembro - fechado
4 a 8 de dezembro - Bh30 às 1\2h
e das 13h30 às 19h
9 de dezembro - Bh às 17h
10 de dezembro - fechado .

11 a 15 de dezembro - 8h30 às'
12h e das 13h30 às 19h30
16 de dezembro - Bh às 17h
17 de dezem'bro - fechado
18 a 22 de dezembro - Bh30 às
12h e das 13h30 às 20h30
23 de dezembro - Bh às 19h30
24 de dezembro - Bh às 12h -

facultativo
25 e 26 de dezembro - fechado

Guaramirim
•

4 a 8 de dezembro - 8h30 às 19h
9.de dezembro - 8h30 às 17h
10 de dezembro - fechado
11 a 15 de dezembro -8h30 às 19h30
16 de dezembro - 8h30 às 17h30
17 de dezembro - 15h às 19h
18 a 22 de dezembro -8h30 às 21 h
.23 de dezembro - 8h30 às 17h
24 de dezembro - 8h30 às 13h
25 e 26 de dezembro - fechado

Jaraguá do Sul
4 a 8 de dezembro - 8h às 19h
9 de dezembro - Bh às 17h
10 de dezembro - 15h às 19h
11 a 15 de dezembro -Bh às 20h
16 de dezembro": 8h às 17h
17 de dezembro - ·15h às 19h
18 a 23 de dezembro - Bh às 21 h
24 de dezembro - Bh às 13h
25 e 26 de dezembro - fechado

Massaranduba
10 de dezembro - Bh às 12h
e das 13h30 às 19h
2 de dezembro - 8h às 13h
3 de dezembro - fechado
4 a 8 de dezembro - 8h às 12h
e das 13h30 às 19h30
9 de dezembro - Bh às 16h
10 de dezembro - fechado
11 a 15 de dezembro - Bh às 12h
e das 13h30 às 20h
16 de dezembro - Bh às 16h
17 de dezembro - Bh às 12h
18 a 22 de dezembro - 8h às 12h
e das 13h30 às 20h30
23 de dezembro - Bh às 17h
24 de dezembro - facultativo
das 8h às 12h
25 e 26 de dezembro - fechado

r :�:�ADI/SC tem novo presidente e aposta na integração dos jornais
J3r[� FLORIANÓPOLIS (CNR/
(llADI) - Eleita por aclamação,
no último final de semana, a

2�,,diretoria da Associação dos
r;[)Diários do Interior de Santa

,()jCatarina (ADI/SC) para a

2,)·gestão 2006-2008. Em

OG·assembléia extraordinária,
.. ,

o2sealizada no Hotel Baía Norte,
o em Florianópolis, os diretores
5Ldos . jornais associados
J3'jjescolheram o nome do

FI)�mpresário brusquensé Cláudio
José Schlindwein para presidir
a entidade. Schlindweín, que
encabeçou chapa de consenso,
sucede o empresário

,

kl!_criciumense Amer Félix'

fi Ribeiro que, em quatro anos à /

.81(frente da entidade, aumentou
);I'O número de associados e

,
.

Olparceiros de sete para 29

J, .veículos, deu visibilidade ao

,r:JPotencial da Mídia Regional
rrr .Impressa e implantou a Central
j:),j:[e Notícias Regionais (CNR/
.R1f:SC), entre outras ações
h:Jrimportantes. Francisco Alves,
f)l,piretor do O Correio do Povo,
foi eleito e assume a função de

.

Ir; ),1 o secretário da entidade.
I

fiJ>.r O presidente eleito, e já
(; f, empossado, é diretor do jornal
,n(jMunicípio Dia- a-Dia, de
é,f Brusque. Aos 33 anos, é

£J ,;graduado em Administração e

pós-graduado na área pela

Fundação Getúlio Vargas.
Segundo Schlindwein, sua

,

gestão estará voltada para a

capacitação e a integração da
Mídia Regional. "Como
entidade associativa, temos que

•

primar para que nossos

associados tenham um material
diferenciado e com qualidade.

•

Por isso, uma das ações que
estamos implementando é um

convênio com Sebrae de Santa
Catarina, para desenvolver os

jornais da nossa Rede. Ao final
deste projeto, os jornais
ganharão o Selo de Qualidade
Sebrae, selo reconhecido no

rnercado", explica. As.ações de
integração previstas são

..

eventos regionalizados, com

autoridades na área, que
contribuam para as redações e

os jornais se qualificarern.
A gestão de Schlindweín já,

começou inovando, com a

criação de quatro diretorias
regionais - norte, sul, oeste e

litoral. "A princípio
começamos COIU essas quatro,
mas a idéia é ampliá-Ias.
Entendemos que é vital dividir
as funções de modo que cada

região tenha representante
com voz ativa na nossa

diretoria. A função deles será
'mobilizar a comunidade e os

. jornais a sua volta, para que
,

•

DIVULGAÇAo

. Cláudio José Schilndwein (esq.) com o ex-presidente Amer Félix Ribeiro

tragam as suas necessidades e a

gente possa discutir da melhor
maneira", enfatiza. As
diretorias regionais também
serão vitais no processo de

realização dos eventos
, ,

regionais.
Criada em dezembro de

•

199 S', por UIU grupo de 110ve

jornais, atualmente a ADI/SC
reúne 23 diários associados e

mais seis' parceiros, A tiragem
total de toda a Rede dos jornais
associados ultrapassa os 143 mil
exemplares diários .

. .

•

Diretoria Executiva
Presidente: Cláudio José
Schlindwein - Municfpio Dia-a-
Dia, de Brusque I

'

Vice-presidente: Dércio Roberto
Rosa - Sul Brasil, de cnapecó
10 Tesoureiro: Cezar Celeski - A
Gazeta, de São Bento.do Sul
20 Tesoureiro: Ricardo Carrara -

..

Voz Regional, de Concórdia
.

10 Secretário: Francisco Alves -

Correio do Povo, de Jaraguá do Sul
20. Secretário: Décio Baixo Alves
- Biguaçu em Foco, de Biguaçu
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Inscrições estão abertas para
passeio na Bota Das Cachoeíras

,

•

I

I

. ,

�\' .

Participantes poderão fazer rapei na segunda cachoeira

SCHROEDER. Quem quiser
participar da última Caminhada
Ecológica de Schroeder em

. .

2006 pode fazer sua inscrição
até amanhã, A trilha tem corno
cenário as cachoeiras Brisa da
Montanha, Espuma D'água, de)
Macaco. e cio Funil. Os

. participantes vão poder praticar
rappel na segunda cachoeira e

participar de UIU churrasco de

confraternização. As três
caminhadas anteriores passaram
pela Es tação Ecológica do
Bracinho, Montanha elo Morro
Pelado e o Vale Verde. Durante a

segunda etapa houve plantio de
árvores em função de queimadas
ocorridas ern julho desse ano.

,

Essas atividades têm por
objetivo conhecer o interior do

município e integrar um grande
número ele pessoas ao meio

I
. I

ambiente com a prática �i()
turismo esportivo e ecológico.

,

Para participar é só pagar a

taxa de R$ 10 e inscrever-se rl,�
S la de Turí

,

ecretana .e iunsrno ou acessar
o site www.schroeder.comlbr
para baixar o formulário pe
inscrição e o· termo Ç1e
responsabilidade que deverão
ser entregues fia Secreraria.
(Rafaela Taranto) .

Serviço ,

,

. O que: 48 Caminhada Ecológic�
em Schroeder

'

Quando: 2 de dezembro (sábado),

Horário: a partir das B horas :

Onde: Rota das Cachoeiras i

Inscrições: até 30/11 na I
.

Secretaria de Agricultura, Gestào
Ambiental e Turismo de :

,

Schroeder .

(www.schroeder.com.br)
Valor: R$ 10

Informações: 3374-1191

,

Através do projeto realizado 110. ano de 2006, num trabalho de

conscientizaçâo ecológica COIU a turma do jardim III elo

Colégio Marista São Luís, pela professora Vera Lúcia; a aluna
Latira Matheussi foi ao parqlle ambiental de [araguá ()O S\11

para plantar a sua árvore. J

Urna araucária que Laura acompanhou a germinação desde
quando enterrou o pinhão- etapa importante do projeto _. o

'plantio de árvores e flores.A araucária agora está ell) urn espaço
onde poderá desenvolver-se livremente e com certeza, sob o

olhar atento e orgulhoso da pequena Laura .

, .

PLANTANDO ARVORES

,

·1,39%

INDICADORES ECONÔMICOS

DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURD

COMERCIAL 2;186 2,188 Ie COMPRA VENDA "
-_-_------ .._---,_._.-

- -- --_--_ - -----

2,876 2,881PARALELO
.

, 2,270 2,370 " "
-----_. ----_- --- --- PESO (Argentina)
TURISMO 2,108 2,272 Ie

í 0,523--
... -

0,523 Ie

.

PONTOS OSCILAÇAo
71 BOVESPA 41.043 0,31'/0

-------_"_ -_ .._-_ ------

� DOW .JONE!_(N. Yorl9__ _12.136 .-+-,O��_.__
;II MERVAL (B. Aires) 1.907 0810/,

--- ..�---.j..�=_._---.,

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951

0,628

';"1",, ·:I',,·,,;,�,.'l .. "_" " ,"'.'_'.,'",.:', ,_,.'"'�,. .'.: '_, • '.',. ':
"'" c'·

..... ; ÇIJ�l!)p\,eIlIQrº;·.
R$ 895,50

.

"

•
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O CORREIO DO POVO)
•

•

•

VALIDADE
SUPER OFERTAS

, ESTENDIDAS
,

,

,

AtE 30 11 2006

l

•

Goll.0
Presta�ões a partir de

R$ ,00

,

s
àl
Õ
= I JliL

•

mensors

iL�
I 'h) I '

•
. I

· �

Init
IQ�
.VL.'

I,

.. , ,

MEGA VALORIZAÇÃO
00 SEU USADO, COM

TROCO NA TROCA

+ Lavador e ltmpador traseiro;
+ Temporizador do limpador

de Pára-brlsa:
+ Desernbaçador traseiro;

+ Banco do motorista c/re!!ula!!em
de altura;

+ Hodõmetro dlj;lltal parcial/total;
+ imobmzador etetrónico.

+ Pneus 175/70 Rl3.;
+ Porta-objetos n/painel e portas.

·Gol

,

\
,

\
� .

_. ,

e •

1

i
I
j

"
\

--I
E ainda + Opcionais
Incluídos no seu Gol:

I 3'1

r:q
,,"
., ,.J

,

• Maior valorização e facilidade no revenda,
• Forço, desempenho e conforto.
• Campeão absoluto no preferência nocionol ern suo categoria,
Visite a Caraguá, Fasa um Best Drive e Compare as Vantagens!

,. �.

Ifll:':,
I

i31

·
'

, b•
, ,

LOUCURA MESMO E FICAR DE FORA DESTAS VANTAGENS.
la Parcela sóem Mar!o2007. 60 meses pra pagar

J h}I j j

'1')"-", '
j

, ,

.,'"
, .. I. J

, ,

, ,

Jaraguá do Sul - Rua Bernardo Dornbusch, 800,

3274.6000
I'jJ

ara
I'

ua

on

i ()(I '

,

Ultrapasse o Desejo com a Satisfação
,

"r' [, .�:;'
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•

•

,
,

•

Mais urn final de one se aproxima e se faz necessário mois
ulna vez aquela revisão ern seu veículo,

,

Afinal, você, não vai colocar ell, ioga a sua segurança ou

arriscar ficar no estrado por desatenção 00 seu veículo,

,

Aproveite que ainda está en, tempo e agende com o

Caroguá o Revisão de Férias de seu Volkswagen,
,A Assistência Técnica do Caraguá prefere cuidar da
mecânico de seu veículo mais cedo paro que você não

tenho que enírentor problernos mois tarde no estrado,

,

Comprove estas e outras vantagens da Caraquá:
* CHECK-LIST GRÁTIS PARA 27 ITENS
* MÃO DE OBRA COM'20% DESé. PARA PAGAMENTO À VISTA
* FAcILIDADE NO PAGAMENTO EM 1 + 3X SIJUROS

•

•

�

ua

,

· I

,

..

,

Jaraguá do Sul - Ruo Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000

I

ara
,

: ;. ..� .:.
PRocor,VE

D[11MI){IM!1III} 'Imagens de cunho meramente ilustrativas. 'Financiamento pelo Banco Nacional Volkswagen sujeito a aprovação cadastral. 'Ofertas válidas até 30/11/2006.

,

Ultrapasse o Desejo com a Satisfação

,
•
,

r' )

'I

I •Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



O CORREIO DO POVO

.

FASE FINAL: JOGO HOJE

• •

,

•

I .

,

JULIMAR PIVATTO

...Já a equipe mirim

disputa o quadrangular
final a partir de
sexta-feira no Oeste

Jaraguá do Sul- Depois de
vencer Joaçaba na primeira
partida do play-off semifinal do
Campeonato Catarinense
Infantil Masculino de Basquete,
a equipe da Unimed/FME entra

em quadra novamente hoje, para
tentar confirmar a vaga na

decisão. No Ginásio Arthur
Muller, os j araguaenses
superaram o time do Oeste por
mais de 40 pontos de diferença e

110je à noite, fora de casa, uma'

vitória garante a equipe na final.
Se Joaçaba vencer, provoca ci

terceiro jogo, amanhã, também
no Oeste. Na outra semifinal,
Joinville venceu o primeiro
confronto e hoje enfrenta
Blumenau fora de casa.

Para o técnico da equipe
jaraguaense, Milton Mateus, o

que pode atrapalhar os jogadores

é o desgaste da viagem. "Sãomais
de seis horas e vamos viajar e jogar
no mesmo dia", comentou. Para
ele, o ponto forte do adversário é

a estatura, já que aUnimed/FME
é a equipe mais baixa da

competição. "Nós temos uma

qualidade técnica excelente, mas
podemos ter problemas por eles
terem um time alto. Também será
um jogo diferente, onde eles, em
casa, crescem", afirmou.

.

Mateus também elogiou a

quadra da partida, amesma onde
foram realizadas as disputas do

basquete nos Jogos Abertos deste
ano. "Como foi sede do Jasc, o
ginásio e a quadra estão muito

, .

bem arrumados. Emuito bom de
. "

Jogar.

Quem também está na fase
decisiva é a equipe mirim da

•

Unimed/FME. A partir de sexta-
feira, em Concórdia, o time

comandado por Rafael Muller

disputa o quadrangular final da
do estadual. Além da equipe da
casa e de Jaraguá do Sul, também
disputam o título Blumenau e São

Miguel do Oeste. Com a melhor

campanha na chave, perdendo

Duas Rodas conquísta título
antecipado no Catarinense

JARAGUÁ DO SUL .; Com os
•

resultados da penúltima etapa
do Campeonato Catarinense de

Bicicross, que aconteceu no

. sábado no Parque Malwee, o
,

primeiro campeão foi
conhecido. Na categoria equipe,
a Duas Rodas conquistou, de
forma antecipada, o título da

•

•

competição. J á a Associação
[araguaense de Bikers passou à

frente de Rio do Sul na categoria
clube e pode, na última etapa em
Brusque, confirmar' o primeiro
lugar nesta modalidade. A Duas
Rodas terminou com 1.694

\
.

pontos, contra 1.618 de Rio do
Sul.

. \

I)

I

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

•

•

Se vsncen hoje, a equipe infantil conquista a vaga para a final do Estadual

apenas um jogo neste ano, Muller
acredita no bom desempenho e na

I

conquista do título. "A
., .

expectatrva e enorme, pois
sabemos que a nossa região é mais

forte. Apesar do equilíbrio,
acredito que nós e Blumeriau
decidamos o título", comentou.

O que pode pesar para a

Unimed/Flvlf é o fato de não

conhecer os dois adversários do
Oeste. "Isso dificulta, pois não

sabemos nada de formação
defensiva ou ofensiva deles.
Vamos ter de ir conhecendo

.

durante o jogo", afirmou Muller.
O primeiro corupromisso dos

jaraguaenses será sexta-feira, às

19h30, contra São Miguel do
Oeste.

Copa Dipil termina e registra
número recorde de equipes

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

���.
Edição deste ano reuniu 43 equipes em sete categorias disputadas

MASSARANDUBA _ Terminou
no domingo a 4" Copa Dipil de
Futsal Menor. Foram 43 equipes
participantes em sete categorias,
dez a mais que no ano passado,
número recorde em todas as

edições da competição. Para a

coordenadora' da FME de
Massaranduba e criadora do

torneio, Miriane Jacobowsk'i, 6
,

evento vem mostrando cada vez
mais força. "Hoje Ine sinto

realizada com o campeonato.
Tenho certeza que ele emplacou
e só tende-a crescer nos próximos
anos", comentou.

.

Para a coordenadora, o

diferencial nes te ano foi a

participação efetiva dos
familiares dos alunos/atletas.
"Tivemos casa cheia em todos

,

os dias de.jogos. E bom ver essa

garotada empolgada e

aprendendo a ter respon
sabilidade. Melhor ainda quan
do a família acompanha", afir
mou. Confira os quatro pri
meiros colocados de cada

.

categoria.
Sub-v _ Vitória, Ases

Indomáveis, Dragõese Lagartos
Voadores; sub-Ll _ Nayfom,
Ajax, São Paulo e Cachoeira;
sub-Lô _ Tabajara, Glória,
Frutibox e Cachoeira; sub-Li

. feminino _ Pedro Aleixo e As
. ,

Molecas; sub-If _ Aguia
Dourada, Amizade, Santa Luzia e

Bicho doMilho; sub-If feminino
_ Pedro Aleixo, Alumass,
Centro Futebol e Cachoeira e

sub-L? _ Auto Escola/Costa
,

Contábeis, 10 Bràço, Aguia
Dourada e Amizade.
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Maratona
o jaraguaense Jefferson Heller (Urbano/Cellnho Sports/FME)
participou, no último domingo, dá 5a Etapa do Troféu Zumbi
dos Palmares/10Km Samsung, em São Paulo. O atleta
terminou em 1250 geral entre 12 mil participantes e em 340 na

categoria 25-29 anos com o tempo de 36min20seg. "Tinha o

objetivo de terminar a prova na faixa dos 35 minutos, mas,
por um erro de estratégia, não consegui cumprir. Deveria ter
forçado mais nos primeiros cinco quilômetros", comentou.
Agora eie se prepara para mais um desafio, no dia 17 de
dezembro, também em São Paulo. Ele competirá no Circuito
das Estações, prova organizada pela Adidas.

Apresentação
Enfim saiu a data da

apresentação oficial
do elenco do Juventus
para 2007. Será
amanhã, às 13h30, na

sede do Estádio João
Marcatto. Logo depois
da apresentação, o

grupo já viaja para
Itapoá, onde faz a pré
temporada. O Moleque
Travesso estréia no

Catarinense no dia 17
de janeiro, fora de
casa, contra o Avaí.

Natação
A partir de amanhã,
cinco atletas da equipe
Ajinc/Urbano/FME
participarão do
Campeonato Brasileiro
Juvenil de Natação, em

Porto Alegre (RS).
Otávio de Azevedo,
Henrique Fructuozo,
Soelen Bozza, Jan
Doubrawa e ROdrigo

.

Demarchi representarão
a Jaraguá do Sul na

competição.

Aposta .

Se Caxias e Vitória
forem os finalistas da
Primeira Divisão, um

duelo particular e

especial entrará em

campo. De um lado, o

técnico do Juventus,
Itamar Schulle

(Caxias) e de outro o

auxiliar Alaor Palácios

(Vitória). Este último

prometeu que se isso
acontecer, fará uma

aposta com o Chefe. É
esperar para ver.

Coroa
A equipe do Automóveis
Jaraguá conquistou, no

últlmu'sábado, o título do
Coroa Bom de Bola,

\

vencendo, na decisão, o

Pintado Esportes/
Chapeação Jaraguá nos

pênaltis. O terceiro lugar
ficou com o Botafogo,
que bateu a Karlache.
também nas

penalidades. Foram 27

jogos na competição
com 163 gols marcados,
média de 5,62 por
partida.

•

•

,

,

Otima oportunidade .

CARAGUA VEíCUlOS'
CONCESSIONÁRIA VOLKSWAGEN

CONTRATA:
* Mecânico com no mínimo 5 anos
de experiência
* Lavador

•

Interessados comparecer com
curriculum no setor de RH na Rua
Bernardo Dornbusch,800 - Jaraquá
do Sul -.

•

. ,

HAMILTON INFO TICALTDA

.

· Na edição de 21 de novembro, terça-feira, onde
· .publicamos o Edital de Convocação do S.iOGlicato do.s

. "

· TrabalhadoresJiurais de Jaraguá do Sul·
· 1 > Leitura discusão da previsão orçamentária pará

,

· o exercício de 2006, o correto é 2007.

Rua Julio-Tissi, 68,sl 01, Bairro Nereu
Ramos em Jaraguá do Sul, SC, CNPJ

04.639.526/0001-77, I.M. 24810-0, informa
o extravio dos blocos de NF/s de serviço n°

501 à 600, todos usados.

,

Atleta Categoria Equipe
ti uan o spre emann Bo s 6 anos uuas ROI as
Vinicius da Silva Bo s 7 anos Assoc. Jaraguaense
lYIateus Luz Bovs 8 anos

.

Lages
Leonardo Spredemann Bo s 10 anos . Duas Rodas
Luiz Madeira BOIlS 11 anos Baln. Carnboriú
João Scalabrim Bovs 12 anos Joa�aba
Willian Theiss Bovs'13 anos Rio do Sul
Guilherme Getelina Bovs 14 anos Assoc. Jaraguaense
uns Markiewcz sovs 15 anos Assoc. Jara uaense

José Rainett Bovs 16 anos Gaspar
Robson Morelli Baln. Camboriú

.

Junior men
i Fell ie Brick Elite men Brusoue •

Alison Zanon ?I'\ -I- Brusnue
Fernando Prado Exnert 17 '24 Assoc. Jara uaense

João Scalabrim ri' !r lnc: Joar.aba
Leandro Miranda Cruiser 13 '14 anos Duas Rodas
,

Everton Muchk. Crui Ir' 1'\/1 h Brusoue
• •

Edino Galdino Cn 'i Junior Baln. \ Camboriú
Tiano Soares r.rl

.

�, 17/?L1 - . Gasnar
Luciano Andriete Crul lr

..

Gasoar
• •

r.rI
.

icr-
-

:p•

In" .

Marcos Tocha I 'ui.s.e.r....3.llL34..aD..as S.illL osé
•

J:lin III•

In",ri

Nelso da Silva (:r�l InC' Assoc. Jaracuaense
Doriv II r,rw; z Ir r ('",; .11'\ ..L nil �
Carolina Tormena

•

7/A .,
• Gua oírub •

eniter Demarchi
•

(1/1 n In" I 'nc:"

Alessandra Antunes
,

LanesGirls 11 12 anos

Taluana Habitzreuter Girls 13/14 anos Guabirubà
Ana Goral Girls 15/16 anos Rio do Sul
Alessandra Antunes Cruiser 13 anos La es

Ana Goral anosuiser 17+ Rio do Sul
,

, ERRATA

,

•

•
•

•
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DESTRtJIÇÃO: MQRA[)OriES esrAo ABRIGADOS EM CASA I)E APOIO

DAIANE ZANGHELINI

� Defesa Civil deve
demolir barracos e

revitalizar área de
risco com vegetação

JARAGUÁ DO SUL - A forte
chuva que caiu na madrugada
de domingo para segunda-feira

-

provocou erosao em um

barranco na Ilha da Figueira e

deixou sete pessoas desabri
gadas. As três casas de madeira
no topo da Rua das Acácias
foram interditadas ontem pela
Defesa Civil do município e os

moradores estão temperaria
mente abrigados no Centro de

Resgate Social (Bairro Jaraguá
Esquerdo).

O pedreiro Aldanir Leite
de Camargo, 33 anos, dormia
no quarto jU11tO com a esposa,
os filhos e o sobrinho quando
ouviu, ao lado, o barulho do
barranco desmoronando. "N a

mesma hora, pegamos o

colchão e as roupas e fomos
dormir na cozinha", lembrou
o pedreiro, que mor a de

aluguel no local há oito meses.

A situação dos amigos
Silvio César Kowalski, 28,
reciclador, e Carlos Alberto
Kowalski, 19, também é

preocupante. A casa deles está
encostada ern uma pedra
enorme, que ameaça desmo
ronar e atingir também a "

residência da dona- de - casa

•

,

,

•

,

,
'

,',:

'L 1ST A S

,
'

•

,

\
\

,

",,'iA '

l p',1if;

Léia Batista, logo abaixo do
barranco. No meio do terreno,
o proprietário das casas estava

levantando uma parede de tijolos
para construir outro barraco,
mas a obra foi interditada por

,

, .

nuneie

'w.guiafacilnet.com.br

-

PREVISAO
,

'0 tempo chuvoso que predominou em Santa Catarina nos últimos
dias deve manter-se sexta-feira, sem risco de temporais ou chuva
de granizo. Para hoje, a previsão climática é de chuva durante todo
o dia, coni temperatura máxima de 25° e mínima de 19°\ no litoral
norte. De acordo com o meteorologista da Epagri/Ciram, Clóvis
Corrêa, a nebulosidade no Estado decorre do vento úmido que se

deslocou do Oceano Atlântico e a formação 'de uma área de
instabilidade no litoral.
Ao que indica a meteorologia, os catarinenses finalmente poderão
curtir um sábado de calor e sol, com temperatura máxima atingindo
os 30°, .depois de três fins de semana consecutivos de chuva.
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estar ern situação irregular.
De acordo COIU o secretário

executivo da Defesa Civil,
Ade ruir Neves Sanches, a

'prefeitura vai auxiliar os

moradores enquanto eles

procuram U111 outro lugar para
viver. EIU relação à família de

Aldanir, que está inscrita no

programa de casas populares 11á
mais de dois anos, afirmou que
o processo será agilizado.
Sanches também informou

que os barracos interditados
serão demolidos e que a área

de risco será revitalizada com
-

vegetaçao.

•

•
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Chuva causa problemas em duas
•

localidades de Guaramirim
•

GUARAMIRIM - A chuva
constante dos últimos dias
causou um desmoronamento e

alagamento em algumas locali
dades de Guaramirim, mas o

Corpo de Bombeiros Volun
tários constatou que o nível do
Rio .ltapocu está normal. .

Na manhã de ontem, um

barranco 110S fundos de uma

casa próxima à rodovia SC-413,
entre Guaramirim e Massaran

duba, desmoronou. Conforme
, ,

releinbra Kéti Beseke, 23 anos,

o incidente ocorreu por volta
das 7h e surpreendeu os

moradores. "Eu estava deitada
e só escutei o barulho. Foi um
grande susto", enfatiza.

Cerca de uma 110ra depois,
os bombeiros fizeram uma

vistoria e sugeriram a colocação
de uma lona preta sobre o

terreno atingido. O objetivo é

conter a queda do barro e evitar

danos na estrutura da constru

ção. Segundo o comandante
Nélson Gonçalves de Oliveira,
quando a terra está saturada por
causa da quantidade de chuva,
as chances de ocorrerem situa-
- - . �

çoes como estas sao mumeras.

Além do desbarrancamento
verificado na manhã de ontem,
outra moradora guaramirense
teve problemas provocados pelo
tempo instável. No Bairro Avaí,
às margens da Rodovia. do Arroz,
os moradores deixaram a casa

,

durante a madrugada de ontem.
Por volta das 3h, a, família de

Janice Duarte, 31, foi retirada às
,

pressas pela Polícia Civil da área .

alagada. De acordo com a zeladora .

JoelmaDuarte, 37, há pelomenos '

meio metro de água dentro da
residência da irmã, que por

, enquanto está desabrigada.
PIERO RAGAZZI OE FREITAS
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PRESIDENTE DA CÂMARA DÊ ENGENHO
. VELHO (RS) É ACUSADA DE RECEBER

BOLSA-FAMíliA. e 82
•

•
.

, ,
'
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• •

DEZ CRIANÇAS MORREM AFOGADAS
-

E 24 PESSOAS ESTAO
DESAPARECIDAS. NO LITORAL DO

SAARA OCIDENTAL. @ 84
n

, ,

o Papa Bento 16 chegou ,'.'
, ontem à Turquia para a "i�1Í' t.

uma das visitas mais

esperadas do pontificado i, "" ',w'.
,

' '. '
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altura do facho em cinco níveis
• Faróis e lanterna de neblina
• Travamento central.e dinâmico das
portas .

""".

• Indicador inteligente de manutenção
• Porta-objetos nas portas dianteiras,
traseiras e banco

•

I
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FELINE. Automático
fi S PO!'t,lS
.. Càrnbio autooianco Ti,f>TI'Ol'lIC
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� CD player con. CC,'T11ilIJdo
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• 5 porcas
• Teto panoràrnico de vidro
• Cámbio.automático TipT ronic
• Ar condicionado digital Bi-zoúe
• Direção Hídráullca

. .

• Freios ABS/REP
• 6 Airbao, '
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A Peugeot tem uma rede de mais de
120 concessionárias no Brasil.

� .

E barato manter um Peugeot'
,

Blumenau - (47) 3331·4500
Rua República Argentina, 2.103

Brusque - (47) 3396-8661
Av. Laur-e Müller. SO

Jaraguá do Sul - (47) 3370·1900
Rua Coronel Bernardo Grubba, 250 - Centro

Itajaí • (47) 3344-7000
Rodovia Osvaldo Reis, 30Strasbourg

www.strasbouru.com.br
Show Room - Supercenter Angeloni

,

Fotos somente para fins ilustrativos ·APromoção Nova Estação Peugeot é válida de 08/11 /2006 até 30/11/2006 para os estados do RS.SC e PR"Peugeot 206 Sensation 1.4 Flex- 03 Portas ·Ano/tvlódelo.:06/07 -Ar Cond.cronaoo
• Direção Hidráulica - Frete Incluso - Pintura Sólida de RS36.700,OO por R$31.990,00 à vista con) bônus de R$4.710,00 incluso. "Peugeot 206 Escapade 1.6 Flex· 05 Portas - Ano/Modelo.:06107 • Ar Condicionado· Direção
Hidrilulica - FreiosABS· Faróisde Neblina- Vidros e Travas Elétricas·Frete lncluso- Pintura Sólida de RS49.850,00 por R$46.490,00 à vista com bônus de R$3.360,00 incluso*'Peugeot 307 Feline 2.0 e Peugeot 307 SW Ferine 2.0
com CâmbioAutomático Tlptronic- 5 Portas- Ano/Modelo. ,06107- Ar Condiciona,da Dlqital- Direção Hldráulica- Freios ABS - Airbag Duplo- Sensor de Chuva e de lluminaçào- Vidros e travas elétricas - Frete lncluso- Pintura Sólida

com, IcPVA, Emp!acamento,2006 e Bancos de ,COlAra Grátis. Sujeito a aprova1ão de Cfsédltod· 81
.
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ESTRATÉGIA: LULA CLASSIFICA GOVERNO DE COALIZÃO COMO 'UMA NOVA EXPERIÊNCIA'
•

•

1

.... Lula diz que adesão
de partidos é feita na

base da compreensão
de que administrar o

país é um trabalho de
toda a sociedade

,

O presidente Lula (PT)
classificou o governo de
coalizão como "urna

experiência nova" e justificou
a adesão dos partidos ao

próximo mandate corn base na
compreensão de qLle
administrar o país é U111

trabalho de toda a sociedade.
Ele voltou a afirmar que vai

. convidar os tucanos Aécio
Neves e José Serra para a mesa

de conversa por serem "amigos
antes de tudo". Todavia, disse
que não há data para o

encontro.

"O mandato da divergência
acabou. Agora a gente pode

,

CESAR JUNKES

construir LI,m mandato da

convergência ( ...) As pessoas
estão se dando conta de que
a tarefa de construir o Brasil

. não é de LIm partido político,
de uma pessoa, mas é de um

conjunto de pessoas, que
envolve políticos, empresários,
trabalhadores, e os partidos

,

•

,

representam muitas vezes

parte da sociedade", afirmou
o presidente.
Lula voltou a dizer que a

montagem da equipe do
/ ' /

proximo governo esta em

segundo plano e que a meta

é formatar até o final do ano

o pacote de medidas
econômicas para melhorar a

eficiência da máquina
pública e tentar acelerar o

crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto). "Tem muita

coisa para fazer. Tenho

cornpromisso de destravar
todas as coisas que emperram

Lula voltou a dizer que montagem do governo está em segundo plano

dafuncionamento reaproximação com o PDT
deve-se às afinidades e à

relação histórica com o

partido. A legenda chegou a

integrar os dois primeiros anos

do governo, com Miro
Teixeira no comando do
Ministério das Comunicações.
(Tiago Pariz, do G 1 )

o

pública" ,

/ '

maquina

completou.
Lula voltou a dizer que está

muito tranqüilo porque a

última coisa que o preocupo é

a montagem de governo para
o segundo mandato. De

acordo com ele a

•

onse

ena e censura a

/

O Conselho de Etica e

Decoro Parlamentar decidiu

ontem, por 12 votos a dois,
-

aplicar a pena disciplinar de
censura verbal ao senador

Ney Suassuna (PMDB-PB),
citado 110 relatório parcial da

. CPMI (Comissão Par-
lamentar Mista de Inquérito
dos Sanguessugas). A

,

decisão baseou-se ern voto

em separado do senador

Wellingto11 Salgado (PMDB
MG).

Desta forma, o conselho
.
acabou rejeitando o relatório
do senador jefferson Péres

(PDT-AM), que pedia a

cassação de Suassuna por

quebra de decoro

parlamentar. O texto da
censura será lida na próxima
semana pelo presidente do

colegiado, senador João
Alberto Souza (PMDB-MA).

Outro voto em separado
apresentado na reunião foi do
senador Leomar Quintanilha
(PCdoB-TO), lido pelo
senador Valdir Raupp
(PMDB-RO). Quintanilha
pedia o arquivamento lia

representação feita contra

Suassuna, por julgar im

procedentes as acusações que

apontavam o

envo Ivime 11 to

suposto
dele 110

esquema.
Suassuna afirmou que foi

acusado injustamente por

pessoas que não c01111ece. As

)

,

,

'I' •
':.,' , PTB e PL devem

ficar de fora do

governo Lula

•

lea
•

eel
•

lear

uassuna
O presidente do PT, Marco

Aurélio Garcia, indicou que
PTB e PL deverão ficar de fora
da, coalizão do segundo
governo do presidente Lula.

Segundo Garcia, o governo
deve retomar os encontros do
conselho político, mas com os

dois partidos de fora.
"O PTB não está na

coligação. Há um outro tipo de
relacionamento com o PTB

que não é esse que foi
estabelecido. com os

presidentes de partido", disse
Garcia, explicando por queo

PTB não fazia parte da lista dos

partidos que iriam compor o

conselho político. "No

momento, há uma boa relação
com os deputados do PTB , mas

é Ulna relação que está se

processando com a bancada e

não no nível partidário". '

Por enquanto, a coalizão

que está sendo montada inclui
PT, PMDB, PSB, PCdoB e

PRB. Lula deve se reunir hoje
cOin dirigentes do PDT e PY,
que não decidiram pela

•

adesão.
Garcia disse que governo

tem boa relação com a bancada
do PTB e do PL, mas não cOin

a direção das legendas, apesar
das tentativas de aproximação
feitas pelo presidente. O

primeiro ministro confirmado

por Lula para o segundo
mandato foi o petebista

, Walfrido Mares Guia, do
•

Turísmo. (Agência Estado)

•

•

•

•

•

•

_.,_' _.I

Processo disciplinar prejudicou a campanha de Suassuna à reeleição
,

acusações,
. segundo ele,

passaram a ser verdadeiras
na "mão da imprensa".
(JBonline)

Arquivados processos contra senadores
Por unanimidade, o Conselho

/

. de Etica e Decoro
•

Parlamentar do Senado

da matéria, O advogado de '

Serys, Reginaldo de Castro,
disse que as denúncias

promo-veram o linchamento
da senadora.
Malta pretende apresentar
projeto de lei para preservar,
os parlamentares diante dos ,

pleitos encaminhados por'
setores da sociedade.

"Aquele que de mim receber
'

emenda assinará documento .

se responsabilizando pelo que
,

pediu e pela aplicação dos
recursos", disse.

,
, -

arquivou as representaçoes
movidas contra os sena

dores Magno Malta (PL-ES)
e Serys Slhessarenko (PT
MT). Eles eram acusados de
envolvimento com a máfia
das ambulâncias.
O c011sel110 acolheu os votos

. dos relatores Demóstenes
Torl-es (PFL-GO) e Paulo
Octávio (PFL-DF), respecti
vamente . Antes da votação

\
,
,

Vereadora do RS é acusada
•

de receber Bolsa-família
,

Mesmo com salário de R$
600,00 e renda familiar de R$
1,6 mil mensais, a vereadora
de Engenho Velho, no Rio
Grande do Sul, Gersi Soares
Floriano (PP), presidente da
Câmara Municipal, recebe
R$ 15,00 por mês do

programa Bolsa-família.
. Segundo ela, o dinheiro é

para 11m dos filhos, de 13

anos, e vem do Peti

(Programa de Erradicação
do Trabalho Infantil),•

destinado às famílias com

renda per capita de até R$
120 reais.

Inicialmente, a vereadora

negou ser beneficiária do

programa do governo federal,
mas mais tarde acabou
admitindo e mostrou o

,

cartão, confirmando que
desde junho deste ano saca

R$ 15,00 todos os meses,

sempre no dia 4. Gersi, que
mora corn o marido e os dois

,

filhos, declarou que ela, o

•

,

•
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,

,
. ,

, ,
,

:1' I,/

,

marido e os dois filhos têm
I ,�

renda per capita de R$ 400 I·,': ,

) ,
'

A J ;) !.
por meso ,,'

'

) , ! I

Em Engenho Velho, dos ;:'

dois mil habitantes, 183 estão ":�-'

r-'
I

cadastrados no Bolsa-Família.. ..' :
,

O responsável pelo programa
':-� I

na cidade, Elio Tomazini, não r:,�
, soube explicar porque Gersis'"
está incluída entre os;;:'i,
beneficiários. :

- .,

O Ministério do,:
Desenvolvimento Social ec;; i,
Combate à Fome já bloqueou) "

o pagamento e vai pedir à
" i

. ,

prefeitura de Engenho Velho
. ': !

que investigue o caso. Se a,,:�. i
II .

I

irregularidade for compro-' �. :
, , ,

vada, o benefício será can- �', :
celado e a vereadora terá que s.n :
devolver o dinheiro. .:; :

'.: I
O cadastro para o ! I

.

programa Bolsa�família é: ', !
. .) I

feito nas prefeituras, ' :
, ,

cabendo aos responsáveis I :
, ,

pelo cadastramento a':
.

,

certificação da necessidade
do futuro beneficiário. ,

•

PM'DB deve oficializar hoje
a coalizão ao governo Lula

\

Em nom e da sonhada
, r," ,1""" ,

' .

unidade, do PMDB, o
, ,

presidente nacional do

partido, deputado Michel
Temer (SP), o presidente
do Senado, Renan
Calheiros (AL), e o

senador José Sarney (AP)
'reuniram-se ontem, em

Brasília. Na pauta, a

tentativa de resolver as

diferenças e acertar a

participação da legenda na

coalizão idealizada pelo
presidente Lula (PT). A
adesão deve ser formalizada
amanhã, em reunião do
conselho do partido.

Embora o discurso seja o

da coalizão programática, é

a equação da disputa por

cargos no segundo mandato
do ptesidente Lula, além
das presidências da Câmara
e do Senado que preocupa

peemedebistas, petistas e

demais partidos. A sucessão

na presidência do PMDB,

-

\

,

,
-'

,-
I

,

,

,

J'

,

, ,+ !,_
• !

, , ,
,
,

•

,. ,
,

,
.,

, em 2007, também é motivo ., i
d

' '

e apreensão. I
• �' <.' I \ I

"V
. 1

amos ver se c arm- 'J
'

nhamos juntos para a � I
, ,

unidade do partido. A�: i
grande maioria deseja a

c I
,

coalizão", afirmou Temer. I
Recém-chegado ao grupo. I

. ,; . -

goverrns ta, apos re uruao
:

com Lula, ele disse que a ,

legenda poss u i quadros :,';
·

,

para compor o fu turo-.,

governo. "Vai depender do j;
.0

presidente. Não quero ;,;
discutir isso agora porque os '1

, ,

"" '.,...,'

cargos sao consequencra, l'
não preliminares, senão é:,

fisiologismo", garantiu. ' ':;

O ex-presidente do STF

(Supremo Tribunal Fe- ,u
. '.1

deral), Nelson Jobim, é
'

,

! .

candidato à sucessão de .1
,

Temer no comando do '

. ,
' j

PMDB. O atual presidente.sf
\

"J"

por sua vez, disse que até..'
- ,

fevereiro vai examinar se';'

disputa a r e e le íção."
(Agência Estado) ,

, .,

WWW.CAMARA.GOV.BR ,
-

,

· E

,

,

•

,

"

,

1
,

,

I.'

,
,
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O Profeta
Teresa fica perturbada e afirma que
Marcos está enganado. Francisco
comenta com Abigail que não aprovou a

maneira como Marcos se deixou
- influenciar por Ruth. Marcos tenta contar

a Sônia que usou seus poderes para
comprar o anel de noivado, mas perde a

coragem. Clóvis conta para Camilo que
vai contratar um supervisor para a fábrica.
Marcos revela a Teresa que teve uma

visão dela dando à luz uma criança,
Rúbia fala para Carola que Marcos é um

amor imposslvel e que ela deveria investir
em Arnaldo. Ruth conta para Sônia que
Marcos usou seus poderes para ganhar o
dinheiro do anel de noivado. Sônia atira o

anel em Marcos.

.. GLOBO -19H

Pé na Jaca
Arthur afirma que é inocente, mas Cecilia
depõe contra ele. Elisa arruma um

uniforme de comissário para Lance.
Caco afirma para Último que vai fazer o
transplante e ele o abraça, emocionado.
Tadeu pede que Lance volte para casa um
dia e comenta que ele é muito sozinho,
deixando-o abalado. Lance embarca no

mesmo vôo que Maria.. Morgana conta
para Maria que Lance se separou de

,

Dorinha e sumiu. Ultimo fala para Maria.
Clara que pretende fazer com que Caco
veja que Guinevere não serve para ele.
Elisa conta para Lance que ele está sendo
procurado pela polícia de Paris também.
Vilela mostra a Arthur que virou sócio de
Juan e não querter mais nada com ele.

» GLOBO - 2iH

Páginas da Vida

» SST � 18h30

Hebelde
Téo tenta conversar com Josy mas ela,
furiosa, diz que não quer falar com ele e

faz questão de dizer que está muito feliz
por ser namorada de Xavier. Téo pergunta
se tudo está mesmo bem então porque
ela vive mal humorada. Vick diz a Celina
que o teste de gravidez deu positivo;
Roberta se irrita com Josy, diz que está
cansada de ser desprezada por ela. Josy
chama Roberta de hipócrita e afirma que
ela faz teatro para que todos acredite
quem é uma boa garota.

> f{ECORD .. 191115

Bicho do Mato

» RE(C)R[) � 2.0n

, Vidas üpostas
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O Sesc promove hoje mais uma edição do

projeto Sese - Saúde ao seu alcance. O
evento começa às 8h no Shopping
Breithaupt e tem como objetivo levar a A Proma - Construções e Planejamento ofereceu um

comunidade informações e orientações de coquetel em comemoração aos seus 15 anos, na noite
melhoria da saúde. Serão oferecidos de segunda-feira no Cejas. O proprietário da empresa,
serv-iços de exame de colesterol,

'

Paulo Obenaus compareceu ao evento com a esposa

verificação da pressão arterial, entre outros. Scheila e as, duas filhas, Caroline (esq.) e Isabele

��Resolvida
Nívea Stelmann está irradiando
brilho por onde passa. A atriz
não quer saber de fossa, e

parece não se importar com
os rumores de que o ex

Marcos Paulo já está se

encantando por outra. Quando
algum desavisado lhe
pergunta como vai o namoro,
ela brinca: "Você está atrasado,
hein!". No entanto, quando a

pergunta é mais direta, do tipo
"como vai o coração", ela
despista: "Vou matar todo
mundo de curiosidade. A vida
segue, linda e bela".

"
"

, '%
. \.

� �Planos ,\ � �Limitações
Nem parece que F�ávia .' Segundo o jornal National
Alessandra e Otavtano Costa tem '. '. Enquirer. Tom Cruise
pouco tempo entre namoro e ;. .'

I
• ;'.

casamento. Os dois estão se
., �rolblu.a m�lher Katie

curtindo e demonstram que o Holmes de tomar banhos.
casamento vai de vento em popa.

' de sol. Tudo para que a
'

Não é à toa que já falam em ter atriz não tique com a pele
�

filhos. "Só preciso tirar o pé da
'

dourada.Tom além de
jaca para provídenclar", brinca ciumentQ, gosta de dar

F�ávia. Ota�iano nã? �e inibe e� . ordens. Katie,'que está
dizer que ainda esta a toa no RIo. ) passando a lua-de-mel "

Enquanto a mulher trabalha, ele \. ,
.

. .

cuida da casa. Questionado nas Ilhas Mald�v�s, dança
sobre seus projetos, ele leva na con�orme a musicá do

piada; "Bem, meu projeto de marido e acata tudo o que
vida mais urgente é terminar a ele lhe pede. Informações
varanda" . . do site O Fuxico.

•

��Contrato
Adriane Galisteu substituirá
Karina Bacchi em nova

campanha da cerveja Kaiser.
Com direito até abelllnho na

boca, a loira gravou na última
sexta, na praia de Maresias,

•

com José Valien, o baixinho
da Kaiser. Mas a

apresentadora não topou o

mesmo contrato de Karina
,

Bacchi, por isso não vai fingir
.

que está namorando o

baixinho. O novo comercial da
Kaiser entrará no ar neste

,

domij1Qo. Informações da
coluna Zapping ..
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Exposição
.

Os cursos de Moda e Marketing da Fameg apresentaram ontem o desfile Diversidades. E a

partir de hoje até domingo os figurinos usados ficarão expostos no Supercenter Angeloni.

Tributo a sétima arte
Músicas imortalizadas no cinema estarão
•

no palco do Grande Teatro do Centro
Cultural da SCAR, no dia 3 de dezembro
(domingo), às 19h. Repetindo o sucesso do
ano passado, a Banda Sinfônica da SCAR -

Cia. Musical Euterpe apresentará o

concerto especial de final de ano "Tributo
ao Cinema". O espetáculo é gratuito e os

ingressos, limitados, devem ser retirados na

bilheteria do Centro Cultural ou com os

integrantes da banda.

Feira
.

A Fameg promove hoje e amanhã uma

Feira de Produtos. Este ano a Feira vem

coin um diferencial, as maquetes utilizadas

para apresentar os produtos foram
substituídas por banners. Os trabalhos
serão apresentados no Bloco D da

instituição no horário de aula (somente a

noite) .

Saúde •

Léo pede desculpas pelo atraso e Alex
repara que o neto está sem sapatos.
Sandra questiona Greg por ele não a ter
levado de carro até sua nova casa depois
da festa. Ele diz que não está agüentando
manter essa vida dupla. Inezita e Susi
falam com Tania sobre a repercussão na

imprensa de sua exposição. Lívia e Anna
se encontram na aula de yoga. Alex
chega à escola com Francisco e Helena
com Clara. Francisco reconhece Clára e ,

corre ao seu encontro. Alex se aproxrna
de Helena e se dá conta de que eles se

conhecem do parquinho. Francisco
descobre que estuda na mesma série de
Clara. Renato chega à casa de. Isabel.
Angélica e Gabi chegam à vila à procura
da casa de Lucas. .
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Aries 20/3 a 20/4
E aí, grande campeão, marcando sua posição?
As emoções' estão exaltadas, há que manter o
, ,

espirito esportivo para continuar no jogo.
,

Confusão e atrapalhas na área ... E possível que
surja certa insegurança, o que não tem nada a

ver com você. a jeito é tentar relaxar e evitar .

mexer em vespeiros. Aí a liderança continuará
sua.

Touro 21/4 a 20/5
Nem todo dia seu prato favorito tem o mesmo

sabor... Vez ou outra, algumas interferências

podem atrapalhar o seu paladar ou tornar o
delicioso um pouco menos maravilhoso. Sim, é
verdade, uma certa incerteza é inquietante, mas
também confere mais sabor à vida. Depois de
uma sopinha rala, um banquete dá ainda mais

água na boca.

Gêmeos 21/5 a 20/6 '

a movimento está grande na sua rua, hein,
geminiano?! Pessoas passando, gente querendo
ser recebida, mil e várias coisas acontecendo.
Você, que não se faz de rogado, já está metido
na bagunça. Quem sabe não rola um trabalho
bacana, pra começar? Criiinch! Opsí Cuidado
com essa pressa, quase que você avança o

sinal. Sempre alerta!

Laura confirma que Ramalho está morto.
Tavinho finge chorar nos ombros da mãe.
Emílio, Cecília e Juba vão ao velório de
Ramalho. Ramalho se prepara para ir ao
enterro e pede para Sombra dar um

recado a Cecília e Juba quando estiverem
no velório. Cajuru e Margarida armam

mais um plano para fugirem dos .

bandidos. Eles fingem que estão com

carrapatos e pedem para ir até o rio. Zé
Diacho os leva e Cajuru mente, dizendo
que viu um dia,rnante no fundo do rio.

OU,ando Zé Diacho está bem próximo da

água, Cajuru o empurra e foge com

Margarida.

Erínia e Miguel voltam para a sala e não
vêem Isis. Rute conversa com Isis.
Miguel se despede de Erínia. Isis pede
desculpas para seu filho logo depois que
os convidados foram embora. Mario
deixa Maria Lúcia em casa. Neusa acorda
de madrugada e encontra seu marido na

sala. Nogueira não mostra empolgação.
Neusa diz sentir a falta dele. Joana e

Miguel se encontram para escalar na

base da via K2. Erínia liga para Isis para
saber como sua futura sogra está. Joana
e Miguel travam uma conversa que os

fazem se atrair ainda mais. Os dois se

aproximam e se beijam.

•

l

Libra 23/9 a 22/10
.

Câncer 21/6 a 21/7
Melhor ficar de olho nas ondas e não se

envolver em assuntos que não estão bem
claros para você, caranguejo amigo. A .

sentimentalidade está aflorada, tire, um, tempo
'para se reencontrar. Como seus canais

prãtícos vão estar um pouco fora do ar, tome
cuidado com os exageros, sejam eles
gastronômicos, monetários ou emocionais.

Rugas não foram feitas para ficar na testa. Pelo
menos não na sua, não é, querido libriano?
Ninguém vai lhe apontar na rua por fazer que
não vê-certas coisas e por praticar gentilezas,
distribuir sorrisos, simpatias e outros
sentimentos que tornam a convivência menos

insalubre. Ponha fé nas cores, nas luzes, nas
alegrias sinceras.

•

Leão 22/7 a 22/8
Essa vida é sua, só sua e de mais ninguém ..

Não tem nada a ver com egoismo, e sim com

responsabilidade. Você ja está bem grandinho
para caminhar por conta própria e pode abrir
mão das rodinhas auxiliares da bicicleta. Nada
como a delícia de se descobrir dono dos

próprios rumos. Hãn, os outros? Eles dão um
.

jeito de alcançá-lo.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sua conexão com o reino das profundezas está
em alta. Absorver informaçôes em excesso,
porém, pode tirá-lo do rumo e levá-lo a aportar
em ilhas estranhas e cheias de fantasminhas
nem um pouco camaradas. Transformação é a

palavra. Consulte seu plano de bordo e siga a

bússola interior, não se deixe arrastar por ventos
intrusos,

. .

Sagitário 22/11 a 21/12T
Até o mais entusiasmado viajante tem vontade

,

de se sentir em casa. E, esse papo é com você,
que parece que, na maior parte do tempo, faz
questão de se sentir estrangeiro (estranho?).
Pare de brigar consigo e simplesmente relaxe ...
Não dá pra querer ver as coisas sempre de fora.
Há também o momento de ficar em si, viajar
em seu mundo.

Virgem 2�/a a 22/9
Quem diria, você, que é tão pé-na-chão, está
se sentindo um pouco emocional demais?

Digamos que os astros estão dance uma certa

ajuda. Em vez de culpar os céus, tire proveito
desse momento inspirador. Afrouxe o nó na

garganta, libere as emoções. Amigos são pra
essas horas, não sinta vergonha de despertar
compaixão .

.

I

-

.

Capricórnio 22/2, a 21/
Encare a realidade, a tal pessoa nunca será tão
ordeira quanto você. Você pode lutar ou aceitar.
a lado positivo é que agora você terá dois
armários pra organizar. Se puder escolher entre
ficar em casa ou sair, saia. Romance ou

amizade? Romance. Sendo criativo ou crítico?
Criativo. Que tal uma tarde/noite romãntica e

criativa num lugar diferente?

Aquário 21/1' a 18/2
Não esqueça, frater aquariano, você é um

agente de mudanças. Por onde passa, vai
modificando a vida das pessoas, ajudando-as a

crescer. Em períodos de turbulência é sua a

tarefa de agir estrategicamente para apaziguar
os ânimos, mostrar o caminho do meio e agir
pelo bem do planeta. Cumpra sua missão e a

•

. .,

cornpensaçao vira.

,

Peixes 19/2 a 19/3Como é bom quando
você se dá um pouco de calma, faz o que pede
a alma, O mundo segue rodando mesmo que
você não esteja comandando. o navio. Sinta o

vento que bate ondulando a chama, inflando as

velas. Curta cada momento da entrega tão
desejada, a delícia de fazer o tempo parar. a
universo pode ser finito, sim, mas não pára de
se expandir.

� _"
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POSiÇÃO: JAPÃO NÃO QUER CORÉIA DO NORTE COM ARMAS NUCLEARES

• •

on an SIna tza a

e retornar à mesa e ne ocia ão

..... Primeiro-ministro japonês aposta
.

que encontro des seis países seja o

passo concreto para possível acordo
Peretz disse que Exército permanece em alerta ad longo da fronteira

Exército vai disparar contra
palestinos na' Faixa de Gaza.

O comando do Exército de
Israel ordenou que os militares

dispararem contra osmilicianos

palestinos que lançarem
foguetes Qassam contra o

território judeu, apesar da

trégua na Faixa de Gaza. A
nova ordem foi dada no

terceiro dia da trégua acertada
no sábado entre o presidente
palestino, Mahmoud Abbas, e

o primeiro-ministro israelense,
Ehud Olmert.

Os soldados deverão

disparar somente se tiverem

certeza total da localização de
milicianos preparando-se para

disparar, ou seja, apenas com

fins preventivos.
O estado de trégua entrou

em vigor no domingo, às 6
horas.Nomesmo dia asmilícias

dispararam vários foguetes. O
mesmo aconteceu na segunda
feira, quando um foguete caiu

em Israel e outro em território

palestino.
A Autoridade Nacional

•

Palestina se comprometeu a

posicionar tropas no Norte de
Gaza para impedir os ataques.
Mas os 13 mil homensprevistos
ainda não estão mobilizados.
Olmerr disse no domingo que
Israel atuará com "comedimento
e paciência" em relação às

violações palestinas. O ministro

da Defesa, Amir Peretz, afirmou
na segunda-feira que a trégua
- , . -

nao sera uma mterrupçao na

atividade do Exército, que
. permanece em estado de alerta
ao longo da fronteira. (Com
informações da EFE)

•

Correa tem 58% dos votos
nas eleições do Equador

, .

O candidato do mo

vimento Aliança País (de
esquerda), Rafael Correa, foi
eleito presidente do Equador.
Ontem, com mais de 900/0 das
urnas apuradas, ele aparecia,

com3.243.026votos (57,880/0),
o que torna matematicamente

impossível alguma mudança
no resultado eleitoral. O

(42,120/0)
.

O TSE (Tribunal Supremo
Eleitoral) havia apurado
32.991 das 36.616 atas das

eleições presidenciais rea

lizadas no domingo, que
levaram 6.285.119 equa-

, ,

torianos as urnas para
escolherem o sucessor de
Alfredo Palacio. O TSE deve

proclamar ainda esta semana

o vencedor,' que deverá
assumir o comando do país ern
i5 de janeiro do próximo ano.

,

empresário Alvaro Noboa, do
.

Partido Renovador. Insti
tucional Ação Nacional
(direita), tinha 2.360.334

.

Berlusconi é submetido
a novos exames médicos

•

O ex-primeiro-ministro e

líder da oposição conser

vadora italiana Silvio
Berlusconi foi subme tido
ontem a novos exames no

hospital de Milão onde está
,

interhado desde domingo,
quando desmaiou durante
urn discurso. Exames

diagnosticaram arritmia
•

cardíaca.
Os novos exames serviram

para completar o quadro
clínico e estabelecer as

causas da indisposição que
sofreu. "Berlusconi está

muito belu,' ern plena re

cuperação", garantiu' Gianni
Letta, membro do partido
Forza Itália e braço direito de
Berlusconi.

Berlusconi quer participar
da manífestação convocada

pela coalizão de centro

direita Casa das Liberdades

pata protestar contra o

orçamento de 2007, aprovado
pelo governo. (EFE)

I
-

O governo japonês reafirmou
ontem que não tolerará que
a Coréia do Norte seja um

Estado com armas nucleares,
•

enquanto negociadores de
, . ,

vanos parses tentam avançar
no diálogo sobre o conflito
norte-coreano em, Pequim. "O
Japão simplesmente não pode
tolerar que a Coréia do Norte

possua armas nucleares",
repetiu o primeiro-ministro
Shinzo Abe .

Espera-se que haja nos

próximos dias negociações
elU Pequim para retomar o

diálogo de seis lados sobre a

Coréia do Norte, do qual
participam Japão, China, as

cLuas Coréias, Rússia e

Estados Unidos. A idéia é
- '

qu.e as conversaçoes sejam
retomadas em meados de
dezembro. "Deverão ser o

primeiro passo concreto da
Coréia do Norte para

I

desprender-se dos programas

nucleares", aposta Abe.
A 'necessidade de retomar o

diálogo aumentou nas

últimas semanas, após um
•

ano de esta:gnação. Em 9 de

outubro, Pyongyang realizou
o primeiro teste nuclear. O

negociador norte - coreano

para a crise nuclear, o vice

ministro de Assuntos
Exteriores Kim Kye Gwan,
disse que o país está pronto
para participar das

negociações a qualquer
momento.

Na capital chinesa, se

encontram também os

representantes dos EUA

(Christopher Hill), Japão
,

(Kenichiro Sasae) e Coréia
do Sul (Chun Yung-woo),

,

ONDE E:

(EFE)

Bento 16 chegou
ontem à Turquia
para visita oficial

O papa Bento 16 chegou
ontem à Turquia, dando início
a uma das visitas mais

esperadas do pontificado. Foi
recebido pelo primeiro-ministro
Recep Táyyip Erdogan e por
católicas e ortodoxas do país,
que o aguardavam no aeroporto
de Ancara. O avião aterrissou

às 13h hora local e trazia uma

bandeira turca impressa na

parte frontal.

Erdogan deu as rnãos ao

Pontífice, com quem se dirigiu
ao salão VIP do aeroporto,
onde se reuniram a portas
fechadas. O primeiro-ministro
expressou ao papa sua

felicidade de cumprimentar
lhe em solo turco, e considerou

que a visita "chega em um
.. , ,

momento muito rmportante .

Citou a próxima apresentação
da Aliança de Civilizações, na
sede da ONU, em Nova York.

Medidas extremas de

segurança foram. imple
mentadas ao longo dos 28

quilômetros que separam o

aeroporto da capital turca. O
único incidente ocorrido antes

.

da chegada do papa foi uma

pequena manifestação de
funcionários direitistas, duas
horas antes da aterrisagem do
avião, em frente ao Diretório
de Assuntos Religiosos.

Os manifestantes diziam

que o papa não era bem-vindo
no país. (EFE)

f

Acidente deixa 10 mortos e
,

24 desaparecidos na 'Africa

Dez crianças migrantes
se afogaram no litoral do
Saara Ocidental e outras

24 pessoas que estavam

em um outro barco estão

desaparecidas. Segundo a

ONG marroquina Alter

Fórum, uma

sobreviveu.

Aparentemente numa

alusão ao mesmo acidente,
a agência de notícias

espanhola EFE citou uma

associação marroquina de
direitos humanos que disse

que duas embarcações

,

cr t an
ç
a

,

us ne a
•

esteta em
•

O presidente dos Estados
Unidos, George W. Bush,
rebateu ontem sugestões de

que o Iraque está mer

gulhado em uma guerra civil.

Questionado sobre qual seria
então a diferença entre o

atual derramamento de

sangue no país árabe e uma

guerra civil, afirmou que os
,

recentes ataques seguiam um

padrão' nos últimos nove
I

meses e que militantes da Al

Qaeda estariam fomentando
a violência sectária ao

provocar retaliações.

J :.

Bush reafirmou a

. disposição de Washington -

para dialogar com o governo
do Irã. �Teerã deve

suspender. primeiro as

atividades de enriquecimento
de urânio", reforçou.
Segundo ele, embora o

governo iraquiano seja livre

para conversar com o Irã sobre

ajuda para conter a violência,
as condições dos EUA para
um diálogo direto são as

mesmas de sempre, ligadas à

questão nuclear. (Com
informações da Reuters)

naufragaram, matando dez

crianças, com 21 desa

parecidas e 13 resgatadas
pela guarda costeira

marroquina. As pessoas
tentavam chegar às Ilhas
Canárias, na Espanha.

O vice-presidente da
Alter Forum, Abdellah El

Hairach, disse que está se

tornando cada vez mais

comum crianças tentarem a

viagem para as Canárias, já
que é mais difícil o governo

espanhol repatriar crianças
do que adultos.

• •
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O CORREIO DO POVO
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,

.Na China

Prisão
"

. Três pessoas foram presas sob
a acusação de retirarem terra

.

de parte da Grande Muralha
da China poucos dias antes de
urna lei com novas

penalidades entrar em vigor
para proteger a atração
turística mais famosa do país.
Os acusados usaram
escavadeiras para retirar

"

terra de trechos da muralha
encontrados na Mongólia
Interior e construídos há

pelo menos 2.200 anos. O
,

material seria usado em um

aterro sanitário da fábrica de
um vilarejo.

.

Na Palestina

Encontro
A secretária de Estado
Condoleezza Rice viaj a
amanhã para [ericó, onde vai
se reunir com o presidente da
Autoridade Nacional

Palestina, Mahmoud Abbas.
Ele pretendia se encontrar

COIURice esta semana, mas em

Amã, onde a secretária

participa da conferência com

ministros de Exteriores de

países árabes.
Abbas viajou ontem à capital
jordaniana para se reunir com
o rei Abdullah II e voltará na

quarta-feira aRamala antes de

partir para [ericó,

No Iraque

Seqüestro'
o diretor de distribuição dos

produtos petrolíferos na

representação do Ministério
de Energia do Iraque,
Mahmoud Murad, foi

seqüestrado ontem em

Mossul, onde também houve
um atentado contra uma

patrulha que feriu duas

pessoas.
Os seqüestradores telefonaram�

em seguidapara a casadeMurad
e pediram um resgate de US$
150 mil. O antecessor dele,
Raad Al Asili, foi assassinado
há cinco meses por homens
armados em Mossul.

Na Indonésia

Gripe aviária
Uma mulher de 35 anos

,

morreu na Indonésia por•

causa da gripe aviária, o que
eleva a 57 o número de vítimas
mortais da doença no país, O
Ministério da Saúde anunciou

•

amorte de umamulher, de Java
ocidental, que foi

hospitalizada 110 último dia
10 e que posteriormente foi
transferida a um hospital da
capital 'i11donésia, onde
morreu .

. A Indonésia, onde 74 pessoas
foram infectadas pela gripe
."..". '" .

aviana, e o pals com maior

número de mortos pela
doença quematou 153 pessoas
no mundo todo.

•
,
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