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JARAGUÁ DO SUL E VALE DO ITAPOCU

Bombeiro Voluntário de Corupá
promove "bingão" benetlcente

Beckham quer panelas
como presente de Natal

•

r ,
,

•

61Vacina contra
Ao

'

o cancer do colo
do útero

CESAR JUNKES

51 Pintor é
condenado a

16 anos de

5 DESESPERO: FAMíliAS DESABRI"GADAS ESPERAM SOlUÇÃO

,

prisão"

I

Surge urna esperança para a

prevenção do câncer de
'colo do útero. A vacina,
chamada Gardasil, deve

chegar 110 Brasil ern 2007.
A e.f i c á

c i a é de

praticamente 100'0/0, contra
os quatro tipos principais do
Papilomavírus que pode

,

evoluir para o câncer de
colo do útero. A doença
mata cerca de 300. mil
mulheres por ano, ern todo o

mundo.

O pintor Jefferson Cândido
Pereira, 28 anos, foi julgado

,
'

e condenado a 16 anos de

prisão, por ter·matado a

própria mãe, Lenir Prestini,
O crime aconteceu em abril

,

do ano passado e chocou a

popIllação. Jefferson alegoll
estar embriagado.

61 Palestra com

Vicente Donini
marca

encerramento

51Prefeitura
,

demite
16 vigilantes
terceirizado s

A' Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Corupá promoveu urna

noite de premiações e

palestra com o empresário
Vicente Donini para marcar
o encerramento das
atividades em 2006.

Empresários da região
compareceram ao evento.

sutan
comemora 27

•

31Vereadores
devem votar

pedido de

impeachment

,

O morador da Ilha da Figueira Aldair Leite de Camargo reclama da falta de assistência da prefeitura. Por conta da forte
chuva dos últimos dias, ele está abrigado ternporariamente com a mulher e os filhos no Centro de Resgate Social, mas os

móveis continuam na casa ameaçada pela área de risco. .

anos com
,

ampliação
, ,

•

•

A agência Itaú de Jaraguá
do Sul completou esta

s e rn an a 27 anos. Os

funcionários fes tej am o

aniversário com os clientes.
Entretanto, a maior

comemoração deve ficar
mesmo para o elia 21 de

dezembro, quando será

inaugurada a nova agência,
em frente ao Colégio Divina
Providência. O banco
investe no atendimento
caiu foco 11a satisfação.

•

Adiada por três vezes, a

votação de requerimento do
vereador Rudolfo Gesser

(PP) pedindo a abertura de

processo de impeachment do
prefeito Moacir Bertoldi
(PL) deve ser o destaque da

,

sessão ordinária da Câmara
de Vereadores hoje à noite.

•

,
,

A partir do próximo ano, o PMDB perderá a única vaga que,

ocupa na Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de
Massaranduba. A eleição, realizada ontem, confirmou Abila

Zanotti (PFL) na presidência, como O Correio já havia

antecipado. Com a maior bancada, o PFL garantiu a

composição de toda aMesa.
,

•
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I Rua Barão do Rio Branco, 650 • CeIllJO �
Jaraguã do Sul· se
Fone (47) 3275·5000
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www.ginllla.com.bf

•

•

'�'��', '
,

'

•

MAXlrvlA
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Chuvoso durante
, ,

o dia. A noite
a chuva pára

�..._,,,, "...""'.,�, .. "'

•

•

, r
,

, '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



•

••

.. '

'r
(
,
,

:w '.

,.
••
it" l,
,

, '

•

,

!
,

,
-

�. 1
J"ii

%

i1- r.

•

�
1

�

2 I QUINTA-FEIRA, 30 de novembro de 2006

,

• EDITORIAL

,

OL.'-"�_ --- -�- ,_�_� ...-_-,_....
'__" _'_=_._17....

'

._._"._...,.,,..I__ I_.�r_· ,,"<', -'.0>=.. _ _ .. _

\

Em São Paulo só na área

central da capital já são mais

de duas mil. No centro do
Rio de Janeiro pelo menos

200 serão instaladas antes

dos Jogos Pan Americanos do
ano que vem. Em cidades
como Blumenau, ]oinville e

Florianópolis as polícias já
desvendaram inúmeros
cnimes graças à avançada
tecnologia de sistemas de'

i

•

absolutamente necessários
diante da crescente

crímínalidade. Longe da

caracterisação de ins
trumentos que invadem a

privacidade de cada um -e

nern se pode imaginar
privacidade em locais

públicos- as câmeras de

vigilância eletrônica tem' se

transformado em mais uma

ferramenta em defesa dos
,

I

"':""Longe de violarem a privacidade das pessoas, as
câmeras de vigilância eletrônica tem se transfermado

,

em ferramenta em defesa dos cidadãos de bem''

vigilância, eletrônica em
,

áreas públicas de grandes
concentrações de pessoas.
São equipamentos caros?

São, mas o custo benefício

tern comprovado, além da

eficácia proporcionada pela
nit idez das imagens que

'perrn itern identifícar mar

ginais no ato da
ctimi'nalidade, que tais

1

investimentos
-

sao

,

I
,

1

i
,
,

F·RASES

.'

cidadãos de bem.

• CORREIO DO LEITOR

Evidentemente que o

monitoramento eletrônico'
não .elirnina a presença da'
Polícia Militar. Ao contrário,
caberá a ela gerenciar o

sistema. Mas, compro
vadamente, a técnica inibe
em boa parte a ação de
bandidos contra pessoas e o

patrimônio público e privado.
Jaraguá do Sul já tem projeto

,

•

•

O CORREIO DO POVO
r;

, '.
I' -:»

•

•

, .

proprro pronto para ser

instalado, mas que ainda

depende da alocação de
recursos em razão do custo.

S6 os equipamentos estão

orçados em R$ 1,6 milhão,
além de R$ 700,00 para a

transmissão de imagens de
cada ponto. E, depois, a

manutenção permanente
dado à sensibilidade da

parafernália eletrônica de

ponta. Num primeiro
momento, 44 equipamentos.
Mesmo que os critérios

definidos pelo Estado sejam
os populacionais, o que
colocaria a cidade atrás de

. , .

centros matares, o secretano

de Segurança Pública
.

e

Defesa do Cidadão afirmou, '

em recente encontro com

empresários do município,
que o governador reeleito
Luiz Henrique da Silveira,
pelo fato de a cidade ter

demonstrado interesse, teria

prioridade na expansão deste
•

projeto de segurança

pública.
•

•

\

•

"1 Com proteção,
sem preconceito

"

I
,
,

I
.

: Esta frase, adotada este ano

pela Secretaria Municipal de
S úde, encabeça a Campanha
d, Dia Mundial de Combate

à; Aids que este ano,

particularrnente, enfatiza o
, '

aspecto educativo, rio sentido
I

de orientar quanto à proteção,

elà ausência de discriminação,,
,

pbis o preconceito ainda existe
I

. ei é forte na sociedade

b�asileira, por mais que ela

venha evoluindo e por mais
I

que hoje as políticas públicas
1

procurem ser justas e eficazes
,

piara com os discriminados,
estejam eles em que esfera for

,.

dia sociedade.
,

,

I Quando' no início da
década de 90 a Aids se tornou

,

conhecída de forma
alarmante, expondo os

,

c amados "grupos de risco" , a

f Ita de informação suficiente
I

e' o preconceito decorrente
,

�isso, a pesquisa precária no

campo, entre outros fatores,
fizeram da Aids sinônimo de

,

.,

.

morte inevitável. E morte que
carregava, além da tristeza, o

•

•

estigma da vergonha. Muitas
. '

pessoas foram proibidas de
exercer suas atividades

profissionais por serem

portadoras do HIV, não raras

crianças e adolescentes foram

impedidos de matricularern-se
em escolas, por serem

portadoras
"

ou filhos de

portadores.
Não fosse a ação de pessoas

voluntárias, abnegadas, que
sofreram a perda de familiares
e amigos para a Aids, além da

ação de Organizações não

Governamentais como a
,

.liderada pelo incansável

sociólogo Herbert de Souza ( o
Betinho ), o sofrimento de
muitas pessoas teria sido maior
e a discriminação seria mais

prolongada.
,

Nos dias de hoje, o avanço
conquistado pela Ciência,
trazendo sobrevida,
acrescentou esperança, se não
a CLIra ; amenizou o sofrimento
de milhares, tem prolongado e

dado qualidade à vida de

portadores, que hoje emmuitos'

J

•

"

o prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

•

casos convivem com sua

doença em melhores condições
físicas e psicológicas do que
muitas pessoas portadoras de
outros males.

No entanto, apesar de o

Brasil ser referência mundial
na distribuição gratuita dos
medicamentos anti-retrovirais

, este aparente controle não

pode gerar o descuido da

população. Não podemos nos
-

esquecer que a prevençao e a

informação ainda são nossas

a1111as mais poderosas contra a

Aids.
E contra o preconceito e a

,

discriminação, que apesar de
todo 'esforço ainda são muito

grandes, nossa arma é a

solidariedade, o respeito pela
dignidade do cidadão, a

humanização de nossos atos.

Parabenizamos a Secretaria
de Saúde, que nesta semana faz
um trabalho especial de

conscientização, e a todas as

pessoas que de alguma forma
se envolvem nesta causa e

nesta luta.

Médico de Família e Comunidade
Em dezembr.o a Sociedade Brasileira de
Medicina de Família e Comunidade

(SBMFC) comemora 25 anos de atuação no
Brasil. Mas afinal de contas, o que é um

médico de família e como essa especialidade
pode nos ajudar de alguma forma?
AMedicina de Família e Comunídade é uma

especialidade que visa quatro princíptos
básicos: o primeiro contato da população com
o sistema de saúde, o atendimento integral
(independente de gênero, idade ou órgão
afetado), o acompanhamento do paciente
nas diversas especialidades médicas e o

atendimento contínuo. Na prática, isso

significa que o médico sabe de toda a vida do

paciente, então é capaz de agir de forma

preventiva. Por exemplo, uma gastrite pode
) ter origem psicológica e, muitas vezes, a

simples medicação não é sufiçiente - quando
omédico acompanha o cotidiano do paciente
e sabe que ele está com outras preocupações,
o tratamento é muito mais eficaz porque age
diretamente na causa.

De acordo com aOMS (OrganizaçãoMundial
de Saúde) e a WONCA (Organização
Mundial dos Médicos de Família) os médicos
que acompanham o dia-a-dia dos pacientes
podem diagnosticar e tratar adequadamente
cerca de 90% dos problemas encontrados na ,

população.
Investimentos em cuidados primários tornam
o sistema de saúde de um país mais viável

financeiramente, mais equilibrado e justo e

aumenta a saúde da população em geral. No
Brasil ainda tem-se a idéia de que médico de
família só serve às comunidades carentes,
mas esse é um conceito equivocado. Na

Inglaterra, mais da metade dos médicos do país
são gen:r�l praétition:r.s (denomi�ação local

i,;,
para médicos de família e comunidade). No f,:
Canadá e em Cuba representam cerca de 60% r l

,

de toda a classe médica e na Holanda somam

mais de 350/0.
Os resultados destes países medidos pela OMS 'I,;,)
mostram que sociedades atendidas pormédicos
de família têm sistemas de saúde menos ' .

,

dispendiosos, m�is igu�litários e eficazes. N,ão f�',�
apenas a mortalidade e menor, como tambem '

o percentual de pessoas que sofrem de doenças l!.!
como asma, bronquite, problemas cardíacos e f.1
até câncer. Ainda de acordo com aOMS isso se

explica porque a atenção primária à saúde se

dedica àmedicina preventiva e mesmo quando -.
'

as doenças não podem ser evitadas, os 5,'
�

diagnósticos costumam acontecer mais cedo, B. I

o que agiliza a cura na grandemaioria dos casos. �;'j'
A bóa notícia é que o Brasil tem avançado § .

nisso: nos últimos cinco anos foram criadas 80

•

f' ,

residências emmedicina de família. Hoje o país i?,)
conta commais de 20mil médicos de família e f';:�

comunidade, mas proporcio-nalmente sua s
,

. atuação ainda é bemménor que em países como ( "

Holanda, Cuba e Canadá .. Outro ponto ,I,

;

positivo' é que alguns planos de saúde ff',

, •

�J

privados no Brasil já acordaram para esta
, "

realidade e começam a implantar projetos ,
, .J

facadas em Medicina de Família e

Comunidade para seus associados.
. ,

, ,
•

Maria Inez Padula Anderson, é presídeme da

Sociedade Brasileira de Medicina da Família e I r,

Comunidade.

,

. ,

1"Estou com a corda no pescoço. O senhor quer que eu simplesmente
estique a corda?" , ,

.

'Ir:
- 'o)

Crescimento tecnológico
Mais uma vez a importância do setor de

tecnologia da informação e comunicação para
a economia do Estado foi confirmada. Uma

pesquisa realizada pela ACATE (Associação
Catarinense de Empresas de Tecnologia)
entre suas associadas revelou um crescimento

de 326% no faturamento médio anual das

empresas nos últimos cinco anos ..

A pesquisa teve como base o ano de 2005,
quando as empresas que participaràrn do
levantamento registraram um faturamento
de R$ 470 milhões, 190/0 superior ao

registrado em 2004. Resultados que devem
se a competência das empresas de Santa
Catarina em atuar em nichos de mercado
onde a concorrência é menor e o valor

agregado dos produtos e serviços pode ser

diferenciado.
.

Os bons números apontados no,

levantamento não se limitam apenas ao

faturamento das empresas. A pesquisa
comprovou também que, além de contribuir

para a economia da região, o setor de

tecnologia é um importante gerador de vagas
de trabalho. Em 2005 as empresas

pesquisadas empregaram' mais de seis mil

pessoas direta e indiretamente, a grande
maioria com alta capacitação. Dos

profissionais empregados no setor, 650/0

•

•

'I
,

, ,

�.\ r- J,-

.

possuem formação com nível superior.
.

Quando se analisa os dados dos últimos
anos verifica-se que o número de

profissionais empregados diretamente na

atividade cresceu 2800/0.
.

, '

,

, "

i.Gedimar Pereira Passos, um dos que tentou comprar o dossiê contra o PSDB, negando-se a confessar
I

,
,

, ia origem do dinheiro apreendido pela Polícia Federal.

,

Outra característica apontada pela
pesquisa foi o perfil das vendas das

empresas catarinenses de tecnologia.
Aproximadamente 33% dos clientes das :"",

empresas pesquisadas são de Santa ;
Catarina, enquanto cerca de 650/0 estão em

outros estados do país. As exportações
catarinenses do setor ainda estão em fase
de desenvolvimento, centralizadas em

poucas empresas. Cerca de 2% do mercado
consumidor da tecnologia de Santa
Catarina está no mercado externo.

Os números de geração de renda, de

empregos e abertura de mercado refletem
o crescimento sustentá.vel do setor' que

acompanha a tendência mundial de

valorízação'desse segmento. São dados que
destacam o potencial do setor em Santa
Catarina, com certeza um Estado' de
tecnologia.
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,
,Alexandre d'Aviia da Cunha, presidente da

Associação Cafarinense de Empresas de

Tecnologia (ACATE).
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SEM ACORDO: SEGUNDA MAIOR BANCADA PLEITEOU A VICE-PRESIDENCIA, MAS NAO GANHOU

CAROLINA TOMASELLI

�Partido lançou Besen

para disputar vaga de

presidente com o

candidato do PFL

•

MASSARANDUBA - A partir
do próximo ano, o PMDB

perderá a única vaga que ocupa
na Mesa Diretora da Câmara de
Vereadores. A eleição para o

biênio. 2007 -2008, realizada
ontem de manhã em sessão

especial, confirmou Abila
Zanotti (PFL) para presidir a

Casa nos ·próximos dois anos,
,

como O Correio já havia

antecipado. Com a maior
,

bancada e também a maioria'

dos vereadores, o PFL garantiu
a composição de toda a Mesa,
diferente da atual, em que o

vereador Armindo Sésar Tassi

(PMDB) participa como
. .. ; .

pnmeiro secretano.

Mesmo sem chances·
matemáticas de eleger o

próximo presidente, os quatro
vereadores do PMDB e PP

apresentaram um candidato de
última hora. O vereador Inácio

•

Besen (PMDB) fez a inscrição
depois de anunciada em

.: PRÓXIMA COMPOSiÇÃO
Presidente - Abilo Zanotti (PFL)
Vice-presidente - Renato dos
Santos (PFL)
Primeiro Secretário - Almir
Trevisani (PFL)
Segundo Secretário - Valdir

Zapellini (PFL)

•
•

PPIERO RAGAZZI OE FREITAS
•

\

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

colocado na pauta de votações,
porém, manobra de vereadores
da situação baseada no artigo
5° da lei federal 201/67 que,

segundo a interpretação deles,
impede que vereador autor de

requerimento do gênero
participe do processo de

votação. Por isso a- vereadora
Mar is te l a Meriel (sem
partido) resolveu consultar o

Ibam (Instituto Brasileiro de

,

I
,

J
,

,
.

Abilo Zanotti (esquerda) foi eleito com os cinco votos da bancada do PFL

ouviu do vereador Inácio Besen
•

que o PMDB deu apoio
incondicional ao candidato do
PFL ao Senado, Raimundo
Colombo.

Os vereadores da situação e

oposição tentaram ainda
relacionar a eleição da Mesa
Diretora à disputa pela
prefeitura em 2008. Líderes dos
dois partidos, históricos rivais

no município, articulam Ulna

possível aproximação na

eleição para prefeito, algo que

para o vereador e presidente do
PMDB, Armindo Sésar Tassi,

•

pode ter sido comprometido
,

, Zanotti, que pretendia ser

. eleito por consenso, recebeu
. votos dos cinco vereadores do
PFL, incluindo ele. O apoio
unânime da bancada pefelista foi
destacado pelos vereadores do

partido e pelo presidente eleito,
que pretende promover maior

diálogo e união de todas as

bancadas da Casa. "Esta eleição
mostrou que o PFL está unido

para 2008. Primeiro tem que
manter a união dentro do

partido, para depois buscar

ABILO ZJ.'tN(l·'Ti

plenário a composição da chapa
pefelista, que não contemplava
a bancada de oposição com

nenhuma das vagas. O PMDB

pleiteou a vice-presidência e o

PFL resolveu então oferecer a

vaga de segundo secretário, que
não foi aceita.

Também presidente do PFL,
Abila Zanotti ainda tentou

convencer os vereadores do

PMDB, afirmando que na

eleição para governador bateu
de frente com alguns líderes do
PFL para respeitar a coligação
estadual e apoiar o candidato à

reeleição, Luiz Henrique da
Silveira (PMqB). De resposta, ontem.

. �

aproxirnaçao com outros

partidos", destacou o atual

presidente da Câmara, Almit
Trevísani (PFL) .:

•

Câmara pode votar hoje pedido para o impeachment de Bertoldi

•

of) JARAGUÁ DO SUL- Adiada

li'pr três vezes, a votação de

t:�querimento do vereador
Rudolfo Gesser (PP) pedindo a
r �

bertura de processo' de

peachment do prefeito
If10acir Bertoldi (PL) deve ser

destaque da sessão ordinária
a Câmara de Vereadores hoje
noite. Na segunda-feira
assada, sem que estivesse

previsto, o requerimento foi

"

,
\

I

Administração Municipal) e

ameaça impetrar mandado de

segurança impedindo a

votação antes de obter uma

res.posta. O impedimento de
Gesser provocaria a con

vocação da suplente Natália

Petry (sem partido) também
diretora da Fundação Cultural
do município. Com isso, e com
apoio de vereadores que
entendem ser necessária a

manifestação do Ministério
Público antes de um.

posicionamento do Legis
lativo seriam apenas dez votos
dos onze possíveis. A

aprovação ou rejeição do
req u er im e n to se dá por
maioria simples. Nas contas

da' situação, placar mínimo de
cinco votos, pelo arqui
vamento. Além'· do que,
contam com a ausência do
tucano' Eugênio Moretti

Garcia, que' está em Brasília

participando de um congresso

organizado pelo Ministério da

Agricultura sobre a redivisão
de áreas de agricultura familiar.

/ .

esta a n s ro s a por uma

definição", resumiu. O pe
dido de processo de afas
tàmento do prefeito está'

baseado no relatório final da
CEI (Comissão Especial de
Inquérito) que investigou e

apontou irregularidades na

negociação feita entre a

prefeitura e a empresa

Canarinho, ern dezembro do
a110 passado, para quitação de
dívidas com o ISS (Imposto
Sobre Serviços). (CM)

Ontem, o líder da bancada do
PP e .presidente .do diretório

municipal Dieter Janssen,
disse que, o partido não fechou

questão sobre o assunto. O

próprio Gesser admitiu que
desconhecia o impedimento'
legal, afirmando que aceitará

resignado o r e s u l tado da

votação em plenário. Já o

presidente do Legislativo,
Carione Pavanello (PFL)
afirmou (pela terceira vez).

. /

que 'a r e que r im e n t o sera

votado hoje de qualquer
mane ir a.

" A comunidade

•

• MOSAICO

Em 17 de novembro1889 o Governo Provisório dá prazo de
24 horas a Dom Pedro II, exigindo a retirada da família real
do Brasil. Em 30 de novembro de 1.937 um decreto, do

. presidente Getúlio Vargas transformou os partidos políticos
, .

em sociedades culturais e beneficentes. E, hoje à. noite, o l:l
,

presidente da Câmara de Vereadores, Carione Pavanello. ".

(PFL) promete, finalmente, e mais uma vez, colocar em /

votação o requerimento do vereador Rudolfo Gesser (PP) qu�'! (:
pede a abertura de processo de afastamento do prefeito t ..

Moacir Bertoldi (PL). ;

•

politica@jornalcorreiodopovo.com.br

Datas históricas •
,
-,
,.
·;Oi
'.,
,

'
,

J_J

Ausência'1
,

Eisso
o PFL, que segundo o senador
Jorge Bornhausen não negociou
empregos ao aderir à tríplice ,

aliança, agora quer 20% dos
,

cargos. E muito mais que a fatia
abocanhada em 2002 pelo PSDB
para apoiar a candidatura de Luiz

Henrique da Silveira (PMDB). Vai
daí o ranger de dentes entre

,

lideranças peemedebistas e

tucanas.

Despedida E nós? I ..

Padre Sildo César da Em tempos de paz, qualquer
,

, •

, •

Costa, que vai para Curitiba estrangeiro poderá entrar,
,
,

em janeiro depois de permanecer no Brasil o tempo ')

coordenar as reformas na que quiser, se estabelecer e dele
,

-i

Igreja São Sebastião,
,

sair, satisfeitas as condições da \

merecerá homenagem da
-

lei e resguardados os interesses
Câmara de Vereadores por nacionais se necessidade de
proposição do vereador visto de turista. Vale para países ,

Jaime Negherbon (sem
. •

•

com quem o Brasil deseja
•

partido). Pároco da matriz, manter grandes relações I

ele trabalhou por sete anos comerciais via turismo. E a

em Jaraguá do Sul. recíproca, existe?

•

Desfalque na oposição. O
tucano Eugênio Moretti
Garcia está em Brasília.
Participa de congresso do
Ministério da Agricultura,
que quer reordenar os
territórios agrícolas no país
com reflexos na região.
Volta só na sexta-feira ..
Portanto, está fora da

votação do requerimento
que pede abertura de

. impeachment contra o

prefeito Bertoldi hoje.
Patriotismo
Para despertar o "sentimento de
civismo e cidadania" o deputado
Lício Mauro da Silveira (PFL) é
autor de projeto que obriga a

execução orquestrada, cantada e

com caracteres, do Hino
Nacional e Hino de Santa

,

Catarina na abertura, fechamento
ou horário pré-fixado, das
programações de rádios AM, FM,
TV aberta e TV a cabo. Como o

faz a Tv Cultura.

'Ausência 2
Lideranças tucanas já
haviam manifestado
contraríeeade quanto ao

requerimento do vereador
Rudolfo Gesser (PP). Por
entenderem ser inoportuno
antes de rnanitestação do
Ministério Público. Há

quem diga que a ausência
de Moretti na votação de

hoje é estratégica. Mas ele

garante que houve apenas
coincidência de datas.'

Alguém acredita?

Ausência 3
o próprio autor do

requerimento já demonstrá

resignação quanto ao

resultado da votação
prevista para hoje diante
de argumentação de
vereadores contra a

•

proposta baseados em lei

que disciplina atividades
de vereadores em plenário.
O autor, diz a lei, está
legalmente impedido de
votar. Vitória folgada de

Bertoldi, por enquanto.

Sangue novo
Entre os vários nomes

cogitados depois das

eleições de outubro como

possíveis candidatos a

prefeito, surge agora o

diretor industrial da
Malwee Malhas, Raul
Driessen. sem discurso
populista e mais que
credenciado como

administrador ao longo de
seus quase trinta anos

naquela empresa. E,
importante, sem os

maléficos vícios do toma
lá dá cá.

•

, .

_r j
i

,

i)

,.'•
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PEUGEOT'206 ESCAPADE
1.6L 16V FLEX

•

,•

•
,

E MAIS:
•

FINANCIAMENTO COM ENTRADA E EM ATé 60 MESES
, ' .

,

'COM A ." PARCELA SÓ DEPOIS IK' CARNAVAL.
" - -' -' ,- -

,

•

..

, ,

,

,

A Peugeot tem mais de 120 concessionárias no Brasil .
. '

E barato manter um, PeUleot .
•

•

,
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"TALENTOS EMPREENDEDORES": 13a EDiÇÃO TEVE 3,75 MIL INSCRITOS Prefeitura emite e ui e e

'16 vigilantes terceiriza ios
. ,

,

CESAR JUNKES
I
,
,

•,

.,'
'

•

I

,

,
J DAIANE ZANGUELINI

FOTOS: CESAR JUNKES

está temporariamente abrigado
com amulher e os filhos noCentro
de Resgate Social (Bairro [aragua
Esquerdo) e luta para que o barraco
não seja demolido enquanto os

móveis da família estiverem lá
dentro.

"Hoje (ontem) de manhã, um
funcionário da Defesa Civil veio

aqui e disse que a casa seria

demolida, porque essa área é

irregular. Então eu pedi para 'não
fazerem isso, porque nós não temos
onde colocar nossas coisas",
lamentou. O secretário executivo

da Defesa Civil, Ademir Neves

, I

e ...Oefesa Civil garanteI '

;que barraco fica de
'pé até que moradores
,fiquem bem instalados

,
,

Vigilantes esperam encontrar trabalho em outro lugar
•

, }ARAGUÁ 00 SUL -A situação
tia família do pedreiro A1danir
•

Leite de Camargo, 33, que está

desabrigada desde o início da
semana em virtude do
J

desmoronamento de uni.barranco
no Bairro Ilha da Figueira, ainda é
•

incerta. Morador do topo da Rua

das Acácias há oito meses, Aldanir
t •

•

segurança nas áreas vigiadas
não será reduzida e não
confirmou o número d�
funcionários designados para a

função. Também destacou que
a mudança vai possibílitar uma
economia de R$ 20 a R$ 25 mil
aos cofres públicos.
O vigilante Dirceu Tavares, 46,
comentou que o contrato foi
reincidido porque ,a prefeitura
não paga a Mobra desde o mês
de .julho, mas que o salário
sempre foi pago em dia. Eduardo
Bertoldi não confirmou se a

"

prefeitura atrasou ou não o
, \

pagamento à empresa. (Daiane
Zanghelini)

}ARAGUÁ DO SUL - A partir de
hoje, 16 vigilantes que prestam
serviço para a prefeitura estão

desempregados, etn virtude da
não -renovação do contra to

com a empresa terceirizada
Mobra Vigilância, de Palhoça.
Parte deles foram demitidos
ontem, e o restante será

dispensado hoje,
De acordo com () coordenador
de segurança da prefeitura,
Eduardo Bertoldi, o serviço será
realizado por servidores
contratados como vigias, mas

que foram remanejados para
outros setores, na gestão
anterior. Ele garantiu que a

,
,

PREVISÃO
Hoje o dia ficará nublado, até pode garoar, mas a partir de amanhã,
finalmente, o sol volta a bater forte e a temperatura sobe na região e
também no litoral de Santa Catarina. Esta é a previsão dos sites de

meteorologia para o próxima final de semana, que deve ter cara de
verão. De acordo com o engenheiro Ronaldo Coutinho, do Climaterra,

,
de São Joaquim, o ar seco toma conta da maior parte de Santa

,
Catarina. "Predomina o céu claro e alqumas nuvens em boa parte do

,

Estado, com maiores períodos de nublado no Nordeste e litoral. Há
,
chance de chuva ou garoada madrugada ao meio da manhã e noite no

: litoral Norte", prevê Coutinho.Já o site Climatempo, sediado em São
: Paulo, prevê apenas 20/0 de chance de chuva hoje na região de
: Jaraguá do Sul, com máxima de 23 e mínima de 19. De amanhã até
,

'

i domingo, sol todos os dias, poucas nuvens, e a mínima baixando

: para 17, porém com a máxima subindo para 28 no fim de semana.

,

Keti e a filha de sete anos continuam morando em área de risco

•

incessante, a dona-de-casa afirma
que não aconteceu mais nenhum
desmoronamento de terra. De
acordo com o comandante do

Corpo de Bombeiros Voluntários
de Guaramirim, Nelson"

Gonçalves de Oliveira, a

corporação está monitorando o

local diariamente, bem como as'
áreas de maior risco de

alagamento.

Sanches, afirmou aoO Correio do
Povo que ninguém da equipe
esteve ontem no local, e garantiu
que a casa não será demolida até

que a família esteja instalada em

lugar apropriado.
,

Em Guaramirim, a dona-de
casa Keti Beseke, 23, ainda está

assustada com a erosão d'à
barranco nos fundos de sua

residência. Apesar da chuva
•

,
•

, ------------------�--------------------------�
•

Homem que,matou a própria mãe é condenado a 16 anos
,

!

intenção de matar, da mãe, e

. outros cinco meses pelas lesões

corporais no irmão. O pintor vai
ter de cumprir a pena em regime
fechado, no Presídio de Jaraguá do
Sul, de onde saiu somente para o

julgamento.
Relembre o caso

Jefferson Cândido Pereira
assassinou a aposentada Lenir
Prestini na manhã do sábado, 23

de abril de 2005, com golpes na

cabeça. Os instrumentos

utilizados foram dois halteres de

ginástica, cada um deles pesando
3 kg. Logo depois de preso, ele disse
em depoimento à polícia que' no
momento do crime estava bêbado
e havia fumado uma mistura de
crack e maconha, droga
conhecida pelo nome de
"mesclado". (Kelly Erdmann)

localizada no Bairro Amizade.
A audiência, considerada

tranqüila por quem a

acompanhou, terminou por volta
das 21h, depois de quase nove

horas de duração. No final, a

sentença' formalizada pelo
promotor Hélio Sell Júnior,
definiu que Pereiradeve ficar 16
anos preso por causa do homicídio
doloso qualificado, aquele com

, }ARAGUÁ 00 SUL - O pintor
:]efferson Cândido Pereira, 28

tanos, foi julgado e condenado a
, '

: 16 anos de prisão, na noite de
. terça-feira, 28. Ele é réu confesso
I

.do homicídio da mãe, Lenir
I

tPrestini, e da tentativa de
,

,assassinato do irmão menor de
: idade, D.p, na época com 16 anos.
,

� O crime ocorreu em abril do ano
:passado, na' casa da família,

•

•

!
,
,

1.. ..

,--_.-,-----------.--,_

• INDICADORES ECONÔMICOS•

•

;:. MO,EOAS ESTRANGEIRAS· $ POR REAL
•Par-tici12açªo:

Orquestra Filarmônica da SCAR

Orquestra de Cordas da SCAR

Quarteto do Grupo de Câmara da SCAR

Coral da SCAR '

•

Cia. de Dança GPOEX/SCAR

Local: Grande Teatro da Scar
Data: 10/12/2006 (domingo)
,'Hora: 20h

Ingressos: R$ 10,00 inteira
R$ 5,00 meia e idosos

I

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,167 2,169 Ie
•

-- • ,

2,280 "
;-

PARALELO 2,380
,. .-

TURISMO 2,100 2,267 Ie
,

EURO
COMPRA VENDA
2,846 2,846
PESO (Argentina) ,

I 0,701 0,702

:;. SÓlSAS DE VALORES' .
,
'

. • POUPANÇAMúsicos Convidados
PONTOS OSCILAçAo

" BOVESPA 41.970 2,26% '

" DOW JONES (N. York) 12.227 n 7!i%

" MERVAL (B. Aires) 1.961 281%

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 "1,39%

0,628

• CUB novembro

R$895,50

.'
, ,

J
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•

,

Itaú faz 27 anos na cidade e abre
nova agência em dezembro

b
,

,

1 "

, '

, ,

Eraldo Aldair, gerente da unidade, diz que foco está no atendimento
,

,

,

:}ARAGUÁ DO SU,L - A
,

agência Itaú de Jaraguá do Sul
,

completou esta semana 27
,

anos no município, Para
,

cernemor ar, a equipe de
•

funcionários decorou a
,

fathada e o interior do
,

estabelecimento e festeja o

aniversário com os clientes.
,

Entretanto; a maior come-
,

moração deve ficar mesmo
I

paira o dia 21 de dezembro,
,

quando será inaugurada a'
,

nova agência, eru frente ao

ColégioDivina Providência.
,

: Conforme o gerente Eral-

dq Aldair Parizotto, o esta

bcIecímento pretende ins-
I,
,

,

, ,

, '

II FALECIMENTOS
,

,

�aleceu às 22:00h do dia 28/11, o senhor Alido Hattermann,
c�m idade de 59 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica

, Martin Luther e o sepultamento no Cemitério de Garibaldi.
, .

.'

,

•

�Ieceu, o jovem Mário da Silva Júnior, com idade 24 anos. O

sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.
•
"

•

F_.aleceu às 12:30 do dia 28/11, o senhor Pedro de Borba

�Iho, com idade de 74 anos.O velório foi realizado na Igreja
Evangélica Madureira e o sepultamento no Cemitério Municipal
Guaramirim.
,
'

..
•
•

•

Fpleceu às 10:00 do dia 27/11, o senhor Werner Engelmann,
cnm idade de 76 anos.O velório foi realizado em sua residência e
.' '

Q sepultamento no Cemitério de Guaramlrlrn.
•
•

•
•

•

,
•

•

ACIJSfJ
ASSOCIAÇAo COMEjtCIAl, E
INOUSTllIAL OI;' JARAOUA DO SUL.. INFORMATIVO

•

•

•

•

•
•

Curso: Análise de Causa
"

.

Habilitar o profissional a utilizar diferentes ferramentas· '

Ç!e gerenciamento para a identificação, priorização e
� tomada de ação é O objetivo do curso Análise de
o

Causa, dirigido a Gerentes, Supervisores, Chefes de
$eção e demais profissionais. O programa do curso,

� envolvendo Conceitos; Formação de Equipes e

�apresentação do problema proposto; Resolução do
!: Problema proposto e considerações finais será
:;apresentado pelo instrutor Ivan Augusto Gonçalves,
;: MBA em Engenharia da Qualidade (USP), com
; especialização em Gestão Industrial (FAE-CDE) e
� Engenharia de Produção (PUC-PR). Investimento
: individual de R$ 235,00 para Associados e de R$
�80,00 para demais interessados, incluindo material
•

didático, coffee break e Certificado. Será de 4 a 6 de
·

'

, �ezembro de 2006, das 18h30 às 22h30, no CEJAS.
�Inscrições na ACIJS, fone (47) 32757059 ou e-mail
•

· capacitacao2@acijs.com.br.
• •

•

PREMIAÇÃO: PARA AS EMPRESAS QUE SE DESTACARAM EM 2006

•• •

! CARLOS BRANDÃO

�Palestra com

empresário mareou

encerramento das
atividades da Aciac

I

O CORREIO DO POVO

•

,

I

t
f
,

•

. ,

•

•

"

f
I
. ....

CORUPÃ- Aconteceu na

noite.da última quarta-feira, 28,
o encerramento das atividades
de 2006 da Aciac - Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Corupá. O evento, que foi

•

'

I \

talarrnais postos com caixas prestigiado maciçamente pelos
eletrônicos no município a associados, teve como ponte alto
partir do próximo ano, pois a palestra do empresário Vicente
cerca de 70% das transações', Donini, diretor-presidente da
finan-ceiras em Jaraguá do Sul Marisol S.A, que falou sobre o

já são eletrônicas. "O Itaú tema "Sucesso ao Alcance de
oferece vários serviços pela Todos", para uma platéia atenta.
internet, mas nosso grande A atividade teve como palco o

diferencial é o atendimento; restaurante do Seminário'
nós queremos que o cliente se Sagrado Coração de Jesus. Na
sinta em casa", salienta. O oportunidade, as empresas e

gerente lembra que, quando produtores rurais associados a
•

banco paulista veio para Aciac,foramhomenageados.
,

J araguá do Sul, a agência I'E um prazer, podermos
funcionava na Rua Floriano chegar ao final de mais um ano

Peixoto, onde permaneceu por de trabalho, com o sentimento
cerca de oito anos. (Daiane do dever cumprido e, ainda

Zanghelini) mais, podendo realizar um ,

evento destes para nossos
,

associados", destacou o

presidente da entidade, Orides
Klitzke, destacando a presença
ilustre do empresário Vicente
Donini. "A entidade está de'
parabéns, pois desenvolveu
durante o ano uma série de

-

> >

,

•

" I', .

,1 ,l.

�"-

I

" ''Wi ill ""

,']
Platéia formada por empreendedores ouviu atenta, os ensinamentos do presidente da Marisol

atividades que tiveram foco,
principalmente, na qualidade e

na ampliação dos horizontes de
conhecimento dos

empreendedores da região",
ressaltou o secretário de
desenvolvimento regional, Ivo
Schmitt Filho.

,
.

PALESTRA

para que empreendedores,
de todas as áreas, obtenham
sucesso. "A empresa não está

a serviço do empresário. O
empresário que deve estar

r
à

serviço da empresa. Da
mesma forma, não podemos
dispor dos recursos da empresa, .

a nosso bel prazer, temos que
investir, reinvestir e continuar
este círculo virtuoso, para que

,
. 'J

,

todo o processo traga:-1
benefícios para empreen�l�
dedores, colabo-radores é
comunidade em geral", ensina r,

Donini, que finalizou sua;

apresentação destacando 331;

necessidade de cultivar
1

.

"O "i:
re acionamentos. em�j

•

preendedor de sucesso precisa'
gostar de gente, ser ético e

honesto" , disse, ;;:';�
,..�*�

:";,.�•
>

"

,:�
�,-� ,

.
' ..�

;;,
�''">9., '

<;
• ,to'

""'\:.1,

,',.
-e-

. �.$
. ":",�

�i..�
comece a ser utilizada sC)mente,t�,-�
em 2007. Mesmo assim,_:W
'lembra Adriana, ela não deve�:m

,,,: Jj

ficar acessível à maioria da ��
,

população, pelo mends por:::�
, .'-'1

,enquanto, porque 'os custos��
. iniciais devem ser altos. Em ':�

':--.�

consulta às entidades vincu-;'_�
'\_...

ladas à formulação do método,':�
.-'

a ginecologista obteve a:�,

,�,

informação de que, possíveis ,,�
parcerias entre o Ministério dá. j
Saúde e os fabricantes estãJ·�

,

sendo analisadas, porém, nada;�
é definitivo. Para garantir a:�

. eficiência, são necessárias três "�

doses durante o intervalo �
máximo de um ano.A médica �

, .

enfatiza também a necessidade �
.

:'� .:

das mulheres se consultarem-é

Vacina é esperança no combate aos' problemas no colo de útero
�

, -'

,

Em sua apresentação, o

empresário VicenteDonini,
destacou fatores, irnportantes

•

sintomas, a indicação é preveni-
10. A médica explica que além

, de fazer exames rotineiros, as
'

mulheres podem em breve
contar com a vacina Gardasil.
Apresentada du-rante o 13°

Congresso Sul-Brasileiro de

Ginecologia e Obstetrícia,
realizado em Florianópolis, o

método vai estimular o

organismo a produzir anticorpos
sufi-cientes para impedir a

formulação de quatro dos 150

tipos de HPV. Duas dessas
modalidades são responsáveis
pelo câncer e as restantes pelo
aparecimento de verrugas na'

região genital. A eficácia é de

praticamente 1000/0.
O problema é que a vacina

ainda não foi liberada no

Brasil e a tendência é de que

"i, ,
..

•

}ARAGUÃ DO SUL - Cerca
de sete mil brasileiras morrem
todos os anos por causa do
câncer do colo do útero. No

mundo, este número chega' a
300 mil. Mas, as estatísticas '

não param por aí. Segundo q
ginecologista Adriana Co-

í

I
,

"
,

•

(

•

j
•

•

r égularmen te com um"

ginecologista. (Kelly Erdmann):�

melli, pelo menos 900/0 daque
las que têm distúrbios no colo
do útero também foram aco

metidas' por alguma moda
lidade do HPV (chamado

,

cientificamente de Vírus do

Papiloma Humano).
Como o mau não gera

o HPV
O vírus é .transmitido através do contato direto com a pele infectada,
mas, geralmente a contágio ocorre por meio de relações sexuais. Além
das mulheres, principais alvos do desenvolvimento do câncer, os

homens também não estão livres desse problema. Eles podem ter a

doença no pênis ou na região anal.
A ginecologista Adriana Comelli enfatiza que nem todas as pessoas
com HPV são propensas a essas alterações. "O câncer atinge apenas
cerca de 2% dos contaminados", esclarece, Além disso, de 80% a 90%
das lesões causadas pelo vírus têm cura, caso sejam diagnosticadas
no início.
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... O time jaraguaense
vólta 'a jogar amanhã,
às 20h30, contra

, Indaial em Gaspar
'

. TUBARÃO;JARAGUÁ bO SUL
Com dois gols de Chico e um

de Valdin, a Malwee venceu a

Unisul, fora de casa, e
>

n1ílnteve o segundo lugar do
,

Grupo B, agora com sete

pontos. A liderança continua
com Joinville, que venceu

, '

lndaial por 2xO. Este último
será o próximo adversário dos

j ar ag uae nse.s, amanhã às

2Ôh30, contra Gaspar. Mas o

técnico Fernando Ferretti,
elÍl entrevista à Rádio Jaraguá
após a partida comentou que
solicitou à diretoria da
Mar�ee que mudasse o jogo
para Jaraguá do Sul. Para este

confronto, o treinador deve
contar com a volta do craque

Falcão, que ontem não entrou

em quadra por causa de uma

le;ão.
'o camisa 15 Chico

dedicou a vitória à torcida

jar ag u aense , "Eu. quer ia

agradecer os torcedores que '

•

,

•

•

•

QUINTA-FEIRA, 30 de novembro de 20061 7
•

jogador espera vencer Indaial
amanhã para decidir o

primeiro lugar fora de casa

contra o [oinville. "E vamos

a trás deste título também",
prometeu.

Para Leco, a vitória veio em

Futsal sub-13 masculine disputa final em Orleans
•

< ,. ,

. RÁ.DlO

.JÂQÂGUÁ
JillO

.,.:
\

..

Mesmo sem o craque Felcão, lesionado, a Malwee conseguiu vencer a Unisul fora de casa por 3xO

na segunda-feira, mesmo a

gente perdendo por 3xO eles
não pararam de 110S

incentivar. Eles sabem que
estamos buscando forças de

qualquer jeito e nos

dedicando", comentou, O

CESAR JUNKES

Equipe sub-13 faz mais um treino hoje à tarde antes de viajar para o Sul do Estado

,

]ARAGuA DO SUL - A

equipe masculina de futsal sub-
13 da Aurora/Cej;FME depende
apenas de si para conquistar o
título do Campeonato Estadual
da categoria. Com seis pontos,
os jaraguaenses lideram o

quadrangular final, contra

cinco de Xanxerê, quatro de
Orleans e um de Lages. O time ,

viaja hoje para Orleans, onde
disputa a partir desta sexta os

três jogos decisivos da
, -

competição.
"Chegamos com vantagem

por estarmos na frente. Se
vencermos os dois primeiros
jogos, já conquistamos o título.
Caso Lages vença o primeiro
jogo contra Xanxerê e a gente

,

vença Orleans, podemos já nos
, "

garantir com a taça , comentou

o técnico Luis Dalprá. A estréia

será amanhã, às 20h contra o

time da casa. "Eles têm um time

habilidoso e o artilheiro do

campeonato (Anderson com 56

gols). Por ser um jogador forte e

alto, pode fazer a diferença
,

contra a nossa equipe", disse o

treinador.
No sábado de manhã será a

vez do confronto com Xanxerê.
/

"E o time mais forte e melhor

organizado taticamente. Mas
vem com o desfalque do

principal jogador, que pegou
, dois jogos de suspensão", avaliou
Dalprá. Sobre o último

adversário, Lages no sábado
I

�
tarde, o treinador acredita no

retrospecto. "Enfrentamos eles
cinco vezes neste ano,

ganhando três e empatando
/

uma. E uma equipe forte, mas
sabemos que eles respeitam a

gente", concluiu o treinador.
Para tentar surpreender, os

adversários, Dalprá deve mudar
, ,

o aspecto tático. "Treinamos
novos, lances de bola patada e

também uma melhor
organização defensiva. Não'

•

mudamos muita coisa, porque
não tem como fazer isso em uma
•

semana". O time da Aurora/Cej"
FME chega completo, mas com

,
,

dois atletas pendurados - Alan
e Jean.

•

�
I

um momento importante. "O
time esteve concentrado
novamente e nos redimimos
em termos de resultados; mas
não de jogar bem. Fainas muito
bem na marcação e felizes nos

contra-ataques", comentou.

,

• LINHA DE FUNDO
�------------------------------------�"

JULIMAR PIVATTO

. sopade voila?
Ao que tudo indica, não, O jogador tem passe vinculado ao

Juventus até o final de 2007, mas o São Caetano está
interessado nele. Em troca, o clube do ABC paulista
ofereceria dois atletas para o Moleque Travesso, mas a

negociaçao ainda continua. Hoje à tarde serão
apresentados os jogadores que Já têm contrato assinado,

•

polnlca adotada pelo clube para evitar o lallao e o Interesse
dos outros times. Dos que 'disputaram a temporada neste ,:

"

ano, cinco estão confirmados - Adilson" Fábio Lopes, Alex .

Albert, Paulo Rossi e André Freitas. Outro que pode voltar é :�_
o polivalente Pereira.

�

. �• •
- ,

, '

•

Outros nomes
Outros nomes

confirmados pela
, imprensa estadual
também devem ser

apresentados hoje no

João Marcatto. Um
deles é o zagueiro
Diego, ex-Brusque, que _

, integrou a Seleção
Catarinense escolhida
pela imprensa, Outro
zagueiro anunciado foi
Alex, ex-Atlético de
Ibirama e Joinville.

-', .

, ,

" ' '.
" ,

'.' -.
-, .

�

&....,.�
� �

: '

r--------------------------------------��

Destaques
o ala da Malwee
Falcão, foi indicado
como atleta destaque
do futsal. A indicação
foi do COB (Comitê
Olímpico Brasileiro),
que indicou os três
melhores no geral. No
masculino os três

Participaram de sessões
ordinárias da Câmara em

novembro, o diretorclínicodo
Hospital e Maternidade

,

Jaraguá, o médico cirurgião
pediátrico, Luiz Alberto Ling

,

Linhares e o diretorclínico do

Hospital e Maternidade São
José, médico Cesar Vieira.
Eles 'atenderam ao

requerimento número 34/
2006, de autoria dos
vereadores Dieter

Janssen(PP) e Rudolfo

Gesser(PP), aprovado por
unanimidade pelos
vereadores. Os médicos
esclareceram questões
relacionadas à saúde pública
no município. O vereador
Jaime Negherbon(sem
partido) teve aprovado o

requerimento número 36/
2006 de sua' autoria, que
propõe a realização de

homenagem na Câmara ao

,

,

indicados foram Diego
Hypólito (ginástica),
Giba (vôlei) e Torben
Grael (iatismo). No
feminino são Isabel

Clark (snowboard),
Laís Souza (ginástica)
e Larissa (vôlei de
praia) ,

>,,,1
,

� ':J:

(fI

,

Baixa
o primeiro jogador a

deixar o Criciúma foi o
atacante Beta
Cachoeira, Artilheiro da

equipe com 18 gols, ele
embarcou para a

Europa e deve jogar na

Bulgária, Quem foi
anunciado no Heriberto
Hülse foi o atacante

Clodoaldo, ex-artilheiro
do Marcíli'O Dias. Além
de Beta, quem deixou o

Tigre foram Douglas e

Dejair, ambos para o

São Caetano,

'\ '
'_ . ..;

,

r"
, .

r

, 1<-1 a

�------------------------------------�,

--------------------------------------------------------------_I

CÂMARA MUNICIPAL DE
I'

'

JARAGUA DO SUL ,

I
,

� " ,,::

" Vereadores aprovam melhorias para o município '

Foi aprovado naCâmarade
Vereadores de Jaraguá do
Sul o projeto de lei número
405/2006 do Executivo, que
"concede auxílio para
despesas de capital 'à
entidade Desafio Jovem
Encomro com Deus", no
valor de R$ 30 mil. Desde
1997 a entidade atua
voluntariamente na

recuperação, de

dependentes químicos do
município. Também passou
pelo plenário o pedido de

informação número 24/

2006, da vereadora
Maristela Menel(sem
partido) que solicita para
Prefeitura informações
sobre possíveis reparos na
instalaçãoelétricado Parque
Municipal de Eventos, qual
empresa prestou o servço,
como foi realizada a

contratação e o custo.

•

,
'

•
•

I
, I
'J I

I
•

j I I
• I

pároco da Igreja Matriz São � i

Sebastião, padreSildoCesar :. i
daCosta, que será realizada ,: i
no início de dezembro. O

projeto de lei 407/2006 do
vereador Ronaldo

•
•

Raulino(PL), aprovado em

primeira 'discussão,
regulamenta nomunicípio o
depósitoapósousodepilhas,

"

baterias, lâmpadas':
,

fluorescentes, lâmpadas a
'

vapor de mercúrio e sódio,
-

..

frascos aerossóis em geral,
termômetros e outros]
produtos que contenham

merrurio, cartuchosdetonner
de fotocopiadoras e

I

impressoras a laser. Pelo !
projeto as empresas e as

redes autorizadas de
.

assistência técnica, que
distribuem ou comercializam
esses produtos deverão

i�stalar recipier:ltes de coleta
seletiva no local davenda.

•

I
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por Max Pire,s e Ricardo Dahiel Ireis
,
,

,

,

E.mail: contato@poracaso.com '

'\

Joe JR e Mariene Sadzinski OJ Rodrigo Fabre Maria Schmitt

,

,

:;e, ",

•

,

�
,/f��'

•

Marcela Sardagna e Luccas Breda Lehmann EvelinBruna da Costa\ Gustavo Golcalves
,

,
,

, Unerj apresenta Moda
Acontece de 6 a 8 de dezembro, no Centro Cultural da SCAR o evento de conclusão de curso

da primeira turma de moda da UNERJ.
O UNERJ Apresenta Moda é um evento repleto de atrações como desfiles, vitrinas,

documentários, planos de marketing, criações gráficas, editoriais, fotografias, desenvolvimento de
coleções, de estampas, entre outros, que, poderão ser apreciados gratuitamente pelo público
durante os três dias, das 19 às 22 horas.

Durante as 3 noites de evento convidados especiais com atuação internacional participarão
de mesas-redondas facadas no tema central de cada noite, onde será possível abordar e

" questionar aspectos da área da moda .

\

Green Beats Nature Trip
o promoter, Pépe

Narloch promove neste
sábado a festa Nature Trip
no CTG Velha Querência.

O line up será formado

pelos Djs Rodrigo Fabro,
Luiz F, Nando Oliveira e

Dudu Schwartz B2B Deivid
Rausisse.

O lo.cal terá
estacionamento para 800
carros e area coberta para 3
mil pessoas.

O ingresso para a

balada será mediante
,

doação de 1 kg de alimento.

Enéias Raasch
O cantor e compositor

Enéias Raasch apresenta
hoje o show Repetição a

partir das 20:30, no

pequeno teatro da Scar.
Ingressos à venda na

hora na bilheteria da Scar,
ao valorde R$1 0,00.

Moinho Drops
Tem festa logo mais na

Moinho com apresentação
da Banda Fly Xamã,
seguida por OJ Xalinho com

, repertório hip hop. O acesso

é FREE para elas até DOh.

Rolando também neste
sábado a partir das 22h, a

balada Green Beats. na

Chácara Junkes em

Guaramirim.
Na área 01 : OJ Maxim +

apresentação Inédita do
projeto Echomind de SP.

Na área 02: Papo de
Samba + DJs Marcelo Luis,
Schüster e Fefeu.

Ingressos ant. noPosto
Mime Matriz, Loja Beagle,
Licoreria e Depiné Body
Piercing, Elas tem entrada
Free até meia noite.

Atari Project
Neste sábado a partir das 23h, o DCE da

UNERJ promove uma mega festa no Parque
Aquático Krause (Ilha da Figueira)
apresentando alguns dos mais destacados
Lives e OJ set do País.

O line up será formado pelos DJs: Stuart,
Vigas, Vibra' Live, Marcelo V.O.R, Gabe,
Wrecked Machines Live, Alan Madeira, 2HI
Live, ThiagoAlves e VJ Jhoe.

A balada contará com decoração by E
Centric e praça de alimentação.

. Ingressos antecipados em Jaraguá do Sul
nos Postos Mime (Matriz e Reinaldo Rau) e

DCE UNERJ.
Ma.is informações no DCE UNERJ - fone:

473275-8264 com Napoleao.

•

Reação em Cadeia
.

Paredão Brasil Telecom nesta sexta no

Caramba's, rolando o encontro das cinco
melhores bandas da regiao, segLlidas de show
nacional com Reação em Cadeia. Na pista som
porconta do OJ Carlos Fuse

..

Mais info. no site: www.catamba.s.com.br

Global Orgasm
Bali Hai

Quem mesmo com

chuva pretende se

aventurar no litoral, a pedida
deste sábado é o Bali Hai de
Porto Belo que abre as

portas com apresentação
dos DJs residentes mais
Daniel Kuhnen da Effelings

Mais informações no

site: www.balihai.com.br

o site Www..globaIQrgasm,Qrg faz
movimento pretendendo convocar o maior
número possível de pessoas para no dia 22 de
dezembro realizar um orgasmo sincronizado.
. A idéia é gerar uma enorme concentração
de energia positiva para mudar o planeta, com
pessoas fazendo sexo tendo o pensamento
voltado a paz e ao amor.

•

•
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DEPUTADO ELEITO PELO PT DE MINAS
GERAIS VOLTA A SER PRESO PELA

POLíCIA FEDERAL. ® 82
I

•

PROBLEMAS TÉCNICOS IMPEDEM O
FUNCIONAMENTO DO SATÉLITE DE

COMUNICAÇÃO SINOSAT-2. @ 84

IMPOSTO DE RENDA: GUIDO MANTEGA ADMITt: CORREÇÃO NA TABELA NO ANO QUE VEM

razo ara
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•

•
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•

Termina hoje o prazo para
a entrega da declaração de

isenção do Imposto de Renda
Pessoa Física. Devem prestar
informações à Receita
Federal quem ganhou até R$
13.6968,00 no ano passado.
Estão dispensados os

dependentes de declarantes e

quem fez o Cadastro de
Pessoa Física em 2006.
A declaração pode ser

entregue pelo site

www.receita.fazenda.gov.br,
até às 20 horas de hoje, ou em
casas lotéricas, agências dos
Correios, Caixa Econômica
Federal, Banco Popular do
Brasil e CaixaAqui.

•

No Banco do Brasil serão

•

prioritário", disse o ministro

na época, informando que o

governo buscava reduzir

possível que a correção seja
aprovada", disse.

Há cerca de duas semanas,
Raupp. havia dito que iria

propor ao governo reajuste de
10% para a tabela em duas

parcelas, uma em 2007 e outra
•

em 2008. Além disso, o limite
de dedução com gastos em

educação seria reajustado na

mesma proporção. Um dia

depois, Mantega disse que
essa não era uma prioridade
do governo federal.

"No caso do Imposto de
Renda ele não tem um

impacto sobre o crescimento

e certamente- ele não é

� Ministro, porém,
não sugeriu nenhum
índice de reajuste.
Relator propõe 10%

Limite mensal

pode ser de

R$1.319,97

•

impostos para setores que

pudessem estimular o
• •

aumento do investimento.
As centrais sindicais

defendem um reajuste da
tabela de 7,7%. Já Raupp quer
100/0 em duas vezes, o que teria
um impacto anual de R$ 773
milhões no Orçamento. Caso
a proposta de Raupp fosse :

aprovada, o limite de isenção
mensal passaria de R$
1.257,12 para R$ 1.319,97,
em 2007. Em 2008, subiria ..

para R$1.382,83 .

O ministro da Fazenda,
Guido Mantegà, admitiu
ontem a correção da tabela do

Imposto de Renda Pessoa Física
em 2007. Ele não sugeriu.
nenhum índice de reajuste,
luas disse que a medida já está
em negociação com o relator
do Orçamento 2007, senador
Valdn, Raupp, -':'Depende de

,

.

outras concessões,
,

mas e

aceitas apenas as declarações
de correntistas. Quem não

fizer a declaração fica

pendente de regularização no
,

primeiro ano. Depois de dois
anos seguidos, terá suspenso
o CPF (Cadastro de Pessoa

Física) .

Sem o CPF, a pessoa
fica· impedida de abrir
conta em banco e de fazer

financiamento, por,

exemplo. Uma série .de
dificuldades, especial
mente na área financeira.

Segundo ele, nove mi

lhões de pessoas ainda
.. não entregaram a decla

ração. UB online)

\ .

, "
•

. '

\ .
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DISPUTA: PFL DECIDIU LANÇAR CANDIDATO PRÓPRIO À PRESIDÊNCIA DO SENADO, EM 2007
,

•

InO
•

ala
/

evera
•

IS
•

,

•

erros

�Regimento interno da
Casa assegura ao PFL
o direito de indicar o

presidente, já que tem
a maior bancada, com
20 senadores, de 81

A direção do PFL bateu o

martelo: o partido vai disputar
a presidência do Senado em

,

fevereiro, A decisão, anun
ciada ontem, saiu após
reunião da bancada de
senadores, O candidato é o

líder da legenda no Senado,
José Agripino Maia (RN), O
PFL reivindicará o posto com

base no regimento interno da
Casa que diz que as

representações partidárias
devem respeitar as bancadas

diplomadas - de acordo com

os resultados das eleições,
Neste caso, não se

•

,

SENADO

considerariam as trocas de

partido feitas por senadores

após as eleições de 2002, nem
as que forem realizadas até

fevereiro de 2007. Nas contas
do PFL, o partido, a partir
'desta análise, ficaria com 20

senadores, a maior bancada
do Senado. "Estamos
exercendo nosso direito. De
acordo com o regimento,
temos o direito de ter a

presidência do. Senado",
afirmou o presidente na

cional do PFL, senador Jorge
Bornhausen (SC).

"O PFL definiu

Agripino diz e candidatura 'quer mostrar que não tem. apenas um lado

maioria do Poder Executivo e

impõem a maioria no

Legislativo. O Legislativo
dará demonstração rara de

independência", afirmou

Agripino.
Agripino e o PFL têm

atual, presidente da Casa,
Renan Calheiros (PMDB
AL). Mesmo não assumindo

publicamente, Renan já avi

sou os aliados que é candidato
à reeleição. Ele conta com o

apoio do presidente Lula (PT)
e de parlamentares dos

partidos da base governista.
(Com informações do G 1 e

site do PFL)

que a

prioridade número um da
bancada é a eleição do

,

presidente do Senado. A
medida em que esta candi
datura se consolidar, a opo

sição terá mostrado ao país
que este não é um país de um
lado só, onde aquele que
venceu a eleição detém a

• A • •

.crencra que, se quiserem
manter a intenção de dispu
tar a presidência do Senado,
terá um forte adversário: o

�--------------------------------------------------------------------------�-----,
,

ose encar Governo federal
veta gratificação
a membros do MP

•

no SIS ema

O vice -presiderite .

da

República, José Alencar

(PRB), disse ontem que é

favor de mudanças no sistema

previdenciário brasileiro: Ao
contrário do presidente Lula

(PT), Alen-car disse que é
,

".,. ".

necessano que tecmcos se

debrucem sobre os problemas
da Previdência e apresentem
propos-ta que possa ser levada

,

ao, Congresso. O tema é

polêmico e,' apesar da
insistência de Lula em não

promover uma nova reforma,
as pressões por mudanças
aumentam.

"Tem muita coisa que
onerou a Previdência e que
não pertence à Previdência.
-

E preciso que haja técnicos

que se debrucem sobre essa

questão e que apresentem ao

Executivo em forma de
,

proposta alguma coisa que

possa ser aprovada e possa ser

mandada ao Legislativo. Seja
emenda ou comopor

J: " l'rerorrna , exp ICOU.
,

'Na opinião dele, o sistema
previdenciário não pode
desrespeitar os cálculos
atuariais, que dão credibi
lidade a qualquer instituto

-

de previdência. "E preciso
, retirar ônus que não lhe

,
, -

'pertencem, sem pre]UIZO para

aqueles que contribuíram a

vida toda: velhos e

aposentados. Esses temos que
" d'preservar, isse, sem respon-

der se é a favor da .desvin-
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O presidente Lula (PT)
vetou gratificação para os

membros do CNPM

(Conselho Nacional do
Ministério Público) e também
a criação de 58 cargos

comissionados, previstos na lei
que dispõe sobre a estrutura

do órgão e forma de indicação
dos membros. A lei e os vetos

foram publicados ontem no

Diário Oficial da União.
Com a gratificação,

chamada de jetom, os 14
integrantes do conselho iriam

receber R$ 2.793 por sessão,
limitado a duas sessões

mensais. No veto, o governo

justifica que, com o benefício,
o salário dos conselheiros
oriundos doMinistério Público

ultrapassaria o teto do
funcionalismo - R$ 24.500 -,

equivalente ao salário de um

ministro do STF, (Supremo
Tribunal Federal).

"Quanto à gratificação
estabelecida para os membros
do Ministério Público, da
forma redigida, há risco de

,

interpretação de que a

gratificação seria paga
cumulativarnente, com

subsídio de =membro do
Ministério Público, violando a

característica de parcela
única do subsídio e também
sem respeito ao teto

constitucional", diz o veto.

O governo alega ainda que
não há recursos para custear

a gratificação. (Agência IB)

,

Vice-presidente diz que é necessário resolver os problemas do setor

culação do salário mínimo

dos beneficios pagos aos

aposentados. (Com infor

mações da Redação Terra)

Tarso volta a criticar parte da imprensa
O ministro das Relações

Institucionais, Tarso Genro,
acusou ontem parte da

imprensa de ter

"despolitizado" as eleições de
2006. "Não estou me referindo
a todos, mas sim à grande
mídia. Ela 'despolitizou' as

mercadoria". Oministro ainda
fez críticas à oposição. Sem
citar partidos, disse que o PT
tem uma visão mais avançada
da democracia e do papel dos
partidos na consclidação
democrática.

As críticas à cobertura da

imprensa da campanha
•

encontram eco na sociedade e

acabaram promovendo
debates e reflexões nos meios
de comunicação e

universidades.

,

eleições", afirmou.
Para o ministro, a imprensa

fez um jogo "como se de um

lado estivessem os bons, e de
outro os maus". Na opinião
dele, a imprensa "vendeu essa

"

f

O CORREIO DO POVO
,

" fo'
, lO,

, • 'w'

. -,.'
,

Minas é preso novamente - ,

j '.",

•

O deputado federal eleito

pelo PT de Minas Gerciis,
Juvenil Alves, voltou a ser"

preso na manhã de ontem

pela Polícia Federal, sob a

, acusação de tentativa de

coação de testemunhas e

ocultação de provas. Ele,
que havia sido liberado na

depois que a Justiça negou o

pedido de prorrogação da

prisão temporária dele.

Juvenil foi levado para a

carceragem da PF' em Belo
Horizonte

Na sexta-feira, Juvenil e

outros 12 acusados foram
detidos na "Operação
Castelhana" da Polícia
Federal, sob a suspeita de
ocultar o patrimônio de

empresas em débito com o

Fisco, por meio de operações
fiscais 'e financeiras

irregulares.
,

Na madrugada de ontem,
nove pessoas ligadas à

investigação foram presas
novamente - duas em São
Paulo e sete em Belo

,
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Horizonte, entre elas o '1',':;
deputado eleito. Todos os ,':>:',' ..

outros são advogados, que ,�"

trabalham nos escritórios de �t':
�I:""

Juvenil. I, 'I'�, ./ ,1

Segundo o delegado 1,"]':
, "

J ader Lucas, depois da.� ':�;�
liberação do grupo, os 'ir 'é,f'

telefones dos acusados foram
-

�
,

_. ;

rastreados e, nas conversas, , ...

a PF verificou a tentativa de !l-";

coagir testemunhas ligadas
ao caso para inocentar os

!'JJ 5
acusados. Ainda estão. -P,":l

foragidos' quatro acusados
em São Paulo, doi's em Minas
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e tres empresar ios que
moram no Uruguai.

Juvenil deve ser diplomado
em 18 de dezembro. Mas a

Procuradoria Regional Eleitoral
está trabalhando para que ele
não seja diplomado. (Com
informações da Redação Terra)
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Ministros apresentam à CPI'
métodos de combate a máfias
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Os minis tros do

Planejamento, Paulo
Bernardo, e da CGU

(Controladoria-Geral da

União), Jorge Hage,
apresentaram ontem à CPMI
dos Sanguessugas propostas
de combate a' desvios
semelhantes ao da máfia de

compra de ambulâncias

superfaturadas com emenda
•

parlamentar, que deu origem
" ". ,-

a propna comissao.

Segundo Bernardo, o

governo estuda medidas que
aumentem a fiscalização na

celebração de convênios de

liberação de recursos públicos
da União com as prefeituras.
Entre elas está a criação de
um portal onde seria possível
acompanhar a execução e a

prestação eletrônica das
contas do convênio.

Hage mostrou aos

parlamentares a falta de

controlenos convênios feitos I�(;
, ,

, ' ..

com a Planam, empresa que ','b

coman:dou o esquema, desde ';�,;' • � I

2000. Além domonopólio que i'�:,1

a empresa estabeleceu em's:'
,

! :'

algumas regiões, como 890/0: :,1
no Mato Grosso e 59% no Rio ,'v

fi!':';
de Janeiro, a CGU apontou a . ,��
ausência de fiscalização nas

" "

ambulâncias entregues pela ',c:,'
.

. v

empresa, muitas sucateadas,
sem qualquer condição, de

, . J i
J r

'

uso.
, '�

Bernardo reclamou da ..

" �',I :

dificuldade em acompanhar
a execução de todos os

'"

convênios. Segundo ele, o ,:�':
custo disso gira em torno de
R$ 40 mil. "Num convênio de �:I�
R$ 15 mil, o gasto para

,
,

fiscalizar é de R$ 40 mil. Isso ,'i,

,r"1. ,

é inviável", disse, informando "� I

que uma das propostas do :':,q

governo é passar a fiscalização
da execução física do i1�
convênio à CEF. (G 1)
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Paulo Bernardo acredita que CEF "agiria como entidade intermediária"
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O Profeta
r

Sônia termina tudo com Marcos,
deixando-o desesperado. Ruth revela a

Marcos que foi ela quem contou tudo a

Sônia e afirma que ele não deveria ter

vergonha de seu poder. Camilo acha que
Ruth cometeu um erro, mas ela garante
que Marcos vai ver que ela tem razão.
Dedé afirma para Marcos que SOnia o

ama e pede que ele não desista dela.
Clóvis conVida Plraglbe para ser o

supervisor da fábrica. Marcos se

desentende com Clóvis. Carola e Arnaldo
tentam dar um beijo para saberem se
devem namorar de verdade, mas são

. interrompidos por Gisele. Wanda vê e faz
com que Alceu pegue os dois em

flagrante. Miriam afirma para Alceu que
foi Marcos quem a provocou e Alceu o

demite.
-

QUINTA - FEIRA, 30 de novembro de 2006'1 3B
•

. ,

A bruxa está solta na Rede
Globo, is'so porque, mais
am namoro termina antes
'do final do ano. Depois de
Nívea stelmann e i\Ãarcos

'

, .

Paulo" a bola da vez agora é
Samara 6elippo e Sidney

.... Sampaio. o casal parecia'
"

que estava vivendo um

conto de fadas, moravam
, juntos e agiam como
casados. Mas ao que tudo
lndlca o fogo dessa paixão

, teria acabado, agora fica
somente a amlzads.
Informações do site
Virgulando. "

•

��MARCADO
Parece que agora está
decidido: Giovanna
AntoneLLi vai se casar em'

maio com o namorado .

Robert Locascio.
•

SegundO informações do

jornal Agora, depois te
terminar de gravar a
minissérie Amazônia, que
estréia em janeiro na Globo,
a atriz mudará para Nova
Iorque, onde Robert mora.
Giovanna também quer
investir ria carreira
internacional, como Rodrigo
Santoro, e vai aproveitar
para aperfeiçoar o inglês.

��BRILHO
) Sabe qual o presente de

Natal que David Beckham
vai pedir para Victoria
Beckham? Panelas, de
diferentes tipos e

tamanhos. Para quem
ainda não sabe, o craque
é um verdadeiro mestra
cuca, Já Victoria não quer
saber de nemum presente
para casa. A ex-spice girl
já deixou claro pro
maridão: quer jóias,

,

muitas jóias, íntorrnações
,

do site Glarnurarna.

•

��TROCA�TROOA
Silvio Santos deu a entender'
que pretende fazer um
programa com travestis, Ele
comentou no SBT que depois'
do "Bailando por um Sonho"
virá o "Dançan,do com::,

.

�'".'"
'travestis", Mas há quem ." .....

aposte que deve ser

brincadeira dele, E comentam I

também na emssora que
Ratinho po.de ser escalado '

para substituir Celso Portiolli
nas tardes de sábado e de .

'

domingo no "Sessão
Premiada", Já que Portiolli
está gravando pilotos do
progràma Charme",

> GLOBO � í9H

Pé na Jaca
Arthur percebe que Vilela e Juan estavam
combinados o tempo todo. Caco garante
'a Guinevere que ir morar com Último é a

melhor solução. Lance consegue sair do
avião usando um passaporte francês.
Arthur não consegue arrumar outro

emprego. Lance fica perdido em Paris,
sem saber para onde ir. Arthur percebe
que sua situação não tem solução e

chora. Vanessa o consola. Guinevere e
,

Caco se mudam para a casa de Ultimo.
Maria descobre que Lance está sendo
procurado pela policia. Último deixa
claro para Guinevere que pretende
reconquistar Caco. Juan fala para
Vanessa que ainda está lnteressado nela.
Laura manda Elizabeth oferecer um rim
para Último e provar que é filha dele.

}- GL,OBO - 2'11-1

Páginas da Vida
Isabel acaba entrando no carro com

Renato para que ele pare de fazer
escândalo. Renato diz a Isabel que vai se
matar se ela não se casar com ele. Gabi
pede que Selma chame Lucas, avisando
que é filha dele. Selma percebe que Gabi
pensa que ela é empregada de Lucas.
Alice admite para Léo que sente ciúmes
dele com Francisco, mas garante que
gostou do menino. Verônica fala para

" Marta que ela precisa mostrar a Léo que
tem direitos sobre Francisco. Márcia e

Carmen deixam claro para Sílvio que não
aprovam o que ele fez corn Olívia. Lucas
fica pasmo ao saber que Gabi e Angélica
vieram vê-lo. Sabrina e Sérgio
conversam sobre Nanda. Sérgio se

encanta por Sabrina. Renato convence

Isabel a recebê-lo em casa. Carmen
comenta com Greg que acabaria com ele
se ele a traisse, deixando-o nervoso.

,

,

> SST - 18h30

Rebelde
Roberta conta aos colegas que Celina
está grávida e diz que precisam ajudá-Ia
guardando seu segredo. Franco reclama
com Alma ao saber que ela se encontrou
com Marina e diz que ela não tinha direito
de se meter nesse assunto. Oamiana diz
a Celina que espera que ela não tenha se

envolvido com Max. O professor
Henrique diz a Téo que vai comunicar à
polícia à desaparecimento de Josv, pois é
muito perigoso ela andar sozinha pelas
ruas. Téo pede a ele que não avise a

polícia e diz que vai procurá-la.

> fiECORD·· 19h15

Bicho do Mato
-

Tavinho diz que só ficará em paz com

Juba quando ele parar de proibir o

garimpo de diamantes. Juba fala que sua

decisão nunca vai mudar. Emílio diz a

Ruth e Tavinho que está do lado deles
sobre a exploração dos diamantes. Juba
e Cecília olham para o caixão e

comprovam que Ramalho morreu.

Sombra chega portrás dele e diz que eles
não perdem por esperar Juba fica
encafifado, mas, Cecília fala que é só
uma provocação dos capangas de
Ramalho,

�. RECOr{D ... 20h

Vidas Opostas
Helio e Carmo discutem o caso Oscar.
Felix fala para Mario que teme o inquérito
aberto pela policia para investigar a

morte de Oscar. Isis vai embora. Boris a

vê de longe e se emociona. Mario diz para
Felix que já está tomando as providências
para que Lúcia não descubra erros nos

dados financeiros da empresa. Cicio vê
escondido Sovaco dar dinheirO para
Alencar.

.

"

•

)

, redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Arrecadação
Os Bombeiros Voluntários de Corupá vão

promover um bingão nesse domingo,3 no

Seminário Sagrado Coração de Jesus, O evento

tem objetivo de arrecadar dinheiro para a

manutenção de viaturas e do quartel. As cartelas

podem ser adquiridas no quartel dos bombeiros,
em Corupá. O bingo começa às 13h30. .

Beneficente
A Confraria Ou bocca realiza na próxima segunda, 4
um evento beneficente cuja renda será revertida em

prol da Associação de Amigos do Autista-AMA, de
Jaraguá do Sul, O evento será realizado no

Restaurante Vale das Pedras, às 20h, Os convites,
no valor de R$ 50 por pessoas, são limitados e

podem ser adquiridos na AMA ou com as
Jig:!

voluntárias da entidade. -

" '

,

#

Ma liOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
A Lua passeia por seu signo, deixando as

emoções a milhão. ué, como assim, vai se
mandar?! Você é do tipo que não foge da luta,
vai em busca dos objetivos, destemidamente.
Siga em frente, mas evite conflitos. Troque
idéias, faça contatos, movimente as energias e

tudo se resolverá. Seu talento é maior do que
qualquer obstáculo.

Touro 21/4 a 20/5
Pode ser que você se sinta um pouco tontinho,
está tudo girando mais rápido ... Sem crise, a

velocidade às vezes pode ser muito estimulante.

Aproveite a agitação reinante como impulso, o

empurrãozinho que faltava para iniciar aquele
empreendimento, Ação e coragem são as

palavras do dia. Semeie e invista, logo você
colherá os frutos da abundância.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Ah, então você está atraído por alguém que
normalmente não chamaria sua atenção ... Uma
pessoa muito diferente de você, tipo assim,
você é a lebre e o outro é a tartaruga? Ter que
esfriar as patinhas na linha de chegada e ficar

esperando pode tirar sua paciência e fazer tudo
dar errado. Leve um bom livro, um lanchinho e

relaxe.

•

,

wm PARABENS!
Aniversariantes

do dia
limar Saplinski
Ladi Salete B. dos Santos.
Adilson Nasato
César Ayala G. A. Vieira
Giovane L. Dalpiaz

,

Otávio Demarchi

Doriléia Hornbur
José Antônio Gascho

,

Maria Bernadete G. Volz
Fridalina Becker
Dieter Bublitz
Maria Bernadete G. Voelz
Almir Liesenberg
Natanael Felipe Piazezni
Fabiana J. Girola

Diogo Finger Dasse
César José Voelz
Enedina P. Lustosa ,

Kátia C. Wolff

, Alexandre Schmidt dos Santos
Jéssica C. U, Maurício Maski

Felicidades ao casal Meri e Odair Bockor pelo enlace celebrado no último dia
18 na Capela Samísslma Trindade

Patrícia Spézia
Jaqueline Jardim

,

Câncer 21/6 a 21/7
Nem o mais sossegado dos cancerianos

consegue ficar parado hoje. Que dizer então de

quem tem algo a realizar? Bye-bye enrolação e

hello atividade! Qualquer meta o diverte e os

obstáculos são apenas detalhes ao longo do
caminho, tornando a jornada mais interessante.
Em campo aberto ou em praias muito

particulares, faça o seu chuá.

Peixes 19/2 a 19/3
'

E aí, Peixes, ainda não cansou de redemoinhar
ao redor de si mesmo? Olha que uma ventania
está chegando e. pode revolucionar tudo. Use
sua sensibilidade, sinta as vibrações na água.
Deixe a brisa da mudança beijar o seu rosto.
Novas sensações só vêm para quem abrir o

peito. Ficar fazendo auto-análise pra sempre
também não dá.

Libra 23/9 a 22/10
Normalmente, o libriano lida bastante bem com

os imprevistos. Pois é, normalmente. Acontece
que nem todos os dias são iguais, e os

inesperados também podem se tornar comq
aquelas visitas que você preferiria ver muito

longe da sua casa. Chegam em horas, digamos,
impróprias, cortam Q seu barato, fazem você
se sentir bem pouco à vontade ...

Capricórnio 22/2, a 21/1
Acredite, até mesmo você, um capricorniano
da gema, pode se enganar nos cálculos. É raro,
mas acontece, sim. Muito acostumado a

determinadas operações, você pode já ter a
resposta pronta na ponta da língua e tchibum,
dar com os burros n'água. Talvez por ter
perdida de vista alguma variável, o que
acontece até com o mais aplicado dos alunos.

Escorpião 23/10 a 21/11
Arrepiadinho? E ainda tem gente que acha que
escorpião é animal de sangue frio! Só na

biologia, porque na linguagem da emoção a

realidade é outra: você é pra lá de humano e

seu sangue é caliente como o de poucos. A
sensibilidade fica ali, à flor da pele, esperando
pelo mais leve estimulo para levantar cada pêlo
da sua nuca ... Alguém se habilita?

Leão 22/7 a 22/8
Nem precisa alto-falantes, de qualquer lugar dá
pra ouvir o batidão do seu coração. O estado
de graça é a melhor amplificaçãó. Não sabia
que estava dando bandeira? Relax, baby. Quem
saca é só quem está sintonizado na estação da

paixão. Abra seu peito e emita sua vibração,
deixe suas ondas envolverem num abraço
aquele ser que seu pulso apressa.

Aquário 21/1 a 18/2
Uma vozinha sussurra lá dentro de você: bzzz,
bzbz, bz-bzzz ... Pode ser sua consciência, seu
Grilo Falante, Ou, quem sabe, é a criança que
ainda brinca de telefone sem fio, depois de
todos esses anos rodados. Outros talvez
prefiram se fazer de surdos. Mas não o

.

atenado aquariano, que não tem medo de
•

fantasmas e conhece o valor da intuição.

Sagitário 22/11 a 21/12
Coisas só suas, que estão ali há tanto tempo
que você nem lembra se já faziam parte de
seu ser no nascimento ou se elas toram se

construindo aos poucos ... Não importa a

origem, o fato é que você segue'
transformando esses elementos, fazendo

•

experiências e buscando a sabedoria. Qual
será a próxima reação fantástica a acontecer
nesse laboratório?

,

Virgem 2.3/8 a 22/9
Entre relatórios de fim de ano e empreitadas
diversas, sempre é possível enganar a legião
de tarefas que assalta sua vida e roubar um
minutinho aqui, outro ali, mais um acolá. Não é
crime, muito pelo contrário. Só assim você
constrói alguns daqueles instantes tão
necessários para fazer a sintonia fina com

você mesmo e com seus COlegas de espécie.
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O satélite
/

de

telecomunicações chinês
SinoSat-2, lançado em 29 de
outubro, deixou de funcionar
devido a problemas técnicos,
reconheceram ontem os

responsáveis pelo controle.
"O SinoSat-2 sofreu graves

problemas técnicos e não foi

capaz de posicionar os painéis
solares nem as antenas de

comunicações", informou a

companhia estatal SinoSat.
O satélite, cujo lançamento
teve amplo destaque' na
mídia chinesa no mês

passado, estava destinado a

melhorar as comunicações e

retransmissões televisivas do

gigante asiático. O

presidente da SinoSat, Cheng
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RELATÓRIO: EUA DUVIDAM DA CAPACIDADE DO PRIMEIRO-MINISTRO DO IRAQUESPACE,SKYROCKEIDE

•

ocumento IZ

'está consciente
ea- a i cl não

e acontece
�,

•

�Conselho Nacional de Segurança
sugere que a Arábia Saudita seja

,

incluída nos planos de pacificação

Guangren, assegurou que o

fracasso do segundo satélite
não afetará os planos de

telecomunicações da China,
que nesta semana anunciou

que lançará o SinoSat-3 no

Um relatório ton-
,

fidencial elaborado por
,

conselheiros de segurança
dos Estados Unidos revela
sérias dúvidas do governo
sobre a capacidade do

primeiro-ministro ira

quiano, Nouri al-Maliki,
para controlar a violência no

Iraque.
O relatório, feito por J.

Hadleye outros membros do
Conselho Nacional de

Segurança e com data de 8
,

de novembro, estabelece
uma série de passos a serem

seguidos pelos EUA para
fortalecer a liderança,
política de Maliki.

O conselheiro de

segurança acrescentou no

relatório que embora as

intenções do primeiro
ministro iraquiano pareçam
boas, "a realidade nas ruas

, �

mrençoes, ou suas capa-
cidades não são sufi-cientes
para transformar suas boas
intenções em fatos".

O documento sugere que
os EUA persuadam a Arábia
Saudita a utilizar a

influência tem sobre os

sunitas no Iraque, incen
tivando-os a aban-donar a

violência e a favorecer a

estabilidade política 110 país.
Todavia, o relatório não

menciona em nenhum
,

momento a possibilidade de
substituir o primeiro
ministro iraquiano, mas

questiona se Maliki dispõe
da vontade e da capacidade
de estabelecer um governo
de' união no Iraque. (EFE)

de Bagdá sugere que Maliki
não está consciente do que
está ocorrendo, ou faz
rodeios a respeito de suas

, '

proximo ano,

O SinoSat-2 foi projetado
para retransmissões televisivas

digitais e ao vivo, sistemas
,

multimídia digitais de banda

larga e outros serviços, na

China e em Taiwan.
O SinoSat-L, lançado em

julho de 1998, foi adquirido
no exterior para possibilitar os
serviços chineses de

..... . ,..,

comumcaçao e retransrmssoes

de rádio e televisão na região
,

Asia-Pacífico. (Com
informações da EFE)

,

, '

O CORREIO DO POVO

Na Letônia

48 I QUINTA-FEIRA, 30 de novembro de 2006

SinoSat-2 foi projetado para oferecer retransmissões televisivas digitais

China admite a intérrup ,ão
de satélite de comunica ão

Onde
,

e:

Otan
A Otan (Organização do
Tratado do Atlântico Norte)
julgou "plenamente opera
cional" a Força de Resposta
Rápida - grupo de elite
formado por 25 mil soldados
das forças naval, aérea e

terrestre de vários países
aptos a responder a crises

imprevistas e que representa
o projeto mais ambicioso do

processo de transformação
da aliança.
''A Força de Resposta Rápida
está pronta para atuar num

prazo de cinco dias em

missões que vão' das
humanitárias às' de
combate", anunciou a Otan.

o

Na Itália

Alta
O ex-primeira-ministro da
Itália Silvio' Berlusconi
recebeu alta ontem do
Hospital San Raffaele, em
Roma, onde estava ill

ternado desde domingo,
quando desmaiou durante
um comício. Ele deixou o

hospital pelas portas do
fundos, pouco depois das 12h.
Berlusconi, 70 anos, é líder,
de centro-direita. O inci

dente provocou especu

lações quanto ao futuro polí
tico do chefe da oposição.
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