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CADETE

Jucells Heinen é convocada para
Seleção Brasileira, de Handebol

, VERBA

I Bertoldi quer repasse maior
para PM e menor para Civil

'1"""',,:7$1/1)',1." " '
' AR UIVO CORREIO/éESAR JUNKES

o pf�feit ;, ".'
.

�oldi disse �rite� que vai propor que a

.

porc��t�g�':�d,,'ê-��ba:.élas multas
.

de trânsito ,repass�da às

corporaçõ,�s;�!ZS%"pafà 'a Polícia Civil e 25% para a Militar- ,

seja d�trib&fG� d�:fóima diferente" retirando parte ,çl6 valor d�
PC é be)l�fici:ili.dO a PM. A rríedid� busca 'compensar -o corte
do repasse'de R$' 7,5 mil me�a� destinados à manutenção .da ,

trotada PM q��; segundo o prefeito, aconteceu porque O'gasto

,não. .estava previsto no orçamento da prefeitura. O
(:6ri{andante do 14QBatalhã�.da PM;�tenente-'coroÍlel Ricardo
Alcef{íades Broering, disse que espera que. a'

.

Situação seja
. resolvida em breve. Segundo o corriandanre; a frota de 54

, veículos está aquém das necessidades da corporação em termos

.

de quantidade e precisa estar sempre em boas condições de uso

para atendet a população.
..
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ESCOLHIDO

Herrmann Suessenhach é eleito
vice-presidente. regional da Facisc

o presidente da Associação Comercial e Industrial
de Corupá, Herrmann Suessenbach, foi eleito vice
presid'ente da Federação das Associações
Empresariais de SC para a regional Norte. Ele substitui

." O empresário de Guaramirim Maurid Zanguelini para
. um'mandato de dois.enos. _ PAGINA 4
,,' ,
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. ASSASSINATO

Tristeza e revolta no enterro
,

'

do aposentado Valdir Lopez
A vítima foi assassinada com cinco facadas em Schroeder. O
delegado Júlio Rodrigues e a delegada Jurema Wulff mon:.
taram uma operação para capturar o criminoso. - PAGINA ,5���;;,

CASA PRÓPRIA

Prefeitura e CEF, oferecem'
financiamento habitacional
Os interessados em adquirir um imóvel devém comparecer

hoje no Parque Municipal às 19horas. Os candidatos devem
mor'ilr em Jaraguá do Sul há pelomenos um ano. - PAGINA" 'I
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enredo obscuro, não existem
mocinhos: Apenas oportunis
tas de plantão a espera da
chance de se' apresentarem
como heróis" mesmo que em

2'
'

'

passado recente, usaram e se

lar%buzaram das benesses
8

'

oferecidas pelo, esquema.
, ac

20 "valeríoduto", usado

pejp PT após as eleições de
20�2, já tinha feito uma

triangulação parecida em

1998. Na época,' a coligação
qu� apoiava o tucano

,FRASES

OPINIÃO

Eduardo Azeredo, candidato
à reeleição no governo Minas

Gerais, utilizou do mesmo

expediente. A ONA Propa-
,

ganda contraiu empréstimo
de R$ 11,7 milhões no Banco

Rural, em Belo Horizonte,
para a campanha do PSOB.
A agência de publicidade
ofereceu como garantia os

créditos decorrentes de

estaduais de Minas e os

prefeitos de Poços de Caldas,
Sebastião Navarto, e de Pedro
Leopoldo, Marcelo Gon

çalves. Na relação aparecem
os deputados federais Romel
Anizio Jorge, do pp" e

Custódio de Mattos, do
PSOB, que teriam recebido
R$ 100 mil e R$ 20 mil,
respectivamente, além do.

� É preciso separar o joio do trigo para não
dar oportunidade a políticos desonestos
fazerem discursos moralizadores e éticos

contratos assinados com ÇlS
secretarias de Estado de

Comunicações e de Governo
de -Minas Gerais para a

produção e a veiculação de

peças publicitárias.
N a mesma época, a

SMP&B repassou R$ 1,6
milhão para pelo menos 70

políticos .ou pessoas ligadas à

aliança que apoiava Azeredo.
Cohstam da lista de
.beneficiados dez deputados

filho do deputado Hibrain
Abi-Ackel, relator da CPI dó
Mensalão, Paulo Abi-Ackel,
que recebeu R$ SO mil via
Marcos Valéria.

Completam a lista do
"valerioduto" Antônio

Marum, assessor da ex

senadora)únia Marise, do
POT, que recebeu R$ 12S mil,
dois atuais conselheiros do
Tribunal de Contas de Minas

Gerais, que na época

\ '

disputavam vaga na,

Assembléia Legislativa, Elmo
Braz � Wanderlei Ávila, e o

deputado Roberto Brant,
PFL, que recebeu'R$ 112mil,
A primeira campanha da
ONA em Minas foi no
governo Hélio Garcia, PTB.
Na administração Eduardo

Azeredo, a agência assinou

contrato de R$ 3 milhões com
estatais Copasa e Cemig.

A SMP&B voltou a

ganhar contratos no atual

governo, do tucano Aécio

Neves, suspensos depois do
escândalo com o PT. Aliás,
já se comprovou que existem

ma'is políticos metid�s no

esquema. A esperança é que
desta vez os envolvidos nas

falcatruas sejam punidos e os

inocentes declarados. É
preciso separar o joio do

trigo, até para não dar

oportunidade a políticos
desonestos de discursarem
em favor da moralidade e da
ética.

"f) sentimento que tenho é de ter sido passiva. Deveria ter tido mais participação. O sentimento

�ue tenho é que fui um pouco covarde:
.

lYIais em baixo
,

IA devassa nas movimen-

rações financeiras da

i I SNiP&B revelou que, além
dois petistas, políticos de
vá�ios partidos, entre eles

PSI[)B e PFL, também partici
param do esquema operado
por Marcos Valéria. Mostrou
aiJda que tomar dinheiro em

bancos, usar como garantia

cortratos com governos .e

repassar recursos, a

caadidatos é uma prática
usada há pelo menos sete

anos. Nesta, história, de
I'

�
,

�[JDa esposa do publicitário Marcos Valério, Renilda de Souza em depoimento ontem na CPI dos Correios.
. �'t' .

,Br.

o'

I Fatos &. Pessoas ·1
Fernando Bond "

,

r:r

Combate aos acidentes
envolvendomotociclistas

Hoje acontece uma campanha
e�,ucativa para conscientizar as

pb�soas para a redução dos índices de
acidentes com morocicletas no

município d� Joinville. A campanha
éi u.ma parceria entre a Polícia

R�doviária Estadu�l, Polícia �i�itar e

o�torpo de Bombeiros Voluntanos de
J&·inville. Quem passar pelo local vai
ptQder observar motocicletas
ehvolvidas em acidentes de trânsito.
A data escolhida foi em função de um

,
'

projeto de lei que tramita na Câmara

di� Vereadores para instituir o dia 27

dê"" julho como o Dia Municipal do
M�tociclista. Durante o comando, os
motociclistas vão ser -cenvidados a .

assistir um vídeo sobre segurança de
5 a 10 minutos.lnformações da Polícia
Militar revelam que até a primeira
qÚinzena de junho já haviam sido
atendidas 234 vítimas 'de acidentes

'4,. , . .

cg[n motos - 121 envolvendo, carro e.

rnoto, 48 moto e moto e outras 65

quedas. O evento acontece hoje das 9

às 17 horas, na Praça da Bandeira, em
frente a Prefeitura de Joinville.

:e

__ CORREIO DO POVO

lJ ,
Francisco Alves

Editor-'Chefe
Fernando Bond

'

f'

Prevenção
Paralelo ao evento em Joinvile, acontece
hoje em Jaraguá do Sul, o 10• Encontro

. de Diretores e Adrninistradores de
Trânsito. O encontro tem como

finalidade trocar idéias, experiências e

conhecimento na área de Trânsito dos

munícípios do Vale do ttapocu. Entre Os
temas debatidos estão: fiscalização
eletrônica, .estacionarnento rotativo, '

leilões de veículos apreendidos, e

campanhas educativas. Estão

confirmadas. as presenças do prefeito de

Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldi, do,
diretor geral do Detran, Paulo Neves e

do consu ltor de trânsito Elzio Ricardo.
A atividade acontece na AMVALI no,

período da tarde.

Gigante paulista
Hoje a superintendente da rede de lojas,

; Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano,
vai estar em Joinville para uma coletiva

deimprensa. A empresa vai abrir loja em

Jaraguá do Sul. A Magazine Luiza
recentemente adquiriu a rede de Lojas
Base de Chapecó, no oeste catarinense,
e a, Madol em Joinville. A inauguração
das novas lojas deve causar rebuliço.
Pelo menos foi assim em Porto Alegre,
as superpromoções levaram ·centenas de
clientes a fazer fila em plena
madrugada, tudo para aproveitar os
preços. A coletiva vai ser no'Hotel
Bourbon. A cobertura completa vai estar
no Correio do Povo de amanhã.

Brasília I
Em depoimento à CPI dos Correios,
ontem, a mulher do publicitário
Marcos Valério de Souza, Renilda
de Soúzà, cheirou muito e afirmou que,
seu' marido fez os empréstimos para o

PT pelo grau de "envolvimento" com o

ex-tesoureiro do partido, Delúbio
Soares; e também por 'motivos

profissionais."Ele não tinha como negar
aqueles empréstimos'; afirmou Renilda,
numa referência aos R$ 39 milhões,

emprestados por Marcos Valéria e

repassados ao PT. A mulher do

empresário também afirmou que o ex

ministro da Casa Civil, o deputado
federal José Dirceu (PT-SPl, sabia dos

empréstimos entre seu marido e o PT.

Brasília II
o montante dos ernpréstlrnos parece
ser um ponto de forte preocupação
para a mulher de Marcos Valério. Por
mais de uma vez, Renilda afirmou que
cobrou de' seu marido a forma de saldar
esses·co'mpromissos com os bancos. A
nova Executiva nàcional do PT, já
declarou que somente vai pagar os

compromissos financeiros que foram
feitos da maneira requlada pelo partido
e reconheceu somente R$ 39 milhões
como dívida oficial. Desse montante,
constam cerca de R$ 12 milhões em

dívidas' com bancos e somente R$ 351
mil para a agência SMPB, de Marcos

Valéria. Será que o PT vai dar calote?
fbond@ibest.com.br

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251 ·200 I Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do sur- 5C 1 Tel.47 371 ·191 91 Fax 276.32581
e-mails:redacao@jornal.<:orreiodopovo.com.br I

come rc ia I@jorna!correiodopov-o,com,br

Foto!ito: Cromoart 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 14001 CEP 89956'500
Vila Baependi 1 Jaraguá do soi- 5C ITel.47 370·7919

crorncarteêrterra.com.br 1 qraficacpê'terra.corn.br
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SUA OPINIÃO

Tristeza ou depressão?
Todo mundo fica "derrubado" ou na pior "de vez em quand " '

, normal sentir-se triste por curtos períodos, principalmente se alo dE
ruim ocorreu. Mas aqueles que sofrem de depressão têm muito

go .e
"." .

d ,. rna�
que tnsteza ,e esses sentimentos uram pormuito tempo. A fa o'

. .

d -

I d rnlna
e os amigos que nunca tiveram uma epressao rea po em ter dificuld d

, em entender o que é isso. Poucos acham que as doenças físl'cas
a e

, ,

sejam
culpa do doente - e ninguém deveria achar isso no caso da depress"

A pessoa deprimida sente-se triste, muitas vezes chorosà. Ela ;0,
mais irritada do que o normal, sentindo-se tensa, ansiosa. Tem pouca
energia para realizar até mesmo as tarefas normais do dia-a-dia e precca
realizàr um grande esforço para fazê-Ias. Não sente mais prazer e�a
atividades que o traziam anteriormente, o interesse por essas atividad:
já não é mais o mesmo. E difícil levantar da cama ao acordar e daS
continuidade às cdisas. O deprimido pode passar horas deitado

r

cama ou sentado em 'um sofá. ,na

As dificuldades parecem intransponíveis, ir�ensas. O modo Como
o deprimido se sente também é fonte de preocupação pára ele. Ele
perde a esperança e pensa que nunca mais sairá deste estado em que se
encontra. Parece que não há saída. Os pensamentos negativos tornam
conta de si e pensamentos demorte são comuns. Pode haver desejo de
morrer e de suicídio.

A pessoa deprimida sente-se freqüentemente culpada. Ela acredita
· que é fonte de decepção para outras pessoas. Também pode sejltirque
não é querida ou amada pelos outros. Em determinados momentos
pode sentir um torpor emocional, perdendo a capacidade de reagi;
emocionalmente tanto às coisas boas quanto às ruins. Ela tem'
dificuldade de concentração e por isso lembra menos das coisas. Tem
alterações do sono (algumas pessoas dormem demais e outras têm !

dificuldade para dormir). O apetite podediminuir QU aumentareo
desejo sexual desaparecer. Nem todos estes sintomas precisam
apresentar-se ao mesmo tempo para se estar deprimido.

A maioria das pessoas pensa em tristeza quando se fala em I

depressão. Mas também háoutros efeitos físicos, mentais e emocionais.
.

Alguns deprimidos podem sofrer de ansiedade. Outros se isolam e

ficammenos sociáveis. Podem ficarmal-humoradas e dificeis de agradar.
Ninguém faz nada direito. Omundo da depressão é ummundo solitário.

A 'pessoa querendo ajuda paramelhorar ou "sair dessa", o psicólogo
pode auxiliar na compreensão dos fatores que o desmotivou a lutar, a
deixar a sua estória somente passar e não mais viver a vida.

Psicóloga Krismaira Rau - CRP - 12/04595

" I

1<-; .... ',' I

Creche: uma 'bomba.':' reló�o
Nos últimos anos, é, cada vez mais comum, na nossa região, ouvir

o lamento de mãe sobre a impossibilidàde de trabalhar porque não

têm onde deixar os filhos menores. A falta de um local adequado e

· seguro interfere diretamente no orçamento doméstico de muitas

famílias, trazendo conseqüências irreparáveis para todos. Apesar de
triste, a cena de mães retirando as crianças da cama de madrugada
para levá-las à creche, 'para que possam ir ao trabalho sem as

preocupações características, é u�a demonstração da pujança
econômica da região e da garra de milhares de 'mulheres que, além
dos afazeres domésticos, encontram disposição para contribuir no

orçamento familiar:
A velha frase: "O trabalho dignifica" é cada vezmais atual e, num,

país de economia capitalista, é imprescindível. Todos q/-lerem trabalhar

para ser dono do próprio nariz ou para construir Uma vida digna. A

limitação do mercado; porém, inviabiliza que todos tenham trabalho,
causando angústia e sofrimento. Mas, mais doído é ter um trabalho e

não poder exercê-lo porque se está impedido por algum fator extra,

como é o caso de centenas de mães, que não têm onde deixar os filhos.

É uma questão não só governamental, mas de toda a comunidade. O
Estado tem a obrigação constitucional, mas a sociedade tem o dever

cristão e social 'de buscar ajudar o próximo.
Atualmente, a Prefeitura de [araguá do Sul atende 3.736 crianças,

de zero a seis anos, distribuídas em 22 centros de educação infantil e
17 unidades escolares. Dois destes, Rosa Maria Doníní e Wlofgang ó

Weeg, funcionam das 4h20min às 23h45min. Porém, ainda nãoéo
,

suficiente para atender a demanda crescente. Existe um estudo que

tem por objetivo levantar as reais necessidades dos centros. Além do

mais, está prevista para este ano ainda a construção de novas unidad;s ,

em parceria com o Sesi: Jaraguá Esquerdo, Ilha da Figueira e Rio �
Luz. Cada um deles terá a capacidade de atender 200 cnançasÓ60 .

Prefeitura ainda mantém convênio com 14 empresas, atendendo 1.

crianças.
, d [

A adrnínistraçâo municipal está fazendo sua parte e tentand:
ampliar o atendimento para que não haja mais prob,lemas tanto

Ihaba ar
crianças sem creches e escolas, como de mães sem ter como tr

. I
por.falta delas. Mas precisamos unir os esforços. A classe empresao;a :

tem que voltar a contribuir com o município. Somos grato P:o
construção dos centros pelo Sesi. Porém, o importante é a manutença,

.

Cada uma das crianças nas unidades escolares ou nos centros de eduCllçao
infantil custa R$ 304,OQ para o município. ,

o
Diante do atual quadro é possível vislumbrar num futuro pr6xl�o·

, d
- que na

o esgotamento das vagas e o aumento dos problemas as .�aes, odos
terão onde deixar os filhos para trabalhar. Daí, as consequenClas

t

nós sabemos.

Ronaldo Raulino, presidente da Câmara de, Jaraguá�
, �dOs textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de�. itOde:

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o Iremoa!
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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conflito ... Impasse ... Birra ... Briga ... Surpresa
�

nzunzun generalizado na Diante da avalanche de denúncias de Ontem, em pleno horário de pico a A Prefeitura de Guaramirim vai entrar Pesquisa do Datafolha, realizada na \
Há um ZU

de Jaraguá do Sul, irregularidades envolvendo dirigentes Prefeitura de Jaraguá do Sul voltou a na Justiça com pedido de perda dos semana passada, çom 2.,.10 pessoas, em , '81
C'mara '

a
. Imente nos gabinetes dos nacionais do PT, há uma tendência fechar parte da Rua Walter Marquardt, direitos políticos do ex-secretário de 134 cidades, mostra que, apesar da crise' 11'3especla n d "

d fili d I id 'd . , .

drni d I tid PT t
d es Sobre o po er que o os lia os a votarem nos candidatos entre a Vi a Nova e centro, para sau e o mumcrpio e ex-a ministra or que envo ve o par I o, o em a �

Verea ar , -O,)

d governo, Ruy Lessmann das alas mais à esquerda do partido. manutenção da via pública, Nem do Hospital Santo Antônio; Nilson preferência de 19% da população. Em ..

líder) atem na Casa. Lessmann' 'As eleições internas do PT estão precisa falar dos transtornos causados Bylaardt (PMDB). segundo vem o PMDB com 10%. PSDB ',r::��(PD��la as funções de diretor da previstas para dia 18 de setembro, aos motoristas, que foram obrigados a A decisão é baseada no relatório da e PFL aparecem com 5%. .' ,Jc 1

acU
e de vereador, o que quando serão escolhidos, por voto desvios pelas ruas do .bairro, dos CPI instalada pela Câmara de Cinqüenta e quatro por cento dos r, I;'J

Câmara AI" di
.

.

d di
. Ih'

,

, da muita gente. Ias, izern direto dos filiados, os dirigentes usuários do transporte coletivo que Vereadores que apontou irregu- entrevista os isseram sentir orgu o >JCj
Incomo

ftmção disto, centraliza todas ,municipais, estaduais e nacionais. ficaram se saber onde pegar o ônibus laridades na administração do hospital, do presidente Lula. E 76% dizem se b -j�
qUe, em .

deidi' d O h Ih d I
-

'A
•

-

s do LegislatiVO, erxan o os Em Jaraguá do Sul, a expectativa é que e do congestionamento. entre e as, a emissão e 30 c eques org u ar a popu açao. enq uete ') Bdas açoe . -

d
'

d' d'. parlamentares, a exceçao o o campo majoritário leve os votos da Parece que a Secretaria de Obras faz sem fundos assinados por Bylaardt. E mostrou ain a que 67% acre itam no

dern�dlSente Ronaldo Raulino (,pL), maioria apenas para a direção de birra. Ou então quer mostrár o uma preliminar das eleições do "mensalão"
'

ruoo

presl '

.,� :H
meros coadjuvantes. rnunlcipal. serviço à população. próximo ano.

mosaico@jornalcorreiodopovo,com.br
.
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BUSCANDO UM ACORDO

Prefeito propõe repasse maior
à PM retirando verba da Civil

!JRPLlNA TOMASELLI

� Cada polícia
,

recebe hoje 25% do

arrecadado com as

multas de trânsito

JARAGUÁ DO SUL - Com o

término do convênio entre a

Prefeitura e a Polícia Militar para
manutenção da frota de veículos
da corporação, o prefeito Moacir,
fenoldi (PL) disse ontem que vai _

propor que aporeentagem da verba
das multas de trânsito repassada às

corporações - 25% para a Polícia
Civil e 25% para a Militar - seja
distribuída de forma diferente,
retirando parte do valor da PC e

beneficiando a PM. Bertoldi disse
que vai se reunir na próxima
semana com a delegada regional
JuremaWulffcom o comandante
do 14'da Polícia Militar, Ricardo
Alcebíades Broering, para
apresentar a proposta.
A alternativa, na opinião do

prefeito, é a solução para o impasse
gerado com a "impossíbílídade" da
administração. municipal
continuar a fazer o repasse do
chamado Convênio da
Radiopatrulha, que terminou em
30 de junho último e sem recursos

previstos no Orçamento a partir
des�a data. "Só posso gastar o que
esta previsto na LDO (Lei deDiretrizes Orçamentárias). Fui
aut

'

d
,

onza o a repassarR$ 45mil, esta
e aminha herança", resumiu.

Firmado em 6 de J'ulho de 2001 '

a L '

2
. ,

el .867 criou o convênio do
muni' ,

e
cipto com o Estado de Santa

atarina, através da PolíciaMilitar

, de Santa Catarina, para realização
de "policiamento ostensivo

motorizado através de rondas
periódicas". Segundo Bertoldi, o
recurso previsto no orçamento
deste ano foi repassado à PM do

município emparcelas mensais de
R$ 7,5 mil, sendo quê o último

repasse foi feito em 30 de junho.
"O repasse poderia ser feito-o ano'
todo. Eu não quero culpar
ninguém, só quero que os fatos

sejam esclarecidos", completou.
" ,Quando perguntado sobre o

porque
.

de não terem sido
• apresentadas emendas ao 'projeto
da LDO para que o recurso

estivesse disponível durante todo
o ano à corporação, o prefeito
alegou que não teve acesso a

informação. "No ano passado, o
nosso secretário de Gestão
Marcelino Schmidt esteve com a

comissão de transição na Prefeitura
e nunca conseguiu se reunir com

o secretário anterior", justificou.
Com relação à proposta de

repassar uma porcentagemmaior

do valor das multas a PolíciaMilitar,
o prefeito disse que "o custo, da PM
é muito alto" e que considera o

mesmo repasse para a PM e PC

"injusto em termos de demanda,
principalmente se levar em

consideração o número de policiais,
de veículos e o, custo de

manutenção". Bertoldí dísse ainda
que o r�passe das multas não é

comum em outros municípios e

que em [araguá é distribuído da

seguinte forma: 50% do valor para
a administração, 25% para a PC e

25% para a PM. No acumulado até

junho, a PolíciaMilitar recebeu R$
76mil do valor total das multas.

Bertoldi: buscando um acordo para amenizar o "corte" do repasse à PM

, O comandante do 14°Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Ricardo
Alcebíades Broering, disse que a corporação tem um suplemento'
financeiro para que a manutenção dos veículos até então atendidos
com recursos do Convênio da Radiopatrulha seja feita em 45 dias, a
contar de 30 dejunho."Esperamos nesse período conversar para tentar

resolver a situação'; disse.
Broering informouque o dinheiro repassado pela Prefeitura através do
convênio atendia cinco veículos na compra de peças, mão-de-obra e

manutenção em geral. "Inclusive já havíamos pleiteado um acréscimo
no valor em função da demanda"acrescentou. Segundo o comandante,
a frota de 54 veículos está aquém das necessidades da corporação em

termos de quantidade e precisa estar sempre em boas condições de
uso para atender à população."Temos o 190 que funciona 24 horas por
dia todos os dias do ano. Precisamos estar com os veículos sempre em

dia, não podem estar quebrados; reforçou.
Broering também lembrou que os policiais atuam em outras funções
além da para qual foram designados, atendendo eventos e

desempenhando outras atividades que requerem veículos. "Quando se

pede policial para a Casa da Cultura, para aPraça Ângelo Piazera, precisa
estar com os veículos em dia'; completou, acrescentando que há
necessidade de veículos de reserva.

Para o comandante, a extensão territorial de Jaraguá do Sul - o maior

município da região - requer"qualidade" na frota de veículos, que precisa
ser "renovada e melhorada': "Sempre tivemos este Convênio da

Radiopatrulha em Jaraguá e todos os outros municípios estão em dia';
informou.

.

Peixer solicita sessão extra para votar cinco projetos do governo
Q, GuARAMiruMp ":'OprefeitoMário'úCrgto .

elXer (PFL) encaminhou
ontelllàC'
ou '

amara de Vereadores um
([asou· de

cltan o ao presidente da
asa M '

r� _

arcos Mannes (PSDB), a

"'�
çao de sessões extraordinárias

'Uld a apreci -

d'del'd açao e cinco projetos
,
el oE .

'

Vere d
xeCUtIvo. Desde o dia 1Q os

a ores -

tetInina
estao em recesso" que

ordinána
no dia 31.Aprimeira sessão

IJ �ránapróxima terça-feirá.reco: ,os projetos trata do

exercI' eCdlrnento de despesas \ doCIO e2N'1Ada coleta de �V't
.

a Prefeitura com

d�po .

_

hxo e tratamento e
Slçao f Iina ; Outro trata do

reconhecimento de despesas do

Hospital Santo Antônio no ano de

2004.JáoproietoC68 alteradisposições
da lei 2.968, de 8 de junho de 2005.
Tratada alteração da área a ser doada

. aoGovemo'doEstadopeloMunicípio.
AdescriçãocontidanaLei 2.9éf3(2005
não confere com a descrição contida
namatrícula do registro de imóveis e

Secretaria de Planejamento.
O .quarto projeto prorroga a

vigênciada Lei 2.936, de 21 demarço
de 2005, que, segundo o ofício, "se faz
necessária para as devidas
providências a serem tomadas pelo
Corpo de BombeirosVoluntários de

Guaramirím, que é o órgão que a

municipalidade firmará convênio.
Face a sua condição atual, que exige '

toda a preparação para-a devida
vistoria técnica prevista na lei, esta
prorrogação se faz necessária para
conceder tempo hábil. Assim fica
mantido' os procedimentos de
concessão de alvará de licença para
funcionamento de estabelecimentos

industriais, comerciais e serviços nos
moldes da legislaçãoanterior".

Outro projeto abre crédito

suplementarno valor de R$ 300mil
"em função de necessidades

específicas da administração pública,

principalmente a dotação prevista
parao processamento de despesas de
coleta dê lixo, que ora já estão sem
provisão orçamentária para adevída

.

liquidação".
O presidente da Câmara,

Marcos Mannes, disse ontem que
ainda não havia tomado
conhecimento sobre o .envio do
ofício pelo prefeito e que decidiria
sobre. a convocação de sessão

extraordinária depois de se

informar sobre quais são os projetos
encaminhados. Em Guaramirim,
cada vereador recebe R$ 250 por
sessão extraordinária.

I�

Diomário de Queiroz assume a "')(���
Secretaria estadual de Educação���;�

Posse: governadorcom o secretário e a diretora-geral, de Educaç�à:�

FWRIANÓPOIlS - O auditório da
Secretaria da Educação, Ciência e

Tecnologia foi pequeno para abrigar
a quantidade de membros do

Colegiado catarinense, demais

autoridades, professores, e público
em geral que prestigiaram ontem a

posse do novo se'cretário da

Educação, Diomário de Queiroz, e
da diretora-geral, Elizabete AnderIe.

Diomário Queiroz vinha
atuando como secretário-interino

desde amorte do então secretário

da Educação, Jacó AnderIe, no dia
2 de julho deste ano. Doutor em
Economia doDesenvolvimento pela
Université de Paris, bacharel em
Direito pelaUFSC, entre inúmeras
outras especializações, Diomário foi
reitor daUFSC entre 1992 e 1996, e
diretor-geral da Funcitec. Já a nova
diretora da Secretaria da Educação,
Elizabete AnderIe, viúva de Jacó
AnderIe, é formada em: Ciências
Sociais pela UFSC e pós-graduada
na Escola de Sociologia Política de
São Paulo. Entre outras atuações, é
professora de sociologia da Udesc
desde '1978, e foi pró-reitora da
Ud�scde 1991 a 1994.,

O governador Luiz Henrique
lembrou que uma das metas que
continuarão sendo perseguidas nesta

�g1

nova fase da Secretaria da Edúcaçã,s:leb
é a realização de novos concurso,1'1O::J

, para acabarcomosACT (Admítídos-esq
emCaráterTemporário). Diomário 1
Queiroz destacou ainda ::f;
continuidade dos 50 projetQ�S'IO
idealizados, sendo alguns iniciadós

'

na gestão de [acó.Anderle. "VieméJ0q
para dar continuidade' ao se'ilIO s=

.

trabalho, para consolidar o avançoi t t
na direção que ele (jacó) apontod!Q I
a construção de um sistema d511p
educação de qualidade para todos
os catarinenses, integrando k
articulandoem todas as

modalidad�slde ensino". .

'

Também estiveram presentes nà" .

solenidade o vice-governador 4<0
·

Estado, Eduardo Moreira; b
coordenador do Fórum dó Maciço
doMorro daCruz, padreVilsonGrohe
o secre�ário de Estado da F�z�i:tdaJ'Max Bornholdt; o secretano de
Estado da Administração, Marcos-
Vieira; o secretário daCoordenação
eArticulação, JoãoMattos; o diretor
presidente da BRDE, Casildo
Maldaner, membros do Sinte

(Sindicato dos- Trabalhadores em

Educação de Santa Catarina), d�
UCE (União Catarinense dê'

Estudantes) eUNE (UniãoNacion,ru,�• ...:;0

dos Estudantes), entre outros.

Renilda:'Dirceu sabia de tudo':�:'
BRASÍLIA - Em seu de

poimento ontem na CPI dos

Correios, a mulher do pu-
blicitário Marcos Valério,
Renilda de Souza, afirmou ter

ouvido do marido que o

deputado federal José Dirceu

(PT), então ministro da Casa
Civil, sabia dos empréstimos
tomados por Valério em nome do
PT junto aos bancos Rural e

BMG. Segundo Renilda, Valério
lhe contou que Dirceu par

ticipou de uma reunião com a

direção do Banco Rural em Belo
Horizonte para resolver o p--

.J 2-

.

agamento dos empréstimos. : 'h,"
"Fiquei preocupada ,9,

perguntei: como vai ser? Não'
temos bens para pagar, Ele diss'Js
que não poderia ter negado esS�)
empréstimo e que tinha sido"
pedido pelo Delúbio Soareso

(então tesoureiro do PT). Valéria"
me falou que não t e ria I
vantagem e preocupou-se só em
não ter desvantagens, como]
perder as contas (publicitárias)'

'

que tinha no Banco do Brasil. O :
que acabou perdendo, não!
adiantou nada", relato.uj
Renilda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
. Ainda somos os mesmos e

vivemos como os nossos pais
Neste ano de 2005, um recorde histórico foi batido. Pela primeira vez na história,
ultrapassamos a marca de 100 bilhões de dólares exportados, um número que
sem dúvida leva a alguns questionamentos e argumentações,mais sérios que
aquelas alardeadas Pela mídia como se fossem um milagre de multiplicação
ou um trabalho inercial pelo belo País ou pelo belo clima que é/tem o Brasil.
Primeiro - para efetivar este número, é preciso levar em conta que empresas
são feitas por profissionais. Assim, um planejamento de exportação não ocorre
ao acaso ou num curto 'espaço de tempo. As empresas que estão batendo
recordes certamente começaram o processo com erros e acertos, ganhando
um póuco e perdendo outro tanto, até que tecnificadas e com o seu corpo
funcional adaptado, chegaram juntas a esta impressionante marca.
Há algum tempo, conversamos com um empresário interessado em abrir
mercado. Falávamos da importância do associativismo,do conhecimento de
outros profissionais e outros mercados como meio de se diminuir a distância

para exportações bem-sucedidas. Ele nos ouvia incrédulo que houvesse algo
além da abertura simples de mercado, corro se estivéssemos de alguma
maneira tentando enganá-lo (e curiosamente o que queríamos, era o oposto,
ou seja, auxilia-lo). Assim, o que temos visto é que as starterspecam por sua

indiferença, por seu desconhecimento e por sua incompetência mesmo.
Segundo - de certa forma o leitor poderá achar meio folclórico exportarmos
artesanato brasileiro (incluindo o belíssimo artesanato indígena), as comidas
típicas e os serviços que disponibilizamos na sociedade de consumo. Esta é

uma visão errônea, herança dos tempos de Delfim Netto e de sua política
macroecoriômica. E qualquer turista acidental poderá comprovar através do
artesanato indígena estadunidense, das deusas balinesas ou do artesanato .

tailandês, o potencial que permanece inexplorado porque exportar - em nosso

Pa'ís - é coisa'pros grandes'.
Um número que causa impacto é o fato de que no Brasil, 83% dos valores totais

exportados, o são por grandes empresas, isto é; aquelas que possuem mais de
50Ófuncionários e cujos faturamentos se situam nos milhões (sejam de euros,
de-reais ou 'de dólares). Apenas 3,5% do total exportado o é por pequenas e

microempresas,valor inversamente proporcionara países como Itália eTaiwan,
cujos modelos tem servido para imp�lsionar os nossos empresários de micro
e pequenas empresas a exportar.
Terceiro - exportação é apenas o primeiro passo de um caminho que inclui
importação e investimentos conjuntos. Grande parte das empresas que

exporta abre novos caminhos; pois entendido o mecanismo inicial,as operações
basicamente são aquelas que ocorrem no mercado doméstico. Entretanto, não
há como exportar.ou importar ou produzir decentemente,às taxas absurdas

q�e fazem com que � corpo empresarial sonegue. É um tema sério, premente,
ur,gente e que tratar.emos numa próxima coluna. "

Partimos do pressuposto de que a esmagadora maioria dos empresários •

g�staria de pagar corretamente suas taxas, impostos e tributos. 'I'vlas
• �', t"

,. "I�; ,',;! .I ," ,-. .

entendemos que não há como gerar desenvolvimento, quando há um sócio
ineficiente, inerte, lento, burocrático e preguiçoso como oGoverno a espreitar
tcidas as possibilidades de ganhos produtivos. Até quando permitiremos isto?
I

qÓLAR A RS 2,65
FInalmente a crise política respingou (e talvez cause uma enxurrada) na saúde

firanceira doPaís. Pormotivos um pouco tortos- o escândalo de corrupção no

Govemo Lula - o dólar ontem foi a RS 2,50 "retornou a um patamar de RS
; .

'

2,447 ate o fechamento desta coluna. .

O Tesouro Nacional não irá comprar dólares no mercado enquanto houver

�olatilidade, o que de certa forma mantém a linha de queda. O que ocorre,no
e'ntanto, é que mesmo em baixa nos mercados internacionais, é muito difícil
que a economia americana 'quebre; dando uma seçurança a empresas e

i�vestidores no longo prazo. .

q,que temos defeedback de duas consult�riás paulistanas é que um patamar
adequado atualmente, para agradartantó a exportadores (e por conseqüência
i�pedir a quebra de muitas empresas) e não desaqradar tanto a importadores,
�algo em torno de RS 2,65, valor previsto para ser alcançado em meados de
ríovernbro deste ano.

.

e»
'"
;.�

I��aelénses ficam impressionados com potencial brasileiro
�a semana passada; Israel recebeu uma missão qovernamental brasileira,
chefiada pelo Ministro Luiz Fernando Furlan e interessada em prospectar
�egócios com aquele país. Houve interesse por parte do Brasil em desenvolver

4m programa conjunto para empresas de base tecnológica, notadamente as

de software, setor em que ambos os países tem know-how avançado.
� "

B da parte de Israel, houve interesse em conhecer as aeronaves executivas

�rasileiras, os veículos híbridos de transporte elétrico e o etanol brasileiro, que
�oder� ser fornecido a um custo competitivamente interessante àquele país.
Sem dúvida - e num importante mercado - esta visita significará para alguns
�etores de tecnologia,a quebra paradigmática entre exportar/não-exportar.

�aridal Gomes é Mestre em Administração de Empresas, professor de
�omércio Exterior e Sistemas de Informação e diretor-executivo da CAMBRA

� Câmara <;ie Negócios internacionais.
é-mail: randal@portalcambra.com.br
,
,

� CQRREIO ERROU
.

.

. ·�Diferente do que foi publicad� na edição de ontem do Correio dó

�óvo na páginaQ4, a principal rêivindicação dosmoradores do Bairro! ,

Sstrada Nova é a construção de uma área de lazer com campo de
,

futebolcomo informou o pr�sidente da Associaç�o, Justino Pereira..
,

ELEIÇÃÓ

-
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pretende compor até setembro.
Quem elege o presidente são 05

representantes das Associações de
todo o Estado.

O novo vice-presidente da
regional disse que pretende visitar
todas asAssociaçães antes da jJOSIee
definir qu�is os cargos que esta

regional pode.reivindicar junto à
• , ! ( .. �i :1 I

diretoria. Depois da posse; a primeira
coisa a ser feita é o planejaroeraods
ações domandato, que será feito em

conjunto com todas as Associações
da regionalNorte .Ó:

Vice-presidência da Facisc fica
com representante de CoruPá

MARIA HELENA DE MORAES

� Herrmann

Suessenbach foi
. aclamado ontem

em Jaraguá do Sul

)ARAÓUÁ00 SUL-Opresidente
daAciac (Associação Comercial e
industrial de Corupá) Herrmann
Suessenbach foi aclamado ontem
vice-presidente da Facisc

(Federação das Associações
Empresariais de SC) para a regional
Norte. Ele substitui o empresário de
Guaramirim Maurici Zanguelini
para um mandato de dois anos. A

posse acontece somente depois ,da
eleição da nova diretoria, marcada
para acontecer no período de 15 a

17 de setembro, durante congresso
da Facisc, em Chapecó.

,A Facisc está em processo de
sucessão desde o dia 14 de julho. As
eleições que definem os vice

presidentes regionais começaram

pela regionalMeioOeste e Planalto

Serrano, na cidade de Joaçaba. Já
foram eleitos os vice-presidentes da
região Oeste, Extremo Oeste, Sul,
Grande Florianópolis e Alto Vale.
Ontem foi a vez da regionalNorte,
que agrega 12municípios: Araquari,
Barra do Sul, Corupá, Guaramirim,
Itapoá, Jaraguá do Sul; [oinville,

Pre.sidente da Facisc, Antônio Rebelatto � o ex-vice da regional Norte, Maurici Zanghelini, em Jaraguá do Sul

Massaranduba, Penha, Piçarras, São
Francisco do Sul e Schroeder.

Apenas Itapoá está' com a

Associação desati�ada e um dos

objetivos do novo vice-presidente
regional é tentar reativar esta

entidade. "Em locais onde não

existem indústrias e o comércio é

fraco émais complicado formar uma
Associação forte", afirma o

presidenteAntônio Robelatto.
De acordo com a assessora de

comunicação da Facisc, Sílvia
Chioca, a reunião de ontem foi a

Banco de Desenvolvimento do

�ul e Aciam assinam convênio

MASSARANDUBA ., Com o

objetivo de aproximar o BRDE
(Banco de Desenvolvimento do
Extremo Sul) e os €mpresários de
Massaranduba, o diretor admi
nistrativo da entidade Geov�h
Amarante e a diretoria da

.

Aciam (Associação Comercial e
Industrial de Massaranduba)
assinaram ontem um acordo de"

.

cooperação.
Representantes do Banco

vão dar as instruções ne

cessárias para os empresários
. locais sobre as linhas de
financiamento disponíveis. Pa;a
começar com o pé direito, o

diretor fez uma introdução ao

tema, numa palestra destinada
aos empresários de Mas
saranduba. Alguns técnicos do
banco vão continuar na cidade
para tirar as dúvidas dos

empresários sobre o BRDE.
"Estamos estendendo o

nosso atendimento, afinal
somos o maior repassador de
verbas do BNDS· (O Banco

,
'1

Naci�nal de Desenvolvimento
Econômico e Social) do país",
defendeu Amarante. Segundo
ele, só no primeiro semestre de
2005 foram fechados mais \

convênios do que em todo o ano

passado. "Em 2004 foram R$ 9
milhões para a região de Jaraguá
do Sul, só este ano já passamos'
dos R$14 milhões. Isto significa
que os fi�anciamentos estão

mais acessíveis e que os três

setores. da economia local estão
recebendo incentivos".

BRDE - O BRDE atende os

três estados do Sul do Brasil .e

foi fundado há 44 anos, pelos'
governadores de Santa

Catarina, Paraná e Rio Grande
do Sul. Ao todo, a entidade já
financiou mais de 16 bilhões de

dólares, em 40 mil projetos,
promovendo a geração e

manutenção de 1,3 milhão de

empregos. Atualmente o banco
tem uma carteira de 30 mil
clientes ativos, atendendo 914

municípios na Região Sul.

oitava e penúltima a ser re�lizada
antes da eleição da nova diretoria.

Segundo ela, o prazo para a inscrição
das chapas para a escolha da nova
diretoria termina no dia dois de

setembro, mas a intenção é que

'apenas uma chapa dispute a eleição.
Por enquanto, dois nomes estão

concorrendo: Luiz Carlos Fuftado
.

Neves, de São José e Mari� ISabel
Pinheiro Sandri, de Itajaí. Segundo o
atual presidente da Facisc, Antônio
Ropelatto, ainda há chances "de
consenso e é isso que a a)Ual diretoria

Prefeitura e CEF oferecem.
unidades habitacionais

)ARAGUÁ DO SUL

Interessados em adquirir um
.

imóvel financiado pela Caixa
Econômica. Federal podem
comparecer no pavilhão A do

Parque Municipal de Eventos às

19horas de hoje. A gerência de

Habitação da Prefeitura e técnicos

da CEF estarão à disposição das
famílias interessadas e{m se

inscreverem para os dois novos

conjuntos que serão construídos
nos Bairros Estrada Nova e

Amizade e também para os

apartamentos que sobraram no

r conj unto do Bairro J araguá
Esquerdo.

De acordo com informações
da gerência de Habitação, a

administração municipal está
convidando as pessoas interessadas
em adquirir á casa própria e ao

mesmo tempo medir o déficit
habitacional do município, que é

estimado em 4 mil unidades. A
iritenção é oferecer, de imediato,
os apartamentos que sobraram no

Jaraguá Esquerdo, onde-foram

construídos 144 apartarnentos
nove blocos. São 16 apartame;
por bloco de dois e três quartos,

As unidadeS'habitacionais
.

financiadas pela Caixa Econômi
Federal e construídas pe

Prefeitura. Para fazer a inscrição
precisoestarmorando há um

emJaraguá do Sul e terumar
de três a seis salários rnínimos,

que equivale a R$ 900 a l.smil.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ASSASSINATO EM SCHROEDER

polícia busca suspeito de
matar construtor aposentado
o delegado Julio

'

drigueS e a delegada
°rema Wulff chefiam

investigaçõeS

SCHROEDER
- Foi enterrado

m Schoeder, o aposentadoteme '

dir paiva Lopes, 55 anos, morto

m cincO facadas, em sua casa, no

timo fim de semaIla. O delegado
oRoberto Rodrigues e a delegada
rema Wulff já montaram uma

ração para capturar o suspeito
lo crime, mas até o fechamento,
ta edição, a prisão não tinha

ontecido. Os policiais passaram a

de inteira ontembuscando pistas'
bre o assassinato.
A ex-mulher de Valdir, Célia
'va lcpes, que mora em Jaraguá
Sul, contou à reportagem do

rreio, que o filho está em "estado,

choque". Célia, que tem um casal

filhos comValdir, estava separada
le há cerca de lZanos, "Apesar de

QSseparados éramos amigos.A
nte sempre se visitava e o

lacionamento dele com os filhos
'meramuito bom", contou. Os

'zinhos disseram que Valdir, o

bico" como 'era conhecido, era
boa pessoa e que nunca tiveram

qualquer problema com ele. Clair
Batista, quemora em frente à casa de
Valdir, na rua Alemanha, centro de
Schroeder, contouque havia sempre
movimento de entra e sai na casa,

principalmente nos finais de semana,
e também pelo fato da casa estar à
venda. "Ele morava sozinho e era

homossexual assumido, mas muito
educado e respeitador", comentou
Çlair. No final de semana em que
aconteceu o assassinato, a casa

passou fechada, mas nenhum dos
vizinhos estranhou, já que Valdir
costumava ir à praia, ficando fora
por dois ou três dias. Elemorava em
Schroeder há pouco mais de um

ano. Antes disso residiu no bairro
Amizade em Jaraguá do Sul.

De acordo com o delegado
Rodrigues, que chefia as investigações
junto com a delegada regional
Jurema Wulff, quem desconfiou de

que alguma coisa havia acontecido'
foi uni amigo da vítima. "Eles
mantinham contato sempre, por isso,
quando esse amigo tentou falar com
Valdir pelo celular e não conseguiu,
achou estranho. Foi quando ele
resolveu ir até a casa de Valdir. Ao

chegar lá, viu que o carro não estava
na garagem, espiou pela janela: e
sentiu a falta de um aparelho de Tv.
Em seguida, chamou o filho e o

genro de Valdir e juntos entraram
na casa, 'encontrando o corpo",

A família da vítima estava inconsolável ontem durante o velório

informou o delegado.
APolícia trabalha com ahipótese

de latrocínio (matar para roubar).O
delegado acredita que o crime tenha
ocorrido entre oito e onze horas da
noite de sábado (23), e que tenha
sido praticado por algum conhecido
da vítima, já que a porta não foi
arro�bada. 'Da residência, foram
roubados um aparelho deDVD, um
aparelho de som, um 'celular, um

microondas, a carteira com

documentos, talões de cheque e

roupas. O carro de Valdir, um Fiar
Pálio vermelho, foi encontrado em

posse de 'uni menor,' que foi

eriado de aniversário foi' violento em Jaraguá

urante O,show do Dazaranha, em comemoração ao aniversário de Jaraguá, três veículos foram arrombados

JARAQU'A 00 SUL - Na noite da
gunda·fe' 25Ira, enquantot'

,

, ecIaumshowcomemorativoao
Iversário d íd d

I
a CI a e, na praçange o p'

, lazera, três veículos
clonado '

s nas unediações foram

Mass
dQl: urnFiat, placaLZY5229,
atanduba, do qual roubaram

aparelh d
calXT

o e som; uma Saveiro,

d
4410, de Jaraguá do Sul,On e roub

D aram um aparelho de
eUInmócl I

�p!a
. u o de som e um Fiat

caICC2496 deGuatarnirimondelev' ,

,,,,L, tiataInurnaparelhocelular.�'UJern OI r
'

olllb egtstrada tentativa de
ament

ca ABF
o num Ford Kadett,

"PR
6526" de São José dos

,

'ciQld
,O veIculo estava com

caro
e arrombamento na portana.

%0em fl
nda ti '

agrante - Tambémna
'eIra' ,

a nOlte, por volta das

22h, na rua Bertha Weege, bairro
Barra doRioCerro, aPolícia prendeu
em flagrante os irmãos SidneyRosa,
34anos, eVerciRosa, 27 anos.Os dois
foram 'abordados por estarem

I

trafegando com uma moto sem uso

de capacetes. Ao serem revistados, os
policiais encontraramum facão e uma

garrucha calibre 22, armada com

duasmunições intactas e quatro balas
de calibre 38. Próximo de onde os

dois foram abordados, os policiais
encontraram um revólver calibre 32,
com a numeração raspada.e com

quatro balas. Os irmãos foram
conduzidos ao presídio de Jaraguá do
Sul.

ARROMBAMENTO - De

domingo para segunda,
provavelmente no período da

madrugada, o Centro de Educação
Infantil Nina Baby, que fica na rua

25 de Julho, Bairro Vila Nova, foi
arrombado e saqueado. Foram
levados um forno microondas, um

.

aparelho de TV 20 polegadas, um
vídeo cassete, uma lavadora e uma

centrífuga de roupas, um aparelho
celular, eletrodomésticos, e até um

tapete e os alimentos e carnes que
,estavam na dispensa e no freezer. A

sócia-proprietáriado centro, Ivone da
Silva Coradini, disse que o prejuízo
chega a trêsmil reais.

A constatação do assalto
aconteceu quando a irmã e sócia de

Ivone, Jandira daSilva foiatéo centro
para apanhar o jornal. Quando
chegou viu que as portas estavam

abertas e a grade de uma dás janelas,
serradas. A Polícia, que está

investigando o caso, aindanão sabe
�e o assalto foi cometido por um ou

mais elementos.

interrogado pela Polícia. Outro

suspeito localizado pela Polícia em

Florianópolis estava sendo

interrogádo. O delegado não quis
adiantaroutras infonnações paranão
'prejudicar o trabalhode investigação.

Valdir Paiva Lopes foi enterrado
ontem à tarde, no Cemitério do

Centro, em Jaraguá do Sul.O

delegado Júlio Roberto Rodrigues
informou que esse é o primeiro caso
de latrocínio registrado nomunicípio.
Segundo ele, o último homicídio

registrado em Schroeder aconteceu
em junho de 2000, quando foi
assassinadoSadiAlves de Oliveira.

PANORAMA 151-.

'CORREIO ECONÔMICQ
o volume de contribuições captados através do Fundo de

Dese�volvimento Social, na última quinzena, entre os contribuintes
que estão em dia como pagamento de suas contas, bateu na casa dos

RS 9 milhões. O resultado do início de julho-é o melhor obtido entre os' .-.:
que realizam a doação de 5% do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (IOylS) ao Fundosocial. As contribuições dos

fiéis pagadores continuam sendominoria diante do total.A expectativa
é a de que o montante volte a subir entre os dias 30 e 31 de junho (dias
em que os devedores realizam as transações); Até agora, a contribuição
registrada é de RS 69milhões.Os inadimplentes que estãoaproveitando
o incentivo para liquidar o saldo devedor à vista ao transferirem 50% a

conta do Fundosocial continuam entre os maiores pagadores do

Fundosodal. Os inadimplentes terão até 28 de agosto para negociar o
pagamento de suas dívidas.A meta da Secretaria da Fazenda continua

.

sendo recolher entre RS 15 milhões e RS 20 milhões mensais.

Fundo Social

Captação'
o mercado de capitais
apresentou desempenho
inédito no primeiro semestre

deste ano. De janeiro a junho
foram registradas na Comissão

de Valores Mobiliários (CVM) RS
24 bilhões em títulos de renda

fixa corporativos. Somando as

ofertas registradas até a

semana passada, o volume
chega a RS 32,17 bilhões.

Cartões I
O Brasil fechou o primeiro
semestre com 298 milhões de
cartões em circulação, o que

representa alta de 20% em

relação ao mesmo período de
2004. Em volume financeiro, o
setor movimentou de janeiro '

, a junho RS 97 bilhões, contra
RS 75 bilhões nos mesmos

meses do ano passado. Os
dados foram divulgados
ontem pela Associação
Brasileira de Cartões de

,

Crédito e Serviços (Abecs).

'u

Cartões li
Pelos dados da Abecs, os
cartões de débito

representaram o maior avanço
no 'período, chegando a 153

milhões.de unidades no fim
de junho, o que corresponde a

um aumento de 28% em

relação a junho de 2004. Os

cartões de loja tiveram alta de
16% (77 milhões de unidades)
e os de crédito cresceram 10%

(55 milhões de unidades).

6, .

Cartõeslll
Com base nos resultados do

primeiro semestre, a entidade
estima que até o fim do ano o

, país atingirá 337 milhões de

plásticos em circulação - 22% a

mais do que em 2004. O

volume financeiro deverá

ultrapassar RS 200 bilhões. A

pesquisa tambémmostra que
os comerciarites que não

aceitam cartões muitas vezes

perdem o cliente que gosta da
,(j

facilidade.
.'0

"'I

,1

: i

TransparênCia administrativa:mais
um resuRado daDescentralização.

r '

, :

Para acompanhar o andamento de
obras e ações em todo o estado, é
só acessar www.deinfra.sc.gov.br

A Descentralização tem contribuído para que as obras e ações do Governo

sejam realizadas com mais rapidez em todo o Estado. Para que a população
possa acompanhar com á mesma agilidade o andamento de tudo isto,
foi criado um sistema dentro do site do Deinfra. Nele estão disponíveis
informações sobre cadaçobra, quanto custou, quando vai ficar pronta e

muito mais. É, mais transparência no trabalho do Governo de Santa

Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMA

Planos de saúde antigos têm
reajuste limitado em 11,690/0

DA REDAÇÃO - A Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) informou que' foi notificada
da decisão do Tribunal Regional

.

Federal da 5ª Região (Recife) para
que comunique, no prazo de cinco

dias, a contar de ontem, todas as

operadoras de saúde no país de que
todos os planos de saúde individuais
e/ou familiares com contratos assina

dos antes de janeiro de 1999 tenham

reajuste de 11,69%,AANS, que já
havia autorizado a aplicação de

reajustesmais altos para algumas em
presas, estáprovidenciandoocumpri
mento da decisão judicial e deverá
recorrernamaiorbrevidade possível.

Na segunda-feira, o desem

bargador federal Marcelo Navarro,
determinou à ANS que suspenda a

aplicação dos percentuais de reajuste
anual dos contratos de planos de

saúde, firmados anteriormente à

vigência da Lei 9.656/98, para as

operadorasSulAméricaCompanhia
de Seguros e Bradesco Saúde S/A.
Com esta decisão judicial, as duas

empresas devem aplicaro reajuste de
11,69%enãomaisdaordemde25%

.

e 26% respectivamente.
A decisão atende a um agravo

de instrumento impetrado pela
Associação de Defesa dos Usuários
de Seguros, Planos e Sistemas de
Saúde do Estado de Pernambuco
(Aduseps) e Associação de Defesa
da Cidadaniá e do Consumidor

(Adecon) . A aplicação do índice de
11,69% vale para todas asoperadoras
registradas naANS.

Falecimentos
/

Faleceu às 19:00h do dia 25/07, a senhora Maria Conceição Stolf,
com idade de 35 anos. O velório foi realizado na IgREJA Santa Paulina
e o sepultamento no cemitério da, Vila Lenzi.
Faleceu às 15:45h do dia 25/07, o senhor Paulo Camargo dos

Passos, com idade de 30 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Limpe.
Faleceu às 1 o:ooh do dia 25/07, o senhor Lindomar Cardoso Garcia,
com idade de 86 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
Faleceu às 09:00h do dia 2.5/07, o senhor Lauro Engelmann. O
velório foi realizado na Igreja Nossa Senhora Aparecida e o

sepultamento no cemitério Santo Antônio.

Faleceu às 06:00h do dia 25/07, o senhor Valdir Paiva Lopes, com
idade de 55 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério da Municipal do Centro,

F�leceu às 23:45h do dia 24/07, o sennJlr �ijdoLde,�P!bª;,com
idade de 44 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério São João do Itaperiu.

EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 577,
Centro. Telefones 370-7896 ou 370-7360.

18 anos' com experiência
com eXRt:r1�ncia,.

18 anos com experiência
saber preparar a pasta20 anos

20 anos com exp. e habilataçao

1.8 a 3S anos

20 anos

20a4P anos
��--------------�

20 a 40anos

18 a 40anos

20 a 4S anos

20a 40 anos

MARIA HELENA DE MORAES

� Os alunos visitam

hoje o quartel da PM

e amanhã vão ao

Parque da Malwee

]ARAGUÃ DO SUL - Alunos da
rede municipal de ensino estão

tendo a oportunidade de

aproveitar as férias de inverno sem
.

sair da cidade e sem gastar
dinheiro. São 120 crianças que
estudam em seis escolas do

município que estão participando
do projeto "Sonho de Férias",
promovido pela Prefeitura, Acijs,
Sesi, Unerj, Bombeiros e 14°
Batalhão. Ontem, os estudantes
passaram o dia na Recreativa da
Duas Rodas, onde tiveram contato

com a natureza e praticaram
esportes. Hoje, elesvisitamo quartel
da Polícia e amanhã exploram a

natureza do Parque Malwee.
Oestudante Rafael Ribeiro dos

Santos tem 11 anos e freqüenta a

terceira série da Escola Victor
Meirelles. Vestindo uma camiseta
vermelha (fi �or identifica a

escola) Rafael era um dos mais

animadosa percorrer osmilmetros
I da trilha ecológica naRecteativa
das Duas Rodas. "Estou gostando
bastante: E amanhã tem mais",

QUINTA-FEIRA, 27 de julho de 2005
.

,

Estudantes da rede munlclp,
recebem lições de cidadania

: SONHO DE FÉRIAS

Crianças aproveitaram o dia de sol ontem para fazer uma trilha ecológica na Recreativa Duas Rodas

resume o garoto, enquanto

esperava na fila a orientação das

professoras estagiárias. De acordo
com o estudante de Educação
Física do Jangada e estagiário neste
projeto, Alexandre Carvalho, são

,
cerca de 20 monitores, todos

. estagiários de Educação Física e de

Pedagogia.
Participam do projeto as escolas

Guilherme Hanernann, Santo
Estevão, Adelino Francener, Vítor
Meirelles, Luiz GonzagaAyroso e

Padre Alberto Jacobs. A intenção,
de acordo com os organizadores, é
promover a integração entre os

alunos de bairros .díferentes e_

também com a sociedade através
de práticas educativas como as que
aconteceram ontem e prosseguem

hoje e amanhã.
.

Hoje os estudantes passmno
no 14°Batalhão, onde vãos

.

como funciona o polícia mili

qual a função dos soldadoseq
a rotina do quartel. Amanha,
garotada s.e diverte, nq Pa!qu\,
Malwee até às 16h30, quan
acontece

projeto.

CORREIO TV

Solo
,

Jorge Kajuru terá um programa só dele em agosto, no SBT. Mas o apresentador·
deve continuar no "Fora do Ar" com Hebe, Galisteu e Cacá Rosset.E, por falar
em Kajuru e Cacá Rosset, eles apenas se cumprimentam no SBT. Um não

morre de amores pelo outro.

Fraldas
Silvia Buarque vai deixar "América" para dar à luz.;A filha de Chico Buarque e

Marieta Severo está grávida de oito meses de uma menina. Ainda não foi

definido, se a atriz voltará à novela.

Estréia'
Sasha vai cantar "Lua de cristal" com Xuxa no "Criança esperança': Será a estréia

dela diante de uma grande platéia. Os detalhes do número, atração
especialíssima do programa, são segredo. Mas antes, a menina vai comemorar

o aniversário de sete anos, na quinta-feira, nos Estados Unidos. De férias, com
a mãe, Sasha também terá a companhia do papai Luciano Szafir, na festinha.

"Criança Esperança"
A edição deste ano acontecerá em dois momentos, com um espetácLilo no ,

sábado, dia 6, e outro, no domingo, 7, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A

apresentação de domingo não será aberta ao público. Renato Aragão
comandará o primeiro dia de show, que será transmitido depois da novela

"América'; com participações de Tony Ramos, Gabriel O Pensador, Bruna

Marquezine, Marcos Frota, Zeca Pagodinho, Jota Quest, Zezé Di Camargo &

Luciano, Afro Reggae, Wanessa Camargo entre outros. No domingo, a atração
será apresentada por Ana Maria Braga, Angélica e Luciano Huck. O show, que
começará às 13h, terá ainda outros artistas convidados, como Dudu Nobre,
Leonardo, Felipe Dylon, Babado Novo, Capital Inicial e Oswaldo Montenegro.

Globo X Record
Jayme Monjardim recebeu uma 'gorda oferta da Record para deixar a Rede
Globo. O salário oferecido seria de R$ 500 mil mensais conforme

especulações dos bastidores.
Por enquanto, Jayme está confirmado para dirigir "Amor x Casamento'; na
Rede Globo, mas se esta proposta for verdadeira tudo pode mudar.

Vaga Livre
Ao assumir o programa Assim é Melhor, na Rede Record, que substitui o Note

e Anote, a modelo Ana Hickmann deixa seu quadro de moda no Tudo a Ver e

abre vaga para outra topo Os rumores dão conta que a modelo Isabela
.

Fiorentino é quem deve assumir o antigo posto de Hickmann.

Tomem baixa
A opinião pública está torcendo o nariz para o

espetáculo que virou a vida de Tom Cruise (foto),
Numa pesquisa feita pela revista "TV Guide';
o ator de "Guerra dos Mundos" foi eleito a estrela r tr

mais decadente-do showbiz. Para se ter a idéia de

como Tom vem caindo no conceito popular, ele
ficou na frente de Michael Jackson, recém
absolvido da acusação de abuso sexual de um

menor, e de Mariah Carey, que ficou um bom

tempo no limbo e só recentemente voltou a

fazer as pazes com o sucesso.

BuscandoVerbas•••
Em café-da-manhã realizadó ontem em São

Ia
Paulo, a âncora do telejornal SBT Brasil, Ana �aU

Padrão, o diretor nacional de jornalismo da

emissora, LLiiz Gonzaga Mineiro, e o diretor

comercial do SBT, Claudio Santos, tiveram um

encontro com mais de 200 profissionais do: afll
mercado publicitário. Ana Paula e Mineiro flzero
uma pequena apresentação do projeto do nO'Vncia
telejornal da emissora e ressaltaram a importa
do fortalecimento do conceito de rede.

, dopovo.c'redilcao@jornalcorrelo

1'/
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asquete feminino vence em

Itajaí e está nas semifinais

Já as meninas do

lei estrearam com

ira ta na segunda
da competição

JAÍIIARAGUÁ DO SUL - As
TA IJ.

t:
,. ,

inas do basquete emmmo

'eram 'ontem Blumenau por
. 6 e estão nas semifihais da

em Itajaí. As j'araguaenses,
a:sificaram em segundo lugar
je enfrentam o time da casa,

5h, para buscar umavaga para
,A outra vaga será disputada

'e Chapecó (atual campeã
,

ual) eFlorianópolis. Jaraguá
1 se confirma como uma das

cipais forças no basquete
ino, pois é a única equipe

�arricipou de todas as decisões

Olesc.
O técnico Julio Patrício disse

,alémda vitória, o importante
10 :�er asmeninas voltarem a jogar

", ''A confiançavoltou e o time

fou a ter aspecto de vencedor, o
e é importante para

.

a

lIperação". Para o treinador,
.:

injwsto sea sua equipe ficasse
d dessa semifinal. "Estamos
tendo na hora certa.A equipe
melhorando a cada jogo e isso

oeixa mais dispostas para os

Time do vôlei feminino de Jaraguá do Sul volta a joga� hoje, às 9h, contra Concórdia

próximos jogos" .:
O retrospecto contra Itajaí

neste ano é favorável para as

jaraguaenses. Em quatro jogo
, jogos, foram 3 vitórias contra uma
derrota. Jaraguá do Sul venceu os

. três primeiros jogos. do ano, na

primeira fase do Estadual,' por
56x42, 76x51 e 56x54,. Só perdeu
ná fasedecisiva, no último dia 17
em Chapecó, por 63x58.

I utsal feminino empata com

1 inville e precisa vencer hoje
ITAJAÍ/jARAGUÁ i;o SUL - A
pe de futsal feminino empatou

temem 2x2 com [oinville e agora
upa a terceira colocação da
ve F com quatro·pontos. A
erança está com ].oinviIle e

ncórdia, que tem cinco. Para se
ssrncar para as semifinais, as

eninas precisam vencer

piranga às cinco da tarde hoje e
rparaqueJoinville eConcórdia

.

o empatem com 'gols. O
sculino perdeú na estréia da

,da fase paraChapecópo�5xL
Jaoxadrezfeminino deve brigar

I nas pelo .

qUffito ou sexto lugar.
temasm .

erunas perderam por
paraConcórdia e ganharam de
IdeChape 'J'.

co. a omasculino tem
chances e podebrigarpara ficartteOStrê '

.

s prrmerros. Ontem eles

perderam para Blumenau por

2,5x1,5 e paraConcórdia por 4xO.
O tênis de mesa masculino

perdeu as três partidas ontem por

3xO, contraCriciúma, Concórdíae
Balneário Camboriú. Com isso, a

equipe está fora da disputa por

equipes e agora se concentra nas

competições individuais e duplas,
que começam hoje. Para o técnico
IsraelOliveiraSantos, terminarentre
os 12 primeiros ficou dentro das

pretensões da equipe, que passapor
ummomento de reestruturação ..

"Nossa equipe ainda é

inexperiente.Mas aOlesc foipositiva
porque muitos deles não estavam

competindo e é importantemanter
o ritmo. Com anova fase, temos boas
chances no ano que vem", disse o

treinador.

VÔLEI - Já as meninas, do para as atletas. Estamos jogando
vôlei estrearam na segunda fase da contra equipes que estão juntas há
competição com uma derrota por dois anos e'a gente tem apenas
3 sets a 1 parajoaçaba, Elasvoltam quatro meses de trabalho".
a jogar hoje, às nove da manhã, 'Como"a equipe é nova, a

contra Concórdia. A- técríice'da ' intenção é manter oelenco para a

equipe, Tàtiana Altini, disseque o', , próxima 'Olesc, 'que será ein: .

objetivo dâ'etrdipe já tal cllmpridtêf::1?'-i JarãgU§'(ltfs'ttj"N'Jc\;J$Ôféf'cHitliédJ
..

?
'

ficar entre os oito melhoresda precisa Crescer em conjunto,
competição. ''A Olescestã �endo' portanto o trabalho é mais

importante para dar ritmo de jogo demorado", comentou Tatiana.

.laraguaenseé convocada para
seleção brasileira de handebol

JARAGUÁ 00 SUL - Depois de
encerrar a participação na Olesc, a
armadora da equipe jaraguaense
JucelisCristinaHeinen recebeu unia
boa notícia. Ontem, ela foi
convocada pata treinar com a

Seleção Brasileira Cadete (até 16

anos), que está emNovaEsperança
(PRf A atleta, que 'já havia feito

parte daSeleçãoCatarinense no ano
passado, foi chamada pela primeira
vez para a Seleção Nacional. Ela
embarca hoje e fica até domingo.

"Fiqueimuito feliz com anotícia.

Não esperava, mas .agora vou me

esforçar paramemanterno grupo",
disseJucelis. Corn apoio dos pais, ela
disse que começou jogando por
causa da irmã mais velha e logo
começou a treinar com a equipe de
Jaraguá do Sul. "Eu amoo handebol
e pretendo continuar jogando: Ser
chamada para aSeleção é comoum

sonho, pois sempre espero crescer

cada vezmais no esporte".
Jucelis atua nas posições de

armadoradireita e central.Atécnica
dohandebol jaraguaense, Rosilete de
Souza, disse que a convocação é

resultado do esforço e da dedicação
da atleta. "Ela sempre vem treinar

motivada, até pelo apoio que a gente
. recebe dos patrocinadores (ADHJ)
edaFME".

HANDEBOLMASCULINO
_;_Em Itajaí, osmeninos do handebol
jaraguaense perderam a semifinal
ontem para o time da casa e vão

disputar o terceiro lugar da Olesc,
hoje, contra Blumenau. O time

Jucelis viaja hoje para o Paraná

perdeu por 37x31, mas fez um jogo
equilibrado, segundo o técnico

Everton Sales.Adecisãodotítulo do
masculino será entre ItajaíeTubarão:

"Eles reagiram muito bem e

fizeram �m I?TÍmeiro tempo
equilibrado. Gostei daatitude deles'
hoje e vou botar uma pilha para a

gente fitarcomo terceiro lugar", disse
Sales, que não vinha gostando da

atuação dos jogadores. Segundo o

treinador, a diferençade seis gols não
refletiu o que foi o jogo em si. "O
timedeles (Itajaí) reagiu no segundo
tempo e conseguiu abrir oplacar",
completou.

'

O destaque da equipe foi à

convocação de dois atletas para a

seletiva daSeleçãoBrasileiraCadete:
o armadordireito[effersonFernando
Maestri e o central e ponta-esquerda
[eison Peterson Kreí, Eles devem
embarcar no fim de semana' para o
Rio Grande do Sul, para iniciar os
treinamentos.

JULlMAR PIVATTO
L I NHA D E FUNOO 1--------,-------'-1

Olesc2007
A 6a Olesc (Olimpíada Estudantil. de Santa Catarina) será em Jaraguá
do Sul, no ano que vem. Ap menos foi o que confirmou o

coordenador geral da equipe jaraquaense em Itajaí, Ademar
Saganski, o Mazinho. A comissão da FME também entregou o

pedido para sediar os Jasc (Jogos Abertos de Santa Catarina) em
\

2007 e mostrou interesse em receber os Jabs (Jogos Abertos

Brasileirós) em 2008."A Olesc está 100% certa. Já os Jasc depende
de aprovação dei conselho': disse Mazinho. Para ele.a construção
da Arena Jaraguá será' importante para que a cidade receba. os
Jasc, que é a competição mais importante do Estado.

Clima pesado
Um dos maiores times de
futsal do Brasll vive em

clima de tensão. A derrota

para a Malwee por 5x4 só

piorou a situação para os

jogadores do Carlos
Barbosa. Antes e depois do
jogo eles conversavam

com os atletas

jaraguaenses dizendo que
não podem mais sair na
(rua porque a torcida fica
cobrando resultados. Além
dos torcedores, a pressão
vem também da diretoria,
que chega a invadir o
vestiário para presslonar,

Taça Pomerode
Por causa das chuvas no

flrn de semana, as finais da

Taça Pomerode tiveram de
ser adiadas para o próxim�
domingo. O Vitória, do

.

Bairro Rio da Luz, vai para
Pomerode para enfrentar O

Floresta na final dos

aspirantes. Nos titulares, a

decisão será entre o Água
.Verde de' pó'mérodé·e·,b

.

Floresta;E no sub'-j'7; Veta
Cruz e Floresta fazem a

final.

Guga
O catarinense Gustavo

Kuerten perdeu mais uma

ontem; na estréia do Torneio
de Umag, na Croácia. Ele

perdeu por 2 sets a O (duplo
6/4) para o espanhol Tommy
Robredo. Desde que voltou
em abril, é a quinta derrota
do tenista em estréias de

competições. Guga
, começou bem e seguiu
confirmando o serviço até o

quarto game, quando o

espanhol quebrou o serviço
e' conseguiu vencer o.

primeiro set e voltou
motivado para fechar o jogo.

)]

sl

'r
'(

.n

-Massaranduba
.Sels equipes estão

confirmadas para o

Campeonato Municipal de
Futsal Veteranos em

Massaranduba. A competição
começa amanhã, com a

abertura marcada para as

19h 15 no Ginásio Alfredo
Jacobowski. Logo em

seguida, três jogos abrem à

rodada: Glória I x Butuca/
Mfcár�Gloria II Ji'Pl'ãsticos'
Zanotti e Tintas Neumann x

Santa Clará/Karemar.
julimar@terra.com.br

Sul; Estreante Rígida - Tiago Dalri
(TrentoBike.Tiial), deNovaTrento, "

e Diego Maiochi Coballero, de
Joinville.

MasterA_:Cristianodos Santos

(FischerBrusque), deJaraguádoSul, ,

eMarceloPamplona, d� Itajaí; Sub-
30 - Luiz Linhares Júnior (Coyotesl f

Studíoâ'i), de São Bento do Sul, e
RafaelRauendeMoraes, dePiçarras.
Juvenil - Samuel Brunken, de
Joinville, eBnmoZeschau (Freeclom)
de Timbó, Junior - DoronCattoni,

.

de Timbó, e MarlonWiese, de RIo
Negrinho. Elite Expert - Tiago
Celeste (Bike Fischer), de Brusque
eRoberto Krutzsch (Coyotes/Gatos
&Atos), de São Bento do Sul. Elite

.

- FelipedaCostaWermuth (Sundow
Centauro) de Rio Negrinho e

Volkmar Berchtold (Vzan/Maxxis/
MSC/Avaí), de Schroeder.

Milita lama e.pouco público na ,

Etapa Estadual de Down Hill
JARAGUÁ DO SUL - O mau

tempo no firndesemana espantouo

públicoda 7"EtapadoCampeonato
Catarinense de Down Hill, que
aconteceu no Pico da Malwee em

Jaraguá do Sul. No total, foram 65

pilotos que se aventuraramna pista
que ,estava com muita, lama.
SegundoCristianoSantos, oCaneta; ,

o grau de dificuldade aumentou

bastante para os participantes. "O
únicoproblema foique opúbliconão
pode comparecer", comentou. A
próxima etapa acontece nos dias 13
e 14 de agosto emNovaTrento.

Confira os campeões e vice da

etapaem cada categoria: Rígida Pro
'- Ivanilson Raduenz, de Pomerode
e JohnErico (Braz Fax), de Jaraguá
do Sul; Estreante Full � Patrick

x.

Michael Halla, de Pomerode e

DeividLéo Rausisse, de Jaraguá do .

Muita lama deixou as, provas mais difíceis no fim de semana
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·24/7·
Julhinho Agostinho
Tomelin

Felipe Vicenzi
Victor Leoni

.

Ademir Alberto Ruysam
Loreno Dalpiaz
Cristina Kleinschrnidt
Marinéia de Fátima P.

Teixeira
Valdir Cristofolini .

Karen Enke
José Menel
Tomaz Casemiro Wenk

Emilly Andressa dos
Santos Alves
Marisa Sueli Enqelrnann

·25/7·
Gerci Colle Góis
Tatiane C. de Souza
Joel Jahn
Alessandro Richter
Letícia Suelen Kõhn
Jean Cario Grim

Rosilde Seben
Sandra Mara

Wagenknecht
Lina Wandersee
Rosa Pereira
Darli Forlim
Flávio Roberto Narloch
Cristina B. Schroeder,
José Joaquim Fernandes
Gislaine Sores da Luz

�26/7·
Rafael Azevedo de Jesus

Janaina Daniele
Borchardt
Belisário Luiz de O.

Lagedo
Adriano Hostin
Romi Schroeder Soares
Aldete Kanszewski
Eliane F. dos Santos

Osn,i Cardoso de Aqular
Fabiane Vegini
Mariá Marceli Milan

Jaqueline Hruschka
Geison Douglas
Dalcanale

Rogério Fossil�
Daiana C. Costa
Donizete de Souza

·27/7·
Carlos Licy Bertoldi
Gracilda Schramrn
Osni Cardoso Ferreira
Bertoldo Bartel
Celso Perin
Luciana Gr'immeyer
O�ivaldó Bennert
Adelina Eleuterio Garcia

Nilton Radünzki
. Dealberto Jorge da Silva
Rosemary Dalcanally
Klinkoski
Cláudia Aparecida
Menegali
Felipe Langer
Celso Monteiro
Lucas Alan Volz
Luan Gustavo Venera
Prüss
Luiz Carlos Bianchl

·28/7·

Eugênio Maffezzolli
Allan Alves Ruysam
Guilherme de Souza
Oliveira
Edemar de 'Oliveira

QUARTA-FEIRA, 27 de julho de 2005

.,) "

Jair e Margot, ela
trocou idade na última
sexta-feira dia 22/07

O casal Franeiele e Alder recebeu a benção
matrime>:nial dia 23/7 na Igreja Rainha daPaz ao som da
Marcha Nupcial e Primavera de 'vivald,i

.

Comemorou idade nova no dia 25,
Mareiel Konell. Quem deseja
muitas felicidades é a namorada
Vivlan e toda sua família

. f

Os pais Alfredo e Salete,
parabenizam o filho.Franklin
Tadeu Hanemann que
aniversariou no último sábado
dia 23 e completou 14 anos.

Felicidades!

Souza
Guilherme H. Wehrmeister
Ademar M. Souza
Osni de Andrade
Amarildo Lourenzetti
Lúcia Steinmacher
Rose M. Heichert
Savio Vieira
Bianca Tornio

No dia 26/7, o casal, João e sOlàrige Coimbra Prim
-

.

comemorou 25 anos de casados.Ioride ness'e mes�o dia:
foi celebrado uma missa, pelo Frei Valmor Cattoni, que'.ha:
época celebrou nossa união. No dia 4/8 o casal segue P�r8'
uma viajem de lua de mel para o nordeste, Felicidades ao

casal.
.

No dia 26 o casal
Odilo e Ana
Rassweiller
comemorou :;lO anos

de casados.
Parabéns dos filhos,
genros, noras e

netos

"A Sra. Mida
Konell Strelow

completou 89

anos no último
dia 22.Saúde e

felicidades, da
sua filha, netos,
bisnetos e

tataranetos

Aniversariante Raquel Leitzke (2M7) completou'!!
anos (E) quem deseja felicidades é a sua ma(jrinha�
ámiga Ariana Kitzberger Lenz (D)

"'.

FÉ�IAS
Os avÓs Lauro e Esmeralda Vegini, dão as boas vindaspa��
neta Pietra V. Morgado que veio passar as férias com os aVO>

EllENS
Parabéns pelo novo visual da Ellens Cosméticos no

. Shopping Center Breithaupt.

Aniversaria dia 31, Edla Reinert:
Parabéns do marido, Adilson, da filha
Cíntia, dos pais, Eita·ld e Leonora, e
demais failiares

DanlelleMoller estará aniversariando
dia ,30. Parabéns da amiga Mariângela
que está cantando happy birthday em

Londres

SOPAS�
Todas as quintas-feiras.na AABB, venha saborear deliciosas
na Noite das Sopas, a partir das 19h30 mino

·29/7·
Rosa Reichert
Albertina Francener
Everaldo Aparecido Correa
Lucas Lunelli Arnecke
Edlnara Keunecke
Ernesto Bendhalk

Rosanqela Weiller
Cristiane S. Wehrmeister
Matheus Demarchi
Marilene Ribeiro

Tiago Ranghetti
Marli Krueger Kõpp
Ademir Konell

·30/7·
Ivo arildo Tornelin
Quiliano Decker

Jayla M. Demarchi
Genésio Venturi
Luiz Henrique Bortolini
Elcidia L: Muller
Natalia Jung
Ana karsten
Ivone Regane Bonatti
Benner

RESTAURANTE'
. I

O Restaurante Krüger Hauss, (antiga Recreativa Dam

atendendo aos sábados e do�ingos. Aceitando_re:erv:�I�
batizados, comunhões e casameritos.lnformaçoes.37

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Madagascar
13:45 - 15:30 - 17:15

"

Gerra dos Mundos
19:00 - 21: 15

Robôs
14:15 - 16:00 - 17:45

A Família da Noiva
19:30-21:30

Sr e Sra Smith
14:00 -16:45 - 19:00 - 21;15

. ;�
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