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Kajuru diz que se não renovar

com 5BT, volta para o interior
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:Catarlna continuam em greve
,

.

- CESAR JUNKES\

p SfRV

\

Contraria�d(\� qJi'�:r{�ação do comando nacional de
grev'e, os servidores do INSS e Ministério da Saúde

d�Sal!lta Catarina decidiram manter a paralisação.
'Na agência do INSS de J araguá do Sul, a greve
terminou parcialmente, há uma semana. Dos 21 ser-

vidores, aproximadamente 12 já estão trabalhando,
foram restabelecidos os serviços de auxílio-doença,
acidentes de trabalho, consultas para pagamento de
benefícios e remarcação de perícias para quem já
estánobenefício. - PÁGINA 6
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HOJE: . Quinta-feira de
sol e nebulosidade

................................ variável, sem previsão
de chuva

. Quarta-feira de AMANHÃ:
sol e nebulosidade
variável, sem previsão
de chuva

TRABALHO

'0 curso té�niCo em enfermagem do Senac tem}2;'J,.9"i'"
,

�' ,
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"

alunos/a maioria deles já está no mercado de trabalho.O ,',

interesse pelo curso está crescendo porque desde, 200'Ó'
o Conselho de Enfermagem proíbe a contratação de.
auxiliares e obriga a formação. _ PÁGINÀ .4c
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SERViÇO PÚBLICO

Deter promete reduzir preço :dâ .", :,"
tarifa de ônibus em Schroeder
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Preparando o futuro
, Apesar dos esforços da
I

equipe técnica da Prefeitura
de J araguá do Sul e da

i1ljlportância do tema, a

dis cussão sobre o Plano

Diretor do município está

sendo ignorada pelo con

junto da sociedade, Além de

s�r uma exigência cons

titucional para os municípios
cJm mais de 20 mil habi-

,

tantes, o Plano Diretor tem
córno escopo estabelecer
diretrizes, metas e o rumo de
como a cidade deverá ser no

futuro, Portanto da maior

importância para a vida de
todos.

.

Com exceção de alguns
grupos ., motivados e

organizados por lideranças
comunitárias -, percebe-se
a ausência de outros setores

que integram, o conjunto da
sociedade na discussão da

,

elaboração do Plano Dire-
tor. O instrumento básico

da política de desenvol
vimento da cidade precisa

'I

FRASES

estar na pauta diária tanto

da imprensa quanto das
entidades e associações de
classe. O tema é de ex

trema importância, já que
a principal finalidade é

orientar a atuação do poder
público e iniciativa privada
na construção dos espaços
urbano e rural na oferta dos

serviços públicos essenciais,

gicamente . equilibrado.
Também soluções à melhoria
dá qualidade da gestão
pública local, tornando-a
mais apta a utilizar os
recursos públicos e a prestar
melhores serviços para

a população, que pode
apontar diretrizes e instru
mentos para que os inves
timentos em infra-estrutura, ,

� O Plano Diretor é um instrumento de

gestão contínua que visa transformar

positivamente o município e seu território

visando assegurar melhores

condições de vida.
As reuniões organizadas

pela equipe técnica da
Prefeitura permitem que a

população opir;e e proponha
meios para garantir e

incentivar a participação
.

dela na gestão pública. Além
de apontar rumos para um

desenvolvimento local
economicamente viávef,
socialmente justo e ecolo-

saúde, educação sejam
adequadarriente distribuídos
e beneficiem todos.

O Plano Diretor também
definirá as regras de proteção
do meio ambiente
mananciais, áreas verdes -

e do patrimônio histórico
local. A bem da verdade, é

um instrumento de gestão
contínua que visa trans

formar positivamente a

cidade e seu território. É
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elaborado para uma

perspectiva de médio prazo, ._

sujeito a reavaliações perió
dicas, quando fatos sig
nificativos do fenômeno
urbano o requeiram. Por tudo
isso, a participação de
diferentes setores da
sociedade civil e de órgãos
públicos é de fundamental
importância.

, A discussão de um

projeto público com a

capacidade de mexer tanto

assim com a vida da

população não pode ser

relegado a segundo plano,
tampouco permite tergiver
sações por parte dos res

ponsáveis pelo processo.
Também exige compro
metimento de todos para
com o futuro da cidade.
Exercer a cidadania é

participar das ações relativas
à comunidade em que
estamos inseridos. A omissão

impede as maniféstações
futuras.

liA imagem do PT foi formada pelo perigoso e por vezes arrogante discurso de deter o

monopólio da ética política':

� Da senadora Ideli Salvatti (PT-SC) no artigo"Que PT sairá da crise?"publicado na edição de ontem da "Folha de S. Paulo':

I Fatos & Pessoas

�'Ideli finalmente recua

�e reconhece erros do PT
o'

•

Florianópolis - Depois de sucessivas

declarações equivocadas é de tentar
defender o indefensável, na edição de
ontem da"Folha de S.Paulo"finalmente

I

a senadora Ideli Salvatti calçou as

"sandálias da hurnildadenoartiqcOue
p:T sairá da crise?':"O PT deve, sim, pedir
desculpas à sociedade pelos erros que
cometeu. Já vi alguns políticos petistas

. dizerem isso, mas parece que ainda não
"colou" Parece que vai demorar para
que nosso pedido de desculpas seja
aceito" escreve a senadora, com toda a

razão. Ideli vai mais longe. Defende a

CPI e· a punição dos culpados, mas

ressalva:"O PT está perdendo o debate
defundo, sobre os corruptores. ( ... ) Puni
los é essencial, mas só existem corrup
tos se houver corruptores. No lamaçal
geral, o PTmancha-se antes de tudo por
seuspróprios erros: por ter se achado o

único dono das virtudes éticas, mas
também por não ter feito, no tempo
certo, a denúncia dos corruptores insta
lados historicamente no aparelho de
Estado,em todos os níveis':A senadora

parece estar pondo a cabeça no lugar.

Fernando Bond

<'

Tiroteio
O deputado Dionei Walter da Silva fez
ontem, pronunciamento na Assembléia

Legislativa para iniciar a discussão sobre o

Referendo do Desarmamento que 'acontece
no dia 23 de outubro em todo o País. Apesar
de ser totalmente favorável ao
desarmamento e ao fim do porte de armas, o

deputado anunciou que será realizada
Audiência Pública sobre o assunto no dia 10

de setembro, quando estarão presentes as

duas frentes parlamentares instaladas no

Congresso Nacional, uma pró e outra contra o

desarmamento.

Weg é premiada
O diretor presidente da Weg, Décio da Silvà,
recebe na próxima segunda-feira (22) em São
Paulo o Prêmio Valor Mil, do jornal "Valor
Econômico" É um dos maiores prêmios
empresariais do País. A Weg terá uma mesa

com 10 pessoas, entre diretores de Jaraguá e
São Paulo e também de representantes de

empresas parceiras.

Badesc,30Anos
o Badesc (Agência de Fomento de Santa

Catarina) comemora hoje 30 anos de
- fundação na sede no centro de Florianópolis.
Haverá um .encontro de autoridades e

convidados às 11 h, seguida de almoço
fechado com a presença do -qovernador Luiz
Henrique. E às cinco da tarde um coquetel
de confraternização entre funcionários,
parceiros e convidados. O anfitrião é o

presidente do banco, Renato Vianna.

I
EsporteemJaraguá
O ServiçoSocial da Indústria de Santa Catarina
traz nesta semana a Santa Catarina o professor
Lamartine Pereira da Costa, uma das
maiores autoridades em educação física do
País. Ele participou de um seminário ontem

em Joinville, hoje estará às onze da manhã
em Jaraguá e amanhã em Blumenau.

Larnartinefalará sobre uma série de valores

que o esporte desenvolve, como espírito de

equipe, comprometimento, liderança e busca
de resultados.

Bonsexemplos
C0m os seminários o Sesi/Se, que anualmente
organiza competições para mais de 40 mil
trabalhadores da indústria do Estado, quer
chamar atenção para estes valores
importantes tanto para a vida dos industriários,

_

quanto para o desempenho das empresas
onde eles trabalham."Este aspecto do esporte.

I fica em segundo plano quando os

competidores buscam apenas a vitória e é
esse paradigma que o Sesi quer quebrar" diz o
coordenador da área de Lazer do Sesi/SC,
Eloir Simm.

Atlasdese
O professor Lamartine é o principal articulador
do Atlas do Esporte no Brasil, publicação de
924 páginas, que reúne o trabalho de dois
anos realizado por mais de 400 pessoas, sobre
a história do esporte, desde o tempo da

chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500,
até os Jqgos Olímpicos de Atenas, em 2004.

fbond@ibest.com,br
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SUA OPINIÃO

Escolaridade e

emprego no Brasil
A força de tra�alho no Brasil, sob o ponto de vista da

escolaridade, se encontra ainda em uma posição m
'

fr / '1 td 1 � / Ulto
agi e atrasa a em re açao a outros paises, mesmo latino_

americanos. Em média o trabalhador brasileiro p
.

. OSSUl
apenas cinco anos de escolaridade, atrás de Argent'. \ - tna
Uruguai e Chile, apenas para ficarmos na América do Sul'
Esta característica, obviamente, coloca limites aos avan o'
da qualidade e da produtividade, especialmenteÇs;
considerarmos o conteúd:_> atual do trabalho, que requer
crescentemente, um trabalhador mais preparado e

qualificado.
Pesquisa recente do Banco Mundial aponta que, no

Brasil, as pessoas com curso superior têm 20% mais chance
de obter um emprego, em relação às pessoas que pOssuem
apenas o curso elementar. Além disso,elas têm'38% menos
propensão a ficar desempregadas e, quando ficam
conseguem emprego em um período seis vezes menor.

'

Do ponto de vista da renda também as vantagens da I

escolaridade no Brasil são óbvias. A remuneração média
cresce àmedida que cresce a escolaridade. A diferença do
saláriomédio entre os trabalhadores analfabetos, e aqueles
que têm curso superior completo, é de 4,5 vezes entre os (!,!
admitidos no mercado de carteira assinada no Brasil. Entre
os desligados do emprego essa diferença é aindamaior (5,3), ,1 �
o que também revela que as empresas estão substituindo, ��
no processo de rotatividadé, mão-de-obra mais cara por ,
mais barata. ) �U

As dificuldades para inserção nomercado de trabalho,
para quem tem pouca ou nenhuma escolaridade, são
crescentes. As exigências de maior escolaridade vêm
aum�ntando ano a ano, comomostra o perfil educacional
dos admitidos no Cadastro Geral de' Empregados e

J (O

, �Desempregados doMinistério do Trabalho e Emprego. Em b �e
2002, 55,5% do pessoal admitido tinha até a 8ª série '

completa. Esse, percentual cai para 52,91% em 2003e, em T �
2004, atingiu 50,09%. Nas faixas demenor escolaridade a J lU
queda foi ainda maior. Por outro lado, aumentaram as'

chances de quem temmaior escolaridade. Em 2002,'4,53%
dos postos foram abertos para quem tem curso superior
completo, percentual que se elevou para 5,06% em 2004.

Em função da elevada taxa de desemprego, as

empresas aumentam as exigências na seleção dos
recursos humanos, fenômeno detectado em várias

pesquisas. Muitas empresas não estão mais admitindo
,

candidatos sem o 1º grau completo, e algumas já estão

exigindo o 2º grau, ainda que para funções relativamente
simples. Os níveis de desemprego possibilitam às

empresas fazer exigências além daquelas realmente, Iq

necessárias ao cargo.
O aumento da escolaridade dos trabalhadores é algo !ta

normal e, por si só, positivo;' pois indica, em ,tt;rmos �

genéricos, amelhoria da qualidade de vida na sociedade.
O grande problema é que no caso do mercado de trabalho, mu

brasileiro, em regra, o fenômeno tem beneficiado m

.

d I �
predominantemente as empresas, já que o salário mé ia

, re
vem decrescendo em termos reais. Portanto, as empresas .

vêm empregando um trabalhador mais escolarizado, por::
um salário menor, situação bastante cômoda, já que elas

J

aumentam produtividade e qualidade sem adição "

proporcional de custos.,. i

Tanto a qualidade do produto quanto a produtiVidade
do trabalho, potencializadas pela maior escolarizaç�ol
podem e devem crescer no Brasil, mas estes avanços tem

que significar ganhos efetivos para a sociedade co�o
•

ç�um todo. Estamos agora em ummomento de recupera
do emprego de carteira assinada, porém estes empregos
têm sido de escassa qualidade, com baixos- salárioS;
jornadas extensas e alta rotatividade. A questão não e

. garantaapenas ter um emprego, mas ter um emprego que
d

sobrevivência digna e compatível com os esforçoS e

escolarização empreendidos pelo trabalhador.

<I

iii
�t

"'. . pervisurJose Alvaro de Lima Cardoso, economista e su

técnico do DIEESE em Santa Catarina
lO

�I

. d carpa 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas,

_

e

d' eitOde
fonte Times New Rornan, O Jornal Correio do Povo se reserva o Irorno as

fazer os cortes exigidos para adeq.uar os textos ao espaço, bem
c

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

______� ;�'�. � � � � �.a
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� Contraponto
Para rebater a afirmação do colega e

comprovar que a reforma administrativa
vai realmente economizar recursos

públicos, o líder do governo, Ruy
Lessmann (PDT), se.comprometeu a

entregar os documentos necessários.
"O relatório não é peça primordial que
acompanha o projeto, mas vamos

providenciá-lo'; prometeu. De acordo
com a Secretaria de Comunicação da
Prefeitura, a economia mensal com a

reforma ficará em torno de RS 50 mil
ou 0,36% do orçamento médio do

município.

B'dú
II�

I
dorCarione Pavanello (PFL) quer

�verea .

'C
A

· , prefeitura envie a amara um
ouea. A •

·

"

'rio do Impacto economlco e

Irelat�eiro que a reforma administrativa

�nanromover. Alega que os dados são'
�I �rtantes para "aprofundar a analise

,�Pi11atéria': em tramite na Casa.

I� ho absoluta certeza, sem medo de
Ten f

- ".

I que essa re orma nao vai trazer
errar, . 1..

'I eal de economia para Jàraquá do
, um r

�ul' afirmou.
r I�scálculos preliminares do projeto:
Ir:vanello está coberto de razão. E

Perar para
ver.

IS

POLíTICA 13 I

� Sugestão
Para se evitar a proliferação de

candidatos a deputado estadual, pela
região no próximo ano, o vereador
Dieter Janssen (PP) vai propor ao PSDB

e PFL uma pesquisa para apontar o
nome com mais chances de se eleger.
"Defendo que os partidos apresentem
nomes e depois fazemos" uma

pesquisa. O que tiver em melhores

condições é o candidato'; sugere. A
.

briga promete. Além de Janssen, o

grupo tem Carione Pavanello e os

tucanos Niura dos Santos, Irineu Pasold
e Vicente Caropreso.

� Correção
o projeto de autoria da Mesa Diretora

da Câmara de Jaraguá do Sul, se
aprovado, reduzirá o salário dos
secretários municipais dos atuais RS
8.229,37 para RS 6.739,40, e não para
RS 7.739,40 como foi publicado
ontem pela coluna.
A correção se faz necessária por dois
motivos: primeiro para informar corre
tamente os leitores, depois porque, se
de RS 8,2 mil para RS 6,7 mil o impacto
finaceiro já é quase insignificamente,
imagine com RS 1 mil a mais nas contas.
dos vários secretários do município.

,� Direitos Humanos
A Comissão de Direitos Humanos e

Minorias da Câmara dos Deputados e o

Fórum das Entidades Nacionais de
Direitos Humanos promovem hoje e

amanhã, o Encontro Nacional de Direitos
Humanos 2005 - Direito Huma�o à ;,

Comunicação: Um Mundo, Muitas Vozes.
"

O encontro é o mais importante da área
no país. Ao final dos trabalhos, os
participantes vão elaborar a Carta de

Brasília, com recomendações � sugestões
.

dirigidas aos poderes Executivo e

Legislativo.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

TRANSPORTE COLETIVO

Deter apresenta novo valor da
tarifa em audiência na Câmara

O presidente da CE, vereador
Valmor Pianezer (PFL), informou

• • N

I ontem que, em conversa por
1 � Tamamnl nao reve a telefone com o diretor de

�uanto, mas garante Transportes na segunda-feira,

�ue O preço da Tamanini não quis revelar o novo
valor da tarifa, mas adiantou que

:1 �55agem vai diminuir vai diminuir. "Ele se comprometeu
I

em estar aqui na quinta-feira para
,

SCHROEDER - O novo valor da bater o martelo sobre o impasse
lrilaaserinstituído no transporte gerado por causa do alto custo da

J IOletivo' intermunicipal será passagem e a superlotação", disse,
�resentado amanhã pelo diretor lembrando que o relatório já
ue Tran?portes do,' Det�r

'

deveria ter sido apresentado pelo
(�e��il�m'éntoâé f{�h�pórt�� ê"'" Déter.'"· \ II

lerminais de Santa Catarina), Pianezer afirmou que' a

�iz Carlos Tamanini. A intenção é que seja criada uma
I ,

\

lOOlência, marcada para as 17h na linha específica para atender os

tâmara de Vereadores, estava usuários domunicípio no transporte
�naoaguardada pelos vereadores, intermunicipal. Hoje, para ir a

�ue instauraram uma CE Jaraguá do Sul, eles precisam pegar

(�rnissãoEspecial) para analisar' a linha Jaraguá do Sul - Santa

�núncia� de irregularidades no Luzia; que passa por Schroeder,
, !rvi\o. mas tem um custo' elevado para os

'Noúltimo dia 3, o diretor de moradores domunicípio. "É injusto
I!ansportes do Deter prometeu os usuários terem que pagar o preço

fi �re&:ntaremdez dias o novo preço final do trajeto e andar a metade.

�passagemde ônibus depois que Queremos uma linha Jaraguá do
atarilavQltou a subir,'mesmo com Sul - Schroeder que diminui o

I,' !constataçãodaCEdequeovalor quilômetro rodado e,
b 1!aabusivo. Segundo Tamanini, o automaticamente, os custos".
,1 reajuste - que em Schroeder foi No 'caso do transporte

aeR�2,75 para R$ 2,90...: é feito municipal, feito pela empresa
anualmente em todos os Transpantanal, não compete ao

municípios catarinenses, Ele Deter fazer a fiscalização e definir
lambém disse que, devido às valor da tarifa, mas Pianezer

r uregularidades apontadas pelos garantiu que os vereadores vão

vereadores, um estudo técnico exigir melhorias no serviço.
�lavasendo realizado pelo Deter "Conseguimos diminuir o custo do
�rasechegar aos "reais valores" transporte intermunicipal, mas

�ue devem ser cobrados pela vamos continuar trabalhàndo para
Impresa prestadora do serviço melhorar o transporte dentro do
ij(s

"

lecaso a Canarinho. ' município", prometeu.

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Tamaninl promete trazer boa notícia aos usuários do coletivo

A Câmara de Vereadores aprovou, na segunda-feira, o relatório
final da CE (Comissão Especial) que apurou denúncias de

irregularidades no transporte coletivo municipal e intermunicipal
.

de Schroeder. Criada em fevereiro, a CE constatou irregularidades,
no serviço, como preços abusivos das tarifas, superlotação e linhas

insuficientes, entre outros. Para dar continuidadeaos'trabalhos, na
sessão de segunda-feira será instaurada uma CEI (Comissão Especial
de Inquérito).

-

O presidente da CE, Valmor Pianezer (PF�), disse que o presidente
da Câmara, Rudlbert Tank (PMDB), acatou o pedido de instauração
da CEI, mas .encaminhou para a assessoria jurídica da Casa para ter

parecer legal. Segundo Pianezer, a CEI terá maior poder e autonomia
e,' inclusive, poderá convocar pessoas para' prestar depoimentos.
No caso da CE, ele disse que houve resistência por parteda empresa
Canarinho em repassar as informações e que a empresa teria até
enviado um ofício ameaçando os vereadores e contestando a

eficiência da comissão.

rrojeto do PPA lé retirado da pauta e será votado amanhã
,

.

�iARAGUÁ DO SUL - O projeto
· eldoExecutivo que "dispõe e

�lovaoPPA (Plano Plurianual) ,

�oquadriênio 2006 a 2009" foi
ltirad d
ijlr

o a pauta de votação na

1,lma sessão da Câmara de
Itlead
iailad

ores
..
Na quinta-feira

itiJn' .

a, o prOjeto foi aprovado em
1'1

etro tul1).O e, na segunda-feira,
'ava .

t preVIsta apreciação e
Ola'
•

Çao das 15 emendas
11tsent d·

D
a as pela bancada do PT.

10"
e acordo com o, líder do

, ,eln
ter dO e relator do projeto,ta or Rlill uy Lessmann (PDT),

Ou

ÍCiú apurar alguns dados
CDsdas emendas, por isso será

votado em segunda discussão na

sessão de amanhã. "Estas emendas
ensejaram um estudo mais

aprofundado, porquemodificaram
aspectos estruturais nos programas
do Plano", explicou.

O relator do projeto disse que
depois de ser concluído o estudo

.

de cada uma das 15 emendas, serão
convocados os outros doismembros
daComissão de Legislação e Justiça

'

para aprovar e encaminhar o

projeto ao plenário. ,"Devemos
acatar. 50% das emendas. As outras

por serem inviáveis e outras por

motivação técnica não serão

acatadas", adiantou Lesmann.

..

_�

O PPA é resultado de um

,planejamento que define os

macro objetivos e as diretrizes que
nortearão a administração nos

próximos quatro anos. Tempor
base o plano de governo divul
gado no período de campanha
eleit�ral e também as propostas
apresentadas pela comunidade
em duas audiências públicas,
realizadas pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL) emmarço. No PPA
se planeja quatro anos e se

executa três, já que no primeiro
ano de governo a administração
sempre executará as ações
deixadas pelo antecessor.

, Lessmann é relator do projeto

Vereadores' criticam o projeto .
da reforma administrativa

}ARAGUÁ DO SUL' ,_

Encaminhado pelo prefeitoMoacir
Bertoldi (PL) à Câmara de
Vereadores na semana passada, o
projeto da reforma administrativa
já começa a ser analisado pelos
vereadores e a, gerar críticas da

oposição. Além da criação de
secretarias e extinção de outras, o
novo organograma da

administração prevê a demissão de
30 funcionários comissionados, de
segundo e terceiro escalão.

Outro projeto de lei, de autoria
do presidente da Câmara,
vereador Ronaldo Raulino (PL),
propõe a redução do salário do

prefeito, d,a vice-prefeita e dos
secretários municipais. Pela

proposta, o salário do prefeito
passará de R$ 16.174,00 para R$
15 mil; o da vice-prefeita reduzirá
de R$ 8.087,00 para R$ 7,5 mil e o
dos secretários passará de R$
8.229,37 para R$ 6.739,40.
Somadas as cifras, os novos salários
vão gerar uma economia mensal
deR$12.190,79.

, Na semana passada, Raulino
explicou que o projeto atende um
pedido do prefeito e tem como

. objetivo enxugar a máquina
pública, uma das promessas de

campanha de Bertoldi, que

prometeu economizar R$ 500 mil
com a folha de pagamento e outras

ações. Mesmo assim, nos bastidores
fala-se que o prefeito não vai atingir
o objetivo com a aprovação dos dois
projetos, apesar de ter alegado que
já está economizando R$ �OO mil
nas contas da Prefeitura.

O vereador Eugênio Garcia

(PSDB) disse que ainda não

analisou profundamente o projeto,
mas que "está muito aquém das

promessas de campanha do

prefeito". Na opinião dele, toda
esta 'situação é uma "demagogia",

.,;

porque o salário do prefeito, vice e,
secretários 'aumentaram ';

recentemente e agora é surge um

projeto para diminuí-los. "E com o J

,novo organograma reforma criaram ,

mais três secretarias, com salário de
,

R$ 6,7 para cada secretário. Então,'
vai diminuir os gastos emR$ 12mil:

.

de'um lado e aumentar em R$ 20' .j
mil de outro", argumentou.

O vereador Carione Pavanello L

(PFL) também em criticando os

projetos. Na última sessão da
Câmara, ele pediu na tribuna que
a Prefeitura encaminhe à Câmara
o relatório de impacto econômico
e financeiro para aprofundar a

análise da matéria que trata da
reforma administrativa. O líder do

governo, Ruy Lessmann (PDT),
disse que o relatório "não é-peça
primordial que acompanha o,

projeto" mas que vai trazer para o
'

vereador. "Tenho absoluta

certeza, semmedo de errar, que a

reforma administrativa não trará
um real de economia para Jaraguá
do Sul", alfinetou Pavanello.

ARQUIVO CORREIO

Cacá: fortes críticas ao governo

Dez mil em defesa de Lula
.

BRASÍIlA�APolíciaMihtarestima

que dezmilpessoas participamdama

nifestaçãoorganizada pelos principais
movimentos sociais do país na '

Esplanada dosMinistérios em defesa
dopresidente Luiz InácioLula daSilva
e contra a proposta de impeachrnent.

Assimcomo os protestos de 1992

que pediamo impeachrnentdo então
presidente FernandoCollor deMello,
osestudantes estavam comos rostos

pintado; de verde e amarelo, mas não
falaram de impeachrnent. Desta vez,
eles pediram a punição para os

envolvidos nasdenúnciasde corrupção
e defendem a reforma política,
propondo mudanças no fínan-

ciàmento público de campanha.
Osmanifestantesgritarampalavras

de ordem comó ''Ao,ao,ão, abaixo o

. mensalão", e "Éounão é piadade salão
onetodoACM falandode corrupção",
lima referência ao deputadoAntônio
Carlos Magalhães Neto (PFL).
Ó presidente da CUT, João Felício,
resumiu a posição dosmanifestantes:
''Acima de tudo. somos contrários a

golpes.OLulaparanós é o símbolo.A

relação que ele estabeleceu com os

movimentos sociais ao longo de décadas
não nos permite duvidar da
honestidadedele edahistóriadele.Nós
estamos aqui, portanto, dizendo,
apuração sim, impeachrnentnão",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR MARCOS AUGUSTO PORoEUS DE PAULA

Reflexos da crise política sobre
�s instituições econômicas:
Q paradigma da segurança como

tixo do desenvolvimento sustentável

Nos últimos meses, nossas atenções têm se voltado ao Planalto Central,
�ixo do governo do Estado Brasileiro que enfrenta uma das mais nefastas
qrises institucionais da "história da República':Mesmo no auge do processo

�ue levou ao afastamento do ex-presidente Fernando Collor, nunca se

�iu uma teia de corrupção com ramificações tão bem tecidas que
atingissem e dominassem todo o centro do poder Estatal.
A margem da discussão política, que já toma consideravelmente nosso

tempo diário na leitura de jornais, telejornais e nos "papos de botequim;

�roponho-me a destacar a alardeada "blindagem" da economia, já que,

Ijlara alguns especialistas, a máquina produtiva não tem sido afetada pela
drise nos Poderes Legislativo e Executivo.

�entre os muitos fatores que podem justificar a manutenção de um

rlitmo de aparente crescimento, com a permanente valorização do Real e

�anutenção de um elevado superávit primário, pode-se destacar o

�rescente consumo mundial do minério de ferro exportado pelo Brasil e

� manutenção da alta taxa de juros paga pelo país, que estimula a entrada

�e capital especulativo. .

Especialmente no tocante ao último aspecto, estamos novamente

assistindo impassíveis ao amargo remédio já provado e que, salvo juízo
�ais qualificado, nos fetsentir o gosto da recessão por anos a fio. E, diga
$e, recessão significa um ciclo negativo de desenvolvimento econômko,
muito distante do esperado "espetáculo do crescimento':

.

�ogo, falar-se em "blindagem da economia" é história que não se pode
áceitar. A economia não está blindada. Ela está é sem forças de reação,
após ter sido consumida vários anos por uma política recessiva de estimulo

� manutenção de um superávit primário suportado pele.capital
especulatlvo.

.

Fstá certo que manter a estabilidade, mesmo que artificialmente como

ocorre, é importante para a manutenção de uma credibilidade vigiada,
mas não é o caminho para o esperado desenvolvimento econômico.

pe o que desejamos é efetivamente o crescimento da nação, lastreada em

fortes fundamentos econômicos, não há dúvidas de que devemos

pproveitar o momento de reflexão sobre as bases políticas e pr?mover
urna ampla reforma que vise a estabilidade e segurança de nossas

Instituições. É o único caminho possível e independe de partidos ou
I

ideologias. Depende de ação!

IMPORTAÇÕESCONTIDASPELA�RISE INTERNA
.

Apesar do câmbio valorizado, a expectativa de aumento substancial nas

Importações não se confirmou. Um dos motivos para o fraco desempenho
é explicado pela baixa demanda no próprio mercado interno, que se
� --

mostra cauteloso frente aos desarranjos provocados pelo cenário político.
�e, por urn lado, tal fato signifi,ca proteção do produtor quanto à entrada

Ide bens importados, por outro, "pode minguar a possibilidade de

Irenovação tecnológica" do parque industriai brasileiro, como destaca José

[Auqusto deCastro, vice-presidente da AEB (Assqciação deComércio Exterior
Ido Brasil). (Fonte: FSp, B6, 08.08.05). .

iMETADESUP�R�VITPRIMÁRIOÉM.ANTIDA .

[Para o Secretano do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, os resultados

[apresentados pela economia não justificam uma mudança na meta do

!superávit primário (arrecadação menos despesas, exceto juros), dos atuais

:&.25% para 5,1 %, ao menos em se considerando a realidade atual. (Fonte:
;FSP,09.09.0S). ,

eral fato significa mais dinheiro circulando naeconomia, dando um certo
;fôlego para que investimentos possam ser feitos e seja engatada alguma
t!:narcha contrária à estagnação experimentada nos próximos meses.

�NALlSTASAPOSTAM NAMANUTENÇÃODATAXA BÁSICA DEJUROS

�egundo análise de especialistas no mercado financeiro, o ce.nário
�conôrnico-político que vivemos atualmente não sugere um ambiente

�ropício para a redução da taxa básica de juros, ao menos num primeiro
�

,

�momento.

�esmo com a inflação se manter contida, alguns especialistas indicam

�ue os números podem refletir uma inflação acima da meta prevista,
�iforçando CapaM a iniciar a esperada queda gradualmente tão-somente

�à partir do próximo mês. (Fonte: Gazeta do Paraná, 09.08.05). ,

:.Fato é que sem os governos tomarem outras medidas de combate à

�inflação e manutenção do superávit primário, continuaremos reféns da
; política de altos juros deflaqradas há mais de dez anos e que, embora

� tenha mostrado resultados positivos no passado, mostra-se inconsistente

�:ro presente.
tAPARTE:BRASILVENCE DISPUTADA BANANA NAOMC

� OMC - Organização Mundial do Comércio - decidiu no início do mês

1'!pela ilegalidade de uma tarifa impósta pela União Européia sobre a

�importação de bananas de países latino-americanos.
!!Nesta semana, a União Européia deverá apresentar uma proposta de
rtarifa que não viole os princípios do comércio internacional, mantendo-, .

I se o equilíbrio das importações originárias dos países latino-americanos

; e os países da ACP (África, Caribe e Pacífico), que têm preferências tarifárias.
i, '

I MarcosAugusto Pordeusde Paula é Advogado,Mestre em Ciência Jurídica

I e professor de Direito Internacional na UNERJ,

! e-mail:marcos.pordeus@terra.com.br

I't'
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Projeto pedagógico ajuda
alunos na escolha da profissão

ELlS BINI

.... Equipe do Correio
do Povo foi convidada

para falar sobre dia-a
dia do jornalismo

JARAGUÁ DO SUL-A maioria
,

dos jovensque estão terminando
o segundo grau e perto de fazer
exame vestibular têm uma

dúvida comum: qual profissão
escolher. Para ajudar na busca de
uma resposta, a professora de

Língua Portuguesa e Literatura,
Ana Balbina Oliveira, está
desenvol-vendo um trabalho de

pesquisa com alunos do 3º ano
da Escola Estadual Duarte

Magalhães.
Segundo a professora, o tema

"escolha profissional" foi sugerido
pelos próprios alunos, que foram
divididos em grupos, de 'acordo
com os interesses de cada um. A

partir daí, eles iniciaram um

trabalho de pesquisa sobre as

profissões, que inclui levan
tamento dos �ursos superi�res

'PESQUISA

oferecidos pelas instituições de
ensino da região, as disciplinas
que compõem a grade curricular
dos cursos e outras informações
,relativas à preparação
profissional acadêmica.

JORNALISMO - Um dos

grupos demonstrou interesse em -

saber mais sobre a profissão do
jornalista e convidou profissionais
do Correio do Povo para irem

até a escola' falar sobre o dia-a
dia da profissão. Durante cerca

de uma hora, alunos, repórter e
fotógrafo conversaram- sobre a

rotina de um jornal, a divisão de
tarefas, etapas de produção,
métodos de trabalho e outras

questões relativas à profis-são. A
aluna do 3º ano, Luciane
Buttner, uma das mais,

interessadas nos assuntos que
estavam sendo discutidos,
comentou que já-fez vários testes
vocacionais, e que ainda não se

decidiu sobre a sua escolha
profissional.

A professora Ana Balbina
destaca que essa discussão e

pesquisa em tomo da escolha de

I

Repórter Elis 8ini falou sobre rotinas na redação do Correio do PÓYO

fissã bé
'

1 h
: Juma pro issao tam em servem para er e contar istórias para os, '

,

para incentivar a produção de pequenos de la a 4ª séries. E�l
textos e � leitura. Ness� sentido, maio deste ano, ela começou �',' �outro projeto desenvolvido por ela cQordenar:a elaboração de um

é o "Hora do Conto", em que informativo semestral que está' '.
alunos do ensino médio se sendo produzido pelos alunosd�" Im

reúnem numa sala específica 2º grau.
�l

Nove comunidades devem ser atendidas no posto da Santa Luzia
JARAGUÁ DO SUL I

MASSARANDUBA - Foi assinado
ontem o repasse de R$ 25 mil da
Secretaria Estadual de Saúde para
a Prefeitura de Massaranduba que
vai investir em equipamentos para
o Posto de Saúde do Bairro Santa
Luzia. Este é o primeiro posto de '

saúde naquela regrao do

município, que está a cerca de 25

Técnico em énfermagem é uma boa alternativa PI'9fi;��ion�l. �;:
,

,
' r ' " CE�ARJUNK�( o�

JARAGUÁ DO SUL - A São 1.800 horas que garantem ao
L ji

profissionalização das pessoas que formandoumaprofissão cada vezmais
atuam no atendimento básico de necessária aomercado de trabalho, já
saúde é a principalmeta do curso de que a atividade de "auxiliar" de
técnico em enfermagem do Senac, enfermagem está em extinção.
que atualmente tem219 alunos, todos Agrande diferença é que antes, o
com grandes chances de se fixar na auxiliar precisava apenas do ensino
atividade. A maioria já está no fundamental para fazer o curso de

<� mercado de trabalho e faz o curso auxiliar, enquanto o técnico temque

porque desde 2000 o Conselho Re- ter pelo menos o ensino médio
gional de Enfermagem proíbe a con- completo.Na prática, o técnico auxilia
trataçãode auxiliares de enfermagem. diretamente o enfermeiro e tem

"Mas também temos pessoas que condições de realizar desde atividades
resolveram voltar a estudar e outros simplescomoverificaçãodesinaisvitais .

que querem trocarde atividade", afu- até procedimentosmais complexos e
maAlvinice Fritzen,coordenadora do de extrema responsabilidade, como

, CursodeAlimentos doSenac e atual- atual emUTIs (Unidades deTerapias
mente dando suporte ao Curso de Intensivas) enquanto o auxiliar é

TécnicoemEnfermagem do Senac. preparado para ações simples, como
De acordo comAlvenice, o curso

_ prestar cuidados de higiene econíorto
é de dois anos emeio.Aparte teórica do paciente.
e ade laboratório são feitas nopróprio O estudante da última fase do
Senac e a prática, nos hospitais de curso, LourivalBier, estáentre os alunos
[araguádoSul. Para fazerocurso, basta que já estão nomercado de trabalho,
ter 18 anos e ensinomédio completo. mas busca a profissionalização.

quilômetros do centro da cidade.
Ao todo nove comunidades serão
beneficiadas com o atendimento
médico mais perto de casa.

O terreno onde já está

construído o Posto foi doado pelo
vereador Sílvio Scamburi. A
Prefeitura de Massaranduba estima .

que a obra vá custar ao todo R$
120 mil. "Não podíamos aceitar

Começou como atendente aos 18
anos,quandoentrouserviu aoExército.
Percebeuque estavanaprofissão certa
e seguiu adiante. Fezo cursode auxiliar
a assim que terminar o de técnico, vai
fazer o de Técnico em Enfermagem

,

noTrabalho.Bier tem44 anosde idade.

Laboratório do Senac possui todasas condições de um bom aprendizado
De acordo com ele, a exigência de

profissionalização corresponde à

modernização do sistema de saúde da
,

,

cidade. ''Antigamente, os paCIentes J
graves eram encaminhados par: I

,

lSllegrandes centros. Agora,muita co
feita aquimesmo", resume.

que o governo do estado ficasse de
fora de um empreendimento como
este. Apesar do investimento ser

pequeno, nós estamos muito

felizes", disse o prefeito Dávio Leo.
As comunidades de Sete de

Janeiro, Segundo Braço, Braço
Seco, Braço Costa, Braço Direito,
Bracínho, Santa Luzia, Rio Bonito
e Terceiro Braço, têm dois mil

• sar a ser
f habitantes, que. vao pas

, bé 'sdeuma
_ atendidas tam em atrave

d P
, Saúde da

extensão o rograma
'dicoS e

Família, em que me

J:" • ,

os doentes ementermetros VISItam ,

r
"A d

' '

ra o malO
casa. ístâncta e

di to destas
problema no aten Imen

,
' lvidocom

pessoas e ISto Vai ser reso
,

b
" disse a

a conclusão da o ra ,

'k, , .id S neRem e,

diretora de Sau e uza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 17 de agosto de 2005

P LANEJAMENTO

Hlaboração do Plano Diretor
, �

_.
. ,

tem participação popular
ontem aconteceu a

inta audiência pública
�nal para a definição
�Iano Diretor

!JARAGUÁ 00 SUL - Moradores

'OOirfOSCentenário, Vieira, João
Vila LalaM e Santa Luzia se

ni:am ontem na sede da
,

'çáo deMoradores doBairro

� ra para a quinta audiência

'caregional para a formação do ,

�PlahoDiretor da cidade, No

estáoprevistas oito audiências
:casregionais, que servirão de '

as técnicos que vãoelaborar

'I novO Plano Diretor. Por deter-

fi 0odoMinistério dasCidades,
'YQ JI !WC6municípiosbrasileiros devem

'!! ••,revisar e atualizaro Plano

,o�!] Ilrelor, que desta vez deve ser feito

:m'J (J)l1aparticipação popular, o que é
I �'I méllilo, Emoutubro acontece uma
Im,. mnde audiência pública onde
itá

'

d I -

1)' !rão apresenta as as cone usoes
� L d'"

. .

;i[� iallillnasau lenC13S regionais.
De acordo com a técnica do

)'v, �jcleo Gestor, engenheirà SÔnia
01 [anlana Günther, a leitura
'[01 OJIllunitária está sendo feita desde

!K�� o�ciode agosto com a finalidade'
b �; levantar as reivindicações e

J

CESAR JUNKES

Moradores dos bairros Centenário, Vila Lalau, Vieira, João Pessoa e Santa Luzia foram ouvidos

sugestões da comunidadedos bairros
envolvidos para se saber os pontos
positivos, a visão dosmoradores sobre '

.a vida nobairro e também na cidade.
Além dos encontrosregionais, o

Núcleo Gestor tem uma apresen

tação do plano de trabalho para os

empresários da Acíjs (Associação
Comer�ial e Industrial de Jaraguá do
Sul) no dia 22 destemês. Em julho o
plano foi apresentado naCâmara de
Vereadores, naAssociação dosArqui-

tetos e na 2° ConferênciaMicrorre

gíonal das Cidades doVale do Itapo
cu. Ainda estemês oNúcleoGestor

participa, em [oinville, de Oficina

Regionalizada sobre Plano Diretor

Participativo e Regularização Fun
diária, promovida peloMinistério das
Cidades eCaixaEconômicaFederal.

NECESSIDADES - Melhoria
do transporte coletivo, segurança
pública, mais creches, postos de
saúde, agências bancárias e dos

371-7398

Correios, .
telefones públicos e

residências, áreas de lazer,
iluminação pública, pavimentação,
ciclovia e acostamento seguro foram
algumas das reivindicações apresen
tadas pelos presidentes das asso

ciações de moradores. O presidente
da Associação de Santa Luzia, Vil�
marDelagnolo, cita ainda incentivo
ao turismo e umnovo prédio para a

escola Elza Granzoto Ferraz, que,
segundo ele, está precário.

PANORAMA

,CORREIO ECONÔMICO
Queda na indústria
.' \

o nível de emprego industrial caiu 0,6% em junho na comparação
com maio; segundo dados divulgados ontem pelo IBGE. Em maio,
a pesquisa havia apontado estabilidade. Já a renda do trabalhador
voltou a. cair em junho, após ensaiar uma leye recuperação em

,

maio. A queda no rendimento em junho ficou em 2,4% na
"

comparação com o mês anterior. Na comparação com junho do •

ano passado, entretanto, o emprego industrial ainda apresenta
se-mantém com resultadospositivos. O nível de emprego cresceu
1,3%Das 14 áreas pesquisadas, 10 mostraram crescimento no

total de empregos nessa comparação, com destaque para São
Paulo (2,6%) e Minas Gerais (3,6%).0 número de horas pagas
aos trabalhador�s caiu 0,2% em junho na comparação com maio.

I

Em relaçãó a junho de 20Ô4 houve aumento de 1 %. Nessa base
de comparação, o desempenho positivo fOI disseminado em 10
das 14 regiões e 8 dos 18 setores pesquisados.

Queda
A folha de pagamento dos
·trabalhadores da indústria, na
série livre de influências
,sazonais, recuou 2,4% em

junho na comparação com

maio. No mês anterior, a
renda do trabalhador havia

avançado 2%. Em relação a

junho de 2004, houve
aumento de 3,3% na folha
de pagamento e no .

acumulado deste ano, alta de

4,2%.Em Junho, a indústria.
registrou alta de 1,6%.

Weg
Hoje a empresa distribui mais
de RS 20 milhões de -

participação nos lucros aos

mais de 13 mil funcionários.
Em seus cinco parques fabris
.no Brasil, a WEG controla
todas as etapas de sua.
produção, desde a fundição e

a estamparia demetal, até a

esmaltação e a embalagem.

-

Lucro
Às exportações da Petrobras e

o aumento dós preços do

petróleo no mercado
internacional vêm

compensando a decisão da
estatal de não reajustar
combustíveis no mercado

'I

I;
interno e foram responsáveis
pelo aumento de 40% no

lucro semestral da empresa
em 2005. A companhia
anunciou ontem um ganho de "

RS 9,9 bilhões no período,
contra RS 7,091 bilhões entre

janeiro e junho de 2004. O
resultado de 2005 é recorde

para um semestre.

Exportação
As operações de venda ao

exterior geraram um superávit
comercial de USS 900 milhões

para a estatal no segundo
trimestre, quando seu lucro
ficou em RS 4,9 bilhões, com
aumento de' 49% frente 2004.

..

Governo investe na paVimentação
entre Canoinhas e lareUio 'Dias.

A área de injra-estrutura da Regional deCanoinhas também recebe investimentos

importantes do Governo. Uma melhoria é a pavimentação da rodovia que liga
a sede de Canoinhas ao Distrito de Marcüio Dias. Com o trecho asfaltado, alunos
da Universidade do Contestado, por exemplo, têm um deslocamento rápido
e seguro para estudar e ajudar a comunidade com atividades de extensão. Mais
uma obra do Governo de Santa Catarina. Maisum resultado da Descentralização.

1 IA cada R$ 40,00 em compras
o cliente preenche um cupom

. Pql"q concorrer a vâríos
e

: brindes, entre éles 01

relógio de pulso e um

Diq de Lazer no Hotel
Vqle das Pedras com

i qlrnQçO pago', ,

I ,PJrornoção válida de
! 04./08 à 30;08.
Sorteio dia 31/08.

I
, ,

I
• I

I
I

• i
I

Secretaria de Estado do
DasenvolVime.
ReuionalemCanolnh.
,.
SANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

Vargas, 577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

eriência

6 ,m,eses exper;

Falecimentos
Faleceu às 08:30h do dia 14/08,0 senhorWerno Grosklags,com
idade de 61 anos, O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
�------------------------------------------------------�'v

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

,

Um resumo da atuação dos' vereadores nas últimas sessões

AlcibaldoPereiraGuermam - Sobre oprojeto que dispõe sobre o Plano Plurianual do
Município para o quadriênio 200612009 que tramita na Câmara. "Nôs precisamos
devolver até o dia 31 deste mês ao executivo o plano plurianual, a comunidadefez a
.�ua parle. agora está nas nossas mãos. sugiro uma reunião específicapara tratar do
projeto".
Belmor Bernardi Sobre o projeto que autoriza a alienar bens imóveis da prefeitura.
"Concordo, mas se alguns destes objetos tivessem sido leiloados antes, dava para
qproveilar mais. Infelizmente com esta burocracia, deixa-se sucatearprimeiro, para
depois leiloai: Acredito que não vai dar muito lucro, mas o que vier vai ajudai' a
prefeitura e o hospitat',
Luíz.Antênto Chiodini - Destacou a campeonato catarinense de canoagem que será
realizado dia 23 em Guaramirim, "Será atrás do PostoGuaramirim e nós temos atletas
quejá ganharam competições à nivel de estado. fruto de umaparceria com o governo
federal. Participam muitas crianças. que são acompanhadas tambémpelo Conselho
Tutelar".

"

Evaldo João Junkes - Através de indicações pediu a implantação de linha de baixa
tensão da estrada Bananal do Sul, e iluminação pública na Rua Oscar Seter e

Bartolomeu Spézia, "Aquelapopulação está preocupada com aação de válida los, e as
mulheres emoças que vão trabalhar 110período da noite, passampelo localque 'está as
escuras".

.

.�orge Luis Feldmann - Apresentou indicações solicitando para a Vila Carolina a

pavimentação das mas, a abertura da uma rua que dá acesso com a Vila Ristow e um

espaço na escola para as aulas de educação Hsica,"A Associação de moradores e a

professora estão solicitando uma área de 60 a 8IJ 1112 para as ou/às de educação
[isica".,

�()ãODlníz Vick - Solicitou ao executivo aimplantação de um abrigo de passageiros
lIO Bairro Guamiranga. "No entroncamento das-ruas Lauro Zimmermann e Osvaldo
Klein sefaz necessário este obrigo. A construção e simples e vai atender também. os
tnoradores do Poço Grande. Corticeira eEstrada Bananal do SI/r.
Marcos Mannes Comentou aMissão Empresarial que foi a Maringá. "0 modelo de
gestão do municipio paranaense 'só dá certo, porque o executivo, legislativo e

comunidade, trabalham unidos, em Guaramirim ti: preciso trabalhar neste sentido,

jVó,s lemos que ler amo)' pelo llOSIW lugar. é dessa forma que /lÓS vamos conquistar as
flos..�()S objetivos". '"-
i Maria Lucia da Silva Rlchardt Fez uso da tribuna para destacar os 4 anos da
Faculdade Metropolitana de Guaramirim, "A FAMEG é muito significativa para o

rmmicipio, temos qUe valorizar esta instituição que atende a toda região, e tem lima

�lIalidade muito grande IIOS seus serviços, Seus colaboradores desempenham seu

trabalho com muito empenho e dignidade",
: Osni Bylaardt - Solicitou a Secretaria de Esportes que providencie mais
ílumínação no Ginásio de Esportes, "Começou o campeonato de FIIÚal, e tem 8

lâmpadas grandes queimadas, estãojogandopraticante 110 escuro, Aproveito a

'oportunidade para pedir que o selar competente daprefeitura faça a troca das

�âJllpad{ls queimadas na Es/ra1a Jacu AÇlí'.
FIQUE LIGADO! www.cmq.sc.qov.br

irf\
J\!)I

ACâmara vai entregar na final do ano o 'Titulo de Qidadão Fiscalizador" para as

cinco pessoas, que mais vezes comparecerem às sessões do Legislativo, As
sessões são realIzadas� terças e quintas a partir das 18 horas. P(jrtícipel

'

PARALISAÇÃO

Servidores do INSS continuam
em greve em Santa Catarina

MARIA HELENA DE MORAES

� Em Jaraguá, a greve
terminou parcialmente,
alguns serviços foram
normalizados

}ARAGUÁ DO SUL
Contrariando a orientação do
comando nacional de greve e a

determinação do diretor -

presidente do INSS, Valdir
Moysés Simão, os servidores do
INSS e Ministério da Saúde de
Santa Catarina decidiram man

ter a greve e realizam hoje nova
assembléia para definirem o que
fazer.A decisão de continuar
com a paralisação, que já dura
76 dias, foi decidida na segun
da-feira durante asse�bléia
realizada pelo Sindiprevs -SC
(Sindicato dos Trabalhadores
em Saúde e Previdência do

Serviço Público Federal). Um
dos motivos para a conti

nuidade da greve, segundo o

coordenador do Sindiprevs/SC,
Valmir Braz, é que na proposta
do governo não consta reajuste
previsto para 2005 .:

. Na agênc-ia do.·INSS de

J araguá do Sul a greve
terminou parcialmente há uma
semana. Dos 21 servidores,
aproximadamente 12 estão

trabalhando e desde a semana

passada foram restabelecidos os

serviços de auxílio-doença,
acidentes. de trabalho,

,CORREIO TV

do INSS afirmou que a

paralisação iria acabar hoje com
a abertura de todas as agências
e que o atendimento ao público
seria normalizado em até quatro
semanas. Para isso, os horários
de atendimento serão

ampliados em duas horas por
. dia e as agências vão funcionar
nos próximos três sábados (dias

o chefe da agência em Jaraguá do Sul, Marcelo Bello, espera a presença de todos os funcionários hoje
1

Futebol,'
Ainda na Band, Roberto Avallone estreou na hora do almoço, no "Esporte
Total; com média de um ponto.

consultas para pagamento de
béríefícics e remarcação de

perícias para quem já está no

benefício, O chefe da agência;
Marcelo Bello, disse que espera
a presença de todos os

funcionários hoje pela manhã,
mas não garante se eles vão

voltar a trabalhar.
Ontem, o diretor presidente

20 e 27 de agostoe3d�1
se ternbro) .Ain'da de ac'ó'rdíl m

com informações do direto?;'

presidente, durante os dor
meses de greve foram feitos 500
mil requerimentos, o que
representa um acúmulo de 40� j
mil novos processos que serãb U

abertos no período da retomada
das atividades,

Devolta
.

. Márcia Goldschimldt voltou com programa diário na Band, Deu média de
três pontos no lbope,

Renovou
Christiana Oliveira renovou contrato com' a GloQo até 2008, A atriz,

no ar em "Malhaçâo'foi para Gramado para a exibição de "Nossa

Senhora de Caravaqqio? de Fábio Barreto .

Vai ou fica
A estréia do SBT Brasil, telejornalcomandado por Ana Paula Padrão ,1

na emissora de Silvio Santos, marcou 10 pontos de média no

Ibope, com pico de 12, sequndo dados divulgados pela assessoria
de imprensa da emissora. Ó Programa do Ratinho, que ocupou o

horário até a última sexta-feira, costumava dar média de 8 pontos,
No mesmo horário, a Globo liderou, com média de 34 pontos, A
Record marcou 9 pontos, seguida pela Bandeirantes, com média
de4,

Liberdade
o contrato de Kajuru (foto)
no SBT vence em

I

setembro. E pelo que se

sabe, o jornalista ainda
não fot informado se

vai renovar com a

emissora, "Não sei de
nada. Se eu não

renovar, devo
encerrar minha
carreira e voltar para
o interior, para o meio
do mato de onde eu

vim, Não vou
trabalhar em
uma emissora

que eu não

tenha

liberdade';
explicou o

jornalista,

....

!
------------------------------------------------------�----�-�--�--------------------------�----------------.......

Teleton
D�niel e Hebe confirmaram que serão novamente padrinhos do
'Teleton" que será exibido nos dias 28 e 29 de outubro pelo SBT. Maria
Bethânia e Marcelo Yuka (ex-baterista do Rappa) já gravaram
depoimentos. O SBT tem 47 pessoas trabalhando na produção e 60
voluntários se inscreveram na AACD,

Canal fechado
o Multishow produzirá sua primeira série de humor."Cilada" está prevista
para ter quatro episódios e ir ao ar este ano. Escritos e estrelados por
Bruno Mazzeo, os programa mostrarão situações de "roubadas"
cotidianas, como ir à praia domingo ou visitar um shopping lotado,

Historicamente
Filho de Chico Anysio e Alcione Mazzeo, Bruno também é redator de "A
diartsta'Cláudia Rodrigues, a protagonista do seriado, foi, por
coincidência, lançada pelo Multishow num concurso de humor.

Emais
.

A direção do Multishow quer investir em humor, Mas há uma resistência
do mercado publicitário em anunciar durante programas ligados ao

gênero, Isto apesar de a audiência de "Só rindo" ser a líder do canal.

Vai ou fica?
Miguel Falabella tem um convite para passar seis meses em Portugal em
2007 em cartaz com "Submarino': Ele também tem projeto na Globo (o

", seriado "Cá entre nós") e poderá decidir ficar por aqui.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Piloto Jaraguaense querpódio .... ·��i� -. "G;1;!'c;��r?'· ....
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'

'. :<A'·�cíÚi� Jatagüaens€ dEfBiçkrqs� conquistou, no último domingo,
,

..
'

a 3à êiâpa db Canipeonat6 Estadúar em Brusque; o clube ficou com

tapa d V·t'
·

doml go
240pohtosFafreritede Rib dÓ$ul,Lages e Gaspar.Com os resultados

t1ae· .

e I orIa no' om ln.
.

..
�a

..

·

..e.:·q.U.iP.�=a's�ü
..:.m. i.U.,..•...a.· ..

I

.. I.?·.e. f.;�.•.,A.•... ·,�.:•...·.;•.
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..•.;�.·.'..•�.·.�...
o

... !u.·.t.
a

..

-da

••...... c�rnpeti5ão. O.s
atletas

II .... . "ç<?nseg-l;Jlra�, qu��ro tltulo�PÇ�I1��:'ylces e d.OIS terceiros lugares. Os

·Jara�tlàênsesc:à�p.e9�sna'ét�p��qr:arn:Guilherme Bourstheidt (boys
.12' anos e cruízer 1.2 �no,�),}gy:��;;�;Gf<etti (elite woman) e Sebastião
Vieira (cn:fizer4Ó/44 ânosUrp�õ.)dm�gompetição será o Sulbrasileiro,
no iníc'\p. ct�m�s.de:setetpbr�\.�rp;êiádorte (PR).

<, �"';: �/,�"-.:'�'- \, •

::'::._;... t�·,' .'\ .. '.(::�.,,, .;:-.,. :-

'Bomd:e,gôf . i'}'y:;::.Lages noTribunal
, Urna prim�ira:tód�da .,:'.... '; () tlme do Lages pode perder
"recheada Gle gols': 35 ern séJs; " 12 pontos no Campeonato

> ••td������r:lt�����:!���;,�;'.(:�6���:e;s���:�é;�����:UdO
de Ftiiebol. Sete Sénior ; .. ;:,(., ':" Evérton Santos Garroni

.

)k!Torõa"B()m::de'aolá�VE!ja:�9,f)/\ :'irreguláimente nos dois jogos
':". rêsultádos: Seira 947xQ Lu

'

,i, do returno' Brusque e Guarani.
"
..

" :Módas/Mré.ti.�o Enec,. ". O atleta teria que cumprir
Ka�léÍc:he'Maíhás 8xO : �,;:�;;\' :,:':s(J:spénsão de dois jogos, mas

, Amizade,:Bola,: •..... : .V,o'-; cumpriú.soh1ente um, no final'
Supermercado Lenzl/Zapella

'

dei turno. Atualmente, o clube
2 x 2 Borracharta Senem, "Iélgeano está com 14 pontos,

· Auto Mecãnícá AB,F 1)( 4 '
. r/um a mais que o Juventus

Kiferro, Amigos 1 x 3 F,loria�i , ,:';: (somando os dois turnos).
.(.EquiJJ'a�ê��O$/Sa.ntQ., _.'..

.

�".:':" ':'.. � .'

"'.' Antônfoe Alferr,ifr5"��.�i
.

.4>";i.
'

.. Sul-Americana
Arsepum. -r:Ó:

�
reis Jr. ocupa

itaVa colocação
'classificação da

�aClio
)Al!AGuA DO SUL �

o p�loto
e!1.le Kreis Jr. esta confiante

a sexta etapa da Copa Clio,
contece neste domingo em

a .

.

ria (ES). Atualmente ele

aaitava colocação com 26

Segundo ° piloto, as expec
sáaooas, pois ele se adaptou

ao circuito de rua e espera

gulr um pódio. "No ano

ofuimuito bem. Fiquei em
.

amaior parte do circuito,

tive.problemas com freios e

'eiemsétirno", disse Kreis [r,
l'Paraeste ano, ele disse que está

preparado. Para conseguir um
resultado, o jaraguaense
largar entre os-dez primeiros
dos, "É um circuito muito

"

pois qualquer erro pode
dicar a prova toda. Por isso é

recisa ter muito cuidado,
.

cipalmente nos pontos de

� !Npassagem", comentou. Ele
1(iI moarca na sexta-feira para a

iÓ �talcapixaba,

QUARTA-FEIRA, 17 de agosto de 2005

RÁDIO

, '

. !

Começa hoje a Copa Sul

Americana, que é aquela
competição que se

O meiasanti.•sta Ricàrdinho classificam os times que ficam
·

deve ocupare luqarde de 50 a 80 lugar no
: Ronaldlnho GaÚcho hoje no Campeonato Brasileiro. É

também da sorte. Se não errar, o .

amistoso dó BràsiJ eQ'i'lttá �·..e também a competição que
adversário erra e pode te tirar da "Croácia. Já na :zàga,Juan ':., alguns times preferem usar

corrida", analisou. A organização ;'Q'cupa o Jugar, de Roque , times mistos para não

da prova, que é num circuito à ' ')úniQ(..Ropjnhó trêinoU>:!l'1tre prejudicar no andamento do

beira-mar, espera mais de 70 mil 't,�,ôs:r�'sêrv.as,auréinte todo 9'
.

.carnpeonato nacional e outros

pessoas nesse domingo. A prova: "ÚJ�õietll(o'�!Rji)Jjlàldo'formotf"'a":'/ 'usàt'n corno última esperança.
será às llh, com transmissão ao' :_Sd(tp.hf�.dé a;ta'qu��tofl:l' f :;.;i,:�: <l' .É também aquela competição
vivo da Rede Record. Mais detalhes' . :;-A����'19:·�;H�rn��:$�r���s,�é.:;, ,'< \ que. ninguém sabe para que

sobre 0-' piloto Kreis [r no site t.6h1S, de boje.
.

serve.

www.kreisjr.com.br.

, '

. Amistoso , ,

Piloto disse que espera fazer uma boa corrida a exemplo do que aconteceu no ano passadei

Kreis (Pakalolo/Dipil Indústria
Química/Similar/Studio FM/
Romaço Rolamentos/Cosmos
Turismo/Raumak Máquinas/
Uniplast/Vian Consultoria/
Officer/HP) vem treinando
semanalmente com kart, para não
perder o ritmo de provas, Também
faz trabalho físico e tem cuidados
com a alimentação. "Vitória é uma

f �omeça hoje. a terceira etapa
aoCircuito ATJ de Tênis
jARAGuA DO SUL - As quadras

,: Hlube 'Atlético Baependi
11 1ieoem, a partir de hoje, 110

. iktasem busca do título da 3a
I �padoCircuito ATJ de Tênis.

hparticipantes estão divididos
mllcategorias. Hoje, a partir das

i �16jogosabremaprogramação
) �evento.O presidente da ATJ,

�luardo Clavera, disse que o
'

I lumero de inscrições foi o

�flIdo e que esta tem sido a

rMiade participantes em cada
�pa, A competição encera no

, bnmgo, por volta das 17h, com a
, )emiação e uma confrater-
,

.

,

Iaoentre os atletas.
HOje, às 18h, encontram em

�:Augusto Teixeira x Luis
,chado (14 anos), Guilherme
iI!i�alves x Thiago Ronchi (14
�),Francisco Imh�f xWalter

Coral (6a classe) e Américo Coral
x Frank Knaesel (6ª classe). Às
19h jogam: Roberto Machado x

Rubens Pacheco (6ª classe),
Roberto Buzzarello x Leandro
Woitkowski (6ª classe), Egídio

.

Sbardelati x Carlos Coral (6ª
classe) eMarco Moreno x Marcelo
Ludvichak (6ª classe) .

Às oito da noite entra em

quadra: Claus Kirsten x Luis

Santos (6ª classe), Cleverson
Schmelzer x Eraldo Paciello (3ª
Classe), Paulo Huffenuesler x
EduardoClavera (3ªclasse) e João
Depiné x Paulo Gumz. E, por fim,
às nove da noite: AdolarWischral
x Bilton 'Faria (3ª classe), Horst
Beck xMauri Silva (Sênior), Paulo
Hinning x Norli.Martini '(Sênior) .

e Walter Coral x Everton Kraish
. (5ª classe).

cidade muito quente e a gente

perde muito líqüido, Por isso, na
semana da prova, eu mudo as

refeições". ,

O jaraguaense disse que se

identifica com circuitos de rua

porque lembra os tempos em que
corria na terra. ''A dificuldade é

muito parecida. A gente corre com
a faca nos dentes porque depende

, ,
,

,

) ,

,

\ ,
,

julimar@terra.com.br' :

Atletas de Jaraguá passam na,j\��l'�·��,���ta deEstoque
primeira seletiva da seleção " i:,:>: ',"./ .

,.' "," ...
" .

, ;

';i:A',nos��"tr'adlciónàtf.éitâ de, Ponta de Estoque tão .:,
; sa.b,�e,l�iatJ:��flte�9üa,'� a'estã chegando; será nos dias

q32�·�i1,1:ae;�9�s(6,�:t �,"�h:ãode Eventos no próximo
'.final�tt�;rS�écy,'�hâ(d�p�;i�:'Í�Ó dia dos Pais, das 09:00 às

21:9p'f;t}, .,,:i '", ",;0:'; ;,::',
,

' VoC�:,nãO,jl�o�e F>era�r:_o's.preços são irresistiveis e não
'f?sqliJe'ça:j���O:çê'�<S:ta'rá)qlàbórando para as obras

iod�'s'd(Í);
.;

!,\;�!·�,��",.ctê'Jarâg,Úá do Sul.

JARAGUÁ 00 SUL - O atleta da

ADHJ/FME Jaraguá 'do Sul,
[effersonFernandoMaestri (16 anos)
é um dos três atletas de Santa
Catarina que ficam em São Paulo/
SP até sábado participando da

segunda etapa da seletiva que
definirá os convocados para a

Seleção Brasileira Cadetedesta
.

modalidade. Na mesma categoria,
mas no feminino, estáJucelisCristina
Heinen, que já está na fase final em
São Bernardo doCampo (SP).

O treinador da equipe
masculina, EvertonSales, informou
que outros dosi catarinenses Vitor
Provessi Júnior (SCHT/Itajaí) e

Fernando Maboni (Adiee/
Florianópolis) integramo grupo de
30 jogadores que briga p�ra ficar
entre os 16 selecionados integrar o
time doBrasil. De acordo com Sales,
os catarinenses têmgrandeJ:X)tencial
técnico e chances reais de

permanecer na equipe que

representaráoBrasilnoCampeonato
Pan-Americano, a ser realizado de
5 a 11 de setembro, emBlumenau ..

O treinador reforça suaavaliação
lembrando que os três fizeram parte
da Seleção de Santa Catarina
terceira colocadanosJogosBrasileiroS
da Juventude de 2004. "Jefferson é

atleta formado pornós desde a idade
de dez anos, quando surgiu numa
escolinha de handebolmantidapela'
FME", salienta Everton Sales,
declarando estar orgulhoso em ter

um de seus pupilos na disputa por.
um lugar no selecionadonacional.

FEMININO-Também a atleta
da ADHJ!FME, Jucelis Cristina

. '!I;;�:':' •. ', .

:.'.,-::'....
'

..:...

Heinen, está na fase final da briga,,\
J:X)r uma vagana equipe femininá cla,'

'.

Seleção Brasileira Cadete, mas
reunida com 39 concorrentes até
domingo, em São Bernardo do

Campo. As jogadoras aprovadas
'.

nesta seletiva ainda serão submetidas
a um último teste com as 12 atletas

que passaram nas três primeiras
seletivas e que estão na cidade de
Luanda, emAngola, representando
oBrasilnaCopados Países de Lfugua .'

Portuguesa.
.

Aexemplo do timemasculino, a
equipe feminina dispõe de 16 vagas.
em sua composição para disputar o
Campeonato Pan-Americano, em
Blumenau. Além de Jucelis, Santa'
Catarina temmais três representantes
na seletiva feminina: Caroline Possàli
Pereira (FME/Criciúma), Eloisa

Conceição (FMD/Rio do Sul) .e

Julian� Cristini Schuman (FME/
Timbó).

. )',;', i":·_-:,
.

. ,',.' ,,\,.. ". r:.":�._r\ . .;
4:"

'" ," .�,'.I�.-'".:.�t�.,·:_.: ..�.::_.,·:.:;.�:; .:� " ...,',�' :�.\':-"r.''':'
.' O�tions:;(l'vb.edà/ ;1ió 5ul CitJade Industrial,

...
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reaHío'U'.nQ Sábad '. 1'3/08/05, o sorteio de uma

, Moto e duas' Bici�I,;ia" infêlizménte os 10 e 20

t-'11rêNfj'õ�;.,:m�lj;,:16:fa�tà� �rhp+ados, por não ter

,,·,�Z�d����:;:�J{��i�;I'. J�!i�:-n�:�ep�a�o; ;:�
, o n? 59'3:d-a"lot�(iâ}edti;'ál.
"'pedi,mo� 'p�ra'aqueré's'(iU'e adquiriram os bilhetes

,para qliJe nãoJoguem fora, nesta Quarta-feira às

'18:00 horas esteja concorrendo no'vamente aos

.10 e 20 prêmios.. ,.

,'N6s .t,o:mpanheiros do Lions Clube Cidade

"Industrial,agrade,cemos a compressão de todos e

.' a c'ólabora:ç'ão a· àquêles que adquiriram os

•.• bilhête:�'.}>,.:., '.. . Y......
.

.

:'jst�;�0f�:�it;:;:é>unla:colêfb�ra:ção da 19a Campanha
.

:

DaVisãQ E�'�oiar, o'nde é doado óculos pa'ra as

: .�criança5câr�:lÍt�s:HC)';fT1ur1idpio de Jaraguá do Sul.
.',:,
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-I ANIVERSAR1AN1]�S
, ·14/S·
Jandira Rosa Kuhn
Edileusa Danizete Santana
Maria Célia Mateiczh
Chrast
Rainoldo Streber
Marco Otávio Volkmann
Norberto Antônio

Marangoni
Scheila Graziela Schneider
Maira Bakr
Guilherme Hackbarth
Gabriel Hackbarth
Ivan Melchioretto
Mauro Lourenço da Luz
Davi Leonardo Circoski
Taís de Cássia Chaves
Hidianara Vogt
Arlei Juarez S. Schreiber

·15/S·
IIzelore Kohler
Maria Inês Bruns
Elzira Hornburg
Mauro Augusto Minelli
Irene Demathê

Rodrigo Marquardt
João Henrique Keunecke
Eloi Feustel
Horst Sporrer
Gervásio Brych
Lenir Maria Vieira da Rosa
Marcos Hasse
Ofélia Maria Sante dos
Santos
Alessandra Malgarin
José Jair Giovanella
Moacir Spézia
Maria Reckziegel
Thaiana Rafaela Vicente

·16/S·
Camem Dierschnabel
Pastor Anildo Wilbert
Adélia Andreatta
Alcir Roque Ribeiro
Dorcília Keunecke
Dietmar Klemms
Carlos Schmitz

Ademir Roque Popiolek
Elfrida B. Hoffmann

Helga Hanemann
Vilmar R. Stinghen
Rafael ç. Cerpa
Douglas Wagner
Jeferson R. Schulz
Andreia Sulli WoladasCzyk
Anrieta Fernandes
Pulceno
Elisangela Santen

·17/S·
Ivanir Schwa'nz
Ivone Franzner
Arnarlldo Gadotti
Lauren Beatriz B. Krueger
Antônio R. A. de Góes

Schirley, Sandra Wolf
Robson Dorow

Djair Carlos Mayer
Ollvia Glawatzki
Lucimara Stein '

Mario César Conrado'
Antonio da Costa
Nelson João Zoz
Nilton Carlos Lensers
Jonathan Jurck
Cirilo Urban

·lS/S·
lselda Borchardt
Luis Bolduan
Eduardo Emilio Baade
Tânia Mara Zils
Antônio Bona
Andreza Barcellos
Carla Aparecida Lawin

Aparecida de Olivelra R. da

Embelezando a nossa coluna o papai,Vilmar que
trocou idade no dia 16 e a filha Gisela que
completa 21'anos no dia 18."A eles, muita paz e

alegria, é o que deseja a -esposa e mamãe Marli"
,

QUARTA-FEIRA, 17 de agosto de 2005

,fi,:

'Os noivos Sérgio e Josiane recebe'm neste sábado dia'
20, as bênçãos nupciais, na Capela São José, em
Guaramirim. Após a cerimônia os convidados serão

'recepcionados na Arweg

Na foto, Édina Flavia Neckel jum, ,o Com
seu esposo- Luis Carlos, comemor
aniversário no último dia 11 Parabe?U d, .'

. ns OI �

familiares que desejam felicidades

Feliz aniversário Ju! Quem faz essa hornenaqern-desejando
muitas felicidades é o marido Giovani e a filha Thaís

Os fami'liares de Elisa Eggert
-

"Jahn parabenizam pelos 90
anos completados hoje dia 17

Parabéns a Sra. Nelí

Hornburg pelo seu título,

conquistado de rainha na

Sociedade Aliança.
Quem deseja são os familiares

Silva
Gisela Marli Stinghen
Gustavo Fuchter

Solange Schwirkowski
Walfredo Woladasczyk
Jaqueline Junkes

'

Elisabete Rosa
Osmar Russo Martins

I Ideli Marchi
'Vilson Todt
Arno Alberto Hornbuing
Moacir F. Kath

Eduardo Moretti

·19/S·
Glauber Gean A. Theodoro

Tiago Rafael Perin
, Andréia Regina Dias

':,_Cícero Lopés Padilha

Daguimar L.B. Zimermmann
Alei;' Konell

J Ivanildo Karsten
)osiane de Souza,

Gullherrne Manerich

,

'Alexandre dos Santos
. Alceu Strelow
.

Dai��á:.�os Santos Taschner

·2b/s·' "',
.-\ ;. _-' r 'r�'_

- Tamara U�onchl
Aline Nau ,;1(':;
Estefânia Hennemann
Rosane A.P. Buzzi
Janete Vicenzi
Iracema Koch Zocatelli

Renato Ruysam
Camila Andressa Ruysam
Valdelino Priebe

,
.

Francieli Klein
Ismar Antônio Schwartz
Júnior
Lendai Boz
Fernanda Becker

I
Simone Rausis
Artur Outra

I Lauro Vegini ,

I Maurício Bramorski
I Janete Cabral de Oliveira
Rosane Krenke
Orlandina Sporrer

Parabéns e felicidades a Ivanir
'

Schwanz que completa hoje dia 17,
mais um ano de vida. Quem deseja é a

esposa Carln, e os amigos, Nilo, Ademir
e Elzina, Cláudio e Iraci

�h
��

------{,.

Completa 15 aros neste

domingo dia 21, Isabela
, Regina' Schreiber.

Par-abéns e felicidades
dos pais Evair e Márcia

.,;'

No dia 16/08 Elfrieda Hoffmann comemorou
mais u'n, ano de vida, seus familiares lhe

desejam muitas felicidades!

PARABÉNS '

Neste sábado dia 20, comemora aniversário, DirnéJsTarôsio II
Vanin e completa 50 anos. A festa será no Clube AtlétiCO �

Baependi, a partir das 19h30. Haverá apresentações folclóricas, �

canções itallanas.além de comida típicae um bom vinho. ij

CINEMA'Q' -:"'Q' F'uarta e utnta- eira

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

A Sogra
1'4:00 - ,16:00 - 18:00 - 19:45 - 21 :30

A Cruzada
.

" 5:00 - 17:45 - 20:45

r Ouarteto Fantástico
14:30 - 16:45

No dia 15, sancher Soares
Adriano Lombardi completou
20 anos. A mãe Sâmara, os
irmãos João e Sebastião, e os

avós, Tereziriha e Waldori

desejam muitas felicidades

Sr e Sra Smith
1 9:00 - 21 : 1 5
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