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IQUARTA�FEIRAI

CORREIOTV

Madona é convidada para gravar
um musical sobre Evita Perón

- PÁGINA6

N°5.215 R$1,25

- Quarta-feira de AMANHÃ:
. nublada com alquns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora

- Quinta-feira
de sol e nebulosidade
variável com
pancadas isoladas
de chuva

Jaraguá do Sul pode ter aterro de lixo
jeto que pôde ser aprovado hoje propõe que a empresa vencedora de licitação seja responsável pela construção de um aterro para o lixo, que hoje é transportado até Brusque. - PÁGINA 5

HORA DO LANCHE

� escolas municipais de Jaraguá dispõem de uma verduras e legumes. Adriana conta que ao escolher um De acordo com o dir�tor administrativo do Hospit�l São
utricionista, Adriana Braun, que elab�ra uni cardápio cardápio é necessário levar em conta a divisão correta José, Vilson Santin, são 155 cirurgias previstas' para a

�la:nceado para auxiliar no desenvolvimento saudável dos alimentos, já que as crianças precisam de todos os
I região: lIO para Jaraguá do Sul, 11 para Schroeder, 12

!t as crianças. O objetivo, é disciplinar os ,alunos a tipos de nutrientes. Hoje é comemorado o Dia do paraMassaranduba e 12 para Corupá.A previsão é de que
_

colherem os alimentos que fazem bem à saúde como Nutricionista. _ PÁGINA 6 as cirurgias sejam feitas até o firrrdo ano. - PÁGINA 5
APJlAH!r--- � �__ �_�� -'----

I
_

RAPHAEL GÜNTHER

DECISÃO

alwee precisa de vitória para
continuar na Liga Nacional

ara continuar na briga por uma vaga na semifinal da
'ga Nacional, a Malwee precisa vencer hoje o John

e�re e assim provoca a terceira partida.Ontem a equipe
einou em Brusque e acertou a marcação de goleiro '

�aga que foi um dos responsáveis pela vitória gaúcha. A
Iretoria avisa que cerca de 20 ônibus saem de Jaraguá
OSul hoje com destino à Brusque. Eles devem sair entre
7h3Q e 18h, dos seguintes locais: Praça Ângelo Piazera,
Osta Mime da Walter Marquardt, Malwee e Super
ercado Brasão da Vila Rau.lngressos ainda estão sendo
endidos nos PostosMime. - PÁGINA 7

www.studiofm.com.br

DEFESA CIVIL

,
Temporal faz o dia escurecer às

cinco horas da tarde em Jaraguá
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ventos poetem chegar a 100 quilômetros p,ór hora. O
mar ficará muito agitado, com ondas de f:lté 'quatro _

metros. Em Jaraguá do Sull e reqião a previsão é de
chuva paraos próximos dias. _ PAGINA 6

SAÚDE PÚBLICA

Data das cirurgias pelo SUS deve
ser divulgada na próxima semana

INDICADOR ECONÔMICO

""Trabalho remunerado nos Estados Unidos
Empresário americano em Jaraguá do Sul _

palestra sobre o programa work and travei e au pair ,usa,contratação e

orientação
Para: estudantes universitários: ldade: entre 18 a 28 anos; Nível de inglês:
intermediário; Período de trabalhe-de 8 a 16 semanas-entre dezembro a abril
+ 28 dias para turismo; Au pair - 12 rneses; Horários: palestra e orientação -

Data: 01 /09 quinta feira.w�Travel,as 19hs; 02/09- sexta feira ,Au pair e High
schccl.üs.hs: Entrevista para os inscritos - dàs 1" às 1 7hs (O;/Og); Local: Rua
Luiz Kienen, 67, lateral da Reinoldo Rau; Bônus - us$ 50 de desconto na

passagem aérea para quem fizer in,scrição ate 30/08.

Confirmar presença através dos telefones: (47).3700592 -(47) 99695690
.
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OPINIAO

Problemas pendentes
Há uma certa apreen

são na comunidade j ara
guaense em relação a

alguns .proje tos da alçada
direta do poder público
tnunicipal ou que, de
forma indire ta, também

depende de ações da pre
feitura como poder- de
influência política. Neste
caso, exemplo que salta aos

olhos é a chamada ponte
do Portal, construída na

década de 60 e abalada em

sua estrutura por várias"
enchentes e o crescente

fluxo de tráfego pesado. A
ponte' continua sendo a

principal entrada da
cidade, está caindo aos

pedaços, m a's aparente
mente não se vê o governo

municipal .preocupado com

o diagnóstico recente do'

Departamento Nacional de
Infra-estrutura de

Transporte, q Dnit: a ponte
não vai cair e precisa
apenas de reparos estru-

FRASES,

turais. Pode ser, mas não é
a impressão que se tem.

O Centro Vid-a, cuja
inauguração já foi protelada
por várias vezes, mais

recentemente por falta de
verbas que deveríam ter

sido consignadas no orça
mento de 2005, tem nova

data para inauguração,
seria, como o anunciado

saúde apenas com clínicos
gerais, que na prática são

meros' .repa ssador e s de

pacientes. Assunto ainda
não explicado pela secre

taria municipal de Saúde
com a devida clareza. O

transporte coletivo urbano

integrado já está no' papel
há' quase três anos. E não'
,há perspectivas concretas

.... A inauguração do Centro Vida está

prevista agora para 10 de outubro, não se

sabe se em plena capacidade
este semana, no dia 10
outubro. Mas isso não,
garante funcionamento na'

plena capacidade insta

lada. A dúvida é' se todas'
as especialidades médicas
serão ali concentradas,
obrigando moradores de
bairros distantes a se lo
comoverem a grandes
distâncias atrás de assis

tência m:édica dif�ren
ciada, ficando os postos de

de que vá deslanchar a

médio prazo.
O destino final do lixo

doméstico, quem tem

causado despesas extraor-.

dinárias na casa dos mi

lhões de reais como paga
mento a empresa que o

. transporta para o município
de Brusque, é outro as

sunto ainda não resolvido.
Paralelamente a projeto da

administração passada, que

QUARTA-FEIRA, 31 de agosto de 2005

previa a instalação do
Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos na

Tifa do Funil, com forte

oposição das comunidades
vizinhas, e que 'acabou

engavetado, há mais de

dois', anos se discute a

construção de um aterro

regional envolvendo os

Cinco maiores municípios
da região.Nada saiu do

papel até agora. E a sangria
dos cofres da prefeitura de

Jaraguá do Sul continua,
como ocorre também com

Schroeder e Guaramirim.
No caso de pelo menos

três pendências impor-tantes
com soluções ,que cabem
diretamente ao município, já
se passaram oito meses do

ano, tempo suficiente para a

atual administração tomar pé
.da situação e agir, Más, pelo
andar da carruagem, é

provável que 2005 acabe sem

que soluções aconteçam na

prática.

"Houvemuita irritação interna com Dirceu mas agora ela é maior comTarso, ao ponto de j� se

ouvir que ele buscou mesmo foi um, atalho para deixar o Governo"
,

• Dajornalista Tereza Cruvinel, na sua coluna ontem em"O Globoicomentando o ex-ministroTarso Genro desistiu da presidência doPT
para abandonar o barco lulista de vez.

'

/INovo PT" cresce dia
a dia inclusive' em se

I Fatos & Pessoas I
c" Fer�ando Bond

, Florianópolis - Ainda são poucos os

que detêm mandato que admitem, mas
muitos militantes do PT catarinense que
ocupam funções de assessoria, cargos
no Governo 1 são bastante influentes
no partido já estão se bandeando de

,

mala e cuia para outras tendências, que,
não a do Campo Majoritário do,
presidente Lula e do deputado José

Dirceu, que vão lutar pelo comando do
partido nas eleições diretas do próximo
dia 18. Nos bastidores,' o nome .do
petista histórico e respeitadíssimo
Plínio de Arruda Sampaio cresce dia
a dia, ainda mais depois que o ex

ministro Tarso Genro jogou a toalha

por causa da teimosia de Dirceu de

permanecer na chapa do Campo
Majoritário. Como o substituto do ex

ministrá Ricardo Berzoini não mani
festou a mesma exigência de afasta
mento de José Dirceu, muitos militantes
éstão se considerando "liberados'"
também de fidelidade à corrente que
vem comandando o partido com mão
de ferro. As próximas. duas semanas

prometem muitas "surpresas" em SC
com relação ao "Novo PT':

Mídia do Interior
o ministro das Comunicações, Hélio Costa,
recebe hoje as duas da tarde em Brasília a

comitiva de representantes da Associação de
Jornais do Interior do Brasil (ADI/Brasil) e de
associações de ernpresas de rádio de seis
Estados. Além de receber o convite para o 120

Congresso Catarinense de Rádio e Televisão,
que acontece em Chapecó, de 21 a 23 de

setembro, o ministro receberá sugestões' sobre
a política do Governo Federal para os veículos,
de Comunicação do Interior do país.

,

Perto do povo
Para se ter uma idéia da representativa da
comitiva que visita hoje o ministro das

Comunicações, basta dizer que a ADI/Brasil

chega a cerca de 29 milhões de pessoas (18%
da população nacional).Abrange 996'

municípios do Brasil. Representa mais de 1/6
do PIB nacional.Os 74 jornais representados
pela ADI/Brasil abrangem cerca de 3 milhões
de leitores em seis Estados brasileiros,
totalizando uma tiragem diária de 600 mil

exemplares. Já no segmento rádio, as
entidades que estarão no encontro abrangem
um público estimado de 30 milhões.

.
,

Mais cartórios
o deputado Oionei Walter da Silva e o

vereador Jaime l'iIegherbon tiveram
.

,

audiência ontem à tarde no Tribunal de Justiça,
. na Capital, com o desembargador José Volpato
de Souza, vice-corregedor geral da. Justiça.
Trataram da reivindicação do.vereadorpara a

instalação de mais cartórios em Jaraguá do SuL

Armas edemocracia
A Comissão de Segurança Pública da
Assembléia Legislativa começa amanhã o

debate sobre o Referendo/do
Desarmamento com uma audiência pública.
Devem participar representantes da

'

sociedade civil organizadá, tanto dos
movimentos que defendem o .

desarmamento quanto dos movimentos que
.

são contrários ao Estatuto, além de membros
das duas frentes parlamentares que debatem
o tema no Congresso Nacional.
O deputado Dionei, presidente da Comissão,
é defensor do "sim" no referendo do dia 23.
de outubro que decidirá sobre a proibição ou

não da venda de armas de fogo e munição
no Brasil.

Turma do�/Sim"
Também amanhã deve ser instalado na

Assembléia Legislativa o Fórum Parlamentar

pelo Sim no Referendo do Desarmamento,

Esperando o pior
Não há, como negar que depois da

tempestade cujos ventos cheqaram a

deslocar um jato da TAM por mais de
cinco metros há menos de duas semanas

no Aeroporto Hercílio Luz, o medo toma

conta de quem está em Florianópolis
com o alerta feito ontem pela Defesa
Civil sobre o ciclone extratropical que,
agora, deve estar atingindo o Litoral Sul
catarinense e Capital. Segunda as

previsões, o vento pode ultrapassar 100
quilômetros por hora. .. .

'

redacao@jornalcorreiodopovo.com'.br
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SUA OPINIÃO

Educação, ° X da questão PI
IOVE
/ler

6 cenário atual em que vive o nosso Brasil induz lei

a várias reflexões'. Não há dúvidas de qUe
lei
ai

experimentamos um momento de perpleXidade �ei
diante de denúncias que se amontoam nos 1(01
noticiários. ' ��

Mas é fato também de que não se pode analisara Iren

situação atual sem um olhar mais profundo para a

história do nosso País. E fatalmente vamos constatar laí

que muitos fatos vêm se repetindo com peque�as I I11d:alterações apenas no enredo e nos personagens,
I

,

Como educadores, acredit'aremos sempre que a

mudança será possível na medida em que as novas

gerações ocupem o espaço que lhes pertence. Porque I

só através da Educação formaremos cidadãos
comprometidos com a ética, livres do vírus da
,improbidade seja qUal for o seu matiz,
Sob esse aspecto vale refletir um estudo do Banco IMundial, indicando o quanto ainda temos de
avançar.

De acordo com o relatório anual sobre Educação
da Organização para a Cooperação e o

'l.INIDesenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado
pela instituição, o Brasil tem investido menos no A(
ertsino do que México, Índia, Portugal e Irlanda,
cujo estágio de desenvolvimento é equiparável ao pi
do país, Enquanto os mexicanos e os irlandeses CE

aplícam 18% do Produto Interno Bruto (PIB) per �It
. capita por aluno mátriculado, da pré-escola à pós,
graduação, e a Índia reserva 1.6%; o Brasil investe lAR

14% do PIB nessa área. Dentre 45 países, o Brasil áll

d d
Idt:

supera apenas a Fe eração Russa e a In onésia,
ambos com 11%.

Outro dado está relacionado, com a expectativa
de vida escolar, que também cresceu, principalmente
entre os países da OCDE .menos desenvolvidos,
Entre 95 e 2001, Polônia, Hungria e Grécia tiveram

um crescimento de 15%· na perspectiva de

permanência dos estudantes J;la escola, supetandoo
Brasil, onde -cada criança de 5 anos tem,

estatisticamente, a expectativa de permanecer 15,1
anos no ensino formal.

Essa situação coloca por terra um mito que os

políticos costumam 'exercit\1r em seus' discursos, o

deque o Brasil é um país de grande mobilidade socisl el

É claro que as dimensões continentais e a formação Ip:
:Iml

cultural diversa no país, dão a oportunidade de que Im
em algumas regiões a situação seja diferente. Mas újet
comparado com outros países da América Latina, o �

Brasil temainda menos mobilidade.
I

OI
, A principal razão, segundo o Bird, é o acesso à ',�m�UUI

educação, diretamente relacionado às oportunidades 'un
de .asccnsão. Segundo as. pesquisas, filhos de pais 'o
não-educados tendem a se manter também no Otl

mesmo nível, sem a chance da formação básica e da

capacitação profissional. O Banco Mundial afirma c

no estudo que amobilidade social existente no Brasil
J. está concentrada, basicamente, nos Estados mais

desenvolvidos.
Mas é preciso mudar este quadro ..Afinal, não IA

Uipodemos pensar em uma nação soberana sem o

liç
pleno acesso a uma condição básica ao ser humano, I�n

que é a Educação. Quando pudermos ampliar de i

fato as, oportunidades para todos, aí sim, terem'os a '�Ii
certeza de que o Brasil será um país não do futuro,
mas sim de um presente a cada dia mais promissor.

, ,

Carla Schreiner, reitora do Centro ,Universitária rir

de Jaraguá do Sul- Unerj e escreve nesta coluna
a cada 15 dias

, \

d rpo 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no-máxlmo, 35 linhas, e co

. de
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito

aS' �,
fazer os cortes Jxigid05 para adequar,os textos ao espaço, bem corno ç,

correções ortográficas e qrarnaticais necessárias. O
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precaução
verno vai gastar RS 600 milhões no

�endo marcado para 23 de outubro,
,lea comercialização de armas, que

lei proibindo já aprovada em 2003.

a menos de dois meses do evento,

meiro do gênero nos 505 anos da

'coberta do Brasil, campanhas de

rnentares a favor do desarmamento
Jrentam a falta de grana. Empresas
�arndoações a favor da consulta pelo
,das armas e está difícil até abrir

t tas em bancos. E não é pra menos.
ar

""essa roubalheira toda, alguém, l'"

',as ,wdaque o dinheiro desapareça?

QUARTA'-FEIRA, 31 de agosto de 2005 POLíTICA

� Desemprego
Na dinamização do transporte coletivo de
Jaraguá do Sul é a bilhetagem eletrônica,
com passagem única entre os terminais

integrados. O usuário compra cartão

magnético com créditos que, inserido nas

catracas, libera a entrada. Isso significa
dizer que os cobradores serão demitidos,
como ocorreu em Joinville. Em Blumenau,
com dez terminais integrados (e três

empresas operandoj), cobradores
continuam empregados. Lá, a prefeitura
bancou tudo. Aqui, a empresa quer

compensação por investimentos (dela)
previstos no projeto.

� Arribação?
Correm rumores de que O Partido Liberal
(PL) deve ser implodido a médio prazo,
com o afastamento gradativo de suas prin
cipais lideranças nos estados. A debandada
se daria em direção ao recém-criado

Partido Municipalista Renovador (PMRl,
quejá tem registro provisório em São Paulo
concedido pelo TSE (Tribunal Superior
Eleitoral). E que, por trás da nova sigla estaria
o dedo do bispo EdirMacedo, fundador da
Igreja Universal Reino de Deus e do próprio
PL. A deputada Odete de Jesus é' a
principal liderança em Santa Catarina.

mosaico@jornalcorreiodopovo.com,br
B]

� Diferentes?
Aliás, sugestão para um proxrmo
referendo. Deve alguém com curso

superior ter tratamento privilegiado no

cumprimento de pena por estupro, em
cela especial, enquanto que a cela
comum em meio a bandidagem é
destinada àqueles que não freqüen
taram uma universidade? Afinal, o crime,
cometido não é o mesmo? Então, por
que o tratamento diferenciado, resguar
dando a integridade física do "doutor';
quando ambos deveriam estar na mes

ma cela,junto a outros apenados, pagan
do pela monstruosidade cometida?

� Menos mal
Um dos próximos programas habi
tacionais que a prefeitura de Jaraguá
do Sul pretende desenvolver é a

construção de moradias em áreas rurais.

Fala-se em 100 unidades, em parceria
com o governo do Estado através da

Cohab, como forma deconter em parte
o êxodo do campo para.a cidade. Casas
caindo na cabeça de agricultores falidos
é realidade 'que não dá para esconder.
Justamente por causa disso, só a casa

não basta, embora não se deva tirar o

mérito de se pensar neles por esta ótica.

É, afinal-urna ajuda e tanto.

ib

MOSAICOh-INTERINO-----------------�-��
:B

[lo

Do EXECUTIVO

rojeto autoriza concessão do
lixo produzido no município
Administração
põe que empresa
cedora da licitação
strua 'um aterro

IARAGUÁ DO SUL - A

dtura deve abrir hoje o editar
htação para contratação da

esaque será responsável pela
iinação do lixo dpmiciliar
,u.ridot1omunicípio.O projeto
ague autoriza a concessão dos

iças de tratamento e

�nação final dos resíduos
�os foi encaminhado pelo
ieita Moacir Bertoldi (PL) na
siquinta-feira, 25, e está em
'Iise nas comissões, com

�oilidade de ir a plenário para
çãana sessão de hoje.
Ileacordo com oSecretário de '

'nvolvimentoMunicipal, Luiz
doMarcolla, em 30 dias se

ecerá a empresa vencedora,
'passará a operar em 9 de
mbro deste ano, dia seguinte
ínnino do contrato atual. Se o
Ijeta for aprovado, a nova

lesa terá de construir e colocar

operação um centro de
alamento e destinação final de
"nuas sólidos urbanos, o que,
lundo MarcoHa, vai gerar
,

omia para o município, que
terá mais que pagar para

,nsportar o lixo para outro

'cípio.

Desde que o aterro sanitário de
,

Jaraguá do Sul foi interditado pela
Fatma (Fundação do Meio

Ambiente), no final de 2003, a

Prefeitura paga para transportar o
lixo para Brusque ao custo de R$
66,00 por tonelada. Emmédia, são
transportadas 1.800 toneladas por
mês, gerando um custo mensal de

aproximadamente R$ 190mil, se
somados os R$ 120mil para utilizar
o aterro de Brusque e mais R$ 70
mil de transporte e transbordo.
"Estes R$ 70 mil vão desaparecer,
porque não vamos mais ter que

transportar o lixo", afirmou.
Segundo Marcolla, durante

uma "fase intermediária", a

empresa vencedora deverá arcar
,

com os custos de transporte do lixo
até que esteja em funcionamento
um centro de tratamento que, de
acordo com a licitação, deve ser

instalado num raio-de até 50 Km
do município. "Até porque
nenhuma er_npresa consegue
comprar um terreno, conseguir
licenciamento e operar em três

meses", disse. Na opinião dele, o
fato de ter que pagar para

transJ?ortar o lixo vai "acelerar o

processo de implantação de um

aterro aqui".
O secretário disse ainda que o

centro de tratamento será

construído. nos moldes, que a

empresa vencedora definir,
inclusive poderá ser um aterro

sanitário tradicional, o que o

secretário acredita ser a opção mais
viável, devido ao custo de

Marcolla: expectativa de economia de pelo menos RS 70 mil

investimento. O centro, segundo
Marcolla, deverá atender outros

municípios da' região, dentro a

proposta de um aterro regional que
vem sendo discutida há mais de

,

Queremos trabalhar as questões
ambientais em conjunto",
declarou, informando que caberá
aos outrosmunicípios abrir licitação
e que, por estar instalada na própria

dois anos entre os prefeitos.
"Deixamos isto claro no próprio
edital. A gente pensou nos cinco

municípios da microrregião'.

região, a empresa que atuará para
Jaraguá do Sul terá menos custos e

deverá também atender as cidades
vizinhas.

"
" ,

que existe o mesmo interesse em

divers�s muni�ípios do Estado.
Dionei e Negherbon lembraram
que o ex-vereador Gilberto
Gonçalves foi um defensor da
abertura de cartórios na Câmara
de Vereadores, salientando que é
ummomento para as bancadas se

unirem e' mobí lizarern os

representantes de seus partidos na
Assembléia Legislativa.

O vereador Dieter Jansen (PP),
o ex-vereador Gilberto Gonçalves
e o advogado Humberto Pradi,
representando a Associação

, Comercial e a subseção da OAB
(Ordem dos Advogados do Brasil)
em Jaraguá do Sul; também
participaram da audiência.

i' J,

ob

Deputado Ranzolin deixa PP

e se filia este mês no no PFL

BRASÍLIA (CENTRAL DE

NOTÍcIAS REGIONAIS/ADI) - O

deputado federal Ivan Ranzolin

pediu ontem ao Diretório

municipal do PP e comunicou ao

Juiz Eleitoral de Lages, assimcomo

aó Tribunal Regional Eleitoral de
SantaCatarina, o seu desligamento
do partido. Em entrevista àCentral
de Notícias Regionais, o deputado
informou que ainda em setembro
assinará a ficha de filiação no PFL,
a convite do presidente regional do

I

partido, o prefeito do Lages,
Raimundo Colombo, e do

presidente nacional, senador'[orge
Bornhausen. "A data ainda será

definida", disse Ranzolin.
"Eu deveria ter tomado essa

medida já em 1º de maio, quando
o partido resolveu me retirar da
Comissão de Constituição de

Justiça da Câmara por causa da
minha posição de independência
.quanto ao Governo. Me pediram
para ficar, dizendo, que

providências seriam tomadas em

agosto, mas não cheguei a ser

procurado", disse Ranzolin, que
desabafou: "Fui eleito para .ser

,n

'q
oposição aoGoverno e sempre votei q
em minoria dentro .do partido t.)
contra este Governo. Vou para um

:HI
partido onde possa fazer uma

oposição responsável, para ajudar
1(1

o País". Quando o processo de.r!i
desligamento estiver oficializado o

pela Justiça Eleitoral, Ranzolin,Q
também comunicará ao presidente '. r I

nacional do Pp, Pedro Corrêa, ao Ir
presidente da Câmara, Severino: rr
Cavalcanti e ao presidente regionalJ 8
Hugo Bhiel.

•

,

O deputado Ivan Ranzolin_l'garantiu que não convidou
nenhum correligionário para seguir \ I'

com ele para o PFL: "Esta é uma

decisão pessoal e tenho que)

respeitar". Quanto ao seu futuro

político, o deputado catarinense,

disse que pretende "a reeleição:IJmas isto não é uma condição para
entrar no PFL, onde tenho que

conquistarmeu espaço".
Ivan Ranzolin foi por seis vezes

deputado estadual em Santa
Catarina. Foi filiado à Arena

, (Aliança Renovadora Nacíonal),
PDS, PRN, PPR e PPB. (Fernando
Bond)
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II vai permitir a criação de mais dois cartórios em Jaraguá do Sul

r JARAGUÁ DO SUL - Até Jaraguá do Sul enfrehta com a agilidade.
I IlSde outubro, o Tribunal de falta de qualidade e: a demora no O desembargador Volpato
I ça vai encaminhar para a atendimento no cartório da concorda que o município tem

[ � illbléia Legislativa projeto de cidade e frisou que o município 'demanda para novos tabelionatos
I
para desmembrar o comportamais cartórios, visto que � informou-que até o final de

�Iionato de Jaraguá do SuL há municípios muito menores, setembro pretende concluir a

ndo mais dois cartórios no como São Joaquim, que dispõem proposta de desmembramento de
'nicípio. O compromisso foi de mais de um cartório. Ne- tabelionatos nos municípios de

,ado ao vereador Jaime gherbon acrescentou que os Joinville, Blumenau, Florianópolis,
:�herbon (PT), autor da vereadores sofrem pressão da Chapecó e Jaraguá do Sul. O

,indicação, 'e ao deputado sociedade e são constantemente projeto deve ser aprovado" em
�nei da Silva (PT) pelo cobrados porque existe uma sessão do Tribunal e depois
,illbargador José Volpato de espécie demonopólio no setor, que encaminhado para a Assembléia
ila, vice-corregedor geral da prejudica a população. Humberto Legislativa. "Acreditamos que até

, ',liça) durante audiência' Pradi relatou que muitas pessoas meados de outubro esse projeto de
,

ilZada ontem no Tribunal de de [araguá do Sul utilizam serviços lei esteja na Assembléia", disse.
) �ça. ,de cartório nos municípios

'

O deputado Dionei compro-
Odeputado Dionei relatou as vizinhos, como Corupá, Schroeder meteu-se amobilizar os parlamen-
'uldades que a população de e Massaranduba, em busca demais -

"

tares pela aprovação do projeto, já
�

BRASfUA/NANCY ARAÚJO/CNRSC

o deputado Ranzolin (dir.) sai do PP e vai para o PFL

..,
�

Outro diretor interino no Samae "

}ARAGUÁ 00 SUL - O gerente
administrativo do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto), BonifácioFormigari, assumiu
interinamente a diretoria geral da
autarquia na segunda-feira. Ele vai
substituir, até sexta-feira, a vice

prefeitaRosemeireVasel (PIB), que
assumiu como prefeita interina esta
semana, durante aviagemdoprefeito
MoacirBertoldi (PL) aosmunicípios
do interiorpaulista.

Entre os primeiros compromissos
no cargo', que já ocupou
interinamenteoutras vezes, Formigari
participou ontem de uma reunião

para tratardoConsórcioRegional das
Águas, projeto que prevê o

gerenciamento único dos sistemas de

águas e esgoto de [aragúá do SuIS
Corupá, Guaramirim, Schroeder �
Massaranduba. Técnicos do'
Ministério das Cidades estão no:

município durante esta semana para1
elaborar um protocolo, que será i

transformado em projetos de lei nos,
municípios participantes. 'i

O cargo de diretorgeraldo Samae
está sendo ocupado interinamente' .

desde que Jair Alexandre (PTBf
pediu exoneração por conta Clé�
desentendimentos com o prefeito'
Moacir Bertoldi (PL). Segundo a

prefeita em exercício, o cargo ficará,
vago até' que o projeto da reforma
administrativa seja aprovado na,

Câmara de Vereadores, onde tramita;
nas comissões.

'

,
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�cambra
COMEx

:0 Brasil tem salvação?
,

:Esta é um pergunta que deve estar na mente da maioria dos

! brasileiros. O noticiário político-econômico, novamente virou
: noticiário policial. Todos ficamos aguardando a próxima notícia

i que poderá aumentar o câmbio do dólar ou baixar as negociações
: na bolsa. Mas afinal, o Brasil tem salvação? Para responder esta
: pergunta, .deveríamos antes de' tudo, fazer uma auto-análise, e
! responder se a carreira profissional tem salvação? A família? O

! bairro? Os hospitais da Cidade? E por fim, a empresa tem salvação?
: Assim ficou mais difícil? Parece que sim. MaS, quando pensamos
! de forma descentralizada, os problemas parecem que aumentam
: e que geram mais incógnitas a serem respondidas. Mas o que
i tem isto tudo a ver a coluna sobre éomércio Internacional? Tudol

; Partimos do princípio que para atingir-mos o mercado

: internacional não devemos chorar as mazelas governamentais,
: bem como, pará resolver os problemas em casa, no bairro, na
, cidade, primeiramente devemos fazer a nossa parte.
Ou seja, devemos fazer tudo o que esta ao nosso alcance. As

principais empresas de Jaraguá do Sul vem demonstrando bons

exemplos, que para agiar não podemos esperar pelas ajudas
: governamentajs. E, são novamente essas empresas, que estão na
: frente de seus ramos de negócios. Será porque? Outro ponto
: importante: quando existe um planejamento sério, o que as empresas
podem e devem fazer, é realizar um plano de ações pontuais para
que ataquem de forma sistemática e descentralizada os problemas
e/ou oportunidades, atacando portanto as principais prioridades.
Se mercado cambial não esta propício para as exportações neste

momento, reveja os investimentos, se existe ociosidade, treine
internamente o seu pessoal. Se o mercado externo onde você atual',
esta desaquecido, procure a inserção em outros mercados, afinal
tem sido realizado, várias missões empresariais para Europa e Ásia.
Por fim, o Brasil tem salvação, assim como as empresas exportadoras
em dificuldade pelo câmbio desfavorável, o que esta faltando é

planejamento, seriedade e compromisso para com a sociedade,
bons e maus exemplos não faltam, tanto do governo em Brasília,
quanto dos empresários. Portanto, siga os bons exemplos e haja
dentro da democracia e elimine os maus exemplos, (na urna, na

sociedade OU no mercado).
CURSO DE CHINÊS (MANDARIM) NA UNERJ
Interessados em conhecer e aprender o idioma chinês (mandarim)
têm a oportunidade através de curso que o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (UNERJ) estará iniciando no dia 3 de setembro. As

vagas são limitadas e estão disponíveis mediante inscrições gratuitas,
até o próximo dia 31 de agosto, no Serviço de Atendimento aos

Estudantes (SAE), no Bloco A do campus universitário. Informações
pelo telefone (47) 275-8253 ou pelo e-mail extensao@unerj.br.
O curso será ministrado Li Chung Pin, nascida em Taiwan, mas desde
1998 morando em Jaraguá do Sul, onde trabalha como tradutora e

professora de mandarim e é acadêmica de comércio exterior na

UNERJ.O objetivo é oferecer aos participantes, profissionais envolvidos,
em atividades de comércio internacional, e demais interessados, a

;". possibilidade de conhecimento básico da língua mandarim. A
•

atividade terá a duração de três meses, com aulas aos sábados das 8
:� às 11 h15min. Como se trata de um curso 'para iniciantes,
, posteriormente novas etapas serão organizadas, possibilidando
:: ,condições de aperfeiçoamento, a exemplo do que acontece com o

ensino de outros idiomas.
,CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR DA UNERJ PROMOVE
MISSÃO ACADÊMICA AO CHILE
O Curso de Comércio Exterior do Centro Universitário de Jaraguá do

, Sul - UNERJ, promove a Missão Acadêmica ao Chile, a ser realizada
no período de 01 a 11 de setembro com um grupo de 40 pessoas
(alunos do .Curso de Comércio Exterior, alunos de outros cursos de

graduação e professores). Eles realizarão um intensa agenda, como
aulas, palestras, seminários, proferidas por universidades Chilenas
conveniadas com a UNERJ,sendo elas:Universidad Mayor,Universidad
dei Pacífico e Universidad de Valparafso.E, também serão realizadas
visitas técnicas ao Porto de Vaiparaíso, a Duas Rodas Chile e à Vinícola

Undurraga. Esta viagem tem como principal objetivo, proporcionar
ao acadêmicos da UNERJ um diferencial na sua formação, através do
conhecimento da realidade sócio-política-econômica do Chile.
Também é importante destacar, que esta é a 4" viagem internacional

v- que o Curso de Comércio Exterior da UNERJ promove, e que as viagens
�. internacionais fazem parte dás atividades desenvolvidas pelo curso,

sendo oferecidas opcionalmente aos seus acadêmicos.

Julio Cesar da Silva é professor do Curso de Administração -

Hab. em Comércio Exterior da Uner], e Mestre em Gestão

Competitiva - PPGEP/UFSC.
E-mail: julio@uol.com.br
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PINTANDO O 7

teve a preocupação de oferecer o
maior número de cursos aos

interessados em arte.Atualmente a

Oficina de Arte oferece, além de
Arte Infantil, Desenho e Pintura,
Cerâmica" Atelier de Pintura,
História emQuadrinhos, Desenho
e agora Desenho de Moda, com a'

artista plástica Vera Bagatolli. No
total, são cerca de 60 alunos, que
também têm a oportunidade de ter
aulas de História daArte, incluídas
em todos os currículos.

Para os pequenos artistas da

Oficina, o mais importante é a

oportunidade de exercitar o gosto
pelo desenho e pela pintura em um

espaço apropriado, com a orientação
de quem entende do assunto. Todos
os alunos têm o apoio incondicional
dos pais e avós. Isabela Bispo, sete
anos, conta que fez um desenho tão
bom que a avó decidiu colocar na
parede. Já o aluno mais antigo do
curso, PauloCarneiro da Cunha, 9
anos e há três na Oficina, já é

valorizado pelo conhecimento que
adquiriu e já sabe do quemaisgosta:

cursos para todas as idades
Oficina de Arte da Scar oferec, ,

os nove alunos do curso de
Infantil Sentem-se bem pintan
desenhando. "A intenção na

ini

formar artistas plásticos, mas!

�
têm talento. O que importa Sconhecimento e o processo

amadurecimento", resun

professora. ,

ca

-------------------------------------------------------------------------------------------------__.�
Nutricionista elabora cardápio saudável para escolas municipai cal

'iie

'-----�==��--..:auo
Professora Elise é responsável pelas turmas das crianças de 7 a 12a

"adoro a pintura", define Paulo.
Letícia Silvestre é a mais velha

da turma. Tem 11 a110s e muita

segurança ao usar as cores, Já criou
até um personagem, uma ratazana

chamada Clotildi, que ontem

recebia os últimos retoques da

pintura. De ummodo geral, todos

}ARAGUÁ DO SUL - Hoje é

comemorado oDiadoNutricionista,
uma data criada pela Associação
Brasileira dos Nutricionistas para
destacaro trabalho destes profissionais
da área de Saúde, que têm como

função contribuir para a saúde dos
indivíduos e da coletividade. Um

-

destes profissionais emJaraguá doSul
,

é Adriana Braun, responsável pela
elaboração do cardápio das 33 escolas
e 22 Centros de Educação Infantil do
município.

AdrianaBraun é funcionária da
SeçretariaMunicipal deEducação e,
há sete anos, com a ajuda de uma

equipe, elabora cardápios, orienta e

organiza a compra dos produtos
alimentícios que serão servidos para

, as crianças nas escolas e creches. Ao
definirumcardápio, ela levaemconta

a divisão dos alimentos, que devem 'J
ser balanceados e com todos os

'

,
"

a
11

Alunos do CEI Carla Andrei Emmend6rfer têm cardápio balanceado preparado por nutricionista do munlO le�
nutrientes que uma criança precisa " 'pi
para umdesenvolvimenro saudável. dimento às escolas e creches higiene e de manipulação dos Vigilância Sanitária) �ãoexl I
"Tambémprocuramos resgatar alguns municipais,Adriana também auxilia alimentos. De acordo com o fiscal contratação de, um respom' P01
álimentos, comofoiíeito, porexemplo, as 13 escolas estaduais da cidade e' sanitarista da área de Alimentos, técnico ou nutri-cionista. "A�

va !
com o melado, e incentivamos a oito entidades filantrópicas. João Batista de Oliveira, no caso ção são as cozinhas industria�, e�
alimentação saudável, como uso da Outra função do nutricionista é de lanchonetes e restaurantes, a são obrigadas a ter uma asses" I.gi
criatividade", diz. Além do aten- garantira saúde, ensinando regras de Anvisa (Agência Nacional de nutricional", informou. AI

"
.

•.

II I

Acusado de molestar enteadas continua 'na UTI do São José, h:�
}ARAGuÁ DO SUL - Continua

internado na UTI (Unidade de
Tratamento Intensivo) do Hospital
São José o caminhoneiro J.J.A, 40
anos, que 'tentoü se enforcar
domingo demanhã depois de ter sido
acusado de molestar sexualmente
duas enteadas. A acusado tentou se

enforcar com � própria 'camiseta,
quando estava detido na delegacia
deGuaramirim. Por ironiadodestino,'
foi salvo pelo delegadoUriel Ribeiro.
"Decidi falar com ele pessoalmente.
Quando cheguei na porta de cela
ele já estava roxo. Na hora, achei
que tivesse morrido", comenta o

k_

MARIA HELENA DE'MoRAES

� Alunos exibem com

orgulho os trabalhos
desenvolvidos durante
as oficinas

}ARAGUÁ DO SUL - Os alunos
estavam curiosos para aprender sobre
a vida e obra do pintor Claude
Monet na Oficina de Arte, que
funciona no Centro CulturaL A

professora Elise Ossowski ensina os

alunosmais novos, entre 7 a 12 anos.
As aulas deArte Infantil acontecem
às segundas demanhã e sextas-feiras
à tarde. Atualmente são nove

crianças que estão aprendendo a

diferenciar estilos, identificar escolas
e, adquirir conhecimento sobre
artistas plásticos e arte.

Arte Infantil é apenas um dos
cursos oferecidos pela Oficina de '

Arte, que em setembro deste ano

completa 10 anos de atividade. A

proprietáriaMara Oppermann, ao
longo destes anos, afirmaque sempre

.J""

• delegado, que pretende 'instaurar
inquérito porviolento atentado ao
puder, crime que pode gerar de 6 a

10 anos de prisão.
ASSASSINATO-odelegado

Antônio Lucio Godoy continua

investigando o assassinato do
funcionário do Hospital São José

Dionísio Vanderlei Marqual �,"
morto com cinco facada, ai,

encontrado já em estado U

putrefação às 10horas do dia 'ndc
último. Godoy afirmou ontenl Issi

já tem pistas "quentes", masp
"

não divulgar nada para
atrapalhar as investigações

,o0�:I BR:':UPT
1° SORTEIO - lO, DE SETEMBRO - R$15.000'oO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PANORAMAQUARTA-FEIRA,31 de agosto de 2005

CÓRREIO ECONÔMICO,
I,

MUTIRÃO

Cirurgias eletivas pelo SUS

erão feitas até o final do ano

Maquiagem
O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, órgão ligado
ao Ministério da Justiça, multou ontem 32 empresas por maquiaqem
de produtos.Essas empresas, principalmente dos setores de alimentos
e higiene pessoal, reduziram a quantidade de um produto sem

informar de forma adequada o consumidor sobre a mudança na 1 :
embalagem. Entr-e as empresas autuadas, a fabricante de alimentos I :
Nestlé foi a única reincidente e deverá pagar multas num total R$ , :

3,547 milhões.Também foram multadas empresas como a Unilever
. !.

Brasil, a Unilever BestFoods Brasil r Danone, Akari Kraft Foods Brasil, . i
Procter & Gamble, Adria, Carrefour e Bauducco r entre outros.As

, ;
empresas ainda poderão recorrer da decisão na5ecretaria de Direto

I :
Econômico do Ministério .da Justiça. O prazo para apresentação do
recurso é de dez dias após a notificação das multas.

CESAR JUNKES

Maternid�de São José, Vilson
Santin, são 155 cirurgias previstas
para a região: 120 para Jaraguá do
Sul, 11 para Schroeder, 12 pará'
Massaranduba e 12 para Corupá.
Estas cirurgias serão divididas entre
o Hospital São José e Jaraguá. Em
Guaramirim a lista consta de 2 I
nomes e as cirurgias serão feitas'no

J

Hospital SantoAntônio.
Ainda de acordo comSantin, o

preço pago por cada intervenção é

de R$ 500,00. A diferença, caso o
valor ultrapasse os R$ 500,00, será
pago pelo Hospital. Na semana que
vemSantin pretende se reunir com

os médicos para definir o início das

cirurgias, mas a intenção e realizar'
todas até o final deste ano.A região
tem direito a 191 cirurgias.Amaioria

delas é de vesícula e adenóides, A
verba fot liberada peloMinistério da
Saúde emmaio. deste ano.

a próxima semana
, estabelecido o

.

zo para o início

cirurgias
) :

Compra
o Magazine Luiza comprou a

rede Kilar que possui 15 lojas
na região da grande
Florianópolis. O valor não foi
revelado.Em abril o MagaZine
Luiza comprou.a rede Madol e

as Lojas Base. Desde 10 de

agostoas 12 lojas da Madol
passaram a operar como

Magazine Luiza em Joinville, /
em Balneário de Camboriú,
Jaraguá do Sul, Blumenau, Itajaí,
Brusque e São Francisco do Sul.

EUA
As Bolsas americanas
fecharam em queda ontem

com investidores
conhecendo as

conseqüências da passagem
do furacão Katrina pelo país e

o petróleo batendo novos

recordes. Houve redução da

capacidade de refinarias,
.prejulzos para hotéis e

cassinos. Seguradoras
registraram danos superiores
a US$ 26 bilhões (R$ 62 '

bilhões),

/.RAGuÁ Dq SUL - Todos os

'entes da microrregião da
.

que estãona lista de espera
fazerem cirurgias eletivas pelo
(SistemaÚnico de Saúde) já
mficar descansados porque a

'0 com os nomes das pessoas
tradas e dos tipos de inter

Iões que serão feitas já está

Jo enviada aos diretores
12, . istrativos dos Hospitais que
de rrestar o serviço.
t J De acordo com o diretor
I anu

inistrativo do Hospital e Transição
As Lojas Base; cuja
administração o Magazine
Luiza assumiu em 10 de agosto,
passa por um período de

transição. A marca Base será
mantida em todas as suas 67

unidades, mas a mudança
definitiva para Magazine Luiza
acontece ainda neste

ano.Como todas as outras

compras, a tendência é que
todos os funcionários da Kilar

sejam mantidos.

Santin, do São José, define inícios das cirurgias semana que vem

Petróleo
o preço do petróleo voltou a

bater recordes, tanto durante
a sessão como no

fechamento de negócios na

Bolsa Mercantil de Nova
York.O barril fechou cotado a

US$ 69,81 -recorde para
, um fechamento - e durante o

dia atingiu os US$ 70,90 -

'

maiór valor j-á registrado pelo
petróleo em Nova York.

sociação Médica de Jaraguá do Sul elege nova diretoria
·ume

I",.
..

S AAs
. -

I"""GUAOO UL- sociaçao
ca da cidade escolhe hoje a

diretoria.A chapa, de consenso,
cabeçadà pelo obstetra Jean
o Lucht, que vai presidir a

,ElG� ação durante um ano emeio

,

' utir da posse, marcada para
rooAvice-presidência fica com
troenterologista Luiz Carlos

Bianchí. Omandato é de três anos e
os dois candidatos combinaram de
dividir o tempo.Ele's vão substituir a
atualdiretoria, presididaporAntônio
Scaramelo.

Depois de Jean, assume Bíachi,
que tem 52 anos de idade e está em

.

Jaraguá do Sul há 25 anos.A eleição
acontece durante todo o dia de hoje.

São quatro UITlaS disponíveis para os
votos de aproximadamente 120
médicos.As umasparavotaçãoestarão
nosHospitaisSãoJosé eJaraguá, sede
da Associação Médica e Hospital
SantoAntônio, emGuaramirim.

Aumentar o número de
associados e promover eventos que
venham a congregar os profissionais

da área médica são propostas dos
candidatos. De aéordo comBianchi,
os associados representam 75% do
total de médicos que atuam na

região. "Queremos que todos façam
parte da Associação", enfatiza
Biachi, que anuncia ainda a

, realização da Jornada Médica e a

criação de um site.

onferência discute a capacitação na áreada Saúde
..Educação é prioridade na

Regional de Brusque.
RAPHAEL GUNTHER

,

e da Secretaria Regional de
volvimento promoveuontem,

�alão da Igrej a da Paz, a 1 a

erêncüiRegional de Gestão do
ho e da Educação na Saúde,

.

docerca de 120participantes"
're secretários de Saúde e

resentantes dos setores de
lância Sanitária, hospitais,
tórios eUniversidades da região.
nte de Saúde da SDR, Aline -

.

rdi, especialista em Saúde,
.

.destacou que o foco principal
a formulação de propostas

Inid rentes à fotmação e capacitação
.. profissionais .da área e sua

eXlu" idad 'As, açao as necessi a es atuais.
Im

.

�e
POstas levantadas serão

. \�mente discutidas na
a�,

erênciaEStadual, a ser reàlizada
;e,' !.agesnopróximomês de óu�bro.

A gerente de Saúde destacou
, "oprofissional,qualificado toma-

um multiplicador' de

hecimento", mas que muitas
ual

I "a falta de um funcionário no
da! 'al de trabalho tumultua o

lo diinento e a qualificação acaba
lia �do em segundo plano, pois o

fi)
.

ional fica impossibilitado de
irei

.

pardas atividades vol�das para
I pacitação". Ela ressaltou ainda

a legislação está mais rígida

Cerca de 120 representantes da área de Saúde participaram do debate

quanto às atribuições de cada

profissional emsua função. ,

A palestrante Gladys Benito, .

Mestre emEnfermagemAssistencial,
DoutoraemEngenhariadeProdução
e professora do Curso de Mestrado
em Saúde e Gestão do Trabalho da
Univali (Universídade do Vale do

Itajaí), abordouo tema "AGestão do
'Trabalho e os Novos Desafios na

Educação para a Saúde". De acordo
comAlineMainardi, aUnivali éhoje
"ummodelo para o país na formação .

de enfetmeiros". O diretor-geral da
SDR,NilsonBylaardt, que já ocupou

o cargo de Secretário da Saúde em
Guaramirim, comentou que, .em

1997, quandoestava à frentedapasta,
foicriada umaEscoladeEnfermagem
no município. "Isso foi necessário

porque não tínhamos ninguém
capacitado". Segundo ele, na época,
das 80 pessoas capacitadas para a

função, 60 eram de Jaraguá do Sul.
,A realização daConferência em .

. Schroeder faz parte do programa de

descentralização do governo do.
'Estado. "Queremos tornar a.

capacitação acessível a todas as

regiões", disse a gerente, de Saúde.

Em dois anos e oito meses; R$ 6,2 milhões já foram aplicados em educação na

Regional de Brusque. O investimento asseguroumelhoriaspara todas as unidades
. de ensino da região. Uma delas é a Manoel Vicente Gomes, em Major Gercino.
Cerca de R$ 940 mil foram destinados à construção da nova escola, que oferece
à comunidade nove salas de aula, sala de leitura,pátio coberto, sanitários para

'
.

portadores de deficiência física entre outros benefícios. É o Governo de Santa

Catarina acreditando na educação em todo o Estado.
I .

eclaração de isento começa amanhã
DA REDAÇÃO - A declaração

r
lal de Isento de Imposto de

começano dia 1º de setembro
'ai até o dia 30 de novembro. A
�ãodaReceita Federal é de que
Iliilhões de contribuintes farão a
laração apenas no estado de

rendimentos de até ,R$ 12.696 em

2004.
Quem não fizer a declaração fica
como CPF irregular e fica impedido
de abrir conta bancária, fazer

crediário, rirar passaporte e participar
de concurso público,

SantaCatarina, noBrasil, o número
deve chegar a 60milhões.
A declaração pode ser feita nas

agências bancárias, casas lotéricas,
Correios· e Internet no site:

www.receitaJazenda.gov.bt Devem
declarar as pessoas que tiveram

Secretaria de Estado do
.

DesenvolVimento
Regional em Brusque

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funcione na Rua Getúlio
Vargas,577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

xpenência

Fa Iec lrnen to 5
F�leceu às 09:30h do dia 29/08,a senhora Marliane Pasch,com
idade de 32 anos. O velório foi realizado na Capela Morturia da Vila

r'

Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.. ..

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

Neste informativo o leitor terá um resumo da atuação dos vereadores nas últimas sessões.

E"aldo João·Junckes - Realizou visita ao Cemitério Municipal junto com outros

vereadores e constataram a necessidade da construção de um abrigo ou uma gruta no

local. "As pessoas que vào até o cemitério costumamfazer suas orações, e lião tem um

a�rigO, nós estamos sottcuando que ali seja construída uma capela oI/uma gruta, para
que estaspessoas nõofiquem no solou nachuva",

.

Osm Bylaardt - Cobrou da Secretaria de Obras a colocação de escoras para conter um
.desmoronamento na Estrada Bananal do Sul. "O secretário Valdir Vick esteve na câmara

e: disse que em poucos dias estaria colocando novas escoras para conter um

desmoronamentopréxímp a propriedade do SI: Pedro Pawlack, e ainda não colocou, a
estradaestá cedendo e oferece riscopara os transeuntes",
Maria Lucia da SlIVll Richard - Lembrou a todos o verdadeiro papel dos vereadores,
législer e fiscalizar. "Ofato de estarmos cumprindo com a nossafunção não quer dizer

que não queremos o bem do nosso municlpio. Prejudica o município quemfica colado
diante das irregularidades e injustiças. Opovo quer trabalho, e nós estamosfazendo Ó
nosso".
LuizAntônio Chiodini - Aproveitou a presença da equipe do Setor de Bcm-Estar Social
em uma sessão da câmara para elogiar o atendimento prestado pelas assistentes sociais.
"O número de atividades que vocês prestam é bem maior do que IIIl1ilOS pensam efoi
comprovado isso, acho que a transformação do setor para secretaria seria mui/o

importantepara ()municiplo",
Alcibaldo Pereira Germann - Solicitou ao executivo que viabilize recursos para a

Associação de Bananicultores de Guaramirim, "A bananicultura é o seg"...idoproduto de
expressão comeroial e social e passa por uma situação dificil. e ela 056 vai ler sua

recuperação sé tiver organização, por isso é queprecisamos ajudar a associação na

aquisição de equipamentos e custetodasattvidades".
�ari:os Mim.nés - Comentou um termo de denúncia que foi enviado parao legislativo
onde uma senhora reclama de Irregularidade cometida pela prefeitura. "Dizer que isso é

grave, a pessoapagou U!lI exame,pedirampara arar um recibo em nome daprefeltura.e
ela nãofo! indenizada. Epreciso apurar ofato, vamosmandar a denúnciapara oprefeito
para eleprestarosdevidos esclarecimentos ".
-{oão Diniz Vi.ck - Encaminhou ao setor competente a colocação de' postes com

luminárias no cruzamento da rodoviaBR 280 entre as ruasProfessora IreneRosa daSilva

TomazcUi e a Rua Bonifácio Bento de Azevedo. "A escuridão 110 localdificulta o acesso

daspessoas quepassamporalipora sedirigiraosbairros Escolinha eCaixaD'água ,já
aconteceu acidentes. e isso liãopodese repetir",
Jorge Luís Feldmann - Está aguardando junto com as outraspessoas que residem ao

longo da SC 413 as melhorias para essa rodovia. "Quero destacar aqui o ato
reivindicatório feito pela associação de Moradores da Vi/a Brumuller pedindo li.

roçada, placas dR.'smalização, taxões, trevo de acesso e uma lombada eletrônica. A

roçadajá estásendofeita, masprecisamosdasoutrasmelhorias".
Belmor Bernardi - Falou da preocupação do setorprodutivo de Guaramirim coma crise

. que enfrenta os bananiculrorcs. "Nós da Câmara de Vereadores e lodo o município
estamospreocupados com osprodutores de banana, eu vejo que eles vão passarporuma
grande dificuldade e issopoderá trazer um grande prejuizopara o nosso municipio.
acho que tem que se uniropoderexecutivo e tegislativopara apoiarestesprodutores",

FIQUE LIGADO! www.cmg.sc.gov.br
Todas as quartlls e sel(laS'ofelraSl/oc!l poderá acompanhar um resumo das sessões

da Câf'!1àra de Vereadol'é$ na R,dlo Comunitária FM 104,7 as12�1�roi"1lIos.

Ciclone extratropical chega
quinta-feira em Santa Catarlm

CENTRAL REGIONAL DE NOTfclAS

� Chuva e ventos

fortes causaram muitos

estragos no estado,
situação pode piorar

Patrícia Gomes CNR/ADI
Florianópolis - O ciclone extra

tropical que deve chegar no Estado
entre quinta e sexta-feira ainda está
em formação na costa do Rio
Grande do Sul e no.Sul de Santa
Catarina. AB chuvas, ventos fortes e
o granizo que atingiramváriospontos
do Estado até agora são reflexos de
uma frente fria que atua sobre Santa
Catarina. Com a influência do

ciclone, as chuvas serão intensi

ficadas e os ventos podem chegar a
100 quilômetros por hora. O mar ,

ficarámuito agitado, com ondas de
até quatro metros .. Até agora, 15

municípios catarinenses já foram
.

impactados pela frente fria que
entrou pela região Oeste e Planalto
Serrano. 'Em entrevista coletiva na
tárde desta terça-feira (30), o

capitão Márcio, gerente de

Prevenção da Defesa Civil, e a

metereologístaGilsâniaAraújo, do
Centro de Informações de Recursos
Ambientais e deHidrometereologia
de Santa Catarina (Ciram/Epagri)
deram informações a respeito das
ocorrências climáticas que têm

afetado o Estado. "Geralmente

registramos até oito ciclonespor ano.

Então, a ocorrência desses é normal.
O que não é normal é a intensidade

ALERTA

A' chuva foi forte ontem em Jaraguá do Sul, a previsão para hoje é de chuva com intervalos de sol

deles", destacou Gilsânia. Ela
acrescentou que a força dos ciclones
pode ter aumentado em virtude do
aquecimento de dois graus acima da
média das águas próximas à costa.

Segundo ametereologista, o ciclone
vai se deslocar pelo litoral Sule se
manterá semi-estacionado próximo
a ele entre quinta e sexta-feira,
intensificando chuvas, ventos e a

ocorrência de granizo.O capitão da
Defesa Civil orienta que as pessoas
evitem ficar próximas a árvores

grandes, postes de fiação, outdoor e'
estruturas que se movimentem

durante a ocorrência de' ventos
fortes. Não passar em pontos

. alagados, uma vez que é comum

quedas, em' bocas-de-lobo e

motoristas passarempor pontes que
já foram danificadas. Além disso, a
recomendação é que se evite entrar

no mar e que os embarcações que,
costumeiramente ficam na praia,
sejam protegidas em áreas mais

seguras. A Defesa Civil já registrou
vendavais e chuvas fortes em

Araranguá, Chapecó, Curitibamos,
Lages, São Joaquim, Tubarão,Mirim
Doce, Descanso, São João Batista,
Imbítuba, Ermo e Herval D'Oeste.
Os casosmais graves foram registrados
em Videira - onde houve queda de

árvores, duas Casas destelhadas e duas
interditadas e as famílias alojadas em
casadeparentes - e, emCaçador; casas

também foram destelhadas e as

foram suspensas em virtud '1destelhamento parcial do gináá
esportes daEscolaJoãoSanto

Jaraguá do Sul- O tempo
fica nublado com alguns período
melhoria e chuva a qualquer h
temperatura deve oscilar enu o

mínirnadelSve.arnáximadel g�
Amanhão céu�ontinua cinzai �
não deve chover. O solpode apali I

.

a qualquer momento do dia

temperatura fica entre os 15ºi
24ºC. Já na sexta-feira podem
pancadas isoladas de chuva

temperatura que' está car

gradativamente com a apro
.

da frente fria fica entre 11º e 21'

CORREIO TV

A travessia
No que depender da direção da Globo, "América" será
esticada. Glória Perez tem escrito freneticamente. Ela vem

entregando nove capítulos por semana, em vez dos
tradicionais seis.

Para casar
Reginaldo Faria foi convidado e aceitou entrar em "América"

Ele será Adalberto, urn fazendeiro que vai se apaixonar e se
casar com Mazé. O ator começa a gravar hoje.

Modalidades esportivas
o prestígio crescente de Paulo César Vasconcelos dentro do

Sportv vem causando crises de ciúmes entre outros
..

comentaristas e apresentadores do canal. Ele e Milton Leite

vieram do ESPN Brasil, e, desde que chegaram, o clima não é

dos melhores.
'

Apedidos
São inúmeros os telefonemas de telespectadores à Central de
Atendimento ao Telespectador da Globo pedindo que o bebê

de Soraya (Juliana Baroni) seja de Pedro (Rafael Paiva) em "A

Lua me disse: Os autores deverão fazer a vontade do público

Estréia
Adriane Galisteu queria uma equipe maior para seu programa
semanal no SBT, mas teve que dispensar quatro pessoas da

produção. A loura estréia um programa noturno hoje.

Ta pegandoGuga?
Solteira, Daniella Cicarelli está feliz da vida, mas há quem

garanta que os motivos para os largos sorrisos da modelo são

especiais. Segundo informações do colunista César Gíobbi do
jornal O Estado de S. Paulo, 'Cicarelli tem trocado telefonemas

com seu mais novo amigo, o tenista Gustavo Kuerten, o Guga.

Vítima da violência -.,

A repórter Nadja Haddad, da TV Bandeirantes, foi atingida por U�

tiro de fuzil que perfurou seu pulmão direito, durante a troca df II!

tiros entre policiais e traficantes próximo ao morro Dona Marta,

na noite de segunda-feira, numa favela do bairro de Botafogo,
zona sul do Rio de Janeiro. Nadja, 24 anos, foi submetida a uma

cirurgia no Hospital Samaritano, no Rio. Segundo o boletim eI
médico divulgado ontem, foi necessária a colocação de um tub

re

(dreno) na cavidade pleural para a retirada de sangue e ar,

permitindo, funcionamento adequado do pulmão. A jornalista
está lúcida, sem dor e vai permanecer no Centro de Terapia
Intensiva (CTI) em observação. Não há previsão de alta.

Musical
Madonna (foto) está sendo sondada para voltar a interpretar a

ex-primeira dama argentina Evita Perón, desta vez em um

musical. Os famosos

produtores de teatro
• Andrew Lloyd Weber e

Tim Rice estão

preparando a

montagem da peça
para sua estréia no

West End, em 2006.

Escolheram o diretor
. Michael Grandage, o
coreógrafo Rob Ashford

e o estilista Christopher
Oram para participar do
projeto. A cantora, que
viveu Evita no cinema,
já recebeu o convite,
mas até agora não

conversou com os

produtores sobre sua
participação no musical.

redacao@jornalcorreiodopovO.(Q e,
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VENCER OU VENCER

ESPORTE

ó uma vitóriamantém o sonho

streinos, a equipe
ra aperfeiçoar a
ação do
roTiago

USQUE - Hoje é o diaD para

wee. Em busca do título

da Liga Nacional, o time
Umpensamento: vencer. E

�e precisa para continuar
o com a vaga. Uma vitória

às 2Oh30 contra o John
provoca o terceiro jogo da
e, se esta partida terminar
no tempo normal, o time

ense tem a vantagem do
na prorrogação.
tem à tarde, a equipe
nuou' a seqüência de

ento, principalmente para
,as Iizar as jogadas do goleiro

�de ,d� time gaúc�o. ':�ssa é a

náJi: Jogada deles. FOllSSO que
.

erença no jogo do sábado",
técnico Fernando Ferretti.
ador elogiou o desempenho
gadores nestes últimos

en os, e acredita que eles

�2 guiram corrigir os erros da
a por 6x2 no primeiro jogo -

ifinal. "Também sabemos

Antes.do treino, uma conversa entre os jogadores e a comissão técnica. Vale tudo para vencer

que vamos contar com a torcida
do pessoal que vem de Jaraguá e

da população de Brusque, Isso vai
ajudar bastante", completou
Ferretti.

Leco disse que o espírito da

equipe é outro e que já a fórmula

para conseguir a vitória. "Basta

apenas sermos determinados no

que o Ferretti disse e nos aplicar

Deere não quer. contar
a vitória antes da hora

21i USQUE - Depois de vencer
eira jogo em Tapejara (RS)
1,0 time do.Iohn Deere já

,

u para Brusque, onde está
domingo. O técnico

nho Sananduva elogiou
a estrutura e a quadra da

• UH -inaugurada Arena
d, usada cidade. "É uma ótima
ta, ra, não temos, do que
), mar: Estamos procurando

ra a I
.

âoidr o e enco o. mais rapi o

b
elaotablado".

u '

recisando apenas de um

te para chegar à final, o

dor prefere pensar nos erros
ocorreram na primeira
da. "O trabalho visa a

ção de falhas que vimos no
e ida, para. que elas não se

.

hoje. Mas creio que 'o que
Contará é o emocional dos
ores, principalmente no

doconfronto", analisou. Por
jogadores se reuniram para
aclima de "já ganhou".
nhamos apenas a primeira

a. Nó domingo, assim que
al1\08 à Brusque sentamos

econvers.amos sobre isto",
Ou o técnico. "Acho que a

a de volta será bem mais
'I, pelo fator casa oe também
forrna com que a primeira
ase desenrolou. Mas temos
esultados que nos interessam
el1\08 que jogar com

ligência", disse ainda
duva.
JohnDeere também está em

a de um feito, afinal, é o

,.co eira ano que a equipe de

dentro de quadra. Agora é

fundamental também a união do

grupo, que pode fazer a diferença
neste jogo. O jogador comentou
também sobre

-

os treinos dos
últimos dias. "Temos a consciência
do que está errado e assim ficamais
fácil'pra acertar. Esperamos ver esse
ginásio lotado", disse ainda o

jogador.

ÔNIBUS - A diretoria avisa

que cerca de 20 ônibus saem de
.

Jaraguá do Sul hoje com destino à

Brusque. Eles devem sair entre

l7h30 e 18h, dos seguintes locais:
Praça Ângelo Piazera, P�stoMime
da Walter Marquardt, Malwee e

Supermercado Brasão daVila Rau.

Ingressos ainda estão sendo
vendidos nos Postos Mime.

Robinho está confirmado
como titular pela Seleção

DA REDAÇÃO - O atacante

Robinho vai começar a partida
contra o Chile na equipe titular
do Brasil, no próximo domingo,
em Brasília. O treinador Carlos
Alberto Parreira acabou com o

mistério. ontem, primeiro dia de
treinos da Seleção, e disse que o

mais novo astro do Real Madrid

ocupará a vaga de Ronaldinho,
que está suspenso para o jogo que

, pode decidir a vaga no Mundial
da Alemanha. "Com isso, acaba
essa badalação e a história de

quem vai jogar. O Robinho já
mostrou personalidade, mas

estou preocupado com o excesso

de badalação em cima dele",
disse Parreira, elogiando o novo

atacante.

Desta forma, o técnico da

Seleção reedita o esquema com

quatro atacantes utilizado na

Copa das Confederações, 'desta
vez com Robinho no lugar de
Ronaldinho, que, suspenso,
desfa-lca a equipe na partida. O
zagueiro Juan ocupará a vaga
deixada por Roque Júnior, que
não joga pelá mesmo motivo. O
técnico Parreira confirmou a

Seleção com Dida, Cafu, Juan,
Lúcio e Roberto Carlos;'
Émerson, Zé Roberto, Kaká e

Robínho, Adriano e Ronaldo. O
treinador justificou a escaiação
mais ofensiva com Robínho pela
necessidade de se obter um

resultado positivo na 'partida
deste domingo. "A gente vai

precisar de atletas como o

Robinho para desequilibrar a

defesa adversária. Com o

Robinho, teremos um leque de

opções para vencer este jogo
,decisivo", justificou.

No último jogo da Seleção
(amistoso contra a Croácia) já
sem a presença de Ronaldinho e

Roque Júnior, Parreira optou por
escalar uma equipe mais

cautelosa, com a entrada domeia
Ricardinho, do Santos . .O jogador
marcou o gol do ,Brasil na partida,
mas não, foi o suficiente para

garantir o posto de titular.
O Brasil busca uma vitória na

partida deste domingo para

garantir sua vaga ao Mundial
2006. Porém, dependendo de
uma combinação de resultados,
até um empate pode dar a vaga
à Seleção

o

JULlMAR PIVATTO
L INHA D E FUNDO 11-------------.

Confiança
Essa é a palavra de ordem na Malwee. Até, o clima entre os

jogadores está diferente. As conversas entre eles estão diferentes,
como forma de espantar a pressão pela derrota do último jogo. A
cobrança de cada atleta nos treinos também aumentou. Se eles
entrarem com este clima em quadra hoje, o jogo será outro. A

Malwee corre atrás do título inédito e o John Deere, em sua

primeira participação na Liga, procura o feito inédito de chegar a
final. Quem comparecer, terá a garantia de ver um ótimo jogo de
futsal.

Basquete
Duas joqadores da equipe
jaraguaense de' basquete
foram convocadas para a

Seleção Catarinense Infanto-
,

Juvenil (16 anos), que
representará o nosso Estado
no 14° Campeonato ,

Brasileiro da 1 a Divisão em

Florianópolis. A armadora
Roberta Groh e a plvô.Juliana
Pedri Sasse, de apenas 14

anos. Está última é uma das
maiores apostas do basquete
de Jaraguá do-Sul, pois vem
competindo até em jogos do

juvenil (19 anos).

Guga
O catarinense voltou a jogar
bem. Venceu o' norte

americano Paul Goldsteln na

primeira rodada do US Open
por 3 sets a 1, com parciais
de 6/3, 6/7, 6/3 e 7/6. O

destaque do jogo foi o saque
do tenista brasileiro: 35 aces

na partida. Agora Guga
enfrenta o espanhol Tommy

, Robredo, que venceu o

italiano Daniele Braccialli por
3 a 1.

Titular
Não é só na Espanha que
Robinho anda prestigiado. O
técnico Carlos Alberto
Parreira confirmou o

jogador no time titular da
Seleção Brasileira que
enfrenta o Chile, no
próximo domingo em

Brasília. "Já está definido e

pronto, vamos tr�balhar
sossegados. Precisamos de

,

jogadores de características

ofensivas'; justificou Parreira.

O novo galático ocupará a

vaga de Ronaldinho Gaúcho,
que está suspenso.

".i

1"

'.
o

,-.

Sub-15
Neste fim-de-semana, a

equipe Wizard/Cej/FME
disputa o returno da terceira
fase do Campeonato
Catarinense de futsal Sub15.
A competição acontece no

Centro Social Urbano, em
Blume'nau. Na terceira

posição do grupo M, os
jaraguaenses têm como

adversários: Pinhalense,
AABB/Chapecó e a Apama,
time da casa.

do título da Liga Nacional, I

FATOS

• Rabinho vai ocupar a

vaga de Ronaldinho que
está suspenso no jogo
que pode decidir a vaga
para o Mundial da
Alemanha.

·Titulares: Dida, Cafu, Juan, '

Lúcio e Roberto Carlos;
Émerson, ZéRoberto, Kaká e

Robinho; Adriano e Ronaldo.

.

jullrnartêterra.com.b

Estado de Santa Catarina'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GUARAMIRIM

AVISO DE LlCITAÇAo
Processo Adm. N°.: 4/2005

Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 4/
2005

Tipo: Menor Preço/Por Item
Objeto: AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS.

Entrega dos Envelopes: 13':39 horas do dia Quinze de
Setembro de 200.
Abertura dos Envelopes: 13:45 horas do dia Quinze de
Setembro de200, )

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte "

endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis,
das Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das 13:30 às 16:30

horas, ou pelo fone 373-0247.

GUARAMIRIM, 31 de agosto de 2005

ÉRICA PAUUNO LOUGON
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005

INTEGRATOR - COM0200 Aviso de Licitação
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·0 John Deere também

está em busca de um feito,
afinal, é o primeiro ano

que a equipe, de
Horizontina está

disputando a competição
mais importante do

esporté no País e chegar à
decisão seria algo

'

histórico.

• Depois de vencer o

primeiro jogo em Tapejara
(RS) por 6x2, o time do John
Deere já embarcou para
Brusque, onde está desde

domingo. O técnico Paulinho
Sananduva elogiou muito a

o estrutura e a quadra da

.recérn-inauqurada Arena

Multiuso da cidade.

Horizontina está disputando a
.

competição mais importante do

esporte no País e chegar à decisão
seria algo histórico. "Temos que
ter a consciência de que não

ganhamos nada ainda.
Precisamos jogar com calma e

inteligência, já que de três

resultados possíveis, dois nos

interessa para atingirmos a final",
sentenciou Paulinho Sanan

duva, comandante da equipe,
que tem como dúvida o fixo
Wender que sofreu uma pancada
na coxa direita na partida do
último sábado e segue realizando
tratamento intensivo.
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SOCIAL QUARTA-FEIRA, 31 de agosto de 2005

·2S/S·
Nilton Pedri
Alcides Felix Stolf
Gabriel Kuhn
Vinicius Bublitz
Samuel M. Barreto
Guida Giancarlo Müller
Walter Januário Paupitz
Fabiane Kahn
Mareio Bittencourt
Leia Gisseler
Oswaldo Fodi
'Arno Fagundes

. Johann Mychelle Konell
Neimar Jurck
David de Souza
Daniele Adriana Pedrotti

·29/S·
Hui Barg

. Martins Kinen
Gildete Piazera
Adolfo Alberton
Cândido Osmar Trentini
Anadir Becker

Margarete S. Nascimento

Juiliana Matilde Ribeiro
Helena Hertel
Rosivaldo Bispo de Souza
Denise Zapella

'

Lucas Ricardo Urban '

Rosalía Rosa
Fábio Eduardo da s.

Nunes
Jéssica H. Dallabona
Claudino Lise

·30/S·

Rogério Hauck
Luciene Vorpagel
Nestor Clóvis Machado
Marlindo Hoengen
Sérgio Forlim
Karine da Costa
Silvia Gagielb
Marlindo Hoengen
Antony Gabriel

Zangheline

·31/S·
Alison Muller
Marli W. Borchardt
Ronaldo Raulino
Ivete L. Maba

_
Bruna Duarte
Marcos Aurélio
Steinmacher
Vanildo Pradi
Samuel Chavier da Silva
Lilian Vils
Carmem Krause
Marcos Antônio Dias
Moacir A. Moretti

·1/9·
Isolina Nasato
Victor T. Macejunas
Jacinto tanga
Lauro Pietsch

Felipe Eduardo da Costa
Jackson F. Rosa
Gerson Klein
Olívio Soares
Jerson Weiller

·2/9·
Áurea Rolloff
Marivone A. Correa
Deleon de Vargàs
Angélica Nau

Logan Luan Flores
,

Adilson Cesar Papp
Ingo Reeck
Luis O. Rodrigues
lnfáncia Rosa Alves
João Gilmar Weinfurter
Jaison Tomazelli
Itamar Kasulke
Nicole Grum
Laura Clarice B: Martins
Adirson Heller

"Moacir, nós nos

orgulhamos de
ter você como

pai, esposo e

sogro,
principalmente
como formando.
Parabéns sábado,
dia 27, foi seu

grande dia."

Homenagem das

pessoas quete
admiram, Darci,
Bruna, Alessandra
eAnderson

Aniversaria dia 31, Enir
Flohr Mathias. "Parabéns

-

Vovó Enir!

Casam-se nesse sábado
dia 3/9, o casal, Walter

Vogel e Naiana Souza
Pereira. Parabéns dos pais

,

e familiares

II

Os familiares desejam
felicidades ao casal,
Alfred' e Martha

'

Mohr, que comemora

no dia 1/9, Bodas de
Diamante (60 anos de

união)

Gilcemar aniversaria dia 1/9. "Desejamos a você- muita
saúde e felicidades são os votos carinhosos de sua

esposa Elial1e, e de seus amigos Adriana e, Lindomar . É
na simplicidade dos pequenos g�s�os CJue descobrimos
as grandes pessoas."

Comemorou
idade nova

no dia 30,
Katúcia
Nicocceli
Brock. Os

pais Ivone e

Vinicíus
mandam os

parabéns

Colou grau neste último
sábado dia 27, em .

Administração Habilitação
em -Sisternas de

Informação, pela Fameg,
Marcelo Hintz. Parabéns
da irmã Teima, do
cunhado Ronaldo, do
sobrinho Willian e todos
os familiares ,

Muita saúde e fépara,
continuar. É o que desejam
com muito amor: Edson,
Sandra e a netinha
lsabella."

·3/9·
Edson Spredernann
Célio Bayer
Osmar Laschewitz
Clarice W. Soares Trumseiser
Leila Maria da Costa

Felipe Joarez Zangheline
Ari Ferreira
Marlene Maria Stahl Ehnke
Cladis Viviane Feustel
Ademar Neitzel
Viviane Vegini
Jairo Aníbal W. Martini
Paulo Eduardo Schwaltz
Ivan Lennert

Aniversaria dia 6/9, Jandira da Silva,
sócia gerente do Centro de Educação
Infantil Nina Baby

Comemora idade nova dia 1/9,
M�rliane Maske Prestini.
Felicidades do marido, Elmar, suas
filhas, Drieli, Luana, Dayara, e seu

genro Marcos
'

-----------

No dia 1/9 comemora Idade nova Kethl!
Muller. Os familiares,'a�igos e Jornal Co

do Povo, parabenízam pelo.seu anivers
Felicidades!

C INEMA Quar�a e Quinta-Feira'

PARABÉNS,
Aniversariou dia 24, Daniel Ckorreti. A esposa 0linda1
familiares desejam felicidades.

FELICIDADES
Marlindo Hoengen completa aniversário hoje dia 31,

Parabéns dos filhos e netos.

FELIZ ANIVERSÁRIO
No dia,4/9, Osmar América Eichstadt aniversaria dia 4�

Quem desejam felicidades são os, familiares. ,

Jaraguá doSul- Rua EmílioC. Jourdan
S'ALA 'FILME/HORÁRIO

-

A Sogra
15:ÓO - 17:00 - '19:00 - 21 :00

.����--�--�--�
Penetras Bons de Bico

Sexta a Domingo 14:45 -19:15

Em Boa Companhia
Sexta a Domingo 17:00 - 21 :30

Segunda a Quinta 15:15 - 17:30 � 20:15

Castelo Animado
14:30 - 17:00

'.!

Sr. e Sra. Smith
Sexta a Domingo 19:15 - 21:30

Segunda a Quinta 15:30 - 18:15 - 20:45
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