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A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul - ACIJS, em parceria com a Sociedade

Educacional de Santa Catarina, - SOCIESC, promove, em Jaraguá do Sul, mais um curso de Pós

Graduação. Desta vez de Engenharia de Produção. Chegou a hora de aprimorar seu

conhecimento profissional e atualizar-se no mercado utilizando' as mais novas tecnologias.

Participe desse novo curso e amplie seus horizontes profissionais.

Objetivo: Oferecer subsídios para atualização e especialização no campo da Engenharia de
.

Produção relativo à Tecnologias de Gestão de Produção e Serviços. O curso apresenta as

abordagens integradas e os métodos avançados de Administração da Produção (JIT, TQM/TQC,

TPM, MRP/MRP II, ERPi DRP/DRP II/SCM, MÊS, OPT/ToC, ABM/ABC, EVA, ISO), avaliando o

estado da arte, discutindo experiências práticas e prospectando caminhos.

Público�alvo: Profissionais com formação superior que trabalham ou desejam trabalhar com os

diversos níveis de gerência de produção de bens ou de prestação de serviços.

Carga Horária: 446 h/a.

Programa:

DISCIPLINAS TECNOLÓGICAS
- Sistemas de Produção e Serviços
- Tecnologias de Gestão do Fluxo de Produção
- Tecnologias de Gestão da Cadeia de Suprimentos
- Tecnologias de Gestão de Estoques

.

- Tecnologias de Gestão da Capacidade
- Tecnologias de Gestão de Projetos
- Tecnologias de Gestão de Atividades
- Sistemas de Execuç�o, Monitora.ção e Controle

DISCIPLINAS ESTRATÉGICAS
'

- Estrutura Organizacional e Planejamento Estratégico
- Marketirig e Previsão de-Demanda'

.

- Tecnologia da Informação e e-business
- Serviços: o Foco da Diferenciação
- Logística e Suprimentos
- Qualidade: Novas Abordagens e Ferramentas
- Contabilidade de Custos e Ganhos
- Justificativa Econômico-financeira de Investimentos

DISCIPLINAS COMPORTAMENTAIS
- Pessoas nos Processos de Mudanças
- Inovação e Empreendedorismo
- Comunicação e Trabalho em Equipe

APLICAÇÃO DE CONHECIMENTOS
- Jogo de Negócios
- TCC: Trabalho de Conclusão de Curso

Coordenação Acadêmica:
Prof. Doutor Ricardo Sarmento.
Profa. Célia Regina Bei�o da Silveira - 1ST.

Coordenação Local:
'Prof. Paulo Iolando Santana - Diretor SOCIESC.
Nilson José Dias - SCE Pós-Graduação.

.' -
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Início das aulas: 30 de setembro de 2005.

Horários:
Sextas-feiras (das 18h30 às 22h50);

Sábados (das 7h45 às 14h).
Local das Aulas:

Centro Empresarial de Jaraquá do Sul - CEJAS.

Rua Octavianb Lombardi, 100 - Jaraguá do Sul - se

Valor da inscrição: R$ 100,00. ,
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.Mensaltdade: solicite tabela de parcelamento.. <,

Documentos necessários:
1 foto 3x4, currículo resumido e fotocópias
(diploma, histórico escolar, RG e CPF)

Rua Octaviano IOmbarm" 100
Jaragua doSul • se

Informações: {47} 275-1017
E·�ail: capacifacao@acijs.com:br
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PERIGO NA ESTRADA
.

Duas pessoas morrem
em acidentesnà.região

, I
Dois acidentes na BR 280 �m menos de

24 horas resultaram na morte de duas

pessoas e outra está em estado grave. Em

Corupá, o catador de papel Luiz Borges,
45 anos, foi atropelado no km 76,5 na

noite de quinta-feira. Ontem à tarde, por
volta das 13h30, o. comerciante Vilson
FernandoDornbusch, 53. anos, morreu na
hora depois que bateu o carro em uma

árvore. • PAGINAS'

MALWEEX ATLÂNTICO
,

Ingressos para �Qa,� d� Liga Futsal estão esgotados
G Posto Mime fi�ou Iotado
o'nterPt(l\s 'pessoas

formaram.uma fila imensa

pira [comprar ingressos'
'_ .'

,

(

paia a final entre Malwee e

"

Atlântico. O movimento

.começou as seis da manhã,
massomente às' onze horas

.

os ingressos começaram a

; ser vendidos e em menos

de duas horas já estavam

esgotados .• PAGINAS

ENTREVISTA EXCLUSIVA CORREIO NOS BAIRROS

Moacir Bertoldi fala sobre Moradores do Hio Cerro I

Reforma e rebate críticas e II fazem. reivindicações
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OPINIÃO

Censura, nunca mais]

12,1 OPINIÃO
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A hora de' Severino
Acusado de cobrar

propinas do empresário
, Sebastião Buani, que man
tém contrato de arrenda-

I

menta do restaurante do

C�ngresso, o pre(sidente da

Câmara dos Deputados,
S�verino Cavalcanti, está

cqm sua carreira política
por um fio. Depois de dar

, três versões diferentes para
sel defender das acusações
levantadas contra ele, veio
a confirmação do empre
sário em depoimento na

quinta-feira, de que pagou
R$ 40 mil de um total
exigido de R$ 60 mil para
a prorrogação do contrato.
Se até então a oposição
quase que exigia a 'saída de
Severino do cargo, agora
não defende outra coisa

que não a cassação sumária
do parlamentar, E nesta

linha entra até o pro-,
curador-geral da .Câmara

FRASES

dos Deputados, Ciro

Nogueira, do próprio Pp,
partido do acusado.

Severino, ainda em

Nova York, negou tudo',
claro, como lhe convém até

para ganhar fôlego. Está
sozmho em sua própria
tr in ch e ir a , para onde
obuses estão sendo- dispa-

dente, como a derrubada da
MP 232, mas depois, quan
do estouraram as denúncias
do "mensalão" e de con

'seguir indicar o novo

titular do Ministério das'
Cidades, bandeou-se.

Defensor intransigente
do nepotismo, deu ernpre-

I

gos a seis parentes na Câ-

.� O envolvimento do deputado atinge
até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
que tem nele um defensor intransigente

rados em carga máxima'

desde sua posse no cargo.
O envolvimento do depu
tado atinge até o pre si

dente Luiz Inácio Lula da'
Silva, que tem nele um

defensor intransigente; Ô
antes opositor ao governo
Lula, dissidente da base

pepista aliada que ocupa
cargos na esfera federal,
impôs derrotas ao presi-

mara- acha que cargos de

confiança tem de ser

ocupado por familiares ou

parentes próximos- também
advogou aumento salarial

para os deputados, no que
foi derrotado. Porém, con-:
seguiu elevar a verba de

gabinete dos parlamentares
para R$ 44 mil mensais.

Agor a ; vítima de seu

próprio comportamento

{
,
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escuso, derrapou para a

vala comum, destino indes
viável para os que rezam

por cartilhas tortas. Opi
nião quase unânime entre

os partidos com assento na

Câmara dos Deputados é

de que Buani, o empresário
do restaurante, sepultou
de vez a era Severino.

O consenso é afastá-lo
sem mais contemplações. A
estas alturas quase que há,'

bé
'

tam em', um consenso en-

tre as bancadas sobre quem
deve assumir o cargo. Seria
o de alguém com perfil não
alinhado de forma inc'on�
dicional ao governo, muito
menos de oposicionista que
acabe criando mais

problemas para o Palácio do
Planalto. Tais perfis podem
ser visllalizados em vários

partidos, inclusive entre
parlamentares do próprio
PT.

J

" Do corregedor da Câmara, deputado Ciro Nogueira, descartando um acerto para manter Severino Cavalcanti na Presidência da
.Casa,

"Ninquém vai aceitar qualquer tipo de acordo. Isso é pior para a Casa. O cheque é uma prova
.forte, definitiva. Até o fim da. semana tudo estará esclarecido':

rl
r-
I
{ I Fatos & Pessoas I

'

Fernando Bond .

.

.

.Crlseda lndüstrlajé
afeta os trabalhadores

,

F;lorianópolis - Os problemas enfren

tados pela indústria - entre os mais

g'raves a alta carga-tributária, falta de

atenção do poder público à infra-estru
tura e dólar baixo - começam ii afetar
também os trabalhadores. Pesquisa
realizada com 200 empresas é divulgada
pela Fiesc (Federação das Indústrias)
mostra que o setor produtivo catarinense
tirou o pé do acelerador: houve queda
em' todos os indicadores medidos
mensalmente pela Federação, entre eles

horas trabalhadas na produção e salários

pagos. Os levantamentos apontam
declínio no quadro dé pessoal em julho.
A indústria catarinense reqistrou no

s.étimo mês do ano queda nas vendas reais
de 3,35% em relação a junho. Segundo a

Fiesc, existe produção, mas os gastos
lndustriais estão maiores e as receitas
com exportações caíram. Além da queda
em vendas,' salários e horas trabalhadas,

• houve redução também na utilização da

capacidade instalada. Nas vendas de

julho, os maiores declínios ocorreram em

matérias plásticas, bebidas e material
elétrico e de-comunicação.

Banana namerenda
A banana vai fazer parte do cardápio da
merenda escolar em Santa Catarina. Projeto de
lei do deputado Oionei Walter da Silva já
tramita na Assembléia Legislativa. Além de
incentívar'o consumo de um -produto
comprovadamente saudável e genuinamente
catarinense, o projeto pretende estimular o
setor da bananicultura.

Queda brutal
· Os declínios registrados pelas Fiesc tiveram
como principais motivos a retração do mercado
interno e a queda do dólar. De janeiro a julho, as
vendas da indústria registram queda de 10,84%
em relação ao mesmo período em 2004, com
maiores variações negativas em madeira, papel
e papelão, vestuário e alimentos. Na

·

comparação de julho' com o mesmo mês do
ano passado, a queda é ainda maior: 19,44%.

.
)

Capacidade instalada
Na utilização dá capacidade instalada, a queda
em julho foi de 1,30% em relação a junho. As
indústrias catarinenses trabalharam com um

nível médio de utilização da capacidade
instalada de 83,98%. Nos primeiros sete

meses do ano, a média fica em 85,26%, contra
86,22°io de janeiro a julho de 2004.

.

Moradiaspopulares
A Comissão de Finanças da AL promove no dia

21 de setembro, audiência para debater a

questão do déficit habitacional no Estado .•Estará
em discussão a proposta do deputado Dionei
de criação de uma 'cesta básica' de materiais de

construção. A exemplo de experiências que já
-

acontecem no Rio Grande do Sul e no Paraná, o
depui:ado propõe reduzir o custo de ICMS dos'
produtos essenciais para a construção da casa

própria, incentivando a construção de moradias

populares.
MoacirnoStudio

·
o prefeito de Jaraguá do Sul"Moacir Bertoldi
(PL), é o convidado de hoje do programa
Studio Atualidades Entrevistas.que vai ar das
sete e meia às oito horas da manhã na Studio
FM (99,1). O programa é apresentado por
Albino Flores e Fabiana Machado e

também terá perguntas dos ouvintes
diretamente das ruas da cidade. Ele falará
sobre os primeiros oito meses da

administração, reforma administrativa,
nepotismo, Eleições 2006, nomes que poderá
apoiar para Assembléia Legislativa, crise
política no Brasil, obras e ações para atender a
população, entre outros assuntos.

Weg:festada comunidade
A direção da Weg reúne a imprensa no Museu

na/próxima quarta-feira (14) para fazer uma
apresentação dos eventos que vão marcar os 44

Anos da empresa. Dia 16 de setembro é
aniversário da Weg. A Ação Comunitária já é

esperada por toda região, com atividades

gratuitas de saúde, serviços e lazer. Esta já é a

loa edição do evento, um compromisso
assumido pela empresa junto à comunidade

para contribuir com a qualidade de vida e a

cidadania.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

•
;
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4 de julho de 1976: os EUA
comemoram os 200 anos da
sua independência. Por aqui,
começávamos a sair do auge do

período. ditatorial, . sob o

despotismo "esclarecido" do
general Geisel. A censura

ainda atormentava osmeios de

comunicação, especialmente os jornais da imprensa
alternativa. Estes, porém, não se deixavam calar
facilmente. Muitas vezes ludibriaram os censo�es ,

assim corno nossos melhores compositores, Chico
à frente.

.

Numa sacada magistral, o jornal Movimento ':

(que teve em Sérgio Motta um de seus mais
'i

importantes apoiadores financeiros, no líder do
. grupo autêntico doMDB, Chico Pinto, um dos ma�
significativos sustentáculos políticos, é em Fernando
Gasparian, fundador do jornal Opinião, a grande
inspiração) decidiu "homenagear" os EUA e sua

independência, publicando um artigo especial sobre
a história da Revolução Americana e ., toque de'
gênio! - um boxe com á Declaração de
Independência dos EUA.

.

Quem já leu a Declaração sabe que se trata de 0

um verdadeiro convite aos povos para que tornem 'I

seus destinos em suas próprias mãos. Como nesta i
incrível passagem: "Quando uma longa série de
abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente
o mesmo objeto, indica o desígnio de reduzi-los (os
homens) ao despotismo absoluto, assiste-lhes o

i

direito, bem como o dever, de) abolir tais governos
e instituirnovos".

, I

Pânico entre os censores! Esse conceito

"subversivo" não podia ser publicado. Era uma

provocação falar em abusos-e usurpações! Era uma

analogia sub-reptícia falar em despotismo absoluto!
E, pior, O final era um chamamento à revoltal

Impossível perrmtir sua publicação.
Um jornalista, 'tentando esconder o riso, fez a

pergunta que não queria calar: "Vocês têm certeza
/ I

de que vão censurar um texto histórico, a (

Declaração de Independência, e ainda pot cima dos ' I

EUA?".
Dúvida, angústia, uma azáfama quase cômica.

Por fim, depois de váriàs consultas aos escalões
superiores, a decisão foi pela censura total do texto.

Como sempre fazia, a direção do jornal usava o

próprio arbítrio para contra-atacá-lo, enviando
cartas aos jornais do País e às agências
internacionais .:

Escâitdalomundial! Escritores, como Gore Vidal,
senadores, como Frank Church, grandes jornais,;,
como New York Times, comentaram e ironizaram
o fato.

Fracasso retumbante dos censores! Toda a grande
imprensa brasileira noticiou a censura e, pior '(para
eles, claro), publicou na íntegra a Declaração.
Para Ro�sseau, "a pátria não subsiste sem liberdade,
nem a liberdade sem virtude, nem a virtude sem

cidadãos". Para que esses três pilares da democracia
germinem e vicejem, é vital a livre eXposição às

idéias, a informaçãó-plural emassiva, mesmo que,

por vezes, esse princípio sejamaculado por interesses
polítícos menores, deturpando idéias OU

. supervalorizando eventuais deslizes.
Ainda que falte virtude à liberdade de muitoS

cidadãos, tudo vale a pena quando a alma não é

pequena ...
\

.

o governador Luiz Henrique da Silveira escreve aOS

sábados nesta coluna
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� Ação
das para outubro e fevereiro de

rI1arca , v.,

,006asaudiências publicas para deb,ater
2�. ça-o das calçadas em Jaragua do'
situa
I mo já ocorreu recentemente em

9u I
co ,

I
.

I

enau e Joinville. Em Jaragua, el
Blum ,

,

'c'lpal de 1973, corroborada pelo
rpunl .

, 'd'go de posturas,
de 1988, determln,aaol

ietário d'

a obrigação é do propnetano o
que .

, 'vel. E muitos não respeitam a
Imo ,

lecid
'

I dronização estabe ect ai que agora
� ,

d
. .

ssa a ser fiscaliza a com mais ngor.
� , .

d�isos'derrapantes ou em pessimo esta o

rem causado açidentes com p��estres,
Ispecialmente os idosos e deflcientes.

...
' Desconfiança

o Procon de Jaraguá do Sul, nestes
prlrneiros.rneses da nova administração
municipal, mostra vitalidade. Voltou a

cobrar lei municipal estabelecendo
tempo máximo de espera nas filas e que,
durante bom tempo.foi descumprida por
força de liminar conseguida pela
Fenabran. Agora vai investigar possível
cartel na revenda dos botijões de gás de
,13 quilos. A comunidade usuária, nos
dois casos, agradece, entretanto a

expectativa vai além disso.O que se quer,
mesmo, é ver infratores punidos, como
ocorre com o cidadão comum.

... Realidade
Uma pesquisa feita pelo Ibope, em
agosto, mostra que mais de 70% das

pessoas consultadas não confiam nos

políticos. Reflexo dos escândalos que
sacodem o País envolvendo gente do

meio em corrupção e, lavaqern de
dinheiro. Evidentemente, não se pode
generalizar, há, com certeza e ainda, um
bompunhado de políticos honestos.Mas
também há, uma penca deles

comprometidos até o pescoço e não só

com falcatruas, mas com compromissos
assumidos com os que os financiam e

exigem retorno na forma de favores.

... .Deflnldo
Ronaldo Raulino, presidente da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul.já tem
apoio ,consolidado dos diretórios

municipal e estadual do Partido Liberal

para disputar uma cadeira à Assembléia

l.eqislativa em 2006. Ao contrário do

que muitos possam imaginar, não tem
sua base eleitoral na Igreja Universal
Reino de Deus, reduto da deputada
Odete de Jesus que vai à reeleição.
Como ele mesmo diz, tem um grande
'cabo eleitoral chamado Moacir Bertoldi,
entre outras lideranças que já manifes
taram apoio. E, ainda, apoio em CTGs.

O 14° Batalhão da Polícia Militar sediado
em Jaraquá, já teve efetivo de196

homens, perdeu 30, ficou com 166. O

anúncio da Secretaria de Segurança dando
conta de que 700 homens passam por

período de formação na Capital para
posterior remanejamento por todo o

Estado não refresca em nada a situação
local. Se, digamos, forem distribuídos de
maneira igual pelos 293 municípios, isso
representaria doishomens para cada um.

Assim, quem tiver maior poder de fogo
vai levar vantaqern. O resto fica chupando
o dedo.

a

MOSAICO
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, � Conrado Müller diz

1 prezar pela moralidadeI

'I e:se sentir prejudicado
�I p�las corruptos do pp

: CORUPÁ - o envolvimento de
�líticos do PP em denúncias de
rr '

cqrrupção preocupam o prefeito de

Crrúpá; Conrado Müller (PP). O
pépista disse se sentir atingido
"ihdiretamente" pelas denúncias pelo
latode serdopartido, mas garante ter
uma forma de agir "diferencíada",
"hlós prezamos pelamoralidade, pela
transparência, pela boa conduta e

r�tidão e nos sentimos prejudicados
qpando os políticos, em especial
algunspertencentes ao nosso partido,
�jamcitados como pessoas conuptas

I •
\

d Iop que estejam== o a gumas

afltudes não aconselháveis",
, desabafou.

I

,
O presidente da Câmara dos

Qeputados, Severino Cavalcanti, é
açusado de cobrar propina para
concederprorrogação do contrato de
eXploração de restaurante daCâmara
pelo comerciante Sebastião Buani.
CDntem, o deputado voltou anegar as

atusaçães,mas ospartidosdeoposição
apgovemo no Congresso já estão se

DESABAFO

mobilizando em busca de um nome

para substituir Cavalcanti.
Outro pepista envolvido nos'

escândal;s é o ex-prefeito de São

Paulo, PauloMaluf, que teve quinta
feira a prisão preventiva decretada

,

peloMinistétioPúblico. Ele e seu filho
Flávio foramacusados de tentar coagir
uma testemunha e de dificultar a

investigação. Além do pedido de

prisão, a Proc�radotia ofereceu uma
denúncia (acusação formal) contra
pai e filhopor formação dequadrilha,
corrupção passiva, lavagem de
'dinheiro e evasão de divisas.A soma

das penasmínimas é de dito anos de
ptisão.

Apesar das denúncias, o prefeito
de' Corupá afir�a que o'PP tem

realizado encontros regionais
periódicos para tratar de assuntos de
interesse dopartido, especialmente as

articulações com vistas às eleições do
'anoque vem: "Fizemos encontros em

, I

Jaraguá do Sul e em Schroeder e o

próximo ainda não está agendado,
mas vai acontecerno próximomês",
informou.

Segundo ele, o partido vem
discutindo a possibilidade do
lançamento de umcandidatopróprio
a deputado estadual, de consenso
entre os Diretórios da região. "Eu
pessoalmenteparticipei dos encontros,
e o que a gentemais discute é que os

partidospolíticos tracemumobjetivo,

CESAR JUNKES

Müller vê prejuízo aos não envolvidos por conta dos escândalos'
"

apartirde uma composição, de indicar
menos candidatos para que se

obtenha sucesso e tenha

representante na Assembléia

Legislativa, na Câmara Federal da

região", declarou.
Müller lembra que a região, em

legislaturas passadas,chegou a ter três
.representantes pela Assembléia

Legislativa e dois naCâmaraFederal,
"com ligação direta com omunicípio
de Corupá e região". "E hoje temos

apenas na Assembléia Legislativa o
deputadoDionei (da Silva, do PT).
Não é desmerecer ele, creio que
também está fazendo o seu trabalho,

,

tem nos dado uma atenção especial,
mas um deputado diretamente da

nossa região nós não temos.

Precisamos apelara representantes de
fora para conseguirmos alguma verba
junto ao governo estadual e federal",
disse.

"Vejo que muitas pessoas foram
enganadas pela'cigana, alimentando
alguma possibilidade. São

composições partidárias que lançam
inúmeros candidatos para, na

somatótia eleger omaiornúmero de
representantes dospartidos evejo isso
como prejudicial aosmunicípios e as

regiões.O exemploestádado.Anossa

região, tão grande, tão forte e com

tão poucos .representantes na

Assembléia e na Câmara Federal",
desabafou.

�onaldo Raulino tem' apoio dos diretórios municipal e estadual
,

J
'

, ARAGUÁ DO SUL- Com apoio
c.onsolidado dos diretórios
Il,lunicipal e estadual o presidenteda A

"

I Camara de Vereadores de
J�raguá do Sul, Ronaldo Raulino
(PL)" b I'

,

, , ja tra alha como candidato
a deputado estadual em 2006
salv b "

'
,

i o, o, serva, acidente de
�ercurso, urna referência a

�ornp ,
-

OSlçoes que às vezes na

política se
r '. '

, lazemconvementespara'
eVitarde' -,

A
. sagregaçoes mternas.
serconfi d. rma o,Raulino entrapela
terceir '

,

a vez na disputa por cargoeletivo N ' ·1
. a pnmeua; em 2000,

cand'd . '

I atou-se à Câmara peloPMDB, teve votação individual
para el

'

I eger-se,.mas os votos de
egenda

I
do partido foram

insuficientes. Em 2004' . ,

PL
g h ' ja no ,
an Ou cadeí

,

,a eira no Legislativo e a

preSidência da Casa.

O vereador defende uma

composição em dobradinha, com
um candidato a deputado federal.
Mas, antes de qualquer definição,
também um trabalho de pesquisa
entre os eleitores envolvendo o PL,
PPS, PTB e, PDT, partidos de

sustentação do governo de Moacir
'Bertoldi (PL). "Os dois mais

indicados, independente de

.partidos, seriam os candidatos",
sugere. No âmbito do Estado,
segundo Raulino, o PL pensa em

indicar até 18 candidatos a

deputado estadual',além de Odete
de Jesus que vai disputar a

reeleição, para garantir os votos de
legenda necessários a eleição de
uma bancada numericamente

mais representativa na Assembléia
Legislativa.

"Calculo que a cada 25, 30mil

votos o partido elege um deputado
estadual", raciocina Raulino,
observando, porém, que a

nominata completa do PL

dependerá da' verticalização ou

não no que toca a coligações
proporcionais. "Não há pressa,
temos ainda um ano para formatar
a campanha", disse-o vereador.

Que também afirma nãc ter na

Igreja Universal Reino de Deus sua,
base eleitoral. ''Adeputada Odete
(também pastora da Universal)
deve fazer em [araguá cerca de
l.5dO votos, ela sim tem respaldo da
Igreja. Minha candidatura, porém, /

não está ligada àlgreja e, sim, a um

grande cabo eleitoral' que é o

prefeitoMoacir Bertoldi, que jáme
deu seu aval", afirma Raulino, que,
também vai buscar votos, entre
'outros segmentos, dos' CTGS

(Centros de Tradições Gaúchas),
com quem tem ligações estreitas há
muitos anos. (Celso Machado)

Raulino: trabalhando a candidatrua '

... , Namesma

mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br 5i

Câmara realiza audiência sobreéJ�
.sz

o referendo do desarmamentoi,
,q

}ARAGUÁ DO SUL - A Câmara
de Vereadores deve realizar este

mês, em data a ser definida, uma
audiência pública para discutir a

questão do desarmamento. Na
sessão de quinta-feira, foi aprovado
o requerimento do vereador Ruy
Lessmanh (PDT) solicitando a

audiência. O vereador alega que
os cidadãos precisam ter consciência

do que estarão votando no

referendo de 23 de outubro.
Previsto nó próprio Estatuto do

Desarmamento, Q referendo vai

definir sobre a proibição ou não do
comércio de armas de fogo e

munição no país. Os brasileiros
deverão responder "sim" ou "não" à
pergunta: "O comérciode armas de
fogo e munição deve ser proibido
noBrasil?". Todas as pessoas, entre

18 e 70 anos, deverão votar e, se
não comparecerem às urnas, estão

sujeitas às penalidades de uma

eleição, como a proibição de

participar de concurso público ou

retirar pas�aporte, por exemplo. 0',3
voto é facultativo para jovens de 16. �

,

I ! .ti
e 18 anos e idosos acima de 70 anos., ?

Na quinta-feira, o TSE''-'
(Tribunal Superior Eleitoral) "p
começou uma campanh�2
educativa sobre o referendo dã:rt
venda de armas e munição no país, p
que segue até o dia 23 de outubro, h
São 15 minutos diários no rádio �,rI
na TV; divididos em propagandas
que variam de 30 segundos a um1:),
minuto cada, para a divulgar
comunicados, boletins e infor--�I '

mações sobre a votação.
OMinistério da Saúde divulgou I'no início domês o resultado de uma

Ipesquisa; que revelou uma redução
de 8,2% no número de mortes por i
arma de fogo país em2004, an,o em I

.que teve início ,a Campanha do I
Desarmamento. E a primeira vez em I
13 anos que cai o número demortos...!
por essa causa no país. Até agora, a--

campanha arrecadou mais de 440
mil armas,

penúncias envolv�ndo pepista�
preocupam prefeito de Corupa
j

,

C4ROLlNA TOMASELLI

Ruy Lessmann sugeriu audiência para esclarecer a população n

Participe desta' campanha indo neste sábado até a

estação ferroviária.levàndo um quilo de qualquer
tipo de alimento não perecível. Além de contribuir
com o Hospital São José, você fará parte de um

seleto grupo que se preocupa com a conservação i 1

e manutenção do nosso meio ambiente
plantando uma árvore

'

Um convite

I
) )

, )
\
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CORREIO ECONÔMIÇO

A Petrobras anunciou hoje um

reajuste de 10% na gasolina e

de 12% no diesel nas refinarias
a partir de hoje. Os percentuais

,; não incluem ICMS.A Petrobras

':; estima que o impacto para o

; consumidor será menor

·

_.. porque os aumentos não

': incidem sobre os impostos
·

; nem sobre os 25% de álcool
..; que é misturado à gasolina,

! .;, nem sobre as parcelas de
•

�� distribuição e revenda.
",

Alinhamento
A Petrobras afirma ter levado
em conta para a definição Elo
aumento o novo patamar de
preços do petróleo com uma

perspectiva de médio e longo
prazos. Eles estão em linha

l ,::; com as premissas definidas no

,"'. Plano Estratégico de manter

'': parametrizados os preços dos

,[ derivados no mercado
·

� internacional. .

Mercádo financeiro

}
A Bolsa de Valores de São Paulo
subiu 1,66% ontem, embalada

pela certeza de que os juros bá-
sicos da economia finalmente
vão começar a cair. O índice Bo

vespa fechou em 29307 pon
tos, já bem próximo da máxima
do ano, de 29.455 pontos,
registrada no início de março. O
volume financeiro de RS 1,476
bilhão ainda ficou abaixo da
média das últimas semanas.

Dólar
As cotações do dólar paralelo
fecharamestáveis. Em São

Paulo, o "black" terminou o dia
valendo RS 2,51 na compra e

RS 2,61 na venda. No Rio, ficou
em RS 2,40 na compra e RS
2,50 na venda. O dólar turismo
de São Paulo também não

variou, encerrando 6 dia a RS
2,29 e RS 2,46 na compra e

'venda, respectivamente.
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Marista realizou encontro de
Pais e Educadores

Os encontros aconteceram por série e envolveram pais
.

e educadores de la a 7as séries do Ensiná Fundamental

: pesquisador, comunicador e solidário
.. ,

foram abordados.

parceria, as virtudes crescem por si, os
·
.hábitos e práticas tornam-se uma

, 'necessidade natural. MARISTA'

ENTREVISTA

Moacir Bertoldi fala sobre

ações e planos de governo,
,

Correio - Que ações acontecem na Prefeitura para se melh�ra/�
. atendimento na rede de saúde pública de alçada do município?
Bertoldi - Aaplicação da vacina antigripal para a faix� etária 'de zero a cinÇ1
anos em creches, já teve seus efeitos. Dados estatísticosmostram que o númem

, jr
de internações de crianças destas idades, vítimas de doenças típtcas demvern�
diminuiu em 50% noHospital SãoJosé.OCentroVida, obra abandonada em

outubro do ano passado por falta de pagamento�(R$ 180 mil) à empreite�
contratada, de,:erá ser inaugurado em outubro .Vai abrigar todo o sistemadp
SUS (SistemaUnico de Saúde) conveniado com omunicípio. O prédio on�e
hoje funcionaoSUS ficará exclusivamerite para aPrevi�ênciaSocial, atende�
determinação de instâncias superiores.NoCentro.Vida teremos rnédkqslhs
áreasde eletroencefalograma, ecografia, cardiologia, ofralmologia,neurologW, I

reumatologiaenfim, aPrefeitura está comprando Os serviços destes profissiomil
Correio do Povo- Até hoje, muita gente ainda indaga sobre os reais .

que poderã? serprestados lá noCVou nos próprios consultórios desdequeco�
motivosque o levaram a se afastar da Prefeitura nos dois últimos anos equipamentos adequados. Os postos de saúde serão informatizados para
do governo de Irineu Pasold (PSDB). O que, de fato, motivouesta sua agendamento de consultas.O ProgramaSaúde da Família será ampliado, com
postura à época?

.

mais 18 médicos e dois auxiliares de erifermagempara cada um deles, Esry
MoacirBertoldi- Ele (Pasold) não ganhoua eleição sozinho. Se não precisava

.

médicos, com saláriosmédios de R$ 18mil, trabalharão nas comunidades.
v /

demim no governo, então também não precisava na eleição. E preciso que' Correio- O senhor é um defensor da guarda municipal, que foi até um

entre o prefeito e o vice haja respeito, e Js'sonão aconteceu. Épreciso que ambos dos motes de sua campanha a prefeito. Quando isso poderá ocorrerl
troquem idéias, experiências, que tenham diálogo, que trabalhem juntos. Veja I'. Bertoldi - As políciasCivil eMilitar fazem umbom trabalho, porém, defasadal
a Rose hoje (Rosemeire Vasel, vice-prefeita). Há respeito entre nós, como em seus contingentes porque atendem não apenasJaraguá do Sul. Tantoqve
políticos e como seres humanos. Existe dignidade. Ela tem suas atribuições a Prefeitura paga emantém dez servidores públicos no serviço burocráticooo. \,

definidas e faz muito bem o seu trabalho. Eu, na época, fui simplesmente Polícia Civil.Aguarda já está emestudos e será implantada quandoo orçamenro
alijado do governo. domunicípiopermitirTambémparaajudar aspolíciasestamos êStudandosístel11i!
Correio - O quemotivouo senhor aproporuma reforma administrativa? demonitoramentode vias públicas já implantados emoutras idades comsucesi\
Bertoldi - A reforma contempla um estilode governo, uma formade trabalhar. Correio- Em que pé está o projeto do TransjaragUá?' tJ

Não apenas para readequar o organograma de trabalho atual que precisa ser Bertoldi - Dos 3 bilhões de reais que o governo federal vaidestinar a vári�

dinamizado, mas também contemplar outros setores, esquecidos pela murucípioscomprojetossemelhantes,JaraguádoSulserácontempladacomRl
administraçãomunicipal. Dou um exemplo com a criação de uma secretaria 45milhões,que é o custoestimadodoprojeto, dos quaisR$ 25milhões repassad�

. de Agricultura'específica. Não é.possível imaginar Jaraguá do Sul com 1.419 .

pelo BNDES que, por sua vez, aguarda a liberação do dinheiro pelo Bahco

propriedades rurais, o maior,número em todo o Norte de Santa Catarina, Central. Serão cincomini-terminais, o terminal central será revitalizado. Inclui
basicamente caracterizadas pela economia familiar, sem que a Prefeitura se a construção de 200 abrigos de passageiros e a implantação de bilhetage$
impori:emuito com isso.Aesmagadoramaioria destas propriedades é produtiva eletrônica. A empresa Canarinho, cujo contrato de concessão rermina em

no sistema de produção familiar, geram renda, mas precisam de estímulo: julho de 2006, tem interesse emparticipar. Posso adiantar que até o1inaldoano
Tambémnesta direção vamos criar oMercado doColono para que o produtor pretendo reunir a Promotoria Pública, a Câmara de Vereadores e' a empresa
tenha aomenos uma vez por semana um local onde possa oferecerqueijo;mel, Canarinho para se discutir a legalidade ou não de se renovar o contráto sem

melado, ovos, frutas, frango,marreco, enfim, aquilo que tem na propriedade e licitação no ano que vem.Nãovou fazer-nada pordebaixo dos panos. Se precikJ
que possa ser comercializado diretamente ao consumidor, sem atravessadores. for, faremos licitação de concorrência.

.

ii

A princípio funcionará no parque de eventos .

Correio- 'Que outra mudança positiva o senhor pode citar na reforma
administrativa?
Bertoldi - A redução de funções. Entre cargos comissionados (de confiança)
e gratificados (cargos de confiançaexercidos por servidores de carreira), haviam
418 nb governo passado.Nós estamos reduzindo estes cargos para 254,mais ou
menos 35% deles destinados aos servidores efetivos, o que vai depender das
necessidades.
Correio- Vereadores de oposição costumam criticar suaadministração
no que toca a propalada redução de custos da máquina pública.
Bertoldi - A ordem, desde o início deste governo, é gastar o essencial e gastar
bem. Dou exemplos: a conta de energiaelétrica média era' de R$ 15 mil
mensais � caiu para algo em tomo de R$ 10mil apenas com a troca de um
transformador, Hoje temos umacentral de veículos que controle com rigidez a
saída e a chegada das unidades da frota municipal, além de fiscalização
permanente quanto ao estado de conservação. Só em economia combustível,
comparado ao que ocorria antes, quando praticamente não havia nenhum
controle, já chegamos a 500litros/mês. Horas extras eram pagasmuitas vezes

semque o trabalho tivesse sido feito.Vários servidores, não seiporque, recebiam
de forma ilegal. Os anunciados R$ 500milmensais (de economia) já foram
superados, já alcançamos até a casadósR$ 700mil. Então, se quemduvida não

procura se inteirar dos números, é claro que não saberámesmo! Ou, então, o

CELSO MACHADO

Prestes a completar 50 anos de
idade, o prefeito Moacir
Antônio Bertoldi (PL) costuma
citar frase da professora Éddy
Bastos Rosa, de 86 anos e

residente no Lar das Flores,
autora de livro intitulado "No
caminho do tempo'; para
explicar sua trajetória
profissional e política,demodo
especial; sua eleição a prefeito
em 2004, numa disputa em

que era tido como o "azarào"
do pleitorNada é coincidência,

tudo é Providência (divina). Em 1992 ele concorreu -ao

primeiro cargo eletivo, atrás de uma cadeira na Câmara de
Vereadores pelo PDC (Partido Democrata Cristão). Fala
segundomais votado entre todos os concorrentes.mas ficou
como suplente porinsuficiência de legenda do partido. Em
2000, elegeu-se vice-prefeito na chapa de Irineu Pasold

(PSDB) ainda pelo PPR e em 2004 chegou à prefeitura
concorrendo pelo PL (Partido Liberal). Moacir Bertoldi é
casado com Nilda Bertoldi, ela titular da Secretarià de
Desenvolvimento Social e da Família, com formação pela
PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Curitiba. Médico

pediatra, na sexta-feira aomeio-dia ele concedeua seguinte
entrevista ao Correio do Povo em seugabinete.

Inverno em queda
A Federação do Comércio de Santa Catarina divulgou balanço das
vendas de inverno no Estado. A pesquisa ouviu 247 empresários de

:.: Florianópolis, Joinville, Blumenau, Lages, Chapecó e Criciúma.

". Segundo os dados, 35,2% dos empresários disseram que as' vendas
::: desse inverno foram menores do que as registradas em 2004, outros
'p 32,2% afirmaram que foram iguais e 31% disseram que tiveram um

.�faturamento maior. Dos que apontaram boas vendas no. inverno,
;; pelo menos 52,6% argumentam que tiveram crescimento entre

� 1 O e 20% em relação a 2004 contra 24,4% que registraram
�' incremento nas vendas até 5%. E o percentual dos que venderam
:;. entre 5 e 10% a mais foi de 17,9% entre os que falaram em vendas

. , � maiores nesse inverno.Para o presidente da Federação do Comércio
; de Santa Catarina, AntônioEdmundo Pacheco, além de não termos
:,. um inverno tão rigoroso como o esperado a própria taxa alta de
, .juros certamente contribuiu para inibir o consumo.

."A educação das crianças e jovens é uma preocupaçãodos pais
'e educadores no mundo atual. É sem duvida nenhuma, uma
• obra complexa para ficarapenas sob a responsabilidadeda família
-ou da escola. É por este motivo que o Colégio Marista São Luís
+vern promovendo Encontros de Pais e Educadores por série.

. :. Já aconteceram os Encontros de Pais e Educadores das 1 as as
- 'las séries do Ensino Fundamental, onde juntos discutiram,
· analisaram e refletiram quais os melhores caminhos para educar
·

'nossàs crianças e jovens que hoje 'recebem informações dos
':mais variados meios e de que maneira, estas informações

·

.

contrib�em ou não na educação. Além deste, outros assuntos

','como a passagem da 4a para sa série, o '-*****
dialogo entre paisefilhos, a formação da *******
�identidade do aluno marista como

'

.lOf
Jh i�j; �\t"Quando Escola e família caminham em

:V€}/6�

faz propositadamente, rnaimtencionado.. �
Correio- O senhor já anunciou a implantação do Estatuto de Cargos
Salários. Quando isso efetivamente ocorrerá? .

1

Bertoldi - Constituímos uma comissão integradapor funcionáríos de confian'l
da Prefeitura e representantes do próprio Sinsep (Sindicato dos Servido:PúblicosMunicipais) formulação de propostas. Esta é mais uma promessaque
estamos cumprindo. Espero que o documento estej� concluído e aprovado��
o final do ano para que possa ser implementado jános primeirosmeses de 2�.
Aliás, o aumento de 7% concedido neste ano à categoria também fOidiscu�
como sindicato. Não é o aumento adequado, talvez, mas foio possível agora
Para ovale-alimentação os recursos consignados pela administração passada�
esgotariam erri fevereiro de 1005. Damesmaforma conseguimosmantê.lo�

. remanejamentos e, repito, tudo com a anuência do Sinsep. I

.11

III>- "Se (Pasold) não precisava demim no
[

governo, também não precisava na eleição",,:
(sobre seu afastamento da Prefeitura nos' J

dois últimos anos do, governo passado).

III>- "Ele (Pavanello) deveria ter proposto ao ,

gover':l0 anterior, do qual fazia parte
como vereador da base do então prefeito, 11

que ganhava mais de RS 14 mil"

Correio- o vereador Carione Pavanello acha que, como exemplo �e .

efetiva intenção de se economizar com o orçamento, os 'salários ,0

prefeito, da vice-prefeita e dos secretários deveriam ser reduzid�s e�
50% e não apenas na proporção embutida na reforma administrativa.,
senhor concorda? .

.' do
Bertoldi - Ele (Pavanello) deveria ter proposto isso quando f�ia parte

ie
governo anteriorcomo vereador dabase de sustentação do então prefeito,q�o
ganhavamais deR$ 14mil.Meu salário; hoje, deR$ 16.300 foiuma irnposl�
legal, eu não poderia recusar, mas não fui eu quemestabeleceu o valor, fOI a p

priaCâmara, comvoto do vereado\Pavanello. Mas, comaproposta de reforn�
administrativa, que também atinge O segundo e terceiro escalões, eu ro:
reduzi-lo e foi o que fiz, incluindo a vice-prefeita e os secretários. Bom lernbd
que deste'valor sobr� líquidosR$ 10mil. Porque o vereadornão propõe�;'
ção do salário dele já que, pelo�to; pretende apenas se promover nami

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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B N'I E MARIA HELENA DE MORAES

� .

,

� Motori'stâ que
atropelou Luiz Borges
fugiu do local sem

prestar socorro à vítima

ie :) i CORUPÁ/GuARAMIRIM - Dois

II: acidentes com morte

� 9conteceram só na BR-280 em

� Irfienos de 24 horas. Em.Corupá, o

�t�tador de papel Luiz Borges, 45
�os, foi atropelado no km 76,5 da.

'�dovia na noite de quinta-feira'.
'() motorista fugiu sem prestar

'!bcorro. Ontem'à tarde, por volta

�as 13h30, o éomerciante Vilson

[Pemando Dornbusch, 53 anos,

morreu na hora depois que bateu
o carro em uma árvore.O acidente

aconteceu alguns quilômetros
após a entrada do bairro Poço
Grande, emGuaramirim..

O responsável pela Delegacia
de Corupá, Maurício Francisco,
informou que será instaurado

inquérito para investigar as

1esponsabilidades do acidente

'owrrido no km 76,5 da BR 280,
I (�r volta das 23h da últimaquinta
l 'relra, e que resultou na morte de
I '!uizBorges. Omotorista do carro
I I�ue atropelou Borges fugiu do
I 'iScai sem prestar socorro e Õ

�reículo não pode ser identificado

��ela Polícia Rodoviária Fe�eral de
cGuaramirim, que atendeu o caso.
,�t 'GlÍvanStteffen'dos'Santos é 3.

, ':�rirÍcipal testemunha no caso. Ele
/J

PANORAMA

feito pela Secretaria Regional de
Saúde.Amaioria dos inscritos é de

Jaraguá, mas também há pacientes
de municípios de Schroeder,
Massaranduba e Corupá. Segundo
a gerente de Saúde da Secretaria
Regional de Desenvolvimento,
AlineMainardi, Guaramirim tem

uma lista única com cerca de 20

pacientes, que serão operados no
Hospital Santo Antônio. De
acordo com o diretor da
instituição, Sílvio Finardi, ainda
não forammarcadas as datas para,
realização das cirurgias no

município.

TRAGÉDIA'NO TRÂNSITO

poucas informações sobre o caso.

Segundo contou o responsável pela
delegacia, a vítima teria sido

atropelada ao tentar cruzar a BR
280 de bicicleta. Parentes de Luiz

Borges afirmam que ele estava na
beira da' rodovia, que não tem

acostamento em nenhum dos
. ,

lados. ',"A construção de
acostamento nessa rodovia é uma

briga antiga.' É muito perigoso
transitar ali. Qualquer um corre

lbrcedores se ,fl:glomeram para'
ffi' '

I'

eomprar ingressos da final

o motorista da caminhonete ficóú sem dois pneuse perdeu o controle batendo numa árvore

vinha logo atrás'do veículo que.
, atropelou 'Borges, guiando uma

moto Honda CG 150 e acabou se

envolvendo no acidente, sofrendo
apenas ferimentos leves.

A reportagem do Correio do
Povo tentou localizá-lo para obter
maiores informações, mas ele não
foi encontrado na casa ondemora,
no 'bairro Nereu Ramos, em

'Ja:rágúá do Sul. Tanto a PRF

quanto a delegacia de Corupá têm

custavam R$ 40,00, mas todos que
optaram por doar 2 kg de alimentos
não-perecíveis pagaram apenas R$
15,00. EdsonWendland elogiou a

'atirude da diretoria da Malwee. "É
uma iniciativamuito bonita, que
deveria se repetir em todos .os

jogos", disse o torcedor, alegrecom
os ingressos namão.Os alimentos
arrecadados' serão distribuídos
entre várias entidades do

. município.
Cerca d� 20 ônibus devem sair

de Jaraguá amanhã de manhã para'
levar parte da 'fiel torcida. A

arquibancada da Arena de

Brusque tem capacidade para

4500 pessoas. -

Edson garantiu o ingresso

risco de ser atropelado", disse
ontem Roberto Carlos Alegre,
primo de Borges.

De acordo com uma

funcionária do- Pronto

Atendimento, Borges já chegou
sem vida ao PA. O responsável pelo
InstitutoMédico Legal de Jaraguá
do Sul, Antônio Pacher Filho,
informou que amorte foi causada

por politraumatismo e hemorragia
'interna. Luiz Borges 'era solteiro,

Decisão caberá a comerciantes
, }ARAGUÁ DO SUL- Por
entenderem que a Prefeitura não

devemais se envolver nas discussões
sobre o horário de funcionamento do
comércio jaraguaense, os vereadores
Ronaldo Raulino (PL) e Ruy
Lessmann (PDT) são autores de

projeto de lei que exime o poder
p�blicomunicipal de inted"erências e
decisões neste sentido.O Legislativo
deverá convidar ainda este ano os

sindicatos de trabalhadores e patronal
e os próprios vereadores para colocar
namesa todas as proposições possíveis
na tentativa de se chegar a um

'

consenso. Na legislatura passada, a
própriaCâmara aprovou projeto de
lei defendido pela classe patronal,
liberandoohorário de funcionamento .

para determinados segmentos aos

domingos e feriados, um deles os

supermercados. ,

'

Ronaldo eRuy achamquevoltar
ao passado seria um retrocesso, não

só pelapopulação fixa existente hoje,
.

mas tambémpelaprópria cidade que
corre atrás de eventos capazes de
atrair turistas o ano inteiro e não ape
nas sazonalmente. "Como as partes
não conseguem chegar� um enten
dimento, o envolvimento do poder
público municipal torna-se desgas
tante, política e administrativamen

te", observou Ronaldo Raulino,
acrescentando que "o Legislativo,
corri este projeto, faz a suaparte".Até

,

nomáximo quinta-feira deverá ir ao
plenário da Câmara o projeto de lei
da reformà administrativa proposta
pelo prefeitoMoacirBertoldi (PL), €
que já tem os pareceres das comissões
internas permanentes, devendo
motivar debates acalorados entre as

ban'cadas. (Celso Machado)

Produtores definem preço da
banana para a semana que vem

GUARAMIRlM - Produtores de
banana de oito municípios da

região Norte do Estado se

reuniram ontem na Aciag
(Associação Comercial 'e'

Industrial de Guaramirim) para
definirem o preço da banana

para a semana que ve�. Por
decisão da maioria, o preço da
fruta será de no mínimo R$ 2,00
e no máximo R$ 3,00. Na sexta

feira da semana que vem eles
voltam a, se encontrar para
definirem uma novatabela, que
será renovada semanalmente.
Até ontem, o preço definidoera
de R$ 2,00 a R$ 2,50.

A iniciativa em criar um

preço único com duração de
uma semana foi a alternativa
encontrada pelos produtores
para saírem da crise que abate o

setor e que tem acarretado'

prejuízos. De acordo com o

presidente da Associação de
Produtores de Banana de

Massaranduba, Arnaldo Luiz

_Schmitt, a crise é apenas em

Santa Catarina. "Em São Paulo,
o preço da caixa com 22 quilos
varia de R4 4,00 a R$ 6,00. Ano
passado, conseguíamos vender a
banana.por até R$ 5,50 a caixa",
exemplifica Schmitt.

Luiz Borges, 45 anos, morreu atropelado na noite de quinta-feira I
trabalhava como catador de papel bateu em uma árvore às margens

I e morava com a irmã, na Rua ,da rodovia. Ele dirigia �
Caroeira, bairro Poço Danta, em caminhonete D20 placas HRI)

Corupá. 3029,de Florianópolis, que fico�
. I

completamente destruída. Com el� ,

estava EÍizete Maria Dombusch,
que foi levada para o hospital Sã?
José, de [oínvílle, em estado grave.

'

O acidente interrompeu o trânsitb
por mais de uma hora numa
.extensão de aproximadamente J;
quilômetros:

. Falha mecânica
O acidente que resultou na

morte de Dornbusch aconteceu

por falha mecânica. Segundo
informações da PRF, o carro da
vítima perdeu uma das rodas

traseiras, ficou sem controle e

Hospital Jaraguá será o

primeiro a realizar cirurgias
}ARAGUÁ DO SUL -t- O diretor

administrativo do Hospital Jaraguá,
Hilário Dalmann, informou que 12
cirurgias de hérnia já estão
marcadaspara os dias 16 e 19 deste
mês.O Hospital São José começará
a agendar as operações nos

próximos dias.As cirurgias, que em
Jaraguá do Sul serão realizadas

gratuitamente, em regime de
mutirão pelos' hospitais Jaraguá e

São José, vão beneficiar 155 pessoas
que não possuem plano de saúde
ou condições financeiras para arcar
com os custos de urna operação.

,O cadastramento das pessoas foi

Ariane Cristine Corrêa. Estarão
disponíveis para a população dois
tipos de árvores, uma frutífera.â
Pitanga . e uma de flores, o Ipê
Amarelo. ,"Além de distribuir as

plantas, incentivando a

preservação ecológica vamos ter
.

\
'

,

banners mostrando um pouco de
cada árvore para que as pessoas
saibam como cultiva-las", explicou
Ariane.

Esta é a primeira campanha do
gênero realizada pela empresa.

"Queremos tornar isso umaprática
anual".A escolha da data e domês
não foi aleatória. "É que nestemês

I
.

a gente comemorou o aniversário
de seis anos da Hexagonal e no
dia 21 é o Dia da Árvore",
defendeu.

Dois acidentes fatais em menos de 24 horas

m

J�GUÁ, 00 SUL - Mais de 400
�orcedores do time da 'Malwee se

-aglomeravam ontem, no pátio do
IRosto Mime da rua Walter
(Marquardt, para.comprar ingressos
,para a final da Liga Nacional de
.Eutsal, . que acontece' nesse
domingo, na Arena de Brusque.
,A equipe de Jaraguá vai disputar o
;:título jogando com o Atlântico, de
,Erechim (RS).
o. De acordo com o presidente da
ir.\.D] (Associaçãô Desportiva
rJaraguaense), Sérgio Luízda Silva,
lOS mgressos, que deveriam' estar à
'oIisposição da torcida na quinta
ffeira, começarárri a ser vendidos
[Somente ontem porque a empresa
(de POrtoAlegre (RS), responsável
pela confecção dos ingressos - feitos
em papel moeda, para evitar
f I if

'

a s cação -, atrasou a entrega. O
sargento Francisco [ungblut, um
dos quatro policiais que estavam
no local para organizar a venda,
mformou que as filas começaram
a se formar às seis horas damanhã:
O representa,nte 'comercial, Edson

,�Wendland, torcedor da Malwee
cdjue a

'

h
, '

compan a a equipe em todos
Ijj)S JogOS, disse que chegou às 7h15
Ce só Conseguiu comprar o ingresso

�erto das onze horas da manhã.
nMoram postos à venda no Posto
5 írn 16

.

I'
e, 00 ingressos, com a venda

f, unitada ad ..

, O
OIS ingressos por pessoa.

, Utro 600 .

.

s
mgressos foram

Cvend'dI, os na' própria Malwee
oespecial'

,

IK!
mente para os funcionários

a empresa.
'

I, OS' .

,

'. tngressos, que logo após o

melo-di .,
'

a ja estavam esgotados,.

Troca de alimentos por árvores
acontece hoje em prol do São José

}ARAGUÁ 00 SUL - Este sábado
.

os moradores de Jaraguá e região
vão poder contribuir com o

Hospital São José trocando um

quilo de alimento não perecível
(menos sal) por mudas de Ipê
Amarelo ou de Pitanga. A
Campanha chamada de "Cuide
da natureza para ela. cuidar da

gente. Plante uma árvore" é uma

promoção, da Hexagonal
Engenharia &Construções.

.

O ponto de troca vai ser ao lado
da antiga Estação Ferroviária das
8h às 16h. "Esperamos arrecadar
500 quilos de alimentos e com isso

ajudar uma instituição que·
realmente precisa e atende a toda
população", disse a engenheira e

diretora àdministrativa da empresa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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14° Encontro.de Motociclistas
começou ontem em Jaraguá

}ARAGUÁ DO SUL

Começou ontem a noite o 14º
Encontro d e Motociclistas

promovido pelo "Motogiro", de
J araguá do Sul. Os orga
nizadores esperam reunir 15 mil

pessoas até domingo no

,
PavilhãoMunicipal de Eventos,
O objetivo do Encontro é

promover a confraternização
dos amantes de motocicletas,
proporcionando atrações e

-d íve r tíme n to para os par

ticipantes. Além disso o evento

vai apresentar diferentes tipos
de motocicletas e as novidades
do setor,

"O nosso encontro é um dos
maiores do país em número de

participantes e é com certeza o

mais antigo", afirmou o vice

presidente do Motogiro, Volney

/

Zonta, o Zontinha. O clube foi
fu�dado em 1987 e hoje conta

com 38 associados. Na

programação do evento, além
. d� uma exposição e feira de
vendas de motos e produtos
para motociclistas os visitantes

vão poder curtir shows de

"wheeling" (acrobacias com

motos), de "zerinho" com os

Star Boys e também atrações
musicais como o grupo Panela
Rock e Pimenta de Florianópolis
e a Free Song de Itajaí. A
entrada é franca.

Ou tra dica importante é

que a Rua Walter Marquardt
vai estar fechada entre a

Prefeitura e a Galeria Vasel para
o tráfego de carros, ônibus e

caminhões. Apenas o trânsito
de motos vai estar liberado.

Os motoquelrcs vão agitar a cidade durante o fim de semana

Falecimentosi

�aleceu às 05:30h do dia 01/09, a jovem Isabel Klug, com idade
de 15 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério do Jaraguá 84.

Convite
Com imensa alegria e esperança convidamos
.você, sua família e comunidade em geral para
'participar conosco no lançamentó da "Pedra
.Fundamental" da Igreja Apóstolo Tiago,' que
acontecerá no dia 11 de setembro de 2005,
:(Do,mingo) com início às 09:30h.

Bingo
Associação de Moradores
Bairro Ilha da Figueira.

Data: 10109/2005.
Local: Capela Nossa Senhora
da Fátima -Ilha da Fiqueira
Guaramirim.
Horário: 14:00h.

Após o bingo haverá Tarde

Dançante.
Venha e Divirta-se!

Festa anual na Escola
; Cristina Marcatto .

Data: 10109/2005 à partir das
:14:00h.

:.20:QOh Apresentações
:Culturais
Haverá serviço de bar e
.cozínha, jogos e discoteca.
Venha com sua família e
,

.divirta-sel

Calçadão da Marechal, 320 •

Shopping Fali - Sala 07 - 275-2938

CORREIO NOS BAIRROS

Rio Cerro I e·1I têm grande
carência de infra-estrutura

Eus BINI

� Moradores se

sentem insegur,os ao

transitar pela se 416,
não há acostamento

}ARAGUÁ DO SUL - Os cerca de
quatromilmoradores dosbairrosRio
Cerro I e RioCerro II têm carências
de infra-estrutura que são comuns

a outros bairros domunicípio, como
falta de creche, tubulação para
esgoto e linhas de ônibus. Aspessoas
que residem na localidade se

sentem isoladas, pois não há antena
para telefone celular, são poucos os
telefones públicos, as rádios não

sintonizam à noite e uma boa
imagem de TV é privilégio apenas
de quem possui antena parabólica.
Outra reclamação é a falta de
segurança na SC 416, que corta os

dois bairros. A rodovia não tem

acostamento e há poucas placas de
sinalização. Nas outras ruas, com

exceção da ruaWille Günter, não
.

há pavimentação.
'

O presidente daAssociação dos
Moradores, que reúne os dois bairros,
Jurandir Michels, disse que se em

janeiro próximo não forem iniciadas
as obras de sinalização na SC 416,

.

com construção de acostamentos,
"serão promovidos protestos

quinzenais que vão paralisar a rodovia
por 24 horas".O funcionário público
Zeno Froelich, que mora no Rio
Cerro II hámais de trinta anos conta

que, recentemente, alguns amigos
que vieram de São Paulo para visitá
lo tiveram grande dificuldade para
encontrar sua casa. [urandírMichels
destaca que a falta de sinalização
atrapalha inclusive o trabalho do

Corpo de Bombeiros e da Polícia
Militar. "Amaioria das ruas não tem
nome e as casas não temnumeração.
Em caso de uma emergência, se

alguém precisa de uma ajuda dos
bombeiros, só épossível indicarpontos
de referência, o que causa demora
no atendimento", diz. As ruas não
tem tubulação para o esgoto, que
escorre a céu aberto, e a iluminação
é quase inexistente.

o esgoto a céu aberto é apenas um dos problemas enfrentados -

Creche
No bairro não tem creche, o

que impossibilita que muitas

mulheres possam trabalhar fora .

A costureira Maria Ivoneide
Guimarães precisa deixar a sua

filha de quatro anos na creche'

WofgangWeege, no bairro Barra
do Rio Cerro , A vaga ela

conseguiu depois de três meses de
espera. "Facilitaria bastante se a

gente tivesse uma creche mais

perto de casa. Levo minha filha
de ônibus todos os dias", conta. A
falta de linhas de ônibus é outro

problema para quem reside nos

bairros Cerro I e Ce�ro II. Além

d íd d
,I'

a passagem ser consi era a cara'
pelos moradores - R$ 2,25 . hí, ,

poucas linhas que passam no�'
bairros. "Se acontece de eu perde;"
o ônibus de lh40, o próximovení
só às 15hI5", reclama Maria
I vo.ne ide. De acordo com'
[urandir Michels, já existe um

terreno que foi doado pelo Sr.'
Ricardo Roeder (já falecido), ao,;
lado do posto de saúde, que for
construído em terreno tambén.
doado por Roeder. Na localidade

. também não há áreas de lazeres.

Associação de Moradoresi!
, ,1/fundada há seis anos, não tem,

'1;1
sede própria.

. Falta de médicos
.

A população também reclamai
da falta de médicos no posto, que
conta com os serviços de apenas uma
�édica. Diariamente são disponi
bilizadas só dez consultas. Destas,
cinco são novas consultas e as outras

'

são para retomo, o que diminui ainda
mais o número de beneficiados. Para
conseguir atendimento é preciso
madrugar na fila, formada às vezes

por 30 pessoas, mas as consultas só

são realizadas à tarde.

cO RR E IO TV, I-�-------------------�----re-:d-ac-a-o@""j-or-n-'al-'co-r-re-:io-:d-op-o-vo-,c�om-:l,br'
Em baixa

� -

o clima é tenso na produção do.rShow do Tom': O
humorista e Vildomar Batista, seu diretor, não falam mais a

mesma língua. Há três semanas, Tom Cavalcante não usa

mais ponto eletrônico para não precisar ouvir as
orientações de Vildomar, com as quais tem discordado a

cada dia. Além de apresentar.Tom gosta também de dirigir,
o programa. Em razão do estresse, gravações que deveriam
durar duas horas chegam a quatro, atrasando o trabalho da

equipe. A sorte é que isso tudo não está refletindo na

audiência. A atração continua deixando a Record em

segundo lugar no Ibope com freqüência. Tom diz, por meio
de sua assessoria, que sua relação como diretor está
normal. Vildomar não quer comentar o assunto.

Substituto aos sábados
Ana Paula Padrão escolheu seu substituto no "SBT Brasil"
aos sábados. Será Guilherme Menezes, repórter do
telejornal em Brasília. Ele vai gravar pilotos e deve estrear a

partir do próximo dia 17. Assim, a jornalista poderá folgar
nos finais de semana.

Charme
Adriane Galisteu manteve os dez pontos no Ibope da
semana passada. A entrevista com Gugu deu picos de 14.

Pravaler'
Vai se chamar "Pra valer" o programa de Claudete Troiano na

Band. A estréia está prevista para o próximo dia 26, das 15h
às 17h. Com isto, a atração de Leão Lobo vai ao ar de manhã.

QUINZENA ·DO··TRA'-'E
, "

Kit Social com paletó, calça" gravata e prendedor.
A partir de R$ 137',90 a vista ou 4X no crediário. Preço da etiqueta.
VENHA CONFERIR! Para nós vO,cê é. especial!

Exigências
A herdeira da rede de hotéis Hilton, Paris Hilton, que desembarca na

próxima semana no Brasil, fez sua primeira exigência para a sessão de

autógrafos que fará no país. Conforme informou a colunista Mônica

Bergamo do jornal Folha de S. Paulo, Paris quer que a trilha sonora da
sessão de autógrafos contenha hits de Madonna, Blondie, 50 Cent,
Marron 5 e.U2. '1

Este eu quero ver
o ator Marcos Palmeira passou a tarde do dia 6 de setembro no

barracão da escola de samba Mocidade Independente de Padre

Miguel, no centro do Rio de Janeiro. Palmeira foi conversar com o

carnavalesco Mauro Quintaes, e o presidente Paulo Viana, para acertar
os detalhes de sua

participação no desfile
do Carnaval 2006.

Comprometido
Depois de' quase sete

meses em segredo,
Marcelo Faria e Rafaelq
Moraes assumiram o

namoro. O casal
resolveu abrir o jogo e

não esconder mais a

relação, quinta à noite,
durante o show de

•

Caetano Veloso e Miiton
Nascimento, no Cane

cão, onde chegaram de
mãos dadas.
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PREPARAÇÃO ACELERADA

,ESPORTE

Malwee espera enfrentar um
dversárlo fechado na decisão

Treino de ontem

oi para acertar a

aída de bola
I para o ataque

,
JUUMAR PIVATTO

'BRUSQUE - Uma manhã de

einos para acertar a saída de bola

, ara o ataque e a marcação do

, �ontra,ataque adversário. Percebe
i se'que a Malwee espera um

, Aclântico que jogue na retranca e

, ex�lore á jogada nos erros dos

jaraguaenses. O capitão Chico foi
�s

um dos que confirmou a informação,
"Eles estão acostumados a jogar
assim. Aindamais que contam com

um desfalque importante (o ala

VJeia, suspenso)". O jogo está

marcado para este domingo, meio
.' dia,naArenaMultiuso de Brusque,
Ia

com transmissão da RedeTV!

O jogador também alertousobre

a jogada do goleiro deles,
característica parecida com o John
Deere, adversário da semifinal. "Mas

-

. Mas, logo após o treino, o

o Ivan (doAtlântico) é diferentedo treinador Fernando Ferretti e o

Tiago. Cada um tem as suas auxiliarMarcos-Moraes reuniram os

características. Temos que exercer jogadores no vestiário. para uma

bem a marcação para minimizar o conversa. Segundo Leco, a reunião
perigo de gol deles", disse Chico. Os foi para dar também um ânimo para

jogadores fizeram um treino na os jogadores. "É importante terem
" manhã de ontem na quadra do jogo mente o lado técnico e tático. Mas

e, à tarde, foram para amusculação. precisamos estar bem concentrados

QÁDIO

-'AQAGUÁ
A comissão técnica aproveitou para acertar os últimos detalhes, Ferreti chamou atenção para saída de bola

para isso. É umadecisão e precisamos
estar focados no objetivo que é a

conquista do título, por isso não

devemos desviar a atenção para
outros assuntos".

Se recuperando de uma gripe, o
fixo James, um dosmais experientes
do grupo, sente que o grupo está pre
parado para este desafio. ·"Estamos

b,·

Rogério Ceni discorda de críticas de Tevez
DA REDAÇÃO - O capitão do

São Paulo, o goleiro Rogério Ceni,
não concordou com as afirmações
do argentino Carlitos Tevez, que
pensaemdeixar o Brasilpo; se�entir
perseguido pelos árbitros e

adversários. "Temos m�itos
,estrangeiros que fazem sucesso

aqui, como o Lugano (uruguaio), o
Maldonado (chileno), ... O povo
brasileiro é um dos menos

I preconceituosos que tem. Não acho
I que haja algum tipo de perseguição

contra ele econtra ninguém", disse
Ceni. '

Recordista de jogos pelo' São
Paulo, o goleiro elogiou Tevez e

'

afirmou que jamais percebeu
qualquer atitude preconceituosa
COntra o atleta em campo. "No
campo ele me parece estar

adaptado ao futebol brasileiro. Ele
.

corremuito, se esforça. Parece ser

uma boa pessoa",garantiu o goleiro.

STJD
O presidente do Superior

Tribunal de Justiça Desportiva, Luiz
Zveiter, está intimando o árbitro
Edílson Pereira de Carvalho para
esclarecer as acusações do atacante'
argentino Carlos Tevez. O depoi
mento deverá ocorrer na próxima
segunda-feira, às 17h, na sede do

STJD, no Rio deJaneiro.O jogador
do Corinthians afirmou ter sido xin

gado pelo juiz durante o clássico com
o São Paulo, na últimaquarta- feira,
fato que foi negado por Edílson,

''Achei estranho o Tevez falar o
que falou porque eu brinquei com
ele e ele foimuito cordial. Quando
ele e o Rogério Ceni, como capitães,
se aproximaram para o sorteio antes.

do jogo, eu disse que São Paulo
estavamais frio que Buenos Aires.
Tevez sorriu. Não esperava que ele
inventasse tudo isso", disse o juiz.

FATOS

• Recordista de jogos pelo
São Paulo, o goleiro
elogiou Tevez e afirmou

que jamais percebeu
qualquer atitude
preconceituosa contra o

atleta em campo.

• O presidente do Superior
Tribunal de Justiça
Desportiva, Luiz Zveiter, está
intimando o árbitro Edílson

Pereira de Carvalho para
esclarecer as acusações do ;

atacante argentino.

_. }4

. com um espírito acirrado, de garra,
pois sabemos que será um jogo difícil,
Não podemos pensar que está

: ganho, pois ainda não acabou nada",
disse ele. () jogador também acredita
no apoio da torcida, "Mas eles só

responderão se formos bem dentro
de quadra. Se fizermos o nosso papel,
o torcedor fará o seu", completou.

LINHA DE'FUNDOIt---�
JULlMAR PIVATTO

Chegando a hora
Falta pouco para a decisão da Liga Nacional-de Futsal. O título,
tão almejado pelos jogadores, nunca esteve tão perto. Mas é

preciso ter cautela. O Atlântico conseguiu reverter a

desvantagem nos três jogos diante da Ulbra. Garra é o que
não vai faltar para o time gaúcho. Tranqüilidade para jogar o
que sabe pode ser a receita para a Malwee ficar com a taça.
Não dá para entrar no favoritismo apontado pela imprensa,
torcedores e até mesmo, adversários. A Malwee tem, sem

dúvidas, o melhor elenco da competição. Mas futebol não se

ganha no papel.
.

Habilidade Tragédia
Ontem, na saída do treino, U triatleta Thiago Machado,
uma cena curiosa. Um 29 anos, morreu nesta

menino chegou com uma quinta-feira após passar
bola ·e começou a fazer mal durante um treino em

malabarismos. O craque 'Juiz de Fora (MG). De
Falcão não contou tempo acordo com os primeiras
e entrou na brincadeira. exames-realizados pelos
Ficaram por mais de dez médicos, suspeita-se que a

minutos brincando. morte tenha sido causadá

Enquanto ó melhor do por uma parada cardíaca.

mundo fazia graça, as Machado era um dos

crianças olhavam principais triatletas
espantadas. É a habilidade brasileiros, No ano

do jogador brasileiro junto passado, o atleta ficou com

com o carisma. o segundo lugar no
Campeonato Sul-

Torcida Americano da modalidade.

O Atlântico já avisou que
Fórmula 1contará com torcida no

Ginásio da Arena Multiuso O colombiano Juan Pablo
em Brusque. Para isso, Montoya teve o motor de

fretou dois ônibus para seu carro trocado pela
trazer os torcedores de McLaren antes da primeira'
Erechim até o local do sessão de treinos livres

jogo. Quem ficar por lá, para o GP da Bélgica, em
poderá assistir ao jogo no Spa-Erancorcharnps. No
telão que a diretoria está entanto, como ainda não

colocando dentro do tinh.a saído dos boxes, não
ginásio da competição. Os será punido com a perda
gaúchos prometem fazer de dez posições no grid de
barulho em Erechim. Isto se largada. �

os catarinenses deixarem.
,

julima,r@terra.com.br

Escolas da Regional de lanxerê
recebe'lOmelhorias do Governo.

A educação está em foco na Regional de Xanxerê. DÇJs R$ 10 milhões já investidos

pelo Governo nas escolas da região, R$ 775 mil foram destinados à Custódio de

Campos, em Xaxim. 'Entre as obras, os mais de mil estudantes, de pré-escola
a ensino médio, agora contam com um ginásio de esportes, que também pode
abrigar eventos da comunidade, beneficiando toda a população da Regional.
É o Governo levando mais qualidade à educação de Santa Catarina.

Secretaria de Estado do
DesenvolVimento
Regional em,Kaoxere
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ALTAMIR RICARDO DE SOUZA

Sobem ao altar hoje, 10/9, Janaína
Chiaradia e João Carlos Marcatto'

Filho, A cerimônia será na Igreja São

,Sebastião e 'a recepção no Clube
Atlético Baependi

/Não ésuficiente ter um esa/rito bom/ o
essencialébem aplicá-lo.

//

Descartes

No dia �/9 aconteceu o

enlace matrimonial de
Naiana Souza Pereira e'

Valter Vogel Junior. Ela é

filha de José Amaral
Pereira Filho 'e Vivian Mery
Souza Pereira e ele de
Valter Vogel e Nancy Olga
de Oliveira Vogel. Foi na
Igreja Rainha da Paz€ a

recepção na AABB

Clarisse Nàscimento e

Ivaldo Liss, casaram-se no

dia 9/7/2005 na Igreja
Nossa Senhora do Rosário,

Rio Molha

O locutor de rodeios mais famoso

do país, Marco Brasil, com o

apresentador Geraldo Jr, o
Cavalo Véio nas comemorações
de 50 anos da maior festa country
do mundo, a festa de Barretos. Os

dois foram os apresentadores do
Planeta Atração, que trouxe mais

de 70 shows durante as três
semanas do evento, Matérias

exclusivas de Barretos poderão
,

ser conferidas no Rancho do
Cavalo Véio, na Band, canal 10, às
9 horas dos domingos

<'

Márcia Vieira e seu

filho Leonardo
retornaram de uma

viagem pela China

AIS comodidade
ento ortodôntico, todos os

alizados aqui mesmo. na

instalações, que além de

izadas, no. centro da 'Cidade.

OrtoMdis
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.:. LANÇAMENTO, I
A FiatAutomóveisapresenta oseumais novo lançamento

!
,

,o
Idea. Neste final de semana a JavelJaragua Veículos estará
apresentandoesta novidade.Dia 1 0.,sábadodas 9:00 àS21:OJ
horas e dia 11, domingo das 16:0.0. às 19:0.0. horas.

.:. SHOW INeste domingo, 11 desetembroaéonteceoshowdadupla
Humberto e Lorival de Corupá. A dupla apresenta seu'
repertório e logo após a festa fica por conta da Banda ln
Natura. Será no Seminário deCorupá com início às 17 horas �
com a presença doCavaloVéio,daCantora Franciele, Darrossi •
eDarruan e outros artistas. Ingressos nas lojasCentersom,

.:. NOVIDADE
A Ellens Cosmética e Perfumaria acaba de estabelecer
parceria com a marca francesa Clarins e para comemorar
oferece um coquetel de lançamento para clientes. Será no

próximo dia 12,das 17 às 21 horas nas instalações da nova

loja noShopping Breithaupt.

.:. CURSO
A Chef Eliziane Chiodini promove curso de treinamento
para domésticas no dia 14/9,quarta -feira, das 14:00as 18:00
horas no Recanto das Festas Rua: Preso Epitácio Pessoa,985, I

Trata-se de uma palestra prática esclarecedora voltada às

profissionais do lare que trabalham no setor de cozinha,Os
temasque serão abordados: Lista de compras, Identificação
quantóà qualidadeesegurança dos alimentos,Como evitar

contaminação cruzada e ensinar métodos corretos de

higienização,Organização da despensa, freezere geladéira,
Composição de refeições,Aproveitamentode sobras servi(o
e arrumação de mesa, Higiene e' apresentação pessoal,
Maiores informaçôes por fone 9973-30.50./370.-0.791 com

Zane ou poremail echiodini@terra.com.br

'.:. .DUOS BRASILEIROS
A banda paranaense Fulana de Tal apresenta na Quinta
Cultural, dia 29 de setembro, o show"Duos Brasileiros;
relembrando grandesencontrosdamúsica popular brasileira
O show será às 20. horas,no PequenoTeatro da SCAR.Dentre

os nomes daMPB que formam o repertório'estão Elis Regina
e PeryRibeiro,CyroMonteiro e Elizeth Cardoso,Chico Buar

que e Elza Soares, Lenine e Elba Ramalho.Além da músicada
banda Fulana deTal,o público também te�?à disposiçãoo
Piano Bar, que estará atendendo a partir das 18 horas,

,

Informações pelos telefones (47) 275-2477 e 370-6488,

•
IMPORTADORA'

- Recreação Infantil
- Peças teatrais
-Pintura em guache
- Pintura facial
- Atividade com cerâmica
- Exposição de fotos e atrações
interàtivas do Museu WEG

- Apresentaçãode grupos de dança
- Brinquedos para a,criançada
(cama elástica, piscina de

bolinhas, touro' mecânico,
escorregador)

- Apresentação da banda marcial
João Paulo"

'
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