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OUTRA LEGENDA

Rose Vasel deve deixar PTB e concorrer

a uma vaga na Assembléia l.eqislatlva
- PAGINA3

mínima: 9°

GÁs DE COZINHA

procon de Jaraguá investiga
. -\.,

.

possível formação de cartel
o coordenador do Procon,
JulianoNora, se reúne hoje
com distribuidores de gás.

I

O objetivo é discutir o

preço praticado na cidade,
um dos mais altos da

região, e a pequena

diferença de valor

(R$1,10) verificada' nos'
diferentes pontos de
revenda. '''Queremos
entender porque os preços
são tão parecidos", diz. Em
Blumenau, por exemplo, o
botijão pode ser

eí"icónÜadüáR$ 27,Oü-em
alguns locais e a R$ 37,00
em outros. "A divulgação
dos diferentes preços
também ajuda a estimular
a concorrência", acredita'o
coordenador. _ PAGINA 4

Máxima:13° mínima: 12°. Má�ima: 18°
AMANHÃ: . Quinta-feira

nublada com alguns
__ períodos de melhoria

�
... e chuva a qualquer

•........IIifIiIIl1l.IIIl'IIl". hora dodia •
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HQJE: . Quarta-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva à qualquer
hora do dia- ..

",,",,",
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DIREITO

Mulheres que venceram câncer de
mama lutam pela reconstituição

Diminuir o tempo de espera pela' cirurgia. de
reconstituição é uma das bandeiras adotadas pela Rede

:eminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul.

uazem parte, do grupo,60 mulheres que se encontram,

t
ma vez por mês para .conversar sobre os problemas e

raçarmetascomuns. '

.
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VITÓRIA NO GOVERNO
.

Reforma administrativa'aprovada
em sessão extraordinária

Com a aprovação, a administração municipal passa a ter'
um novo organograma, com mudanças na nomenclatura
.dás secretarlas.jnduindo a criação e extinção de pastas,

,

redução de salários e do número de cargos de confiança.
Os vereadores Carione Pavanello, Eugênio Garcia, Rudolfo.
Gesser e DieterJanssen votaram contra.'

.
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EM BAIXA

Crise política é responsável pela
. queda na popularid,ade de Lula'

O agravamento da. crise no governo de Luiz Inácio
Lula da Silva está se refletindo nas novas pesquisas
sobre o desempenha do presidente. Segundo pesquisa
CNT/Sensus divulgada ontem, a avaliação positiva do
governo, que era de 40,3% em julho, caiu para 35,8%
em setembro, uma queda de 4,5 pontos percentuais. A
avaliação negativa, que era de 20%, subiu para 24%, e
a regular subiu de 31,1% para 38,2%.
Quanto ao desempenho pessoal do presidente Lula, a
queda foi de 9,9 pontos percentuais. A aprovação, que

'

era de 59,9% em julho" caiu para 50% em setembro,
enquanto a desaprovação, que era de 30,2%, subiu
para39,4%emsetembro. .
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. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Moacir Bertoldi divulga relatório
sobre os 'seis meses de.governo

.

,

.

Em entrevista coletiva, o prefeito de Jaraguá do Sul
:' I' apresentou o relatório "Prestando contas", relatando

J'�procedimentos e ações desenvolvidas pelo 'município nos

.�seis primeirosmeses do ano.A publicação traz informações
..•.. sobre o desempenho das onze secretarias existentes,
autarquia e parcerias com a inidativa privada no primeiro

.

semestre de 2005.Um dos títulos da p�blicação afirma que
houve redução de R$ 2.159.076,54 nos custos nestes 180
dias de governo. O relatório tem distribuição gratuita e é

disponibilizado na própria Prefeitura. - PAGINA 4

GUILHERME HANEMANN

Handebol Feminino disputa
Jogos Escolares em Brasília
A equipe de handebol feminino da Es'cola Municipal Gui
'lherme Hanemann ficóu com o título dos [esc e garantiu
vaga para os Jogos Escolares em Brasília .. O campeonato
acontece de 25 de novembro a 4 de dezembro.

.
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Mais aumento 'em outubro
Se o aumento dos com

bustíveis anunciado na

sexta-feira passada pela
Petrobrás e aplicado fio.dia

,
. .". (.

seguinte ja provocou rnaru
l I

festações irritadas dos
consumidores em todos os

I

cantos .do País, muito mais

saber que em outubro
ha�rá nova majoração em

Santa Catarina, agora por
co�a do percentual da nova. tabela do Imposto Sobre

Circulação de Mercadorias
e Serviços, o ICMS, que

.,

determina preços diferen-
ciados em vários estados' da

Federação, como ocorre com

tarifas públicas como a

energia elétrica. Este impos
to, em média, incide em 25%
'sobre a gasolina e 12% sobre
o óleo diesel. E, por tabela,
onerando o bolso do

consumidor,
Até 25 de' setembro a

nova tabela deverá ser

publicada no Diário Oficial,
devendo vigorar érn 1 Q d�

FRASES

outubro, segundo anúncio da . gerenciar setores de alta
Secretaria do Estado da rentabilidade no' âmbito da
Fazenda. Resumindo,: os
novos preços' serão repas
sados não apenas àqueles
que dependem diretamente
de veículos motorizados
como" ferramenta de tra

balho, más, também, à popu
lação como um todo.

No Brasil, um País que se

coisa pública.
No 'caso da energia elétri

ca, empresários catarinenses

preparam documento formal

para que a Celesc prorrogue
até 2006 a chamada tarifa

especial, entre 18h30 e

21h30. Em agosto último
houve reajuste médio de

... Nova tabela da-alíquota do 'ICMS deve ser

publicada no Diário Oficial até 25 de setembro
e viqorar-no primeiro dia do-mês de outubro

move sobre quatro rodas, é

instituição: todo e qualquer
custo derivado de combus
tíveis é absorvido pela popu

lação numa espécie de
esteira rolante.

A, mesma. coisa acontece

com as tarifas públicas, hoje
absolutamente fora do
controle governamental e

nas' mãos de associações
( engendradas por força de lei
com total autonomia para

21 % na energia elétrica,
levando o presiden-te da

Federação das Indústrias de
Santa Catarina, Alcântara
Correa, a manifestar publi
camente a preocupação do
setor 'industrial, que vive um

momento de grande compe
titividade com outros países
e, ao mesmo tempo, situação
quase que insuportável
diante dos custos. Não' foge
à regra o gás natural que,

adotado pelo baixo custo,
.teve aumento médio de

9,4% em setembro, causan
do o mesmo nível de preocu
pação às empresas que
substituíram outras fontes

energéticas, por, ..

ele.
Falência-s e demissões de
funcionários já estão na

ordem do dia. O Estado, por
sua vez com receita com

balida e em queda por força
da hão contrapartida da
União na forma de com

pensação pelas exportações"
isentas de ICMS, reluta em

adotar alíquotas menores

para combustíveis e energia
elétrica. No jargão popular,
lima sinuca de bico. Man
tidas as alíquo tas, de

semprego à vista, percen
tuais menores, receita

comprometida para' inves
timentos. Como não 'há
mágica na contabilidade dos
números, o último semestre

do ano caminha para o

indesejável.

.100 presidente da Câmara,Severino Cavalcanti, desabafando no b/ogdo colunista Jorge Bastos Moréno.deO Globo':

.

"Eu não s�u bandido não! Nunca esperei que o jogo polítíco, a disputa de poder, cheqasse a

esse nível. Eu vou provar minha inocência':

I Fatos & Pessoas I
,

, Fernando Bond .

•

}
t

Indústria sofre impacto
·cIê aUmento de energia,

: �

I

FI�rlàn6polfs - A lndüstrla catarlnense
vai' tentar reverter - ou pelo menos

mirim'izar .: (}) aumento de 21; 1 % em

médta na energia élétrica repassado
pela Celesc às empresas em agosto. O
presidente da Flesc, Alcantaro Corrêa,
disse durante encontro dós empre
sáríos com as companhias de energia e

gás para discutir os recentes aumentos
nos insumos, que a indústria do Estado

, .

já está em situação extrema de com-

petltlvldade e reajustes como esses em

duas matrizes energéticas ao mesmo

tempo são "lnsuportavels=Corrernos o

risco de ter empresas fechando as

portas e demitindo funcionários'; avalia;
Além do aumento da Celesc, a SC Gás

majorou o preço do gás natural para a'
in�ústria em 9,4% este mês, Um

aumento menor -que o de 24,3%
previsto para ser praticado até o fim 'do
anio pela Petrobras, fornecedora do

cOlmbu�tfvel. O reajuste menor não

ch�gou a contentar os empresários, mas
m(nimizou o impacto nos custos indus
triàis. A Flesc, no entanto, deverá trab
alfuar para que os aumentos sejam, se
nã:o revistos, pelo menos escalonados.

• CORREIO DO POVO
,lli!:l:ím: Diretor-Corporatiyo ,Editora

FranciscoAlves Fernando Bond Patrícia Moraes

Sem planejamento
"Não temos como absorver aumentos

abruptos como esses. Se fosse algo planejado,
de forma progressiva, pelo menos as empresas
teriam como se programar; diz Alcantaro
Corrêa. Ainda durante a reunião, represen
tentes das companhias explicaram aos empre
sários as formas de composição das tarifas e o

porquê dos aumentos. O presidente em

exercício da SC Gás, Walter Piazza Júnior,
garantiu que a empresa não repassará este ano
o reajuste integral praticado pela Petrobras.

Para'2006
O presidente em exercício da SC Gás disse'

.

ainda que eventuais aumentos no começo de
2006 dependerão do valor praticado pela
fornecedora e também do câmbio, já que
Santa. Catarina depende 100% do gás
boliviano.

Posição daCelesc .

Para o diretor econômico-financeiro da Celesc,
Gerson Berti, "é importante lembrar que a

determlnação do reajuste é da Aneel: Berti
concorda que o aumento é expressivo, mas
está alinhado com o que determinou a

agência. Sobre um possível escalonamento,
disse que é uma decisão que cabe aos

acionistas da empresa (o governo do Estado
tem 20% das ações), mas que isso poderia
causar prejuízos à companhia, que nos últimos
dois meses.vinha trabalhando com
lucratividade próxima de zero. "Investimos RS
335 milhões só esse ano. Seria complicado
abrir mão do aumento por conta disso."

. Banana namerenda
Doce de. banana orgânico e frango enlatado
ao sugo natural, sem conservantes, são as

novidades da merenda das escolas ensino da
rede público estadual. Os ingredientes passam
a integrar o cardápio do ano que vem, de
acordo com a gerente de Nutrição Escolar da
Secretaria da Educação, Inês Lorenzi. A
informação foi dada durante reunião com os

,

11 integrantes do CAE (Conselho Estadual de

Alimentação Escolarj.êste mês a Secretaria
realiza licitação para a compra dos produtos
que serão entregues nas escolas em fevereiro
de 2006 paragarantir o suprimento do
próximo ano letivo.

.

Vacina dealto custo
Foi inaugurado ontem o Crie (Centro de
Referência de Imunobiológicos Especiais) no
Hospital Joana de Gusmão, na Capital. Faz
parte do Programa Nacional de

Imunizações do Ministério da Saúde, com a

finalidade de garantir aos ,pacientes do SUS

o acesso às vacinas especiais de custo

elevado. O Governo de Santa Catarina
investiu R$180 mil na construção de uma

-

área de 148 metros quadrados e nos

equipamentos.

Para o Interior
o Crie atenderá em média 1.600 pessoas
por mês, inclusive do Interior do Estado.
Nestes casos: a Gerência Regional' de Saúde
deve encaminhar uma solicitação da vacina

pretendida ao Crie, que vai repassar aú�vés
da Secretaria de Desenvolvimento Regional. .

redacao@jornalcorr,eiodopovo.com.br
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SUA OPINIÃO

Paraonde queremos ir ?
Há alguns dias, conversando com amigos, refletíamos sobre cOÍno . J

a sociedade atual está perdendo alguns valores que, nãomuito tempo
atrás, eram essenciais para todos nós. Na realidade, coisas tão simples ;

que a 'gente sequer imaginava que um dia iriam merecer tanta
preocupaçãonaquele futuro que chegou tão rápido,

É comum ouvirmos amáxima de que este"é apreço do progresso"
ao questionarmos algumas mudanças de atitudes. Aqui mesmo, e�
nossa cidade, caminhávamos tranqüilamente pelas ruas, jogávamos

,

conversa fofa sem o receio de comprometen:nos as nossas agendas
observávamos os nossos rios limpos e as crianças correndo soltas, Pé;
�escalços, colhendo frutos em árvores que nasciam em abundância ...

Eramosfelizes e não sabíamos!
Hoje, convivemos çom o corre-corre, a competição desenfreada

entre as pessoas; trocam-se as brincadeiras inocentes pera telinha do
v

computador, 'o celular e a tecnologia que nos fazem escravos do sistema.
<,

O trânsito é violento, o noticiário traz uma nova calamidade a cada
dia, vivemos sob a ameaça de vendavais, alagamentos causados pela
ocupação desordenada e pela poluição dos nossos rios. Pior, a disputa

·

pelo espaço prevalece sobre a educação e o respeito aqu�les'que já
contribuíram e que, sob o peso da idade, já não são tão Produtivos
como antes, Mas se não fosse por eles .. ,

'

É inegável que precisamos' repensar sobre aonde queremos ir, A
natureza, generosa, nos ajudará sempre. Mas precisamos ter a atitude
de mudar, Mesmo que consertar o que já estragamos seja uma tarefa Iárdua, é necessário ter a vontade de dar o primeiro passo, pois é dele '

que surge a caminhada. E os grandes construtoresdesta transformação
são os jovens, sem dúvida alguma,

Este é o nosso investimento mais precioso, fiscalizando, praticando �
e cobrando um novo modo de gestão para o nosso meio ambiente,
tratado aqui como o complexo no qual estamos inseridos, Ao falar de
meio ambiente, não devemos pensar apenas nos recursos naturais, que

· são renováveis, mas damudança de postura, O afeto humano, o respeito 91
aos doentes que estão nos hospitais, aos portadores de necessidades

•especiais, enfim, a todos aqueles que sÓ são diferentes nos olhares dos i�

preconceituosos, Comece agora. Pergunte a você mesmo: aonde 0:
queremos ir?

Carla Schreiner, reitora do Centro Universitário de Jaraguá do
Sul - Unerj 'e escreve nesta coluna a cada 15 dias

'G1

Educação para0 trânsitn.l;
01

Os incidente e acidentes diários no trânsito de Jaraguá do Sul têm ,0!

sido alvos de estudos e discussões cujo-objetivo é buscar alternativas ' "�i

para atenuar a situação, que infelizmente ainda não foram encontradas. .:�
Se fossem apenas danos materiais, menos �al, mas as insistentes

indisciplina e imprudência dos motoristas, às vezes regadas a álcool, )1"

tem' feito muitas vítimas fatais e levado pessoas à incapacidade
permanente e/ou a longos tratamentosmédicos e hospitalares, Todos
concordam que é preciso dar um basta nessa loucura toda e tentar

civilizar o trânsito,Até porque isso também é parte da tão cobiçada
qualidade de vida, que. almejamos e perseguimos.

Também é Consenso que é preciso investir em programas e projetos
de educação para o trânsito e em cursos de aperfeiçoamento para os c',

motoristas. Aos pedestres exige-se mais paciência. Num primeiro III

momento, as ações devem ser voltadas para a conscientização de todos. ,i

Porém, alongo prazo, a solução está no preparo dos futuros motoristas. íli

Para que a sociedade possa avançar e ter um trânsitomais disciplinado 0

e menos violento, precisa educar as crianças e jovens, despertando
neles o espírito comunitário e conscientizando-os do papel fundamental
que terão na construção de uma cidade mais ordeira-e com o trânsito

civilizado, sem tantos riscos.
- 'I;

Não vamosmudar o quadro atual- de acidentes diários. e vítil)las
11

fatais - se não mudarmos a cabeça daqueles que estão por trás do
-

volante. Enquanto e�tes. não estiverem conscientes de sua �
responsabilidade no processo, não haverá multas que endireite, Haja
vista que a arrecadação com multas de trânsito cresce na mesma

proporção dos acidentes, Ou seja, multa-se cada vez mais - por
excesso de velocidade, por desrespeito às leis, etc, - e nem por [sso "

registramos redução nos número'de ocorrências. A solução está na ,

1J

capacidade e na vontade da sociedade preparar futuros cidadãos, e 511

não meramente pessoas, algumas com títulos, e formação familiar, II!

mas desarticuladasdo conjunto, e preparadas para o convívio em "

sociedade,
'

A educação para o trânsito precisa ser matéria curricular. Deve !'

ser ensinad� desde os primeiros anos de escola, A conscientização só 1111

virá quando as ações para o trânsito fizerem parte do.día-a-die das
,fl[

pessoas.Assim, nada mais coerente do que ensinar educação para o 1,1

trânsito já nos primeiros anos de ensino. Formar cidadãos responsáveis
é dever do Estado. Por isso, cabe aos governos, de modo �special ao 'q
de Jaraguá do Sul, investir nas futuras gerações de motoristas.
Incentivar e apoiar às escolas da rede municipalna implantação da 'ai

disciplina é obrigação. O resultadopositivo aparecerá, com certeza,

no futuro, Enquanto isso, deve manter os programas e projetoS de,
conscientização e de responsabilidade no trânsito,

A vida pede passagem. Cabe a nós, cidadãos e'homens ppblicos,
unirmos esforços para 'que ela não seja ceifada num acidente de

trânsito.

Ronaldo Raulino, presidente da Câmara de Jaraguá do Sul

Os texto.s para esta coluna deve,.m ter, no. máximo, 35 linhas, de c?r�o ld2e'
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito :

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem corno as

correções .ortográficas e gramaticais necessárias.
.

I
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MOSA,ICO

POLíTICA

,� Fogo amigo
As eleições para o novo diretório nacional
do PT evidenciou de vez um racha

aparentemenrs irreversível no partido
,

em âmbito do País, com reflexos diretos
nos diretórios estaduais e municipais.
Petistas de pelo menos cinco tendências
se engalfinham publicamente pelo
poder de comando. Em Jaraguá do Sul e

região não é diferente, inclusive com

adeptos declarados do ex-ministro José
Dirceu. Depois do dia 18, data da escolha
dos novos dirigentes, é _bem provável
que haja uma debandada em direção
ao PSOL 'e PPS.

� Procedimentos 1
Dia destes o prefeito Moacir Bertoldi

(PL) comentou que já estava falta�do
hora (par,a ele) no dia a dia. Ontem, deu
números que' remetem ao volume de
audiências públicas concedidas nestes
primeiros oito meses de governo às

'4as fei ras: 9,11, com mais 200 já
,
agendadas. Desde a semana, passada
está instalado o apelidado"gabinete
transparente" São vidros.brancos em

parede divisória que permite à

qualquer Cidadão, sem necessidade de

permissão de quem quer que seja, ver
se o chefe do Executivo está lá ou não.

� Procedimentos 2
Bertoldi, por causa do volume de

compromissos internos e externos,

reorganizou sua agenda diária. Concluiu
que estava atropelando a si mesmo no

afã de tentar atender a tudos e a todos
ao mesmo tempo. Nos dois primeiros
dias da semana, reúne-se com o

colegiado e, eventualmente, concede
entrevistas coletivas ou individuais para
órgãos de imprensa. As 5as e 6as feiras
dedica integralmente a visitas a escolas,
creches, postos de saúde, obras e por
aí afora, em roteiro" elaborado
semanalmente.

� Positivo
Consumidoresdo Samae (ServiçoMunicipal
de Água e Esgoto) estão recebendo, com as

faturas do mês, um infórmativo produzido
pela autarquia, co;" demonstrativos de

.. ','

serviços e obras implantados e em anda-

mento, incluindo telefones para 'sugestões
e reclamações quando for o caso.A exemplo
da Cartilha das Calçadas, que explica em

pormenores sobre corno, q proprietário de
imóvel deve proceder,o informativo assume
caráterde utilidade pública quando se presta
a fornecer informações úteis. É dinheiro

, público bem investido.
,

" "fIO::>mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br
ldBJ

,.. Infração '.

do a Prefeitura reorganizou e
Quan

l'zOU o serviço de transporte'
lega I 'v .

I ativo em Jaragua do Sul, com vans e
a tern, .

t s ficoU estabelecido em documento
bes a , ' ".

bri
.,

no caS0 de escolares, �,o ngatona a
'

que" ,

r�sença de ummonitor para acompanhar

�' embarque, ,desembarque e o

compgrtarpento dos passageiros no

, teriordos veículos. Entretanto, épossívelln ., h
., ..J d'

bseryar, em vanos ora nos ao Ia; a
o

sência de i monitor, inclusive em
au .

d
_.,

situações de rísco em vias e mao uruca

onde a porta lateral (de embarque) fica

voltada para a pista e não paraa calçada.

, I

TROCA-TROCA'

RoseVasel deve deixar o PTB

I para disputar a eleição de 2006
confirmar seu ingressono partido do
governador Luiz Henrique da
Silveira, ela deixou escapar que a

definição sobre sua filiação
dependerá dele. "Isso só vai evoluir
depois de uma conversa do prefeito
com o governador e aí a gente vai
decidir o que vai ser melhor para
Jaraguá do Sul", revelou, negando

JARAQUÁ,PO SUL -A vice- uma possível debandada também de
,," prefeita R()s�rri.ei�e 'Yasel não Bertoldi.

'

lO', confirma, mas evide'ncia que A reunião com Luiz Henrique,
-rq poderã candidatar-se a deputada informou RoseIheire - que já foi

11, estadualem'2006, rnas.não pelo, vereadora, .pelo PTB, t;;secr�tária
n PT�, q&J,áli�1de-iJar1ité ib.fin�l' L;:dê ?d�Hi�i'J :rra id�k�da_Cfe 98

Ob do Inês, Ela confirmou ontem que durante a gestão do ex-prefeito e

i0! loiaon;vidada para ingressar em três cunhado DurvalVasel -, deve

'ii partidos, mas ainda não se decidiu acontecer ainda esta semana ou, no
";j em qual deles vai se filiar. Se quiser mais tardar, na próxima, justamente

concorrer, terá até o dia 30 deste por causa do prazo do TSE para as

,n, mês para filiar-se a outro partido, filiações. "Acho que o importante
u: cumprindo prazo determinado pelo para o governador é fazer coligações
'T TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o maior número de, partidos,
i àqiIelys que', I pretendem se porque assim ele conseguirá agregar

S) candidatar no ano que vem, mais eleitores", disse, referindo-se à

Rosemeire disse que recebeu candidatura de Luiz Henrique, que
" convites do PL, partido do prefeito vai tentar a reeleição.
'/ MoacirBertoldi, e do PPS, quevem Segundoavíce-prefeítà, sua saída
;( ampliando a' legenda ria 'do PTB justifica-se' não só pela
'f microrregião com a criação de dificuldade de eleger deputados pela

Comiis.óesProvisórias e Diretórios - legenda, mas pelo fato do partido já
I, os dois partidos são da base de apoio ter os candidatos definidos pela Igreja

do governo estadual. O terceiro Quadrangular, no comando do
, convite veio do próprio PMDB, Diretório estadual. "Isso poderia

segundo ela, e, apesar de não dificultar uma candidatura pela

i!d CAROLlNÀ TOMASELLI

�' Ela disse que
�I recebeu 'convites do PL,
i� PPS ePMDBe que
0i toma decisàc até' dia 30

Rose: convites do PL, PPS e PMDB com vistas às eleições do próximo ano

regiãó, que é o meu foco e o do

prefeito, de buscar o fortalecimento
político dejaraguá doSul e, com isso,
trazer benefícios para a população",
declarou.

Na opinião de Rosemeire, mais
importante do que disputar a eleição
é fazer com que a região tenha

representantes na Assembléia

Legislativa ou na Câmara dos

Deputados, por isso defende que

sejam lançados poucos candidatos

pelos cincomunicípios. "Isso (muitos
candidatos) enfraquece a região
politicamente. Devemos fazer

coligações e fortalecer arnicrorregião
daAmvali, em tranco crescimento e

que precisa ter respaldo", declarou.
Pela coligação que elegeu o prefeito
Moacir Bertoldi, formada pelo PPS,
PL, PDT e PTB, ela Iernbrou que
também são pré-candidatos os

vereadores Ronaldo Raulino (PL) e
Ruy Lessmann (PDT).

O presidente do PTB, pastor Jair
Alexandre, estava' ontem em

Florianópolis, onde se reuniu como

governadorLuizHenrique, e disse por
telefone que só se pronunciaria sobre
o assunto, pessoalmente, hoje.

PMDB terá chapa de consenso'para 'eleição do novoDiretório
JARAGUÁ DO SUL. - A

renovação doDiretório do PMDB
de Jaraguá do Sul caminha para
solução pacífica, afastando desde
já ,qualquer possibilidade de
disputa ipterna pelo comando da
agtemiação que tem hoje mais de
mil fi' d

,

I Ia os, na esmagadora
maIoria com direito a voto no dia
30;de outubro, data definida para
a eleição O líd d

'

p
. I er a bancada do

,

MDB no Legislativo, também
lntegrantdi'

,

e a atua Executiva,

Pedro Garcia, adianta que a

composição da chapa de 45
membros ainda não está definida,
mas aponta nomes que poderão ser
conduzidos à presidência do

Diretório: Carlos Chiodini, que
ex�rce mandato tampão
substituindo a delegada Fedra

Konell', que se transferiu para

Florianópolis, Elmo Mathias, que
na atual composição assumiu a

vice-presidência, e ele próprio.
Em seu quarto mandato

consecutivo como vereador e

único do partido eleito em 2004,
,Garcia aponta cerca de 200 novas

,

filiações feitas até agora durante ,o

ano para reforçar a afirmação de

que o partido experimenta uma

nova fase de crescimento no

município depois de turbulências
registradas quando o comando
ainda estava nas mãos do ex

deputado Ivo Konell,contra'quem,
diz, não guarda sentimentos
revanchistas. "O processo .de ,

eleição do novoDiretório e da nova
, Executiva do partido, que por sua
vez vai eleger o novo presidente,
por aclamação ou não, não embute
qualquer tipo de ressentimento

sobre o que aconteceu em passado
recente", ressalta o vereador.

Para que os filiados ao partido
tenhamdireito a voto,é preciso que,
estejam inscritos há nomínimo seis

meses. Os demais podem até

participardo processo, porém, apenas
como espectadores. (Celso Mach�do)

wd

Projeto do novo, organograma,)�j�
é aprovado, mas emendas:,não:���
, .

" ,b51
JARAGUÁDO SUL - o projeto da, concurso público �. em .5% do total. I S j

reforma administrativa foi aprovado .Outra emenda modificativa, de5J15
ontem, em sessãoextraordinária, com autoria do vereador Ruy Lessmann, .or
seis votos favoráveis.Os vereadores (PDT), determinava quepelomenos,doa
Carione Pavanello (PFL), Eugênio 35% dos cargos de diretores nos,

.
.

'. ·0 o
Garcia (PSDB), Rudolfo Gesser e Centros de Educação Infantildeveria
DieterJanssen, ambos do Pp,votaram serdepessoas doquadrodoMagistério:�nO

contra a proposta. Das 33 emendas A emenda foi rejeitadaem plenariol1oJ
apresentadas pelo vereador Jurandir com seis votos contrários,

Míchels (PT);'apenas sete foram Agora, àadministração;mllI'lippâl'O rr
aprovadas nas comissões perma- 'passaaterumancivàestrutura,induirHJuq
nentes eencaminhadas ao plenário, do a criação e extinçãodepastas.redu-r5b
mas acabaram sendo retiradas pauta ção de salários e do número de cargos"
da votação a pedido de próprio autor de confiança, entre outras alteraçõe�J
das emendas, numa demonstração No estudo de impacto financeiro'
de descontentamento coma rejeição, enviado à Câmara, a administração
ainda nas comissões, damaioria das

.

informa que as mudanças vão ge�ar3
\\

emendas., .

uma econo�i�. anual de, R$.9
Também foi rejeitada a emenda 1.192.193,78. Porém, omesmoestudo

apresentada ontem pelo vereador' demonstraque para este ano, se todos I
_t;"'��::�;�:�c�:==�"i";�����:�:��� :�on:��::::�::.J

ao quadro da Prefeitura - sem aumentaremR$58.230;27.
-

Até a emenda de Lessmann (esq) foi rejeitada; mas projeto paSSOU3'1q
elb

"'---"��-;162
'.

6ºE� Guaramirirn, o Diretório do PMDB também deve ter chapa 'de
1)11

consenso para a eleição de 30 de outubro, informou o diretor-qeral da
Secretaria de Desenvolvimento Regional, Nilson Bylaardt. Assim como si
em Jaraguá do Sul, o nome do novo presidente ainda não foi-definido, ')(]
más três despontam como candidatos; o vereador João DenizVick, o ,ub
gerente regional da Casan lrvando Zorner, o Dlnho, eRudolfo Jahn Neto.

. 1St
Segundo Bylaardt, que presidiu o Diretório de Guaramirim de 2001 a

2003, em uma reunião realizada no início do mês ficou definido que o
2h

novo Diretório permanecerá praticamente o mesmo, presidldo por Ivo 'oq
Ranghetti."A grandemaioria vai permanecer.vamos ter poucas alterações, �!\
um número de mais ou menos seis pessoas.Informou. . 'c I.m
Bylaardt também disse existir um acordo firmado dentro do partido .

e"que a atúal Exec�tiva tem respeitado, de que quem já,f�i presidente
"

ri I·

dá lugar para outro para que haja um processo de renovação no ,U fi

partido': (Carolina Tomasellil '\', ,�q

QUINZENA DO TRAJE
Kit Soclal com paletó, calça, gravata e prendedor.'

A partir de R$ 137',90 a vista ou 4X no crediário. Preço da etjçUJeta. �l
VENHA CONFERIR! Para nós você é es � ecial! ,J� Calçadão da Marechal, 320·

hOPPing Fali - Sala 07 - 275-2938

, '16
n

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PA'NORAMA QUARTA-FEIRA, 14 de setembro de 2005\ ;

COMExl Lp,""",,,,p��
�cambra r

CNT/SENSUS

Popularidade de lula cai 9,9 I

pontos entre julho e setembro
,

!
I

, Expectativas pára o comércio
,nternacional brasileiro '

I
I ,

�e analisarmos a balança comercial dos primeiros dias de

setembro, nota-se o crescimento das exportações nesta

�rimeira semana, de 25% em relaçã� à média diária de

�etembro do ano passado, o que nao ocorreu com as

importações que tiveram 'uma queda de 1,6%. Sedestacando,
bs produtos manufaturados nesta semana, como produtos mais

�endidos. '

�ntre os meses de janeiro a setembro deste ano, as

rxportaçôes somam un: valor superior' de 23% no mesmo

�eríodo
de 2004. Onde as importações totalizam até agora,

Ita de 19,9% comparando-se com janeiro até .seternbro de'
004. Acredito que por essas avaliações, dentre outras, a

tendência do comércio internacional é de crescimento, apesarI

ría queda do dólar,
.

!Avaliando que o Brasil tem buscado firmar acordos com

�emais países, assim como ocorreu no último dia 02/09, que
p ministro das �elações Exteriores, Celso Amorim, esteve
presente em uma reunião para a retomada das negociações

Illpara a criação da maior zona de "livre comércio" do mundo,
,envolvendo países membros doMercosul e União Européia.I '

IAções que reforçam a necessidade de concentrar esforços no

jSentido de encontrar caminhos e meios de avançar em direção
de resultados mais ambiciosos e balanceados. Acordos assim

Ique, passam o aspecto comercial, pois envolvem uma

Icooperação política, forta'lecendo bases; econômica, social e

jCultura.Olhando um. aspecto político, a�redito que se houvesse uma

[queda do presidente, poderia afetar a economia brasileira. O

!que não deve acontecer, já que a oposição não tem intenção
Ide derrubar o presidente, e sim apenas, "manchar" a imagem
Ideie, resultando na não reeleição do. mesmo, pois a oposição

Item' consciência de que com uma queda nestemomento dç
[presidente. afetaria a economia etodos estariam perdendo
com isso.
Com tudo isso, vejo que o comércio internacional, a nível
brasileiro, tende a crescer e caberá ao governo investir mais
em infra-estrutura, assim como nos portos, rodovias, para evita.r

que isso, afete .alnda mais o andamento do comércio
internacional; já que isso causou problemas recentemente.
;;Nós temos condições favoráveis para o crescimento do

fomércio internacional, visto que nossos produtos estão cada
vez mais se tornando competitivos, devido à qualidade, e

também inovação. Entretanto, não mais nos restringimos aos

produtos comuns, e podem-se vislumbrar corno novos

'segmentos para inserção de pequenos e micros, tais como o

do artesanato brasileiro, com grande potencial de exportação.

vendo o ex-assessor da CasaCivil
'Waldomiro Díniz, flagrado em

vídeo negociando propina com um

empresário do ramo de jogos.
De acordo com � pesquisa, a

avaliação negativa do governo
subiu de 20% para 24%,
praticamente o mesmo índice de

junho de 2004, que foi de 24,1%.

... índices desfavoráveis
coincidem com o

-agravamento da crise

política em Brasília

DA REDAÇÃO - A aprovação,
pessoal do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva teve seu pior nível
desde o início de seu governo,
segundo pesquisa CNT/Sensus
divulgada ontem. O levantamento
mostra que á popularidade de Lula
caiu de 59,9% em julho para 50%
em setembro. Já a reprovação subiu
de 30,2% para 39,4% no mesmo

período. Amargemde-erro é de .3

pontos.
A avaliação positiva do

governo passou de 40,3% para
35,8%. A avaliação sónão é pior
do que a do primeiro semestre de
2004 -29,4%-ócasião em que
estouraram as denúncias en�ol-

Denúncias
Os índices desfavoráveis para

o presidente e para 'o governo
coincidem com o agravamento da
crise política, que teve início no

primeiro semestre, e com o

envolvimento do PT nas

denúncias de corrupção:'A
pesquisa também aponta que pela
primeira vez o governo Lula é

considerado mais corrupto que o
governo Fernando Henrique
Cardoso (1995-2002). Emmaio de
2004, 26,7% dos entrevistados
consideravam que a corrupção do

fi

Imagem do presidente Lula e �o governo federal estão em quedlj
, �vistadores perguntaram quemsã�

,os principais responsáveis pelo�
esquema de corrupçã&
investigados: 39,1% responderillljl

- -,

I d
�

que a corrupçao esta vmcu a a a�'
PT. Foram ouvidas 2.000 pessoal:
em 24 Estados entre os dias 6 e 8 de

'10
setembro.

j

�

Lula era maior que a do governo
FHC. Agora, esse número subiu

para 48,9%.
Para quem considerava que a

corrupção no governo Lula era

menor do que no governo FHC, o
percentual caiu de 31,4% para
16,8%.Nesta pesquisa, os entre-

Caminhão coletor de sangue v�
, , '�S

repor doações feitas ao SãoJos�
Prefeitura publica relatório
dos' seis .meses de governo,

hQ���aia��Wr()�·N�,��_;fu�
d�dc:�,voluntários poderãocolalmjll
entre 8 horas emeio-dia e das 14-hCJn11R
às 18 horas, em um caminhão cedidll_
pelo Hemosc de Florianópolis í
adaptado' para esta finalidade. As]
necessidades dos hospitais São José,
Jaraguá e Santo Antônio, de
Guaramirim (também atendido pel�/,
Hemosc de Jaraguá do Sul) sãod�i
140bolsasdesangueânês.O seçretá!iqj

, observa, entretanto, critérios exigid�j
de quem for doar sangue nestes, doiSJ
dias ou posteriormente, quando �

situação voltar ànoanalídade Podemi
fazê-lo,homense�ulheres�rnidadt$j
entre 18 e 65 anos, que seja11\;
saudáveis, não portadoras de doença,(
infecciosas, que nãoestejam tomandGl
medicamentos. lO

No caso das mulheres, que nW

estejam amamentando QU tenh�lJlJ
passado por cirurgias ou pro�
cedimentos de parto nos últimos�j
meses. Para os novos doadores,6
exigida a carteira de identidad�
com fotegrafia. (Celso Machádo) 11

gestão mais equilibrada e

transparente". US(\�Hl)l�ciepte de

.energia elétrica, renegociação das

condições.de pagamento da-dívida
pública, controle de horas extras, de
máquinas, domaterial de expediente
e dos quilômetros rodados pelos,
veículos da frotam�cipal são alguns
dos indicativos de economia
relacionados pelá Prefeitura. Outro
iten faz referências a'qualidade de '

-; vida, remetendo à contrataçãode dois
,
médicos, que estão atuando desde o
dia 15 de abril, à noite e em finais de
semana no Hospital São José, para
"tentar minimizar as filas de espera
nopronto-socorro".

Destaque para o aumento de

agentes comunitários até o final de
2005, de 49 para 80. Outros inves
timentos e ações em gestão,
cultura, obras, saúde, turismo, pro
dução, agricultura, planejamento
urbano, social e" habitação,
educação, meio am-biente, esporte
e lazer e pelo Samae também são

citados. '(CelsoMachado)

, }ARAGU;\ 00 SUL- "Prestando

CORtas" �,p título de publicação; '

distribuídaontempela Prefeitura de
[araguá do Sul relatando
procedimentos e ações desenvolvidas
pelomimicípionosSeisprimeirosmeses
do ano. Em 'tópicos resumidos,
informações sobre o desempenho das
o�;secretarias existentes, autarquia
e parcerias com a iniciativa privada
noprirneirosemestrede 2005.E�um

dos espaços, oprefeitoMoacirBertoldi
(PL) declara' que "mudanças e

melhorias estão sendo feitas,
principalmente napostura perante o
trabalho, no respeito e humanização '

do atendimento, na seriedade para
com o controle de gastos.exagerados
e até mesmo desnecessários": Mais
adiante, o prefeito pede aos atuais

2.074 servidores que, além de apoio,
tenham "dedicação e empenho", '

Um dos titulos' da publicação
afirma que houve redução de R$
2.159.076,54nos custos nestes 180dias
de governo. "O exemplo . vem de
casa""reforça a publicação, "por uma

}ARAOUÁ 00 Sor- A interdição
do\Be�osc (banco de sa�gu�),

.'

1 'J J ...� .) ..
' �., .1. :, I., '. \ I .'

determinada pelaAnvisa
Agência Nacional de Vigilância

Sánitárià) no dia 3 de setembro não
, comprometeu as cirurgias eletivas já
agendadas pelo Hospital [araguá.A ,

garantia é do secretário de Saúde,
. Alfredo Gunther, que qntem
anunciouprocedimentos de coletade
sangue que serão feitos amanhã e

sexta-feira,nopátiodeestacionamento
. da Acijs (Associação Comercial e
Industrial).Aidéiaécoletarpelomenos
75.litros que foram emprestados ao

hospitalpeloHemosc deJoinville em
caráter emergencial até a instalação
provisóriadeumaagência transíusional
que vai operar até que as condições
exigidas pela�visa sejamatendidas.
Ontem pela manhã houve nova

rodada de negociações com adireção
,

dobanco de sanguepara definiro total
de investimentos e quanto caberá às

partesenvolvidas-prefeitura, iniciativa
privada eopróprioHemosc.

A coleta, amanhã, começa às 13

ASPÉCTOS POSITIVOS DO COMÉRCIO I,:XTERIOR QUE,REALIZAMOS
,

- Pequenas e médias empresas iniciando nos processos de
,

5!xportélção, interessadas em ingressar no comércio internacional;
� Qualidade nos produtos exportados, alguns tipicamente
'brasileiros, corno é o caso da Natura;

,

,

;; Aumento dos produtos inclusos na pauta exportadora brasileira,
"gue diversificam as capacidades e diminuem o risco de recessão
;de determinados setores;

,

� Alguns acordos com outros países em andamento.
:�
�ASPÉCTOS NEGATIVOS DESTE COMÉRCIO'

- Pplíticas governamentais 'errantes. que ora impedem, ora
favorecem e que a longo prazo contribuem para a instabilidade
das condições de comércio exterior;
- Não há ainda uma cultura exportadora entre as empresas,
ocasiônando a "pressa" das mesmas nos processos de comércio

internacional;
.

Problemas logísticos, como, portos, rodovias, em más condições
I .de uso e sem grandes perspectivas de investimento pôr parte do
i,Poder Públicos na? três esferas;
�,- Profissionais não preparados para a realidade, o dia-a-dia de
!,,'Comércio Exterior.
��
I'·

, pSua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
i sugestões e críticas para nossoe-rnail cambra@portalcambra.com.br.i .

I'
I Jordana Pott é acadêmica do Curso Superior de Tec;nologia em

I Comércio Exterior da FATEJ - Faculdade de Tecnologia de Jaraguá

I do S,ul, Consultora de Negócios da Câmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA, atuante há mais de três anos na área de

I

'I Certificação de Origem.
! ...

I·�=!!!
1

!

:1

Limite para enquadramento no Simples pode subir
de impostosmaior o que; fatalmente,,

seria?epassado aos seus produtos.
No entanto, conformeJessal�Dassoler, a iniciativa catarinen �

é boa, mas ainda muito além d
, liA

que o empresariado deseie- I

nossa luta é que a lei geral defi��
o, teto �áximo para enqua

$36dramento no Simples em R ,

milhões. (PatríciaGomeS/�

aumento das faixas de faturamento
mensalpara aplicação dos percentuais
sobre a receita tributável.

ParaCloirDassolet vice-presidente
da Fampesc, entidade que agrega as

Associações de Micro e Pequenas
Empresas deSantaCatarina, amedida
vai- ajudar algumas empresas,

principalmente, aquelas que iam

ultrapassaro limite e teriamum custo

Símples/St: como microempresa
aqueles que têm faturamento anual
bruto igualou ínferior aR$ 142míl e,
quemfàturavalor superiora este, e até
R$ 1,8milhão é considerado empresa
depequenoporte.Aalteração sugerida
propõe que o teto máximo para

microempresapasse paraR$ 160mil e

paraempresadepequenodepbrtepara
R$ 2milhões. Também foi proposto o

FWIUANÓP(!)IJS :...._ Os pequenos
empresárioscatujnenSespodemser
beneficiadosporuma alteraçãonaLei
11398,de 2000.OGovernocloEstado
encamínhouàAssembléía Legislativa
projeto daSecretaria daFazenda que
aumenta os limites dereceita bruta
anualpara fins de enquadramentono ,

regime doSímples/Sí";
Atualmente enquadram-se no

IIi,
I
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CORREIO ECONÔMICOCÂNCER

Mulheres que perderam mama

lutam pela reconstituição

Queda expressiva no estado l
A produção industrial reqional perdeu fôlego em julho e registrou Icrescimento em apenas sete das 14 áreas pesquisadas pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na comparação com
igual mês do ano passado.Em junho, nove das 14 áreas haviam

apresentado crescimento. 'Segundo o IBGE, o menor número de

dias úteis em julho e a base forte de comparação justificam a

desaceleração da produção industrial.Entre os locais pesquisados,
o Amazonas ainda lidera o crescimento, com uma taxa de expansão
de 11,7%, seguido por Bahia (8,3%), Goiás (6,7%), Minas Gerais

(6,0%). região Nordeste (1,6%), Pernambuco (1,6%) e São Paulo

(1,0%). As quedas mais expressivas foram verificadas em Santa

Catarina (-7,5%) e no Rio Grande doSul (-8,7%). Segundo o IBGE,
de forma geral, a indústria apresentou um nível de crescimento

'menor em julho do que O verificado no primeiro semestre.

"M encontros aconteciam na ABBB

M,,,,,,AR�IAHE,LENA DE. _

ORAES I

_

- (AssociaçãoAtléticaBancodoBrasil).

r' "Naquela época eram apenas sete

�GrupO completou' . mulheres", lembra Nilcéia [ark,
I 1V anos de atividades coordenadora do grupo e uma das

�
fundadoras da Rede Feminina de

e comemora avanços CómbateaoÇâficerdeJaragtiádoSul.
uscan'do melhorias , De acordo com Nilcéia, a Rede faz

I
' .: .

todoopossívelparaoferecerqualidade
I ]ARAGUÁDOSuL-Passe livre nos de vida ao grupo. São 25 famílias que

Jletiva>,mepostempüdeesrerapara recebem cesta básica e ajuda na

IcinIrgia.5dereçonstituiçãoeodireito compra demedicamentos e exames,

'aposentaria. Estas são as além de fisioterapia e terapia

r�vindicações das mulheres que ocupacional.
weram uma ou mesmo as duas As dificuldades do grupo são

rJamasretiradas por causade câncer basicamente as mesmas. Todas

e9ue freqüentam a Rede Fe�a soíreramfsícae emocionalmentecom

deCombate aoCâncerdeJaraguá do a doença e juntas, tentam superar o

S@.São60mulheresdivididasemtrês problema eenfrentar avida.Arnaioria
I gfupos e que se encontram urna vez 'conta com apoio da família, mas

piírmês'para conversarem sobre os admitem que o fato compromete a assirncomoAntôniaMalgarin, 79cinos, ao Câncer está pedindo ajuda da

pfoblemas comuns e' planejar sexualidade. "Fiqueimais friaqueuma que há 20 anos tirou arnama direita e comunidade através de uma

alividadesde lazer comoaparticípação geladeira nova", compara Maria há quatro anos, a esquerda. "Superei campanha de arrecadação de fundos Pa ra Ié Io
em feiras de artesanato e cursos AparecidaVenturi, 42 anosde idade e a mesrna situação por duas vezes", através da conta de luz. De acordo As cotações do dólar

orerecidos pela Prefeitura. "Nosso háumanoemeio semo seioesquerdo. afirma Antônia, que encontra 110 comNilcéiajark.algurnasvoluntárías paralelo, negociadas em São

gru[XléconsideradocomoutnClube JáAdelaide Langue, 71 anos e há 17 grupo de colegas um incentivo para estãovisitando residências e empresas Paulo e no Rio de Janeiro,
diiMãese,portantoparticiplldet� no grupo considera a frigidez sexual levar uma vida normal. '� gente pedindo colaboração financeira que fecharam estáveis. Em São

aiativiclades e ctirsos oferecidos pela uma conseqüência que pode ser descobreque emocionalmente anossa'
.

pode ser.de até R$ 1,00, descontado' Paulo, o "black" ficou em R$

administração pública para esse superada com a ajuda do vida por ser bemmelhor do queera na conta da luz. 2,52 e R$ 2,60 na compra e

s®nentó", explica a psicóloga da companheiro. AlaídeHorongoso.Sf antesporque percebemosque temos , A Rede realiza uma média de venda, respectivamente. No

RFCX:,ElenirEscopelli.. mos, afirma que o apetite sexual amigos epodemos contar com eles",
. '

45Ôexamespreventivosdecâncerde Rio, ficou em 2,40 e R$ 2,50.

Emagosto,oGrup6deMulheres diminui, e muito. A mais antiga do resumeMariaAparecída. , marnaeúteropormês.Somenteeste Já o dólar turismo de São

�����z.�0$�!:�9�!::,'
,
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Bertoldi tenta recursos com Badesc para Arena
, '

Bolsa deValores'
A queda das bolsas
americanas foi fundamental

para a perda de 0,73%
registrada ontem pela Bolsa

de Valores de São Paulo

(Bovespa). O índice Bovespa .

não sustentou o patamar dos
29 mil pontos e fechou com

28.873 pontos. O volume

financeiro foi de R$ 1,368
bilhão. Em Nova York, o
índice Dow Jones caiu

0,80%. O Nasdaq Composite
recuou 0,50%.

Juros
As projeções dos juros

. negociadas na Bolsa de

Mercadorias & Futuros
fecharam com leve baixa. A

quase certeza de que o comitê

irá reduzir os juros básicos da
'

economia levou o mercado a

andar "de lado; com ipequenas ,
-t

oscilações. Na média, as apostas 'j

indicaram um corte de 0,22, o
'

'que na prática indica aposta em o

uma queda de 0,25 ponto. ; IFalta de apetite sexual é um problema comum a ser enfrentado

)

No bolso
O preço do carro zero subiu )

7,79% de janeiro a agosto, )

segundo pesquisa da )

Autolnforme. Com isso, o preço )

do carro zero foi mais que o

dobro da inflação registrada. No J,

acumulado de janeiro a agosto, r

o INPC (índice Nacional de

Preços ao Consumidor)
acumula alta de 3,31%. Já o )

IPCA (índice de Preços ao j

Consumidor Amplo) mediu �
,

urnà'ãlta' aéúmulaaà de 3,59%: ')

'Educação recebeR$ 20milhões
na'R'euional de Joinville.

�. ]ARAGUÁ DO SUL- A Arena

Multiuso, agora rebatizada
ségundo o prefeitoMoacir Bertoldi
(PL), de arena de eventos, poderá
ter recursos do Badesc (Banco de
Oesenvolvimento de Santa
Gatarina) , além dos R$ 5 milhões
já garantidos pelo governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB), em
a�o assinado no final de agosto na
Acijs (AssociáÇão Comercial e

Industrial) e de sobras de
orçamento da Câmara de
Verea�ores novalor deR$ 1 milhão,
C0m projeto doado pela empresa
Malwee. Amanhã às 15 horas o"
prefeito tem audiência ag�ndada
Com o presidente do' banco,
&enato de Mello Vianna em

Florianópolis. A ob�a está o;ç�da
.

tom R$ 13 rrlilhoes e terá de ser

concluída até final de março de
2006 para que a cidade (que já se

habilitou) possa sediar oMundial
de, Futsal, entre os dias 3 e9 de
ábril.

Bertoldi assistiu à final do
.

campeonato da Liga Nacional de
Futsal domingo, em Brusque, não
apenas como torcedor, mas

também como observador. Fez

questão de elogiar o projeto
desenvolvido pelo prefeito Ciro
Marcial Roza ,(PFL), que,

particularmente, considera como
"bonito, espaçoso e confortável".
Entretanto, .sem esconder uma

"pontinha de orgulho", compara:
"EmBrusque, são cincomil lugares
emais 20 camarotes em área de 12

milmetros 'quadrados. Em Jaraguá,
a capacidade para O público será

de oito mil lugares em área de 22

milmetros quadrados".O processo
licitatório que vai determinar a

empresa construtora da arenade
eventos está em andamento,
devendo a proposta vencedora ser
conhecida no próximo dia' 26.
Embora um pouco prejudicado
pelas chuvas, os trabalhos de

terraplanagem em área do bai�ro
Vila Lenzi, prosseguem dentro do

cronograma normal segundo o

secretário de Desenvolvimento

Municipal, Luiz Fernando
Marcolla, "A construção começa
impreterivelmente no dia IOde
outubro, e prossegue sem

interrupções, dia e noite, fins de
semana e feriados para que fique
pronta para oMundial", afirmou o ,

secretário. (CelsoMachado)

..
, 1

�araguá tem o gás de cozinha mais caro da regiãoIJ I .
-.

•

JAR
. .

RAPHAEl GÜNTHER

AGUÁ DO SUL - O que tem o menor preço está

li90rdenador do Procon, Juliano vendendo o botijão a R$ 34,50,
,�ora, se reúne hoje com distribui- enquanto o que cobra o maior
gbres de gás. O objetivo é discutir preço westá comercializando o

íl preço praticádo na cidad� um produto a R$ 35,60, uma diferença
gpsn:aisaltosdaregião,eape�ue_ de, apenas R$ 1,10. "Queremos
l1a diferença de valor verificada entender porque os preços são tão
I)osd�

.

erentes pontos de revenda. parecidos", diz. Em Blumenau, por
[AI' Segundo consta no site da exemplo, o botijão pode ser

NP (A A

'N I d. d 'R$ 27 00 I'

fi
genCla aciona e encontra o a ,em a guns

itr�leo) o preçomédio dobotijão locais e a.R$ 37,00 em outros. "A

!l gas Com 13 quilos em Jaraguá divulgação dos diferentes preços

1,0
Sul é de R$ 35,00, enquanto também ajuda a estimular a

m., B�umenau é de R$ 30,00 e em concorrência", acredita o

�lIl.vUle, R$ 29,00. ' coordenador do Procon, que
�k'Deac d

"

d�: ar o €OmNora, aqui na salienta aín a que o órgão não tem

rdade há mais de 100 postos de poder para' definir preços, apenas
rievenda, e'ntre eles bares e

c I di I -

tll' para lazer o contro e e lVU gaçao

�'i�enos mercados, que comer- dos valores cobrados por produtos
a lZam o gás de cozínha . O local : e serviços, N· ticai.. , ora promete inves Igar)

o Governo já investiu, através da SecretariaRegional de Ioinville, quase R$ 20milhões
na área de educação. Foram escolas reformadas e ginásios de esportes construídos.

A Escola Osvaldo Aranha, no bairro Glória de Ioinville, teve as obras de seu ginásio
concluídas. A instalação, com mais de mil metros quadrados, vai beneficiarnão só os

alunos como também vai permitir a realização de eventos por parte da comunidade.

É o Governo investindo em educação para fazer Santa Catarina 'crescer.
.;:J:.,

'.'5.
.

., SANTICATARINA

secretaria de Estado do
DesenvolVimento
Regional em Joiliville

.
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PANORAMA

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/l a Vara Cível
Rua: GuilhermeWackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259-300, Jaraguá do.Sul- SC
Juiz (a) deDireito:Márcio Renê Rocha
Escrivã (o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE LEILAo/ PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
036.02.006918-4

Exequente: Lojas Colombo S. A.Comércio de Utilidades Domésticas
Executado: Leda Valeria Rangel

Hasta Pública: Local: Edifício do Fórum - Data(s):'o Leilão: Dia 03/outul:Íro/200S e 2°

Leilão: Dia 14/outubro/200S - Horário(s): 14:00hs. Descrição do Bem: Um veículo
marca/FiatlPalioWeekend 16v, cor cinza, placas AHH-6054, chassis 9BD178838V0398753,
ano/modelo 1997. a gasolina, em bom estado de conservação, funcionando normal,
avaliado em RS 15.390,15, em 16/gostó/2005. Ônus: Não há. Recursos ou Pendências:
Não há.
Por intermédio do Presente, as partes, seus cônjuges, se casadas forem, e os eventuais
interessados, ficam cientes de que, neste juízo de Direito, tramitam, os autos do processo
epigrafado, bem como da realização da venda judicial dots) bem (ns) descrito(s), no
local, dataís) e horário(s) fixados. OBSERVAÇAo: OIs) valor (es) atribuído(s) ao(s) bem
(ns) serétão) corriqldosls) monetariamente até a data da hasta pública, como também
o débito exigido. Não comparecendo lançador à primeira ocasião, ou se 'os bens não
alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se-à a sua alienação na, sequnda
data, pelomaior preço, desde que não se oferte quantia vil.Quando os bens penhorados
não excederem o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo, e.
dispensada a publicação do edital pela imprensa, não poderá, neste caso, o preço da

arrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e 3° do CPC), Caso não

encontrado(s) oís) executado(s), fica(m) ots) mesmo(s) ciente(s), pormeio do presente,
da realização da hasta pública acima descrita. E, para que, chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 17 de agosto de 2005.

Márcio Renê Rocha
Juizde Direito

I,
ii

A FESTA DO
NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO

...__....ifIIIII""" LOCAL:NOTRE
11'·01· SETEMBRO

,

23':OOh
INGRESSOS R$ 15 00ANtECIPADOS ,
VI.IIA bEtwEAJOS lO. A$IiI4 V«t tIIRIf OE tIlOAbE

ACUS
Posto Mime· KQhlbadl
O Bollcárlo • Shopping
Chopperla 115

Falecimentos
Faleceu às 12:00h do dia 12/09,a senhora Cecília Junkes Kochella,
com idade de 81 .anos. O velório foi realizado na Igreja Nossa
SenhoraAparecida e o sepultamento no cemitério do Centro.

EMPREGOS
O Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

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

-,

QUARTA-FEIRA, 14 de setembro de 2005

ADEUS ALUGUEL

Caixa pretende fechar ano COIll
600 casas financiadas em JS

,

MARIA HELENA DE MORAE,S

.... Este ano, a agência
da cidade já fechou
436 contratos,
contabilizando R$ 8 mi

}ARAGUÁ DO SUL - Até o

final deste ano deve chegar a

600 o número de unidades
habitacionais financiadas pela
agência da Caixa Econômica
Federal da cidade com recursos

da linha própria de
financiamento, num total de R$
11 milhões. A estimativa é do
gerente geral da agência,
Warley MarcosWeller. Segundo
ele, até agora e desde o início
do ano, 436 contratos já foram
fechados, num total de R$ 8
milhões, aproximadamente. -

Ainda de acordo corn

Weller, desde 1996 é possível ao
cidadão planejar e visualizar �

conquista da casa própria porque
a economia está estável e as

pessoas começam um

financiamento' sabendo
exatamente quando e como vai
terminar. "Hoje uma pessoa tem
condições de trocar um aluguel,
de R$ 500,00 por uma prestação
no mesmo valor", compara

I

Weller, que anuncia ainda
mudanças na linha de crédito
.rla Poupança, que vai

disponibilizar R$ 1 milhão para
financiamentos de casa própria .

para a classe média:
A construção d'e unidades

habitacionais em parceria com a

Prefeitura também está nos

planos da Caixa. Segundo o

gerente, deverão ser construídas
92 casas de 60 metros quadrados
destinadas a famílias com rende
até R$ 4,8 mil e também mais

128 apartamentos. Também está

previsto mais um PAR (Programa
de Arrendamento Residencial)
com a construção de 90 a 120,

Warley diz que até o final do ano serão contabilizados 11 milhões"!.
!

cadastro é a Prefeitura, ai:,
exemplo do que aconteceu com

as unidades já disponíveis no,11
J araguá Esquerdo, que serã�í
sorteadas . para ocupaçãQJ:'
imediata ainda este. mês,

.

:i"

unidades. Neste tipo de

programa, o interessado paga 15
anos e fica proprietário. Nesse
período, não pode atrasar as

mensalidades nem tentar

vender imóvel. Quem faz o

Ocorrências Policiais Dois furtos de veículos em Jaraguá
}ARAGUÁ DO SUL - Dois

veículos foram. furtados de
,

domingo atéhoje no perímetro
urbano da cidade. De acordo
com informações da COPOM
(Centro de Operações da Polícia
Militar) o primeiro furto'

aconteceu por volta das 8h55 de'
sábado, na Avenida Waldemar
Grubba, próximo ao número

4500. Neste caso, foi furtado um
Gol branco placas BLJ 57?8, de

, Porto União, pertencente a

Rodrigo .Graes Vachineski, 25

anos. Segundo a polícia, Rodrigo
chegou do trabalho sexta-feira à

noite e deixou o carro estacionado
em frente à casa. De manhã,
quando acordou, o carro não

estava mais..

Ontem à tarde, por volta das

15h45, ladrões levaram a moto.des'
Cecília Inês Reínert Rosniq_ch,J8J]
anos. Amoto, uma Jaguar Branq,o
100 cilindradas de cor cinza estava15

estacionada em frente ao Bance

do Brasil, na Rua Marecha8Floriano Peixoto. '

,CORREIO TV

Disputada
Estava tudo certo para que Carolina Dieckmann estrelasse ao lado
de Deborah Secco o longa de Daniel Filho "Muito gelo e dois dedos
de água'; mas? Globo não a liberou: a atriz deverá fazer "Sinhá
moça':

Terceiro
A Globo chegou a ficar 19 minutos em terceiro lugar. Neste
período, a Band estava em primeiro e a Record em segundo
com o Raul Gil. A Globo exibia o "Fama" no horário.

. .�

...

Rita Lee grava amanhã entrevista para Marília Gabriela no GNT. ,n

Gabi gravou outro dia para o programa de Rita. Houve um

acordo.

De época
Com o términ� das' fllrnaqens de "Fica comigo esta noite'; de
João Falcão, Aline Moraes (foto) tem se dedicado com

pletamente
às gravações
de "Bang-
Bang'; pró- i

,'j

xima trama

das sete.

Na novela de
Mário Prata, a
bela viverá

Penny Lane,
sua primeira
personagem
de época.
Segundo
Aline
ela será "uma
mistura de
Betty Boop
c,om Marilyn
Monroe':
"A Penny é
uma garota
moderna e

muito
divertida. Ela
ri de tudo';
disse em

entrevista ao

site Dirce.

Sucesso
.

(
.

Alma gêmea" será esticada em 2� capítulos. Prevista inicialmente
para chegar ao fim em janeiro, a novela de Walcyr Carrasco dirigida
por Jorge Fernando se transformou num fenômeno de audiência e

é o segundo programa mais assistido do Brasil hoje, segundo dados
do Ibope. Agora, a história ficará no ar até depois do carnaval.

Alfinetada
"Aqui nãoprecisãmos fantasiar repórter de policial para conseguir
informações exclusivas. Não ultrapassamos o limite ético do

jornalismo'; disse ontem Ana Paula Padrão em coletiva no SBT. Seria
uma indireta de Ana Paula a César Tralli, da Globo, que durante a

prisão de Flávio Maluf usou roupas que o levaram a ser 'confundido
com policiais? Pelo fato de estar com a polícia, Tralli conseguiu
irnaqens exclusivas. A Globo diz, por meio de sua assessoria, que
César Tralli não'estava vestido com roupas da PF e que estava
trabalhando como qualquer outro repórter.

Liberado pàrcialemente
A 6" Câmara Cível cancelou a liminar que proibia a Rede TV! de
exibir imagens da atriz Carolina Dieckmann, informou o colunista
AncelmoGois, do jornal O Globo. Mas a proibição continua valendo

para o programa Pânico na TV.

Luma recusa convite
A modelo disse "não" a um convite para fazer a novela "Prova de
Amor'; da Record."Ela não aceitou porque não tem tempo de ficar
nove meses gravando'; disse Men, irmão de Luma de Oliveira. Luma
deve comandar um programa de Carnaval na Band:

. .'

Audiência
A Band ficou meia hora à frente da Globo, sábado, com o

campeonato espanhol de futebol. A maior diferença foi de 12

pontos no Ibope para a Band contra nove da Globo. Na média, a
Band ficou com oito.

Troca
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FASE NACIONAL

, Escola de Jaraqué disputará
Jogos Escolares em Brasília

Handebol feminino
J Guilherme

I .

.

�nemann venceu

rapa
estadual

JARAGUÁ DO SUL - A Escola

MunicipalGuilherme Hanemann
,

I com o título dos Jesc (logos
; cIlàres deSanta Catarina) no
" aldebol feminino. A equipe
" islutou a final no último sábado

1 e vénceu a'EscolaNeusaMarques,
j: eXanxerê por 14x12-e garantiu a

r, vaJa para os Jebs (jogos Escolares.
í Brlsileiros). Este campeonato

r.

.rlJ. acóntece de 25 de novembro a 4
)

jl de dezembro em Brasília,
al� envolvendo atletas de 12 a14 anos.
m As atletas fazem parte do Pec

o,j (Programa
.

de Esporte e

QJ(J Cidadania) que visa a inclusão dos

QJi alunos no esporte. Segundo a

)1[1 direção da escola; o handebol já é

�;r práticado há mais de dez anos,

",: desde que o. professor e técnico

/fi! EmersonPereiraCésar trabalha na
c. escola,A direção disse que, no ano
!s. passado, a, equipe teve a

�t oportunidade de disputar a final
!I/, estadual, mas não pode ir por não
I))' ter'transporte. Para este ano, a

'Equipe feminina de handebol-da Guilherme Hanemann. vai disputar competição nacional

promessa é conseguir apoio para

disputar a principal competição
nacional da categoria.

Houve domínio das escolas

públicas sobre a�particular:es nas ,
onze decisões dos confrontos entre
litoral e planalto oeste: foram sete

títulos contra quatro,mais 100% de
Vitóriasno atletismo. Os campeões
nas finais dasmodalidades coletivas,
tênis de mesa e xadrez, disputadas

em Ituporanga, estão garantidos
para os JEBs, em Brasília, junto com
os campeões por prova no atletismo.

,

Confira os outros campões de
cada modalidade: handebol
masculino - Colégio Aplicação
Univali (Itajaí) j basquete feminino
Colégio Salesianà (Itajaí) j basquete
masculino -:- Instituto Estadual de

.' Educação'{Florianópcltsu; futsãl
feminino - EEB Luiz Trindade

I·-.-'__---�----------------------------�---

� Circuito, de Tênis de Mesa reúne 60 atletas
JARAGUÁ DO SUL - A

Iji segunda etapa do Circuito
II Municipal de Tênis de Mesa
I[ reuniu 60 atletas no último
1& sá�ado, no centro 'de treinamento
s� da�modalidade, onde ocorreram
)) cO}1lpetiçÕes em dez categorias.

L�cas Wormsbecker venceu no

prp.mirimmasculino, enquanto
q�e no mirim as primeiras
colocações foram para Guilherme
Mluller (masculino) e Luiza
B�toni (feminino). Leandro
Silveira ganhou na categoria

II tnfantil e Leandro dos Santos foi '

vencedor na juvenil. Adriel B�az
e Guilherme Schuenke con

quistaram as primeiras posições
entre os federados "/\' e "B?',
respectivamente.

Premiando com medalhas os

jogadores classificados até o

quinto lugar de cada categoria,
o evento foi promovido pela
Fundação Municipal de

Esportes, em parceria com a

Associação de Pais e Atletas c10
Tênis de Mesa de Jaraguá do Sul.
De acordo com o coordenador
desta modalidade esportiva-na

Mesa-t· . ,enlstas disputaram a competição no sábado
'

FME, Israel Santos, o Circuito
Municipal tem mais duas etapas
para definir o rânking e os

'c�mpeões de cada categoria
neste ano:

A maioria dos competidores
é de alunos de esc�las das redes
municipal, estadual e particular
de ensino. O circuito serve

também para formar as equipes
que representarão [araguá do Sul
em competições estaduais como
a Olesc e [oguinhos Abertos. O
professor, Israel Santos é quem
coordena o projeto.

pré-mirim (masc.)
1°, Lucas Wormsbecker
2° Paulo Muller
3° Michael Patemolli
Mirim (masc.)
1° Guilherme Muller
2° Alessandro Stein
3° Jéferson Krueqer
Mirim (fem.)
1 ° Luiza Beton
26 Gislaine Assis
3° Kamila 'Bernardes
Infantil
1 ° Leandro Silveira.
2° Mareio de Oliveira
3° Alessandro Stein
Juvenil
1 ° Leandro dos Santos
2° Leandro Silveira

.

3° Mareio Oliveira
Fedérados"A"
1 ° Adriel Braz
2° Germano Witczak
3° Jéssica Forrniqari.
Federadosl8"
1 ° Guilherme Schuenke
2° Israel Santos
3° Emanuella Krüqer

(Xavantina) j futsal màsculino -

EEB SãoBento (SãoBento do Sul) ;

tênis de mesa feminino - EEB '

Flodoardo Cabral (Lages) ; tênis de
mesamasculirío - EEB Padre Paulo
Penso (Videira); vôleimasculino -

Barão do Rio Branco (Blumenau) j
xadrez masculino -EBM Francisco
Lanser (Blumenau); xadrez

) femídiho,j_Colégi08agrada'Famílis_ílJ;';
(Blumenau).

ia
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Valdi'n na Seleção Brasileira
Depois de conquistar o título. inédito da Liga Nacional, o ala
Valdin recebeu um�1 boa notícia: foi convocado para' a Seleção
Brasileira. Junto com Falcão e Leco. também convocados, o
jogador participará doDesafio Internacional de Futsal entre Brasil
e Ucrânia, que será em dois jogos: sábado em Cabo Fri.o (RJ) e

na sequnda-feira em Macaé (RJ). "Fiquei muito feliz, 'porque
casou justamente com o título, agora é agarrar a oportunidade'
com unhas e dentes para se manter no grupo'; comemorou
Valdin dizendo que vive a melhor fase da 'carreira.
Reconhecimento merecido.

ui

Decisão
Acontece amanhã, em
Massaranduba, a decisão do
Campeonato Municipal de
Futsal yeteranos. As 19h30,
Santa Clara/Karemar e
Butuca/Micar decidem o

terceiro lugár e, na
seqüência, Real Butuca e

Glória EC 1 fazem a final. No
. sábado, a decisão é na

categoria Sub-21: às 14h30

disputam o terceiro lugar o
Glória e 10 Braço/Cachoeira.
Em seguida, Butuca/Micar e
Auto Escola On-Line

'disputam o título.

Tiro
o atleta jaraguaense Samuel
Lopes participou, no fim de

semana.da 6a Etapa,dó
Circuito Brasileiro de Tiro

Olímpico. Ele ficou com o

quarto lugar na categoria
Carabina Deitado e em

quinto na Carabina Ar

Comprimido. As provas
-

foram disputadas no Estande
da Federação Catarinense de

Tiro Esportivo. O atleta terá
condições de disputar
apenas mais uma etapa do.
Circuito durante este ano,

em Curitiba em dezembro.

,b
,--01

Amistoso
As meninas do basquete que
se preparam para os

Joguinhos Abertos fazem
um amistoso hoje, às 16h,
em Blurnenau, contra. o time
da casa. O time do técnico
Júlio Patrkloé o atual

campeão dos Joguinhos e

chega em São Bento do Sul
como um dos favoritos. A

.

competição acontece de 22

desetembro a 10 de
outubro.

Arbitragem
A briga entre arbitraqern .� o

suposto preconceito contra,

os argentinos do Corinthians
é a novela da vez. Ontem à

.

CBF proibiu que os juízes.
usem gravadores de voz

durante as partidas do
alvinegro paulista, como foi
sugerido pelo Sindicato dos
Árbitros. Segundo aCBF,
todas as partidas deveriam
ser gravadas, então,

t3
Kaiser

�
!JJ!J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)".
"� ,I,

<'(\Nl\�Si\�\1l\lF�
'11/9'

.

Valdir Kopsch
Jayne Rejane Moser
Vanessa B. Zangheline
Onesio L. Garcia
Josiane Mayer
Salete Ripplinger
Pácido Gorges
Elcio Lotito
adi Nevi Alessi
Márcio Piske
Maiko Paulo Kinas
Valdir Moretti
Fernando Rodrigo
Ropelato
Marli Behling
Mariele Paterno
Ana Cristina Souza Zanetti
Andressa Koslowski

Angélica Koslowski
José J. Martins

'15/9'
Rósalia Venske
Fernando Schwartz
Edson Gilberto Vegini
Diego da Silva Alves'
Luciana Borchardt
Mariana Gonçalves Silva.
lrenl de Arruda Vergues
Josiane Keunecke
Norberto Raulino

Agenor l.ernke
Walker Luiz de Souza
Guilherme Lennert
Kátia de Lourdes Vegini
Paola Glaci Hackbarth
MarliZoz
Irene Siewerdt
Horst Sporrer
Edilson Veloso

, Valtair de Souza
Guilherme Augusto
Durnke

II

'12/9'
Leonida Titz
Flávio Georg Baier

Margit S. Kanzler
Deise Konell
Nikolay Hinsching

. Inguelore Kohler
Deise Konell
Enadir Garcia
IIselore Kohler

Espedito Pauli
Fátima Kleine
Sirlei Engelhardt
Lucia H. Carvalho
Heinz Henrique Krueger
Gerald Duwe
Silvio dos Santos Tavares

'13/9'
l.air Caye
Antonio Carlos Rublo
Ruth Priese

Sérgio Pacheco
David Kita
Eduardo Schmitt
Péricles R. Zanluca

Jorge L. Feldernann
Gerusi Kelly Uvibinenn
Cristlane F. Balduino
Renato A. Burger
Dalva de a. Gumz

'14/9'
Leotildes Pessate
lIona Bublitz Erdrnann
Rovena Hinsching
Alessandro Rosa
Caroline Todt
Lucas Maas Kekis

Aguinaldo Spezia
Marlise Tecilla
Vénir Steinert
Esmeralda Chlodlni Jr.
Eno Mahs

Rejane Carvalho

,,!

QUARTA-FEIRA, 14 de setembro de 2005

Na foto Nando e Kátia,
proprietários da Nando Auto

. Center, que inaugurou
recentemente

Aniversaria hoje dia 14, Sr, Eno .

.

"Parabéns e muitas felicidades pai
Ena, te amamos muito"

Homenagem da esposa Erotildes, .

dos filhos, Tatiane, Wanderléia e

Rafael, e dos amigos, Marcos e

Francieli

a casal empresário, Dionísia e Laércio
. Luis Coelho, foram.ótimos anfitriões no

coquetel servido em 'comemoração ao um

das l.ojas Feellnq Estofados
' .

Os noivos, Odirlei, filho de Osmar e Lígia Siewerdt e,

Elaine, filha de Alire e OsliBertoldi, unem-se pelos laços
sagrados do Matrimônio neste sábado dia 17, na
Comunidade N. Sra. Rainhada Pai. A recepção acontece no

Clube Atlético Baependi. Felicidades! "�

Aniversaria dia 18, Rafaele Elise Bruch. Parabéns e

felicidades dos pais e do namorado
"

.

"Jefferson,
Parabéns! Você é
um 'vencedor,
correu atrás de
seu 'sonho,
mesmo

parecendo
impossível nunca
deixou de lutar e

acreditar, no seu

potencial. Os
familiares e

amigos estão

orgulhosos"

Francisco
Donizeti
aniversaria dia 18.
A esposa Sandra,
e as filhas

Daniely e Júlia
mandam os

parabéns

Aniversariou no últi'mo dia 12 de setembro
In90' Manske. Sua esposa, filhas,
genros e netos o parabenizam pelos seus
60 anos. Desejam-lhe muita saúde e

felicidades e que continue sendo sempre
esta pessoa dedicada a sua 'fª(\lJIJ,a.

" .... '

Heloise Nort será crismada nesse

sábado, dia 17. Parabéns do avô Mário, da
avó Maria e dos demais familiares. "Que
sua estrela brilhe sempre"

1\

ESCOLA
No dia 20 de agosto da E.M.E.F.waldemar Schmitz, através do

Grêmio Estudantil, escolheu o seu Garoto WS Francisco
Valéria Ginzarowski e sua Garota WS Geisciele Rosane da
Silva: Eles representam os estudantes da Unidade Escolar
com muita alegria.

BALADA
E hoje, nesta quarta-feira, dia 14, Dose deQuarta na Choperia
Bierbude. Animação Dj Scharles S. E Dj Sande (Caramba's),a
partir das 22h.

FESTA
Neste sábado dia 17, Festa MOondo, a partir das 23h,Na
estrutura da lllusion, em Guararnirirn.Mais informações
no slte.www.tonanotte.corn/moondo

C'I NEMA
Quarta e QUi'nta-Feira

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

Penetras Bons de Bico '

14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 : 15
-

A Sogra
15:15 -17':15 -19:15

Sr. e Sra. Smith
21:15

Amor em Jogo
15:30 - 17:30 - 19:30 -.21 :30

'16/9'
Marcos Grimmeyer
Wanderlei Kneubuhler
Kênia Ketein Venera
Ivo Gregorio -Fodi

Ingomar Krueger
Teresinha j. Mira
Maria Lescowicz
Paulo Roberto de Souza Jamur
Adélia Silveira
Teima Regina Morotti
Rafael Paupitz
Aline Scoz

'17/9'
Walter Hille
Caroline Nasato
João Petry

,

Herbert Gehrke

Cleyton Stassun
Valdir Wackerhage
lIario Gabriel Steilein Ristau
Julian. Fuchter
Caiuri Sevegnani
Sanara Piazera
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