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SEMANA NACIONAL

Futuros motoristas defendem
paz e respeito no trânsito
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CORREIO NOS BAIRROS

Falta 'de pavimentação é um
. ,

dos problemas noRio da Luz
As comunidades de Rio da

Luz I, II e III, três dos

bairros mais antigos e mais

distantes do centro da

cidade, onde residem

2,718 pessoas também'

sofrem com a. falta de

pavimentação, uma

teivindicação generalizada
na cidade. Ou t r a

r e c I a rn a ç ã o, d a

comunidade diz respeito
ao transporte coletivo. No
fim de semana, segundo os I

moradores" não passa
ônibus no bairro e somente

três abrigos protegem os

passageiros. A falta de
creche obriga muitas mães

ficarem em casa sem poder
trabalhar. _ PAGINA 4

REFORMA

Prefeito anuncia novos nomes

que vão compor o governo

POLíCIA

Acusado de praticar golpe do
bilhete premiado é preso

"
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HOJE: ' Quarta-feira I

nublada com alguns

I' períodos de melhoria
e chuva a qualquer
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" I , hora do dia

I" I" , ,

AMANHÃ: t
, Quinta-feira
de sol e nebulosidade
variada, sem previsão
de chuva

SANTO DE CSA

Malwee prioriza Jaraguá do Sul.

em campanha institucional

Mostrando que santo de casa faz milagre, a empresa
MalweeMalhas contratou a agência eMe de Jaraguá do Sul

para fazer a campanha publicitária da marca.' • PAGINA 5
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OPINIÃO QUARTA-FEIRA,2.1 de setembro de 2005

Competência comprovada
. "

É bastante, comum se

ouvir em palestras pro
fe.r id as até mesmo em
outros Estados da Fe

deração rasgados elogios
à mão de obra disponível
em J araguá do Sul.

Qualificada; criativa,
empreendedor a são

alguns dos adjetivos fre

qüentemente citados
. para rotular a capacidade'
instalada para tais que
sitos. Não sem razão.

Basta olhar o potencial da
indústria não apenas

produtivo, mas em sua

diversidade, 'quase' única
no Sul do P�ís. Na

prática, entretanto, pou
cas/vezes tamanho reco;
nhecimento é consig
nado àqueles que forjam
o

.

contínuo
-

surto de
desenvolvimento que a

cidade experimenta ao

FRASES

longo de várias décadas.
Como agora o faz a

Malwee Malhas, ao reto
mar espaço publicitário na

mídia nacional, associan
do uma marca que há
décadas faz parte da
indumentária das famílias
brasileiras, de Norte a Sul-
"Gostosa como um

do filho, está presente em
fotos de anúncios de

de municípios vizinhos.
Os comerciais também

foram todos gravados na

cidade, mostrando vários

pontos do município'
corno o belo e exuberante
Parque Malwee e a praça
Ângelo Piazera.

Enfim, o

reconhecimento de que
santo de casa, ao

contrário do dito

popular, pode e faz, "

milagres" quando há

oportunidades, que
menina portadora de permitem aflorar a

Síndrome de Down.
.

competência, de cada um

Mulheres,' homens e e coletiva. Afinal, nada
crianças que atuam nos melhor que este tipo de
comerciais exibidos em estímulo para se descobrir
emissoras de televisão e o quanto ainda se pode
que ficam no ar até o final . produzir e empreender,
de' novernbr o , r e to r- usando a inteligência e a

nando em fevereiro de mão da obra da casa, tão

2006, também são jara- capaz ou mais que

guaenses, ou no máximo' qualquer outra.

revistas, em

em matérias

de-venda.

outdoors e

de pontos-

- abraço", a campanha,
retornada neste mês de

setembro, teve como

responsável a CMC-'
Central de Marketing de

Comunicação, genuína
mente jaraguaense.
Falcão, eleito melhor

jogador de fu tsal do
mundo por duas vezes e

,

atleta da Malwee, ao lado

Pela primeira .vez um

comercial coloca no con-

texto uma personagem

portadora de neces

sidades especiais, uma

.... Poucas vezes tamanho 'reconhecimento
é consiqnado àqueles que forjam o continuo'
surto de desenvolvimento de Jaraguá do Sul

.Lo. I_"_! � �'l. •.

"Prefiro nossa vergonha de hoje aos rostos iluminados do.sjoveris inocentes de antes. Assumir
nossa doença talvez seja o início da sabedoria"

• De'Arnaldo Jabor,ontem emO Globo'fazendo uma revisão das utopias juvenis e assumindo que=hoje.sabemos que somos parte
da estupidez secular do 'país': ", ",H." '" oc",

I'

I Fatos &.Pessoas I
Fernando Bond

PMDB vai dar uma

demonstração de força

Florian.ópolis - o encontro nacional do

,P�DB confirmado para dia 2 de outubro

erln Palhoça vai ser-urna grande de

mcnstração de força de um partido que
teima em sobreviver apesar dos.sequi
dos erros que comete ao se aninhar
,com uma facilidade incrível ao poder,
seja ele de que cor seja. Com mais-dois

governadores no time (Paulo Hartung,
do Espírito Santo, e Eduardo Braga, do

, Amazonas), colecionando deputados no
Congresso e reforços importantes no

.

Interior do País (caso da vice-prefeita .'
Rose Vasel, em Jaraguá), o partido
pretende reunir 10 mil filiado s na

Grande Florianópolis para mostrar que
não é mais apenas o "fiel da balança"
nas eleições para presidente, como no

passado, mas sério pretendente ao.

cargo. O problema é o nome: hoje o

peemedebista mais bem cotado nas'

pesquisas é o ex-governador do Rio,
�nthony Garotinho, cujo perfil causa
engulhos em peernedebistas históricos,
'cama o governador Luiz Henrique. É·
este o motivo.quepode fazer o partido
rachar, e uma' parte acabar apoiando
urna candidatura do PSDB, por exemplo.

Bolsa de estudo
A Ferj/Unerj de Jaraquá do Sul faz parte do

"pacote" de instituições de ensino superior
com mais 600 alunos advindos de escolas

públicas e matriculados em nove

universidades catarinenses que serão

beneficiados com. bolsas de estudo, Além
das bolsas que subsidiam em até 70% das
mensalidades das graduações,_ os
.estudantes estão sendo contemplados com

cursos seqüenciais gratUitos, voltados para
setores estratégicos de desenvolvimento
local. Com aulas aos sábados, os cursos

devem iniciar no final deste mês, Na

primeira etapa, iniciada em 2004, o

programa contemplou outros '736
estudantes no Oeste de Se.

Como gente
Segundo a pesquisa, a personalidade de
uma marca é definida como o conjunto
de traços humanos associados às marcas,
De maneira geral, as pessoas
(wnsumidores) convivem. ,

com às marcas como se estas fossem

pessoas, E, constata o professor Karlan
Muniz, de fato as marcas podem ser

descritas como possuindo característkas
humanas: podem ser sofisticadas, alegres,
confiáveis, informais, conservadoras, entre
outros atributos, Vale a pena ler a

reportagem, principalmente quem é da
área .:

Como conseguir
Para ser contemplado com abolsa ,além
de ter cóncluído o ensino médio na rede

pública, o aluno deve residir por no mínimo

.
dois anos 'na área de abrangência da
Secretaria de Desenvolvimento Regional e
estar cursando curso superior considerado
estratégico para o desenvolvimento de sua

região,

Para a Apae
Os alunos do terceirão noturno da escola
Roland Dornbusch estão fazendo a

arrecadação de produtos para a Apae de

Jaraguá. Acoodenação é da professora
.Ocimara Carmem. Ela e a aluna Karin
Fiamoncini coordenam 13 alunos, Quem
quiser colaborar pode levar a doação para
a Dental Jaraguá, -na rua Henrique Paizera,
230, centro, Informações 275-0128, com
Karin.

Personalidade da marca
Pesquisa doprofessor de marketing do
curso de pós-graduação do Centro
Universitário de Jaraguá do-Sul (Unerj),
Karlan. Muniz, realizada com o apoio da
Editora Abril, foi publicada como matéria

especial na revista Exame deste mês

(edição 851, .páqlna 68).

Curso gratuito
Ficou definido ontem que' serão duas
turmas de, seis alunos que receberão aulas
de informática básica gratuitamente,
numa iniciativa da Infosoft Sistemas e, de

'

professores voluntários, Os cursos terão
32 horas de duração. Informações: 371
6864

redacao@jornaJcorreiodopovo,com,br
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SUA OPINIÃO

o momento político'
no Brasil

�

j
I ui

o maior assalto da esperança do povo brasileiro foi 1 Porcometido pelo Presidente Lula e pelo Partido dos J
I

Trabalhadores. A história do Brasil no século vinte '01'
l ar11 J p,iescrita por golpe de Estado dado por militares e agora,: (Ina história recente, por golpes de partidos políticos. :

Antes de 1964 os partidos-que predominavam eram o
:

PTB, oUDN e o PC� Com a onda do comunismo que'
I

crescia em todo o mundo ocorreu o conhecido golpe
I

de 64 que objetivava impedir que .os ideais comunistas
tomassem força no Brasil. Foram então, criado, pelos
militares, dois partidos, a ARENA e o MDB, como se

fossem um do governo �. um de oposição. Tudo para
enganar o povo, pois os dois eram comandados pelo
militares e pela elite do país. O povo foi se cansando e

começou a se mobilizar em busca de democracia. Para
romper com a opressã-o muitos foram às ruas pelas
Diretas Já e os trabalhadores entraram em g-cves por
melhores salários e pelo direito de criar seus próprios
partidos políticos. Essa mobilização social obteve êxito
e conseguiu desencadear o processo da conquista da ;' fli�

democracia e do direito de 'criar seus partidos.
Deste momento em diante houve uma proliferação � !

de partidos. O povo, que havia conquistado o direito : c�
de v?tar, percebeu que existia u.m partido diferente, .� ptum partido que não se envolvia com a corrupção e que � papersistia na defesa da melhoria de vida da sociedade, I'Esse partido era o PT.

.

. Ao longo de 25 anos essa esperança foi ficando cada cob
vez maior até culminar com a eleição, 'pela primeira '1 ex!vez na história do Brasil, de um operário como

,í (J
Presidente da República. E o que 'era esperança parecia 'I, &,'
ter se torn'ado realidade.Haveria enfim, uma_pólítica,;II;i 1[1;
de comprometiment? com a melhoria da qualidade de" �vida do povo brasileiro.

.

. � M
Passou-se um ano e nada. Dois anos e nada. Mas a]" (ir

confiança do povo persistia, pois parecia que a doença 1: �f
maior da política brasileira, a corrupção, >iria ,. re((
desaparecer da vida política com o exemplo do Governo.� �
Lula e do PT.. .

r mI
.Mas do dia para � noite � sonho acabou: O PT e o

/ •. �Governo viraram manchete de todos os meios de " eX(

comunicação do país e do exterior, mostrando a faw1 �.
da maior corrupção da história do Brasil e talvez do : n1
mundo: Isto significa o fim da esperança do pOVQ em dj
um projeto político, partidário. Isto significa o maior �
assalto na esperança de quem lutou e acreditou no : p/r

I
- I

comprometimento com àmelhoria da vida da popu açao , VI

e na morali�ade da política neste 'país. , .; c�
Hoje, para nós, o povo que lutou em tantos desses : �

momentos, rest�acredi�a.r qu� �ossam existir homens
I

, �
com o comprormsso político, etico e moral, com a luta, â1
pela justiça social e pela cidadania e que esses homens 01
possam apurar os fatos, reconhecer os culpados e exclUll : elt
da vida política. todos esses

corruPt.
os indesejáveis para, ja nação brasileira. "liO PT sempre afirmou que as elites do país e seus I

partidos eram corruptos. Agora percebemos que boa I:parcela do Partido dos Trabalhadores e OS

representantes do Governo Federal aprenderam rápido VI'

o esquema, e praticaram a maior
_ corrupção com o

I �dinheiro público já evidenciada e passaram a I�
envergonhar a classe trabalhadora: do país, Hoje todos ali
sabemos" corruptos existem tanto na direita quanto na' �t
esquerda. por isso é preciso que apareçam os homens. i
de bem na política para que persista a esperança do

povo na consolidação da democracia e de dias melhores
para a sociedade e para o país.

'

Jair
-

Mussinato, Fundador .do Partido
Trabalhadores em Jaraguá do Sul e ex-filiado

.

-

.'

12, I

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas,de corpo
de

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direitO
aS

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem col11O

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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MOSAICOr
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'

,

��Iprefeitura
de !araguá do Sul vai agili�ar

dos técnicOs de solo que vao
tU

ioo d
'

tm'lnar o tipo e pavimen o a ser
� .

-

'I' ado nas ruas. A remoçao de
ulllZ "f'

.

, lelepípedos para areas pen encas

para -' -

do�dea populaçaomais carente nao po e

arcar com os custo,s �quando �cor�:
'avimentação asfáltica em vias ja

P: I adas) está, afastada, segundo o

cI ieitoMoacir Bertoldi (PL)'.Mas, garante,e. _ ,.

artir de agora nao se gastara mais
a p 'iI •

h "d c ItInheirocom uma casqum a e asra o,

edura um ano ou menos, onerando o
u ,

rçamento de forma permanente.
,

� Perigo
Uma das causas de incêndios que
ocorrem em residências de Jaraguá
do Sul podem ter origem em curtos

circuitos causados pelo mau uso de'
chuveiros. Isso, segundo Carlos
Alberto Dias, Assessor de Governo, já
está constatado em estudos feitos

pelos bombeiros voluntários.

Segundo Dias, quando a temperatura
cai as pessoas utilizam chuveiros em

temperaturas muito altas, deixando
escorrer um mínimo de água;
causando sobrecarga nas instalações
e, conseqüentemente, incêndios.

� Mapeados
Ontem à noite o Conselho Político da

coligação de partidos que dão sustentação
ao prefeito Moacir Bertoldi (PL, PTB, PDT e

PPS),esteve reunido. Em pauta a desfiliação
da vice-prefeita RoserneireVasel, que deve
migrar do PTB para o PL Para qualquer
partido que for- o PMDB estaria
descartado- deve levar petebistas junto.
Porém, cargos na Prefeitura devem ser

mantidos,mesmo que abrigados em outra

sigla. Por exemplo, o PTB tem garantida,
na reforma administrativa, a presidência
da FME (Fundaçào Municipal de Esportes).

� Sem diálogo
o pastor Jair Alexandre, também,
presidente do PTB, deve ser alérgico à

imprensa. Ontem pela manhã esteve em
audiência com o prefeito Bertoldi e a vice
prefeita Rosemeire Vasel na Prefeitura.
Terminada a reunião, 'ao observar
repórteres do lado de fora do gabinete,
achou uma porta para sumir como
fumaça no ar.Aliás, costuma também não
retornar a ligações telefônicas: E o único

presidente de partido político da cidade

que se esconde, não se sabe a razão, de
questionamentos, mesmo' quando
interessam ao partido e seus filiados.

'� Arena
Em novembro, o presidente do Badesc,
Renato de Mello Vianna, deve definir o

, valor a ser financiado à Prefeitura para
obras da Arena Multiuso, rebatizada de
Ar�na de Eventos. Até lá o banco deve ,.

definir financiamentos formalizados

por outros municípios. Como nem

todos serão contemplados com as

linhas de crédito desejadas, deverá
haver sobras. A Prefeitura, que já tem

R$ 5 milhõesdo Estado e R$ 1 milhão
da Câmara,já protocolou pedido de R$
4 milhões. O custo total da obra gira
em torno de R$ 15 milhões.

foi'
los I

foi I

ta, ;

; J

lO

ue

pe
as

os

L8

Jp'rnosaico@jornalcorreiodopovo.com.br

fiG

PL .prerende 'eleger Rose Vasel _�!i

deputada federal'pela coligação :>��
: 1

RESÓLVIDO

se

astorvolta ao primeiro escalão
I com a reforma administrativa

�� I
'

Ia; f�SO MACHADO

ra

lo
•

<"( -e-

quinta-feira, o prefeito se reúne::i
com o governador em Florianópolis ,b

para tratar do assunto -, o i"I'

presidente do PL desconversou: :�l
"Isso é muito bom e é parte do

'.)
processo e todas as aproximações
que visam verdadeiramente o bem .u

, de Jaraguá do Sul, do povo, seria ,;:r

bem-vinda, menos para tirar ()

proveito". ,1:.'
Nora disse ainda que"qualquer; ')

que seja a decisão de Rose dentro
da coligação, será uma decisão

sábia, até porque a população -,
depositou nela e no prefeitoMoacir I

a esperança de algumasmudanças
do cenário político que se repetia
hámuitas décadas". E completou.,
"A coligação, nessemomento, não' I,

pensa partidariamente, mas pensa
num projeto vencedorparajaraguá
do Sul.O importante sãoas pessoas
envolvidas e não apenas o partido

-

político. Ele é parte, não o
-

,

principal". (Carolina TomaselliJ
ARQUIVOICESAR JUNKES

}ARAGuÁ DO SUL - O

presidente do PL, Leônidas Nora,
afirmou que o projeto-do partido é

lançar a vice-prefeita Rosemeire
Vasel (PiB) como .candidata a

deputada federal pela coligação
que a elegeu e ao prefeito Moacir
Bertoldí (PL) na eleição do ano

passado. Rose recebeu convites

para ingressar no PPS e no PL -

que formam a aliança junto com o

próprio PTB � pelo PDT ..,-, e

tambémno PMDB, onde até então
.
estaria mais cotada para se filiar; o
que ela não confirma.

"A coligação (PL, PTB, .PDT e

PPS) está dando o exemplo que
outros partidos deveriam seguir: se'
unir para garantir pelo menos três
deputados estaduais e um federal.
Temos plenas condições de eleger
esse número e quando reclamamos
que muitos votos de Jaraguá do Sul
'vão para fora é porque certas

lideranças daqui patrocinam essa

perda para omunicípio", alfinetou.
Segundo o presidente do PL,

ainda nesta semana será definida
a estratégia do partido para a

eleição do próximo' ano, mas

adiantou que o objetivo é ter um

"potencial representante" para a
.

Câmara Fede�al. "A Rose reúne

todas as condições para ser

deputada federal com

competência e em potencial de
votos. Ela garimpa votos em toda a

região norte catarinense e em

outras importantes cidades de
Santa Catarina", disse, apostando
numa dobradinha da vice-prefeita
com o presidente da Câmara de
Vereadores Ronaldo Raulino.

Sobre o possível ingresso da
,

pite-prefeita no PMDB - na

ta

as

)t

deve aportar no PL, se deixaroPTB
c como anunciou, e não no PMDB.

'Ontempelamanhã 6 pastor teve
uma longa conversa no gabinete do
prefeito, que também teve

participação da vice-prefeita
'Rosemeire Vasel e do secretário de

10 �: Audi,ência, ontem,
:0 , c�m o governador .

e, .� prde ditar rumos

le
� para, eleição de 2006

:.

tR�GUÁ DO SUL- Está
a ' cOhlirmado; Depois de ter sido

a r z. exbnerado dapresidência do Sarnae
o·í ()hvjÇ9,Aut?nomo de.Água e

a" �ot0s),'pda cessão considerada

a
,I'i ir1e�ul,a.rfde úma má9uina: ,da
:J1 a�tarÇjUlíl quy prestou servtço.se
," �culares auma Igreja; opastorJarrj Alexandre (PTB) vaivoltar a ocupar

I "

1- da ,i, c�rgo no pnmeno esca ao. a

a .!, hlleituua a partir da implantação da
a

): re/ormaadministrativajá aprovada
)

.

r, relaCâmara deVereadores, previsto
;' �ab dia 1Q de outubro. Ontempela Assessor deGoverno, passa aocupar

, m�ã, o prefeito ratificou o que já a chefia de Gabinete. Luis Fernando'
) nrdito anteriormente quando da
: '; erpneração de Jair, p,orém, segundo
: I r, �rtoldl, a pasta vai depender de
) ,( nqva reunião do Conselho Político
1

.

r

d� partidos da base do governo

r
i �, PDT, PPS e PL), marcada

.. p�ra amanhã. Ontem à tarde o
I , p\eleito, a vice-prefeita Rosemeire
I

• Vtsel (PTB) e Q presidente da

; Crmara de Vereadores Ronaldo
, � �uhno (PL) foram recebidos na

,I, Cppital pelo governador Luiz
�enrique da Silveira (PMDB) em
a�diência de cunho político. Foram
O�vlr de LHS propostas para as

e\bções de 2006. A vlce-prefeita

I �rojeto de Lei que estabelece normas
i

i JARAGUÁDO SUL-Assinado pelav!ce-ptefeita Rosemeire Vasel
1jTB) nomês de setembro, quando
flefeita em exercício, o projeto de

milcomplementar que dispõe sobrea teraç- d
,

oes a Lei Complementar
�F'ero3512003, de 23 de dezembroquele ano e que trata do ISS

Comunicação e vereador Terrys da
Silva (PL), que por conta da reforma
pode ter sua volta à Câmara

antecipada para outubro e nãomais
em dezembro como havia sido

previsto anteriormente. O vereador
.Afonso Piazera'Neto (PSDB),
funcionário de carreira, tambémestá

cotadopara, provavelmente, ocupar
a secretaria de Urbanismo. 'Seria
outro a deixar a Câmara. Também
ontem o prefeito adiantou alguns
nomes já definidos no novo

organograma de trabalho.
'

Càrlos Alberto Dias, atual
Jair Alexandre será secretárioBertoldi anuncia nomes

Marcolla, hoje titular da Secretar:ia
de Obras, assume a Fujamas
(Fundação [araguaense de Água e

- MeioAmbiente) .

A reforma desme�brou esta

Segundo o prefeito Moacir Bertoldi, a audiência 'de ontem em

Florianópolis servi'ria para ouvir do governador propostas para as

eleições de 2006, de modo particular sobre apoio logístico à

coligação que dá sustentação ao governo municipal. O' prefeito- e

a vide-prefeita já o disse- praticamente descartou a filiação de
Rosemeire Vasel ao PMDB por causa do quociente de legendas. "A
idéia e a expectativa é eleger um deputado pelos partidos menores

que fazem' parte da nossa coligação': disse o prefeito. Roserneire e

Ronaldo Raulino (PL), presidente da Câmara de Vereadores, são
pré-candidatos, A continuidade de uma aliança com o governador,
porém, passa por cargos regionais: Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Celesc, gerências regionais de Educação, Saúde. "Nossa
coligação, tem tido um bom relacionamento com o governador.
em Jaraguá do Sul e na Assembléia Legislativa. Por isso, temos
interesse em participar do governo do Estado na região': observou
Bertoldi, acrescentando que, no momento, não há preocupação
com a indicação de nomes.

secretaria, que passa a chamar-se de
Obras Públicas e Habitação sob o

comando de Alberto M�rcatto. A
atual secretaria de Gestão também
foi desmembrada, em secretaria de'

Administração, a ser ocupada por
MarcelinoSchmitt, e Fazenda, para
onde ainda não -há nome definido,
como acontece com oGabinete de

Comunicação, onde está hoje Terrys
da Silva. Nora quer Rose em Brasília

para cobrança do IS� volta ao Executivo
cofres da Prefeitura. Entende não ser
necessário aumentar as alíquotas,

'

porém, "éprecisobuscar fontesderepo-
.

sição.Temmuitagente que nãopaga",
informa, acrescentando que aSCGas
e aCelesc, por exemplo, quandoutíli-,I

zaÍn vias públicas para fixar postes ou .

conduzir fonte de energia, devem

da mesma forma, pelo governo

municipal anterior, com renúncia de
pagar. ''Afinal, são empreendimentos .

comerciais, que visam lucro", entende .

oprefeito,A readequação do projeto
já está em fase elaboração na procu- .'.

radoria jurídica. e deve retornar aoLe-'
•

gislativoaindanomêsde setembro. Par' •.
ser implantadoem2006, deve serapro
vado até o finaldo ano. (CelsoMachado) :

abrindomão de receita e incorrendo
em erro grave passível de punição
pelo TCE (Tribunal de Contas do

Estado), " o que deve ocorrer com os

responsáveis pela aprovação do

projeto no ano passado". Segundo
Bertoldi, isso representaria algo em
tomo de R$ 3 milhões am�nos n�s

(Imposto sobre Serviços deQualquer
Natureza) enviado para análise das
comissões permanentes daCâmara
de Vereadores, voltou à mesa do

. prefeito Moacir Bertoldi (PL).
Segundo o prefeito, porque se estava

incorrendo em erro cometido pelos
vereadores da legislatura passada e,

receita.

"Não queria e não quero
aumentar as alíquo,tas"y disse
Bertoldi ontenr'pela manhã.

Explicou que omunicípio,da forma
como o projeto foi elaborado, estaria

"

,

",

QUINZENA DO· TRAJE
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 você é especia-I!

,
� I

)
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Bons ventos na economia brasileira
I

I '

I
Em meio ao cenário trágico pintado por economistas, jornalistas e

�nalistas de mercado nos últimos meses, a economia brasileira "reagiu
$urpreendentemente bem às tantas turbulências a que o país foi
$ubmetido,neste ano de 2005.

Gostaria de destacar, em especial, a turbulência política que deve levar,
�o que tudo indica e: se espera, ê cassação de todos os deputados
envolvldos no chamado "escândalo do rnensalão" inclusive aqueles que
�etinham em suas mãos grande poder ,na administração

do Estado.

�s bem lançadas medidas de' controle do poder de ingerência do
Administrador Público na economia, iniciada no começo dos anos 90 e

bprofundadas nos governos FHC e Lula, levaram à chamada b/indage�

�a
economia, que pode ser caracterizada pela capacidade do mercado

ão. ser gravemente afetado 'pela turbulência política que vive um país.
o melhor e mais recente exemplo, basta. acompanhar o noticiário

,

econômico que mostra o dólar ainda em baixa e a BOVESPA atingindoI '

marcas históricas em meio à renúncia do Presidente da Câmara dos

Deputados, SeverinoCavalcanti, dada como certa para esta quarta-feira.I

Porém, há de se considerar que'tal blindagem econômica só foi mantida

�pós tantos escândalos porque se teve a certeza de que nenhuma

medida insensata, politiqueria e/ou populista seria tomada no campo
�conômico como forma de desviar o foco da crise.

Essa certeza de que os investimentos serão preservados e a sensação
nítida de que a impunidade não irá reinar traz "segurança'; palavra esta

�miga e .que aproxima o investidor de, altas quantias da nação que lhe

�aranta ISSO. '

[Estamos no caminho certo, mas ainda há muito por fazer. Perseverar

'[acertando, d� forma consistente e independente dos governos é essencial
para a tão sonhada estabilidade ecoriômica e crescimento sustentável.

'IAmarca Brasil é a 15amelhor domundo
IA prova maior de que o Brasil, apesar de toda a crise política vivida,
lestá sendo bem visto por 'estrangeiros, é a pesquisa produzida pela
!Anholt-GMI, empresa do consultor e escritor Simon Anholt.

iNo "índice de Marcas Nacionais'; se o Brasil fosse uma marca, ficaria

[em 15° lugar na preferência do resto do mundo. Em sua segunda
[edlção, o índice é liderado pela Áustrália, seguida pelo Canadá é
ISuíça. ,

.

IDe acordo com a Anholt-GMI, "a marca nacional é um importante
Iconceito no mundo atual. A globalização significa que os países
Icompetem entre si para atrair a atenção, o respeito e a confiança de

[investidores, turistas, consumidores, imigrantes, mídia e governos;
[urna marca nadonal.forte'e positiva representa uma crucial vantagem
! competitiva. É essencial.que os, países percebam como são vistos no

!resto do mundo, como as suas conquistas e fracassos, seus ativos
:econômicos e suas dívidas, seu povo e seus produtos se refletem

Inessa'marca':
iA consultoria ouviu 18 mil pessoas para avaliar sua impressão acerca

Ide 25 países ricos e em desenvolvimento. A'pesquisa sefun'damenta

Ilem seis itens: turismo, exportações, governança, investimentos e

I imigração, cultura e herança cultural e povo.

IConfiança externa garanteprimeiraemissãode títulos
I da dívida externa em reais

'

,

, : o governo brasileiro emitiu nesta sequnda-feüa; dia 19 de setembro,
i pela primeira vez na história, títulos da dívida externa atrelados ao real;
'operação por meio da qual obteve um empréstimo de R$ 3,4 bilhões,
! com prazo até 2016 para quitação, Nesse período, serão pagos juros de

;'12,75% ao ano aos investidores.

: Independentemente da- análise sobre a quem competirá os maiores

I lucros com a operação, Se ao Governo (por manter taxas de juros tão
i altas) ou ao investidor (que aposta na redução da taxa básica de 'juros),
! fato é que a emissão em reais e a compra desses títulos pelo investidor
I representa uma confiança ímpar na 'nossa economia e, em especial, no

'- i Real enquantomoeda forte.
.

: Exportaç�es Brasileirascrescem 23,6% em setembro
: Considerando os dados até a terceira semana, as exportações
, acumulam alta de 23,6% em setembro frente ao mesmo período do

; ano passado. Pela média diária, resultam em US$ 525 milhões. Frente

! a agosto, o aumento foi de 6,4%.
: Contribuiu para a expansão o crescimento registrado nas três
:categorias de produtos: bástcos, semimanufaturados e'

; manufaturados.
: As vendas de produtos básicos cresceram 29,8%, para, US$ 164,0
, milhões. Entre os manufaturados a alta foi de 21,5%, para US$ 279,1
milhões. Para os semimanufaturados, crescimento de 12,6%, para US$
68,9 milhões.
Nas lmportaçôes, a média diária' foi de US$ 281,3 milhões, 2,7% acima
do registrado em igual período do ano passado. - Fonte: Investnews.

! Sua opinião é muito importante para nos. Encaminhe suas dúvidas,
,

sugestões e críticas para nosso e-mai/ cambra@porfaJcambra.com.br.

, Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Mestre em Ciência

Jurldica e professor dé Direito Internacional na UNERJ.
e-mail: marcos.pordeusê'terra.corn.br
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CORREIO NOS BAIRROS,
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Transporte coletivo é alvo de
reclamação no Rio da Luz I (

Eus BINL

� Outras grandes'
dificuldade são a falta
de creches e,

pavimentação
JARAGUÁ DO SUL � As

comunidades deRio da Luz I, II e III,
três dos bairros mais antigos e mais

distante do centro da cidade, onde
residem 2,.718 pessoas, estão insatis
feitas com os serviços oferecidos pela
ViaçãoCanarinho, responsável pelo
transporte coletivomunicipal:Além
dos horários de ônibus não, combi
narem com os da escola Helmuth

Duwe, em toda a região há apenas
três abrigos para passageiros. Outro
grande problema para osmoradores é
a falta de Centros de Educação
Infantil (creches), que impede que
asmães possam trabalhar fora.

Recentemente foram iniciadas as

obrasda primeira creche, que deverá
entrar em atividade até o final do ano,
mas que será insuficiente para
atender às necessidades. Segundo
levantamento feito pela Associação
deMoradores há cerca de dois anos,
aproximadamente 600 crianças '

precisam ser atendidas, enquanto o
máximo de vagasoíerecídas em cada
creche é de no máximo 200. A

presidente da Associação, Ruthilda
Muller, diz que a falta de ônibus é

, outra dificuldade enfrentada "desde

sempre". Apesar do preço da

passagem - R$ 2,25 as linhas

'oisponíveis durante a semana são

insuficientes. "Nos fins de semananão
tem ôcibus passando por aqui", diz.
A falta de abrigo tambémprejudica a
população. "Muitos idosos que vão ao
banco receber a aposentadoria 'ficam .'

esperando pelo ônibus empé, nó sol,
na chuva. É umdesrespeito", reclama.

Na região, muitas mães não

podem trabalhar fora de casaporque
não têm onde deixar os filhos
pequenos.TâniaGruner, separada e

mãe de dois filhos, que mora numa
casapopularno Loteamento Heise,
leva seu bebê de setemeses para ficar

'

no Centrei de Educação Infantil

MárcioKlinkoski, nobairroVilaNova,
a quilômetros de casa. "Faz uns vinte
diasque estou deixandoele lá. Esperei
seis meses até surgir a vaga", conta.
Antes' disso, Tânia, que. trabalha'
corno auxiliar de corte e recebe salário
de R$450,OO, era obrigada a pagar
R$ 200,00 pormês para deixaro fil!lo
numa creche particular, também no

bairro Vila Nova. Para pagar a

mensahdade ela acaboudeixando de
pagar outras contas. "Estou
endividada até hoje", disse. Já sua

irmã, que tem dois' filhos, um com

dois anos e outro com três meses,

perdeu achance de trabalharpornão
ter com quem deixar as crianças.
"Chamaram ela numa loja, mas foi
obrigada a desistir do serviço".

Do póà lama
A falta de pavimentação é outro

fator que dificulta a vida dos
moradores na região. A' única rua

asfaltada é aEurico Duwe, principal
via: onde há [<llta de sinalização e

que, segundo dona Ruthilda, se

transformou em "pista de corrida"

paramotoristas irresponsáveis. Todas
as outras ruas dos três bairros são de
terra. "Se a Prefeitura colocasse, pelo ,

menos, ummacadame de qualidade,
já ajudaria bastante", diz. \

Ponte danificada
Depois demuito reivindicar sem

ter atendimento, os próprios
moradores improvisaramumconserto

. naproteção lateral daponte que passa

Tânia precisa levar o Jflho na creche do Bairro V,ila Noya '

sobreoRio da Luz, nas proximidades
do SalãoBarg. 'Aquilo era um perigo.
Jávi crianças quase caíremno rio, em

brincadeiras de empurra-empurra
entre elas, na saída da escola", conta
dona Ruthilda. "Desde a

administração passada estamos,
pedindomelhorias nessa ponte".

Morado�es destacou que o P�sto&U OJ
,

'I reSaúde, inaugurado no ano passad«, '

� dilembora funcione em lócal� r

impro�isado, :em pres:ado um bocl: �I
atendunento a comunidade locaL A df
unidade é umadas que desenvolveÓ� �\
PSF (Programa Saúde daFamíliai,1
em que pacientes impossibilitados(ll) cç

ir até a"postopormotivo de doençao&' �
. deficiência física, são cadastrados e: e.l

atendidos pelo médico na, própri�' ri
'" I, di

residência .

m m

Bom atendimento
A presidenteda Associação dos

Alunos distribuem panfletos sobre Educação' no Trânsito
,j Mt:,

J� di
'I M

JAM-GuÁ DO SUL - Alunos de
dezesseis escolas domunicípio estão
participando da Parada de

Conscientização do Trânsito.

Ontem, crianças da escola
Waldemar Schmitz, com o auxílio
de policiais militares, entregaram
panfletos sobreEducaçãonoTrânsito
e sacolinhas que eles mesmos

confeccionaram
-

para
acondicionamento de lixo dentro
dos veículos, aos motoristas que

trafegavam nas ruas Rinaldo Bogo,
Theodoro Ribeiro, 13 de Maio e

AngeloRubini.
Na escola os alunos também

fizeram exposição de trabalhos sobre
o trânsito,como cartazes e histórias
em quadrinhos, que eles mesmos

elaboraram em sala de aula. Todas,
as atividades fazem parte da

';!.
)

programação daSemana doTrânsito,
iniciada no último domingo e que

prossegue até o dia 24.

Acidentes
De acordo com a psicóloga da

Polícia Civil, Elenir Escopelli, o
número de acidentes com morte

registrados desde o início do ano está
sendo superior ao ano passado, "

quando 24 pessoasmorreramvítimas
de acidentes no trânsito. Neste ano,
de janeiro a julho, já foram registradas
18 mortes. "E isso só nas vias

municipais, sem contar as rodovias,
como é o casadaWaldemarGrubba,
uma' campeã em acidentes",
destacou Elenir. Nesta rodovia, até'
julho, foram 108 acidentes (não há
levantamento sobre o número de
vítimas fatais). Em segundo lugar

Crianças, com ajuda dos policiais, entregaram panfletos aos motoristaS;
está a rua Getúlio Vargas, com' 73) Em cada uma foram registrados�j
acidentes, de janeiro a julho, e em acidentes. "Por isso, é �u��terceiro lugar estão as ruas Walter importante a conscientlZaçao r. n

Marquardte Bernardo Dornbusch: criançasdesde cedo", acredita, ;;
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VALORIZAÇÃO

Malwee aposta no talento
I cas,eiro e contrata agência CMC
II fllSB1N1� :::;:..----;

(

� �lcornercia, I �,
lrcula

� n mídia nacional e
�. o dfstáca beleza e .

'� �,es50as da cidade
I

'jARAGUÁ DO SUL' - o

industrial Wander Weege, da

�alhas 0alwee, deixou a cargo

�agênCla
jaraguaense CMC

entraI de Marketing e

municação) a elaboração da

cimpanha publicitária que traz o
It€l n�me da empresa àmídia nacional

erreforça o conceito da marca

"@osrosa,como um abraço", que
Ii'aaqualidade de cada produto

�alwee aos ,me:�ores momentos
da vida, A estrela da campanha
namídia eletrônica aconteceu no
último dia 4, durante o Programa
do Faustão 'na Rede Globo, A

divulgação damarca também será

feita em
_

cinco revistas de

circulação nacional e jornais
j estaduais e regionais,

I
Todas as peças publicitárias

que integram a campanha foram
fJitasem [araguá do Sul e com a

pprticipação de atores.da cidade e

II �região.O diretor de Criação da'
:) CMe,StalimirVieira, destaca que
leU oJrabalho foi "quase poético".e o
�I [Isultado não poderia ser"

ar dIferente. As locações 'para fotos e
�� �magens destacam vários pontos
A� d? município, principalmente o

ó� P,arque Malwee e a Praça Ângelo
IjÍ,1 Piazera. A campanha conta ainda
III c�m a participação de Falcão, o
I� �elhorjbgador de futsal domundo
el eódeseu filhoEnzo, presentes em
i�: f9tos de anúncios de revistas, placas
IG de estrada (outdoors) e nos'
m materiais de pontos de venda da
1/ Malwee.A figura do jogador, além
,D de destacar o envolvimento da
'/, Malwee - que é patrocinadora do
f time de [araguádo Sul, que acaba

�e COf"\quistar o título da Liga
Nacional_ com o Eu tsal, reforça o
ihvestimento damarca no esporte
�nos talentos da região e do Brasil".
f \
i

'

, 9uebrando paradigmas
I Adiretora daCMC,Christiane
�ufenüssler, destaca que pela
�runeira vez um comercial coloca
n

'

.
° Contexto uma personagem
�ortadora de necessidades
�pe

'
,

'

�,
ClalS. Entre os atores está uma

�e
'

runaPÇlrtadora de Síndrome de
"own. '� idéia é mostrar que é

rosSível uma con,vivêncianarrn' ,

d
onlca entre todos", diz. Ela

estaca '

d
'

1 am a que ter um cliente
corno M I( a, a wee é quebrar O

paradigm d ' d"'_ a e que santo e casa
nao fa 'I

'

z mi agre'".: "E it
gratifi

. mm o

cante ter uma empresa desse
��e a�reditando no trabalho queeleito a -»

Os
qUI ,ressalta.

"

" Comercias de TV,' com
UUra -

Çoes diferentes - de 30
segund

'

ar ,os e umminuto -, ficam no

;
ate o final do mês que vem e

,etonnam
lá emmaio do próximo ano.

fir
Os

I
anúncios impressos vão

, Cu ar até f' 1 d b�olt
e o ma e novem ro,

ando em fevereiro de 2006.

Nova fase
De acordo com a equipe de

criação da campanha, a nova

fase de comunicação da
Malwee Malhas também vai

destacar, aos, poucos, o

crescimento de dois braçõs
importantes da empresa: as

marcas M Collection e Sport
Shock. Além da entrada em

segmentos especiais de
mercado, as duas mostram o

compromisso que a empresa tem

com as novas tendências, com
a modernidade e, prin
cipalmente com a qualidade.

A nova campanha da
Malwee marca ainda, o início
das comemorações do
centenário da Firma Weege,
empresa fundada em 1906 e

que deu origem à Malwee
Malhas.

Equipe da eMe apresentou a campanha publicitária aos jornalistas

Até o dia 6 de novembro estará acontecendo em São Paulo, e pela 'primeira vez na América do Sul, o
"Cow Parade; considerado um dos majores eventos contempórãneos de arte de rua do mundo e que já
percorreu 24 cidades no exterior. O Cow Parade, criado em Zurique, na Suíça, consiste na exposição de
vacas - 150_desta vez - feitas de fibras e pintadas por artistas renomados, que depois são leiloadas, ,A

'

arrecadação é revertida para fundos ,de responsabilidade social. A Malwee está patrocinando duas
vacas pintadas pelo estilista Lino Villaventura. Uma delas está exposta no aeroporto de Congonhas e

outra na Rua Bela Cintra. A renda arrecadada com os leilões será revertida para a-Fundação Abrinq. O
lance mínimo do leilão é de R$ 5 mil.

'

CORREIO ECONÔMICO

FGTS,

Ceasa
A Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa-SC)
obteve um crescimento de 5,6% no primeiro semestre de 2005 em

comparaçãoaomesmo período do anO passado.O número representa
um acréscimo de 8,7 mil toneladas nas unidades da Ceasa-SC de
Joinville, São José, Blumenau e Tubarão. Nos seis primeiros meses do

ano, aCeasa de São José.reqistrou um crescimento de 2,2% em

relação ao ano passado, chegando a 118,7mil toneladas. Em Blumenau,
a Ceasa comercializou 23 mil toneladas em 2005, contra 22 mil em

2004 (4% de crescimento). Na Ceasa de Joinville, a movírnentação ,

atingiu 14,2 mil toneladas, 15,4% a mais do que no mesmo período
de 2004. Em Tubarão foram cornérclalizadas 7 mil toneladas (mais de
800/0, um recorde na unidade devido ao intenso trabalho junto aos '

produtores e comércio local),O crescimento foi obtido principalmente
com a orqanlzação do mercado, dos horários de comercialização e

do aperfeiçoamento e controle da portaria.

Falência'
o juiz Caio Marcelo, da 2a

Vara de Recuperações e

,
Falências, decretou a falência
do Banco Santos. Ele indicou
como administrador judicial
da massa falida Vânio Aqular,
que atuou Como interventor
do Banco Santos pelo Bánco
Central.O pedido de falência
tinha sido feito pelo
promotor de Justiça Alberto
Carniria Moreira, atendendo

pedido do liquidante.

Missãoempresarial
Os empresários catarinenses

que tiverem interesse em

participar da missão

empresarial que vai a �ortugal
têm até o dia 4 de outubro

para preencher a ficha de

inscrição localizada na página,
da Divisão de Operações de
Promoção Comercial (DOC)
do Ministério das Relações
Exteriores (MRE), na internet. A �

delegação embarca

provavelmente no dia 12 de' 1

outubro'.

Crescimento
A produção média de

petróleo e gás natural da
Petrobras em agosto foi de
2.231.996 barris "de óleo

equivalente BOE/dia, no
Brasile no exterior. O

resultado indica um aumento

de 9,3% em relação a agosto
de 20Q4 e uma queda
de 2,40/0 em relação ao mês

anterior.

Cerca de R$ 1 bilhão de reais
está parado nas 800 mil contas
inativas do FGTS (Fundo de
Garantia porTempo de Serviço). "

De acordo com a Caixa

Econômica Federal, e dinheiro
que não pode ser sacado,
porque seus beneficiários ainda- _

não satisfazem as condições "!
previstas em lei [
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A preservação depende de todos.

Dia da Arvore, 21 de setembro.
Plante, eduque, preserve.
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Secretaria de Estado
dO Desenvolvimento
Sustemével
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Equipe de Jaraguá do Sul vence
2° Encontro de Integração

JARAGUÁDO SUL-Aequipe "Os
Trintamais", formadapor estudantes
do SenailJaraguá do Sul venceu a

gincana cultural e recreativa do 2º

Encontro de Integração dos
Estudantes doEnsineiMédio doSenai
de Santa Catarina. As provas foram
realizadas na sexta-feira passada na

,

Escolade Aprendizes deMarinheiro,
em Florianópolis, reunindomais de
mil alunos, das dez cidades doEstado
onde o curso é oferecido. Divididos
em 33 equipes, os estudantes

disputaram diversas ativida-

des recreativas e culturais,
coordenadas pela equipe da área de
lazer do Sesi/Grande Florianópolis.
A classificação foi a seguinte: 1º "Os
Trintamais" de Jaraguá do Sul com,
6.030 pontos; 2º "Franceschetti" de

[oinville com 5.590 pontos e 3º
"Uotss" de Tubarão com 5.530

pontos.Criado �m 2002, o Ensino
Médio do SENAI/SC tem seu

conteúdo articulado com a

educação profissional. Os �lunos
matriculam-se noensinomédio e em

.

curso técnico.

EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funciona na ·Rua Getúlio

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

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

!,
Neste infôtmativo o leitor terá um resumo da atuação dos vereadores nas últimas sessões,
,

O�ni Bylaardt - Solicitou à Secretaria de Obras a abertura de vala de esgoto de 70

mptros na propriedade do Sr. Maurito Suera Jr, no Bairro CaixaD'água. Colocação de
Tqbulação de esgoto na propriedade do Sr, Mareio Fiamoncini na rua Exp. .Olímpio
Jó$eBorges e também a reposição das Luminárias e colocação de macadame ou do
mJterial do asfalto que está sendo retirado daBR 280.

.

lVfitrcos Mannes - Solicitouaos setores competentes daAdministração que façam a

st!l>stituição das luminárias queimadas, bem como a implantação de Baixa tensão e

Iluminação Públicana lateral da Estrada Bananal do Sul próximo iipropriedade do Sr.
plínio'SebastiãoNhau. O presidente do legislativo pediu também a pavimentação das
Rças Pierina Nart Balestieri, Luiz Luciane, Virgílio Nart e Obilon Vilela Veiga,
Idcalizadas noBairroAmizade, "

A�çibaldoPereiraGermann - Solicitou que a Câmara encaminheMoção de apelo ao
Deputado Federal Moacir Micheletto, relator do Projeto de lei de Conversão N" 10
que altera de 30 hectarespara 50 hectares a classificação de pequena propriedade rural
e�ue reduz a metragem da Mata Ciliar de 30 metros para 5 metros para rios com 15
metros de largura. "Estas alterações são imprescindíveispara evitar o êxodo ruralnafi- ._ "

n?ssa regwo ,

João Diniz Vick - Fez um pedido para Empresa Canarinha que durante o período em
q�e a Ponte do Agricultor do Bairro Guamiranga estiver passando por uma reforma,
o� ônibus que transportam os alunos da Escola São Pedro, façam o trajeto pela Ponté
Bartolomeu Spézia, "O que está preocupando os pais é que estavam deixando os

atunos do outro lado da ponte, tendo que jazer a travessia a pé, e no estado que a

pente está, há risco das crianças seferir". :
Jérge Luis Feldmann - Apresentou indicações solicitando a Administração
1I!unicipal efetuar a pavimentação das Ruas João Longhi, Rua Concórdia e' Rua
.Rodolfo -Tepasse, localizadas 110 Bairro Imigrantes. "São retvindicações dos

,

njoradores, Destacar que a Rua Rodolfo Tepasse é uma via muito importante. Com
s�G;paviment.ação e a construção de uma nova Ponte do Zanotti o tráfego intenso na

B,R 280pràximoa Famegpoderá ser desviadoporesta rua".
Flvaldo, João Junkes - Vai encaminhar junto com a Mesa Diretora da Câmara um

JIllanifesto para autoridades estaduais e regionais solicitando que a referência para os
serviços de cardiologia seja em Joinville. "Sabemos que atualmente estes serviços
le�tão sendo encaminhados para Blumenau, não temos nada contra. mas a maioria

dr-s pessoas que precisam deste atendimento têm mostrado interesse em fazer em.
.!oinville, por conhecer osprofissionais". '

,

Maria Lucia da Silva Richard - Apresentou uma indicação pedindo para que o
PrefeitoMunicipalMário Sérgio Peixer determine ao Setor Competente efetuar uma
reforma geral no Necrotério Municipal, principalmente efetuar a colocação de piso,
têmeira térmica, pia de aço inox entre outras melhorias. "Estive 110 Necrotério e a

situação é calamitosa, É triste: Nos precisamos melhorar aquele localpara termos
zl;n espaço dignopara a nossa comunidade", ,

'

Adilson André Araújo - Pede ao setor competente que faça a colocação de 06
lúmínarias Vapor Sódio 70 Watts naRuaMariaLucia de Oliveira noBairro Corticeira
ejsubstituição das Luminárias de 80por de 150Watts Sódio, naRodovia SC-413, mais
rlrecisamente do trevo de acesso a Massaranduba até a divisa com aquele município.
"Aconteceram acidentes na rodovia porfalta de uma boa iluminação, Épreciso que
s'?'faça a troca com ul'gêricia" ,

"

QI,IARTA-FEIRA,21 de setembro de 2005

DESAFIO

Prova de resistência garanteaolJ
vencedor,umamoto Honda Biz

'

MARIA HEL:ENA DE MORAES

.... Competição começa
na sexta-feira e só
acaba quandoúltimo
participante desistir-

JARAGUÁDOSUL-Víntepessoas
.

(quatromulheres e 16homens) estão
se preparando paraparticiparém da

prova "Resístêncía'jpromovídapela'
Kg Motos em, comemoração a

inauguração&nova lojada revenda
de motocicletas. O desafio é

permanecer Q máximo de tempo
Possívelsentadoem umaHonda Bíz.
São 20 candidatos e 20motos.Quem
ficar 'mais tempo leva a moto de .

prêmio.Osegundo colocadoganha
uma TV 29 polegadas é O terceiro

prêmio é surpresa.A promoção está
sendo realizada em parceria com a

rádioStudioFM.'
A prova começa às "21h30 de

sexta-feira.na loja nova, localizada

na Rua Adélia Fischer, 239. A
inauguração está prevista para às

19horas.Ontem, todos as 20 pessoas
que vão participar do desafio,
receberamorientações dopublicitário
PercyNegreiros daCosta, da agência
GraphAssociados, deBlumenauque
está coordenando a promoção. De
acordo com ele, os candidatos não
Poderãocolocar ospésnochãoenem
sair da moto. "É um teste de
resistência", resume Percy.

A escolha dos candidatos se deu

por sorteio. Ainda de acordo com
Percy, nadamenos que 2.145 pessoas
fizeram a inscrição, que foi gratuita

'

mediante a entrega de 1 kg de
alimento não perecível. Foi
arrecadada cerca de uma tonelada

.

de alim�ntos que serão doados para
famílias carenres de Jaraguá do Sul.

Ainda de acordo com Percy,
haveráummédicono localdaprova,

.' mas as empresa promotoras não se

responsabilizam pela saúde do
candidato. Ontem, todos assinaram

.

umdocumento se responsabilizando

Os participantes se apresentaram ontem na KG,Motos

pelo ;itO. A última promoção deste'
tipo foiemrnarçodeste ano, na cidade
de Canoinhas. "Quem venceu foi.
umamulher, que ficou 65 horas em
cima damoto", comenta Percy.
.o desempregado Valdinei

Sementkowiski, 27 anos, foisorteado

e está confiante em sua capacidade
d o

de resistir ao tempo. Pretende reduzirl
'

a alimentação e a água.A vendedora
i [e

RosângelaStinghen,35 anos, t:ànMm" (

afirma que tem condições de sarr'; OI

vencedora desta prova ',iVOU 'dara"i fil

" . l(

moto paraomeumarido", coména'
, ,Iii [I

; "
':: efi

Polícia prende acusado de aplicar golpe do bilhete premiado :i�;

Furto
, Às 10h30 dá noite de segunda

feira aPolíciaMilitar registrou o furto
damotoCO 125 placaLZW 7769 de

JaraguádoSul,corazul,anoI997. Michélson' confess'ou crime ';; 1;
CO RRE IO TV I----_'----'--__ '----�----'_�___'______�JI; �:

o

,j BI

JARAGÚÁ DO' SUL - A Polícia
Militar prendeu o vendedor
Alessandro Lamb, 31 anos, Ele
'confessou ter tentado aplicaro golpe
dobilhete premiadono aposentado
Waldi Míchelson, 67 anos. O fato

.
'aconteceu por volta das 10WO de
ontem, quando o aposentado
Rasseava na Avenida Wàldemar
Grubba, proximidades da agênciado
Banco do Brasil. De acordo com o

depoimento de Michelson na

delegacia de polícia, Alessandro
'puxou "conversa e ofereceu um

bilhete, alegando ,que o mesmo era
premiado Em seguida, arrancou do
bolso do aposentado um talão de

cheques e R$ 300,00 emdinheiro e

fugiu. Alessandro estava

-acompanhadopormais duas pessoas.
Ainda de acordo comoboletim

de ocorrência, funcionários de uma ,

-
I

Silvio decreta fim
o dono do SBr chegou ontem à emissora por volta de 10h e decidiu
deixar de exibir o "Fora do Ar" a partir de amanhã. O cornentárlo nos

bastidores era de que Silvio Santos não viu com bons olhos o fàto de
Kajuru dizer ao vivo, no programa da semana passada, que estava feliz
com a prisão de Paulo Maluf. Mas o SBr diz que Silvio dá liberdade.
editorial e de expressão aos contratados. Outro motivo seria a

audiência. O programa dava entre quatro e circo pontos no Ibope,
considerado baixo Pê!ra o horário nobre: Até ontem à tarde, os outros
apresentadores (Hebe, Adriane Galisteu e Cacá Rosset) não haviam
sido comunicados ofklalmente do fim do programa.

Definin_'o
Malu Mader apareceúontem no workshop da minlsséríe "JK;da
Globo (Rio), e saiu à francesa do Projac com a atriz Isabela Garcia para
não dar entrevista aos jornalistas presentes. A Malu sempre foi
reservada, né?

América
No capítulo de sexta-feira da novela América, Creusa finge ser tímida
e recatada em sua lua-de-mel, yestindo'uma camisola branca,
comprida e toda fechada, a moça finge inexperiência e nervosismo,
permitindo apenas que Feitosa lhe dê um beijo de leve.
Durante um bom tempo ainda Creusa irá sustentar a farsa e todas as

noites a moça vai esperar o marido e a sogra Diva saírem para a casa

de samba Estudantina da Vilá, para que ela possa dar vazão a sua vida
secreta. A falsa beata chegará a receber amantes em casa, com

roupas provocantes irá seduzir estranhos na rU9.

I

Júnior.personaqem de Bruno Gagliasso, vai acabar descobrindo que é
homossexual mesmo. Vai chegar em Boiadeiros um peão chamado ,

Zeca. Ele vai ser interpretado por Erorn Cordeiro. O rapaz vai trabalhar

para a viúva t;Jeuta, mas vai ficar de olho em Júnior. Zeca vai
demonstrar interesse no rapaz:Os dois vão começar a conversar em
clima romântico evão ficar com segredinhos. Neuta vai desconfiar do
filho ao flagrar essa situação. '

.

América li

empresa localizada na Avenida,
Waldemar Grubba ch�marath a

polícia, que conseguiu pegar
Alessandro nas proximidades do
Centro de Informações Turísticas.

Globo x'5BT .

O"Domingão do Faustão"foi ao ar gravado nesta semana e levou a pior
naquerra pela audiência. Gugu ficou duas horas é meia à frente com

média de 23 pontos no Ibope contra 20 de Faustão.O ponto alto do

"Domingo Legal" foi a banda Calypso, que ficou duas horas no ar e

rendeu picos de 27 pontos contra 17 do.Dorninqão"
11 fi:

� ai
N

oprotagonista
Está confirmado: caberá a Marcelo Serrado o papel de herói da novela
"Prova de amor;da Record.O ator, que faria o vilão,�ubstitujrá Leonardo
Vieira, que se afastou por problema de saúde ..

'J CI

Grávida
Maria Fernanda Cândido (foto) está mesmo esperando um bebê. A

confirmação da notícia publicada pela revista "Contiqol" desta semana
veio através do diretor Dennis Carvalho, que dirigiria a atriz na

minissérie "JK': Em lua-de-mel na França, a futura mamãe ligou para
Dennis e contou a boa nova, que a impedirá de participar �o programa,

, v'

:� a
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reuniu mais de 650 pessoas

Bolão - Rio Cerro'
Geraldo Porath, Arlindo

Joschem, Lauro Baumgartel,
AfonsoWilkoski, Ingo Fritzke,

, Kurt Hass, Beno Volkmann e

Geraldo Marquardt.
Canastra - Coração Alegre,
Egon Meldola e Wandelino Fodi
Dominó - Maria Scheuer

Miguel Leskowicz e Germano

Volkmann
General - Zélia Haffermann
Adolfo Schiodini e Ulrico Muller

cada uma delas e quem fez as
Doopelkopf-WolfgangWeege

, Wolfgang' Kaestner e Ena Küster
entregas foram eis jogadores' 'da Truco - São Judas Tadeu
Malwee Futsal. "Estamos aqui para' Lauro Klein e Bernardo Stryhalki
retribUiiurhF?uc?d9ICarinhdqli€�'·t. T(r�,',' f,

' ",,;
J

' ',,'.

.

elestêmcôin,o'nÔss,Otime""disseb Ré'I::'HerwirdtSiêbert l! "
"

técnico Fé?fiâWâü:PMPéH[.I(;:) uoxuo R�It1�á(.'2r}'\hJltse'HgpnbUrç(;"Ó�, \1 P.

S��Gerôld'MelêFtéirt'74fl-tl:;;t>' 1II1I"IiI'}II'".:'a"�.".'II'.:';iI"'•. _
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Brasil estréia hoje no Grand Prix em Brusque ", .

IIUN!!s
UlIMAR PIVATTO

Time da Malwee

artiçipou da

erimônia e entregou
I í medalhas,

jARAGUÁ DO SUL - "É muito

tificante estar entre amigos".
oi com "esta frase que Beno

�, olkmann, do Grupo de Idosos

I: o Bairro Rio Cerro, definiu os

.' Jogos Integrativos daTerceira
[' dade. Participando .d a

ompetição há três anos, ele

r onquistou neste ano o

I: ricampeonato no bolão. "Além
r obolão, também jogo canastra

lade E,I tiro, a gente se prepara,

IUZll!i treina bastante para fazer o

��ra, elhor", disse ele. Os jogos
l:ém,; omeçaram no dia 15 de abril e

ncerraram no último dia 15 com

final da bocha feminina. A

remiação foi ontem e a festa de
-" encerramento será no próximo

ia30,às 14h, com um baile no

,; entro de Convivência.

.
h'" Segundo o organizador dos

lli 'ogos, Políbio Radtke, a

:'1 pnticipaçâo foi bem-tranqüila,
:1) como todos anos. "O objetivo da
,. cO,mpetição é a integração dos

I

DA REDAÇÃO - Depois de

e
iI; dua� goleadas contra a Ucrânia
-ii (lx2e 7xO) aSeleção Brasileira se

,i' prepara para a estréia no Grand
j PqxdeFutsal hoje, às 20h, contra
oUruguai, naArenaMultiuso em

r Brusque. O time que participou
: do desafio se juntou ontem aos

jogadores que atuam no exterior, .

que já estavam na cidade. Do time
da Malwee, somente Leco que
não disputará a competição. Os
alasValdin e Falcão e omassagista
Maurício Leandro continuam

I Como time.
Dos 14 chamados para o

Grand Prix, que marca a estréia
de PC à frente da Seleção

B�ileira em torneios oficiais, dois
v Itam a vestir a camisa verde

a�arela: o. ala Vinicius (EI Pozo
Murcia) e o pivô Betão (Lobelle
Santiago),Alémdelesmais quatro

, atletas h
�

que atuam na Espan a

�ramconvocados: os fixos Ciço(tobell S
- .

'

EI
e antiago) e Indio (Barcel

to Puebla), o ala Pablo (Playas
�
eCastellón) e o pivôSimi (Polaris�orldCartagena).
p

Os goleiros Franklin (São

(Jaula/Santo André) e Tiagooh D
.

n eere), os alas Valdin

6À1alweelJaragUá), Ari (Ulbra),
• Bunas (ECB/São Bernardo),,

(�g� (V&M Minas) e Falcão

)
a weelJaraguá), além do fixo

qonas (lJ[bra), completam o elenco
Ue tent -

_

P ,
ara o título do Grand

tl](
d'

' que terá a final sendo

(���ada para o próximo sábado

O), às 10h.

el
ala Valdin, que foi muito

oglado d '

aD
.nas uas partidas contra

cf' '

anla, disse que o objetivo da

.ldosos vencedores receberam a premiaçãoda equipe de, futsal

grupos e a calda evento a gente

percebe que estão cada vez mais

unidos". São oito modalidades
nos jogos: bocha, bolão, é;nastra,
dominó, general, doppélkopf;:
truco e tiro. Foram premiados,
,ontem, os cinco 'melhores de !

vàldin disse que não sentiu o peso da camisa brasileira

equipe é conquistar o título.
i/Estamos tranqüilos e vamos fazer
omelhor possível para vencer. Com
os jogadores que atuam fora do

Brasil, o grupo só tende a crescer".
O jogador também comentou que
não sentiu o peso da "amarelinha". ,

"Já conhecia todos os jogadores e
assim foimais fácil. É só você jogar
igual ao que joga no clube", disse
ele.

OGrand Prix da América terá
a participação de= seleções sul-

americanas: Brasil, Argentina,
Uruguai, Paraguai, Colômbia e

Venezuela, que estarão divididos
em dois grupos. No grupoA estão

Brasil, Uruguai e Venezuela e no

B Argentina, Paraguai e

Colômbia. O sistema de disputa
prevê jogos em turno único dentro
das chaves, classificando-se os dois .

melhores para as semifinais, que
ocorrem na sexta-feira (23/9), em
sistema eliminatório, onde os

vencedores avançam a final.

JULlMAR PIVATTO

.,ji!

:t

e participa desde a primeira edição.
Ele joga bolão,' bocha, general,
dominó e canastra. "O que

aparecer eu jogo. É muito bom

participar porque a cada ano a gente
renova as amizades" ou

reencontramos os amigos. É sempre
uma a.leg�ia"; disse ele, que
terminou erri terceiro lugar no
bolão e na bocha. O clube vencedor

. foi oRio Cerro 3, com L807 pontos,
seguido do Mensageiro de Assis 1,
com 1,709 e Zélia Haffermann 1,
comL708.

Bicampeã estadual
A ciclista Paola Hackbarth conquistou, no domingo, o bicampeonato
catarinense de Mountain Bike, em São Bento do Su.L Disputado em

etapa única, a competição teve um total de 13,2 quilômetros e.
terminou em 1 h40, Paola disse que, apesar da chuva que deixou o

solo escorregadio, a pista era boa/Tive muitos tombos e até fraturei
um dedo da mâo.disse ela.O próximo objetivo da atleta é conquistar
o ranking catarinense, no dia 23 de outubro em Rio Negrinho, quando
acontece a última etapa da competição/Sou líder desta competição
e uma vitória me deixa com o título'' comentou Paola. Ela dedicou a

vitória à Malwee, que a apóia, e aos amigos.
'" .. '

rü'Í
: o.

,:mi

Congratulações
Recebemos uma

correspondência da Espanha,
parabenizando a Malwee

Futsal pelo título da Liga
Nacional. Danilo Monteiro

Martins é brasileiro e é
treinador do Generallbi, de
Alicante na Espanha. Ele'

"

encerra o e-mail dizendo que
a Malwee tem grandes chan
ces de conquistar o Mundial
Interciubes, pois todos são

merecedores. Danllo
conheceu o time quando eles
estiveram em Puertollano, em
abril deste ano.

Destaque
A armadora Roberta Groh, da
equipe jaraguaense de

basquete feminino, foi
destaque da Seleção
Catarinense que ficou com a

segunda colocação do

Campeonato Brasileiro de

Seleções. Ela foi premiada
como a melhor
arremessadora de três

pontos da competição, ao
converter "17 bolas em cinco

jogos. Roberta também foi a
cestinha do time na final,
marcando 24 dos 58 pontos;

.";

.:C

Guga
O catarinense Gustavo
Kuerten afirmou ao jornal
uruguaio E/Paísque não

sabe se voltará a apresentar
o mesmo tênis que O

consagrou. Pra quem
chegou a afirmar que em

fevereiro de 2006 estaria no

ápice novamente, Guga
começa a dar sinais de

desánimo, O tenista disse

que o problema no quadril
pode impedir ele de
melhorar.

.:'-1
,�lAmeaçado

O tablóide inglês Dai/yMirrór
publicou ontem que a

diretoria do Real Madri já está
sondando um novo treinador.
A bola da vez no clube

portenho é o técnico do

Liverpool, o espanhol Rafa
Benitéz. Mas o contrato dele
com o-time inglês tem mais

quatro anos dê vigência. Pelo
menos lá, não é muito
diferente de cá:

_,IVi

t J

julimar@terra.com.b·

Delegacia de Polícia de José Boiteux
é construída polo Governo.

J 'Em menos de três anos, o Governo investiu mais de R$10 milhões em obras de 'segurança.
Mais de 70 unidades receberam melhorias e, na Regional de Ibirama, a construção da

Delegacia de Polícia de José Boiteux é uma das conquistas. Com um investimento

de R$ 134 mire com a parceria da Prefeitura, a Delegacia conta agora com um novo

prédio. As instalações abrigam as Polícias Civil e Militar, trazendo ainda economia

mensal COm aluguel. É o Governo trabalhando por uma Santa Catarina mais segura.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Defesa doCidadão

......
,
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·18/9· .

jéssica Garnbin
Daniela de Oliveira Souza

Vanderlei Spézia
Bárbara Victoria

Jaqueline Weiller
Guilherme Schmitt
Rubia W. Zanluca

Diogo W. Zanluca
Ivo Darem
Patrícia Ehrnke
Waldemiro Bartel
Loiva G. S. Schulz
Antonio Zipf
José A. Correa

,

·19/9·
José da Gasda

· lvonl Meier
Hélio Mário Wolf

· Ingo Krueger
·

Angélica Piazera Zonta
Arlete Lenz
.Darian Matheus Pedri
Cristiane Henn
Jairzinho Belarmino
Marlon Gumz
Larissa N. Ramos

·20/9·
Marlise 1=1. Mayer
Nilsa Ap. Kuhn
Jones Decker
Bruna K. Krawuskl
Valério Buettgen
João Fráncisco Oldiges
Marili Krutzch

'

Ricardo Garcia
Liliane Bittencourt
Airton Rodemel
Heinz Puttjer
Jaime Alves Massaneiro
Maria Luiza Eloi

. Tercla M. Dernathê
Aparecida Maria Melo
Veno Volkmann
Valtrícia Fleming
Vlvíane Raquel
Wolasdasczyk
João Francisco Oldiges
Olandina Sporrer
'(atia Libardo

.

Alc:U Luiz Franzner
Aldo Odilon Pcholidt
Juarez Muller,

·21/9·
lsabela Wensersky
Osmar Siewerdt
Silmara Fátima Melo
Raul Cipriani

.
Ricardo Nagel Guths
Jonathan Junckes
Romeo Depieri

·22/9·
Marcondes Merine
Andréia Rohling
Amanda R. B. Naizer
Carnlla Beatriz Rosa
Kleverton Ferreira '

Lucas José Rohling
lIaine Ponath
Claudia Marinho

Darciel Martins
Elair José Wendt
Sandra Regina de
Andrade
Iara Blank

Monique 'Bruch
Cleodimar Streber
Lucas Tlechontcoski
Talita Manfrini
Irio Piske

·23/9·
Gustavo Ariel

Brandenburg
Pamela Pastai

Em pose para
coluna, o casal,
Luis Ricard.o e

Neusa em

recente passeio

Comemora idade nova dia 16, Ariel
Fernando Alves. Os pais Infância e

Irineu, e sua irmã Ane desejam felicidades

Casam-se nesse sábado, dia 24,.na Igreja
Evangélica Cristo Salvador, Luciane
Lewerenz 'e Jair Kunz. Após os c�nvidado
serão rec�pcio�ados na Sociedade ESportlv:
e Recreativa Aliança. Felicidades!

Alexandra e

Adriano Corrêa,
proprietário do
Posto Amizade

, em recente

viagem pelo
nordeste
brasileiro

acompanhado
,

também da sua

filha Luana

O casal, Giovane e Eliane, cornemora-vs .. "_;"

hoje, 9 anos de casados. Felicidades!
"

..,,:1,:. "

Juliana Aparecida
Bolduan anlversançu
dia 20. Os paisAltair e
Noeli, o irmão Márcio e
os avós mandam os

parabéns

Na foto, Rick da dupla Rick
e Renner ele esteve dia
06/09 na Água Doce

Cachaçaria
José Markiewizi
Brenda B. Mohr
Darci Mirando.
Leunida Sell
Weslei Nasc.imento �)
Eduardo LUIS Ropelato

'"

Julieta Piazera
Daniela B. Stinghen
Fabiana Hackbarth
Adelar Mathias
Valdomiro Joaquim da Silva

Eduardo Alves

aniversaria dia 22. Ele é

Músico, professor
particular de violão e

guitarra, e trabalho
com o grupo teatral

GATS na peça "O

'patinho Feio" I

lisa Richter
Nivaldo A. Freiberger
Alzira Medro-Wolf
Luiz Karsten
Ademar José Pomianowski
Evanderson da Silva Santos
Celesio Zanghelini
Djonathan Sebastian
Irondina L. Bortblini
Susane E. Olska

I Helena Cristina l.übke
'

'I' Gilmar Wagn�r
.

t,
Max Jensen

No dia 25, .Francine Rux (D), completa
aniverSário. A Família Bruch, deseja um feliz
aniversário

A bela Karine Hoffmann(14 anos)
na passarela do Floripa Fashion
Donna DC pela lódice

FESTA.'
Acontece nessa sexta.dia 23,a partirdas23h Festa Dubai,naSC41l
Km 44,emMassa'rarlduba.Animação com Dj Mello, de São Paulo,

C INEMA
Quarta e Quinta-Feira

>, Jaraquá do Sul- Ruá Emílio C.Jourdan
>

SALA FILME/HORÁRIO

A Chave Mestra
15:00 -17:00 -19:15 - 21:15

Penetras Bons de Bico
14:00 -16:30 -19:00 - 21:15

A Sogra
14:45 - 16:45

Hotel Ruanda
18:45 - 21 :00
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