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o partido é o paradeiro da maioria dos ex-petistas. Em

jaraguá do Sul, militantes estão se organizando e dentro de

10 di?s devem formalizar à comissão provisória. Heloísa
Helena deve .ser a candidata do PSOL para presidência.
Ontem finalmente saiu o resultado da eleição para execu

uva nacional do PT. O segundo turno será disputado entre

0candidato do Campo .Majoritário, Ricardo Berzoini e da

endência Democracia Socialista, Raul Ponto '- PÁGIN,A 3
,

ESPORTE

·Malwee reforça elenco com três

jogadores da seleção brasileira'
Dimas, Jonas e Franklin já estão' contratados pela
Malwee. E ontem pelos Joguinhos Abertos, o atletismo
conseguiu cinco medalhas e o basquete feminino ficou
com a prata.

'

_ PÁGINA 7,

CASA PRÓPRIA ' , '

'

Jardim das Hortênsias cOID�çá,:",
receber moradores em 15 dias'

BAIXA RENDA

Assinatura de
telefone 500/0'
mais barata

Uma reuniã� entre governo e

representantes das operado
ras deve- definir os detalhes
fulais do serviço. - PÁGINA 4
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Ontem os futuros' proprietários sortearam o imóyel que
vão ocupar. hlo menos 10 apartamentos' foram
reservados para os in�Crítos que tiveram problemas de
cadastro. - PAGINA 5
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A péllda segurança
Há que se concordar. Não

e�ossível colocar um policial
em cada ônibus, em cada

tá*i, 'em cada esquina da,
cidade. Isso :e�resentariacustos astronomicos para o

ErtriO estadual, mais preci
samente para o bolso dos
conrríbuíntes que abastecem
o �rçamento originado nos

múnicípios. Mas o aumento

do!númerode furtos, roubos,
" assaltos, estupros, seqüestros

e assassinatos que assolam o

País, e que já chegam a

cidades consideradas pacatas
'

na forma de vida dos
cidadãos em passado recente,
préocupa. Emuito. Crianças,
jovens e adultos vivem cada
vez mais expostos à ação de

1; "
.

bandidos, não raromotivados
pe(� uso de drogas, nas' ruas,
nas escolas, nas próprias
casas, em lazer com a família.
(Entretanto, inegável

mênte chegamos a esta
2-,

situação de risco constante
exclusivamente pela inércia
histórica de seguidos go,·
vemos, mais preocupados em
atos de pura bajulaçãomútua
namídia jornalística, durante
décadas, do que em investi,

mentos que garantissem, ao
longo dos anos, o crescimento
da segurança pública de

atenção remetem a um

quadro de violência ince

mum se comparado a índole

pacífica da esmagadora
maioria da população nativa
da região do Vale do Itapocu.
Quando se lê, nos jornais
notícias sobre a ampliação da
frota de veículos, na verdade
o governo está repondo

.... É O retrato do descaso de seguidos
desgovernos no que toca a não-inclusão
da segurança' pública como prioridade

modo compatível com a

'explosão populacional urbana
que se vê hoje em dia. O que
se assistiu em Jaraguá do Sul
e região no finalde semana,

com estupros e assassinato, é
apenas uma pálida' imagem
dos indicadores da violência
crescente na região do Vale
do Itapocu.

Registros das polícias, PM
,

e Civil, se vasculhados com

FRASES
c

viaturas já sem as mínimas

condições de uso. É a mesma

interpretação que se deve dar'
às placas em rodovias
estaduais, indicando início
da terceira pista. Na verdade,
neste caso, leia, se "acabou o

acostamento". A mesma

leitura sé deve fazer quando
da contratação de mais

profissionais, embora os

números redondos possam

'SUA OPINIÃO
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impressionar.
Muitos deles entram nos

quadros das polícias para

ocupar vagas deixadas por

aposentadós ou por

profissionais afastados por

doenças ,cn;mcas ou

invalidez adquirida no

exercício da profissão. Dá-se
o ,mesmo quanto ao

magistério, onde o quadro
efetivo também nunca se

completa por motivos
semelhantes. É o ret;ato do
descaso,' repita-se," de'

seguidos desgovernos no que
toca 'a não; inclusão da

segurança pública, como
prioridade entre as' pri
oridades estabelecidas nos

programas de governo que
'costumam impulsionar can
didatos majoritários nas

campanhas eleitorais. Resu
mirrdo, temos cada vez mais

, '

menos segurança a um custo

càda vez maior.

'�Çrises acontecem em todos os países, mas, no Brasil, ternos tolerado o intolerável':
::) .

�,Qajorna'lista Mir!�", L�itãC),ontem em"O Globolenurnerando depois.corrupção em todos os níveis,governos inoperantes;fraude
no futebol...e tudo isso com grandes chances de terminar em pizza.

'

'

.(.. .

I Fatos &, Pessoas IFerntindo Bond
'

Exportação de se para
fJlercosul bate recorde

Florianópolis' ., As exportações'
cafarinenses para o Mercosul bateram
o recorde do ano em agosto. O total

exêortado checou a US$ 4.1,2 milhões,
o j�elhor dos primeiros oito meses,

segundo revelou ontem a Fiesc

(F�deração das Indústrias). Apesar
disso, a entidade vê o resultado com

cautela. É que no acumulado do ano.o
índice de crescimento, de 19,46%, é
muito. inferior à alta das exportações
do Brasil ao bloco, de 32,65%. Santa.

,

Catarina exportou no período US$'
2�3,6 milhões, apenas 3,51% do total
vendido pelo Brasil, de US$ 7,5
bilhões.Para a Federação, esse é mais

ur refl'exo do dólar baixo, dos juros
altos e da falta de investimentos em

in:fra-estrutura de' transportes. De

janeiro a seternbro.rrienos de 5% dos

r�cursos previstos no Orçamento Geral

'd� União para, essa área foram

ef;etivamente pagos. O papel cartão
k�aftliner foi o produto catarinense

mais vendido ao bloco de janeiro a

agosto, totalizando neqóciosde US$ 21

milhões, 12% a mais em relação ao

mesmo período de 2004.

Argentinos primeiro
A Argentina mantém-se em primeiro Iuqar
entre os maiores importadores de produtos
catarihenses do Mercosul, com compras de
US$ 188J3 milhões de janeiro a agosto,
19,26% a mais que nos primeiros oito
meses de 2004. O Paraguai vem em

segundo, com 'US$ 41,3 milhões (o maior
crescimento relativo, de 23,34%), e o

Uruguai em terceiro, com US$ 33,9
milhões, alta de 16,06% ..

Nat�1 emGuaramirim '

o prefeito Mário Sérgio Peixer,
representantes da Aciag (Associação

,

Comercial e Industrial de-Guaramirim), das
Secretarias de Educação e Cultura, Esportes,
Désenvolvimento e Turismo e o Papai Noel
Vasques reuniram-se para colher sugestões
de ações para o Natal 2005. Entre outras
foram levantadas: Rua do Papai Noel,
Concurso de Vitrines, enfeites com materiais

recicláveis, Auto de Natal."Planejamos um

Natal diferente, resgatando o verdadeiro
,

espírito natalino, de solidariedade e

compromisso social'; disse o prefeito.
Alemães em Pomerode
Pomerode,"A Cidade Mais Alemã do Brasil"
se prepara para receber no próximo dia 6

os participantes do 30 Encontro das
Comunidades Alemãs da América Latina,
evento que acontece em Blumenau entre

os dias 5 e 8 de outubro. São esperados
cerca de 200 visitantes de mais de 15

países, que participarão de palestras e

debates sobre a influência da imigração
alemã na reqião.

Lei Rouanet
O secretário de Articulação Nacional, Val�ir ,

Colatto, informa queos interessados em

receber recursos da Lei Rouanet ainda em

2005 têm até esta sexta-feira '(30), para
enviar as inscrições dos projetos. Fazendo
isso, o processo de análise de documentos e

concessão dos benefícios pode ser concluído
ainda em 2005.

Como se inscrever
Em Pomerode, a programação reserva

palestras sobre a história, cultura,
arquitetura, festas típicas e educação do

município, visitação a localidades e

apresentação de eventos culturais. As

inscrições para o evento seguem
gratuitamente até o dia 4 pela internet,
através do site www.fcblu.com.br. ou
pessoalmente na Fundação Cultural de
Blumenau, rua 15 de Novembro, 161,
Centro - Blumenau.

SemanadoServic;lor ,

A 6a Semana do Servidor; que será realizada
de 23 a 27 de outubro.terá duas novidades

que vão celebrar os múltiplos talentos dos
,
servidores públicos estaduais de Santa

.

Catarina. Serão lançados um CD e um livro ,

reunindo obras de 39 músicos e escritores.

As comemorações da Semana do Servidor
,

serão realizadas simultaneamente, na Capital
e em todas as Secretarias de
Desenvolvimento Regional. ,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Eticà e verdade, irmãs
"

gemeas
le

leI

I �e
leI

Ética 'e verdade são dois valores intrínsecos, isto é, já nascem lia
com as pessoas. Assim como não existe meia-verdade; ninguémé na
mais ou menos ético. �a

'A vida e a escol� podem até ajudar alguém que lin
eventualmente aind� 'não tenha se "encontrado", mas é muito �I
difícil produzir um gen que tem como principal ambiente a família I �o
que é, comó todos sabem, a base da sociedade. i im

Quem sabe, agora seja um momento muito oportuno para I m

discutirmos essa questão, pois Os fatos que se repetem 'nos dão a I toe
certeza de que precisamos fazer uma correção de rumo, sob pena I tiOI
de termos um futuro nada promissor para as novas gerações. Não
podemos esquecer que somos o espelho para 'os .mais jovens,

,

É relevante pensar sobre isto e, talvez, nunca Se tenha pensado,
tanto em ética e verdade como nos tempos atuais. Exercitar a

ética e a verdade nem deveria ser objeto de preocupação, pois
isto já deveria .estar implícito. É corrio uma obrigação que todo
cidadão deveria cumprir automaticamente. Mas, percebemos que
às vezes elas estão mais nos discursos do que na prática.

Todos nós devemos lutarpela ética e pelaverdade. Nas nossas fatitudes ou naquilo que defendemos, precisamos resgatar esses
'

valores, pois, como já disse alguém, quando uma mentira é
'

contada várias vezes, de maneira insistente, ela pode se tomar
verdade. Um dia, porém, o que está por debaixo do tapete acaba
aparecendo, afinal, "a mentira tem pernas curtas", , o

É responsabilidade de cada cidadão, lutar 'para que a' ética e

a verdade se reencontrem, mesmo' quando você não concorda
com determinada situação, se tudo for colocado de maneira

transparente, às claras, o diálogo sempre será mais fácil. Uma' ril
notícia divulgada de modo inconseqüente, uma informação pela rir-

metade, cria um juízo de valor equivocado que pode comprometer
seriamente o trabalho de pessoas e instituições. �C

Cada um de nós precisa pensar seriamente sobre essa questão,
em todas as categorias, sejam professores, profissionais liberais,
políticos, empresários, imprensa, só depende de nós fazer com

,
(

que a verdade sempre prevaleça.

Carla Schreiner, reitora do Centro Universitário de Jaraguá
do Sul - UNERJ

Jovens Empreendedores
A répresentatividade dos novos empreendedores brasileiros

começa a ganhar força com a atuação da Confederação Nacional �(
de Jovens Empresários (Conaje), entidade' que reúne mi

aproximadamente 10 miljovens. O Movimento nasceu no Brasil há (OI

20 anos. A eficácia da iniciativa é comprovada por nomes como J�:
Guilherme,Afif Domingos, renomado empresário e político, epl
Raimundo Magliano Filho, atual presidente da Bolsa de Valores de
São Paulo, Gilberto Kassab, vice-prefeito de São Paulo� entre outrcs

tantos.

Hoje, o movimento é algo muito maior, com raízes também em 'QC'
Santa Catarina. Primeiro pela adoçãodo espírito associativista, que
faz com que a força da soma seja muito maior do que a soma das

forças. É na bandeira do empreendedorismo que o grupo ganha
importância ainda maior para a sociedade. O estímulo ao primeiro
negócio, como ferramenta para a busca do primeiro-emprego, tem
sido o norte de ação do movimento. E é com o tripé 'formado por

capacitação, . relacionamento e représentatividade, q?,e se busca o

fomento, para a conseqüente geração de emprego e renda no Brasil,
E não é isso de que o Brasil precisa? O' "país das oportunidades"

é formado por 14,4 milhões de empreendedores, representando 5%
.

do número de empreendedores do mundo. Apresenta, entretanto, I 1II1

um enorme vácuo de resultados, em que 58% dos empreendedores
[ I

:' empreendem apenas porque precisam e 68% das empresas encerram
suas atividades antes de completar seu terceiro ano de vida.

.

, Entendemos que essa baixa produtividade do empreendedorismo
brasileiro talvez seja oriunda de uma falta de condições. Além das �el,
péssimas basesmacroeconômicas de estímulo ao empreendedorismo, �p
tais 'como a dificuldade de acesso ao crédito, o déficit educacional, ele�
os altos encargos tributários, a enorme burocracia e a lentidão do

!ar;
sistema de solução de conflitos. Ma

E é justamente nesse caminho que surgem o estímulo à
kv(

'capacitação, 'que, reduz a falta de preparo do 'empreendedor, ao
�J

, relacionamento, que diminui a distância e facilita o àcesso às empresas �a'

e pessoas estratégicas; e à representatividade, que é'o único caminho
!lar

na busca de atenção aos interesses daqueles que querem monta!
o i

seu primeiro negócio, E é sobre esses três pilares que se estrutura o

trabalho do movimento de jovens empresários, empenhado'pelo Nt
�eldesenvolvimento social e econômico do país.

Doreni Caramori Júnior, presidente da ConfederaçãO %\
�ei

Nacional dos Jovens Empresários (Conaje),

Os textos para esta coluna devem te;, no 'máximo, 35 linhas, de corpo 12,

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

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

correções ortográficas e, gram�ticais neçessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_._ .. _-.;.......__ ... _-------.-_._.-- ---..,.-�- ,-

MOSAICO

QUARTA-FEIRA, 28 de setembro de 2005 POLíTICA

� Educação 1,

, , legrnento de professores da rede
I eltadual de ensino do Vale do Itapocu
Jefende eleições diretas para direto-
lu,

reI de �scolas. Sustentam que o profis-
rn lional apenasnomeado não tem auto

nomia e nem autoridade necessárias

�ara ditar os destinos da escola em

lintonia com alunos, professores e a

o �rópria comunidade. E questionam o

la I �ovetno do Estado sobre as razões que

i impedem que a escolha seja feita pelo
a I método do voto direto envolvendo

a I todas as partes interessadas. Ques

a ; tionam, mas,não olJvemrespostas.

o

� Educação 2
Também indagam o porquê de, via de

regra, em congressos da categoria,
sempre prevalecer a disputa, pelo
comando do sindicato da categoria,
relegando a segundo plano assuntos de
interesse direto da categoria como, por
exemplo, o plano de cargos e salários.

E, também, o isolamento das regiões
pólo em relação à direção centralizada,

'

em Florianópolis, que costuma

abastecer a cateqoria apenas com

informações em coluna de jornais, não
dando oportunidade para debates e

questionamentos mais freqüentes.

� 'Diferenças
Visitantes da 17a Schützenfest, que
acontece no período de 6 a 16 de

outubro, terão apenas uma marca

"de chope. Isso. já ocorreu em

ediçõesanteriores com resultados
de vendas nada bons, acrescido de

boa dose de queixas. Em Blumenau,
nesta próxima Oktoberfest, além
das cervejarias tradicionais, os

visitantes poderão provar chope de
outras quatro empresas da cidade
e região, de grande aceitação até
fora do Estado. Pelo mesmo preço,
em pavilhão exclusivo.

� Presentes
"Somos 52% do eleitorado catarinense e

mães dos outros 48%': A frase, da

presidente estadual do PMDB Mulher,
Maria Darci Motta Beck, dita em entrevista

,

ao Correio do Povo, espelha com

fidelidade, a presença marcante das
mulheres nos processos eleitorais do
Estado. Só para lembrar, oito delas se

elegeram prefeitas em 2004, por
municípios com predominância do Oeste,
onde a disputa sempre se caracterizou

pela hegemonia masculina. É fruto de
muita persistência, de quem cansou de
ser apenas mais um €abo eleitoral.

� Todos contra?
Dia destes, funcionários da Casan lotaram o

plenário da Assembléia Legislativa. Foram
exigir dos deputados uma postura clara

quanto a intenção dogoverno em privatizar
a empresa.Todos, sem exceçãó, discursa
ram, garantindo que os servidores terão,
sempre, o respaldo dos parlamentares,
incluindo os da base de apoio ao gover
nador Luiz Henrique da Silveira (PMDB), de
quem partiu a proposta, contrariando o

escrito no chamado "Plano 15'; usado na

campanha de 2002. Duas comissôes da AL

já foram acionadas para "cobrar" LHS.

mosaico@j.ornalcl'meiodopovo.com.br ,I O�

Novo PARTIDO
o'

Comissão provisória do Psol é
"formalizada em Jaraguá do Sul

do Sul, onde vamos começar a ter
uma aproximação com lideranças
comunitárias para apresentar a

Partido aproveita a proposta do partido. Nesse

rise para se fortalecer.. I momento, não há interesse de

melro 'encontro, propor filiações", explicou a

!II coordenadora do PSOL na

ontece no sábado microrregião, Vanessa Spiess,
professora eformanda emHistória.

, Segundo Vanessa, foram
coletedas em, torno de 15.0

i �OllNA TOMASELLl !

jARAGúkDO SUL _ O PSOL
1 rartido Socialismo e Liberdade)

hou força esta semana com o assinaturas de interessados ria
, , I

úncio da filiação de deputados
,
criação do partido, especialmente

Jeúrii'grüpo'de 400'pe'fisrá's qae' -r c, �rii'Jafàg61á:'dO'gt1lê�ofuf)â',"entre
raram para o partido dirigido os meses de m;ald a 'setembro,
donalmente pela senadora período em-que se intensificoulo
iloísa Helena _ expulsa do PT trabalho da coordenação regional,
dezel)lbr� de 2003. PQr não ter que atua desde,d�ze,l1lp�o:d� 200�.
ido à risca a cartilha do partido 'Alé,m de [araguáHo'Sul; informou,

! votação da reforma da outros nove municípios
levidência. Em Jaraguá do Sul, o catarinenses estão em processo de
JOL está' se estru turando e instalação de comissões provisórias
mtm de 30 diasdeve formalizar do PSOL, já instituídas em cinco

[omissão provisória. No próximo cidades: I taj aí, Joinville,
í�ado, um grupo de Pessoas, Florianópolis, Blumenau e

tpresentantes de movimentos Balneário Camboriú.
éiais e ex-petistas 'que estão

oordenando o partido na

, crorregiãci, vão promover um

ncontro na Comunidade Santa
ano Bairro TifaMartins.
O fundador dei PSOL

tarinen:se, Raul Fitipaldi, vai
rticipar do debate no sábado,
ue começa às 1 J h e tem como

'ma"Perspectivasda Esquerda no
�rasil e em Santa Catarina _ Na
'nstrução de uma Frente Social
Política". "Será a' primeira

J itividade do partido em Jaraguá

A coleta de assinaturas e a

formalização de comissões
provisórias revelam o interesse do

partido em disputar as eleições do
ano que vem, inclusive' com
candidato a presidente da

República, como admite Vanessa.
,

"Para participar das eleições, o

partido precisa estar constituído em
nove estados e o PSOL está em

dez. Como já tem' comissões

'provisórias pode constituir seu

candidato 'à presidência".
'

A coordenadora do PSOL na

Vanessa é a coordenadora do PSOL na' microrregião

microrregião ressalta que o partido,
fundado em 2003, não surgiu como
conseqüência da crise atual, mas
por éonta de "medidas

antiprogramáticas do PT no

governo, em relação à

precariedade da reforma agrária,
a condução da reforma da

Previdência; da reforma sindical,
os encaminhamentos do PT no

'governo, que mostrou uma face

neoliberal, fora do que propõe a

esquerda".

Por outro lado, Vanessa avalia
que a crise política "aproximou" a'
população do PSOL, que em Santa
Catarina surgiu a partir de
discussões de militantes sociais e

dissidentes do PT no início de 2004.
"O objetivo do PSOL é promover a

,

insurreição popular para amudança
da ordem estabeledda. Não
acredito que seja através da via

institucionalque se muda a ordem
e á crise política no PT é

conseqüência disso", concluiu.

PT perde mais dois deputados e deixade ser' maior bancada
BRAsíLIA ., A crise enfrentada

�lo PT, a política econômica
unplantada pelo governo Lula e a

tltiÇão interna do partido que pode
, �tir)a permanência do Campo
ajOUtatio no poder da legenda

�vou os deputados Chico Alencar
m)) eMaria José Maninha (DF) a
�desfiliarem do partido emigrarem
l\lra o PSOL. .Maninha oficializou
o' 1

Ingresso'no PSOL ontem e

�enQar disse que assinará a: ficha
fihação ainda nesta semana.

�
Na segunda-feira, petistas já

Q
viam anunciado a decisão de
elxar o partido pelos mesmos
�oti
(�p

Vos: o deputado Ivan Valente

ij,!,oex-vice-prefeito de São Pauloto Bicudo e o advogado Plínio

�Uda Sampaio. Nà semana

�
ada, Orlando Fantazini (SP)

illbétn formalizou a filiação ao

PSOL. Com essas mudanças, O PT
deixa de ser a maior bancada na

Câmara. Assume o postb o PMDB,
hoje com 88 deputados. ,

"Essa é a decisão mais difícil na
minhavidapolítica", afumouAlencar.

,

"Nós não acreditamos mais na

possibilidade de fazeroPTvoltar a ser
o PT", acrescentou'. "É como no

casamento: somos apaixonados,mas
de tanta briga, a separação toma-se
inevitável", comparouManinha.

"

A decisão dos petistas, além de

cumpriro prazo eleitoral previsto para
que possam se candidatarno ano 'que
vemporoutra legenda, temo resultado
parcial, das eleições internas do PT
cornoestopim.O candidato doCampo
Majoritário,RicardoBerzoirú, obteve o
maior númerode votos conforme as

parciais e disputará a presidência do
partido em segundo turno.

A possível vitória do Campo
Majoritário é entendida pelos,
deputados que saem do PT como a

continuidade do esquema de
financiamento de campanha e a

corrupção interna, investigada pelas
CPIs dosCorreiosedoMensalão. "Essa
cúpula que optou por um caminho

to�to vai continuarmajoritária, Isso
significa não punição e não

investigação das irregularidades",
, ctiticouChico Alencar;

,

Noúltimodomingo, em repúdio à
crise, à política econômica e aos

resultadosdaeleição internadoPT,um
grupo de 400 petistas -representantes
demovimentos sociaisde todoo país, a
maioria sindicalistas-, realizaram ato

ontememSãoPaulopara sedesfiliardo
partidoeingressarnoPSOL "

OCampoMajoritário, vinculado
, ao deputado José Dirceu (PT), é a

corrente política responsabilizada
pelamaior crise sofrida pelo partido
em seus 25 anos de história. Como
demonstram osúltimos números da

apuração eleitoral, essa corrente
ainda contacommuita força tanto
em nível federal quanto estadual.

O PT, que elegeu 91 deputados
nas eleições de 2002, maior
bancada da 'história do partido,
perdeu durante a crise o deputado
André Costa (RJ), que saiu para se

filiar ao PDT, que depois foi seguido
por' João Alfredo (CE), que

,

declarou intenção de ir para o PSOL.
Ontem, saiu o resultado da

eleição para a presidência nacional
do' PT. Os candidatos Ricardo

Berzoini, do CampoMajoritário, e
Raul Pont, da tendência Demo
cracia Socialista, vão disputar o
segundo turno no próximo dia 9.

"

3GG.6

Câmara realiza audiência parffB 9

,

, ISq

discutir projeto do comércio
EfI

�bb
}ARAGUÁ DO SUL -r- A Câmara funcionaníentodosestabelecimentQ�nq

de Vereadores vai realizar no dia 18 industriais, comerciais e prestador<;�o t
de outubro" a partir das 19h, uma de serviço compete aosmunicípios.
audiência pública para discutir com Em [araguá do Sul, a LeiMuri:icipà19�
os sindicatos patronal e dos emvigoré de 13denovembrode 1997.6
comerciários o projeto de leique trata e permite que o comércio abra, ndsq
dos dias e h�rários de funcioname�to máximo, 13 domingos do ano.Comasrr
do comércio no município, em proposta dos dois vereadores, nã�BJ

tramitaçãonaCasa. Orequerimento haverá limite para o funcionamento

propondo a audiência, de autoria do do comércio,' basta que patrões, '13m
vereador Ruy Lessmann (PDT) , foi funcionários, através dos respectivos

, aprovado na sessão de segunda-feira. sindicatos, entrem em acordo.
O projeto de lei, de autoria de Em junho, oCorn.{io entrevisto:

Lessmann e do vereador Ronaldo vendedores, gerentes e patrões d�
Raulino (PL), foi protocolado em comércio local, que se colocaram

junho e afasta a intervenção do poder contra o projeto alegando, entre,
,

'
, l

público na questão, 'que deverá ser, outras coisas, que já dispõem. de
negociada entre os sindicatos pouco tempo para a vida pessoal e
patroRal é'tl.6s,c6mertlârios. A Lei.:; 'Que aos<d6rilingds as véncl:ãS" são·
Federal aeth�inaí que'

" o": 'Bâ&as e'Íi.ãOjJÁtilid.íri'abtir�sldjciS.f1

ProgramaVereadorMirim deve_�
ser implantado emCuararnirim

GUARAMIRIM _ o presidente da cidadania do jovem. O programa
Câmara de Vereadores, Marcos busca também promover o inter-

Mannes (PSDB), vai apresentár, na
'

relacionamento entre'�i.tflOS, e�coli
sessão de amanhã, a resolução de sua

,

e a com�nid.ade. . _ ,,:, . ,:11
autoria para implantaçãodoPrograma

, Apnmerra eleição dos pnmeiros
VereadorMirim, aexemplodomodelo vereadores mirins será realizada em

implantado emBlumenau.Oprojeto" novembro e poderão participaros al1l!ri �
que inclui o regimento interno do nosdequintaasétimasérieclasf:SC01�ED
vereador mirim, será colocado em domunicípioque tenhamaté 15 angt O

votação. Ainda segundoMannes, serãore�,.
-,

O programa, segundo o das duas sessõesmirins pormês, cciniX9
presidente,- terá como objetivo envolvimentodecincoescolasest� O

promover a interação entre aCâmara duais e uma particular domunicíPia.9:2
de Vereadores de Guaramirim e as Na última sexta-feira" 'Õ4)
escolas, possibilitando ao alurio presidente participoüdeurna sessãô1b
compreender o papel do Legislativo ordinária dos vereadores'mirins des) ,

dentro do contexto em que vive e ,Blumenaú, onde o programa esiân 1
contribuindo para a formação da seridodesenvolvidodesde 1999. :Jm

- ,

r;)

Atenção' asstnantesh
,

Cid I
Comunicamos aos assinantes dos

bairros: Vila Lalau, Baependi, Amizade, lhi
Barra do Rio Cerro, Jaraguá 99, Jaraguá r s]

84 e Garibaldi, que em virtude de � )e�
acidente de trânsito envolvendo o '�r9
entregador, poderá haver atraso 01:1 6\>1

falha na entrega. Agradecemos a

Compreensão de 'todos. Estamos' ,":'6
,

. 'I li
resolvendo da melhor maneira. ,Maiore,s <4�;
'esclarecimentos ligar para o fone '371-

1919.

.' !6

"

-I'j, I
A diréção1�J

" ,
,

f.
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coMEx I :
POR JOR�E HENRIQUE BROGNOLl

__
,

�;gcambra r
Q desenvolvimento sustentável
das exportações brasileiras

f

iabertura econômica e a llberalização dos movimentos de capitais vêm

I
mentando de forma crescente o interesse do empresariado brasileiro

Ror economia internacional, e este aspecto reflete o interesse pela busca
de mão-de-obra com conhecimento para lidar no setor. A necessidade
�e compreender os acontecimentos e suas conseqüências sobre a

9inâmica da �conomia e sobre como as empresas podem participar
deste processo explica a curiosidade sobre o tema economia
internacional. A primeira e clássica pergunta é: porque as nações
çomerciam? Levados pelo bom senso, imaginamos que é porque

,�btemos vantagens de uma forma ou de outra. Embora pareça uma

resposta óbvia, a mesma foi tema de estudiosos no mundo todo que
dlaboraram teorias, começando por Adam Smith em 1776,mm a Teoria
das Vantagens Absolutas. Em 1817, David Ricardo, considerando que a

teoria de Smith não preenchia determinados quesitos, elaborou a Teoria
das Vantagens Comparativas. Tal teoria ainda apresentava limitações,
ROis até então o único fator relevante era o trabalho, que por terem
rlíveis de produtividade diferentes entre os países, tinham custos de
I

produção diferentes e não apresentava nenhuma justificativa econômica
�ara este fato. Surge no século XX, em 1919, o sueco EIi Filip Heckscher,
gue publica um artigo explicando razoavelmente o problema dos
diferentes custos de produção de uma mesma mercadoria produzida
�m países diferentes e para as razões do comércio. Este estudo influencia
fortemente o seu discípulo Berthil Ohlim em 1933, teve corno resultante

� Teoria de Hechscher-Ohlin, traduzida para o inglês e1)11949, que apesar

1e controvertida, é considerada a mais importante e influente explicação
para o comércio internacional, depois da teoria das vantagens
domparatívas de Ricardo. Em linhas gerais, eles afirmam que cada país se
especiaüse e exporta o bem que requer utilização mais intensiva de seu

fator de produção abundante. Ainda surgem outros tantos estudos,
como o teorema da equalização dos preços dos, fatores de produção
�e Hecscher-Ohlin-Sarnuelsorn e o Teorema de Stolper-Sarnuelson.
Jegundo o qual o comércio beneficia o fator de produção abundante
ém detrimentodo fator escasso de, cada país. Em resumos, estes
économistas todos construíram 'uma série de teorias que justificam a

�xistência do comércio internacional a partir de uma série de variáveis.
Conclui-se, portanto, que há ganhos com o comércio internacional
para os países que optam por esta vià' no seu contexto de
�esenvolvimento econômico de forma sistemática. Lamentavelmente,
o que vimos durante muitos anos, foi o empresariado brasileiro
�uscando o.cornércioeinternacional como rota de fuga para baixas no
comércio interno. Fomos comerciantes inconsistentes no âmbito
fnternacional, cuja jmaqern ainda está refletida rias difi�u!dades que
temos lá fora para colocar nossos produtos. Encarando nossa historia
ras trocas internacionais, vimos que a confiança do empresariado neste
sistema foram episódios de curta duração, quer dizer, bastava o mercado
interno, melhorar e lá estávamos nós mandando os contratos
internacionais as favas. A enerqia inanimada disponível para o Brasil

�e consolidar no mercado internacional foi adiada em sua utilização
até recentemente. Hoje estamos vendo o que é óbvio, países podem
fe desenvolver e sobreviver a crises internas se tiver uma sólida"
política comercial exterior. Surge a dúvida: quanto 'pode durar essá
hossa situação. Creio que não haverá risco de retorno. O Brasil percebe
�ue o comércio exterior é um caminho que pode consolidar nosso
cresclmento de forma sustentável. Outros países, como o nosso, tem
hecessidade de produtos para' suprirem suas faltas e a populaçãoI •

mundial cresce mais rapidamente do que nunca. As necessidades

�umentam num ritmo ainda mais rápido. A grande diferença do
Brasil de ontem e o de hoje, é que temos a formação de profissionais
�e nível superior na área de comércio externo, que estão
adrnlnistrando as empresas com uma mentalidade consolidada de
'que as trocas internacionais são um caminho e uma forma de
!consolidar o desenvolvimento. Não tem mais volta .. É hora de
confiarmos nesta nova leva de profissionais e buscar consolidar
nossa posição como país sério e comprometido com nossos clientes
'em outros países. As .instituições de nível superior da nossa região e

'do país têm contribuído neste sentido e isto dá sustentabilidade à
'

nossas exportações. É necessário conhecimento para consolidar
definitivamente nossa posição ria guerra do comércio exterior.

:A AGONIA DA FLUTUAÇÃO CAMBIAL
.

'Ouando o dólar atinge níveis históricos de Cotação, o ernpresariàdo
:orientado para exportação fica entre a cruz e a espada. Todas as previsões
,para o final do ano não indicavam valor tão baixo, a não ser uns poucos
:apostadores. É hora de o Banco Central perceber que atingimos uma'
[inha de intolerância cambial. Estamos perdendo competitividade e

!parece que o governo não enxerga que os reflexos nas 'negociações a

,médio e longo prazo afetarão as empresas, e a perda de lucratividade
!em negócios já efetuados é um castigo ao esforço exportador realizado,
!que o digam os empresários da região.

'

I
I

iSua opinião é muito importante para nós. Encaminhe, suas dúvidas,
:sugestões e críticas para nosso e-mail cambra@portalcambra.com.br.
,
,

jJorge Henrique Brognoli é Professor do Centro Universitário de Jaraguá
Ido Sul, Doutor em Ciências Empresariais, Coordenador de Negócios da
,Grameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda.

;e-mail: jhbrognoli@unerj.br
'

I
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ANIVERSÁRIO
,

Instituto Cassuli completa, .

um ano com palestra na Acijs,
,

'

MARIA HELENA DE MORAES

.... "Panorama e

Perspectivas da

Tributação no

Brasil"foi o tema

J�GUÃ DO SUL - "Investir
em educação tributária e em ',

equipamentos para a

administração tributária". Esta é a

alternativa proposta pelo professou
doutor em Direto Tributário, José
Roberto Vieira, que esteve ontem
'no Centro Empresarial da cidade
para falar sob�e "Panorama e

Perspectivas da Tributação no

Brasil". Ele veio a convite do
Instituto Cassuli, que completou
ontem um, ano de atividades.
Como o sistema tributário é um
assunto que interessa a pessoas
físicas e jurídicas, participaram da
palestra profissionais liberais,
empresários e também os alunos da
Escola de Governo.

Usando um vocabulário
acessível, o professor Vieira
enfatuou a necessidade de pressão
social e política pq.�a que não sejam
aprovadas certas mudanças na

Reforma Tributária, entre elas as

que "ferem" a Constituição, como

Palestra sobre sistema tributário foi em comemoração ao aniversário de um ano do Instituto Cassuli

a criação do IVA (Imposto sobre o
Valor Agregado) que está prevista
para 2007 e ainda a federalização
do ICMS (Imposto sobre

Circulação de Mercadorias), que
já está no Congresso Nacional e
que representa 33% de toda a

arrecadação nacional. O novo

imposto que está para ser criado
em 2007 deve substituir o IPI.

Na avaliação do palestrante,
não são nadapositivos os novos

horizontes em relação ao sistema
tributário do Brasil. Segundo ele, o
Brasil está na contra-mão da
história ao centralizar os impostos
quando deveria abris espaço para
os municípios e estados, que são as

esferas mais próximas da comu

nidade. "Centralizar os tributos

não é bom", aconselha o proíesa
a

salientando que aUnião tem 7ril
ea

. lida arrecadação, enquanto O!
G

Estados ficam com 18% e O<
s

municípios com apenas 12%.
,

Qutro aspecto negativo cita0,
o

por Vieiraí é o fatode o g,�W9� �I
brasileiro, toda vez que ter

problema de caixa', acab,
aumentando os tributos.

Presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer é reeleit
JARAGUÃ 00 SUl. - A presidente

da RFCC (Rede Feminina de
Combate ao Câncer), Elisabeth
Hoden, foi reeleita ontem, durante
assembléia realizada na entidade, e
continua no cargo até dezembro de
2007. CéliaRegina Lopes ficou como
la vice-presidente e Nilcéia [ark,
como 2a vice-presidente. Durante o
discurso de posse, Elisabeth Hoden
destacou as conquistas e dificuldades '

daRFCC nos últimos dois anos.
De acordo com a presidente, nos

últimosanos foi ampliado o número
de atendimentos.No período entre
janeiro do anopassado e agosto deste
ano, foram realizados 14.324 exames

preventivos de colo de útero e toque
de mamas e 3.343 procedimentos
médicos, como cauterizações e

biópsias. "Com o apoio da Secretaria
Municipal de Saúde, aumentamos o
número de mamografias de 10 para
50 ao mês", informou. O setor de

apoio e assistência foi reestruturado
para dar continuidade ao trabalho da
Oncoclínica e às visitas domiciliares.

, Foram entregues 452 cestas básicas,
passes de ônibus parao deslocamento
das pacientes até aRede eR$ 7.040,00
foram investidos na compra de
medicamentos para auxílio de

pacientes carentes. Outros R$
2.966,00 foram usados na realização

de exames de urgência.

Voluntariado'
Com a colaboração de

profissionais voluntários, a entidade
,

também passou a atender pacientes
éomoutros tipos de câncere aoferecer
terapias como massagens e Reikí. A
advogadaElizabete Barbosa prestou
assistência jurídica a cerca de 90
pacientes e a psicóloga daPolíciaCivil,
ElenirEscopelli, fez 199 atendimentos.
"O setor de Educação está sendo
reestruturado para cumprir de forma
mais efetiva o seu papel, que é

conscientizar as pessoas sobre a

necessidade da prevenção, na qual é

destaca a presidente.

Colaboração o

A presidente �J
informou que a entidade esI' dInecessitando de voluntários e an

doações de alimentos para sere PQ
destinados às pacientes carem 9principalmente leite e café. Pesso' dE
interessadas em' ajudar a ReJ
também podem colaborar co

qualquer valor, através das con pli
de luz. A entidade é mantida co' te!
a ajuda da S�cretaria Municipal r

Saúde, mas amaioria das desp�;
,

são pagas com recursos de dosç ,

Ministro promete assinatura de telefone 50?/o mais barata
DA REDAÇÃO - A assinatura',

básica do telefone 'popular
negociado pelo governo com as

operadoras de telefonia fixa será 50%
mais barata que o preço atual, que
está próximo de R$ 40 com

impostosA informação foi divulgada
ontem pelo ministro das Comu
nicações, Hélio Costa, durante
audiência pública na Comissão de
Educação do Senado.Ele disse que
deverá acertar hoje em reunião com

Cheque prépI

as teles fixas, os detalhes finais do
serviço, que será voltado para a

população com renda de até três

salários mínimos, e estará disponível
ainda neste ano.

Segundo oministro, o telefone
popular deverá permitir o acesso a

todos os serviços disponíveis para os
telefones fixos atuais, inclusive
chamadas para celular e DDD. ''A
previsão é atender a 35 milhões de
pessoas que não têm telefone", disse

o ministro durante coletiva, 'ao
informar que a identificação dos
possíveis beneficiários do serviço

, deverá ser feita pormeio de cadastros
do próprio governo.

Costa lembrou que o número de
telefones fixos em funcionamento no '

país está praticamente estagnado há
quase cinco anos (em aproximada
mente 4Omilhões) e que a população
acabou optando pelo serviçomóvel,
o que fez com que o número de

celulares saltasse para 78,9milhít- �

,
O problema, segundo ele, es(311 n

no preço pago pela população parai ni

acesso à telefonia. EnquantO
usuários de baixa renda pagamC3í
parausar o celularpré-pago, ape[1llí te!
classesmais altas têm acesso ao senill

de telefonia fixa, que tem um CIÍ

mais baixo por ligação. Ele fez a

uma analogia entre o celular pré,�
para abaixa renda eum "paide S3f1W

que "só recebe" chamada

Dezembro 2005*

1 .

,

*Nas compras acima de R$ 100,00, exceto eletro.
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CORREIO ECONÔMIC'OIJARDIM DAS HORTÊNCIAS

partamentos foram sorteados
.

.

, -

s ontem no Parque de Eventos
Otimismo
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) está mais otimista
em relação ao fim do ano e revisou algumas de suas estimativas

para 2005. Para o setor, o crescimento do Produto Interno Bruto

(PIB), que era de 3,2% em julho, deve fechar o ano em 3,5%. Os

principais fatores que levaram a entidade a aumentar a projeção
foram o crescimento das exportações, da indústria como um

todo (de 4,2% para 4,4%), e do consumo das famílias, cuja
estimativa subiu de 2,9% em julho para 3,2%. A estimativa de,

inflação pelo índice de Preços ao Consumidor (lPCA) foi reduzida
de 6% para 5,1%, exatamente a meta estabelecida pelo Banco'

,_'
Central para este ano. Segundo a CNI, um dos prin.cipais
responsáveis pela melhora do consumo foi o crescimento do
rendimento médio dos trabalhadores, provocado pela queda da

inflação e o dinamismo da economia.

São 15 anos de pagamento com

prestações mensais de apro
ximadamenteR$ 190,00mais a taxa
de condomínio, que será

administrado pela empresaPadra, de
Joinville.As assinaturas dos contratos
começam no dia 7 de outubro, na
Caixa Econômica Federal e as

pessoas 'que estão com problemas de
documentação têm até o dia 5 para
resolveram a situação.

De acordo com ,o secretário
municipal de Habitação, Alberto
João Marcatto, pelo menos 10 dos
144 apartamentos foram reservados

para os inscritos que tiveram

problemas decadastro ou de entrega
na documentação. Segundo o

gerente da Caixa Econômica,
Federal,WarleyWeller, estima que
pelomenos umas 15 pessoas tiveram

problemas de cadastro. Weller
comenta ainda que seis pessoas

desistiram porque receberam

propriedades como herança.
O radi�lista Rogério Talini e a

esposaMarciane tambémvão ocupar
um dos apartamentos doJardim das

Hortênsias, realizando assim o sonho
da casa própria. A auxiliar de
escritórioMárcia Lopes, 27 anos, não
se incomodou de esperar atéquase
às 21horas paraosorteio. "Vale apena
porque não é todo dia que a gente
consegue' uma chance destas",

Dez das 144
idades foram
eIVadas para quem
e problema
jARAGUÁDO SUL - A secretária

. defi (Associação Jaraguaense
Deficientes Físicos) Rosane

, ,30 anos,pretende semudar
acasa nova em 30 dias. Ela vai

noapartamento 104 do bloco
dó Condomínio Jardim das

rtênsias, no Bairro [araguá
rdo. Rosane é deficiente física,

'aprimeira a escolher o imóvel
vai ocupar durante o sorteio

, doontem à noite, no Pavilhão

ParqueMunicipal de Eventos.
!Xlrtadores de algum tipo de
iciê1'lcia e idosos tiveram

ridade na escolha. Depois deles,
sorteados os outros inscritos.

a pessoa que tinha o seu nome
osso d lhia
70'

ea oesco o apartamento que
% "

,

lavamorar.
o O!

OS apartamentos foram
e rn nstruídos pelo sistema de

. j ento, ou seja,'não é possível
ltau� Fund d 'Garan . 'T: '

o o e napor iempo
ern� Q' '

•

,,/ cerviço para amortizar as
ter - d fi 60'l taçoes e o mora ar que car
:a i

inadimplente, perde o imóvel.

!

I.

Previsão I Pesquisa Sebrae
A indústria da transformação O Estado de Santa Catarina é
deve crescer 4% este ano e a o sexto maior exportador do
agropecuária, 3,2% (apesar Brasil, com vendas de US$
da quebra de safra); puxadas 4,85 bilhões em 2'004, ,.

principalmente pelas representando 5% do total
,
,

I

exportações. Já a formação das exportações brasileiras. , ,

I

bruta de capital fixodeve As vendas foram realizadas
subir 4% em 2005, uma por 2.035 firmas', sendo
expansão tímida se 1.320 do setor industrial que
comparada aos 10,9% de realizaram exportações de
2004. Mas as expectativas US$ 4,3 bilhões, çom
para 2006 são muito boas, crescimento de 97,6% em

segundo a CNI. relação a 1998.

Previsão II Mercado financeir.o
No informe, a CNI eleva de O dólar fechou em alta de
US$ 114 bilhões para US$ 0,35% ontem, vendido·a R$
117 bilhões a projeção das 2,259, depois de recuar,
exportações, mantendo em 0,26% e atingir a cotação
US$ 76 bilhões a expectativa mínima de R$ 2,245 ao longo
de importações. A CNI do aia. A Bolsa de Valores de
trabalha com uma taxa São Paulo (Bovespa) fechou o

média de juros de 19,1% pregão em queda de 0,86%. • I

este ano, sendo que a taxa O Ibovespa marcou 30.874'
. básica Selic deve chegar a pontos e volume financeiro
17,5% em dezembro. de R$ 1,802 'bilhão.

o sorteio' aconteceu no Parque Municipal de Eventos

extraviados pela Secretaria de

Habitação. Assim' como Úrsula,
outras pessoas que se inscreveram,
tiveram seus nomes aprovados na
primeira chamada e depois foram
esquecidas, sem nenhum aviso ou

esclarecimento.
A forma como é feito o sorteio

(a pessoa -sorteada escolhe o

apartamento) também gerou'
reclamações. "Deste jeito é injusto
porque quem fica por último tem'

que aceitar o que sobrar",' afirma
uma das pessoas inscritas que

preferiu não se identificar porque
teme ser prejudicada por reclamar e
não conseguir um apartamento.

afirmaMárcia, que tem um filho de
um ano.

Reclamações
Várias pessoas que se

inscreveram na esperança de

conseguir um apartamento no.

CondomínioJardim das Hortênsias

reclamarrrda falta de informações e
esclarecimentos por parte da
Secretaria de Habitação e do
extravio de documentos. É o�aso da
confeiteira Úrsula Bauer, 53 anos,

que fez a inscrição há mais de um

ano, participou de todas as reuniões

e não pôde participar do sorteiode
ontem porque teve os documentos

,

�t� uncionários da Celesc devem voltar ao trabalho
L ' Comércio e

Decorações Tailanda
Comércio E

Decorações Tailanda
,

jARAGUÁ DO SUL - Os cerca
nina' oitenta funcionários da agência

Celesc de J aráguá do Sul
traram em greve ontem,

ompanhando o movimento
FC �agrado em todo o estado. Está
es( do reivindicada a reposição
eô arial referente à variação do

PC (ÍndiceNacional de Preços
:nt' Consumidor) no período entre
:S de outubro de 2004 a 30 de
Rd embro deste. ano - cerca de
co %-,ganhos reais de 1,18%ea
Jn pliação de direitos para as várias

�o& tegorias, incluindo a garantia de
)

,

rego e a participação nos lucros
P:" empresa, queem 2004 foram
,ç, R$ 200milhões. Ontem-à noite
---

. comando de greve de Joinville
, cidiu aceitar a proposta d�
vemo e volta ao trabalho
rmalmente hoje. ,

lit> Assembléias simultâneas estão
stai ndo realizadas em todos· os
�I nicípios catarinenses. "Quere
to s �onomia de direitos com a

I enI' antia de emprego para �odas as
[laí tegorias", disse o dirigente
:(\\1

Parabeniza todos os clientes aniversariantes domês
de setembro. Caso seu nome não esteja na lista e

é clienteTailanda, ligar para o fone 376-0419.

Parabeniza todos às clientes aniversariantes domês
de agosto. Caso seu nome não esteja na lista e é

clienteTailanda,ligarpara afane 376-0419.

01 - Gean Carlos Caetano - Rosalete M. Bachmann - 01 - Laudete Gaedke - Sabrina Hornburg - Kethliein M.

Sigmar Giése - Anderson M. Maske - RodairKopsch Muller-Sidnei Barbosa - Escarlete Sell-Josimeri C. Krisanski
02 - EsterVolkmann Utpadel (família TAILANDA) - Fabiele - Gislaine Pickler
Küster de Oliveira - Fanice Vereino - Roseli Wendorff I 02 - Edeltraudt KiÍester- Tânia Dichmann - Alfredo Utpadel
03 - Joice Õestreich (in rnernorian)
04 - Ursula Kopp - Nelson Luiz Weiss - Sandra Krueger - 03 - Vanieli Marthendal
Realdina Hornburq - Elvira Volkmann - Airton R. ·04-EliaL.Kath-AneloreV.T.Pinheiro-CéliaO.A.Hornburg
Borchardt

.

- IIton Baumgartel
05 - Herta L. Hornburq - Carin Schanwz - Vanessa Mendes 05 - IIton Baumgartel. - Renato Neumann
06 - Lídia Berndt Stenger - Scheila SchUlle Campos

.

06 - Lizete Negerbon - Adelson Lange - ldelson Kamke -

07 - Daiane Siewerdt - Gerson Hornburg - Neiva F. Langa Anobert Glatz I
- Evanir Hermann - Valdemiro Steinert

'

07 - Orlando Warqenowski
08 - Fernanda Bruch - Aucilir Kaschinski - Sadi Porazzi '- 08 - Vilmar Mathias - RogérioVon Zeschau
Ivone Vereiho - Franciele Sell- Ademir ,Larockeski 09:-RobertoBaumgartel-DeniseA.Konell-GustavoH.Krueger·
09 - Maria Laureei Guinther - Pedro H. P. de M. Furtado -

- Renata A ..Machado. - Adekio Renk)n - Zeno Frõelich
Eliane A. Barbosa 10 - Eduardo Kukenbecker - Sarah Bruch
10- Bruno Kannenberg - Simone Giese - Mônica A. da Silva 11 - Albertina M. Vieira - Alfonso Schuenke - Elisa Mara
11 - Rosangela Molom Titz.- Felipe R. Siebert

'

12 - Ivan Grüetzmacher - Sandra D. R. Lenz - Jefferson 12 - Márcia A. S. Krehnke - Marli Porath - Maria Darei Tissi

.

.,

Funcionários da agência de-Jaraguá do Sul não trabalharam ontem

sindical IvoWalz. Segundo ele, a de absurdo. Queremos' basi-
'diretoria da empresa já fez contra- camente a reposição salarial frente
propostas, oferecendo a reposição à' inflação e direitos iguais para
salarial de 5,2%, para pagamento' todos os funcionários". A volta ao

em duas vezes - metade em trabalho depende dos resultados
outubro e o restante em dezembro. das assembléias: "Não.queremos

"Já conseguimos garantir o empre- prejudicar o atendimento ao

go dos funcionários contratados no público e temos esperança de \

ano passado até 2007", informou entrar num acordo o mais rápido
Walz. "Não estamos exigindo nada possível", declarouWalz.

Grüetzmacher
13 :- Leandro Krueger - Lidia S. Reblin
'14 - Scheila G. Scneider :- Lucas da Silva'
16 - Andria S. W. Reinke - Sirlene Gaedke
17 - Linda Reinke - Dalmo Luiz de Souza
18 - Edemir Ruediger - José da Silva - Eduardo Dalmann
- Walfredo Wolodasczyk - Tânia Mara Zilz - Magrid Mohr
Correia - Ter�zinha Maia - Orlando Bridi
19- Moacir A. Sell- Marina Jahn - Rubens Draeger-Alceu
Strelow - Marinalva A. Meneghelli - Adriana Schulz
20 I Juliana Sardo - Rosane Krenke � Ruan Ferreira -

Dirciane Erdmann
21 -Angélica K. Lange - Alido Drews - Marlize T. Kamke -

. Edla L. Titz
23 - Felipe Baumgartel - Regina dos Santos
24 - Jefferson L. C. Konell - Irena Baurnqartel - Luzzl
Borchardt
25 - Islaine F. B. Roeder - Alexsandra Karsten
26 - Alberto Utpadel- Stefany L. da Silva - Távata C. Kopp
27 - Marlete Pickler - Adelino Velz - Doroteia da Costa
- Raimundo Rahn ., Nilton R. Schneider

2? - Tânia B. G. Kluge - Fabríeio Hornburg - Adriane
Wudke - Osmar Kopp - Mario Volkmann - Tássia E -,Kopsch
29 - Adelir Steinert - Ingo Braun. - Bruno G. Kamke
30 - Clatice Reinhold - Lairton J. Almeida - Ditmar
Steinert - Isolde Schuenke - Leandro Schuenke
31 - Ana Paula T. Pinheiro - Jackson Laube

, . - Heinz H. Krueger
13· Francisca Lehn
14 - Givanildo Versino - Daiane B. Zappelline - Gerhardt
Volkniann - Dário Sei ler
15 -'Mareia Porath - Guilherme Durnke - Cauê L.Volkmann
16 - Ana Sardo - Benício Baurnqartel
17 - Wanderlei Krause
18 - Lori Konell - Hafaele Bruch - Terezinha Maia
19 - Sueli Gíelow - Helio Schulle

.

20 - Viviane R. Wolodasczyk - Silvino Utpadel - José Carlos
Constantin - Otávio Roza

.

21 - Jackson E -. Schulz
.

22 - Andréia Rohling(vendedora Tail.anda) - Cleonice
Reinhold - Doraei Beck - Karina Bruch Scheuer - Monique
Bruch - F.ernanda Tonon
23 - Agenor Sell - Iso Ide Volkmann - Roberto T. Pinheiro -

Antônio Martendal

44 - Lorena R. Krueger - Ada H. Gruetzmacher - Valdino

Hornburg - Werner Schutze
25 - Ursula Briese - Jean C. Konell - Franeine Rux
26-ThauaniG. Laracheski - Sílvia Schneíder-Yaldemiro Reinke
27 - Gertrudes G. Froelich - Marcelo Oestreich - Marlize B. "

Muller - Diorgenes O. Morais
28 -Isabel Sell-Wanderlei Ruediger - Maria Alves - Eldi Olsen
29 - lanara Petris - Paula T. Fildmann - Paulo V. Krueger -

Miguel Ferreira
30 - João P. Sardo - Ditmar Steinert

rOmotora fala sobre violência nas escolas
.�.

.

UltO JARAGUÁ DO SUL - Criar uma
e de proteção que incentive o

./ olescente infrator a mudar os
itosconsiclerados n�ivos.Este é
. lho dapromotorada Infância
UVentude do Fórum da cidade
Maria Hermann ao se referir
casos constantes de agressão

�etidos por alunos contra

tssores da rede pública. Como
edeproteção a promotora cita o
vai' .

/�ento e a integração da
a, Comunidade, Conselho

Tutelar e 9S programas sócio

educativos. Reportagem publicada
esta semana no Correio do Povo
aborda este assunto a partir de

depoimentos de professores.
De acordo com a promotora, a

primeiraprovidenciadoprofessor em
caso de agressão porparte de aluno
menorde idade é procurar aPolícia e
fazer o boletim de ocorrência. "O
menor não pode serprocessado, mas
não é intocável e deve responderpor
seus atos.Todo o adolescente de 12 a

18 anos responde por qualquer
conduta que seja considerada

crime", afuma a promotora..
"Parece que está havendo uma

inversão de poder. E isso não pode
acontecer.O professor devemanter
autoridade em sala de aula, mas ex
pulsaroucrimirializar os adolescentes
não resolve", continua a promotora,
que cita ainda a necessidade de
haverboa-vontadepara se descobrir
osmotivos que levamumadolescente
a se comportar demaneiradestrutiva.

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Falecimentos
Faleceu às '15:20h do dia 26/09, a senhora Rejane Schorch, com
idade de 58 anos. O velório foi realizado na Igreja Santos Anjos e o .

velório foi realizado no cemitério em Guaramirim.
Faleceu às 15:10h do dia 26/09, o senhor Bernardo Prochnow,
com idade de 86 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja
luterana Cristo Salvador e o sepultamento no cemitério Rio da Luz I.

, ,

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:

Idade EXQeriência
17 a 35 anos

18 anos

18 anos

18 anos

.......__""""' 2""0...a""4""5...an""'o...s_......_Com experiência ...

18 a 35 anos Com experiênciaOperador tear jacar eletrônico

anos experiência
20 anos

25 anos

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

Neste informativo o leitor lerá um resumo da atuação dos vereadores nas últimas sessões,

Luiz Antônio Chiodini - Cobrou .dos deputados federais que recebem
votos no município mais compromisso com a população. "Eles deveriam
assinar um documento secomprometendo com Guaramirim caso venham a

se eleger. Nós precisamos, em Brasília; um deputado quepossamos bater
naportade seugabinete e sermos atendidos". .:
João Díníz Vick Recebeu junto com outras lideranças o Supervisor da
Brasil Telecom no município e estiveram nas localidades do interior que
estão reivindicando linhas telefônicas para ver da possibilidade de
instalação. "O senhor José Osmar Alves está intervindo e esperamos 'que
estes telefones sejam instalados omais rápidopossível".

.

MarcosMannes O presidentepronunciou-se a respeito da área industrial,
'disse que foi investido muito dinheiro para ficar abandonada,"Não temos
nenhuma industria efetivada naquela área e foi investido R$ 450,000; DO
reais. Não tem energia elétrica, 'não foi feito o saneamento, o local está
completamente abandonado,precisamos tomar�ma atitude".
Adilson AndréAraújo' Falando a respeito da Area Industrial pediu para
que a Mesa Diretora convoque o Secretário de Desenvolvimento
Econômico Maurici Zanghelini para explicar o que está acontecendo. "Ele
é o responsável e nós vamos aproveitar sua vindapara questionar sobre a

situação em que se encontra aArealndustrial ". ,

Osni Bylaardt - Destacou a conquista das novas instalações da Escola
Alfredo Zimmermann do Bairro Avai junto ao Governo do Estado, que foi
entregue na última semana para os alunos. "Levamos emmão opedidopara
o Secretário Jaco Anderle no ano passado e hoje nos gratifica ver esta
belissima obra concretizada" ..

Evaldo João Junkes - Foi a Florianópolis conversar com o diretor do
Deter Luiz Carlos Tamanini na tentativa de liberar o transporte gratuito
pata os idosos a partir de 60 anos. "O Estatuto do Idoso diz que a partir
desta idade elespoderão transitargratuitamente dentro de seusmunicípio,
Nósjá apresentamosprojeto e vamos brigarpor isso".
Maria Lucia da Silva Richard - Apresentou um projeto que institui a
Semana de Incentivo à Leitura nomunicípio. "Nós sabemos que a leitura é
muito importante, então que nós tenhamos uma Semana de Incentivo à
Leitura do dia 18 de Abril que é o dia do livro até o dia 22 de abril,
estimulando a todos.paraque tenham o hábito da leitura".
Jorge. Feldmann ,- Apresentou uma indicação solicitando ao Setor de
Obras do município que façam a implantação de um estacionamento e o

ajardinamento nopátio da Capela São José doRio Branco. "Temos opedido
da Igreja e da Associação de Moradores e vai beneficiar também a muitos
turistas queparam aliparafazersuas orações nagruta".
Alcibaldo German - Destacou duas entidades que serão beneficiadas com
recursos da Câmara: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e os Bombeiros
Voluntários, "Sem menosprezar as demais, maspelas vidas que salvam os

bombeiros e pelos serviços que prestam aos pequenos agricultores do
sindicato as duas entidades sãomerecedoras".

SAÚDE E ECONOMIA

Cursos ensinam a melhorar
. )

a qualidade da alimentação
é equipado com uma cozinha
completa, onde três nutricionistas e

�uxiliares do Sesi oferecerr; cursos
gratuitos em duas modalidades: o de

Educação Alimentar, que visa

melhorar a qualidade da alimen

tação de pessoas da comunidade,
com duração de dez horas, e o de
Formação de Multiplicadores,

JARAGUÁ DO SUL - Desde a voltado para interessados em

, última segunda-feira, o caminhão difundir os conhecimentos em

do programa Cozinha Brasil, e�t;dades, associações e na própria
desenvolvido pelo Conselho 'comunidade, com duração de 24
Nacional do Sesi em parceria com hor-as. Os multiplicadores apren-
oMinistério do Desenvolvimento dem a aproveitar integralmente os

Sodal e Combate à Fóme está alimentos e adquirem noções de
estacionado no pátio da nutrição com ênfase na culinária
Recreativa Bretzke, com o objetivo local de cada região.
de orientar a população sobre ABretzke disponibilizou vagas
como se alimentar de forma inicialmente voltadas aos.

nutritiva, barata e sem desperdício dependentes dos funcionários
- hoje, estima-se que 30% dos (maridos, esposas, filhos etc) e para
alimentos são desperdiçados por pais de alunos da Escola Estadual
falta de conhecimento quanto às Heleodoro Borges, instituição com
possibilidades de utilização. a qual a empresa desenvolve

O caminhão, que está projetos de incentivo à cidadania.

percorrendotodas as regiões do país, . A funcionária da Bretzke, ]oseana
.

ELls BINI

� Hoje, estima-se que
30% dos alimentos
são desperdiçados por
falta de conhecimento

Cotinha móvel do Sesi percorre todas as regiões do .país

Pedersetti, participem do curso e

.

disse que foi melhor do .que

esperava. "Pensei que fosse como
um curso de culinária, mas émuito

mais que isso, pois além de receitas"
ensina o que pode sermelhorado
na alimentação do dia-a-dia, como
reaproveitar' alimentos, quais as

características nutricionais'; ill

comentou. Osmar Batista, qlf OI

trabalha corria confeiteiro, é outt�

que está participando do CUlS� q

"Quero aprender o que ainda nã!
sei sobre reaproveitamenroj
alimentos e qualidades nu!

tricionais", disse. i'.

Scar apresenta peça 'O diário de Débora' com atores: globâiSi;';.
'. .

�.' .' "',"

}ARAGUÂDO SUL - A peça
"O diário de.Débora", está em

'cartaz hoje às 16 e 19 horas no
Teatro da. Scar, com Tathiane

Campos, Fernanda Pontes,
]éssica Sodré, Thadeu Matos e.

Rodrigo Prado, todos atares com
participação em novelas
recentes da, Globo. Livre

adaptação do livro juvenil' "O
Diário de Débora" .da escritora

\

mineira Liliane Prata, colunista
da revista Capricho, a' peça é

escrita: pela própria autora, e

desde sua estréia no Rio de

Janeiro há um ano j á foi

aplaudido por mais de 30 mil
adolescentes. Os ingressos
custam para estudant.es,
menores e idosos R$ 12

(antecipadamente); não

estudantes R$ 20 (antecipa-

CORREIO TV

Record. contra Bang Bang
Coincidência ou não, bem.no dia da festa de lançamento de

"Bang Bang';,novela das sete da Globo que estréia na segunda, a
Record colocou no ar as chamadas de "Prova de Amor'; que entra
no ar em 24 de outubro. Nas chamadas de "Prova de Amor" são

. .

\ '

exibidós trechos de filmes de faroeste e, em seguida, entra uma

voz idêntica à do Faustão (imitada pelo humorista Shaolin)
falando: "Ô, louco, meu. Novela é novela. Filme é filme. Chega de

,

violência na TV brasileira. Abaixo o banque-banque, Vem aí a

verdadeira novela das sete: 'Prova de Amor; na Record

Resposta
Depois da polêmica criada pela cantora evangélica Cléo

.

Camargo, que disse que o cantor Luciano é gay, o advogado do
I sertanejo vai insistir, judicialmente, para que ela deixe de usar o

sobrenome da família de seu ex-marido. Em nota oficial '

divulgada no final da tarde de segunda-feira, o advogado Paulo
Viana reafirmou, ainda, que seu cliente é heterossexual. No
documento, Viana afirma que "o cantor Luciano proporá as. ações

. judiciais competentes" contra a ex-mulher, inclusive no sentido
de garantir o cumprimento da "decisão judicial que impede a

senhora Antônia Loyola Costa de se Utilizar do sobrenome
Camargo':

Acusação
Cléo disse dispor de fotos que comprovariam que o cantor é gay.
" A polêmica foi disparada com a entrevista de Cléo Camargo ao

programa Bom Dia Mulher, exibido pela Rede TV!, na segunda
feira. "Quando, ele era casado comigo, tinha casos com vários

homens. Mas a razão do fim do nosso casamento foi quando ele

foi morar com outro homem. Goiânia inteira sabia disso.

Primeiro dia
, Claudete Troiano estreou na Band com 2,5 pontos, segundo a

prévia do Ibope. Ela aumentou em 1,5 ponto a audiência no
, horário. Alguém reparou. que a Claudete está parecendo o Fofão
de tanto botox na bochecha?

. damente); estudantes, menores . que um dia gosta de um menin I

e idosos - R$ 15)no dia do' e no outro odeia'. Ele jura qaeie
espetáculo); Não estudantes - R$ celulite, preocupa-se mais ('l@ffiO'

·30(no dia do espetáculo). E meninos do que commatemáe mi

podem ser adquiridos na e biologia, e tem certeza absolu

bilheteria da. SCAR. Ou tras de qu� vai ficaLss)Zipr� �t� qh1 til
informações podem ser obtidas· de sua vida. Assim é "Débàra'\,�
pelos telefones (47) 275-2477 e 'adolescente que conquistou a!

370-6488. meninas no livro e agQ� !N
O espetáculo retrata o' diário certamente também as co,�'

de uma adolescente de 15 anos, quistará nos palcos.

Passe valorizado ,.,

A negociação fol demorada, mas valeu a pena. Cissa Guimarães
ficou satisfeita com o cachê oferecido pela revista "Sexy" e,
portanto, vai aparecer como veio ao mundo na edição de
novembro. O que se 'comenta por aí é que o dindin oferecido à I

atriz é o maior já pago pela publicação. "Fui muito bem-tratada e

homenageada. Posso dizer que até dá pará comprarum

apartamento'; comentou, sem no entanto, revelar os valores.
"É m'uito bom ter esse reconhecimento e mostrar que mulheres
na minha faixa de idade estão aí, despontando. E muito me

orgulho em saber que sou objeto de desejo'; completou, do alto I

de seus 48 anos.
. . ,

Dando um tempo
'Boatos dáo conta de que mais uma vez foi colocado um ponto na i c

união entre Adriane Galisteu e Roger Flores. A relação, que teve
,

,

suas idas e vindas, teria cheqado ao fim. A situação dO. casal segue 'I ole
indefinida. Eles não 'chegaram a brigar ou a discutir; Nem ,'O
terminaram oficialmente. Mas, pelo
que se diz, resolveram dar um

tempo.

Versão discreta
A atriz Samara Feli o andou se

irritando com todas as especulações
que a imprensa estava fazendo sobre
seu namoro com o também ator

Sidney Sampaio. A loura andou
comentando que se tem quesair
alguma notícia sobre sua vida pessoal,
então que seja da sua própria boca.
Ela foi bem categórica ao dizer que
realmente está namorando, que
todos sabem quem é seu amor e

ponto. Samara não quer expor mais
,
nada sobre este assuntoDe resto,
qualquer coisa que saia por aí, é
rnentíra" avisa' a atriz.
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JOGUíNHOS ABERTOS

4' ESPORTE

asquete feminino perde para
Joinville e fica em segundo
PIVATIO

quipe perdeu
itoS arremessos e

conseguiu parar

dversárias

�BENTODOSUL-Depois de.

oCampeonato Estadual
que te Feminino, o time .

.

enfrentou,mais uma vez,
.

e numa decisão, Desta vez,

osAbertos, emSãoBento

�.Eainda não foi desta vez que
.

mesma equipe conquista os

pincipais títulos da categoria em
J. Cataripanomesmo ano. Erran

uitoedandomuitapossibilidade
rontra-ataque das joinvillenses,
ádo Sul perdeu por 8lx65 e

que se contentar com o vice

ao natoda competição.
Hl Otime do técnicoJúlio Patrício
�I, umelhor o jogo e fechou o
I . iro quarto na frente, mas as

. márias, que vinham com o

i time doEstadual, reverteram
:r lrtir do segundo quarto e

manter a vantagem até

fi dapartida, deslanchando no
emente no último quarto.

.

os a falta das três jogadores
rOOpuderam jogar osJoguinhos

JULlMAR PIVATTO

CENTRO
ORTI\lO

Basquete jaraguaense (uniforme escuro) não conseguiu repetir o desempenho da final do Estadual

e ficamos sem muitas peças de

reposição. Mas temos uma boa base
para as competições dos próximos
anos", analisouPatrício.

O treinador também disse que os
erros foram decisivos para a derrota.
"Nós tivemos um bom volume de

jogo,mas erramosmuitos arremessos,
proporcionando às adversárias o

contra-ataque". Agora o time se

preparaparadisputar osRegionaisdos
Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina), napróxima semanaemRio
do Sul.

Handebol
Já as meninas do handebol não

foram bem ontem e perderam para
Tubarão por 21x12, complicando a

situação delas para a classificação.
Hoje, às 14h20, [araguá do Sul

enírentajoínville, equipe favorita da
chave. Para a técnica Rosilete de

Souza, o jogo chave será entre São
l�------------------------------------�--------------------------------

'111etismo fecha o dia com .cinco medalhas
,

3!

� �ÁoBENTO00 SUL,....Umsaldo
'vo para [araguá do Sul no'

ii eira dia do atletismo dos
-

inhos Abertos. Foram cinco

,sendoduas de ouro, duas
I1ltae uma de bronze,A equipe

: ii'Iaense se fumou como amais
I

.

ado Estado, ao conquistar o
iro lugar nos 100m rasos no

i �ulino, com Diego Ricardo
I 'ler, e no feminino, com Sally

.

Siewerdt.
As duas medalhas de prata
'. com Lauro Radtke Júnior,
, �totriplo, ecomValmirVargas,
lançamento de dardo ..Para

, odia,orevezament04xlOOm
,

com o bronze, com a equipe
"

porSallyMaiaraSiewerdt,
I a Priscila Voight, Djéssica
1 IDOsa e Pârnela Natasha

k.

lôlei
.

:,'

lOque també�' começou
,

ll\ foi o vôlei masculino e a
, uipe jaraguaense venceu

Sally Maiara Siewerdt (di r.) ficou com o ouro nos 100m rasos

Concórdia por 3 sets a 1. Hoje eles
voltam à quadra, às 10h30, para
enfrentar Chapecó, que é o atual
campeão estadual. O técnico

Benhur Sperotto ainda não pode
contar com Leomar, que vem se

recuperando d� lesão. "Foi uma 'boa

estréia, ainda mais que conse

guimos reverter o placar, depois de
perder o primeiro set". Para ele, o
jogo de hoje é o mais difícil e que a

. classificação para asemifinalsó deve
ser definida amanhã, às 13h, contra
Rio do Sul.

[ rês reforços e nada de dispensas na .Malwee
JAIlAGUÁ 00 SUL - Depois de

d' avoltado goleiroFranklin,
eVe chegar nos próximos dias

tragUá do S41, o diretor de

,

IdaMalwee Cacá Pavanello
. ,tau duas contratações para .

�OXltino ano. O fixo Jonas, que

v��VIbra, e o ala Dímas, ex
,

aoBernardo, se apresentam
lane'

,

Irano clube jaraguaense. OS
I, foram recentemente

locados pelo técnico da Seleção
elta, PauloCésar deOliveira.

Segundo o dirigente, a intenção
é formai um grupo para conquistar
oMundial Interclubes, no ano que
vem, em Jaraguá do Sul. "Temos

apenas 12 jogadores, e nosso time
vem sendo completado com atletas
do juvenil", comentou. Pavanello
tambémgarantiu que ninguém será

dispensado. "Não temos porque
fazer isso. Todos que estão aqui têm

,

condições de continuar no grupo".
Outra novidade é que, depois

. de entrar com um recurso junto à

Fesporte, o ala Falcão vai jogar os
Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina) emChapecó. Segundo o
secretário de Esportes, Cultura e,

Lazer, Jean Leutprecht, o atleta só

fumou contrato comoSão Paulo no
dia 10 de janeiro de 2005, e o

regulamento dos Jase dizque o atleta
precisa estar inscrito na cidade até
31 de dezembro de 2004. "Era de
vontade da organização que ele

participasse também, por isso não
.

encontramos dificuldades".

Bento do Sul e Tubarão. 'Acredito
.

que a equipe dacasa vai pra cima

com tudo e, quem sabe, consigamos
a vaga no saldo de gols".

O time também é novo, pois a

maioria das atletas. ainda tem idade
.

deOlesc (que é até 16 anos). "Temos
também três jogadores que trabalham .

evem à tardepra jogarE isso complica,
pois elas não têm condicionamento
físicoparasuportaroexcessode jogos",
disse a treinadora.

.

LINHA DE FUNDOII------�
JULIMAR PIVATTO
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"

Arena Jarag�á
o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Jean Leutprecht, viaja
hoje para Brasília, junto com o deputado estadual Dionei da Silva.

O objetivo da viagem é apresentar o projeto de construção da

Arena Jaraguá no Ministério dosEsportes e no Banco do Brasil,
para tentar conseguir recursos para a realização da obra. O projeto
será apresentado também para deputados federais e senadores

que representam Santa Catarina. O secretário disse também que
o vencedor da licitação para construir a Arena deverá sair somente

na próxima semana e que sete empresas estão na "disputa':

.� i
,

,� I
I

.: I
J ,

,

Futsal
Quem 'desencantou ontem

nos Joguinhos Abertos foi o
futsal masculino, que bateu
São Bento do Sul por7x2, na
abertura da segunda fase. O
técnico Renato Vieira disse

quea vitória serviu para "

colocar o time novamente'

nos trilhos e que os atletas

agora estão mais confiantes.

Já o feminino, mesmo sem

jogar, se garantiu entre os

quatro melhores da

competição. Hoje elas

disputam o primeiro lugar da
chave com Caçador.

Olesc
Ontem Jaraguá do Sul foi

homologada çflcíalmente
como sede da Olesc

(Olimpíada Estudantil de
,

.

Santa Catarina) no próximo
ano. Leutprecht disse que a

cidade deve montar uma

estrutura para inovar na

competição. Já em

novembro, durante osJasc

em Chapecó, Jaraguá do' Sul

poderá ser escolhida como

sede dos Jogos Abertos de

2007, mas já tem como

concorrente a cidade de Rio

do Sul.

� ,
.

,
,

, ;
,

OI; 1
, !

I
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Prêmio
o ala Falcão vai receber a

medalha de.mérito
esportivo, numa cerimôni�'
no final do ano em

Florianópolis. O anúncio foi

feito ontem em São Bento

do Sul, durante a escolha da
sede dos Jasc do ano que
vem, que será em Joaçaba,
Herval d'Oeste e Luzerna. A

cerimônia irá premiar os
destaques esportivos de

Santa Catarina em 2005.

Site
O primeiro clube da região a

"invadir" o espaço virtual é o

Esporte Clube Tupy, de
Schroeder. Na página você

pode encontrar um pouco
da história do clube, os
jogadores, a tabela de jogos
e a classificação da Primeira

Divisão da Liga Jaraguaense.
Quem quer conhecer um

-

pouco mais do clube, é só

acessar www.tupy.esp.br..

, '

r ; :
,

julimar@terra.com,br "

Governo constrói novo prédio
para a Delegacia de Navegantes.

Secretaria de Estado da
.

Segurança Pública e
Defesa doCidadão

o Governo do Estado está fazendo importantes investimentos na área de

segurança do cidadão. Dentre as melhorias, um exemplo, na rede de Policia Civil,
é a construção da Delegacia de Navegantes. Agora a unidade conta com um

prédio próprio, e com as. novas instalações, o Estado ainda economiza em aluguel ..
É o Governo construindo segurança para ocidadão de Santa Catarina .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SOCIAL

ANlVERSAlUANTES

·25/9·

Eugenia Hille
Cirineu Paulo da Silva
Wilson Abreu Ferreira

Cíntia Taís Horongoso
Júlia Horongoso
Cátia Valéria, Horongoso
Dra. Fernanda Ramos'

I

Wagner. I

Alfredo Maas .

Salete Catarina Melato
Gabriel M. Rosa
Tisha Lombardi
Helen Carolina Lebrão
Alice Ap. Limbergér
l.etlcla Aline Berlato.
Vanderlei Ferreira de
Souza
Valéria Pulano
João de Ávila
Alessandra C. Malschitzky

Larissa Kuhn
Walter Lawin
Carlos Gilberto. da Silva
Theobaldo Ewald

Letícia Souza
Eduarda Seben

Diego Ciconeti
Hildrud Bloedorn

Dayvs Vegini
Veronica Glese '

Mônica Flávia Imroth
, Raque] Formigari
Hilário Méier
Erna J. P. Hruschka
Francisco Hruschka

Karoliny S. da Silva
Ivone Maia Voelz

·27/9·
Márcia Klitzke Éhrnke
Amarildo Gonçalves
Leocir Gambin
Antonio Ademilson
Fossile

.

Jair dos Santos

Régis Augusto Reitz
Patrícia de Oliveira

Matiza V. Pereira
Marlize Muller

·30/9·

Siegfried Kreutzfeld
,

Rosiles Vieira

Vanderlei Kleinschmidt
Valdinei Gattis
Márcia Vargas
Larissa Luiza Roters
Edeltraut B. Gumz
Eliane Lazzarine
Sidnei da Silva Magalhães
Gerd R.Stortz
Tiago Picinini
Simone Mueller
Carl Michel Stern
Irma Meurer Dalcanalli
Rosemeri Fodi

Adriano Lemberger
Maria Angélica Zalewski
Aliser Ronan Piske

·28/9·
Andressa Theodoro Dias

- Alexandre Paloschi
Maria Salomé M. Correa

Valdir Kaiser Junior
Rosimari Ferreira

Cristiane Helena Henn
-Harlei Osmar.Zocatelli
l.ucimar Blank
Carla de P. Jensen
Marinei Soares S. Zesuino
André Bilert

Gilberto Leitholdt

Sérgio Dalcanale
Fábio l.anqer
Magali Bachrnann

·29/9
Sido Doering
Loécio Isidoro
Tatiana Karsten
Alisson 'Ricardo de 'Souza
Vaneide Andrade ,

Márcia Tomazelli

Daniel Pommerening
Alexandre Rodrigo de
Souza
Álvaro Rosa Neto.
Sidnei 'Marques Candido
Arnoldo Grutzmacher

Miguel Franzner
Sarah Roeder

Jair Cipriani
Ingo Krueqer

" Mariane Effting Gonçalves

·111 O·
. Maria Forlim
Ademar Ruysam
Christian Robert Franzner
Simanha Volkmann
Heloisa Porath
Eliana Mara Bassani

Germano Mayer
Andressa M. Heller
Gabriel Henrique Moeller

Rogerio Santos Veloso
Camila Luciani

Sérgio Hilberto Raduenz
Mário Ehlert
Pedro Paulo -Alflen
Andréia Hackbarth
Lauro Volz Júnior

.

Bruna Fortes
Mar.ia Catarina Souza

Osvaldo Demarchi

.)

..

QUARTA-FEIRA, 28 de setembro de 2005

No ultimo dia

20/9, Lígia e

Christian
comemoraram

felizes um

mês de
casados

No último dia 3, o casal, '

Neliane Lafin e Ivonei

Gessner, uniram-se aos laços
dómatrimónio, na Igreja
Luterana Três Rios do Norte. Os
familiares desejam f�licidades!

Casaram no dia 17,
Claudia Torinelli e
Adirson Drews, A

cerimônia religiosa foi
na Igreja Evangélica
Luterana Apóstolo
Paulo. Felicidades!

Na foto, Débora
Oechsler e

Fernando Westrup
(namorados). Eles
colam grau em

Administração, pela
Unerj, nesta sexta

dia 30. Após haverá
Baile no Baependi

Dayana Kroeger cola ...
grau ,no dja'30, erT!"
Ciências ContábeiS';
pela Unerj.Parélbéns/•

-
,-.;- . -�_:./\ i'

-

'!'_..,;,

"dá� pais, fi:Hi'1'W,áreS e:, i

da.a.frllga U/

Aniversària dia 30,
Elisander Adriano
Teixeira Rodrigues. Os

. pais, Elcio e Natália
mandam os parabéns

No dia 14 houve o encerramento de mais uma

turma do curso de Qualificação Básica em

Secretariado. Participaram vinte-e dois alunos, a
Profa Jandira Correia e a Coordenadora Pedagógica
Éunilda Henning. Após cerimonial no Auditório do
Senac-realizou-se uma 'confraternização no

Restaurante Papalone. Parabéns a todos!

Em' emocionante cerimôn'
casaram dia 17, Kátia (F8
Fotografias) e Ivam. A bell
festa foi na SER MarisoL Se
companheiros e amigos
desejam felicidades

Cornemoru idade nova

no dia 23, Tatiane

Morgana. Os
.

familiares desejam um

feliz aniversário

MA Quarta e Quinta-Feira
T'

Cine Shoepi,ngyreithaupt .

Jaraguá do Sul- Rua EmílioC. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Aniversariou no dia 27,
Valdir Muller. A espo
filhos, genro e noras

desejam felicidades

JANTAR
O Círculo Italiano promove nesta sexta-feira tradicional'

típico, em sua sede social, com inicio às 20hs. Adquira seu 'in
(R$ 10,00 (dez reais) antecipadamente na sede social (370,
ou com os membros da diretoria, conselho e coralistas.

jantar terernos a.atração do cantor lírico Valmir Bertotti, de
Trento (SC), que em nossa últir:na festa fez uma bela apresent
.Contamos com a sua presença.

A Chave Mestra

15:00 - 17:00 - 19:15 - 21 :15

Penetras Bons de Bico
14:00 - 16:30

Provocação
19:00-21:30

A Sogra'
14:15 -16:45

I '

",

Terra dos [V1ortos
" 18:45 - 21 :00

:,,'

Arno Fante Eseritório de Ar,quitetura
371-1089/9997-1984
Rua Lourenço Kanzler, 832, sala 1 - Vila Lenzi - Jaraguá do Sul
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