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ESPORTE

Franklin se apresenta e deve

disputar o Sul-Americano
.
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Máxima: 18°
HOJE:

..a,_.'
. Quarta-feira
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CONHECIMENTO

PRÊMIO SESI RONDA

.ECONOMIA

Governador assina decreto e

favorece a geração de emprego

A verticalização eleitoral, que impede coligações diferentes da nacional em nível local, pode impedir a' união que favoreceria Luiz Henrique nas eleições de 2006. - PAGINA 3

Publicitário diz

que Faculdades

são burocráticas

"Construindo percepções:
A imagem da marca". Este
foi o tema abordado ontem

pelo publicitário Stalimir
Vieira durante a segunda
noite da 5° Semana da

Comunicação. Vieira, que
esteve em Jaraguá do Sul
ano passado para este

mesmo evento, salientou a

necessidade de reflexão

para se chegar a inspiração,
a principal arma do

publicitário. Depois de
Stalimir Vieira o' público
ouviu o gerente de Marke
ting da Colcci, Edinho

Vasques. - PAGINA 6

Marisol reconhecida c�mo empresa
que oferece qualidade de vida

J
.

- PÁGINA 4
,

.

Jovem espancadoao sair de
,

danceteria está hospital�zado
,

- PAGINA 5

Amedida autoriza as empresas exportadoras catarinenses
compensar seus débitos no Prodec com os créditos
acumulados de ICMS de exportação. A expectativa é de

que o decreto gere.IOmil empregos. - PAGINA 4

JARAGUÁ DO SUL

'Cerca de20 mil pessoas devem
refazer o cadastro no INSS

- PAGINA 5

INDICADOR ECONÔMICO

1lfIJr6lll_
Comercial 2,259 2,261;- .....

Pªrªl�fº jA�º �;$iº ......

2,180 2,340
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O' da de 60: Um carro alemã�. 'Um
=0 pequeno. Nos Es�dos U,�I�OS?

Rejeição imediata e ,Irreversl"el.
Irreversível sem a pr()p�ga�da, claro. ,

Do cérebro do publicitáno Bill B�mbach
saiu a histórica camP9nha que Inundou

os Estados Unidos de fu�cas. A ter�a de

Henry Ford, das limuslnes � carroes

rendeu-se ao prático e reslst�nte
. ho'alemãci Sorte da Volkswagen,

camn. .

.

d
que acreditava em propagan a.
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OPINIAO

�usca por emprego
I

I As festas de outubro em
I

.

Santa Catarina, que em

sua maioria dão largada já
alpa�tir desta quinta-feira,
trazem um novo alento à

dtão de obra ql!e está fora'
do mercado de trabalho,
i�clusive aquela não

�ualificada. Só � 17ª da' sempregados ou vivendo
Schützenfest, durante dez

.

de subempregos e' que
aias, se o tempo colaborar,
Jerará algo em torno deg

/
- .

290 empregos tem,porários,ufua renda / extra e

importante para os que
não têm emprego fixo e se

obrigam a viver de "bicos"
sem qualquer garantia de
lfenefícios e a mercê da

..... t': .

qistórica exploração dós
c;9ntratantes. A proxi
midade do Natal também

répresenta novas oportu
rfrdades em ramos dife
r�ntes do comércio legal;[J\

mente estabelecido e, até,
2I

(T.

FRASES

o sonho da contratação
.defínitiva.

.

O número de pessoas

desempregadas ou na

informalidade impressiona
pela procura. São eles uma

pequena parcela de
milhões de brasileiros de;

caminho inverso, daqueles
que, por diversas razões,
perdem o emprego. De
maneira mais freqüente,
pela exigência cada vez

maior em conhecimento e

experiência que não

poucos empregadores
mostram desinteresse em

proporcionar.
.

�, O que as estatísticas oficiais não costumam
relatar é o caminho inverso, percorrido por
aqueles que perdem o emprego

tentam, persistentemente,
a sonhada estabilidade
empregatícia, .contrapon
do, de modo inquestioná
vel, com estatísticas anun
ciadas' pelo governo sobre
a criação de novos postos

J de trabalho com carteira

assinada. O que as.

estatísticas oficiais não

costumam relatar é o

Jaraguá do Sul é,. entre
tantos outros, um exemplo
concreto disso, pois só

.

agora, em parceria com o

Ministério da Educação o

Senac está se implantando
curso profissionalizante
para atendentes do
comércio.

E isso fruto de pesquisas
inequívocas feitas nos

I CORREIO DO POVOQUARTA-FEIRA,5 de outubro de .2005

últimos anos, mostrando

preocupante
_

e crescente

índice de desconten
tamento entre os consu

midores. Não por 'acaso, o
'comércio é o reflexo fiel
das economias localizadas.
Quando as vendas caem,

por algum ou mais

motivos, a conseqüência
engata marcha à ré e vai
bater direto. na fonte
produtora, que por sua vez
quase sempre adota o

recurso das demissões para
se manter no lucro. Mas
há,. inevitavelmente, o

efeito bumerangue. Menos
gente trabalhando, menos
gente comprando. Mas; e

comprovado está, a mão

de obra preparada, como
se está fazendo agora,

desemprega menos,

satisfaz o cliente e vende
mais.

5'

/10 Brasil é uma fábrica com um bom produto, uma excelente marca, mas que está com o /ay-
°put de funcionamento errado:
& '

, :li:.
ilfrDb governador túiz 'Henrique, ontem aos emprésérlosda Fiesc, criticando o modelo centralizador do País "que proporciona a

omeçsoorrupçãd;
.

� 'J ,1 i I � i i ' .' ) I .) r. ) i l.-} -\ ri • , .• ,--,t· r ;' • ;': ,

I' Fatos & Pessoas 1
, Fernando Bond .

2�'
!

,

i:""
!ii" -

� MP do.Prodec dá um .

tlíviO nos exportadores
rlorianópolis - o presidente da Fiesc,
klcantaro Corrêa, classificou de "fato
�jstórico" o ato (foto) realizado ontem

lê manhã na sede da entidade, na

tfPital, em que foi anunciada a Medida
rlrovisória enviada pelo governador1'� ,

euiz Henrique à Assembléia, auto-
i"'"

rt�ando as empresas exportadoras a

p;tilizar créditos .acumulados de

�}(pórta:ção do ICMS de exportação
�ara pagar os débitos do Prodec

t�rograma de Desenvolvimento de SC).
"A situação contábil das empresas
vinha nos perturbando, assim como ao

governador': admitiu ao Correio do
'

Povo o presidente das Fiesc ao final
P9 encontro. "O governador nos sur

preendeu ao resolver um problema
que não foi ele que criou, foi o Governo
Pederal. Aliás, esta é uma característica

€lele, reconhecida também por outras
�titudes': disse Corrêa. Por cálculos
arinda aleatórios da Fiesc, a medida
d�everá injetar R$ 500 milhões, na
ef�onomia, com a geração de cerca de

l�P mil empregos. "Luiz Henrique foi
:t'riativo e encontrou uma solução única"
�. "

no País'; reconheceu Corrêa.

Graduação em crime
o clima .era de alívio ontem de manhã
na Fiesc, mas o qovernador fez todos
caírem na realidade ao lembrar que a

Medida Provisória do Prodec "resolve a

dívida atual, mas não a dívida futura': Isso

porque o calote promovido pelo
Governo Federal, que simplesmente
retirou os créditos da exportação do

Orçamento (como determina a Lei

Kàndir), não vai parar pelo menos até o

fim da era Palocci. "O Governo Federal

pensa apenas no seu caixa, quando
deveria compartilhar principalmente
com os municípios impostos corno a

CPMF, PIS e Cofins" arrematou. E bateu
forte: "A indigência dos municípios é
ainda maior do que a do Estado, por.qu.e.
os cidadãos moram no município. As
cidades viraram um laboratório de

cnação e pós-graduação da
crimlnalldade"

ínstituiçõ�s fortes
Já o presidente da SC Parcerias, Vil)ícius
Lummertz, que fez parte do grupo

'

técnico que elaborou a Medida'Provisória,
disse que a busca é por instituições fortes.
"Isso começou no Governo Celso Ramos;

.

que buscou a criação de instituições forte
. e o desenvolvimento público e privado.
Não existe economia forte sem Estado
forte. É só ver os exemplos da China, índia
e Chile, que priorizaram a questão
institucional antes da polítlca'Traduzlndo: �

o Governo LHS sempre vai buscar
fortalecer as instituições corno forma de

! .

desenvolver o Estado, de forma
descentralizada e gerando emprego e.

renda nas regiões para evitar o êxodo.

Presídio referência
Lummertz também fez um breve balanço
da atuação dele na Se Parcerias, que •

começou a.funcionar este ano. Disse que
estão sendo preparados os programas de
fortalecimento de empresas públicas
como a Casarr e também há planos em

fase bastante adiantada para os portos.
Citou também a utilização do modelo PPP

, (Parceria Público-Privada) para os

presidies do Estado. Isso, aliás, Jaraquá do
Sul já faz melhor do que nenhum

município do País: com a parceria de três

empresas privadas e da Prefeitura, gera
,

emprego, renda e prepara -os presos para
o trabalho. Um exemplo gerado pela
parceria da Acijs, Projeto Âncora e do

Presldlo de Jaraguá do Sul.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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SUA OPINIÃO

o Advogado no Cotidiano �':
Social .::�.;

Vivemos em uma sociedade' permeada de '

conflitos, disputas e dificuldades. Objetivandoa
Jus tiça como a máxima dos valores sociais,

, procuramos QS meios possíveis para a resolução de
tais problemas. Para tanto, somente através de:

. determinados instrumentos é que se pode alcançar a
Justiça, preservando todas as partes envolvidas,
satisfazendo os anseios sociais. Há quem pense em

uma via única para obter ajustiça, sendo esta exercida
pelo Poder Judiciário. D� outra forma, �xistem m�io�: ::

tangentes, a este poder ,para a pacífica soluçãoldê
,

•

-Óc.: .'!
determinados conflitos como a composiçãd,
mediação e arbitragem etc.'

.

Ocorre que, tanto em um quanto em outromodo,
deve-se preservar, acima, de tudo" pela organização,
seriedade, conhecimento e o objetivo exclusivo de

pacificar as relações existentes. Neste sentido, o

advogado exerce função precípua para amanutenção,
da sociedade em sua busca pela Ju-stiça, uma v'ez que"
é o agente responsável e capaz para ral.função, assim ,

como o engenheiro é para a construçãoctvíl.bern ..

como o médico � para: a saúde .. '

.

"'.

< '.
"

Tal assertiva é tão elementar que, para assegurar
a presença, do advogado como agente da: 1

manutenção da Justiça, a Çonstituição da República
.

Federativa do Brasil de 1988· caracterizou-o corno :

indispensável para tal tarefa, sendo esta a redação, '

do art.133 da Constituição Federal: "O'advogado.é n

in�isP.�I).s�yel pa,r,a a a4ministração da justiça, sendo ;
.

_, '. •

'. .1- l' _-,' , "" '.< ')

inviplável por.�eus 8:tos:e m(mife:§Ç�çõeSl�?:�x)�rSlcl�;U[
. de sua profissão; nos-limites da.lei," ,Expliçaf's:�",�st(li
indispensabilidade por um simples fato. Ninguém
pode ser prejudicado pelo cerceamento-de defesa,r,.'
bem corno, ninguém poderá ser exacerbadamente"
beneficiado pelo excesso de ataque. ,

"

.

, ':
A ampla defesa garantida nos processos, o direito I

do contraditório, a disponibilidade aos cidadãos dos
órgãos que promovem a Justiça e demais princípios
arduamente conquistados deve-se pelo honrável

esforço exercido pela. sociedade, devendo s'ej·:
exercidas através do advogado, que é quem conhece"
os 'meios e o modo pelo qual se chega ao resultado.

j'

Justo. ',!;
Ainda que não decorresse de preceito legal, a f:'

indispensabilidade do advogado à administração (
.

da Justiça justificària-se ante a natureza .das �

'prestações, prevenindo a injustiça através ..dos �
conhecimentos adquiridos tanto na academia, nas:
leis, doutrinas, jurisprudências e propriamente na-

vida prática.
.

O que a Constituição Federal trouxe foi a certeza �
da equidade entre as partes litigantes, .seja emJ
processo judicial ou não; o acesso à sociedade das

informações que por vezes são dificultosas a q!lef(í. �

.

não tenha formação jurídica; a devida defesa.:o
'

legítimo. patrocínio, ou sej 3,; a organização, dos
instrumentos existentes para a pacificação social:
A nobreza da profissão, que não pode deixar' de

ser destacada; reside em sua função socíal/rnaís do:' .

que 'obrigação para administração da justiça, é',
exercida com prazer pelos Seus mernbros.j
preocupação com os resultados, 'honra quanto à q

sociedade e vitória quanto ao passado. ':1

.

.

-

". \\�, .-�
Osmar Graciola é advogado, presidente da.,O�B'"
deJaraguá e escreve nesta coluna a cada lSd:ias :

. '�.'. ,

Os textos para esta coluna deve� ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12, I

fonte Times New Roman. O JornalCorreio do Povo se reserva o direito de
I

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

correções ortográficas e qrarnatlcais necessárias.
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f.... Ausentes ' '

IÉ b�mprovávelque o próximo diretório'
dó PMDB de Jaraguá do Sul, a ser eleito'
em 30 de outubro, não tenha nenhum

,
memoro da famnia Konell, que por anos
'comandou o partldo na cidade. O ex-

Ideputado Ivo Konell esta,' completamente, afastado; da mesma forma a mulher
Cecima, ainda paparicada como candidata

.

a deputada, e a filha e delegada Fedra,
,hoje lotada em Florianópolis e licenciada
da presidência. FinalmentEl; o filho e ex

vereador Ivo Petras Konell, filiado ao PSB

edá indicado como pré-candidato a

deputado estadual em12006 ..

.... Referendo
A Fameg (Faculdades Metropolitanas de
Guaramirim), através do curso de Direito"
faz debate aberto ao público hoje, 19
horas, sobre a proibição ou não da venda
de armas e munições. Começa com a

explanação de quatro convidados, dois
a favor e dois contra, depois os

, questionamentos da platéia: Um dos
convidados e contra o desarmamento,
é o suplente de vereador e diretor-geral
da Câmara de Vereadores de Jaraguádo
Sul, Ruy Lessmann (PDT). O debate será
mediado pelo radialista Jailson Angeli,
da 105 FM.

.... Farpas
o vereador Carione Pavanello não se

contém com declarações do secretário
de Produção, Leônidas Nora, publicadas
ontem pelo Correio do Povo. l.eônldás
disse que o vereador pensa com o

estômago."E ele pensa o que, quando
apóia projeto para aumentar o ISS?';
rebateu Pavanello, alusão ao aumento

do imposto proposto pela Prefeitura em
regime de urgência à Câmara de
Vereadores."E ainda ameaçaram de me

. denunciar aoTribunal deContas porque
fui contra. Denunciar que sou contra?':
O projeto foi retirado.

POLfTICA

.... Crescendo 1
A rádio FM Guararema, que tem à frente
o deputado César Souza, deve expandir
sua rede até o final do ano, desta vez em

Jaraguá do Sul. Com índices de audiência
bastante satisfatórios- a emissora de
Brusque concorre diretamente com as

FMs dê Blu'menau, por exemplo
mantém programação na linha popular,
mas que permite a participação de
ouvintes de todas as faixas de idade,
fugindo da programação sertaneja
massacrante que prodomina em muitas

FMs catarinenses, afastando delas o

público com ouvidos mais apurados.

• Na região, Corupá e Massaranduba são
outros doismunicípios do Vale doltapocu ;:-;J
já com concessões liberadas para novas

,�.

emissoras FM. No primeiro caso, pertence
1'2

a um grupo que já tem emissora em {.8
Joinville. No segundo, teria entre os sócios r j
um ex-deputado federal. Se, quanto mais. � .,.

emissoras, pior para empresários do ramo ".'
que se desdobram atrás de publicidade ,_ih

suficiente para mantê-Ias no ar, melhor t. i

para o ouvlnte.ique pode optar pela u)
programação desejada, de pior.ou de

.... �)

melhor qualidade.
� ,J

ib

trescendo l

mosaico@jornaJco�reiodopovo;corn,br

.j

�AROLlNA TOMAsElLl
I

+' Projeto que acaba
iam a obrigatoriedade
I

<!:fe se repetir aliançast t' , eÓ,

tramlta na Câmara'

I ':, B�SíLlA .: o lànçamen�o de
carididatura à presidência da

��p�blü:;ap�lo PSO� em2006, o

\]Iue, segundo o deputado federal
Paulo Bauer, já' é uma "decisão

�omaaa':, 'p-õclerá �errese'nta'r a
!jUpturadãéoH�âçãbeÍlã;e �ucaribs
� peemedebístas no Goveth() do'
·Estkdó. Ambos QS, partidos
�rtictllam renovar a tneia aliança
bara as eleições do ano que vem -

fato que já é dado como certo -,

tepéti�do o' apoio emprestado por
fl!la das alas tucanas, quando da

eleição do governador Luiz

'Her;iiqúedaSil�eiia (PMOB).
l'i Entretanto, oficialmente; tal
fn����- �esejada p��l�.governa9ór�
rodeta nao acontecer em 2006 por

fon,ta,da verticalização eleitoral, .

�úe impede Coligaçõesdifere'ntes
da nacional em nível local. Além'

Hisso,9 senador Leonel Pavan tem
Hiculado de forma�aisintensa
pos últimos meses sua própria
�andidatura, com total apoio da

�úp'ula estadual do PSOB, à
r

.

.

,

sucessão de LHS, tentando,
I '

reaglutinar opartidono Estado.
[', O projeto de lei que acaba com
k vertícaliaaçãc-- introduzida em

, I V
.

12002 por conta de u�a
�etermiriação do TSE (Tribunal
j ,

ELEiÇÕES 2006

Superior Eleitoral) -, é de autoria
do deputado Valdemar da Costa
Neto (PL), que renunciou ao

mandato por conta de acusações
feitas contra ele por suposto
envolvimento no escândalo do
"mensalão". A expectativa é que

•

comece a ser analisado em

dezembro ou, ria provável
convocação extraordinária do
Congresso em janeiro.

,

"Com esse. episódio de
reriúncia de presidente de
.Cârnara, CPIs, cassações,
mensalões, e. tantas 'coisas que
tornammenos valiosa â'atívidade
políticana sua-essência, é óbvio que
nós tere�os todos esses.assuntos
postergados � transferidos para um
segundomomento. Penso que não
haverá tempo suficiente para que
se vote a quebradaverticalização,
amudança da legislação eleitoral
e tantas outras coisas", 'âedarotl
Paulo Bauer.Na opinião do

deputado .catarinerfse, se a

. vertitaliza�ão,p�rmanecer, émuito
provávélque o PMDB tenha um
candidato à presidência da

República, assim como o PSOB.
"Se cada partido tiver um

candidato a presidente, e

, permanecendo a verticalização,
não poderemos coligar PSOB e

PMOB em Santa Catarina e,

conseqüentemente, o PSOB
lançará seu próprio candidato ao

governo e procurará coligação com
partidos que estiverem coligados
com o partido a nível nacional",
disse.

,

O deputado tucano também

Paulo Bauer: "0 PSDB terá candidato a presidente da República"

admitiu fi possibilidade de uma

coligação no âmbito nacional com
o PFL, que poderá se repetir no
Estado,por conta da permanência
da verticalização. "Mas ainda é

cedo para se falar nisso porque o

prazo de coligações vai até 30 de

junho do ano que vem, então

muita água vai rolar porbaixo dessa

ponte até lá", completou.

candidatura aoGoverno do Estado.

Bauer, que já foi vice-governador
no governo do Esperidiào Amin,
também citou o senador Leonel

Pavan, 'que já concorreu a uma

eleiçãomajoritária. "Ele (Pavan) já
se disse disposto a concorrer ao

governo e eu jáme dissedisposto a

concorrer ao Senado, porém os

papéis podem se inverter. Pode haver
uma coligação que tire tanto dele

quanto de mim a possibilidade de

disputar a eleiçãomajoritária. Nesse
caso não terá nenhum problema
quanto a'mim, porque eu disputaria
uma eleição proporcional sem
nenhuma dificuldade, continuando
nomandato de deputado federal".

I
,

Nereu Hamos tem projeto par4�
revitalização da Rota Italiana';��

}ARAGUÁ DO SUL- A região de
Nereu Ramos, onde predomina a

. colonização italiana, vai receber
projeto de revitalização. Começa
com a construção de um pórtico
no acesso prirícipal, cuja obra deve
iniciar até o final do ano e

prossegue com a pavimentação
asfáltica das ruas Antônio
Machado e Ricardo Luis Floriani e
reformas na praça central da
localidade.-o anúncio foi feito pelo
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
durante reunião commembros do
ConselhoComunitário, o primeiro
do gênero organizado por
moradores de bairros da cidade.

Segundo o vereador Pedro
Garcia (PMOB) , é[ue faz-parte do '

'

Conselho, no pórtico uma viatura
com policiais prestará informações
durante 24 horas por dia aos que

passam pelo BR-280 e, da mesma

forma, a moradores da região.
Obras de pavimentação asfáltica
em trecho de cerca de quatro
quilômetros, entre o Centro de
Nereu Ramos até a ponte que faz
divisa com omunicípio de Corupá
também estão previstas para

começar até o final deste ano.

Numa segunda etapa o asfalto será
levado ,até o chamado Vale das
Pedras. O projeto para a 'COnhecida
Rotá Italiana, uma das opções
turísticas que Jaraguá do Sul
oferece, está sendo elaborado
através de uma parceria entre

empresas privadas, Prefeitura e

governo do Estado.
Na mesma reunião entre o

prefeito e alguns secretários com o

C:onselho Comunitário, que'
decide por consenso as prioridades

.

para o bairro de competência do

município também ficou acertada

I
-io

33
a pavimentação asfáltica da r4,�
AndréVoltolini, uma das principa�rJdo bairro, desde que oc'orra k
adesão de 80% dosmoradores, um'aJ
vez que a obra te�á custos dívídídosr
entre eles e a Prefeitura. Para 200(5)1
o Conselho já encaminhou pedidfh
de um pronto-atendimento a

funcionar no posto de saúde, cot6.'l
médico de plantão entr� 7 horas!�'I

'

22 horas não apenas nos dias
normais da semana, mas também
aos sábados, domingos deriados:-1
Enquanto isso o bairro recebe
outras obras como estacionamento,
e quadra coberta da Escola Bra�o
Ribeirão Cavalo e ampliação da
creche que serve' a comunidade de '1Nereu Ramos, além de melhorias

'Inas áreas de -lazer .público
existentes e construção de outtaJ
(Celso Machado)

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Pedro Garcia: do Conselho r, "

WerticaUzação poderá impedir
.'
'.

"

aliança do PMDB e PSDB

Nomes
O deputado federal Paulo

Bauer, que se filiou no PSOB em

maio; lembrou ser o único da
bancada catarinense dos tucanos
naCâmara dos Deputados, o que I

o credencia para �ma possível

Pavan defende que classe política cu:r:npre seu papel através das, CPIs e CPMIs
i ,',BRASÍLIA�"Nós,políticos"que Comissões Parlamentares de Trabalhadores e do governo chegado a esse sucesso todo de com a corrupção. Ofereceram abrir

�stávamos sofrendo e perdendo Inquérj to, que.c.investigam federal. "A cada depoimento investigação" disse. a porta do céu, mas infelizmente,
Fre,díbilid::ide, estamos agora denúncias de corrupção aparece um novo fato, uma nova E completa: "Uma coisa é abriu-se a porta do inferno",

Eesgatando ,

a credibilidade, em envolvendo partidos políticos" história que prejudica �inda mais certa: todo esse envolvimento alfinetou.

função de todas as pesquisas, parlamentares e o governofederâl.' o governo Lula. O depoimento do prejudicou o PT e o Lula, porque Pavan admitiu que

�n,álises e apurações dos fatos". A Par? o senador catarinense, a Toninho Barcelona, de advogados, eles eram os donos da verdade, os parlamentares de outros partidos,
.jieclaração-é do senador Leonel medida em que se esclarecem os de parlamentares tem mostrado pais da ética, os diferentes, os que além dos do PT, também são

�aVàri (PSE>B) com relação aos fatos, fica mais evidente o que, se não fosse a CPMI, talvez iammelhorar a qualidade de vida apontados como envolvidos, mas
rabalhos desenvolvidos pelas . envolvimento do Partido dos nós não conseguiríamos ter do povo brasileiro, que iam acabar disse que amaioria das denúncias

•
.' I

!
.

'..
. 1

recaem sobre o Partido d�
Trabalhadores e o governo Lula. '''�
próprio Toninho Barcelona falou
quesó para o Severino (Cavalcarq

, ti) apoiar o Lula chegou quase l\§
8 milhões, mesmo depois das C��
instaladas. Instalaram as CPIs, as

'!b

investigações, e o governo con��
nuava com a corrupção", emendou.

l''''
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PANORAMA

POR ALEX BECKER_�__�i COMEx
I �cambra
I
I .

I Momentos brasileiros
.

E agora? Vivemos um momento histórico, temporariamente positivo, o
cenário econômico continua bem com .uma barreira de proteção ao que
ocorre ao sistema político, mas qual é a espessura desta proteção? Temos

J visto que o Brasil tem reservas .para pagamentos de todos os

[compromíssos de juros com a dívida externa do ano que vem, e mais

I parte do capital, sabemos que já atingimos a meta de exportação de 2005

I e acabamos de entrar em outubro. ·Uma variável que nos impacta merece

ser analisada: O risco país. '

O Brasil conseguiu atingir o menor risco pais desde 1997, porém perto de
outras economias emergentes ainda continuá alto. Alguns estudiosos

I
deste indicador condenam o alto índice do Brasil pela moratória que
tivemos a praticamente duas décadas atrás, mas o que não entendemos
são exemplos como à Argentina que tem sua moratória ainda "quentinha;

I porém risco pais muito similar ao nosso. Poderíamos ser mais

I questionadores em relação aos critérios adotados pelas entidades

I internacionais, afin,al' o risco pais impacta diretamente no investimento

I estrangeiro, que influencia a oferta de moedas que pressiona a política

I
do governo em relação à taxa de juros.
Outra dúvida que paira sobre a classe empresarial é: A política acaba em

I pizza? De todas as falcatruas denunciadas no governo sobre corrupção,

I má conduta, falta de étka, mensalão, entre outros nomes que. surgiram no

decorrer do processo, efetivamente só tivemos um deputado com .seus

I direitos políticos suspensos. O número de envolvidos foi gigantesco, as
I cifras maiores ainda e reformas políticas que seriam de direto interesse do

I meio empresarial ficaram em segundo plano.
E o que o governo pode fazer pelo câmbio? O Banco Central iniciou um

I processo de compra de moeda estrangeira para aumentar a demanda

I para
elevar o valor da moeda, mas o mercado está confiante na estrutura

econômica e esta interferência não gerou resultado. Acredito quea única'

I forma de aumentara cotação do dólar. seja baixar a taxa de juros, para

I diminUir a rentabilidade dos investidores estrangeiros, para que eles

posicionem seu capital em outra economia. I

Será que o 'cámblo é real? É percebido em razão de comentários do meio,
que ninguém, ou pelo menos a esmagadora maioria das empresas não

esperavam que o dólar chegasse a um nível destes. Porém não quer dizer
que ele seja irreal, acredito que ele esteja em sua condição mais sólida,
mas é 'claro que o alçance gradual deveria ser em um período maior de
tempo, para a respectiva adaptação das empresas, desde sua composição
da tabela de preços internacionais, bem como a identifiCação de insumos,

.

de produção em outros paises.
Cabe ressaltar que em períodos de Real valorizado a importação de bens
de capital, para o desenvolvimento da competitividade produtiva e

aquisições dematérias-primas internacionais, faz a diferençaem estratégias
.

de custos e desenvôlvimento 'sustentável.
.

'." ,.".� -

t.,·'"' "'l.� �., �

�
,

'RÉG�LAMENTAÇÃODESALVAGUARDASCHINÉSASSAIRÃO EM BREVE,
PIZFURLAN

.
.

Depois de se reunir, na semana passada, com o secretario de Comércio
.

Chinês, Bo Xilai, em Pequim, na China, o ministro do D�senvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, anunciou que os dois
decretos regulamentando as salvaguardas especfkas para ii China serão

publicados em breve. A partir disso, as empresas e os setores que se

sentirem prejudicados podem entrar com seus pedidos no departamento
competente.Eu deixeimuito claro ao ministro do comércio (Bo Xilai) que
nós estaríamos tomando as providências legais para ferramentar o que é
de direito nosso; disse Furlan.
Furlan .dlsse ainda que os dois governos ficaram de trocar propostas
escritas, com base do que foi negociado,"para que possamos afinar nossas
posições e a partir daí marcar uma próxima reunião':O ministro lembrou
que no mesmo dia da missão, a China reunia-se com os Estados Unidos

pela quinta vez para discutir o mesmo assunto, sem a definição de um
acordo. Ele reafirmou que as negociações com os chineses caminharam
mas não foi possível chegar a um ponto final. "Houve um caminho
burocrático que já foi percorrido e a minha expectativa é que em outubro

já teríhamos essa publicação; comentou.
EXPORTAÇÓESBRASILEIRASULTRAPASSAMMETADEUS$112 BILHÓES
EM 12MESES
Mais uma vez a balança comercial brasileira supera as expectativas e, no

acumulado dos últimos doze meses, outubro de 2004 a setembro de 2005,
as exportações brasileiras atingem US$' 112,917 bilhões, valor acima da
média estabelecida pelo governei em todo ano de 2005. "Estes números

c?mprovam que ocomérdo exterior está e continuará de vento em popa;
ressaltou o. Secretário de Comércio Exterior, Armando Meziat.
De acordo com o secretário, no mês de setembro o valor exportado (US$
10,635 bilhões) foi recorde para o período.Com esse valor, um dos maiores

já alcançados em setembro, o Brasil atinge o segundo maior saldo positivo
(exportação menos importação) da história, US$ 4,329 bilhões, perdendo
apenas para o superávit de julho de 2005.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
.'

sugestões e críticasparanosso e-mailcamb;a@portalcambra.com.br.

Alex Becker é Diretor de Negócios da Câmara de Negócios Internacionais
- CAMBRA, Pos-Graduado em Gestão de Neqócios Internacionais e

Professor doCurso de Administração de Empresas e Comércio Exterior.

.-mail: alex@portalcambra.com.br

da Fiesc reclamou que aUnião "não ,

vemhonrando" comocumprimento
da LeiKandir, pela qual é obrigada a

ressarcir os Estados nos mesmos

valores que estes deixaram de
arrecadar com a desoneração do
ICMS das exportações,

'

O governador Luiz Henrique
disse no seu discurso que nos anos

de 2003 e 2004 o Estado deixou de
arrecadarR$ 3 bilhões com o ICMS
e que deveria ter sido ressarcido em
R$ 1,5 bilhão, conforme manda a

Lei,de 1997. "Mas sórecebemos Rf
240 milhões e tivemos que liberar
aindamais R$ 50mílhôes para aliviar
os exportadores, dinheiro este que
deixou de ser investido.em obras de
base naSaúde e naEducação". Para
ele, as empresas catarinenses se

, esforçam para exportar cada vez

mais. "No entanto, elas vêm sendo
. punidas por sua eficiência pelo
Governo Federal". ,

Para o presidente da SC
Parcerias, Vinicius Lurnmertz, que'
fez parte da equipe que elaborou a

Medida Provisória, com este

programa o. Governo está

capitalizando a economia e dand�
fôlego para que as empresas
continuem a trabalhar. "SãoR$ 500
milhões que vão entrar. Esta foi uma
alternativa criativaque vaibeneficiar .

a economia. No entanto, .mais

importante que este 'lànçamento,
será a implementação doprograma",
ressaltou .'A Medida Provisória

aguarda agora a aprovação pela
, Assembléia Legislativa.

Na entrevista coletiva à
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ECONOMIA

Luiz Henrique assina decreto
e favorece economia estadual

... Medida injeta RS 500
milhões na economia
de se e deve gerar 10
mil empregos

FWRIANÓPOLIS (CNR/ADI) -

Decreto assinado ontem na Fiesc

pelo governador LuizHenrique vai
equilibrai a contabilidade das

empresas exportadoras, injetar R$
500milhões na economia estadual
através do Programa de
Desenvolvimento do Estado de
Santa Catarina (Prodec) e gerar
cerca de 10 mil empregos. O
document� assinado na presença
dos industriais regulamenta os

procedimentos de uma Medida
Provisória enviada à Assembléia

Legislativa' autorizando a

transferência de crédito do ICMS·
de exportação para o Pr�dec. A
iniciativa possibilita a redução do

.

estoque de créditos de exportação
acumulados e a exclusão de débitos
decorrente dos contratos doProdec.
:'0 governadorusou à criatividade

para encontrar uma solução única
no País para aliviar os exportadores,
ao mesmo t�mpo em que gera

emprego e renda", disse opresidente
da Fíesc, Alcantaro Correa.

Para Corrêa, o evento na sede
da Federação foi "um fato histórico".
"Mais uma vez o' governador
surpreendeu, resolvendo, �m
problema que ele não criou, mas sim
o'Governo Federal". O presidente

Marisol ganha Prêmio SESI
,

,

de Qualidade no Trabalho
DA REDAÇÃO - O Serviço.

Social da Indústria de Santa
Catarina entrega hoje o Prêmio
SESI de Qualidade no Trabalho,
fase estadual. A iniciativa, que
está em.sua décima edição, tem
o objetivo de valorizar as ernpre
sas que' adotam práticas de

gestão que proporcionam quali
dade de vida aos colaboradores e

adequadas condições de' traba
lho. O evento será realizado às

16 horas noComplexo Esportivo
Bernardo �erner, onde serão

apresentados os casos das em

presas premiadas: Marisol (gran
de empresa)" ]ofund/Fremax
(média), Gremayer Equipamen
tos Eletrônicos (pequena) e

Carbonífera Rio Deserto - divisão,
laboratório (microempresa).
,

As emp;esas foram avaliadas
nos seguintes aspectos: intro

dução de processos inovadores na

gestão de melhoria

constante na qualidade de vida
do empregado, aumento da

produtividade e competitividade,
melhoria, da qualidade no

ambiente do trabalho, valo-'
rização das relações interpessoais,
satisfação do cliente interno e

crescente investimento no

capital social.
O processo de avaliação

I
considerou questionário' de
avaliação da empresa pelo'
empregado, questionário de
auto-análise da empresa, relatório
de visita técnica à ernptesa
realizada pelo SEsI e

documentação complementar
fornecida pela empresa para
auxiliar na avaliação da
existência de boas políticas. Em
dez anos, o PSQT revelou
diversas iniciativas catarinenses
voltadas à qualidade de vida no

trabalho, levando ainda algumas
empresas à disputa nacional.

, �

Govern,!dor assinou decreto que autoriza a transferência de crédítq.,
imprensa, o governadorgarantiu que
o E'stado continuará a ser parceiro ,

dos projetos que alavanquem o

desenvolvimento do Estado, e

adiantou ainda o lançamento de
'outros dois programas,Na sexta-feira

(7), o Governo apresenta urb,o
programa que oferece apoio a novos"
talentos e, no próximomês, o PróLS ,

,

Emprego, que através do Badesd)
oferecerá linha de crédito de até R$1
50mil para pequenas empresfls.

.-Ü

',c1
.(

J,C
Em 1997, a União decidiu desonerar as exportações do ICMS para
tornar os produtos brasileiros mais competitivos no mercado externo.:

Como a iniciativa penalizou fortemente os Estados exportadores, que,'
se viram privados de significativa parcela da arrecadação, foi criada, no

,

mesmo ano, a Lei Kandir, pela qual o Governo Federal se obrigava a,t
ressarcir os Estados nos mesmos valores que estes deixavam .deI.
arrecadar devido à desoneração das exportações. No entanto, o)
Governo Federal, não tem cumprido integralmente as obrigações')
previstas na Lei Kandir, transferindo aos Estados somente uma parcela
'mínima dos valores que deveria repassar. Além disso, a Lei Kandir,j
também concede às empresas exportadoras o direito a um crédito de'
ICMS junto aos Estados. Entretanto, em vista do ressarcimento apenas
parcial do ICMS que deixam de arrecadar, os Estados não dispõe de) ,

recursos em caixa para compensar integralmente as empresas.

.

APEVI iniciá venda de
."

espaços para a Expo 2006

.q

JJ

v

DA REDAÇÃO - A Associação
dasMicro e Pequenas E�presas do
Vale do Itapocu (APEVI) iniciou
a comercialização dos espaços para
a Feira de Negócios do Vale do

Itapocu, que acontecerá de 16 a

20 de agosto.
O evento foi apresentado

durante a plenária da ACI]S e

APEVI, na segunda-feira, pelo
vice-presidente da entidade,'
.Márcio Silveira. Segundo ele, a
iniciativa de realizar a Expo 2006
se insere na terceira diretriz

estratégica da APEVI, que prevê
"ações eeventos para o fortale-.
cimento da micro e pequena,

, empresa", salientando que a

feira multisetorial busca opor
"tunizar a participação do seg
mento no fomento ao turismo de

negócios.
"Temos umaáreade exposição

de 3 mil metros quadrados e 80
estandes para venda, de diversos

tamanhos, distribuídos pelos
pavilhões A e B, além da área

externa. Já iniciamos a comere
cialização e ,as reservas serão feitas
inicialmente para quem participoü
da feira anterior, que rem 'a

preferência, e depois do dia 14 d'�
outubro para as demais empresas
interessadas", informa Márcíé
Silveira. "I

A organização da Expo 2000
trabalha 'com expectativa dê
público regional de 25 mil pessoas
e negócios de R$ 5 milhões. 31

Os contatos e reservas d�
espaços devem ser feitos pelos fonés
(47) 275-7003 e 275-7024. AExpb
2006 é uma realização da APEVJ!,
com p�trocíni9 da �refeitura i
[araguá do Su1 e apoio do Jaragli\-a
do Sul Convention & ViSitot,l'Bureau, Centro Empresarial d€
Jaraguá do Sul e Associaçã'�

, 'w"Comercial e Industrial de Jarag�
d I ;4oSu. ,�

:)fi
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RECADASTRAMENTO

INSS deve atualiazar 20 mil
cadastros em Jaraguá do Sul

T0:ARIA HELENA DE MORAES

�,' ,

ti Processo começa
ê" novembro com

,. [etivo de evitar

qamentos indevidos
"
•

t- }ARAGUÁ DO SUL - A primeira'lo

�tapa do recadastramento .de

�eneficiários do INSS (Instituto
i4acional de Previdência Social)
I A • ,

começa no mes que vem e vai ate

?jim de fevereiro. Em Jaraguá do
S'ul,cerca de 20mil aposentados e

�nsionistas deverão ter seus dados
atualizados nas ágências bancárias
onde cada uin tem sua conta. O

q�jetivo do censo, que vai

r�cadastrar 16milhões de pessoas
em todo o país, é atualizar os dados
dos beneficiários e evitar

pagamentos indevidos. Segundo
informação do Ministério da
Previdência, atualmente a INSS
não sabe a idade e o sexo de 491mil
/

pessoas.
! O gerente geral da,Caixa
�conômica Federal, Warley
MarcosWeller, informou que 1.850

�egurados recebem os benefícios
na agência dá CEF e que, todos
berão avisados sobre o

�ecadastramento com antece-

dência. "Não há necessidade de
correr ao banco e nemmotivas para

preocupação", garante'. Os

segurados devem aguardar o aviso"
que será dado pelo próprio sistema,
quando for feito o saque. "A

mensagem vai aparecer na tela do
computador", explica. Ao fazer o
recadastramento, o segurado
deverá apresentar CPF e Carteira
d� Identidade ou Trabalho.
"Quem não possui CPF terá que
fazer", avisa o gerente.

Representante legal
Ao contrário do que aconteceu

há dois anos, quando o Governo
Federal realizou o último
recadastramento, desta vez não
será necessário que .0 "próprio
beneficíáriovâ às agências fazer a
atualização dos dados. O
recadastramento poderá ser feito
por um representante legal. Para
isso, basta que a pessoa indicada
pelo titular procure a agência do
INSS para preencher um cadastro,
apresentando CPF e Carteira de
Identidade (ou qualquer outro'
documento de identificação), e

um documento que comprove o

endereço de residência do titular.
Em pronunciamento à

população pelo rádio e 'televisão,
na última sexta-feira, o ministro

�endedor espancado no Chopp
plube espera investigação
L._ .

}ARAGUÁ DO SUL - O que era

para ser um final de festa agradável
na companhia dos amigos se

transformou em pesadelo para o

vendedor autônomo Agnelo
Marcarini, 27 anos. Ele foi
brutalmente espancado na

madrugada de domingo no

estacionamento doChopp Clube.
/II. violência dos agressores, cerca
de 10 rapazes, foi tanta queAgnelo
está no,Pronto Socorro doHospital
São José. Ele teve o nariz, a face e

Qmaxilar e dois dentes quebrados
li). pontapés.O rosto deAgnelo está
irreconhecível e tão cedo não

,p:oderá voltar ao trabalho porque
:precisa de cirurgias no rosto.
<co Ontem, já consciente, Agnelo
lembrou os fatos. "Saímos doChopp
�Q:lube por volta das 2h59 da
.manhã. Estávamos eu, minha

�sposa Elizete e mais um casal de

.amigos. No alambrado do

estacionamento estavam uns 10
rapazes. Quando passamos por eles,
um mexeu comminha esposa. Fui
tirar satisfações e todos vieram para
cima demim. Me chutaramo corpo
todo, mas o alvo foi minha

cabeça", contaAgnelo,'que afirma
não ter condições de reconhecer
nenhum dos agressores, mas

acredita que sejam menores de
idade.'

O boletim de ocorrência foi
feito no domingo pela esposa de

Agnelo, Elizete. De acordo com

ela, o marido não costuma se
, .envolver em brigas. O vendedor
comentou ainda que freqüenta o

Chopp Clube há muitos anos

porque os pais delemorampróximo
ao local. ''A.gora sóme resta contar
com a eficiência da polícia para

que descubram os agressores e

tomem as providências necessárias
em casos como est�,-.resume.

,!Àgnelo espera que a polícia investigue o caso e encontre culpados

Gerente da Caixa garante que todos segurados serão avisados

Nelson Machado garantiu que'
nenhum benefício será suspenso
sem que, antes o. INSS tenha
buscado de todas as maneiras a

regularização da situação dos
segurados. A segunda etapa do

r.t;ca.gq.stXÇ\m�nto ci�Y�I:á_ tt;! in(çi9
emmarço do ano que vem.

Empreiteira tem uma' semana

para entr�gar o Centro Vida

o local deveria estar funcionando desde o ano passado
}ARAGUÁDO SUL - O secretário

municipal d� Saúde, Alfredo
-Guenthet deu prazo de uma semana
para a empreiteira De Faria, de São
José, para resolver os problemas que
ficaram pendentes na obra do
Centro Vida, uma superestrutura
de R$ 1 milhão que já deveria estar
funcionando desde o ano passado.
De acordo com o secretário, a

última medição feita por

engenheiros da Prefeitura detectou
duas goteiras, problemas no painel
de controle elétrico e contaminação
na cisterna e caixa d'água.l'Caso a

empreiteira não fizer o serviço em

uma semana, vamos contratar outra

empresa e vamos descontar do que
eles ainda têm para receber", avisa o
secretário.

Ainda de acordo com o

secretário, a Prefeitura já tem o

dinheiro da última parcela - R$ 32
mil- porque a SDR (Secretaria de

Desenvolvimento Regional) ja

repassou para a administração
municipal aparte que cabia aoEstado.
Guenther enfatizou que nem ele ou

oprefeito vão receber aobra sem que'
a mesma ésteja devidamente
concluída.

OCentroVidafoiconstruído para
oferecer atendimento médico

especializado, mas até agora só
funciona no local o serviço de

odontologia. O local onde será
,

instalada a farmácia doSUS também
já está pronto para ser ocupado.
"Neste caso, só faltamesmo transferir
os remédios", afirma o secretário.

OCentroVida foiconstruídocom
recursos dogoverno federal, estadual
e municipal e deve oferecer
atendimento gratuito nas áreas de
otorrino, ortopedia" oftalmo,
cardiologia, angiologia, dermatologia,
neurologia, reumatologia, cirurgia
geral e'proctologia,

---i�CORREIO ECONÔMICO �.
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Pesquisa Sesi
A escolaridade do trabalhador formal brasileiro é baixa e a maior parte
(64,2%) ganha até três salários mínimos. Além disso, os homens são
maioria no mercado de trabalho com carteira assinada. Esses são os

dados da pesquisa "Perfil do Trabalhador Formal Brasileiro': elaborada
pelo Sesi (Serviço Social da Indústria).O levantamento -feito com base ;

nos dados da Rais (Relação Anual. de Informações Social) de 2003- .)

possui informações sobre nível de escolaridade, rendimento.do J ••

trabalhador, divisão por setores de atividade e regiões geográficas. )

Segundo a pesquisa, os trabalhadores que ganham até três salários ! '

mínimos subiram de 58,1% em 2001 para 64,2% do total. No entanto, l

a parcela que ganha mais de três passou de 41,7% para 35,5% dos'

empregados. A maior parte dos trabalhadores têm entre 30 e 49 anos
)

(52,1%). Outros 11,5% têm mais de 50 anos. S6 1% era menor de 17 �
anos.Os homens são a maioria, representam 60% dos 29,544 milhões.: :

r
j,
I

)

Irepresentam 55,9% dos
"empregados que 1

completaram o nlvel superior. , 'IE apenas 19,3% dos
,

analfabetos, contra 80,7%
dos homens.

Setores
o setor. de serviços é o que
mais emprega, com 31,7%
dos trabalhadores. O
comércio emprega 17,3% e

a industria, 18,1 %., Os demais
setores, como o agrícola,
empregam 27,8% dos
trabalhadores formais
brasileiros.

Mulheres
A escolaridade é melhor
entre as mulheres. Elas

Educação
No que diz respeito ao nível
de escolaridade do

empregado formal brasileiro,
26%deles têm o curso

fundamental incompleto e

16,4% completo. Conduíram
o ensino médio 29,5% dos

trabalhadores, enquanto
8,7% não completaram essa

etapa de ensino. No nível
superior, 3,8%tem esse grau
incompleto, enquanto
14,7% tem o superior
completo. Apenas 1 % dos
trabàlfiadórês é conslderado
analfabeto.

Comércio catarinense
Vendas até 20% maiores que

�

as registradas no ano passado :
devem prevalecer no

'

comércio catarinense em

(unção do Dia das Crianças. A
expectativa positiva é
admitida pela maior parte
dos empresários catarinenses
(34,3%) ouvidos por uma

pesquisa realizada pela
Federação do Comércio. Pelo '

menos 55% acredita que
venderá mais do que ano

passad, 33,5% esperam
vendas iguais e 11,5%
prevêem Um faturamento'
inferior ao de 2004: )

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Ganhadores dos 57 prêmios
da Jaraguá AM

1. Batedeira / Breithaupt - Dirce Tecilla •

2. Vale compras R$ 50,00 / Mannes Mat. Const - Elisandra dos Santos
3. TV5" / Breithaupt - Valdemiro Alvise
4:Aquecedor / Brelthaupt - Guilherme Nardelll (retirou)
S. Carrinho mão / Vidota - Vilmar Pereira da Silva (retirou)
6. Furadeira / Breithaupt - Gustavo Siberio Haidek
7. Edredon / Klearte - Adrlana Moreira (retirou)
8. Pr\ancha cabelo / Breithaupt -Deysi Tatiane Flor da Silva
9. Jogo Cozinha / Berlim - laís Scheidt
10. Rádio Relógio / Breithaupt - Taicel A . Souza

,11. Ventilador Teto / Santa Cruz - Sabrina F. de Lima
12. Churrasqueira / Verdureira Barra - Richard M. Farias
13. Liquidificador / Breithaupt -Ineita Jung
14. Fogão 4 bocas / Brelthaupt - Marilda Alves da Silva
15. DVD / Breithaupt - Valine Meyer Silveira
16. Bicicleta adulto / Brelthaupt - Noeli C. Gaudêncio
17. Ventilador / Breithaupt - Antonio Carlos Santos Correia
18. Vale compras R$ 100,00/ Kuckenhaus - Ingualdo Kreutzfeld
19. Secador cabelo / Breithaupt - J. Fernando
20. Churrasqueira elétrica / Breithaupt - Guilherme Solano de Souza
21. Jogo jantar / Breithaupt - Jair Alegre
22. Aquecedor elétrico / Fun. Muller - Larissa de Jesus Silva
23. Ar condicionado / Breithaupt - Gilberto Baldin
24. Bicicletainfantil / Breithaupt - Ricardo Friedemann
25. Prancha cabelo / kakulé - Rodrigo Adriano
26. Aspirador / Breithaupt - Jefferson Soares
27. M�quina digital / Breithaupt - Sonia da Cruz
28. Vale compras / Super Calçados - Cimara Schwarz Teixeira
29, Jogo de cama / Brelthaupt - Francine Ribeiro
30. Liquidificador / Rio Auto Elétrica - Cristina Kulkamp
31. Caixa de ferramentas / Breithaupt - Luciane Denck Scalvim
32. Escova Rotativa / Neuber _ Alexandre Venâncio Jansen
33. Cobertor / Breithaupt - Adolar Leier
34, Ane] de Ouro / Kuchembecker':' Jeuvair Jorge Felisberto
35. Barbeador Elétrico / Breithaupt- Rosana lehn
36, TV 14" / Breithaupt - Judite,Magneseli
37, Máquina fotográfica / Breithaupt _ João Antonio Oloy
38. Vídeo cassete / Breithaupt - Alfredo Kath
39.Telefone sem fio / Breithaupt - Kayuã Girardi
40. Despertador / Relojoaria Adolar - Elaine Demathe
41. Jogo panela / Breithaupt - Amanda Baumann
42, Bolsa feminina / loja cor da vida - Maria M. Holler
43, Jogo de talher / Breithaupt - Mariano Boing
44,Ventilador para carro / Papelaria Aguiar - Rafael João Tavares
45. Viveiro I JK Aqrop. - Abgail M. Oliveira
46. Aparelho celular / Breithaupt - Tânia Viebrantz
147, Vale compras / Açougue Mercado Esquina - Juliete dos Santos
48. Microondas / Breithaupt - Cleide Karloh
49. Disc Mann / Breithaupt - Guilherme de Oliveira
50. Cesta chocolate / Casa do chocolate - Marcilio T. Bonatti
51. Batedeira / Pingüim - ElemarBortoloti
52, Exaustor / Breithaupt - TerezlnhaP, F. Callani
53, Edredom / Breithaupt - Ana Augusta Demaréhi
54. Jogo estofado / Breithaupt - Anastácia Gesser
55, Par de brincos / Relojoaria Sasse - Nelcy Gaivão
56. Jogo de panelas inox / Mercado Kroeger - Evaristo Fe,ltão
57. Aparelho som / Breithaupt - Bianca C. R. Pianezer

I
_I
'/

/

!
,

I
I

, ,

I
1
I
i
I
:'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PAN'ORAMA

Falecimentos
Faleceu às OS:OOh do dia 94/1 O,a senhora Berta Marta Luiza

Klogel, com idade de 88 anos. O velório fio realizado na Igreja
Evangélica Luterana da Paz e o sepultamento no cemitério
MuniCipal de Schroeder.
Faleceu às 1 O:OOh do dia 03/1 O,a senhora Ida Eger Safanelli,
com idade de 99 anos. O velório foi realizado na Capela
Mortuária de Guaramirim e o sepultamento no cemitério de
Guararnirim.

. ,

Faleceu às 19:00h do dia 03/10, osenhor Rolando Becker,
com idade de 61 anos. Ovelório foi realizado na Igreja
Evangélica Luterana do (entro e o sepultamento no cemitério
do Centro.

'

EMPREGOS
o Sine de Jaraquá do Sul funciona na Rua Getúlio

Vargas, 577,Centro.Telefones 370-7896 ou370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

Pintor pistola emmadeira

____......,1••*&••••
Ajudante de padeiro ,

1I'II1BIIiM '

.
Servente de pedreiro 18 anos

....__
-

....

I"".-�""....,.,_---.EQIIB.rm.1I1I1
Jardineiro 20 a 45 anos Com experiência
.....................UI1.••_
Moto boy

.

20 anos. Possuir moto

···�I·_.-.�9-I-ílj-�-"""""'_---
Colocador películas 18 anos Com experiência
.................�"=ljm

_

Mecânico de carro 2 anos experiência
..-_,,_ ..,1i:íií_....
Vendedor externo Com experiência
1lJiilMW1M'18; 11M �'"""�""e]"'if4"".m.""._--''''_''''
Recepcionista de hotel, 23 anos

_

Trab. em Guaramiriní

.
__NHHII9........iiBl�mH9I1
Auxiliar de presa 18 a 37 anos Com experiência

• \

Costureira 20 a 40 anos Com experiência
____IIIIIIII__._�
Domestica 20 a 45 anos Com experiência
__ , ii.......RitllWiBlllfiBlll
Enfermeira (trab. em Pomerode) Formada grau superior'.

�

�iI.II••'·IIIIIII��II.1II
Diarista ','

_""h .,MIII•••••,ljj.�a•••1I
Vendedora externa

MIIIIJIIiij
Vendedora interna

. _

...._.......91...........
Arrumadora de hotel 20 anos Morar e trab, Guaramirim

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAM.RIM

Atuação dos Vereadores de Guaramirim nas últimas sessões,

LuizAntônio Chiodini Disse que na sua ida a Brasília acompanhou o trabalho
aos Deputados e.Senadores na elaboração das emendas que beneficiarão os

municípios, "Cada Deputado Federal terá R$ 3,500,000,00 e mais 20 emendas
para atender os municípios. Será importante nossa pressão política para que

E·
cluam o que cabeparaGuaramirim".
oãoDiniz Vick Colocou que na sua viagem a Brasília fOI possível salvar um
rojeto para o Saneamento Básico no município. "Conversamos com a

Assessoria da FUNASA e conseguimos recuperar R$ 100,000,00 que estávamos
perdendo por falta da entrega de um projeto no prazo, e com isso a nossa

População deverá receber estasmelhorias",
Marcos Mannes Apresentou o Programa Vereador Mirim. "O objetivo é
promover a interação entre a Câmara e as Escolas, e fazer com que os alunos
;entendam o papel do legislativo. O vereador Mirim terá ummandato de umano,
'vai se reunirrduas vezes por mês e poderá apresentar as suas reivindicações que
serão levadas para os órgãos competentes".
;AdUsonAndré Araújo (Ada) Solicitou que omunicípio reveja a possibilidade
:de cobrar das empresas Celesc, Casan e de telefonia porusarem o espaço público.
;"Eu acho que é de direito domunicípio, precisamos fazer um Projeto Lei para que
iestas concessionárias venham a contribuir, Eles danificam as calçadas e o ônus'
:sempre é domunicípio ". .

'

iOsni'Bylaardt Apresentou um Projeto de Lei que DeclaradeUtilidade Pública a
;Associàção de Moradores da Localidade de Jacu-Aço, "Essa associação foi
!fundada em 20 de março de 2002, e como muitas outras entidades do município'
,[preçisa receber esta declaração para que possa vir a receber as subvenções sociais
:do'estado e domunioípio".
;Evaldo João Junkes (Pupo) Esteve em Brasília edestacou o contato que fez
:com o FUNASA, "Nos atemos aos recursos de R$ 100.000,00 reais que estavam
:disponíveis no FundoNacional deSaúde. Com a nossa intervenção, oprojeto será
(viabilizado e vai servir para a construção de novos banheiros e saneamento básico
.para as famílias debaixa renda" :

_

;Maria Lucia da Silva Richard - Apresentou projeto que institui a

[obrigatoriedade da Temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no ensino
:médio das escolas municipais. "É importante'que nas nossas escolas trabalhemos
; esta questão de forma positiva, não mais da questão do escravo, mas sim a

! contribuição dopovo africano na cultura danossagente", '

•

l Jorge'Feldmann - Apresentou indicação solicitando ao Setor de Obras. do
'município que faça o término da implantação de esgoto sanitário na Estrada Jacu
!Açu."O esgoto está correndo a céu aberto pela estrada, e commais cem tubos será
.possível concluir a obra, ajudando aquelapopulação que está sofrendo com isso",
i Alcibaldo German - Falou da reforma da Escola no Bairro Caixa D'água. "A
; prefeitura investiu R$ 74,863,00 reais. O educandário abriga hoje 134 crianças e
, num curto espaço de tempo irá se transformar em Creche, pois ao lado está sendo
: construída a nova escola, A comunidade está satisfeita com a administração que.
; está investindo em educação".

. _. "

,
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sa SEMANA DA COMUNICAÇÁQ

atualmente os profissionais da área
estão apenas recebendo o que se

pressupõe ser a vontade damaioria
e as Faculdades têm sua parcela de
culpa. ''A relação acadêmica ficou
muito b�rocrática. Perdemos o

conceito da evolução. Precisamos
voltar a estudar Psicologia"
Antropologia e outras disciplinas das
Ciências Humanas", avisa Vieira,
que tem uma experiência
profissional de muitos anos nas

maiores agências de publicidade do
Brasil. ,

Usando' como exemplo o,
plebiscito/sobre o desarmamento, o
publicitário enfatizou a necessidade
de termos critérios .próprios de
reflexão e decisão. 'Incentivou á

público a buscar desafios nos

assuntos sérios e em raciocínios
complexos. "Temos que exercitar

nossa liberdade em relação a própria
interpretação da vida", ensina
Vieira, citando a frase do filósofo
grego Sócrates que, ao ouvir do juiz
que estava condenado à morte,

respondeu: "O senhor também".

Depois da palestra de Stalimir
Vieira foi a vez do gerente de

foi invadida por um bandido que
arrombou a porta da frente. Da'
casa o bandido levou uma televisão
14 polegadas.

O agricultor J.D.B., 27 anos,

registrou Boletim de ocorrência
ontem na Delegacia de
Guaramirim. Efe caiu no golpe

� ,
-

Palestrante salienta necessidade>
-.

de aceitar desafios para crescer .)

vo
,

Publicitário StalimirVieira falou ontem na 5" Seman�;da Cbrt:l�nicaç��ú�
Marketing da Colcci, Edínho Núcleo çJ,e C9m'utii;�Ção,' Pmilty'1
Vasques; fálar sobre O sucesso da Tavemard, estima que cerca de�)
empresa. Hoje, o evento prossegue '1.200 pessoas participem- coÍff6:[
com a palestra do presidente do ouvintes da 5ª' Semana da
Conselho Executivo das Normas Comunicação d'úi�nte tod� �f;
Padrão, PetrônioCorrea, seguida da evento, que começou �a: segunda>b
apresentação do caseLilicaRípilica, "

feira. De acordo coIii:Tavern:atd,1J11
apresentada pelo diretor de é prov�r' aos e�presâri�sl;)?
markéting da Marisol, Giuliano estudantes e profissionais.daáréâtl
Donini. .que "a propaganda ainda,é'a almacf

_ I

'L' O diretor de associativismo do "do negócio". .i«:

�����������������������������������������������������'©
1 ;o.•

'>Jb
- )i��)
,J:r. ,-� �,I rs " :

do "achadinho" e perdeu cerda:(� em Guaramirim, ria 'Rúa 28 it}f
de R$ 1,600. No. golpe' dg;,' Agosto, teve a vitririe <;J.�epractJ
achadinho,.os bandidos finge.� ,', ,�,��rto:darr:eia-noitedeQnteT'Ú�
que perdem-dinheiro e voltam. tizlnho contou à polícia que

ô'

oferecendo recompensa, mas .

.

bandido jogou duas vezes um�
pedem umagarantia, n��t�caso, pedra navitrine antes de conseguíj
a: carteira. . ,,�' .

�nólirar na verdureira, de oIl�k
, ,

AYerdureira do Brito também futtóu R$ 30.
' ,

" '". "
.

.

;;�1

Ocorrências Policias: idosos ameaçados e furio

I.

.

Toda nua
Daniella Cic�relli anda dizendo aos mais chegados que dec'idiu
posar nua. A ex-Ronaldinha só não gosta de comentar o valor de
cachê. Por qu� será, hein?

-

Vacas gordas
A Record está aproveitando os últimos dias de Raul Gil no ar. No

.

sábado, as chamadas da programação da emissora triplicaram nos

intervalos de Raul. Não era para menos. Ele deu picos de 14 pontos
no Ibope, empatando com a Globo, que exibia um filme de Van
Damme:

BangBang
. "

. \'
� ,

Escrita por Má�io Prata, Bang Bang estreou segunda com média de
36 pontos de audiência, segundo prévia do Ibope. Hoje, cada ponto
no lbope representa 49,S mil domicílios na Grande São Paulo. A
novela teve.um desempenho melhor do que a sua antecessora, fl.
Lua Me Disse, de Miguel Falabella, que obteve 32 pontos de média
em seu primeiro capítulo.

I .

Dáta
RaulGil estréia seu programa na Band dia 13 de novembro, um
domingo. Se não mudarem nada até lá, claro.

Audiência
Com o fim do "Cidade Alertajda Record, o público que curte

programa policial foi para a Band. Datena, que dava dois pontos no
lbope com o "Brasil Urgente'; fechou setembro com 4,5. Muitas ,

vezes encosta no "Farnily Feud'; de Silvio Santos, corri picos de 8,5.
i

Barraco
A Justiça autorizou a polícia a arrombar a Rede TV! e a Embratel

para cortar o sinal da emissora caso o canal continue descumprindo
ordem judicial de não exibir os jogos da Liga dos Campeões da
Europa, cujos direitos são da TopSports. A Rede TV! não se

pronunciou até o fechamentc da coluna.

-: ��'._'�'-"

ELlS BINI

.... Publicitário
StalimirVieira
falou ontem, sobre

.

liA Imagem da Marca"

JARAGUÃ 00 SUL - Com um

convite à reflexão o publicitário
Stalimir Vieira abriu a primeira
palestra da segunda noite da 5ª
Semana da Comunicação, que
prossegue até amanhã.no Centro

Empresarial deJaiaguá do Sul. Esta
é

.

a segunda vez que Vieira

participa do evento como

palestrante, "mas, desta vez, não

vou fazer ninguém rir", avisou,
logo no início da palestra. Este ano,
Vieira abordou o tem "Cons
truindo Percepções: A Imagem da
Marca".

E construir positivamente a

imagem de um<:lmarca é.tarefa que
deve ser feita tendo como base, o

_

conhecimento, que leva à reflexão
e apartir daí, surge a irispiração.Na
avaliação . do publicitário,

JARAGUÃOOSur/GuARAMIRIM
A Polícia Militar atendeu na

tarde de ontem um assalto na

Rua 25 de Julho. O casal de
idosos foi ameaçado por um

homérn com uma tesoura. O
bandido levou R$ 120.

No RibeirãoCavalo, uma casa

Ilatt!na X Band
José Luiz patena (foto) perdeu .0 'processo trabalhista que
movia contra a Rede Record. No processo, o apresentador
pedia o reconhecimento de vínculó empregatício por parte da '�.,

Record, além' de indenização por danos morais. A decisão se '

deu em segunda instância e alnda cabe recurso, Datena, que' ii,

preferia receber seu salário como pessoà jurídica, m'

"beneficiando-se da alíquota menor do imposto de renda e do 'i['.:
abatimento de despesas, não pode ,renegar o rnesmp contrato 'l,r'�,
par/a ter reconhecido o vínculo. empregatício coma e�rssÓra' i�1�
onde trabalhava'; concluiu o processo. Para Datena, embora. .:(0

.

tivesse assinado contrato de prestação de serviço com a !r.)i
Record por meio de .sua empresa, sua relação com a emissqra ",

tinha todas as características de contrato regido pela _ . , (>{I
Consolidação das Leis dó Trabalho' (CLT), como o recebimento

11\
de salário, a pessoalidade e a subordinação. Como a 54" Vara
do Trabalho julgou o processo procedente em parte,
reconhecendo a relação de emprego, mas negando ao
reclamante o direlto a

.

algumas verbas, tanto o

jornalista quanto a

Reçord recorreram da

sentença ao TRT-SI'. De
acordo com o juiz Sérgio
Pinto Martins, relator do
recurso no tribunal,
Datena "não é um

trabalhador comum.
Tinha ciência'da forrri� de

contratação e não é uma

pessoa sem instrução
. que não entendeu 'a
forma da contratação,
além do que recebia'

retribuição em valor
considerável': No'

processo, o jornalista
informou que seu último
salário foi de R$ 200. mil.

I!.
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DE VOLTA

franltlin,fa�'Q primeiro treino
.

.

'.
.

,

depois da volta para a lVIa�""ee
Regional Jasc
Ás disputas para a fase estadual dos Jogos Abertos começaram em

Rio do Sul. As equipes jaraguaenses já entraram, na briga pela vaga.
. Ontem, duas vitórias. O futsal feminino venceu Joinville por 5x4,e o
futebol de campo masculino bateu Timbó por 2xO. Hoje a

programação dos times da cidade é esta: o bolão 23 masculino
enfrenta Blumenau de manhã e Joinville no final da tarde. Asmeninas

do futsal jogam às 11 h contra Agrolân�ia. O handebol feminino
enfrenta Joinville e o masculino espera adversário. E o vôleimasculino,
tem dois jogos: 1 Oh 'contra Itaiópolis e 2Qh30 contra Rio do Sul.Vale
lembrar que de cada modalidade, apenas urna cidade se classifica.

J��IMAR PIVATTO

,,� "

'j

;'ol�irô já' está
',( ..�

. ; ,'.
'" - .':

":trito;cp:i3�,a 0,
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Tabela
o Corinthians tem mais 15

jogos pelo Campeonato
Brasileiro. Destes, oito serão

na capital paulista, um em

São Caetano do Sul e o
clássico contra o Santos terá

que ser realizado novamente

na Vila Belmiro. Estranho esse
,

favorecimento, justo na reta

final da competição. Justb o

time que tem a maioria dos

jogos transmitidos pela TV. E

justo o time que foi o maior
favorecido com, a anulação
dos jogos. Bom parar para
pensar.

Protesto
Os torcedores do Fiqueirense '"1

1
Iprometem protestar nas

arquibancadas do estádio ,

Orlando Scarpelli, hoje, no
jogo contra o Botafogo .

Insatisfeitos com a anulação,
da vitória do time catarinense
sobre o Juventude por 4x1,
partida em que o árbitro
Edílson Pereira de Carvalho

I) I
I I

,

I

I
�!
t.1
�;, I
'I

�, I
::. I

,

:;j"'1
anunciou 'que irá ao jogo c I
'conlhtca o Botafogo vdestfid.O de ':.';:1pa aço e carregan o arxas

<
contra a decisão do STJD.

Engrossando
' :" I

resolvidas., que aprender mais a saída do gol, promissos pelo Estadual, o Sul- Mais quatro clubes se Novo dono
I"Tanto eu como ele (Cacá) pois o contra-ataque é uma das Americano e logo em seguida já tem juntaram com o Figueirense A montadora japonesa Honda .

I
temos personalidades fortes.Mas é principais jogadas em quadras d�ste osJogosAbert�. Estamos compouco ereevnegrtreOrsasaafanmUlaoça�OordoOPSa1ra1 adqu iriu 100% das ações da :,',: Imelhor a gente ser sincero e tentar tamanho". tempo para treinar", disse. Ele disse BJ\R, equipe pela qual o
resolveras problemas do que passar ParaMarcosMoraes, ter trêsbons que a comissão está estudando uma jogos do Brasileirão apitados brasileiro Rubens Barrichello ,.: I

por uma pessoa falsa. Logo depois goleiros não complica na hora de forma de mandar alguns jogadores por Edílson Pereira de ' irá disputar o Mundial de F-l ' I
/ ,/ /

al "F'
'

'f' il istod
' '

d 'E di' Carvalho. Além do time em 2006, e terá sua préprla '

:.11,que Sal, Ja conversavamos por, , esc ar ica até mais ác .pois t os para os Jogos 0 sta ua e outros I
' '

"

I r
' catarinense, Internacional, equipe na próxima :�. 'Ite erone. Divergências sempre são bons profissionais. Sempre ficarem treinando. O próximo Cruzeiro, Santos e Ponte temporada. O anuncio da . I

existirão em clubes grandes", trabalhamos com o sistema de compromisso da Malwee é amanhã, �i
Preta defendem que cada compra aconteceu ontem, , I

comentou Franklin, que também revezamento então não teremos este às 20h30, contraChapecó no Parque partida deve ser analisada durante uma coletiva de Icomentou sobre a exp�J,1i�)'lçi;;t' que " ;,' tipo de pIoblem@", Marcã() também � ; Ma).wee,..Q\lr���ajperti�a;seJ;á feita separadamente. IS50 vai dar Jm prensa', em Tóquio. ' ,

viveu no futsalitaliano. "Láarnaioria comentou sobre a próxima rotina de a entregue das faixas de campeão I muito parlo pramenqa ainda.: " ,," julimar@te'rra.cóm',br:idasquadraseram '40x\W,e' éu tive; jogos dá';�êíliipé;'!';rémo�' 6s;'cbm�;1 da trg-acNa'Cíoii.àLr·? (:,,",).r ">' n. í ,," 'c, ,,» ". �.', "':, I
-------------�---;;I
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i }ARAGUÁOOSoL-Deix:>is,deuma
t$nporadano'futsal italiano, o goleiro
Ftanklin fez o primeiro treinono

dinásioWolfgangWeege depois do

,SI'
certo.com aMalwee. Junto com

o ,:�t;r�� tog,adores; fez_ap��as um
, ,WilslCO e musculaçao, Ja que o

, ,:: ,vemde umamaratonadejogos e
s�:��epara para outra. "Apesar de ter
fiélkhquatro anos aqui,me senrium
�wefora d'águahoje, mas nada que
o�mpo possa mudar", confessou
FfWlldin.

"

\

fi 1 OjQgador disse que, quando saiu,
nâo pensava em voltar para Jaraguá
do-Sul, mas quando recebeu a

proposta, pensoumelhor e conversou
CÇ>,Jillbastante'com adiretoría e com a

�paraacertaroretomo. ':.-\scoisas

�i1Sque eu passei aquipesarammuito
nadecisão, até porqueminhamulhe�
édaqui,Acho que nada é por acaso",
disse Franklin. Sobre as divergências
que teve comodiretorde futebolCacá I

Pavanello, quando se transferiu para a
Itália,. o goleiro' disse que ijá .estãov

declarou não ter consequido
manipular um grupo de
torcedores do Figueirense

Franklin fez ontem à tarde o primeiro treino e reencontrou os antigos amigos da Malwee

:equipes da região dominam a canoagem em se
Mafra conta com novo prédio
para Deleoacia de Polícia.

1ÍL }ARAGUÁDOSm/GuÀRAMIRIM/
sdimOEDER .: As três equipes da

região qUI:! disputam OCampeonato
Catarinense de Canoagem
Velocidade estão na liderança da

dompetição. Na ponta está a Bio
I,

lRadical, de Guaramirim, com 271

�ontos, seguido pela Ascan, de
$chroeder, C,0m 211; e do Clube
*entucky, de [araguá do Sul, com
t 15. Nopró�tmo domingo, em

Timbó, acontece aúltima etapa do
4ampeonato, tom início às 14h)'l0

fioBenedito. ,

"

'

i Individualmente, os ,ãtletas "

também vêm fazendo bonito, Das
sete categoriasdisputadas, trêsjáestão'
I f: d finídosoara ", Canoístàs da região brigam pelo' título no fim-de-semana
fOmos troféus íefini osparaa região, ,

e em todas que restam têm canoístas '

ao Vale do Itapocu brigando pelo
�tulo geral.Cada cidade já tem'um

\ primekofugar;defihido. Eduardodos
pantos, daBioRadical, conquistou à

'

�ai:egoria infantil, José Herbert

freitas:;2d()�,Kentutky, venceu a

SêniorêAdilsorlPOI]1I1let�ning;'dà ,

!

•

Novo prédio da Delegacia
Regional de Polícia de

Mafra é construído com

investimento do Estado em

Na: categoria Menor, Nicolas
D�aite Trindade (Bio Radical) está

,

na liderança com 29 pontos e briga
pelo títul� çom Maicon Wilwei:t'
(Timbó). Na cadete,a disputa está

entre três atletas: Fábio dos Anjos
(Bio Radical)', Paulo Cristiano da
.Costa e Evaldo Varela (ambos d� ,

:AOCan).Mesma sínraçãó viv� a júnioi;

onde Anemio Cattoni [r, (Bio
Radical) tem 20 pontos, seguido por
João daSilva (Guaramirim), com 19
e André Zickur (Timbó) _com 16.
Entre àsmeninas, ,o duelo será entre
ArianaCalúHarbs (Timbó), Géssica

, Janesck (Blumenau) e Ana Paula'
da Costa (Ascan), com 15, 13 e 10

pontos respectivamente.

cpl1mache.r promete ser,mais competitivo
,� �.'

o Governo do Estado, por meio da Secretaria Regional de Mafra, já aplicou
R$ 34,7 milhões no desenvolvimento da região. Na área da segurança pública,

, úm impÇJrtante investimento foi a construção do prédio da Delegacia Regional de
Polícia de Mafra. Com um repasse de R$ 500 mil, a unidade agora conta com,
1,3 milmetros quadrados de instalações amplas e modernas. É o Governo de Santa
Catarina constn,ândo segurança e melhorando Q atendimento ao cida�ão.

: DÀJ�,EoAÇÃO-Opiloto;UerUão' ,Schumacher aproveitou a

�e F-I Mlchael .Schumacher, da' " opórtunidade para dizerque se sente

!Ferrari, afirmou que a :e§.ét.J,deria, cwrioso para ver como será o

�talian,á 'vóltará <loi gtând'es rendimento da,Ferrari nas ,dua;;
imomene6S:erri2006e'quede'V61tará' (ilrimas 'corridas da temporada:
lalutat,�lptlt;li16;."NãomeG�3t:ér\ "Freqüentemente acontecem

Ide�rqbe-is.t6,�ãb ciClos, e quepã? ',i mudanças notáVeis no rendimento
Idevemos "fí�ar' com, 'medo: 'aolongodeumatemporada,eagora
iEnfre�talXlqs"�m n�ve desà{io;, pode repetir-se, mas não podemos
:par�gQ d'aópdsiç�bbaixlna quÚ'" ,forçar as coisas, Simplesmente,

:estam��í'p1Íri;rÍlt,âr�6utr�,;Ye,z pélo; .:, "-tentaremos fazeromelhor possívelno
!títulono pr:�xiIúQ;:in-6"; �ed:atD\i'ô '.,

'

Japão",
Iheptaf�B��?!ql�;f�t�gÔti�ÇlO,$�t�(.", : ,,� opiloto alemão esteve treinando
!(j)fk:ial'd�'F€rr'ail:

.

:' "," com o F-2005 durante dois dias na
L_:_:

.

semana passada no circuito francês
, de PaulRicard, sobretudo para testar
os pneus Brídgestone que utilizarão
nos dois últimosGrandes Prê�os da
temporada. Na atual temporada,
Schumacher ocupa'o quarto posto
na tabela de classificação, empatado
em6OpontoscomdcolombianoJuan
Pablo Montoya (McLa,ren). O

, brasileiro Rubens Barrichello,' seu
companheiro de equipe, está em

sétimo.Aequipe itàliana tem espe

ranças emmantere terminar oMun
dial deConstrutoresem terceiro lugar

secretaria de Estado da
segurança Pública e
Delesa doCidadão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Trocam alianças
nesse sábado dia

8, Daniela e

Adinilson, filhos
de Erica e Nelson
Lemke, Iracina e

Wilson Georg. A
cerimônia religiosa

será na Igreja
Cristo Salvador.

Felicidades!

.. ! A.I'\lJVERSAmAN1�S
°23/9°
Stela de Miranda.

°111'0°
Estelita Farias de Miranda

°2/10°
Nicado Gonçalves
Sandra Regina Rosa

, Sueli Simone Baumgartei'
Guilmar Steffens
Livins Ehnke

Adrlana Schwirkuski
Paulino Pedri

Angelo da Silva

Rósângela Sebastiana
Karin C. de Paula
Paulo Francisco de Souza
Valentin A. Kern

°3/10°
Nilo Simm
Odirlei Siewedt
Mardelli I. H. Neuber
Maria J. L. Franzner
Marlice Bartel Steffens
Elemar Baumann ,

Diego A. Flor da Silva

,
Jane Vanuza Keunecke
Bonatti

· Elvira Demarchi
Marli Franke Siewerdt

.. Franciela A. Leitempergher
Claudete Leithold
Roseli Junkes
Iracema Holler Schulle
Ana Clara Schmitz .

Dorilda Coelho Hoengen
Sandra Marcela Dalpiaz
Jung
Sonia .Sandra G. Alves
Marlete Naiberg

°4/10°
Nilton Bertoli
Jainir Baumgartel

.

Marcos Roberto Gascho
Gilda Valentín
Matheus H. Horonqoso
Tânia Becker Fodi
Azenir Parma
Maria Irene Gerent Poffo
Maria Henriete M. Patrício
Mauricio A. de Almeida
Jaelze C. Gonçalves
Francisleine Z. Bigaton
Vanderlei Hruschka

·

Milton Menslin
Maiko Luis Kopsch
Calos Alexandre Lensers
Francisco Koslowske
Willian Marcel Torezani

°$/10° r

Rosilene Fernandes
Riti Bento Raimundi
Elfi balpiaz
:Leandro Rogério de Souza
José Oríbio Moreira
Fábia Beatriz B. Miranda
Soraia Volkrnann
Vivian Behlinq

.

Winni Puttjer
Norival Pacheco

· Reqlane Berlando
Elisabeth Wolf Felippi
lve Mathias
Bianca Spezia

,
Fernando Schulz

Milrina Goppi
Silvino Winter
Hilário Kanenberg'
Jeferson Sardagne

ô6/Ú>0
Janice Nasato

Thiago Cali

1
"

Alérsia Utpadel
Bertoldi

aniversaria dia 8.
Parabéns do

.

filhote Henrique
e do esposo

Airton

Andréia Rohling aniversariou
dia 22/9. Felicidades é o que
deseja lolanda, Lika e Michele

Cezar Alexandre Hardt

Hildegard Rietter
Aristides Engelhardt
Ernesto Hening
Amanda Luiza Bortolini
Evanilde N. Steilein
Maísa Borchárdt

07/10�

Agueda V. Beckauser
Dirceu Deamthe
Darci Arnaldo Buchmanri
Deise Becker
Leonida Pereira
Bruno Behlinq
Wilson Edson Schneider
Josemari Franzner

Egon Elmo Losch

°S/10°
Maria Kohler Bartel .

Roselene Zanella
Curt Linzmeyer
Roberto Billy Theilacker
Luciano Richter
Aliane Karsten
Rosival Buettgen .

. Celso Rangel
Vilson Borchardt
Fabiane B. Turquetti
Aline Gabriela da Silva
Marcos Beltramini
Maria Alvacir' S. Konell
Aluína Priebe
Rafael da Silva

.

Elton John Hoffmann
Roseli Tomelin

Felype Y. Nunes
Raissa Lebrão R. de o turci
Kathia Regina Emilio
Poliana Maiochi Pires

Rômulo de Queiroz comemorou seu

aniversário dia 28/9. Felicidades do
afilhado Julio Mathias, da esposa Maiza,
e dos filhos, Julio, Mario e Juliana

No último dia 25/9, Franciné Rux

completou aniversário. Parabéns da
lolanda e Michele

QUARTA-FEIRA,5 de outubro de 2005 ICIn33IO'lX••gule.

Completou
idade nova

no dia 1,
Eloísa Polia
Marcelino.
Parabéns de
seus

familiares

Grace Jane Pradi e
Ivonei Feiler

casaram no último
dia 16/9, na Igreja
Nossa Senhora do

Completa 80 anos no

dia 7, Alvina
Waldow da Silva. A
neta Viviane e os

familiares. desejam
felicidades

Lucio Stein recebeu os

cumprimentos, na última. sexta-feira,
dia 30/9 pela colação de grau no Curso
de Adrninlstração pela Unerj. Sua
esposa, familiares e amigos desejam
sucesso, felicidade e realização

-

Rosário. Após os

convidados foram

recepcionados na

Armalwee

Regis Augusto
Schimanko
comemorou

idade nova dia
25/9.

Homenagem da

esposa
Alexandra que

manda os

parabéns

Aniversariou dia 2, Rosangela
Tainete Sebastiang. Parabéns
da filha Karnili e do marido Jairo

Martini

Completou 15

primaveras na última sexta
feira (30), a jovem Anaísa
Duarte. Parabéns -.,

dos familiares e amigos

No dia 28/9, Pricila '

Wackerhage comemorou

idade nova'. Felicidades é o que
deseja o esposo Cláudio e o

filho Felipe que a amam muito

Inacia Costa

aniversariou dia' 2.
. Felicidades dos filhos e

familiares. Parabéns!

Michele Sâmara Kanzler
colou grau em Comércio
Exterior no dia 16/9.

'

Felicidades e sucesso é o que
deseja toda a sua família'

1'•.
'

BOAAÇÃO
Alunos doTerceirão da Escola de Educação Básica Roland Arold
Dornbusch merecem parabéns. Coordenados pela aluna Karin
Fiamoncini eles organizaram venda de lanche na escola para
arrecadar fundos para Apae. O dinheiro vai ser utilizado na

compra de fraldas, talco, leite em pó e àchocolatado, Doações:
2750128, com Karin.

.

BAILE
Nesse sábado dia 8, Baile da Garota Euclides da Cunha 2005.
Animação da Banda Eclipse. A partir das 21 h. Local: Autódromo
de Nereu Ramos (BR 280). Ingressos antecipados RS 5,00
com os formandos do Terceirão,e na hora RS 7,00.

. .

UNIÃO
Receberam as bençãos matrimoniais neste sábado, Franziska
MarionWilie e Paulo RobertoWille, e as bençãos de Bodas deHubi,
Ema Pereira Wille e Edmundo Wille, na Igreja Evangélica Luterana

Apóstolo Pedro. Após os convidados foram recepcionados-no
Baependi.

C I NEMA Qu�rta e Ouinta-Feira

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

Vôo Noturno
·15:15 -17:15 -19:15 - 21:15

A Chave Mestra

Sexo e Sego a Qui.: 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21 :00
Sábado e Domingo: 19:00 - 21:00

Wallace e Gromit

15:00 - 17:00

Os Quatro Irmãos
14:45 - 17:00 - 19:30' - 21 :40

'IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




