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Dionei da Silva busca solução
para transferência de traficante

HOJE: ' Quarta-feira de
sol e nebulosidade
variável,com
pancadas isoladas
de chuva- PAGINAS

Cecília Konell repensa acordo
• ,

I.

A professora afastada não gostou das declarações do procurador do município e disse que vai "pensar duas vezes" antes de aceitar' acordo. - PAGINA 3

REIVINDICAÇÃO

Cerca de 100 moradores fecharam o

trânsito na divisa entre os municípios de
Massaranduba e Luís Alves ontem pela
manhã, para pedir o �faltamento de um

trecho de 15 quilômetros da SC 413.
Motoristas reclamam do prejuízo causado

pela péssima condição da estrada. Uma
reunião para tratar do assunto com

representantes do Deinfra (Departamento
Estadual de Infraestrutura) e lideranças

,

políticas da região foi marcada 'para a próxima
semana -na Secretaria Regional de Desenvol-.
vimento. Enquanto isso, Niura - Demarchi
garantiu que será feita uma operação de

urgência no local, com, patrolamento e

colocação demacadame. - PAGINA S

FELIZ DIA
, ,

Crianças comemoram data pintando o sete

Os pequenos já começaram a comemorar

o Dia das Crianças. Ontem ern jaraguá do

Sul, eles pintaram o rosto e esperam

ansiosos pelos brinquedos. No Lar Valdir.
Moroso em Guaramirim, ondé moram

crianças que saíram de casa; por
sofrerem algum tipo de risco social, a

data também será lembrada.As crianças'
recebem visitas e participam. de
atividades de lazer. - PAGINA 4

RECONHECIMENTO

,ADVB entrega Prêmio. Empresa'
Cidadã pará indústria de Jaraguá
A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketíng entre
gou ontem, o prêmio Empresa Cidadã para os vencedores da

edição 2005. O industrial,WanderWeege, recebeu dois prê
mios pelo trabalho da empresa Malwee, nas categorias pre
servação ambiental e participação comunitária. - PAGINA 6

POLÊMICA

Alunos e reitoria da Unerj
tentam acordo para impasse
Os alunos que não conseguiram fazer matrícula para este

semestre da Unerj e representantes da reitoria iniciaram,
um debate ontem e" tentam achar uma solução para o

tema. Mas a discussão deve acabar somente com decisão
da justiça. - PAGINA S

REFERENDO'

Cartório.'Eleitoral acerta detalhes

prepara urnas para votação.
Os funcionários do cartório da 1 7ª zona eleitoral vão fazer
a verificação de data e hora das urnas eletrônicas para o

referendo do dia 23 no próximo domingo. Reportagem do, '

Correio do Povo também foi para .a rua para saber a

opinião dos eleitores, _ PAGINA 4
I
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Ministério denuncia médicos
Denúncias feitás em

Blumenau há dois anos
levou o Ministério Público
a instaurar inquérito. civil
para apurar horários con

tratuais e os efetivamente

cumpridos por médicos e.

dentistas das redes de saúde

municipal, e estadual em
todo' o Estado. A con

clusão, divulgada este

semana: 95% dos muni

cípios não controlam a

carga horária destes

profissionais, que mesmo

assim recebem integral
mente o salário acordado
em contrato. Em mais de
·73% dos casos, médicos e

dentistas não registram
cartão-ponto. E, mais,
entre outras tantas irregu
laridades constatadas em

prejuízo' direto da popu
lação .usuária: 22,53% dos

municípios terceirizam o

FRASES

ProgramaSaúde na Família,
desvir tuando-o de sua

finalidade.

Agora, os municípios
onde as irregularidades
foram constatadas- em pelo
menos 70% deles não há

qualquer legislação espe-:
.

cífica. para, controlar e

fiscalizar médicos e den-

tores, supostas horas traba
lhadas. e não registradas
serão descontadas do
vencimento de cada um.

Houve casos, até, de registro
de 100· horas semanais de
médicos e dentistas e de

profissionais' com' dois
empregos na rede pública, o
que é proibido pela Consti-

... Houve casos, até de registro de 100

horas semanais de médicos e dentistas e

profissionais com dois empregos públicos

tis tas que atuamno serviço
público- terão prazo de 90
dias a partir de cornuni

cação do MP para implan
tar sistemas mecânico ou

eletrônico, meios conside
rados como eficazes pela
auditoria.

Assim, entre outras

providências que passam a

ser exigidas pelos promo-

tuição. Em Jaraguá do Sul
não é diferente, até porque
o município também foi

. investigado. Irregularidades
começaram a ser consta

tadas já no governo do ex

prefeito Irineu Pasold e

prosseguem na atual

adrninístração.Tanto é que
visitas incertas que diretores
da área de saúde do muni-

cípio estão fazendo aos

postos da rede municipal a
partir das madrugadas não

constataram apenas a falta
de especialidades médicas;
mas também a falta de

cumprimento de horários

por profissionais contra

tados através de concurso

público.
É bem provável, entre

tanto, como já ócorreu
antes, que se procure con

temporizar para, como

costumam dizer, não ferir

subceptibilidades. Trocando
emmiúdos" às vezes se trata

de profissionais com

sobrenomes conhecidos e,

por isso, preservados, mes
mo que esbulhadores do
dinheiro público por

serviços efetivamente não

prestados. Em quanto isso,
as filas aumentam, as quei
xas idem e a vida segue.

"Isto pode chegar perto dos níveis da tsunami. É horrível, é realmente terrível':
I

• DeWaseem Yaqhocb, porta-voz do maior grupo de assistência humanitária islárnico.sobre o terremoto no Sul da Asla.dlzendo que
as mortes podem chegar a 80 mil.

)

Uma foto que vale
mais do que o fato

I

Florianópolis - À foto que você' está
vendo nesta coluna foi sem dúvida o,

fa;to mais 'importante ocorrido ontem,

. qpando da dança da� cadeiras do
.

poder estadual. Mals do que o

prestígio conferido pelo Executivo ao

Legislativo, a definitiva aproximação
.entre o governador Luiz Henrique
(PMDB) e Q PFL (leia-se senador Jorge
Bornhausen) marca o isolarnento
político do ex-governador Esperidião
Amin (PP) com vistas às Eleições. 2006.
Nem mesmo na oposição (leia-se PP
e PT) deputados e líderes déixam de
reconhecer quê pôr Júlio Garcia (PFL)'
no Governo do Estado mesmo por um
curto períodoé um "golpe de mestre"
de quem sabe as artes da negociação
política - porém daquela "negociação
com ética e com palavra'; como o

próprio Luiz Henrique destacou no

discurso dele� Além de agradar o PFL,
o governador deu um "xeque" na

oposição, já que não há o que
reclamar do gesto: Júlio Garcia foi
eleito pela unanimidade da Casa, ou

( . .

seja, teve o voto tanto da situação
quanto da oposição:

Fatos & ,Pe'ssoas
FernaÍldo Bond

FLOR1ANÓPÓLlS/ANTONIO CARLOS MAFALDA

Aparências enganam
Eram onze e trinta e cinco da manhã

quando o deputado Dlonei Walter da
Silva levantou-se da cadeira em que ouvia
o discurso do governador Luiz Henrique e

deixou o plenário. Alguns pensaram que se

tratava de uma represália ao cpnteúdo da
fala do governador, que na verdade

aproveitou para fazer um balanço dê!
administração, especialmente da Reforma
Administrativa e do Fundo Social (em que
citou a Arena Jaraguá), aprovados pela
Assembléia Legislativa. Mas na verdade
Dionei foi até, o cafezinho do Comitê da

Imprensa onde encontrou silêncio para
ligar para Jaraguá e saber 'Como estava a

negociação entre alunos e Unerj. Saiu
sorrindo, encontrou com este repórter e
deu a notícia de que já havia um acordo
para que os estudantes inadimplentes
pudessem fazer a matrícula.

I
OlhaeunaTV
O prefeito de Lages}' Ra'imundo Colombo,
candidatíssimo ao Governo do Estado em

2006, não perde mais nenhum ato político.
Ontem desfilava com desenvoltura na

Assembléia Legislativa, especialmehte no

Comitê de Imprensa, onde deu várias
entrevistas. E apesarde na propaganda
eleitoral gratuita na TV estar dando uma

pancada forte na descentralização de Luiz

Henrique, está de bem com o governador -

afinal, o líder maior do PFL, Jorge
Bornhausen, também está .

Pr.�stígio
Com a de ontem, foi a segunda vez que o

presidente da Assembléia assume a cadeira
de governador nesta gestão. O primeiro foi

.

Volnei Morastoní, hoje prefeito de Itajaí,.
.

que aproveitou o fato político nas Eleições
2004, E não vai ser diferente com Júlio

Garcia, hoje uma das mais expressivas
lideranças políticas do Sul do Estado.

De olho
As mais de 2.000 unidades gestoras dos 293

municípios catarinenses e da administração
estadual terão até o dia 31 de outubro para
encaminhar ao Tribunal de Contas de Santa

,
.

,

Catarina informações sobre contas, atos e

gestão fiscal referentes ao primeiro
bimestre de 2005. É que inicia a operação
do novo Sistema de Fiscalização Integrada
de Gestão (e-Sfinge), ferramenta que vai

ampliar a transparência da gestão pública e

facilitar a análise das contas pelo TCE.
. redacao@jornalcórr.l!iodopovo.com:br
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SUA OPINIÃO

Cuidando da terceira idade
, , '1

Um dos trabalhos aos quais a Unerj vem se dedicando 1: ,

com muito entusiasmo é o projeto que pretende apurar a ,

condição de vida da população idosa de�araguá doSul e a

partir daí fornecer subsídios pata que sejam estabelecidas 1.

o

políticas públicas em favor da terceira idade, Neste trabalho, \ :
realizado em parceria-com a Prefeitura, podemos estabeleGer " !
um dos mais importantes braços da extensão universitária, ' ;

integrando o meio acadêmico nabusca de melhor qualidade j':'

de vida da nossa comunidade. . \'" c •

O escritor Victor Hugo escreveu que 'nos olhos do jovem l.
arde a chama, enquanto nos olhos do velho brilha a luz', o

)

que nos'motiva sempre a pensar sobre a importância de'
valorizarmos a sabedoria e o conhecimento das gerações
mais experientes. Mais do que um importante projeto social
de reafirmação da política institucional de extensão, este
censo traz subsídios importantes no �entido de
direcionar�os nossos olhares para uma realidade que, a:

exemplo do tempo, será sempre inexorável.
O mundo, .afinal, envelhece rapidamente, e com o

aumento da população Iongeva é necessário levar em conta

esta expressiva faixa de homens e mulheres que. 'dão um:

novo perfil da nossa sociedade, De acordo cem
levantamentos divulgados recentemente, em 2020 estimá-
se que o Brasil terá mais de 30 milhões de cidadãos acima de

I )
60 anos - a previsão é de que a população mundial de idosos
alcance 2 bilhões de pessoas em 2050,

.,.�
Um fenômeno que implica em sérias mudanças e novos

.

valores em relação à família, consumo, lazer, educação e nos '

direitos de acesso à saúde e previdência, para Citar apenas .'

algumas questões do dia-a-dia de todos nós.

A verdade, como lembrou de modo muito apropriado ,-,

recente editorial publicado pela imprensa no Dia do Idoso,
é que "O Brasil deixou de ser um país jovem e é bom pensar
e agir de acordo com a nova realidade". '�I

Na medida em que a universidade se preocupa em dar "

sua contribuição, traçando uma radiografia e motivando o

.poder público a implementar ações voltadas a essa faixa G

etária, estabelecemos .não só uni compromisso ético de J:

reflexão como de medidas práticas para nos 'prepararmos ,r,

para este futuro tão próximo.
.

=»

, :J

Carla Schreiner, reitora do Centro Universitário de '
"

Jaraguá do Sul - Unerj

Hesiliência !
A arte de' se adaptar -,

,
.

,.

Você sabia disso? São tantas as novas situações que temos �,
,

de enfrentar em nossas vidas (casa, emprego, amigos, J'

clientes, etc). Estamos preparados para isso? Como estamos
encarando os-desafios do nosso dia a dia? Bem! lá dizia o ,')

cientista britânico Benjamim Disraeli (1804-1881), "no fim, :,

sempre vence quem é mais bem informado".
Será que estamos dando a verdadeira atenção para nos ',!

adaptarmos, crescendo tanto pessoalmente' como . J.

profissionalmente?; Ou estamos indo' conforme sopra o

vento e deixa dar o que quiser'!' .

'.'

A informação é fundamental para que possamos "ser" e
J.

"ter!' mais e a nossa capacidade de adaptação fará com que J.,.
alcancemos este estágio mais ou meno's preparados. '[

,

Reciclar-se, adaptar-se, renovar-se e reinvertar-se, são verbos
damoda que já são usados pormuitos, porém, ainda continuamos
tendo muitos resistindo ao que já não dá mais para fugir.

Um novo e espetacular mundo está diante de todos e o .

diferencial será a "fé em si mesmo", fazendo as coisas ,,:

acontecerem. O resiliente faz. acontecer, por que consegue "j'

ter um IVP (Índice de Viração Própria), fundamentado na )

confiança do próprio taco e operando o milagre onde se .�

faça necessário. r

O poder de reagir às dificuldades forja o grande líder, dos ?',

quais por sinal, estamos carentes em todas as áreas e é nosso. c,

dever incentivar e dar as condições necessárias para ajudar
na b�sca' sempre da, informação, pois: "quem detém a

informação, de'tém o poder", e. conseqüentemente a liderança.

Mauro Bfamorski, empresário e Presidente da ACIAM

(Associação Empresarial de Massaranduba) .

Os textos p.�ra esta coluna devém ter, 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 como as

correções ortográficas e .qramaticais necessárias.
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rMOSAICO
I �--------------------�--------------------------------------��----------------------------------------------------�:�

�
I � Comunicação
Pblo grande número de pessoas que

p�ocu�am as diversas secretarias da

P!refeltura, bem que poderiam

iJ,stalar aparelhos telefônicos do tipoorelhão na área externa. Em frente
ap prédio da municipalidade, na rua

WalterMarquardt, existe um aparelho
d;esse tipo, porém, fica impossível
ulma conversa normal pelo barulhd

�rovo�ado pel? tráfego intenso de

t?do tipo de veiculo. Claro quemuita
gente tem telefone celular, porém,
.

certo, muitos não têm crédito o

t mpo todo e usam cartões.

,� Quem paga?
Em não poucas ruas asfaltadas da

.cidade, um simples trabalho de tapar
buracos não vai resolver nada, é jogar
dinheiro literalmente no lixo. Como foi
feito na administração passada, com
uma casquinha de asfalto sobre o piso
de paralelepípedo totalmente irregular.
Aliás, ninguém vai responder por isso?
Afinal, não é dinheiro do contribuinte

pelo qual todo prefeito jura que zela
ao máximo? Não caberia uma

interpelação da promotoria pública
para, ao menos, tentar impedir que
lambanças do tipo se repitám?

� Realidade
"Estão depredando Jaraguá do Sul': A
frase é do biólogo Ulises Sterheim, lotado
na área de meio ambiente da Prefeitura,
em referência ao desmatamento que
ocorre no município, principalmente
pelo conflito de leis vigentes (federal e
municipal). Segundo o biólogo, isso
poderá ser visto quando concluído
levantamento aerofotoqrarnétrico já em

andamento. Amanhã o Correio do Povo

publica reportagem com Sterheim,
único biólogo lotado na Prefeitura, sobre
as causas da migração de pássaros
silvestres para os centros urbanos.

� Como ficá?
Alguns bairros de Jaraguá do Sul, aos
domingos ou simplesmente não tem, ou
tem 'ônibus em horários para lá de
escassos. Então, se a votação' no
referendo sobre o, desarmamento
nacional é obrigatória, como é que
eleitores que residem nestas localidades
vão poder se locomover até as urnas

entre 8 h e 17h? Como há os a favor e os

contra, certamente também não será

permitido o transporte de eleitores. A
Prefeitura, que mantém o monopólio
privado, vai obrigar a empresa a garantir
locomoção dos que não têm carro?

� Armas
A Associação de Clubes e Sociedades e

Tiro do Vale do Itapocu advoga tese

contrária ao desarmame'nto nacional.
Mesmo que o segmento não seja preju
dicado com eventual vitória do "sim':Diri

gentes entendem que, neste caso, haveria
muito mais dificuldadés para se adquirir
armas destinadas a competições que são
a marca registrada da mais antiga das

tradições trazidas do continente europeu
pelos imigrantes alemães. Há quem diga
que não à luz do' Estatuto do Desarma

mento, dando outra interpretação .

POL ICA

, mosaico@jornalcorreiodopovo.com,br
,

JJ

REPERCUSSÃO

I Cecília KoneU contesta as

.declarações do procurador
(,L,"TOM'SELU

�: Professora afastada
!

,

di� que agora pensará
duas vezes sobre

i

eventual acordo
,

I '

,

}ARAGUÁ DO SUL- Por conta
" dak declarações do procurador
ju}ídico [urandvr Bertoldi,
publicadas ontem pelo Correio,
.a bSicóloga Cecília Koriel l

(PMDB) disse que vai "pensarI

d1as vezes" a!ltes de aceitar 'um

acprdo para por fim as ações
m�vidas por ela con tra o

m+nicípio. Servidora pública, ela
foi afastada do cargo de
1-'

prpfessora de Educação Infantil
em 1998- um ano antes havia sido

reintegrada à função que não

o!pava desde a gestão do ex

prl feito Durval Vasel- e move

a�õés na segunda vara cível da

Ccpmarca de Jaraguá do Sul para
sefr reintegrada ao cargo e

I
. ,

ressarcida dos benefícios a que
I

tefia direito.

1 Cecília criticou as decla

rações do procurador, que des
cdrtou a possibilidade de, ela e

"rlenhum Konell assumir cargos
,

na administração" por conta do

acordo, que inclui a aposen
tadoria. "Não tem nada a ver com

o Ivo (seumarido e ex-deputado)
e �inguém da minha família faz
q�estão de trabalhar na Prefeitu-

ra. Fiquei magoada, Trabalhei
'muitos anos na Prefeitura, fui
secr�tária de Bem-estar Social

por quatro'anos e diretora da
Escola Albano Kanzler por seis
anos. Não mereço isso",
desabafou a psicóloga..

A professora afirmou que, ao
contrário do que disse o

procurador, não vai abrir 'mão dos
benefícios a que teria direito no

possível acordo. "Isso não tem

lógica", emendou. Na segunda
feira, [urandyr afirmou que o

acordo seria "vantajoso" para a

administração, que não terra

ônus algum já que Cecília abriria
mão de todos os .benefícios e

repassaria os va lore s das
.

contribuições ao Issem (Instituto

de Seguridade dos Servidores

Municipais) do período em que
esteve afastada.

Segundo a psicóloga, a,

possibilidade de fazer um acordo
com a administração municipal
surgiu em conversa com a vice

prefeita Rosemeire Vasel (PL),
que ocupou os cargos de
secretária da Educação e de

-

diretora da extinta CRE

(Coordenadoria Regional de
Educação), hoje Gerência de

Educação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional na

,

gestão do então'prefeito Ivo
Konell (PMDB). "Quem me

incentivou para que eu voltasse
a rever meus direitos' foi ela
(Rosemeire) ", afirmou . Cecília agora repensa acordo

o ex-prefeitoe marido de Cecília, Ivo Konell, que à época nomeou a mulher como secretária de Bem-estar
Social, disse que a administração colocou "a carroça na frente dos burricos" ao enviar o projeto de lei à Câmara

(protocolado no dia 16 de setembro) autorizando o município a firmar acordo com a psicóloga antes de
encaminhar o mesmo acordo na Justiça."Não foi nos apresentado nenhum tipo de acordo e não sabemos o

que está na proposição enviada ao Legislativo. Eles não têm nem o consentimento das partes. Nã0 há como

entender isso'; acrescentou. E ensinqu:"Eles (a administração) deveriam primeiro elaborar a minuta do acordo,
depois o documento deveria ser assinado pelo procurador da' Cecília e por ela própria, para depois mandar

paraa Câmara um projeto de lei baseado no teor deste acordo. O que eles estão fazendo é o contrário':
Na opinião do peemedebista, o procurador-jurídico Jurandyr Bertoídi "está completamente por fora do que
está acontece. Falou coisas sem nenhuma análise e não verificou o que está dentro das ações': referindo-se às

declarações de que Cecília não teria interesse em receber os benefícios a que teria direito por conta do acordo
e também a sobre a existência de dois processos distintos e não um, como informou Jurandyr ao Correio.

"Ninquém abriu mão dos direitos, que estão assegurados pela ação que ganhou em 1997'; completou. I

A ação favorável ,à Cecília a que se refere Konell é a de reintegração ao cargo de professora da Educação
Infantil, lotada na Secretària Municipal de Educação, da qual havia sido afastada, na gestão do prefeito Durval
Vasel. "Fui reintegrada quando o Geraldo Werninghaus era o prefeito, mas não assumi porque estava

trabalhando na Assembleia Legislativa e fazendo a campanha de Ivo (para prefeito)'; disse a psicóloga. "Ela só
foi reintegrada para me prejudicar, P?rque estava trabalhando na minha campanha; concluiu Konell.

.
.

.
,

�egherbon na presidência e sargento Chico assume, vaga
,

:
]ARAGUÁ DO SUL - o vereador

I '

,

[aime Negherbon (PT) assumiu,
ni sessão de segunda-feira, a presi
dência da Câmara de Vereadores.
o petista ficará 30 dias a frente do

Legislativo em virtude da viagem
à [Itália do presidente Ronaldo
Rkulino (PI:.). ,0 vereador Afonso
PiazeraNeto, que é servidor públi
co, também acompanha Raulino.
_ I

a suplente de vereador, Francisco

[ungblut (PTB), conhecido como
sargento Chico, ocupa nesse

período a cadeira de Raulino.
Durante a sessão foram \

aprovadas' nove indicações, dos

vereadores [urandír Michels (PT),
Pedro Garcia (PMDB) e Eugênio
darcia (PSDB)j um requerimento,
I' ,

umamoção, seis projetos de leis e um:
veto do Executivo ao projeto de lei,

que "dispõe e aprova o Plano
Plurianual de governo domunicípio
de Jaraguá do Sul par� o quadriênio
2r;:;:::6!2CJ:f)" .

O vereador Carione Pavanello

(PFL) pediu vistas ao projeto de leido
Executivo, que ratificaconvênio entre
a Gelesc e a Prefeitura. De acordo
com Pavanello, serão investidos R$
1,2milhãopara trocaras lâmpadas-da
iluminação pública do centro da

cidade, que serão instaladasnosbairros
do interior.

A moção do vereador Jurandir
Michels aprovadanoplenário solicitá
à administração à elaboração de um
projeto de lei parC\ isentar as

,

associações de' moradores do

pagamento de taxas, impostos ou
'

contribuições de melhoria, em

'reconhecimento ao benefício que

prestam à comunidade e ao poder
públicomunicipal. De acordo como

texto damoção, as associações pagam
atualmente�$ 284,69 em encargos..

São taxas de cartório, da receita

federal, de advogado, da prefeitura.
O requerimento do vereador

Eugênio Garcia pede para que seja
realizadanaCâmara sessão solene em

homenagem aos �O anos da empresa
Duas Rodas Industrial, fundada em
1º de dezembro de 1925. ''A. empresa
faz parte do crescimento de Jaraguá
do Sul", destacou. Outros projetos
aprovados são do vereador Dieter

Janssen (PP),' que reconhece de
utilidade pública a Associação
Brasileira deOdontologia, regional de
[araguá: e o projeto que autoriza a

Prefeitura receber a doação de dez
cadeiras de rodas da empresaZanotti.

DIVULGAÇÃO

Sargento Chico, na posse

r,

fC

.Comissâo vota relatório sobre b

José Dirceu sóna terça-feira
BRAsÍLIA--Na próxima terça

feira, o Conselho de Ética e

Decoro Parlamentar da Câmara
deve votar o relatório do processo
de cassação do deputado José
.Dirceu (PT). O rela'tor do'
processo, deputado Julio Delgado
(PSB) disse que termina hoje o

prazo de instrução do processo.
"Qualquerfato que surgir apartir
de amanhã não poderá ser
incluído no relatório", revelou.
Delgado anunciou que vai

apresentar seu parecer na próxima
terça-feira, às I1h.O deputado
disse que já pediu às CPIs dos
Correios e da.Compra de Votos, à
Policia Federal e ao Ministério
Público cópia de alguns
depoimentos que possam
contribuir para o relatório.

"Infelizmente, Marcos Valéria,
De lúbio Soares e Flávio
Guimarães não quiseram
contribuir para o Conselho, mas
nós vamos usar os depoimento
prestados em outros órgãos",
afirmou.

De acordo com Delgado, ao rrr

fim do prazo de instrução o I:J

Conselho tem cinco sessões para � \'
votar o relatório, ou seja, a próxima,b
terça-feira. Se houver pedido de
vistas de algum -parlamentar, a

' J

votação poderá passar para quinta- (:3

feira. Caso o parecer do relator seja sI
aprovado, o processo vai-para a ,q
Mesa da Câmara, que tem duas h1
sessões para incluí-lo na pauta e

votá-lo. Se isso não acontecer, a;n
pau ta é trancada.Se o parecer não,
for aprovado pelos membros do

_

conselho, o processo é arquivado. l
Júlio Del�ado adiantou um ponto Ido relatório. Em resposta à,
argumentação de José Dirceu, de
que o conselho não teria

competência para julgá-lo já que'
'na época dos fatos ele ocupava o'
'cargo deministro, na Casa Civil, o I
relator disse que a defesa não _j

procede. Segundo ele, a partir doe-
momento, em que Dirceu foi

diplomado ele está sujeito às

regras do Legislativo, assim corno

todos os parlamentares.
•

Integrantes da cúpula governista estão irritados e atacam nos

bastidores o deputado José Dirceu (PT-SP). Sequndo o jornal O
Globo, apesar de defender uma solução coletiva para os

"cassáveis" do PT, o ex-ministro agora atua em defesa própria.
A maior prova, para o Planalto, foi-o pedido de liminar impetrado
por Dirceu no STF (Supremo Tribunal Federal), na última semana,
com o objetivo de suspender o seu processo de cassação. O

próprio presidente Luiz Inácio. Lula da Silva teria critica'do Dirceu
nos últimos dias, diz o jornál fluminense. A cúpula governista
acredita o deputado resolveu se defender sozinho por temer a

cassação no plenário da Câmara. A atitude recente do ex- 'J
ministro irritou o Planalto porque em agosto Dirceu convenceu' ".,

os colegas de bancada a enfrentar as denúncias. Na época,
Lula chegou a enviar emissários sugerindo a renúncia ao ex

ministro. No entanto, 'o pedido foi rejeitado.

'V

AGRADECIMENTO E
CONVITE

A família enlutada de Clodoveu Rovaris, ainda consternada com q

seu falecimento, agradece a todos que estiveram presentes
prestando sua última homenagem e solidariedade neste �
momento de dor, aos motociclistas do Grupo
Pista Livre e aos outrosGrupos,a todos que
enviaram flores e coroas e a todos que
lhe acompanharam até sua eterna

morada.

,A Família convida todos a

participarem da Missa de Sétimo Dia
a realizar-se em, 14 de outubro,
sexta-feira, às 19h na Igreja Matriz
São Sebastião.

'

, A família enlutada.

.�
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HEINVIDICAÇÃO

PANORAMA

Moradores fazem manifesto

para pedir asfalto na 5(-413

�, Governo do Estado
,

�·inda não tem prazo
definido para asfaltar
kC

ps 15 km' de estrada
f
,
,
"

;. MASSARANDUBA - Ontem pela
tnanhã, cerca de roo moradores
fecharam o trânsito na divisa entre

�s municípios de Massaranduba e

t.uísAlves, para pediro asfaltamento
tle um trecho de 15 quilômetros da, .'

,BC 413. Os prefeitos Dávio Leu, de
Massaranduba,Erico'Gíelowde Luís
CA..lves, e vereadores dos dois
".

bêirr;tunicípios tam érnparticiparamda

manifestação, que teve a presença
da secretária regional do
Desenvolvimento,NiuraDemarchi.

· 0ma reunião para tratar do assunto
'iam representantes do Deinfra

, (Departamento Estadual de

infraestrutura) e lideranças políticas
da região foimarcada para a próxima

·

iemana na Secretaria Regional de
Óes�nvolvimento.

.

'

:. De acordo com o líder

comunitário,AlvairRicardoPedrini,
�prefeito Dávio Leu garantiu que
está disposto a colaborar com os

f:ustos para pavimentação da

�odovia. 00 total de 15 quilômetros;

. 12 pertencem aMassaranduba. "Mas
enquanto Q asfaltamento não

começa, queremos que seja feita

pelomenos amanutenção dessa via,
que é uma estrada centenária", diz
Pedrini. Segundo ele, há·30 anos a

conservação da estrada eramelhor
do que hoje...

O fretista Ademar Brugnagc;
que mora em Massaranduba,

.
contou que nos últimos três meses
deixou de fazer vários fretes por
causa das condições da rodovia.
"Está quase impossível trafegar por
aqui. Uma vez perdi o terminal da
direção por causa dos buracos", diz.
A dona-de-casa Viviane

Havenstein, moradora' da
.localidade de Braço Direito, disse
que' o' marido, que dirige um

caminhão tangue e faz a

distribuição de c�mbustíveis na'
região, sofremuito com as condições
da rodovia. "Quando chove se

formam lagoas nomeio da estrada",
diz. Segundo ela,amanutenção no
local quase não é feita. "Desde o

início do ano, a patrola passou por

agui só duas vezes. Com a estrada
desse jeito os motoristas levam o

dobro do tempo para ir e voltar, sem
falar nos 'gastos com oficina", diz.
Na região, onde há madeireiras,'
aviários e plantações de banana,
residem cer.ca de trêsmil pessoas.

Moradores cobram melhoriase reclamam dos prejuízos

.Operaçâo de urgência
A secretária Niura Demarchi

disse queserá feita uma operação de
urgênciano local, compatrolamento
e colocação de macadame. "Temos
intenção de pavimentar esse trecho,
masprimeiro éprecisoestudar a forma
como isso será feito, elaborar umbom

projeto, verde ondevirão os recursos",

ponderou. Segundo a secretária, a
prioridade agora é o término da

.

pavimentação na Rodovia doArroz
.

(SCA ló) enaSCA74, onde oEstado
está investindo aproximadamenteR$
35 milhões. Os trabalhos naSCA74
devem ser concluídos até o final do

\
.

.

, ,

ano. "Sãoobras importantespara toda
a região", observouNiura.·

� �

Alunos e reitoria tentam acordo sobre a questão, da matrícula
;'! '.

�, }ARAGUÁ00SUL-Uma reunião
na manhã de ontem acalmou os

· ânimos entre a direção e os 232 alunos
que não conseguiram fazer a

matrícula para este semestre na

.Unerj. O encontro foi acertado na

:Segunda-feira quando o DCE

:_(Diretório Central dos Estudantes)
:'finha resolvido "acorrentar" alguns
r-ãÀunos como forma de protesto a

:decisão da universidade. "Eles nos
,,�1ereceram uma reunião hoje, em
troca, nós não deveríamos nos

,

; acorrentár. Foiuma reunião positiva",
�avaliou Heber Xavier Ferreira,
-presidente do DCE e estudante de

Arquitetura eUrbanismo.
Os representantes do DCE e do

.

'UCE (União Catarinen�e de

Estudantes) comentaram que o

debate começ0l! tenso. "Eles não

estavam abertos à negociação",
: àfirmou o presidente daUCE, Tiago
-Andrtno. "S6 depois de muita

rinsistência eles cederamum pouco",
�>disse Ferreira. Ficou acordado que a

t�niversidade fará um cálculo de

quantos são os alunos que querem
voltar a estudar neste semestre e

,estão em condições de pagar as

mensalidades. "Estes alunos podem
ser beneficiados por uma decisão da

justiça, já que só assimpoderão voltar
as aulas ainda neste semestre",
explicou o pró-reitor de

Administração Paulo Onildo de
Matos. Segundo ele a universidade
não pode. quebrar as próprias regras,
ainda mais por' que o Conselho
Universitário já definiu posição
contrária a�olta destes alunos.

O presidente dó UCE dísse a
\ .

reportagem do Correio do Povo que
,

a indicação da entidade para oDCE
é lutar por uma universidade mais '

democrática, "Hã 26anos impera a
mesma reitora. Negociações com os

alunos não existem, o que é muito

importante ainda mais depois de
uma mudança tão radical no

.

regimento interno", explicou
Andrino. Segundo ele a solução é

entrar com uma ação civil pública
em benefício dos alunos que ainda

Na segunda-feira, os estudantes fizeram manifestação
,

querem estudar. "Esta é uma solução
mais viável, já qu� também é mais

econômica para os .alunos",
concordou o pró-reitor Segundo ele,
cerca de 50 alunos podem ser

beneficiadas com uma Jdecisão da

justiça.
Àinda na noite de ontem os

alunos e os representantes da
Universidade se encontraram para
mais um debate. Desta vez com a

.

participação do presidente daO�B
de Jaraguá do Sul, OsmarGraciola,
e do promotor, Leonardo Lehmann.
Até o final d�sta edição a .reuniâo

ainda não havia terminado.
r __--------------------------------------------------�--------�----------------__--------�--------------

k ,

,��Cotnissão repudia presença de Beira-Mar em Florianópolis,
FWRIANÓPOLIS - Na próxima

segunda-feirá uma comissão
\;'tegrada por representantes do

Legislativo, Executivo eJudiciário vai
a Brasília para entregar aoMinistro
daJustiçaThomasBastos umamoção
de repúdio pela transferência de

Fernando 'Beira-Mar para

Florianópo,lis. De acordo com o

deputado estadual do PT, Dionei
.

Walter da Silva, a audiência com o

ministro está marcada para às

15horas. "Vamospedirque oMinistro
interfira no sentido de mandar o

"�

I

Beira Mar de.volta para o Rio de

Janeiro", enfatiza o deputado.
Femandinho Beira-Mar está preso
na sede da Polícia Federal, em

Florianópolis, que fica próximo a casa

do governador.
A decisão de' pedir, a

tr�nsferência do traficante .mais
conhecido do Brasil para outro local
foi tomada na terça-feira, durante
reunião realizada no Tribunal de

Justiça, cotn a participação do

presidente da casa, Jorge Mussi,
governador em exercício JMio-

Garcia e prefeito de Florianópolis,
também em exercício: Marcílio
Ávila, juízes federias.e procuradores
doEstado.

O trafic�nte Femadinho Beira
Mar foi transferido na noite do dia
07 de Brasília para SantaCatarina,
em operação sigilosa da Polícia
Federal. O traficante chegou a

Florianópolis por volta das 22h15m,
com escolta especial, e seguiu direto
para Superintendência da Polícia
Federal. Segundo o Ministério da

Justiça a transferência foi motivada

depois que a polícia descobriu que
uma quadrilha' rival, do Rio,
pretendiamatá-lo.

Oionei organiza movimento

CORREIO ECONÔMICO

��n���s�e�i:���!�tividade fabril apresentaram, emaqosto, -l
um quadro de resultados positivos em 11 das 14 áreas I
pesquisadas, na comparação com agosto de 2004. Em Santa) i
Catarina, houve recuo de 4,7% frente a igual mês do ano anterior .il,- foi a sequnda taxa negativa consecutiva nesse tipo de -::;

comparação. Além de Santa Catarina, apenas Paraná e Ceará :)

tiveram desempenho negativo em agosto. '

o I
Na' produção acumulada de janeiro-agosto, frente a igual período

1

Ide 2004, a indústria catarinense teve expansão em oito das 11 �
atividades investigadas. Os principais destaques positivos con-. �
tinuaram vindo de veículos automotores (57,7%) e alimentos (4,2%). 1

Merece destaque a performance favorável da indústria têxtil, com )

aumento de 7,3%. Em contraposição, as três atividades que rnostr- '3

aram queda foram máquinas e .equipamentos (-7,9%), vestuário (- fi

10,0%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-12,4%). 1

,3

Aft�sa 1
I
I
I

I
) I

I

I
i
I

j I

i
,
,

,

,

I
I

Risco Brasil
A agência internacional de

classificação de risco Fitch
melhorou a perspectiva do

rating atribuído ao Brasil de
estável para positiva. Isso _

significa que a agência pode
elevar a nota de risco do país
a qualquer momento.A
classificação atribuída hoje
ao país para sua dívida em

moeda estrangeira de longo
prazo é "BB�': Se subir um

degrau, vai para "'BÉr:

Ao menos cinco países
decretaram o embargo à

compra de carne brasileira

após � descoberta de um

foco de febre aftosa no

município sul-matoqrossense
de Eldoradó.

Inglaterra, Israel, África do

Sul, Rússia e Paraguai
anunciaram publicamente a

suspensão das importações.

Medidda radical
O embargo russo ébastante

.

severo. O país, um dos

principais importadores de
carne brasileira, proibiu não

apenas a compra da carne

bovina como também de

Reflexo,
Segundo a Fitch Ratings, a
decisão reflete a "tendência
favorável do balanço de paga
mentos e a dinâmica da dívida

externa, assim como o substan-
,

cial progresso em moderar as
pressões inflacionárias,
mantendo o prospecto de
redução das taxas de juros e

embasando-as futuras 'I ,_.,',
"

perspectivas.decrescimentot

I
I

I
,

, !
suínos, frango, animais vivos, I

leite e demais produtos
' I

lácteos, ração a base de Iproteína animal e qualquer
)

equipamento que tenha sido .: Iutilizado no processamente de
I" carnes do Mato Grosso do Sul.

ovo.corn.br

.Foi realizada ontem de manhã na Prefeitura, a solenidade de

posse da Prefeita Mirim, Paula Fernanda Dalprá, aluna da 4a

série da Escola Germano Laffin, e da Vice-prefeita Mirim,
Steffani Daiane Pommerening, aluna da 4a série da Escola
Urbano Teixeira da Fonseca. Durante todo o dia, elas

acompanharam o prefeito Mário Sérgio Peixer, e o vice

prefeito José Joaquim Fernandes, participandq de reunião
com o secretariado e visitando obras.

Incêndio' destrói residência
,

em' Três Rios do Norte

JARAGUÁ DO SUL - Um
incêndio que pode ter sido
criminoso destruiu quase que

completamente uma casa de
alvenaria localiz�da na Rua RI
- 06, no Bairro Três Rios, do
Norte. O sinistro aconteceu

ontem pela manhã. O socorrista

'do Corpo de Bombeiros

Voluntários, Rogério KarÍzler,
disse q�e' a guarnição foi

chamada por volta das 7h48.
"Quando chegamos já estava

quase tudo queimado. Deu para
salvar a parte da frente e dos
fundos da casa", relatou
Kanzler. Segundo ele, foram
gastos cerca de 20 mil litros de

água para combater o fogo, que
em menos .de meia hora'
destruiu a casa de 300 metros'

quadrados.
.',
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iO PerigoOriental

IDesde que se começou a falar em conflito de civilizações, a idéia de perigo

loriental vem ganhando força. Sejam os árabes, sejam os chineses ou os hindus,
10 oriente é ameaçador para os ocidentais. O terrorismo islâmico é de certo
'rnodo incompreensível para os ocidentais, que nãoconsequem conceber o

.iid,eário por trás do auto-sacrifício e da auto-imolação. O terror que estes

Igrupos infringem
ao ocidente deriva tanto do medo da violência quanto da

incompreensão de suas ações.Como combater aquilo que essencialmente
I

.

inão compreendemos? ,
;

,lOS hindus parecem exóticos demais, e sua cultura não possui viés agressivo
lem relação ao ocidente. As pretensões hindusde hegemonia esbarram nas

limensas dificuldades políticas, culturais, econômicas e sociais enfrentados
I
no caminho do desenvolvimento econômico, e que têm se constituído num

i entrave para que se possa transformar o país efetivamente numa potência.
: Embora haja UIT)a possibilidade de que isso venha a ocorrer, a "ameaça"
I representada pela lndia ainda não é efetivamente levada à sério, a não ser

I em algumas áreas muito específicas, como é o caso da criação de softwares
i complexos, com finalidade corporativa e que no entanto, jamais conseguiram
I atingir o grande público.A China é atualmente o grande/'perigo':!'Jo entanto,

I quem tem medo dos chineses? As razões do temor estão quase totalmente

Ilig�das às questões econômicas, de modo que o temor existente deriva da
.

; concorrência implacável dos produtos oriundos do antigo"império domeio",

Ia preços imposs_ívei� de ser igualados.Tais ra�ões parecem-me superfici�is,
í ou pelo menos tem sido tratadasde forma adeixar de lado o cerne da questao.
! Inicialmente é necessário determinar um pouca mais claramente o que seria
i esse "ocidente': A civilização greco-romana deixou marcas indeléveis no
'i homem ocidental. Os ideais da democracia e república 'das cidades-estado
! gregas e o direito romano até hoje norteiam o pensamento político esocial
: no mundo ocidental, o teatro grego com suas comédias e tragédias
: contribuiu de forma incisiva na formação do caráter e na noção de indivíduo.
: A matriz religiosa judaico-cristã explica muito sobre a forma de pensar e agir'
: no ocidente, sobre as visões demundo, sobre as relações intergrupais e inter-
, indivíduo, ou seja, nas relações com o outro. Neste seritido, a revolução
i francesa e a definição dos ideais de direitos da. burguesia que rejeitava o

: autoritarismo, o direito divino e a intervenção do Estado e das instituições
: na vida do indivíduo vieram reforçar ainda mais este caráter próprio e

i peculiar do jeito de ser dos ocidentais. Este ocidente pode ser entendido
:
em sentido estrito, ou seja, como o"centro" capitalista ocidental.composto
basicamente pela Europa ocidentdl e pelos Estados Unidos (incluindo-se aí
também Canadá e Austrália), ou em sentido mais amplo, incluindo América
como um todo, a Europa ampliada, inclusive com os Estados Bálticos, o Japão
cada vez mais ocidentalizado, além de Israel, a cabeça de ponte dos EUA no

oriente médio. Esta lista não encerra a discussão, visto que outras pessoas
. poderlámtér idéias diferentes sobre sua composição. Uma definição precisa

. i sobre os contornos do ocidente não é, no entanto, a intenção deste artigo,
I nem configura um elemento fundamental para a compreensão da idéia

.

central aqui abordada.
-

O oriente poderia aqui ser entendidotambém em sentido estrito, ou seja',
r_basicamente o extremo oriente (China e tigres�áticos, podendo incluir ao
I sabor de cada possíve.l abordagem, o Japão), ou em sentido mais amplp,
incluindo também Ásia central, Rússia, o sudeste asiático como um todo, a
lndia, o orientemédio. O principal do medo do ocidente em relação ao oriente.
concentra-se no"oriente estritole deriva da perda de competitividade do
setor produtivo ocidental, ocorrida parcialmente em função da excelência
técnica e acadêmica alcançada no extremo-oriente, proporcionadapor
sistemas educacionais excepcionalmente bem conduzidos e que criam

engenheiros extremamente capazes emproporção igualou superior aos
países mais avançados do ocidente. A origem principal da grande
competitividade destes países deriva, no entanto, principalmente de práticas
econômicas-tidas como predatórias.taís como a exploração desenfreada de
recursos naturais e humanos.Certamente tais práticas não são exclusivas do
oriente, o diferencial neste caso é a virtual ausência de interdição moral a
este tipo de conduta. Madeireiras coreanas'arrancam até o último broto das
florestas onde atuam; nuvens de poluição cobrem extensas áreas, .

abrangendo vários países cobrindo a luz do sol, sem causar efetivo espanto
ou mobilização popular contra a degradação ambiental; o trabalho escravo
ou em condições degradantes além de contar com o descaso ou conivência
das autoridades (nisso o oriente também não detêm exclusividade), é visto
com relativa naturalidade pela sociedade em geral. .

Após as revoluções burguesas no ocidente, uma série de direitos passa a ser

\"garantida"aos cidadãos,ainda que apenas e tão somente a partir do ponto
de vista formal. Os direitos humanos igualam todos os seres humanos e

delimita aquilo que seria tolerável ou desejável nas relações entre os

indivíduos, e nas relações sociais mais gerais. As potencias ocidentais mais
importantes têm se destacado pela defesa, ainda que retórica quase na

totalidade dos casos,destes"valores"ou direitos, Na medida em que a própria
origem da globalização oríqlna-se da quebra da 'solidariedade social

representada pelo Estado do bem-estar social em função do interesse na

obtenção de ganhos de produtividade, resta saber se-no caso de uma ampla
prevalência deste oriente do ponto de vista econômico-.comercial, com a

ascensão daChina como provável potênciahegemônica ainda neste século
_irá levar a uma "orlentalfzaçãodo ocidente como forma-de manter sua

competitividade relativa, e ao abandono dos valores tradicionais do ocidente:
Eis o perigo real do oriente. (Extraído da Coluna de

Rodrigo Alves Correia - Boletim Relnet,)

\

Sua opinião é muit� importante para nós. Encé!minhe suas dúvidas,
sugestões e críticas p�ra nosso e-mé!Ucambra@portalcambra.com:br: .
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Amaioria das crianças que está no'
Lar deve voltar para casa. Quem
não consegue retomar o convívio

da família, por ummotivo ou outro,

permanece no abrigo. Quando a
família perde o pátrio poder, podem
ser adotadas. "Este ano três foram
adotadas e ano passado, quatro",
enumera Maria Andréia,
salientando que a adoção somente
é feita através do Fórum.

\ .

.

Adoção
De acordo com a assistente

social do Fórum Marisa Freitas da
Rosa, que trabalha no Juizado da
Infância e Juventude, atualntente
não existe nenhuma criança
disponível pata adoção na cidade
de J araguá do Sul. Em

compensação, 42 casais estão

cadastrados oficialmente na lista
do Fórum, à espera de um filho
adotivo. Além destes; mais 24
casais estão inscritos, mas ainda
estão com o processo em análise.

A assistente social do Fórum
salienta que a adoção legal, feita
através do Fórum, é mais segura

que existe. De julho até agora,

quatro crianças foram adotadas por,
casais de Jaraguá do Sul. Na

avaliação deMarisa, as pessoas que
adotam estão deixando de lado as

preferências raciais e etárias e estão

passando a aceitar crianças que até
um tempo atrás não correspondiam
ao que alguns consideram como o

tipo ideal de (ilho.
Outra boa novidade anun-

Norte) e no Fórum. O chefe do
cartório da 17ª salienta que o

sistema de votação é igual ao das,
eleições, com exceção da lei seca,
que não foi decretada. I} votação
é das 8 às 17horas.

.

Pesquisa
A reportagem do Correio do (

Povo foi para a rua ouvir a

população sobre o assunto. Pelo que
deu r-'ara perceber, as opiniões estão
bem divididas e ainda tem muita

gente que não se decidiu.

"Sou contra o dêsarmamento

porque minha obrigação é

defender as pessoas': Comandante
do 14° Batalhão da PM, tenente
coronel AlcebíadesBroering•.

Crianças que vivem em abrigo
,

,

recebem visita especial hoje

A .professera Analice esperou um ano para adotar uma menina lfl

ciada por Marisa é que agora o irmão para Marina. Analice �
cadastro dos casais inscritos para presidente da Bendito Frutoç
adoção é 'único e repassado para o entidade não governamental

.

Fórum da capital do Estado. Essa criada há quatro anos para dar'
medida é menos dispendiosa para 'apoio os casais que adotam ou quJ
os interessados (alguns candidatos 'pretendem adotar um filho. ,1 '

se inscreviam em várias comarcas) SegundoAnalice, cerca de la-
e pode encurtar o tempo de espera, casais participam das re�niôe's I

já que o cadastro fica disponível. mensais da Behdito Fruto, qt.iJ
para todas as cídades. O tempo acontecem sempre na primeira
médio de espera é de cerca de três quarta-feira de cada mês, da
anos, sem dúvida uma gestação Colégio Evangélico [araguâ:
bemmais longo que a normal. Nestes encontros são discutidos

A professora Analíce Olegar todos os assuntos de interesse 'do�
esperou um ano pela filhaMarina, pais adotivos e dos pretendentes
de três anos. "Ele tinha quatro aO adoção como a ansiedade
meses quando veio para nós", gerada pela espera, como contat
lembraAnalice, que não quis abrir para a criança que ela é adotada
mão de saber como é cuidar de um e outros temas consid�rados
bebê e que já pensa �� dar um importantes. II

I

Cartório eleitoral acerta'últimos detalhes,para o. referendo i;

''I
FOTOS CESAR JUNKES

MARIA HELENA DE MORAES

� Em Jaraguá do Sul,
42 casais estão na

fila esperando para
adotar uma criança

GUARAMIRIM - o Lar da

Criança.Valdir Moroso abriga
atualmente cinco crianças com

até 12 anos de idade.. Todos
tiveram que sair de casa por
estarem em situação de riscosocial,
mas nenhuma delas está disponível
para' adoção.' Esta semana, por
causa do Dia das Crianças, a

diretoria do Lar decidiu oferecer
atividades diferentes, para sair da
rotina. De acordo com a

coordenadora, Maria Andréia

Stanck, eles foram ao zoológico de
Pomerode, vão ao cinema em

, Jaraguá do Sul, ao ParqueMalwee
e hoje, para comemorar a data, eles
vão receber visitas de recreadoras,
que vão passar a tarde divertindo
a criançada.

,

Segundo Maria Andréia, todo
.

o trabalho desenvolvido no Lar é
direcionado a fazer com que as

crianças se sintam em casa. "Quem
está em idade escolar vai para
escola, freqüentam escolinha de
futebol e se relacionam
normalmente com os amigos, vão
à' festas de aniversário e se

comportam como qualquer outra
criança", salienta a coordenadora.

JARAGUÁDO SUL - No próximo
domingo os funcionários do
cartório da I 7ª zona eleitoral vão
fazer a verificação de data e hora
das urnas eletrônicas para o

referendo do dia 23, quando todos
'os brasileiros estão convocados a

votarem a favorou contra aproibição
da venda armas de fogo. Ontem, o'
cartório terminou o trabalho de

configuração das umas.O chefe do

cartório, Pedro Kremer, avisa 'que
todos os mesários já foram
convocados (são três para cada seção'
eleitoral) e tudo já está praticamente
pronto para o plebiscito.

Somente em [araguá do Sul são
83.445 eleitores e. 113 seções
eleitorais. De acordo com Kremer,
quem está fora do domicílio
eleitoral deve justificar, o que pode
ser feito em qualquer seção
eleitoral ou procurar um dos quatro
postos específicos para justificativas
que serão instalados no Caie

(Bairro São Luís) Colégio Divina
Providência (Centro), Escola
Victor Meirelles (Três Rios do

"Sou' a favor do desarmamento.
Muitas pessoas andam armadas e

isso é um p'erigo':Elpídio Martins,
40 anos, operador de máquinas,
Morador do Rio Molha.

"Ainda não decidi. Estou ana
lisando. Acho que existem coisas
mais importantes para se discu-

,

tir"Ronei da Silva,48 anos, repre
sentante, Morador da Vila Nova..

"Sou contra o desarmamento

porque a .população não pode ficar
sem o direito de se defender':
Jussara Basoni, 19 anos, adminis

tradora, Moradora do Baependi.

, "Sou a favor. Não há necessidade
de armas, SoU a favor da paz. O
mundo seria bem melhor sem

arrnas'DouqlasMendes Pereira, 22
anos, artesão. Morador do Centro:
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Falecimentos
Faleceu às 17:55h do dia 10/10, o senhor Eu,gênio Karsten, com
idade de 74 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de João Pessoa.

Faleceu às 18:00h do dia 10/10, o senhor Antônio Decker, com
'idade de 63 anos. O velório foi realizado na Igreja Quadrangular e o
sepultamento no cemitério Municipal de Massaranduba.
Fal,eceu às 10:00h do dia 11/10, o senhor Hélio Alano de Souza,
com idade de 44 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila
Lenzi e o sepultamento no cemitério Municipal da Vila Lenzi.

EMPREGOS
o Sine de Jaraquá do Sul funciona na Rua Getúlio

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

CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM
INFORMATIVO

Atuação dos Vereadores de Guaramirim nas últimas sessões.

Adilson André Araújo (Ada) Destacou o concurso feito pela Secretaria de
Educação e Cultura da Prefeita e Vice-Prefeita Mirim. "Parabéns a Prefeita
MIrim Paula Dalprá e a Vice-PrefeiurSteffani Daiane Pommerening eleitas
m$se concurso e que sirvam de exemplopara outras crianças e adolescentes,
ndformação de novos líderes nomunicípio",

.

,

Afcibaldo German Apresentou projeto declarando de Utilidade Pública a

Associação de Bananicultores de Guaramirirri."Segundo produto de expressão
econômica em Guaramirim. São 93 produtores que têm nessa atividade a sua

principalfonte de renda eprecisam dessa Associação, Cada um de nósprecisa
fazeralguma coisapela bananicultura".
LuízAntônlo Chíodinl Falou que o sucesso obtido pelos vereadores namissão
em Brasília deve-se a força que o vereador ternjunto a sua comunidade. "Nós
somos os pára-choques dos Deputados e Senadores, e eles sabem do nosso

trabalho, Receberam os colegas muito bem e esperamos que os pedidos que
fizemos sejam atendidos",

.

Jórge Feldmann - Está solicitando melhorias no Transporte Coletivo na região
dó Rio Branco. "Nós temos o transporte dos estudantes, e muitas pessoas
utilizam-se do mesmo ônibus para se locomover. Seria necessário mais linhas;
a população está reclamando quefoi renovado () contraio com à Canarinho e

nãofoi resolvido oproblema daquela região".
Jóâo Diniz Vick - Reclamou da Cobrança extra que a empresa Canarinho vai
fazer, por um percurso um pouco maior no transporte dos alunos da Escola São
Pedro duranté o período em que a Ponte doAgricultor estiver em reforma. "Vão
cõbrarmais deR$ 300,00 reaispordia. Fico triste com afalta de colaboração e

decepcionado com a atitude desta empresa",
MarcosMannes - Ressaltou a aprovação unânime dos vereadores da resolução
q�e "dispõe sobre Regimento Interno do Programa Vereador Mirim. "É um

programa de todos os vereadores que vai oponiunizar as crianças e

adolescentes se interarem do trabalho do Legislativo. O Vereador Mirim terá
n{andato de um ano e se reunirá duas vezespormês",
lViarià L. da Silva Richard - Destàcou o Centro de Educação de Jovens e

A\ctultos por já estar cumprindo a lei de sua autoria sobre a Temática Afro
B1:asileira. "Os alunos do CElA fizeram um trabalho de forma positiva sobre
esta lemática, Peço o envio de oficio do legislativo parabenizando a direção,
pçrestarcolocando emprática o que a lei determina".

'

OS,�i Bylaardt - Elogiou o Governo do Estado que vai pagar o valor extra que a

c(al1arinho está cobrando para fazer transporte dos alunos da Escola São Pedro
dç, Bairro Guamiranga via Ponte Bartolomeu, Spézia, enquanto a Ponte do
Agricultor estiver em reforma, "O Governador Luiz'Henrique' da Silveira
estendeu a mãomais uma vezpara os estudantes de Guaramirim".
Evaldo J. Junkes (Pupo) - Lamentou que o projeto de sua autoria criando o

�ONSEA - Conselho de Segurança Alimentar - vetado pelo prefeito, esteja
fazendo 'falta ao município para conquistar recursos federais. "Agorá·o
executivo está pedindo "por favor" que nós votemos logo a criação deste
conselhopara conseguir recursos que estão disponíveis".

�.
"

,
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ADVB entrega selo Empresa
. .

Cidadã para Malwee Malhas
� Política ambiental
e participação nas

ações da comunidade
foram aval.iadas

LAGES � A Associação dos

Dirigentes de Vendas eMarketing -

ADVB/SC entregou ontem" o

prêmio Empresa Cidadã para os 23
cases vencedores da edição 2005. A
solenidade aconteceu noCentro de
Eventos daPousadaRural do SESC,
às 20hs, em Lages.

O industrial,WanderWeege, de
·

]araguá do Sul, recebeu dois prêmios
pelo trabalho da empresa Malwee

Malhas, nas categorias preservação
ambiental eparticipação comunitária.
A solenidade começou às 20hs, �o
Centro deEventos da FousadaRural
doSESC, em Lages.O cantorgaúcho
Dante Ramon Ledesma se

· apresentouno evento.
Na,7º edição, 40 cases foram

analisados nas categorias: parti
cipação comunitária, preservação do
meio ambiente e desenvolvimento
cultural. O número de empresas

·

participantes dobrou em relação ao
ano anterior. Para o presidente da
ADVB, Giancarlo Tomelin, é um

·

prestígio entregar o selo para essas

empresas, que têm seu olhar voltado

para o desenvolvimento sustentável
e investem no potencial humano.
"Essas ações se tomam referência e

exemplo de atuação responsávelpara
o setor catarinense.Avisibilidade de

· projetos efetivos desse porte é
fundamental para que essa idéia se

,LAGES/MARW AURELIO GOMES/ADVB/SC
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Wander Weege recebeu reconhecimento pelo trabalho social praticado pela empresa Malwee

propague para todo o Estado",
comentouTomelin.

'

Uma pesquisa realizada pelo
Instituto Ethos, em 2004, aponta que
amaioriadosconsumidoresbrasileiros
acredita que pode interferir ná

atuação responsável das empresas

(75%). O estudo ainda revela que
evoluiu a 'percepção dos
consumidores de que as companhias
devem contribuir para a construção
de uma sociedade melhor: 44% dos
entrevistados concordam que as

empresas devem ir além do que é

determiriado pela lei, para atingir
padrões éticosmais elevados e realizar
plenamente seu papel social. Essa
porcentagem foi de -39% em

levantamento feitoem2002 e de 35%

r

:;0

no ano 2000. ub

ParticipaçãoComunitária: Desenvolvimento
Cultural:.• Altenburg (Slumenau)

• Colorminas (Criciúma)
• Instituto Engevix (Florianópolis)
• Instituto Horipa-Futuro
(Florianópolis)
• Malwee (Jaraguá do Sul)
• Metalúrgica Riosulense (Rio do

Sul)
• Polícia Rodoviária Estadual

(Florialiópolis)
• RBS TV Centro Oeste (Joâçaba)
• SCC - Sistema Catarinense de

Comunicação (Lages)
• Sinduscon Blumenau (Blumenau)
• Sul Catarinense (Biguaçu)
• TVHecord (ltajaf)
• Unisul (Tubarão)
• Vonpar (Antônio Carlos)

:_ }j• Baesa - �nergia Barra Grande
S/A (Anita Garibaldi)
.• Brasil Telecom (Florianópolis)

• BRDE (Florianópolis)
• Clinimagem (Criciúrna)
• Nação- Hip Hop (Florianópolis) if'1

l ;, L· ,;;2

Preservação
Ambiental: ;']':1

• Malwee (Jaraguá do.Sul)
• Parque Unipraias Camboriu

(Balneário Camboriu)
• Transpetro (Petrobrás
Transporte S.A)
• Tractebel Energia
(Florianópolis)

América
Por essa, nem May esperava: sentir-se atraída por um
homem que não preenche em nada seu-s requisitos. A
esnobe professora americana chama a atenção de Laerte
assim que chega a Boiadeiros. O fazendeiro fica louco por
aquela loura de pele tão branca e olhos azuis, e faz de
tudo pata conquistá-Ia. Manda flores, é sempre cortês

quando a encontra e ainda faz questão de levá-Ia, junto
com Miss Jane, para almoçar em sua casa.Laerte sabe que
mexe com May e insiste em assediá-Ia, usando todo seu

charme. Durante um dos bailes de peões da cidade, tira-a
para dançar. Com a proximidade entre os dois, May se

contém para não manifestar as reações que o brasileiro

provoca nela. As cenas vão ao ar a partir desta quinta-feira,
dia 13.

Sódeu ele
Rqdrigo Santoro deixou a mulherada enlouquecida ontem

..

no metrô República."Lindoooooo!!!'; elas gritavam. Santoro
estava na abertura oficial da exposição de figurinos,
cenários eobjetos utilizados em "Hoje É Dia de Maria'; que
estréia hoje na Globo.

Freirinha
Ainda na exposição, Letícia Sabatella contou que Manoel
Carlos a quer em sua próxima novela. "Adoraria fazer um

papel diferente, como de uma freira'; disse a atriz.

Flashback
Silvio Santos gravou ontem no SBr mais uma edição de
"Rei e Majestadel muslcal com cantores das antigas. Odair
José participou da atração na semana passada. O programa
ainda não tem data para estrear.

Adeus
Raul Gil grava pela última vez na Record na próxima
segunda. Ninguém fala se terá festa de despedida ...

CORREIO"TV
-.,

� �cq
[;él

Barraco
Márcia Goldschmidt teve mais um piti na Band. Ela se irritou ao saber

que seu programa pode acabar. O motivo é a audiência, que
despencou pela metade. "Jogo da Vida" dava entre seis e sete pontos
no Ibope aos domingos. Agora dá três. Durante a semana, registra
apenas dois. A Band não quis comentar o assunto.

()

Amigos e peixes
Roberto Carlos poderá caminhar sobre as águas, da Lagoa Rodrigo de
Freitas em seu especial de fim de ano da Globo. A idéia, de Roberto
Talma, foi proposta ao Rei, que gostou: montar uma plataforma
flutuante no meio do espelho d'água. Do lado dela, deverá ficar outra

plataforma, esta capaz de acolher 600 convidados especiais.

JJ

I
:)

Para'Ier oMundo'
Betty Gofman fará uma participação especialíssima em "América" a

convite de Glória Perez: ela será Dadá, a professora que vai ensinar

Carreirinha a ler e a escrever pelo método Paulo Freire.

rr

ri]

Maria raquete
Daniella Cicarelli e

.

Gustavo Kuerten não

admitem, mas estão

juntos, sim. Só os mais

chegados sabem, mas
estão orientados a não
comentar. Guga contou a

uma amiga que partiu /
dele a iniciativa de não

assumir nada. Pelo menos

por enquanto, ele exige o

máximo de discrição. O
tenista falou que não quer
sua vida exposta como

aconteceu com Ronaldo. E

Cicarelll, que não é boba,
está fazendo tudo
direitinho.

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br .J

1('
.,
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Equipe de Guaramirim vence

o Estad ...al de Canoagem
JULlMAR PIVATTO

.... o segundo lugar
foi da equipe Ascan,
de Schràeder,
com 328 pontos

J.ARAGuA DO SUL - A equipe
Bio Radical, de Guaramirim,
conquistou o CampeonatoCata
rinense de Canoagem de Veloci
dade. O título foi confirmado no .

fim de semana, em Timbó, na dis
puta da 4a e' última etapa da

competição. Os campeões termi-
.

naram com 404 pontos, contra 328
da Ascan, de Schroeder, O ter

ceiro lugar foi do Clube Kentuckv,
de Jaràguá do Sul. Participaram dá

etapa 36 atletas em sete categorias.
Depois da competição, os cinco

melhores atletas por categoria
também foram premiados. Na
Menor, Nicolas Duarte Trindade
(Guaramirim) venceu a etapa e

confirmou o título geral. O vice

campeonato ficou com Maicon

'Wilwert, de Timbó, e o terceiro
.

com Kelvin Kremer, de' Gua
ramirim. Na Infantil, Eduardo dos
Santos (Guaramirim) confirmou o
favoritismo vencendo a etapa e

ficando com o troféu. Alison Jacobi

Canoístas da região dominaram a etapa e, venceram nas sete categorias disputadas

(Schroeder) e Marcelo Setter

(Guaramirim) completaram o

pódio na classificação geral.
Ivaldo Varela (Schroeder)

venceu na categoria cadete e

também confirmou o cam

peonato. O vice ficou com Fabio
.dos Anjos (Guaramitim) e o

terceiro lugar com Paulo Cristiano
da Cos ta (Schroeder). Na Júnior,
João da Silva [r, (Guaramirim)
também ficou com o título da

etapa e o geral, André Zickur.

(Timbó) e Artêmio Cattoni [r,
(Guaramirim) ficaram com a'
segunda e terceira colocações,
respectivamente.

O título da Sênior ficou com

José Herbert Freitas (Jaraguá do
Sul), seguido de Fabiano Welter
da Silva (Schroeder) e Khian
Artur Boav�ntura (Jaraguá do

Sul). Na Master,' Adilson
Pommerening (Jaraguá do Sul) já

Sub-15 .adia classificação para o returno.

JARAGUÁ DO SUL - A equipe
de futsal sub-15 masculina perdeu'
duas das três partidas que disputou
no fim de semana e teve que adiar

para o returno o sonho de ficar
entre os pito melhores do Estado;
O time da Wizard/Cej/FME,
perdeu para Chapecó (3x2) e

Palmitos (6x3) e venceu apenas a

Adiee/Florianópolis (3x2).
"Jogamos bem em todos os jogos,
mas faltou competência na hora
da finalização", comentou o

técnico Augustinho Ferrari.
'Com os resultados, os

jaraguaenses ocupam a terceira

colocação da chave com três

pontos, atrás de Chapecó (nove)
e Palmitos (quatro). Para garantir
a vaga, tem que somar nomínimo

seis pontos na próxima rodada, que
será dias 28 e 29 de outubro em

Palmito�. "Fizemos jogos iguais,
mas perdemos nos detalhes e -

também com gols nos últimos
minutos. Temos que acertar estes

detalhes pro returno", disse Ferrari.
No próximo fim-de-semana-

Equipe futsal sLib-15 venceu apenas uma partida no fim-de-semana

é a vez das categorias sub- 11 e

sub-13 entrarem em quadra pelo
Estadual, Esta última joga em

casa, no Artur Müller, Na sexta

feira à noite o time da Aurora/

Cej/FME enfrenta São Miguel

do Oeste e no sábado joga contra
Caça e Tiro (manhã) e Caçador
,(tarde). O sub-Li joga em

Chapecó, contra Doze de Agosto
(sexta), CRC e Colegial
(sábado).

.

Ronaldo e Adriano devem formar ataque
DA REDAÇÁO - A Seleção

Brasileira deve iniciar sua

despedida.das Eliminatórias para
o Mundial da Alemanha com

Adriano e Ronaldo no ataque,
como indicou o treinador Carlos
Alberto Parreira. Em entrevista

ontem, o técnico campeão do
'

mundo em 1994 deu a dica: "A

tendência é começarmos com dois

pontas-de-Iança", afirmou, pouco.
antes de dizer que "gosta deste

tipo de formação".

O treinador acrescentou que
não deve fazer mais observações,
como ocorr�u em La Paz, e que a

Seleção deve írcomo que tem de

melhor para o que deve ser o

último jogo no Brasil antes do
Mundial, Questionado sobre a

possibilidade de dar mais uma

chance para os laterais Gustavo

Nery e Gilberto, que brigam pela
reserva de Roberto Carlos .na

seleção, Parreira foi enfático.

"Quem vai começar jogando é o

Roberto. O que acontecer depois
vai depender do desempenho (da
equipe)".

. O técnico lembrou queNery e

Gilberto jogaram "quase um tempo
cada: um' em La Paz. Disse ainda

que os dois já tiveram a chance de

disputar uma competição 'com a

Seleção. Enquanto o jogador do
Corinthíans foi titular durante a

Copa América no ano passado,
Gilberto ocupou a lateral neste ano
durante aCopa dasConfederações.

tinha o título confirmado por

antecipação.rrnas mesmo assim

terminou com o primeiro lugar na
etapa. Marciano dos Santos

(Guaramirim) ficou com o vice

campeonato e Everaldo Ferrari

(Tímbó) ficou em terceiro. Entre

as mulheres, Dilma da Costa

(Schroeder) ficou com o troféu de

campeã. Mayra Marcelle Silva

(Schroeder) e Ariana Calu Harbs

'{Timbó) completaram o pódio.
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Voltando aos
treinos
o alaXoxo (foto) retornou
ontern aos treinos físicos
no Parque Malwee. Depois
da final da Liga Nacional, o
jogador passou por mais

uma p\quena cirurgia, para
retirar uma fístula (uma
espécie de ferida) no glúteo.
Na próxima semana ele deve

começar a treinar com. bola.
"Estarei 100% para o Sul

Americano'; adiantou o camisa
10. Xoxo disse que o técnico Fernando Ferretti recomendou que
nesta semana ele intensifique os treinos físicos para recuperar a

forma. "Não sinto dor; apenas um desconforto, Mas isso muda de
acordo corri a rotina de treinos':

. ,

·

Schroeder
A segunda fase do 20ó'

Campeonato Municipal de
Futsal Adulto de Schroeder

começa neste sábado. As oito

equipes classificadas estão

divididas em duas chaves. Na
D estão Coremaco, União,
Veteranos Grameyer e Famac

e na E Banana Brasil, lbes, Néki
Confecções e AD Grameyer. A
rodada deste sábado terá os

'seguintes jogos: Coremaco x

Famac, Banana Brasil x

Grameyer, União x Veteranos

Grameyer e Ibes x �éki
Confecções. No fim de
semana passado também
aconteceu a terceira rodada
do 60 Campeonato Municipal
de Futsal Master com os

seguintes resultados: União
4x4 Alternativa, Auto Posto
Salomon 4x1 Papelaria Miglas
e Segundas Feras 9x3 Aliança.

Jasc
Depois das disputas da fase

reqional dos Jasc (Jogos
Abertos de Santa Catarina),
foram confirmadas 17

modalidades para a fase
estadual da principal
competição do Estado. O

basquete feminino foi a
última a garantir a vaqa, AlélT,)
delas, participam. também
bolão 16 feminino, futsal,
triatlon, punhobol e tênis de '

mesa masculinos; xadrez, vôlei
de dupla, natação, caratê e

.
atletismo nos dois naipes e

'

tiro, que não diferencia naipe.
Na fase regional, disputada
em Rio do Sul, Jaraguá do Sul
ficou com o quarto lugar na
classificação geral. A 45"

edição dos Jogos Abertos de
Santa Catarina será disputada
de 3 a 12 de novembro, em
Chapecó.
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Alsina Priebe

·9/10·
Moacir Lipinsky
Eli.ane Ap. Pedrotti
Arnaldo Formiqari Filho
Felipe Gruber
Analú Sabino
Deise Wolf
Jucelia Ribeiro'
Valmor Fleming
Nei Everson Rulceno
João A. Heickmaier

.

Terezinha Utpadel
Luiza de P. J. Souza

·10/10·
Víctor Hector Malamud
Isma1r Lombardi
Lurdes Hornburq

· Sigmar Grutzmacher
Evaldo Bast
Laisy Euzébio
Matheus Lucas Zesuino
Moacir Campregher
Evaldo J. Junkes

·11/10·
Amadeus Mahfud
Guilherme Wackerhagen
Edécio Davi Beck
Marta Pachecuski

·12110·
Valdemir Salviano da
Silva
Denise Muller
Alessandra Packer
Maria Herminia S. Porto
Anita Watkerhagen
Jair José Dalprá
Norberto Gaulke

· Irio Volkmann
Rosimeri Ap. Rodrigues
Richter
Alinda Klemann Fiedler
Jaime Giese
Jenifer Aparecida
Hernacki
Antônio Valdir Stringari
Beatriz Martins
Francisca Soares
Thales J. da Luz
Judite Dumke
Pedro Barcelos,
Aliberto Fritzke

·13/10·
Paulino Duarte
Alexandre Fernando

Wopsch
Clasira Pereira
Mateus Jantz Loghini
Adriano Buettgen
Maike Mateus

Débora.Cristine
Zimmermann
Elia Dõge Roeder

·14/10·
, Artur Zanella
Juliana Fernandes
Bruno t.ewerenz
Lorenz Borchardt Júnior
Orlando Leitholdt
Iolanda Perln

· Isabel Marquardt
Hiltraudt Franz
Thais C. Danas
Vander Gumz
Lisandra Enke .

Gracielle Meldau

,

.

Completou idade nova no dia 11,
Germano Campregher. A esposa
Maria, e os filhos, Daniellé e Diogo

.

Josiarie R. G. Garcia
Rosanqela Gneuwich
Olívio Langer
Simone Weinfurter
Tainá Francisca Rosa
Machado
Vaneide Mueller
Eleonor Urbam

'

Carine Oloskamke

I Gláucia Garghetti
i Márcia K. Lennert

II Luís Mário Conrado
Dornesto Kopp

, Emerson José Voelz '

j'15110'I
I Kethley Natali
I Vanessa Raquel'
I Woladasczyk
I César Muller

I
I

I

Celi G. K. Franzner
Analisa D. Wortmeyer
Emília Terezinha da Silva
Marcio S. Fuchter
Marcos l.ennert
Flavio Ricardo de Souza
Juarez Tadeu Xavier

Lindomar

Dellagiustina
aniversariou dia 9.

Quem deseja um

feliz aniversário é
a Adriana que te

ama muito

Vaneide Muller
aniversaria dia 14. Parabéns
do esposo, Vanderlei e dos
filhos

QUARTA-FEIRA, 12 de outubro de 2005 IUuaaa,•• tXt,gulu.

Feliz aniversário para Janaina Daga que
aniversaria hoje. Homenagem do namorado DiQgo
Glatz, que deseja felicidades e da amiga Franciene

.No dia), o casal, Lia e Floriano José

Ro�chi, comemorou 34' anos de casados. O
filho Sérgio, a nora Rosenl, e a netinha Eloísa

desejam felicidades .

.

Os familiares

desejam sucesso

a Nilsa Lafin

Stoinski, que
colou grau em

Administração no'
dia 30/9

Colou grau em

Administração,
Wanderléia Gessner

no dia 30/9. Sua
.

família lhe desejam
muita felicidade e

Ora. Márcia,
Auditora Fiscal,
participou da
XXIII ENAFIT,
em Cuibá

Antônio Marcos da Silva

(Déga), comemorou aniversário
dia 18/9 e no dia dia 30/9 colou

grau em Administração pela'
Unerj. Parabéns, felicidades e

sucesso dos familiares

i
;/

(
Uniram-se aos ,laços do matrimônio no dia 8,

. Mariléia Baumann e Silvano Vitório Lima.
A cerimônia foi na Igreja Bom Jesus, e a

recepção no Salão Amizade

No dia 8, o casal, Daniele Stenger 'e Daniel Wolf,
trocaram alianças na 'mão esquerda. A recepção dos

convidados foi noClube Atlético Baependi.
Felicidades dos padrinhos, Fernando e Mayenne,
Cynthia, Eduardo, Tatiana e Gilso

Completou 16 anos no dia 9,
Denise Mainka. Os pais João
e Renilda desejam saúde e

\ felicidades
'

Completou idade nova,

ontem dia 11, Delinde
Massaneiro Fachini

(Deni), proprietária da
Fachini Veículos.
Felicidades!

Comemora idade nova no dia 15

Vanessa Woíodasczyk. Parabé�s e

m�itas felicidades é o que desejam
'os pais, Irmãs, .cunhado, e em

especial daafilhada Elysa

CINEMA
Quarta e Quinta-Feira

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

�S�A�L�A�F�liL�M�E�/�H�O�RA�R�I�O GÊNERO

2 Filhos de Francisco
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

2
2 Filhos de Francisco
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Wallace e Grornlt - A Batalha dos Vegetais
13:45 - 15:30 - 17:15 - 19:00 - 20:45
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