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Gerd Baumer abre palestra
Sobre sucessão familiar

- PÁGINA 5

N° 5.250 I RS 1,25

o CLIMA: :

mínima: 14.0 mín.ima: 140 Máxima:22°Máxima:22°
AMANHÃ:

""Ao�,
. Quinta-feira com

� ° tempo nublado,
.........c:.::.:._ .. :: alguns períodos de

melhoria e chuva a

qualquer hora do
dia

HOJE: . Quarta-feira com

o tempo nublado e

possibilidade de
chuva fraca e

ocasional

NÃO É (1) - SIM É (2)

Cecília Konell perde ação contra município
� ,

-Ela reivindicava reintegração ao cargo e ressarcimento dos benefícios do período em que esteve afastada. Projeto em tramitação na Câmara previa um acordo. - PAGINA 3

Faltando quatro dias para o referendo que vai decidir sob.re a comercialização de
armas e munições no Brasil.a população mostra que está dividida. Na frente da Igreja'
Matriz de Jaraguá do Sul, o padre mandou colocar uma faixa estimulando o voto no

Sim.Em resposta,o dono da loja Safári,que fica em frente à iqreja.colocou uma faixa
dizendo Não ao desarmamento. O padre diz queo Sim é LIma opção pela vida.Já o

comerciante diz que o desarmamento aumenta insequrança
'

- PAGINA 6

, CE

Vereador eolheassinaturas para'
investigar merenda escolar
Cacá, já está atrás de assinaturas para a formação de uma
Comissão Especial destinada a apurar supostas
irregularidades na terceirização damerenda. - PAGINA 3

ESPORTE

Bagé fica na Malwee, James e,

Franklin vão para a Europa
A diretoria da Malwee confirmou que o goleiro
Franklin, que nem chegou a estrear, vai jogar no

Cartagena na Espanha, time dos craques- brasileiros
Manoel Tobias, Lenísio e Simi. James' embarca na

próxima semana para Itália, onde deve ficar por duas
temporadas. Eles não participam do Sul-Americano

que acontece semana que vem no Peru. E a equipe
juniores do Juventus venceu o Caxias ontem por 3 a O
no João Marcatto e garantiu vaga na semifinal do
Campeonato Catarinense. '- PÁGINA 7

POLÊMICA

Ocorrências de duas ruas na
'

cidade.são atendidas pela PRF
Prefeitura entra na Justiça contra d�cisãoque prevê que o
patrulhamento da Waldemar Grubba e Adélía Fischer é

responsabilidade da PRF. - PAGINA 5

COMUNICAÇÃO
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Comunicado aos portadores
de deficiência:

A Associação dos Deficientes Hslcos de Jaraguá do Sul pede que
todos associados e não associados compareçam a entidade para

fazer o cadastro, ou renovação do mesmo. O documento servirá para
repassar os beneffcios que a entidade conseguiu. A Ajadefi fica na
Rua António Cunha, 160/ sala 17 e 18 Bairro Baependi (dentro do'

-

terminal rodoviário). O horário de atendimento é das 7:00 às 19:00,
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OPINIAO

tinua aparentando otimismo'
em' relação as eleições
presidenciais de 2006 em

suas declarações públicas. E,
também, caindo 'em contra

di�ões a cada momento. Em

viagem pela Itália, onde,
aftm de encontro com

empresários daquele país,
aproveitou para

,. fazer
centatos de ordem política
cõm facções de centro

esquerda, o presidente
frieigou aos jornalistas que
o. destivesse pensan o na

n?él�ição, e que só se
(l.

rr1�nifestaria, se preciso, no

auo que vem, entre abril ou

FRASES
1:,

Disse, inclusive, que esta

é uma decisão que não tem

interesse .de tomar no

momento, pouco antes de

seguir viagem para a Rússia.

Mas, ontem pela manhã,
respondendo. a novo ques-.
tionamenta sobre sua

candidatura a reeleição, o

presidente afirmou confiante

de sustentação política às

vésperas da eleição para
escolha do novo presidente
da' Câmara dos Deputados,
com vitória do ex-ministro da

coordenação política Aldo

Reb�lo, exonerado pelo
próprio Lula. .

O presidente ainda'
-, " "

previu uma ,guerra no

PSDB para indicação de

� Na .sequnda-feira o presidente negou
estar pensa rido em reeleição, mas na terça
disse estar confiante em uma vitória em 2006

de uma vitória em outubro
do ano que vem. Disse,
inclusive, ter certeza de que
as pesquisas eleitorais vão

crescer a seu, favor daqui
para frente, porque "muitas
coisas boas" de seu governo
vão começar a aparecer. Sem,
entretanto, relacionar qual
quer uma delas, evitando
respostas, inclusive, sobre a

liberação de bilhões de reais

para deputados da sua base

candidato à sua sucessão,
listando o prefeito de São

Paulo, José Serra, os

-governadores de São Paulo,
José Alckmin, de Minas

Gerais, Aécio Neves e o ex

presidente 'Fernando

Henrique Cardoso. A cita

ção pura e simples do PSDB
leva a crer que o presidente,
apesar de tudo, não

f

crê na

consistência de candi
daturas de outros partidos.

QUARTA-FEIRA, 19 de outubro de 2005 : CORREIO DO POVO

Metade .do PMDB

Candidato, com certeza!
!
i

I Com o PT rachado do maio.

qiapoqúe ao Chuí, com, não
póucos parlamentares do
pártido e de siglas aliadas
11' d '

. r9 aciona os em processos

d� cassação, instaurados pelo
Cpnselho Etica da Câmara

d�s Deputados, e enfren

t�ndo defecções partidárias

d\� a. dia, ,o presid�nte Luiz
IrbClo Lula da Silva con-
'-

fisiológico ele tem nas mãos,
<,

em seu governo.'Mas que vê

nos tucanos adversários
capazes de implodir o sonhos
de um segundo mandato.
Pelo sim, 'pelo nã�, muitas
coisas boas terão, de fato,
que acontecer para mudar
radicalmente a impressão
demonstrada por expressiva

, parcela da·' população
quanto ao desempenho do

governo até agora. Inclusive
a opinião de dezenas de

parlamentares que já
desembarcaram do partido.
Pela popularidade, pessoal
que ainda desfruta,' o
presidente é um candidato
forte no momento. Mas,
como.não pode desvincular
a pessoa do cargo, é,
também, vítima das [amban

ças praticadas por aliados e

ministros, estes na maioria

esmagadora - escolhidos

apenas para satisfazer inte
resses políticos.

51

b'l()s comunistas e falsas virgens d'antanho descobriram, maravilhados, a tática maluflsta
{:ja negação infinita"
'" '

f

Oí ". , "
.'

.
,_

'

• De Arnaldo Jabor, na coluna de ontem em "O Globolcriticando os petistas que negam evidências de corrupção até o fim:
s .,

2C <'
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I Fatos & Pessoas I:'l'i

o

FernanClo Bond

R3�

lhomaz Bastos,ministro
F .

r�. do Governo 110m isso"fI'''
1-"'. '

,"
i'� .

Fitorianópolis - Não foi a primeira vez

��'e o famoso. advogado paulista, hoje
t(iívestido de ministro da Justiça,'
Mircio Thomaz Bastos, usa a técnica
�""

t "mandar dizer" que foi chamado às

r1.$ssas ao Palácio do Planalto para uma

r�únião importante e foge de uma,
�, .

a�g.enda inconvéniente. Assim já o fez
",arias vezes quando foi instado a

resolver a questão das terras indígenas
em Santa Catarina. Corno-não queria
contradizer a Funai, simplesmente fugia
Rela porta dos fundos do Ministério para
não ter que receber o governador ou
seus secretários. Agora, repete o gesto,

rras faz pior: bate a cara na porta da

s;eJladora Ideli Salvatti e do deputado
estadual Oionei. Walter da Silva,
lI" • • _

pettstas que inocentemente acre-

�Ç!aram gue o ministro os receberia

qqmo cicerones da comitiva composta.
p,e'o governador em exercício Júlio

- ��rda e o presidente do Tribunal de

J:Listiça, Jorge Mussi, para resolver o

absurdo caso Fernandinho Beiramar.
Thomaz Bastos nada mais é que um

discípulo fiel daquele que um dia ficará
conhecido como "Lula, o omisso':

Governo de nada
,
A indignação causada porMárcio Thomaz
Bastos na comitiva catarinense é exatamente

igual àquela já enfrentada (com uma irritação
'que se tornou pública) pelo governador luiz
Henrique e, por incrível que pareça, por outro

petista, que assumiu o governo do Estado em
2004, o atual prefeito de Itajaí, Vqlnei .

Morastoni, então presidente da Assembléia

Legislativa.Também encarregado na,

interinldadede resolver a questão da formação
de uma .comissão para discutir a questão

, indígena catarinense, Morastoni também ficou
a ver navios.

, Siga o_chefe
Atitudes como a do fujão Thomaz Bastos são

,

corriqueiras no Gqverno lula. Os ministros
preferem escapar às responsabilidades,

,

tergiversar, criar obstáculos do que assumir as
tarefas para as quais estão sendo pagos pelo

.

povo: É corno aquela antiga brincadeira
chamada "Siga o Chefe':

Intercâmbio
,

Os dirigentes da Acafe avaliaram e,
compararamo sistema de gestão universitária,
o modelo de gestão dos centros tecnológicos
e o fomento à incubação de empresas de base

tecnológica da Alemanha, além dos serviços
prestados pelas universidades
eur.opéias. Gaston também deixou em aberto
a possibilidade de intercâmbio de professores
e alunos de qraduaçãoe pós-graduação das

, universidades filiadas ao Sistema Acafe com os

da Alemanha.

FLORIANOPOLlSfDIVULGAÇAo

Acafe na Alemanha
o presidente da entidade, Gaston
C'azamajou Bojarski (foto), juntamente
com os demais dirigentes do Sistema
Acafe (Associação Catarinense das

'

Fundações Educacionais) esteve com a

comitiva catarinense na visita à Embaixada
de Berlim, na Alemanha. Os diriqentes da

Acafe estavam no País conhecendo o

'sistema de' educação superior alemão.
Eles visitaram a Universidade de Hannover,
a Universidade de Münster, a Universidade
Técnica de Hamburgo - e a Universidade
de Bràunschweig. Além disso, estiveram
no Centro Desenvolvimento

Biotecnológico· de Braunschweig.
redacao@jornalcorreiodopovo.com:br
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SUA OPINIÃO

o ensino jurídico,
necessidade fundamental
Nos dias atuais, para o exercício de uma profissão liberal faz

se necessário uma série de preparos que exigem do profissional
extrema luta, perseverança, vontade de aprender e, acima de
tudo, um objetivo. O aluno, desde o momento que entra na vida
escolar, é desafiado a buscar conhecimento, a correr atrás dos

ideais, enfim, a usar a massa cinzenta. Ao decorrer dos anos, os

desafios aumentam, as metas se aproximam, a vontade de viver e

aprender acompanha a própria evolução do ser. Na faculdade, o
acadêmico passa a ser o capitão de seu próprio barco, o "dono de

,

seu próprio'nariz". Cada vez mais a idéia das academias vem se

aplicando aos ensinos básicos, incentivando cada vez mais àqueles
.que desejam buscar o conhecimento, fazê-lo por si só.

O Advogado, o]uiz de Direito, o Promotor de ]ustiça, o Bacharel
em Direito bem corno todos aqueles que cursam ou cursaram

Direito, devem estar atentos à esta perspectiva que os dias atuais

apresentam, ou seja; a busca pelo conhecimento parte de si próprio,
da sua vontade, do seu interesse e não mais é real a idéia da

, verdade única, imposta e inatacável.

.Isso se percebe pela crucial necessidade em que os estudos e.
o cortseqüente conhecimento se apresentam para o homem, A

demanda nas academias tem constantemente crescido; a

qualidade técnica e -intelectual dos professores cada vez mais

ampliada; o aluno cada vez mais ,aplicado e consciente de sua

função ante a sociedade. Indo mais além, não podemos nos

satisfazer tão-somente com o díploma para o exercício de uma

determinada atividade. Aliás, não devemos nos satisfazer, nunca!
.

A busca pelo conhecimento nunca deve acabar pois o

conhecimento é infinito, é incessante e relativo.
Tanto relevante se demonstra isso que a UNER] - Centro

I Universitário de ]araguá do Sul, percebendo aos anseios dos futuros
e atuais operadores do Direito, idealizou e concretizou a inédita

I

MBA em Direito Processual e Empresarial. Voltada a aqueles
insaciáveis garimpeiros de intelecto, estaMBA inova a sistemática
de ensino, coadunando. harmonicamente as necessidades e ')
interesses dos integrantes.

Na mesma toada, a FAMEG - Faculdade Metropolitana" de >J

Guaramirim, com o seu slogan "nâo basta saber, é preciso saber fazer"
e tendo a negociação como paradigma do relacionamentomoderno,

.

reflete a realidade pelo qual estamos inseridos, oportunizando mais

uma via contemporânea aos anseios intelectuais.
Desta forma, fica evidente e claro que o homem, seja por

ascensão social, (um cargo melhor, um salário maior), ,;m por
atributos de sua natureza, necessita evoluir, encarando novos

desafios para se tornar alguém melhor para si e para o mundo ..

Osmar Graciola, presidente da OAB de Jaraguá do Sul

",

)

o comércio de repolho deve
:l

ser proibido no Brasil?

No próximo domingo, das 8 às 17 horas, brasileiros e brasileiras !!

estão sendo convocados a votar no primeiro referendo de nossa

história. A questão é complexa, exige uma análise séria e profunda,
Os que defendem a continuàção do comércio de repolho, apregoam
que, entre outras benesses, essa verdura deixa a pele lisa, o intestino
limpo, e é fonte de renda de centenas de "agricultores: Os que

querem o fim d�ste comércio, questionam todos esses benefícios e

garantem: repolho só faz bem para os que o comercializam.
,

Exagero nesta analogia para chamar a atenção de muita gente
que trata o comércio de armas como um comércio qualquer.
Desculpem a insistência, mas no dia 23, não estaremos votando
sobre o fim do comércio de repolho ou de xampu, muito menos

sobre o fim do comércio de sardinhas e de clipes.
Questiono aqui' os que dizem: eu nunca vou comprar uma

arma, mas não tiro o direito de quem quer comprar. -Pois eu quero
. tirar esse direito, para que depoisninguém venha tirar o meu direito,
o'direito de meus pais e amigos, à vida. O direito à vida é maior que
o direito a portar armas, a comprar armas.

O comércio de armas e munição não é como qualquer outro.
É um comércio que ganha com a insegurança, com a criminalidade
e, sem dúvida alguma, com a morte de milhares de homens e

mulheres neste país. Em 20 anos, quase meio milhão de brasileiros
tiveram suas vidas' ceifadas por uma arma de fogo e, todas as

estatísticas comprovam, amaioria das armas usadas em latrocínios,
homicídios e estupros, foi comprada legalmente em lojas.

Quanto menos morte, menos lucro. .Quanto menos comércio,
menos lucro. Quanto menos tiro, menos lucro. E você ainda está

em dúvida de que lado vai ficar?

José Teixeira Chaves, professor de História -

zekachaves@hotmail.com

Os textos para esta.coluna devem 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 gramaticais necessárias.
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M SAICO
� Ainda não
Seja por erros cometidos no passado, seja
pela burocracia ou pela eterna depen
dência de verbas extra-orçamento, três
projetos de impacto e de interesse direto
da comunidáde de Jaraquá do Sul não
devem sair do papel ainda em 2005.

Coincidentemente, todos iniciados na

gestão do ex-prefeito lrineu Pasold
(PSDB): reciclagem e destinação do lixo,
este de interesse regional também, o
contorno ferroviário e, na mesma ordem
de importância, o Centro Vida. Outro

projeto, de igual impacto- a duplicação
da BR-280, também fica na gaveta.

� Com a PRF
Por determinação de Brasília, o posto da
Polícia Rodoviária' Federal de
Guaramirim passa a responder pelas
ocorrências de trânsito no trecho urbano
da BR-280 compreendido entre a rótula

, de Guaramirim e o Hotel Etalan, em
Jaraguá do Sul.Otrabalho, até agora, era
feito por policiais do 14° Batalhão da
Polícia Militar. A avenida Waldemar
Grubba é a campeã em, acidentes no

'município. Agora, quem precisar vai ter
de discar o número J 91, da PRF, e não

mais o 190, da PM. Teria, ii mudança,
motivação na arrecadação de multas?

� Cargos 1
o PDT também quer um cargo no

governo do prefeito Moacir. Bertoldi. Foi
o que disse o suplente de vereador,
presidente do partido e diretor geral da
Câmara de Vereadores, Ruy Lessmann,
por conta do apoio emprestado ao

prefeito na campanha eleitoral de 2004.
O partido foi e é parte integrante da base
de apoio do chefe do Executivo, que tem
também o PTB, PL e PPS, todos eles já
contemplados. Ruy estava vereador com
a licença de Terrys da Silva (PTB) que por
nove meses chefiou o setor de

'Comunicação da P-refeitura.

POL-fTICA

,� Cargos 2
Se até o presidente da Associação de
Moradores do bairro Estrada Nova e da
União Jaraquaense de Associações de

Moradores, Justino da Luz, do PT, fol
convidado pelopróprio prefeito Bertoldi
.para assumir cargo de confiança, pela
ótica da distribuição de cotas entre

partidos o pedetista está coberto de
razão. Mas, no caso do petista, está claro
que a iniciativa de aproximação embute
interesse de "acalmar" redutos onde o

partido tem bases eleitorais partici
pativas. Resta saber até onde vai a

influência dele em aceitando o convite.

� Cargos 3
Ventila-seque o novo presidente do Samae
já estaria definido, substituindo o interino e

funcionário de carreira, Bonifácio Formiga,
no cargo desde o afastamento' do

presidente do PTB, pastor Jair Alexandre, r. ,:;
este contemplado com a diretoria de f '

Habitação na reforma administrativa. Seria ,:í 'i
'

o vereadorDieter Janssen (PP). Na sua vaga, ·,L
a suplente Lucélia Araldi Lessmann, ex-'
.procuradora jurídica do ex-prefeito Irineu -, -

Pasold (PSDB). Rodolfo Gesser assumiria a o i:J

liderança da bancada do PP. ex-partido de ;-1 j :

Moacir Bertoldi (PL). ' ,];

'mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br �' n J

SÉNTENÇA

Cecília Konell perde ação que
" .

'

,', .,' .

movia contra o murucrpro
,-

,
.

CAROLINA TOMASELLI

... Demitida por
abandono de cargo,
pedia a reintegração

,

e benefícios

}ARAGUÁ 00 SUL - A juíza de
Direito da segunda vara Cível da
Comarca deJaraguá doSul,Quitéria'
'IàmamniVieiraPeres, negouopedido'
dapsicólogaCecília Konell (PMDB)
pata a anulação do ato administrativo
que'a\\fa§tóú'do'cargo dê professora.
Na ação contra omunicípio, Cecília
pedia a reintegração ao cargo e o

ressarcimento dos benefícios 9- que
teriadireito no período emque esteve

afastada-de1998 a20J5.Apsicóloga
ainda pode recorrer da sentença.

A decisão da juíza foi proferida
no último dia 11, data em que o

Correio do Povo publicou uma

reportagem em que o procurador
jurídico do município, [urandyr
Bertoldi, informou sobre a existência
de umprojeto de lei, em tramitação
na Câmara de Vereadores,
autorisando a administração
municipal a firmar acordo com

Ce�ília Konell para por fim à ação
movidapor ela contra omunicípio.

Nareportagem, Jurandyr disse
que a psicóloga teria procurado a

administração, acompanhada de

advogados, para firmar acordo, já
que ela teria intenção de se

.aposentar,Ó procurador também

disse que não se tratava de

privilégio político, já que Cecília
não voltaria a ocupar o cargo, mas

pediria seu afastamento, e abriria
mão dos salários e demais
benefícios a que teria direito no

período em que esteve afastada.

Já a psicóloga negou as decla

rações do procurador e disse que
não abririamão dos benefícios. "Isso
nã� tem lógica", resumiu. Cecília
também contrariou Jurandyr afir
mando queprocurou a administra

ção a convite da vice-prefeita Rose
meire Vasel (PL), e não por conta
própria. "Quem me incentivou
para que eu voltasse a rever meus

direitos foi ela (Rosemeire) ",
declarou'. Rosemeire Vasel Oé�pOU
os cargos d� secretária da Edu-

cação e de diretora da extintaCRE
(Coordenadoria Regional de
Educação), hoje Gerência de

'Educação da Secretaria de

Desenvolvimento Regional, na
gestão do então prefeito Ivo Konell
(PMDB), marido de Cecília.

O projeto de lei do Executivo
para firmar acordo com Cecília e

por fim ação foi retiradodaCâmara
e, segundo Jurandyr, que prefere
não se pronunciar mais sobre o

assunto, "arquivado definitiva

mente", por conta das declarações
da psicóloga, publicadas na edição
seguinte, e também diante da

sentença da juíza.
Até o, fechamento desta

reportagem, o' Correio não

conseguiu localizarCecília Konell, Cecília ainda pode recorrer

Cecília Konell é servidora pública desde 17 de fevereiro de 1983, na função de professora, e, em

1997, foi colocada à disposição para exercer o cargo comissionado de coordenadora -de atividades

leqislativas n-a Assembléia Legislativa. Em 26 de maio de 1998, o então prefeito Geraldo Werninqhaus
(PFL) revogou a portaria que a cedia para a Assembléia e determinou que Cecília fosse conduzida
as suas funções de origem. A psicóloga recebeu a notificação em 2 de junho de 1998 para retornar

,

ao trabalho no prezo de 30 dias. Depois disso, Werninghaus instaurou o processo administrativo

que culminou na demissão de Ceçília, que alegou se tratar de perseguição política', já que seu

marido Ivo Konell era candidato a deputad? estadual pelo PMDB, partido adversário ao do ,e�tã6
prefeito. A psicóloga não retornou às funções de professora e foi demitida por "abandono ao

cargo': Cecília, então, protocolou ação contra o município pedindo a anulação do ato administrativo

que a afastou do cargo, com a conseqüente reintegração e ressarcimento de todas as vantagens
pertinentes. ,

Na fundamentação da' sentença, a juíza 'de Direito; em outras palavras, afirmou não/haver provas
que constatassem retaliação política. Também afirmou que foi éfetlvarnente constatada a

,

necessidade quanto à lotação no cargo de professora. O documento cita ainda: "Caso se avente, a

respeito, a explicação de .que a requerente estava atuando em cargo comissionado em prol de
adversário político (seu marido), daí deve advir a ponderação de que e:.ta peculiaridade não a

diferencia dos demais servidores e nem lhe outorga condição privilegiada .. .':

Apaes serão beneficiadas' com verba do Fundosocial
I ,,' ,\

FWRV\NÓPOLIS- o governador
cio Estado em exercício, deputado
Júlio Garcia (PFL), encaminha à

Assembléia Legislativa hoje, um
projeto de lei que prevê a

destinação' mensal de 1% dos

recursos do Fundo Social às Apaes"
(Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais). Atualmente, este
percentual corresponde a mais de

, R$ 700mil" ou cerca de R$ 50 por
aluno. De acordo com o projeto, a
distribuição desses recursos será

proporcional ao número de alunos

de cada APAE. Em ato marcado

para as 10h30m'in, no Centro

Administrativo, o governador em
exercício assinará a mensagem ao

Legislativo e apresentará a proposta
a representantes das Apaés. À
tarde, Garcia entrega o projeto de

lei ao presidente interino da

Assembléia, deputado Herneus de
Nadal (PMDB), oportunidade em
que deverá' também apresentá-lo
aos demais parlamentares no'
plenário da Casa.

A idéia de garantir uma receita
mensal a estas escolas de todo o

, Estado foi anunciada por Júlio
Garcia na terça-feira, 11 de

outubro, durante a solenidade de
transmissão do cargo de

governador, ocorrida pela primeira
vez em Santa Catarina no Palácio

Barriga Verde, sede do Legislativo
estaduaL "Neste breve período de
interinidade:', disse ele, "vou
realizar dois sonhos: um qué não
sonhei, que é o de ser governador,
e o segundo, que a vida pública
me deu, de ter grandes amigos e a

oportunidade de reconhecer o

'espírito de solidariedade do
cidadão e, em 'especial, daqueles
que se dedicam aovoluntariado",
frisou.

O projeto que beneficia as

Apaes é a única iniciativa
diferenciada do governador em
exercício durante a interinidade e '

foi previamente negociada com o

gowernador Luiz Henrique da

Silveira (PMDB). [úlió Garcia

permanecerá na chefia do
Executivo estadual por 12 dias, até
22 de outubro, período em que o

governador Luiz Henrique viaja à

Alemanha e à China em missão
oficial.' O vice-governador,
Eduardo PinhoMoreira (PMDB),
está em férias na Europa, com.a
mulher:

.. O governador do Estado

em exercício, deputado Júlio
Garcia (PFL), encaminha à
As�embléia Legislativa hoje,
um projeto de lei que prevê
a destinação mensal de 1 %

dos recursos do Fundo
Social às Apaes.

• Atualmente, este

percentual corresponde a

mais de R$ 700 mil, ou
cerca de R$ 50 por aluno.
De acordo com o projeto, a
distribuição desses
recursos será, proporcional
ao número de alunos.de

cada APAE.
'

Privatizaçâo da merenda'
deve provocar uma CE

,

. ,,' ;1"
de empresa paragerenciar sistemadê'

,)

controle do ISS (Imposto' Sobre "
ii t

Serviços) pelo período de 36meses1l' B
'um custo máximo de R$'3 milhões,í'5
"O procurador disse à imprensaqueq f:l

edital foi suspenso depois de'consulta0
feita pela Prefeitura ao-TCE e ant�§.)
de ser: lançado. Não � verdadç..,
Quando isso ocorre, automatt5!t
camente, pelo sistem:a existente, o
d I h nh 'd':::>e ita já c ega ao co ecimento o

',,)1
Tribunal. Na verdade, ele (o
procurador) mandou funcionários atl'11
TCE dar explicações que nãoG
convenceram", afumou.

'

Do secretário de

comunicação:l' Carlos AI�erto, Dias" o ver,eadorpretende ter explicações sobre

�artas-convite para captaçã� .&� I
Imagens, no valor de R$ 60 mil r i
para a compra de slides, vetês e :
outros serviços; no valor de R$ 70 i
mil. E, ainda, do setor de obras � I
respeito da contratação de serviços j
de terceiros para pintura dt:__
sinalização do trânsito em ruas

asfaltadas, "já que ,a Prefeitura

possui uma máquina justamente
pata' este serviço", coücluiu o

vereador, (CelsoMachado)
ARQUIVO CORREIOíRAPHAEL GÜNTHER

Sindicato dos Empregados no

Comércio de Jaraguá do, Sul
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

Pelo plresente Edital de Convocação ficam convocados todos os;.·
associados quites com suas obrigações sindicais, para comparecerem à �

Assembléia'Geral Ordinária do Sindicato dos Empregados no Comérciq
de Jaraguá do Sul, que será realizada no dia 25 de Outubro de 2005, às 18
horas em primeira convocação, na sede social desta Entidade, sita à rua

'

Frederico Bartel, n.O 140, nesta cidade de Jaraquá do Sul, com a finalidadé' :'
de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: .»

1) Leitura discussão e aprovação por escrutínio secreto da Prevlsãe
Orçamentária, pará o exercício de 2006, bem como, o respectivo parecer
do CONSELHO FISCAL.

2) Assuntos gerais.
Não havendo número legal de associados, presentes a hora acima
mencionada para a instalação da Assembléia, a mesma realizar-se-a às '

19 horas do mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de
associados.

Jaraguá do Sul, 19 de Outubro de 2005.

Ana Maria Roeder
Presidente

II,
�----------------------------------------�------�I",

_' ;

}ARAGUÁ 00 Sut-Q. Vereador
CarionePavanello (PFL), já está atrás
de assinaturas para a formaçãodeuma
CE (ComissãoEspecial) destinada a
apurar supostas irregularidades no
'contrato fumadoentre a Prefeiturae
uma empresa de São Paulo em

processo de licitação para a,·

terceirização da merenda escolar
servida nos estabelecimentos da rede
municipal de ensino.· Segundo o

vereador pefelista, a intenção é

levantar todo o processo que gerou a
transferência do serviço para a

iniciativa privada, desde o

lariçarnentodoedital correspondente
até a assinatura do contrato.

Pavanello acusa que asmerendeiras,
por exemplo, estariam em situação
irregular:

"Elas são servidoras domunicípio
e trabálham para uma empresa
privada", exemplificou, acrescen
tando que pretende questionar a
legalidade do uso demão de obra do
quadro de servidores perante o

.

Ministério do Trabalho. "Pelo que já'
vi; acho que a terceirizaçâo da
merenda está com os dias contados",
projetou o vereador, acusando, ainda,

. que a qualidade e quantidade servida
aos alunos é a mesma de antes. "Se a

proposta, por alguma razão, era a de
'melhorar, isso não aconteceu, .

continua tudonamesma". Pavanello

pretende fazer, ainda, outros

questionamentos.
Para isso, vão oficializar convite

ao procurador jurídico domunicípio,
[urandyrBertoldi, e ao secretário de

. Comunicação, Carlos Alberto Dias.
Do primeiro o vereador pretende
explicações sobre os reaismotivosque'
levaramoTCE (Tribunal deContas

.

, do Estado) a anular edital de

cóncorrênciadestinadoacontratação 'Pavanello: colhendo 'assinatura? '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR MARCOS AUGUSTO PORDEUS DE PAULA

�cambra

Obrigatoriedade do ensino de língua
,

i espanhola na formação educacional
! do jovem brasileiro

.

algum atraso, mas não sem tempo, o Brasil'
compreendeu que a. integração regional, e sua supremacia
econômica no MERCOSUL não dependem unicamente de
suas amplas fronteüas e forte economia, Em especial,
depende da superioridade do brasileiro em super�r
obstáculos, mormente em se tratando do obstáculo
cuLtural.Nesse sentido, a Lei 11.161 de 5 de agosto de 2005,
que determina a obrigatoriedade da oferta da Língua
Espanhola ao estudante do ensino médio no Brasil, deve ser

bem recebida pela comunidade, pois tal fato significará a

médio-longo prazo um cidadão mais bem preparado para
i aproveitar as oportunidades que' o mercado globalizado
I propo.rclorta.Se qu n d o a Lei em vigor, o processo de

implantação deve ser realizado no prazo de cinco anos, 'a

partir da implantação (entenda-se publicação) da citada Lei.
Pelo texto, é facultada a inclusão da disciplina no ensino
fundamental de 5.a a a- séries e não obrigatória a matrícula
do aluno de ensino médio (pessoalmente, creio que'

r perdemos a oportunidade de tornar obrigatória a disciplina'

I' desde a 5.a série ... ).Fazendo-se uma análise mais ampla, tem
se a certeza de que, além do implemento das relações

I comerciais com os países da América Latina, em especial os

I do MERCOSUL, o domínio da Língua Espanhola por boa parte
dos cidadãos colocaria o Brasil na rota do turismo

. ,

internacional, posto que todas as pessoas vindas de
comunidades espanholas não teriam dificuldades de

comunicação nos atos corriqueiros do dia-a-dia (ou, ao menos,
seriam dificuldades fáceis de serem transpostas).Também é
de s.e chamar atenção à excelente formação dos jovens que
passarão a integrar o mercado de trabalho, forçando todos
nós que, por comodismo ou sensação de ter alcançado o

auge, deixamos de nos aperfeiçoar no instrumento básico
de comun,icação entre nações que é o domínio do idioma

estrangeiro.Seja como fonte de cultura, justificativa por si

válida, seja como projeto de aperfeiçoamento para o

: implemento de neqócíos futuros, a oferta obrigatória de
.� Língua Espanhola por nossas escolas representará um avanço. {"

,
-

significativo no desenvolvimento deste país'.

EUA QUEREM ACORDOS COM A AMÉRICA. DO SUL
Sem conseguir avanços substanciais no acordo que criaria a

Área 'de Livre Comércio das Américas - ALCA, os EUA'

anunciara; através 'de seu secretário de Comércio, Carlos'
Gutiérrez, que a tática é a de perseguir acordos' bilaterais
com diversos países, dentre eles o Uruguai e o Paraguai.Ainda

, \

segundo o secretário, a ALCA continua sendo o objetiva
principal, embora tal realização pareça cada vez mais distante,
ao menos enquanto perdurar a posição do governo norte-

'

americano em manter grande parte dos subsídios internos

para a agricultura e sua política protecionista contra os

produtos dos demais integrantes da ALCA. (Fonte: FSP,
15.10.05, B-15).

"MP oo BEM" NAUFRAG� EM MEIO À TEMPESTADE
POLíTICA
O editorial do informativo .ACIJ desta semana mostrava

decepção com o Congresso Nacional e com o Governo
brasileiro. Nas palavras do editorial, "em mais urna
demonstração de total desinteresse e irresponsabilidade, o

Congresso Nacional permitiu que caducasse na Quinta-feira
â medida provisória 252, divulgada como MP do Bern'Apenas
para recordar, tal Medida provisória, dentre outros, trazia. o
benefício de isenção, tributária em tópicos específicos para
as empresas exportadoras.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe
suas dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@po.rtalcambra.com.br.

Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Mestre
em Ciência Jurídica e professor de Direito Internacional.'
e-mail: marcos.pordeus@terra.com.br

QUARTA-FEIRA, 19 de outubro de 2005

FALTA DE RECURSOS

defasagem nos repasses, admitida
pelo próprioministro da Saúde, José
SaraivaFelipe, seja de 110%. "Como
os repasses do Sistema Único de
Saúde não são suficientes para cobrir
as despesas, somos obrigados a utilizar
recursos que entram através dos
planos de saúde e procedimentos
particulares. Dessa forma também
fica impossível investir emmelhorias
na infraestrutura do hospital", explica
o diretor. Cerca de 70% dos
atendimentos de urgência e

emergência feitos na unidade são via

SUS. Destes, 30% sãoprocedimentos
eletivos, totalizando 140 aten

dimentos por dia.

JARAGUÁ DO SUL - A
'

vimento integral do ser humano.
Fundação Logosófica de Jaraguá O palestrante, David Cohen, é
do Sul promove nesta quinta- formado em engenharia e faz
feira no Pequeno Teatro da Scar parte do corpo docente da,
a palestra "Melhores pais, Fundação desde 1985. A palestra
melhores filhos". Com o objetivo começa às 20h e é gratuita.
de repartir os conhecimentos, , A Logosofia é uma, ciência

principalmente os ligados à .. baseada em sete objetivos
pedagogia, que prega o desenvol-

, primordiais, como o' conhe-

, De acordo com Bertoldi, os

imóveis somam um investimento
de R$ 1.161.218,00, sendo uma

entrada de 5% e o restante do valor
dividido em 36 parcelas. Previstos
para integrar o Projeto de

Revitalização do Centro Histórico,
os prédios serão restaurados para
abrigar instituições culturais como
aBiblioteca Pública Rui Barbosa e

o Museu do Expedicionário, por
exemplo.

Criado há cinco anos pela
Associação dos Engenheiros e

Hospitais de todo país pedem
aumento nos repasses do Sus J

Palestra promove a educação dos pais para bem criar os filhos

ELlS BINI

� Ministro da Saúde,
José Saraiva Felipe,
admite defasagem
de 110% na verba

}ARAGUÁ DO SUL � Nos

próximos dias 24 e 25, o diretor
administrativo do Hospital e

Maternidade Jaraguá e vice

presidente da Federação dos

Hospitais Filantrópicas do Estado,
HilárioDalmann, irá aBrasília,'onde
vaiparticipar com representantes de

hospitais de todo o país) de um

manifesto para reivindicar reajustes
na tabela do SUS (Sistema Único
de Saúde) já a partir de janeiro do
ano que vem. Ontem, cerca de 600
hospitais fizeram uma paralisação de
24 horas e só os casos'de urgência
foram atendidos através do sistema

público.Oito cirurgias eletivas (sem
urgência) que deveriam ter sido
realizadas no hospital Jaraguá estão
sendo remarcadas. O hospitalSão
'José, .de Jaraguá do Sul, e o hospital
SantoAntônio, deGuararnirim, não
aderiram ao dia de paralisação,
liderado pela Confederação das
Santas Casas do Brasil.

Defasagem
De acordo com DalmanrÍ., é

necessário um reajuste médio de

40%,. que inclua também prece
dimentos de alta complexidade, para
que os custos com os atendimentos
pelo SUS sejam cobertos, embora a

I

I
Segurido Dalmann, há 11 anos

o segmento hospitalar filantrópico
·

vem sendo afetado. "A falta de.
recursos, além de impedir os

investimentos físicos e tecnológicos,
· empurra os hospitais para a

inadimplência e não permite o .

pagamento de saláriosmelhores para
os profissionais da área da Saúde",
diz. Depois da manifestação em

Brasília, oGovernoFederal teráprazo
de 60 dia� para atender as

reivindicações. "Em caso contrário,
será interposta uma ação judicial
conjunta entre os 17 sindicatos
filantrópicos do país para buscar o
equilíbrio econômico e financeiro

.. ,

;,
entre os convênios e contratos

firmados com o SUS", informou.

Atendimento regional
O Pronto Socorro doHospital é)

Maternidade São José, entidade qJé
também é filantrópica, atende todos'
os meses através do SUS, umamédia't'. ;

de 3.500 pessoas e realiza cerca de
360 internações. O Hospital Santo.
Antônio, de Guaramirim, que não � .

filantrópico.e sim público, atende
quase que exclusivamente' peta
sistema, sendo que menos de 200/[1
dos atendimentos são feitos através;
de planos de saúde ou a particulares.

cimento próprio, evolução
consciente do homem e a

integração do espírito. "O que nós

queremos é mostrar como os pais
influenciam na vida dos filhos,
por isso o tema da palestra é

exatamente este", explicou a

diretora do setor de difusão e

d ivu lga ção : da Fundação,

-Cleusimar Dernarchi Schultz. EÜ'
pede também aos interessados erii1
assistir a palestra que cheguem'
cedo ao local. "O pequeno teatrb:J
tem só 223 lugares e por isso quem'
estiver interessado deve chegar
com antecedência". A fundação ,

Logosófíca atua há 16 anos em'
Jaraguá do Sul.

Prefeitura adquire prédios da antiga Estação Ferroviária
}ARAGUÁ DO SUL - A

Prefeitura adquiriu os dois prédios
da Rede Ferroviária Federal SIA
localizados na Avenida Getúlio

Vargas. O termo de compra foi
assinado namanhã de ontem pelo
prefeito Moacir Bertoldi e pelos
repre-sentantes da RFFSA, o

engenheiro Mauro Piazzeta e a

advogada jussara Lima, em

cerimônia realizada nas

dependências da antiga Estação
Ferroviária, um dos imóV'eis
adquiridos.

Arquitetos de [araguádoSul, oprojeto
abrange quase toda a extensão da
Avenida Getúlio Vargas,
compreendendo o trecho a partir da
ÓticaHertele incluindooutrosprédios
históricos já restaurados como a sede
dos Correios, o Mercado Público

Municipal, a antiga Delegacia de
Polícia, oTerminalUrbano e oMuseu

· da Weg. A administração já está
buscando recursos junto aos governos
estadual e federal, sendo 'que os

trabalhos deverão começar nos

ptimeirosmeses do próximo ano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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WALDEMAR GRUBBA

algumas das pessoas autuadas em
blitz sobre a ruaWaldemar Grubba
recorreram da ação. "Agente não

tinha jurisdição oficial, e agora se

der algum tipo de acídente ou

brigas o máximo que nós vamos

poder fazer é ajudar no controle
do-trânsito", explicou o tenente.

"Essas duas ruas são responsáveis
por q�ase ,15% de todos os

acidentes de Jaraguá, e ainda os

mais graves já que é uma via

rápida". Foram registrados -de
janeiro a agosto deste ano 117
acidentes na Waldemar e 45 na

Adélia Fischer.
Outro problema apontado pelo

tenente Chanes é que a PRF não

tem pessoal ou veículos suficientes
para atender estes chamados.
"Talvez eles até consigam atender,
mas não C0m a urgência
necess.�ria"), concordou o

procurador jurídico do município
[urandyr Bertoldi. Segundo ele, a
Prefeitura 'j á pediu 'a
municipalização do trecho para

que possa implantar lombadas
eletrônicas. "Inclusive a

administração anterior já tinha

pedido a concessão, mas o prccesso
pode demorar ainda mais alguns
meses", afirmou. A solução
imediata apontada pelo procurador
é o mandado.de seguranç�. "por,

que só deu certo porque os três

eram amigos com especialidades
diferentes que se respeitavam
mutuamente.A história nosmostra

que a cultura de que o filho pode
suceder o pai em umnegócio nem
sempre é-verdadeira, muitas vezes
causou tragédias", acentuou.

Com a ajuda de uma consultoria,
a WEG iniciou o que Baumer
define como uma conciliação do )
plano de vida de cada herdeiro
com o todo que representava o

projeto de implantar em Jaraguá
uma empresa de padrão

J

internacional. Em 1976, se definiria
o primeiro documento, estabel
ecendo princípios entre os

fundados e extensivo à família. Se
estabele�eria em comum acordo

que a empresa seria conduzida
como um empreendimento de

capital aberto que fosse eficiente
tanto para a família como para os

acionistas, não -º9mo uma

sociedade familiar. "A preocu
pação era de que a companhia não

acesso. De acordo com Ildo Rosa; a
atitude dos universitários se

classifica como crime de cárcere

privado.
Cerca de 100 seguranças do

campus monitoraram os

acontecimentos. Do lado de fora da
- Reitoria, houve um princípio -de
tumulto entre alunos do Centro de
Filosofia e Ciências Humanas e do

/'

Centro Tecnológico. Estes últimos
não apoiariam a atitude extrema

, adotada pelos alunos. A segurança
do campus interveio para acalmar

Prefeitura queradministrar rua

campeã de acidente com liminar

De janeiro a agosto, 117 acidentes ocorreram na Waldemar Grubba

enquanto a PRF tem dado conta Ronaldo Padilha. Segundo ele, em
do recado, mas também, graças a cada turno, cinco policiais ficam
Deus, não I aconteceu nenhum de plantão no posto de

acidente mais grave". Guaramirim. "Temos duas viaturas

Enquanto isso, a Polícia e sempre que precisamos a

Rodoviáría Federal não vê nenhum delegada regional, em Joinville,
problema em patrulhar este trecho manda mais uma", completou. O
da estrada. "Por enquanto está Posto da PRF dé Guaramirim é

tranqüilo e nós não tivemos responsável pelo patrulhamento de
problemas. Mas estes dois primeiros 89 quilômetros, entre o porto de-

meses servem para uma avaliação", São Francisco e o "britador" no

explicou o policial rodoviário' começo da serra, em Corupá, ,

,�ventó na AC,ijs debate sobre sucessão familiar nas empresas

Gerd Baumer foi diretor da W�g e hoje é vice-presidente do Conselho

ficasse nas mãos.de familiares sem
competência, daí a necessidade de
trazer a experiência profissional e

- aomesmo tempo dar oportunidade
aos sucessores se qualificarem.

,

Pensem como seria difícil para um
paidizer isto ao seu filho naquela
época, de que ele só teriã chances

se galgasse os degraus pela sua

,capacidade", citou.
.

A conferência prossegue hoje
às 19h na Acijs com uma mesa

redonda reunindo Décio da Silva,
Vicente Donini e Giuliano Donini,
Dietrich Hufenüssler e Monika e

HufenüsslerConrads.

MARCIA BENTO

�;Polícia Civil e
Militar não atendem
,i
n'jais ocorrências no

local desde o dia 7

}ARAGUÁ DO SUL - A
Prefeitura vai, entrar com um .

wandado de segurança na Justiça,
rios próximos dias, para tentar umaI '

liminar que permita que a Cidade
mantenha a segurança e o

patrulhamento sobre as ruas

Waldemar Grubba e Adélia
.

Fischer. A confusão começou

quando a 3ª Delegada da Polícia

Rodoviária Federal de [oinville
emitiu um oficio dizendo ter

jurisdição exclusiva sobre este

trecho, de 5 quilômetros da BR-280

qu� está dentro do município.
_

'

Desde o dia 7, a Polícia Civil e
,

Militar não estão atendendo
nenhum tipo dê ocorrência sobre
estas ruas. Em caso de emergência"
a população deve ligar 191.

O chefe do setor de trânsito

do 1.4º BPM (Batalhão da Polícia

Militar) tenente Diego Pereira

Chanes, explicou que uni dos

motivos possíveis para esta decisão
da Polícia Rodoviária é que

, }ARAGUÁ DO SlJL - Gerd

Baumer, vice-presidente do
Conselho de Administração da
WEG abriu a conferência

'Negócios, negócios; família à '

parte', no, Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Baumer, que
substituiu Eggon João da.Silva na
palestra inaugural do evento, disse

, que um dos grandes segredos da

empresa sempre foi a transparência
entre as três famílias, dando'

oportunidades aos descendentes

más, acima de tudo, valorizando a

competência e o compromisso de
todos os níveis funcionais.

,
Desde 1974 na empresa, Baumer
lemb�ou que o planejamento
sucessório naWEG não foi obra do
acaso. "Já naquela época os

,

-f�ndadoTes Werner, Eggon e

Geraldo pensavam no assunto, pois
, sabiam que a empresa só poderia
crescer com bases sólidas que

separassem os interesses familiares
com a gestão estratégica da

operação. Mas era uma visão nova,
t '

Estudarites prendem reitor da UniversidadeFederal de se
DÀREDAÇÁO - Dois delegados

ida Polícia Federat,'rldo Rosa e [essé
Ferrv, tiveram que entrar no

auditório da Reitoria da
Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), onde estudantes
prenderam o reitor Lúcio Botelho,
:professores e representantes dos
técnicos-administrativos namanhã
de onte�. Os alunos querem o

aumento no valor das bolsas de

'ensino.Os delegados bateram na

porta mas como não f�ram
atendidos, entraram por outro

os ânimos.

Segundo informações da rádio
CBN/Diário, o reitor já havia feito
uma proposta de elevar o valor das
bolsas estudantis dos atuais R$ 250 '

para R$ 300. Mas os estudantes
querem que o vaiór suba pará R$
330 e rejeitaram a oferta. No
auditório, estava acontecendo uma
reunião do ConselhoUniversitário
que começou às 9h damanhã. Por

- volta das 11h25min, no entanto,
houve discordância quanto ao

reajuste das bolsas e os estudantes

resolveram trancar o recinto com

as cerca de 170 pessoas que

participavam da discussão,

Representantes dos té�nicos
administrativos da universidade
levaram pão para as pessoas detidas.
Uma professora teria passado mal
por causa da falta de alimentação.

No hall da Reitoria, cerca de 15
barracas abrigam estudantes que

apóiam o movimento grevista da
universidade e exigem a abertura
de uma terceira ala do Restaurante

_ Universitário, .

CORREIO ECONÔMICO
Asmais lembradas
Foram entregues na' noite de segunda-feira, 'em São Paulo, os
prêmios aos vencedores da 15a edição da pesquisa nacional que
,registra as marcas mais lembradas pelos brasileiros em40 categorias.
O levantamento" que o Datafolha realiza desde 1991, é o mais

importante do gênero no país.A cerimônia de entrega dos prêmios
começou por volta das 21 h noTomSrasil Nações Unidas,na Chácara
Santo Antônio, (zona sul), e reuniu mais de 600 pessoas -entre

publicitários, presidentes, diretores, gerentes e outros executivos
das empresas premiadas. Sete marcas se destacaram entre as mais
lembradas pelos consumidores em 15 anos da pesquisa.volkswaqen,
Philips, Coca-Cola, Hellrnann's, Orno Kibon e Doriana.
Já o grande prêmio da pesquisa de 2005, chamado de 'Top do Top"
teve três vencedores. A Nestlé voltou a dividir o pódio com Orno e

Coca-Cola.O ator Antonio Fagundes foi o mestre de cerimônia do
evento. Ele elogiou a metodoloqia e a credibilidade do prêmio,

pessoa.

OMC Crescimento
A telefonia móvel fechou o

nonomês do ano com quase
80 milhões de celulares

habilitados. Segundo a Agência
Nacional de Telecomunicações
(AnateI), existem 79.997.230
acessos em servíçó.no país. A
região com maior número de
celulares por habitante

(teledensidade) é a do Distrito

Federal, com 1,18 aparelho por

, A Organização Mundial de '

Comércio decidiu que um

árbitro vai decidir sobre o

pedido brasileiros de impor
'sanções aos Estados Unidos
devido, ao subsídio ilegal ao
algodão.O Brasil pediu

'

permissão para aplicar
sanções de mais dé US$ 3 '

bilhões correspondentes ao

valor dos excedentes de

-produção de algodão, dos
EUA gerados devido, à
concessão dos subsídios
entre 1999 e 2002.

Mercado formal
O emprego com carteira
assinada cresceu 0,73% no

país em setembro, na
comparação com agosto.
Foram criados mais 189.458

Defesa
O pedido foi apresentado no

início deste mês. Os EUA, no

i
I

I
I

I
I

I
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul I

,

•

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREGÃO N° 29/2005 - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

-ALTERAÇÃO

OBJETO:AQUISIÇÃO DE UM VEíCUlOTIPOPASSEIO E UM
VEíCULO UTILlTÁRIO�ZERO QUilÔMETRO.

-

O MUNiCípIO DE JARAGUÁ DO SUL, através de seu

Secretário de Adrninistraçáo, torna público para
conhecimento dos interessados na licitação acima, que
promoveu .a seguinte alteração no edital da licitação
Pregão n° 29/200S-FMS:

ALTERAÇÃO:
, Fica alterada a data de entrega e abertura dos envelopes
e credenciamento:

'LENTREGA DOS ENVELOPES: n° 01 - Proposta Comercial,
n° 02 - Documentação e CR'EDENCIAMENTO, deverão ser

entregues até às 14:00 horas do dia 03/11/2005.
ABERTURA DOS ENVELOPES: Sessão Pública no dia 03/,1
11/2005, às 14:00 horas.no endereço s,ede da Prefeitura

Municipal, sito na Rua Walter Marquardt, 1.111. Jaraguá
do Sul (SC), na Divisão de Licitações."

As demais condições do edital permanecem inalteradas;

,Jaraguá do Sul (SC), 18 de outubro de 2005.

MARCELINO SCHMIDT
Secretário de Administração

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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161 PANORAMA

EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

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

J a e

Co� �J<.R�Il�.IJsl?�...__-"'
Com experiê.�n'�ci�a_�.;__
�om.:.exRerjênç,,,ia,__........
Sem experiência

Condomínio Residencial Amaryllis
Rua Ângelo Torinelli nO 78,Vila Nova,CEP 89.259-200,
Jaraguá do Sul-SC CNPJ: 00.906.163/0001-38

CONVOCAÇÃO!!
26"AssembléiaGeralOdinária/Extraordinária

Hcarn convocados nos termos da Lei número 10.406 de 1/01/2002, os Senhores Condôminos
do Condomínio Residencial Ámaryllis para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIAI
EXTRAODINARIA, a realizar-se no dia 09 de novembro de 200S (Quarta-feira) às 19:00horas,
em primeira convocação com"quorum"qualificado,e/ou às 19h e 15min.Com quaisquer números
de presentes, tendo como local, o salão de festas do Bloco D, do próprio Condomínio, situado
a Rua Ângelo Torrinelli, 78,Vila Nova,Jaraguá do Sul/SC,

. para discussão e deliberação sobre:

l-Prestaçâode Contas do Exercício;
2-Eleição do Síndico;
3- Eleição do Conselho Fiscal;
Os senhores Condôminos poderão fazer-se representados por procurad'(les, devidamente
credenciados, através de Procuração com Poderes Expressos, com firma reconhecida, nos termos
do Código Civil.
Lembramos aos Condôminos, que as decisões da Assembléia abrigarão a todos, bem como,
somente poderão votar,aqueles que estiveram em dia com suas obrigações codominiais.

Obrigada' pela atençãol
Nilva Salete Koch

Síndica

CÂMARA DE VEREADORES DE GUAIJAMI81M ..

INFORMATIVO•
Atuação dos Vereadores de Guaramirim nas últimas sessões.

Evaldo João Junkes (Pupo) - Solicitou à Secretaria de Educação e Cultura a

construção de duas Creches, sendo uma no Bairro Corticeira e outra no

Guamiranga. "As mães daquelas localidades queprecisam trabalhar não tem
com quem deixar seus filhos. E com as creches, estas mães vão trabalhar
tranqüilas sabendo que seusfilhos estão seguros",',
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-Prefeita Steffani Daiane Pommerening, e que
sirvam de exemplopara outras crianças e adolescentes, naformação de novos
líderes nomunicípio".
Alcibaldo Germann - Elogiou o trabalho da Enfermeira Ivone da Luz, que
esteve na Câmara a convite do vereador. "A enfermeira Ivone é uma referência
na saúde pública. Esse programa liderado pela senhora que atende os

deficientes auditivos e que é desenvolvidopela SDR, precisa ser divulgado. e
nós desta casa vamos colaborar". .

LuizAntônio Chiodini - Destacou aparticipação dos professores no concurso
que escolheu a Prefeita e Vice-prefeita Mirim. "Enviar um oficio
homenageando os professores pelo seu dia, e cumprimentar pelo apoio que
derampara estas crianças que apresentaram boas redaçõespara o concurso

queescolheu aPrefeita e Vice-prefeitaMirim".
Jorge Feldmann - Está solicitandomelhorias no Transporte Coletivo naregião
do Rio Branco. "Nós temos o transporte dos estudantes e muitas pessoas
utilizam do mesmo ônibuspara se locomova Seria necessário mais linhas, a
população está reclamando que foi renovado o contrato com a Canarinho, e
nãofoi resolvido oproblema daquela região".
João Diniz Vick - Fortaleceu o pedido do vereador "Pupo" das creches do
Guamiranga e Corticeira. "Estive conversando com a responsávelpelo setor de
educação, e ela me garantiuque nas próximas semanas estará realizando a

.licitação da creche do Guamiranga, e espero que a da Corticeira também saia
logo, porque acomunidade estápedindo".
Marcos Mannes - Apresentouuma indicação solicitando qlJe aAdministração
encaminhe a Pavimentação da Rua Ermínio Vieira. "E um pedido dos
moradorespara que sefaça estapavimentação, esta rua tem aproximadamente
70 metros e o custo da obra não é muito elevado. A solicitação vem de muito
tempo e espero que sejamos atendidos". ,

Maria Lucia da Silva Richard - Prestou uma homenagem a professora lris
Frener e estende esta homenagem para todos os professores .. "Professores que
me passaram muitos ensinamentos inesquecíveis e decisivos. Quero dizer que
sem os quais eu, hoje. não seria 'o que sou. A vocês que trabalham com carinho
ededicação, o nosso reconhecimento". '

Osni Bylaardt - Pediu para que os vereadores atentem ao projeto do executivo
que Abre Crédito Suplementar. "Peço melhorias para os bairros. Solicito a

inclusão dos recursos no orçamento. e o executivo manda umprojetopara esta
casa retirando os recursos que seriampara atender a estespedidospara outros
setores., Temos queficaratentos".

FIQUE LIGADO! www.cmg.sc.gov.br
o Informativo da Câmara de Vereadores que é apresentado na
Rádio Comunitária nas quartas e sextas-feiras mudou deJlorárío,

agora o programa começa às 12hs:30min,
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Igreja e contra o comercio

de armas' de fogo e munição

1
Com�rciante acredita que insegurança aumenta com desarmamento' .,1 '

.. , ';;�CORREIO TV.___-------------"'=>�t":1
::� �

Eus BINI

..... Faltando quatro dias

para a votação, ainda
não: há como prever,
resultado da consulta

JmGuÁ00 SUL-No próximo
domingo, 2�, osbrasileirosmaiores de
18 anos (pará os que têm 16 e 17 anos
o voto é facultativo) irão às umaspara

responder a pergunta "Ocomércio
de armas de fogo emunição deve ser
proibido no Brasil?". As opções de

.

resposta serão: não (1) e sim (2). O
"referendo", como é. chamada f
"consultapopular", seráummomento
histórico no país e uma forma da
sociedade exercer a democracia.
Como emoutros assuntos polêmicos,
a proibição ou a continuidade do
comérciode armas de fogo emunição
estádividindoopiniõés em todoopaís.

'

.

Emjaraguá doSul, oproprietário
da loja Safári, que há 23 anos.
comercializa armas, munição,
rnateriais paraesportes náuticos,Caça,
pesca e camping, Nilton Nasato,
colocou uma faiXa em frente ao

estabelecimento, apoiando o voto

"não", A faixa foi colocada para

divulgar sua posição, depois que
Nasato viu a faixa a favor do "sirn'i
que o pároco da Igreja Matriz São
Sebastião, Sildo César da Costa,
colocou em frente à Igreja, que fica
do outro lado da rua.O proprietário
da loja acredita que o "não" vai

vencer, mas diz que está preparado
'para o caso de "ter que perder um
pouco de seus lucros", Admite ainda

que oporte de umaarma "tanto pode
ajudar quanto atrapalhar". Segundo
Nasato, as mudanças na legislação
em 2003 restringirambastante o uso
de armas porque aumentaram as

exigências para conseguir a licença..
O pároco disse que a faixa foi

colocadacomo forÍna de demonstrar
a opinião da Igreja sobre o assunto.
"Se a arma serve paramatar e a Igreja
é pela vida, só podemos ser contra o
comérciodas atroas", pondera.Como
forma de conscientizar os fiéis, no
último final de semana um grupo de

jovens da Igreja apresentou peças de
teatro para os presentes na missa,
buscando aumentar a conscien

tização a respeito do desarmamento,
Também estão sendo distribuídos
folhetos com esclarecimentos acerca
do assunto, "Urna armadá ao seupor
tador uma falsa impressão de segu
rança. Precisamos destacar avaloriza
ção da vida sempre", diz o padre.

Preparo
Na opinião do pároco, que não

arriscaumpalpite quanto ao resultado
da votação, o referendo ·vem num

.

momento impróprio devido à crise

política que o país atravessa. "Há um
.

descrédito muito grande que
aumenta a insegurança das pessoas e
nós estamos sentindo a indecisão do
povo. Acreditoquemuitos vão votar
semsaberexatamente o alcance deste
processo de escolha". Ele ponderá
aindaque uma leinão é infalívelnem
estática, podendo sempre sermudada,
"Covarde é o que não tem ousadia
para aomenos tentarmelhorar uma

situação", concluiu padre Sildo.

Globo finalista do Emmy
o clima era de comemoração segunda-feira entre os executivos
da Globo que estão no MI?, feira de TV que acontece em Cannes,
Saiu o anúncio dos finalistas do Emmy, o mais importante prêmio
da TV americana, e entre os candidatos estão "Hoje é dia de

Maria� a menina Carolina Oliveira e o ator Douglas Silva, o Acerola
de, "Cidade dos homens':

Emais
.Luiz Fernando Carvalho 'e Carolina Oliveira vão à cerimônia do

Emmyem Nova York, dia 21 de novembro,Vale lembrar que o

"Jornal Nacional" também foi indicado para o prêmio este ano,
mas não levou,

Mulherão
Cláudia Rodrigues vai posar para a revista "Boa forma':A idéia é
mostrar, além do shape, que ela também pode fazer uma linha
mais sexy e com isso abrir novas portas no mercado publicitário,

, Musasem disputa
Daniella Cicarelli está na mira da diretoria do Salgueiro, que a

quer desfilando como destaque no carnaval. E Cleo Pires, adorada
pela comunidade de Caxias, foi convidada para desfilar na Grande
Rio.

Coincidência,?
Apesar de Daniella Cicarelli jurar de pés juntos que não está
saindo com Guga, há quem diga que a modelo tem ido muito

para Florianópolis, onde ele mora. Na TV, Cicarelli gravou ontem o

programa de Jô Soares.
.

Novos talentos
o primeiro piloto do programa de calouros de Márcio Garcia foi

gravado sexta-feira na Record. O apresentador estava
descontraído. Além de uma banda no palco, há platéia. A estréia
será em 5 de novembro. A atração ocupará parte do "Programa
Raul GiI':Entrará no ar das 1 Sh30 às 19h,

FOTOS RAPHAEl GÜNTHER

l �

'Jl.)

3

Padre diz que o voto pelo Sim é em defesa da vida e da igreja UfIr

Concorrência
o "Debate Bola" e o "Esporte Record" têm incomodado a Globo. Picos de 11

pontos no Ibope estão deixando os prograrna de Milton Neves e de Carolina
Soares alguns minutos à frente do "Globo Esporte':Coincidência ou não, as
chamadas da atração esportiva da Globo aumentaram consideravelmente.

Tá namorando
Parece que Jennifer Aniston finalmente superou o fim de seu casamento

com o ator Brad Pitt, atual Angelina Jolie.O sortudo é o também ator Vince

Vauqhn, companheiro de cena de Aniston no ainda inédito The Break Up.. ::'�
...

-�
Horário nobre . �
Angelita Feijó começa a gravar a novela das oito 'Belísslma; da Globo, nesta i � �
semana, Ela vai interpretar.lvete, secretária das personagens de Glória Pires e .- �

• de Fernanda Montenegro, q
'!- �

��-��------------------�--� _.

Que mudança!!!!
Madonna uer livrar o mundo dos
pecados. A ex-Material Girl diz

que "as pessoas vão para o inferno
se não mudarem o jeito como

vivem" e que "a maioria dos

padres é gay': As declarações
polêmicas foram feitas em seu

novo documentário, rm Going to
Tell You a Secret, que vai ser
exibido no dia 30 na MTV
americana, A pop star de 47 anos,

.

que tem casas em Londres, Nova.
York e Los Angeles, está pregando
a renúncia "ao mundo material, ao
mundo físico, ao mundo da ilusão,

.

ao que a gente acha que é real':

Madonna, que chama este

mundo de "A Besta'' chega a ler a
Bíblia no documentário, que
mostra os bastidores da turnê Re-
tnvention
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TRANSFERÊNCIAS

ESPORTE

Franklin e James trocam a

Malwee pelo futsal europeu
JUtlMAR PIVATTO

�' James acertou
com o futsal italiano
e Franklin vai

para a Espanha

'. }ARAGUÁ DO SUL - Um nem

ch�gou a estrear e já foi embora.
Qp.tro voltou da Espanha llo fim do
ano passado, conquistou a, Liga
Nacional e' agora acertou com o

Montesilvano, da Série Especial do
Campeonato Italiano. O goleiro
Franklin é o novoreforço do Polaris
World Cartagena, da Espanha,
mesmo time dos brasileiros Manoel
Tobias, Lenísio e Sirni. E o fixoJames
acertou comoMontesilvano, equipe
que tem como técnico o brasileiro
RaíaelXepa. Poroutro lado, o goleiro
Bagé renovou com aMalwee.

Os dois já não fazemmais parte
do elenco e não disputam o Cam

peonato Sul-Americano, que acon
tece no fim destemês no Peru.Ofixo

James viaja na semana que vem para
a Itália, onde assinou contrato como

Montesilvanopara duas temporadas.
"Fiquei feliz com a proposta que

, recebi. Depois do título da Liga, fiquei
rrtais�alorizado e acabei aceitando o
convite", disse James.

,

o fixo James acertou com o futsal italiano e viaja semana que vem para defender o Montesilvano

Ele tambémpretende entrarcom
pedido de dupla cidadania na Itália.
"Jogando lá ficarámais fácil", disse o
camisa 2. James já tem experiência
no futsal europeu, pois no ano passado
ficou seismeses noValência, um time

da Série Prata da Espanha (espécie
de segunda divisão). 'Agora pego um
time que é da primeira divisão, com
treinador brasileiro. Isso facilita
bastante", disse o jogador. "Quero
aproveitar ao máximo e�sa chance,
pois estou na minha melhor forma

física e numbommomento naminha
,

'

carreira", comentou ainda.

Sul,Americano
Enquanto isso, o timé segue a

preparação . para buscar o

bicampeonato Sul-Americano. Os

jogadores embarcam amanhã para
Minas Gerais, onde fazem dois
amistosos em Uberlândia, antes de
viajarempara Lima).no Peru. Mas eles
ainda não conhecerri �s adversários
do Sul-Americano. O supervisor

Juniores do Juventus .venccm e vão à semifinal

Depois de passar pelo Caxias, o Juventus agora enfrentará o Camboriuense na semifinal do Estadual

}ARAGUÁ00SuL-Com três gols
uo segundo tempo, os juniores do

]:uventus venceramoCaxias, ontem
�oJoãoMarcatto, e garantiram vaga

para a semifinal do Campeonato
Catarinense. Com a vitória de 3:xO, o
tricolor agora enfrenta a Cambo

riuense, jogando a primeira partida'
em casa, mas ainda sem data defi
nída.AvitóriadoMoleque Travesso
saiu com gols de Cardoso, Maser e
"Iomaselli,Outro detalhe do jogo foi
as três expulsões do time do Caxias.

No primeiro tempo, oJuventus,
que jogava pelo empate depois de
vencer por 1xO o jogo em Joinville,
partiu para cima desde o início e

aos dez minutos, Djalmo cruzou da
esquerda e Maser, sozinho, acabou
finalizando para fora, O tricolor
continuou em cima e aos 23'

minutos, Mário quase-marcou, O
time deJoinville levava pouco perigo
ao gol de Colli. Aos 35, Maser fez

,

bonita jogada individual, mas

chutou para fora.
Para o segundo tempo, o técnico

Nelson Domingues acertou alguns
detalhes, paraevitaronervosismo dos
atletas na hora da finalização. Aos
12 minutos, o zagueiro Taciano, do
Caxias, foi expulso depois de uma

confusão na área do tricolor. Quatro
minutos depois, Mário roubou a bola
no meio campo e lançou Cardoso,
que chutou na saída do goleiro,
fazendo o primeiro gol do Juventus.
Aos 18 minutos, Djalmo entra na

área e sofre pênalti. Na cobrança,
Maser faz o segundo do tricolor.

Precisando da vitória, o time do
Caxias parte para cima, mas sem

objetividade.OtreinadordoJuventus
tirou Mário e Cardoso, colocando

.
Tornaselli e Tiago. Aos 29 minutos,
Xuxa cruzou da esquerda e Tomaselli
completou de cabeça, fazendo o'

terceiro gol. De cabeça quente, o

alvinegro de Joinville temmais dois

jogadores expulsos. Aos 3 r, Léo leva
amarelo, reclama e acaba indo para o
chuveiromais cedo,Nos acréscimos,
o zagueiroDiego Silva fez falta na

entrada, da área, e também {oi
expulso.

Domingues disse que oJuventus
teve cabeça fria para não entrar no
jogodo adversário, "Eles provocaram
bastante, mas os nossos atletas não '

entraram na onda. Conversei
bastante com eles no intervalo, para
que o nervosismo não atrapalhasse
no segundo tempo", disse o 'treinador.

técnico Kléber Rangel disse que já
entrou em contato com a

organização, mas até agora não

recebeu resposta.O técnicoFernando
, Ferretti disse que espera receber a
tabela antes de embarcar para o Peru.
'1\gente já imaginacomo são os times
Por causa das seleções dos países, mas
precisamos saber quem é nosso grupo
para nos programarmos da melhor
maneira", disse o treinador. O Sul
Americano acontece de 23 a ,31 de
outubro.

LI.NHA DE FUNDO__�
JULIMAR PIVATTO .:

Vôlei nas finais
A equipe feminina da FME/Márisol conquistou o terceiro lugar na
terceira etapa do Campeonato Estadual de Vôlei Mirim Feminino,
disputado no último finar de semana. Com o resultado, o time

conquistou uma das seis vagas para disputar a etapa final que
acontecerá de 4 a 6 de novembro, em Blurnenau, Foram duas
vitórias - sobre Bonja/Joinville e Clube Doze/Florianópolis (ambas
por 3 sets a 1) - ,e sofreu duas derrotas, sendo uma para Adeblu/

Blurnenau (3 a 2) e outra para Ua Une/Nova Trento (3 a O). Este
último foi o campeão da etapa, seguido da Adeblu.

,

,

';
,

Fórmula 1 Corrupção , ,

,

Há aproximadamente 15 Dois árbitros, um jogador e ,

anos uma mulher não entra três irmãos croatas foram a

em um cockpit de um julgamentos ontem em um

.Fórmula 1 para testes. Mas o escândalo de manipulação
tabu será quebrado pela de resultados que chocou o

britânicà Katherine Legge, futebol alemão. Os árbitros
que estará à frente da Red

'

Robert Hoyzer e Dominik
Buli em data ainda não Marks e o ex-jogador da
marcada. Antes dela, a última primeira divisão Steffen Karl
a guiar fói a italiana Giovanna são acusados de fraude
Amati, que andou em 1991. organizada para tentar armar r

De acordo com o site os resultados de partidas
canadense TSN, Katherine entre abril e dezembro de

disputou neste ano a 2004 sob instruções dos
. Fórmula Atlantic, um dos irmãos AJ1te, Milan e Filip ;
caminhos de acesso à

,

Sapina.
"

I

Fórmula Mundial.
,

,

Convidado
Decisão o brasileiro Gustavo Kuerten,
Começa na sexta-feira a ex-número um do mundo,

-

decisão do Moleque Bom de será o único estrangeiro a

'

1

Bola. Na cidade de Rio disputar a Copa Argentina,
Fortuna, a EEB Nossa Senhora em Buenos Aires, entre os

de Fátima recebe a EEB dias 15 e 18 de dezembro.
Padre Balduíno Rambo, de ' Guga é convidado de luxo

Tunápolis, no primeiro. jogo dos organizadores do .

da decisão do feminino. No evento, que conta com uma

masculino, a primeira partida lista de 12 participantes. A �:
será em Salto Veloso, cidade Copa Argentina será ) ,

da EEB Cecília Vivian, que disputada em quadra rápida,
,

'

enfrenta o Colégio lncentivo, no Buenos Aires Lawn ,

de Biguaçu. Tennis Club.
. ,

I
';

julimar@terra.com.br ,

,

,
, "

,
,

,
,

! ,

,

,

, '

,
I
,
,

Governo investe em intra-estrutura.
na Regional de laguna.

A área de infra-estrutura é mais um importante investimento em Laguna.
Em parcéria com a Prefeitura, R$ 200 mil foram aplicados pelo Governo para
garantir a pavimentação de quatro vias urbanas, no Centro e no Bairro Portinha.
Outro destaque é a implantação do áeroporto Regional Sul, em Jaguaruna. Cerca
de R$ 14 milhões estão assegurando a obra, que irá dinamizar o transporte aéreo
dá região. É o Governo investindo para Santa Catarina crescer cada vez mais.

, Secretaria deEstado do
, DesenvoMmento
Regional em laguna
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Uniram-se aos laços do matrimônio no sábado
dia 8, Adenllson e Daniela. A cerimônia foi

na Igreja' Evangélica Barra. Após na Sociedade
Vitória

SOCIAL

-I

,
.

'19/10'
Lino Sarti
Nelson Klitzke
Leodomar L. Lopes
Greyce G. Moser

Roberto Raposo de Oliveira!
Fabio Hanernann
Ivana Izabel Vargas Capraro
Joao M. Lopes ,

Ricardo LuisMaas
Ilená Bartel
Maira Aparecida
Jackson Michelson

,

Adriana, Berti
Sandro Roberto.lmroth
Andressa Michels
Cristiane Oliveira Ortiz

Avenita Gessner '

Zelinda Gneipel
Charles Roberto Gomes
Richard Mahnke
Jeane Schmidt

Waldemar Blank
Ivo Olímpio Piazetzni

Ivo Hass.Júnlor
Bruno Schirnlquel
Clara Guths
Neuritânia Maria.de A. Nagel
Silvino Forlim

Olga Saibert
Denise Ramos

'16/10'
Geraldo J. Esperança "

Iara R. emmendoerfer
Cirila Lehn '

Fabiano Baumanh
Alrona Bartel
Claudemir Gonçalves
Carina Friedemann
Amarilda K. Zoz '

Lorena Eggert
,
Killian Ricardo Siewedt
Carlos Antônio Salai
Elton Salai

'17110'
Marcos D. Silvano
.Guilherme Augusto Màyer

•

Ângela Eliane M. Knaesel
Gabriela Mader dos Santos

'22/10'
Ema Zanella
Dirceu Luiz Lenzi
Cenisi Oliveira Motta
Elias Artur Raasch
Ana Krueger
Edemilson Luis Baade
Luiz Fernando Franzner

Daniel Alexandre Bartel
l.urian Paul Gehrke
Vilma Morais

Dayse Ribeiro
Rosani Porath
Ivonete Bompani Kreutzfeld
Francis Zoz
íta lo Cássio Mayer
Viviane Verbinen

Terezinha Sehnen
Isabel Kuhl Fagundes
Jair José Maestri
Hilario Scheuer
Jeferson Luis Guths
Charlie Hilbert
Arlete Franzener Therost

'20/10'
Antonieli Merine
Renaldino Rahri
Giovanni Venturi
Dirceu Histor
Edson Junckes
Jonas Demathê

. Claus Milcher
Ruth Zastrow Friedemann

César Maba
Daniel Valentini
Emma Bartel

Antony Matheus Fodi
Akir Ribeiro Júnior

, '18/10'
Guilherme Valmir Kellner
Albertina Pessate
Helena Varela
Marciana Eliete Leoni
Carin Petry
Thiago Souza Silva
Gentil Baggio Folquini
Olímpio Baratto

J
Albrecht A. Manske
Roselete Maria Pedrotti
Silva na C. Volpi
Arnaldo Reck Ziegel

,Marcos Gumz
Maurício dos Anjos Júnior
Gerson Mario de Oliveira'
Everson Jagn
Dusnilda K. Schmumacher
Nelsi Hubner

'21110'
Anderson Nasato

Marli Rengel
lnaura Mattos
lido Wolf

Professores.

São os que colaboram para a formação-de
nossas 'mentes .e construção de nossos

futuros Acreditam -que o amanhã

depende de nós e que temos

o poder demudar

e criar nossos

Somos'destinos.

gratos aos que mostram que estamos

aqui para deixarmarcas e fazer história.

A Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

agradece aos professores pela formação
dos cidadãos desta cidade.

www.cmjs.sc.gov.br
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Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

'\
Colou grau

em Sistemas
de

. Informação,
Ricardo

Petry, no dia
14. Sua noiva
Ines e seus

familiares lhe

desejam
muitas

felicidades e

sucesso

Aniversariou dia 16, Marlene Judacheskl de
Oliveira (El. Seu esposo Amauri, seus filhos,
Francielli, Priscilla e João Leonardo, e suas amigas
de trabalho da Cabelo's e Cia desejam felicidades

I

Bruno Donat
dos Santos

completa 15
.

anos hoje.
Felicidades!

Aniversariou no ultimo dia 15,
Cesar Luis Muller. Familiares e

amigos desejam felicidades

Completou idade nova no dia 16,
Sônia Tomio. Parabéns do marido

Eloi, dos filhos, David e Fernanda

Na foto, Ivone" de Lima, e o

Procurador Jurídicb da prefeitura,
Jurandir Bertoldi

Aniversariou no último dia 16, Suzana, :

Tª-mires Lessmann familiares e '; .

amigos desejam muitas felicidades.'
Parabéns!

Parabéns e

felicidades pela
passagem de seu
aniversário hoje,
dia 19 Luciana

Bento. Uma

homenagem com

2arinho da família
e dos an:igos, em
especial dos pais,

,

Delci 'e José
Cláudio

IN

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

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

,

Wallace e Gromit - A Batalha dos Vegetais
14:30 - 16:15 -18:00 - 20:00

'
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