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A Firma WEEGE, hoje

Malwee Malhas, comemora

em 2006 seu eentenárie. .

CAMPOS

Falcão convidado

para defender
São Paulo no

paulista

iego Tardelli ,

pode jogar Copa
dos Campeões
pela Malwee

- PÁGINA 7 - PÁGINA 7

N° 5.275 I RS 1,25

mínima: 17° máxima:32° mínima: 21.0 Máxima:31 o

AMANHÃ:
• Quinta de

sol e nebulosidade

variada com pancadas
, isoladas de chuva

HOJE:

• Quarta de '

sol e nebulosidade

variada com pancadas
isoladas de chuva
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ROTINA NA REGIÃO

Pavimentação é motivo de
reclamação em Guaramirim

A, Rodolfo Tepassé é uma

das ruas mais antigas de

Guaramirim, já serviu de

via de ligação com Jaraguá
e hoje está em péssimo
estado. Cheia de buracos e

com um movimento

intenso, a via precisa
urgente de melhorias. A.

. situação piora ao anoitecer,

quando os cerca de 2.400
estudantes da Fameg
chegam para as aulas: E em

. Corupá, os moradores da
<

Rua Haroldo Laffin

pagaram a pavimentação
da rua e menos de dois anos ,

depois,
.

melhoria.
perderam a

- PAGINAS

BOA AÇÃO

Moradores do Boa Vista recebem

terreno para construção de creche
- PÁGINA4

MOLEQUE ALIVIADO

Prefeitura promete R$ 300 mil

para a diretoria do Juventus
- PÁGINA 7
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Valdecir Kienelt estava voltando de um baile quando
foi violentado. A família desconfia de um professor de
capoeira. Sem saber o nome do, agressor, Valdecir foi'

impedido de fazer o Boletim deOcorrência. _ PAGINA6

FALTAM VAGAS

Duas mil crianças ficam sem

creche em Jaraguá do Sul -; - .:c 'j .

-'·�AGIN�4
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APOSTA ',,,

LHS reafirma que será eleito.'.
com 500 mil votos de diferença..

� P:AGI�Á 3
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OPINIAO

Adversário cresce
I
,

Se os números levantados
por pesquisa realizada pela
.ernpresa Sensus e encomen

dada pela Confederação
Nacional dos Transportes,( .

.

presidida pelo vice-governador
:de Minas Gerais, Clésio
Andradde, do PL, o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva

.perderia, em disputa direta pela
Ipresidência da República, para
:0 prefeito de São Paulo, José
: Serra, d� PSDB, caso as eleições
-fõSsem por estes dias. De acordo
com pesquisa divulgada ontem,
Serra teria 41,5% dos votos e

Lula 37,6%. A diferença está

4_yntro da. margem de erro, que
é de três pontos. O instituto
revela que entrevistou 2.000

(pessoas em 24 Estados entre os

'lhas 14 e 17 de novembro. Esta
l'é'a primeira vez que Lula per
'(f"éria as eleições, em confron-

.

2(áção com vários nomes tidos
Stomo pré-candidatos. Na

'lS�squisa anterior, divulgada em

Je,tembro, Lula e Serra' teriam

(�pate técnico: o presidente
teria 37,9% dos votos e o

Ol�
,

prefeito 37,5%.
'11',

f.':')' FRASES

Exceção feita ao prefeito de
São Paulo, Lula seria reeleito se

a disputa fosse com 'outros

'candidatos tucanos -Geraldo
Alckmin (governador de São

Paulo), Aécio Neves (governa
dorde Minas Gerais), Fernando
Henrique Cardoso (ex-
presidente).

'

Mas o levantamento aponta
outro. dado inédito: Lulà não se

.

reelegeria sem a necessidade de

denúncias de corrupção preju
dicaram a imagem do'presidente
'e ameaçam suas pretensões
eleitorais. Mas o fato é que o

presidente, continua vivo e que
no meio de tantas denúncias,
mostra que ainda está no páreo.

.

O levantamento aponta que
72,6% consideram que a imagem
do presidente foi afetada a ponto
de prejudicar sua reeleição.
Outros 64,6% consideram que

� Nova pesquisa da (NT revela que, pela
primeira vez, em disputa direta o

presidente seria derrotado por Jose Serra

disputar um segundo turno em

todos os cenários sugerido aos

entrevistados. Por ouçro lado,
Lula iria para o segundo turno

com o ex-governador do Rio de

Janeiro Anthony Garotinho se

os candidatos tucanos fossem
Aécio e FHC. Na última

pesquisa, realizada em setembro,
Lula venceria em primeiro turno

com exceção de uma eventual

disputa com Serra. Na avaliação
de Ricardo Guedes, do Instituto

Sensus, a crise política e as

os casos de corrupção vão
influenciar a escolha dos
candidatos nas próximas
eleições. Não há pesquisas
anteriores sobre esses valores

para efeito de comparação.
Um indicativo do efeito da

crise na imagem do presidente é
verificado no índice' de rejeição
a Lula. Em setembro passado,
39,3% dos entrevistados diziam
que não votariam em Lula. O
valor subiu neste mês para
46,7%. As pesquisas encomen-

SUA OPIN�ÃO
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dadas pela CNT também têm
sido usadas á exaustão, pelo
governo federal' e pelo próprio
presidente. O governo procura
tirar delas pontos positivos,
como o índice de popularidade
de Lula da Silva, que agora

alcançam percentuais preocu
pantes, desprezando co

conteúdo de opiniões sobre o

desempenho do governo'como
um todo. O que vale, na
verdade, é a garantia de uma

reeleição, tese advogada pelo
próprio Lula que, dias após a

posse, declarou considerar que
um mandato de quatro anos

seria insuficiente para colocar
em prática o programa de

governo do PT. O conjunto de
índices negativos, porém, já se

faz refletir nos estados. Em
Santa Catarina, pela primeira
vez, o PT pensa indicar
candidato a governadorpela via
do consenso. Tarefa que os

próprios petistas catarinenses,
divididos entre as tendências
Campo Majoritário e Arti

culação de Esquerda, admitem
ser de difícildegustação.

(I ,
-

u;,�O ministro Palocci é o ministro de confiança do presidente e do país. O presidente já
( rnanifestou publicamente isto, não há qualquer procedência neste tipo de especulação [sobre
;:'�:a saída de Palocci]. Isto não ajuda ÇI economia, não ajuda o país."

'.' ,

, 1�� Do líder do governo no Senado,Aloizio Mercadante (PT-SP), sobre ter sido convidado para assumir a Fazenda,em meio a rumores
'cada vez maiores deque o atual titular,Antonio Palocci.estaria demissionário. '.

�

"
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Cassação adiada
mals uma vez

I Fatos & Pessoas

.Brasília - A Comissão de Constituição e

Justiça da Câmara Federal aprovou ontem
o. recurso apresentado pela defesa do

deputado José Dirceu (PT-SP). Com isso, a
votação sobre o processo de cassação do
deputado no plenário da Câmara, será

__ adiada mais urna vez, "Ocorrerá somente
-

no dia 30 de novembro. Foram 34 votos a

favor e 15 contra.

O PSOB votou a favor do recurso que
beneficiou Dlrceu.rVotamos para evitar

contestação judicial. Um ministro do

Supremo, não vou revelar o nome, nos

disse que era arriscado derrotar o recurso"
afirmou .ern coletiva o líder tucano na

Câmara, Alberto Goldman (SP).No
I recurso, os advogados de Dirceu

argumentam que o princípio do
contraditório foi prejudicado com a

inversão dos depoime nto s . das
testemunhas de defesa, que foram
ouvidas antes das testemunhas de

ácusação.O deputado Sérgio Mirand�
I (PDT-MG), relator do recurso na CC;:J,
I êntendeu que Dirceu não foi

I. prejudicado, apesar disso, concordou
com o efeito suspensivo enquanto não
fosse votado o recurso na CCJ.

CORREIO DO POVO
Diretor DiI'etor-Corl'orativo Editora

Francisco Alves Fernando Bond ' PaufciaMoraes

PatriciaMoraes

Novela'
Esta fOI a segunda tentativa deDirceu de
derrubar o processo na CCJ. Em outubro, o
deputado pediu a anulação do processo ao

alegar que o Conselho de Ética não tinha

poder de recusar O pedido do PTB, que
solicitou a retirada da própria representação
feita contra o ex-ministro da Casa Civil, mas foi
derrotado por 39 votos contra e 15 a seu

favor.No último dia. 4, por 13 votos a um, o

Conselho de Ética aprovou o parecer do, relator
do processo contra Dirceu, Júlio Delgado
(PSB-MG), que pede a cassação do deputado.

Esquema
O deputado petista é acusado de ser o mentor

do esquema de distribuição de dinheiro a

deputados de partidos aliados em troca de

apoio 'ao governo. Dirceu tem reafirmado que
as decisões tomadas contra ele são políticas e .

que os membros do Conselho não terão

coragem de votar pela sua absolvição, ainda
.

que não existam provas contra ele. Noentanto, -

acredita que o resultado da votação poderã ser

diferente no.plenário da Câmara. Ao contrário
do que ocorre no Conselho de Ética, a votação
em plenário é secreta.

Também adiado
Minoritárlo na comissão, o governo cooptou
ontem o voto de Augusto Botelho (PDT�RO)
na votação do requerimento de convocação
de Palocci. Sentindo o cheiro de queimado, a.

oposição preferiu adiar o confronto a pagar
para ver. O governo ganhou tempo para
negociar a ida de Palocci à CPI.

I
Principal adversário
Pesquisa CNT/Sensus divulgaet'd ontem,
mostra que se as eleições presidenciais
fossem hoje, Lula iria para o- segundo turno,
mas perderia para Serra (PSDB). Serra teria

41,5% das intenções de voto contra 37,6%
de lula (empate técnico). O presidente, no
entanto, seria reeleito caso os 'adversários

.

fossem Geraldo Alckmin, Fernando
Henrique Cardoso, Aécio Neves, César
Maia, Al'lthony Garotinho ou Heloísa
Helena. A sondagem, encomendada pela
Confederação Nacional do Transporte, indica
também que 23,7% entendem que as

denúncias não vão interferir no

desempenho do presidente nas eleições de
2006, caso seja candidato,

Enquanto isso•••
Para vencer, Lula usará todo o seu carisma
de "salvador" do povo, de operário em

construção. Em 2006, Lula vai se defender
dizendo que "nenhum govérno foi tão

investigado" sem resultados e sem provas. A

pizza vai virar sua bandeira. Lula certamente
será apoiado por boa parte do eleitorado
brasileiro. Os desiludidos da militância vão
dar a Lula uma segunda chance, outros
acredifarão na "conspiração das elites';
porque só o "sapo barbudo'; (como diria
Brizola) é capaz de mudar o mundo. E

apesar, da pesquisa mostrar que Serra teria
uma vantagem sobre Lula, o que mais

chama a atenção é a sobrevida do
, presidente, que apesar .de tantas denúncias
envolvendo seu governo, continua na brig�.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br
.
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Desenvolvimento
vocacionado

o período de vestibular é sempre uma grande
oportunidade para que as instituições de ensino
superior possam avaliar suas grades de cursos, pois a

, procura pelas graduações é como.uma espécie de
termômetro entre o que se oferece e o que os

estudantes em vias de ingressar numa faculdade
pensam como carreira profissional.

Há sempre muitas surpresas e isto reflete a própria
dinâmica do mercado de trabalho, cada vei mais
apontando para a necessidade de profissões
adequadas a novas realidades. É preciso criatividade
para acompanhar essa evolução e, muitas vezes,
refletir sobre um \curso que eventualmente já não
atenda as necessidades do mercado; pode ser uma

atitude de bom senso...
, , ,

Nessa direção, acreditamos ser muito

importante. ouvir a sociedade para que o ensino

superior em nossa região esteja sempre sintonizado
com as necessidades do setor produtivo e com essas

novas áreas de conhecimento. Buscar cursos

planificados para atender esta demanda significa
otimizar recursos e potencializar o conhecimento
construído por empreendedores que sempre

pensaram no desenvolvimento homogêneo da
nossa comunidade.

Do mesmo modo, ao considerarmos o negócio
da Educação também como uma atitude

empreendedora, é preciso muita cautela quando
.se avalia a ampliação da oferta no campo da

formação profissional. A competição 'saudável
entre instituições não pode redundar em um

'canibalismo' em que muitas vezes cursos são

lançados sem um planejamento que ateste a sua

necessidade e que; não raro, fazem colidir interesses
que poderiam ser unificados dentro de uma

'estratégia para o ensino regional.
É prudente pensar neste desafio. A fase do

vislumbre, quando os' cursos superiores eram

�nunciados por modismo e sem nenhum estudo
apurado de demanda, há muito tempo já não faz
sentido. Muitas vezes, projetos estruturados ao

longo do tempo eram sufocados por uma

avalanche de cursos sem consistência que ao invés
de suprir um mercado exigente despejavam no

mercado pessoas sem a qualidade desejada.
Em outra direção, torna-se relevante que as

instituições se concentrem nas suas especialidades
e invistam naquele campo em que estão melhores
estruturadas, formando núcleos e porque não

compartilhando entre si experiências e quem sabe
recursos da estrutura de ensino que cada uma

dispõe.
Num cenário em que a Edu-cação- está

definitivamente' inserida numa realidade de
mercado sem fronteiras, este sem dúvida é um

paradigma que merece atenção: investir no

desenvolvimento da� vocações regionais e unir

esforços para o fortalecimento de projetos já
consolidados .. Sob outro ponto de vista, correremos
o risco da autofagia ou de sermos sufocados por
uma concorrência insana baseada em um

mercantilismo selvagem sem nenhuma

identificação com valores muito mais fortes que
formam os capitais econômico, histórico e cultural
da região.

Carla Schreiner, reitora do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul- Unerj

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 llnhas, de corpo ·12,

fonte Times New Rorrian, O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como a�

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

[JItliJaar••m.g.g.. QUARTA-FEIRA, 23 de novembro de 2005

MOSAICO
li> Cobranças
Na previsão de receitas contida na

proposta orçamentária do Estado para

2006, que destina R$ 46 milhões para

publicidade, o governo pretende arrecadar
RS 30,7 milhões com multas e juros de

mora de impostos, RS 7,5 milhões com

multas e juros de mora da dívida ativa de

impostos e outros R$ 7,9 milhões com a

dívida ativa dos impostos. Mesmo em ano

eleitoral, com a candidatura à reeleição do
governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), que assina o documento, a

fiscalização promete ser rigorosa para se

chegar ao resultado projetado.

� Candidatíssimo.s
.

Por enquanto, a corrida pelo governo do
Estado está polarizada entre Esperidião
Amin (PP) e Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). Ambos percorrem regiões de
Santa, Catarina diariamente, com

desvantagem física para LHS, que, ao
mesmo tempo, precisa atender compro
missos em agenda lotada, mas que
demonstra, até agora, disposição fora do
comum. Pelos lados do PT reina silêncio
de cemitério à noite. Dirigentes e.

lideranças evitam falar abertamente sobre
o assunto, até.porque correntes internas

divergentes disputam a indicação.

� Decidido
Mas algumas estratégias de

campanha o PT já definiu. Terá

candidatos à Câmara dos Deputados e
Assembléia Legislativa nas 21

microrregiões, manterá distância do

PMDB, que tem apoio nem tão velado
de parlamentares do PFL nas votações
de projetos do governo e

estreitamento das relações com o PSB
e PC do B, embora outras siglas de

esquerda também' estejam no

. trabalho de sedução que o partido
pretende desenvolver a partir de agora
para as eleições do ano que vem.

� Ajuda
A Câmara de Vereadores de Jaraguá -

do Sul aprovou assinatura de convênio
entre a Prefeitura e a Polícia Militar,

. qarantindo repasse de R$ 10 mil/mês,
pelo período de 12 meses, à corporação,
para compra combustível. O convênio

havia sido suspenso com acusações à

administração anterior, que não teria
reservado recursos no orçamento de
2005. Isso .Ievou a um desmentido do

ex-prefeito Irineu Pasold (PSDB), que
contra-atacou dizendo que o governo
atual é que não havia renovado o

convênio, pois a verba existia.

� Reunião
O PT de Jaraguá do Sul e o deputado
Dionei da Silva, promovem hoje, às 14

,

horas, no Siticom (Sindicato da.
- ]

Construção Civil e do Mobiliário), uma
reunião para os dirigentes sindicais da

região com o. delegado regional do
Trabalho em Santa Catarina,Odilon Silva?'
A pauta prevê discussão sobre a criação' ;

das Superintendências do Trabalho, que'
vão substituir as Delegacias Regionais,-;-l
do Trabalho. O objetivo do encontro é='c:
discutir esse novo formato que o.q
Ministério do.Trabalho vai implantar. 8

POLíTICA

-,

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.b(�

DESFILlAÇÃO

João Reis confirma saída do PT

e possível ingresso no PSOL
CAROLINA TOMASELLI

i� Ex-presidente do PT

iparticipa de encontro
Id .

: e ex-petistas que se

flliararn no PSOL

I
SCHROEDER � o candidato a

prefeito nas eleições de 2004, João
dos Reis Filho, confirmou ontem
que deve deixar o Partido dos
Trabalhadores até, "nomáximo",
o início de dezembro. ''Ainda não·

"

oficializei, mas há 99% de
chances de eu sair", revelou. Na
segunda-feira, Reis participou de

I um encontro, em Florianópolis,
I

.

. . _

que reuniu ex-penstas recern-

ingressos no PSOL, a convite do

deputado estadual Afrânio

Boppré (Psol). "Fui para prestigiar
emanifestar apoio e solidariedade
aos que já decidiram sair do PT.
Eu ainda não decidi", emendou.
Esta semana, o PT perde 123

filiados, de acordo com

levantamento feito pelo professor
Armando de Melo Lisboa, que já
protolocou a desfiliação. Na
reportagem publicada peloDiário
Catarinense, ontem, Reis é

apontado como "ou tro que
também deixa as fileiras petistas".

A participação no encontro,

garante Reis, não representa o seu

ingresso no partido liderado
nacionalmente pela senadora
Heloísa Helena, apesar de admitir
que ideologicamen te a

"inclinação seria para o PSOL, mas
a gente tem conversações com

outras siglas". Ele afirma ter

recebido convite do PPS, PDT,
PTB, PL e PSB, os quatro primeiros
da base de sustentação do prefeito
de Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldi
(PL). Reis informou que uma

comissão, formada por cinco
pessoas,' está conversando com
outras legendas para posterior
definição. Junto com ele, revela,

.

um grupo de petistas, "que estava

com a gente, mas não simpatizava
com o PT", deve ingressar no

partido escolhido.
Entre os motivos apontados

para a saída do PT, Reis cita a

insatisfação com o governo federal
.e com a representação do

deputado estadual Dioriei da

Silva, que "não tem feitomandato'
regionalizado com os PTs da região,
só para ele e Jaraguá do Sul". O

ex-presidente também contesta o

resultado do PED (Processo de

Eleição Direta), realizado em 18
de setembro, e que conduziu Zeca
da Laje para presidência do partido
em Schroeder. "A eleição foi

fraudada no município. Temos as

provas e no momento oportuno
vamos sociabilizar com a

imprensa", declarou. A chapa de
Zeca da Laje disputou a eleição
sub judice, depois de ter sido

impugnada pela Comissão
Provisória do PT, que apoiava o

nome de Osnildo Konell para
presidência. O caso foi remetido
à executiva estadual e depois a

direção nacional, que validou o

, resultado do PED, confirmando
Zeca da Laje como presidente.

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Reis: aproximação com PSOL

O ex-presidente do PT de Schroeder, João dos Reis Filho, disse que a
. chapa liderada por Osnildo Konell, ex-presidente da Comissão

Provisória e que tentou a reeleição, ainda não foi informada
oficialmente sobre o resultado do PED e a posse de Zeca da Laje. Reis
acusa o coordenador regional do PT, Marcos Scarpato, de boicotar a

chapa "Unidade e Luta'; da tendência Articulação de Esquerda. "Ele
(Scarpato)

é

tendencioso aoCampo Majoritário e não fomos notificados,
tanto que cabe a ele provar que fomos convidados para a reunião';
disparou Reis, referindo-se a reunião de posse da nova executiva, '

realizada no último dia 6. Reis também acusa Scarpato de procurar
individualmente integrantes da chapa "Unidade e Luta'; para compor
a nova executiva, formada de acordo com a proporcionalidade de

votos das participantes."Pela regra do jogo, a chapa deve fazer reunião

e colocar em ata quem vai ser indicado para compor a executiva. Nem

isso eles fizeram'; garante.'
. \

O coordenador regional do PT disse que aos informações sobre a

validação do PED em Schroeder devem ser repassadas pela executiva

estadual. Com relação ao convite para participar da posse da nova

executiva, Scarpato disse que informou João dos Reis e Osnildo Konell

pessoalmente, dois dias antes do encontro, realizado no último dia 6.

Audiência discute. situação dos bombeiros voluntários
FLORIANÓPOLIS- Falta vontade

política, segundo o deputadoDionei
Walter da Silva (PT), por parte do
govemadorLuizHenrique daSilveira
(PMDB), para resolver a situação dos
bombeiros voluntários de Santa
Catarina.O parlamentar acusa o

goverriode "militarização" do sistema,
com a criação de corporações
comunitárias.atreladas as coporações
militares, deixando as organizações
voluntárias em situação de penúria.
O assunto, polêmico, voltou a ser

discutido durante audiência pública
naAssembléia.Dionei é presidente
daComissão de Segurança Pública,
e cobrou a liberaçãode recursos para
as associações de bombeiros
voluntários. Os bombeiros, divididos
em três facções - comunitários,
militares e voluntários, lotaram o

plenário da Alesc e trocaram

acusações durante a audiência, que
seestendeu por cinco horas.

l, O parlamentar defende uma

parceriaentre bombeiros voluntários
,

A

emilitares. O deputado lembrou que
as corporações voluntárias fazem um

trabalho reconhecido pela sociedade
nosmunicípios em que atuam, num

-. total de 70, com 36 corporações que
at�ndem uma população estimada
em 1.500 pessoas. "É possível uma
coexistência pacífica entre as

corporações, mesmo à luz, da

legislação", disse. Ele considera justo
que o governo queira ampliar a

abrangência dos bombeirosmilitares,
mas salientou que- é preciso fazê-lo
nosmunicípios que não contam com

aprestação desse serviço, respeitando
os bombeiros voluntários que já estão
estruturados.

Em 2004, apenas os bombeiros
voluntários de Joinville e de Jaraguá
doSul receberam recursos doEstado,
via subvenção social- R$ 540mil e
R$ 150 mil, respectivamente. Nos
demais municípios as associações
ficaram "a ver navios"."Hoje, a

liberação de recursos depende de
vontade política do governador.

.

I,

Tentamos aprovar na Assembléia

Legislativa a LeiComplementar 253,
que garante recursos de subvenção
socialpara todas as associações, mas a
aplicação da lei foi sus�énsa por
liminar judicial", esclarece o

deputado. Não há previsão de
recursos paraosbombeirosvoluntários
na proposta orçamentária para 2006,
enquanto para os militares estão

previstosR$ 84Ipilhões:R$ 70milhões
para.manutenção eR$ .14milhões no

, Fundo de Melhoria do Bombeiró
Militar. O deputado, tambémrelator
do orçamento, tenta, agora, incluir
rubrica específicagarantindo recursos
para as corporaçõesvoluntárias.

O presidente da Associação dos
\}Bombeiros Voluntários de Santa

Catarina, Ademir Orsi, estima um
mínimo de R$ 7 milhões. Os
bombeiros militares acusam os

voluntários de insubordinação às

regras. Os voluntários dizem que essa

desculpa é usada pelosmilitares para
não reconhecer a legitimidade dos

voluntários. Segundo Adolar Jark,
vice-presidente da Abvesc, as

negociações não avançam porque os

militares não cedem. "Todos

ganhariam se houvesse um

entendimento, principalmente
porque '95% das cidades brasileiras
não contam com bombeiros e boa

parte dessa carência poderia ser

preenchida com o trabalho dos

voluntários", disse.

Encaminhamentos
Sob a arbitragem de repre

sentantes do Ministério Público
EstadualNa teoria, todas as facções
concordaram que é necessário criar

um órgão para regulamentar,
fiscalizar e treinar os bombeiros em
Santa Catarina e que esse órgão
.pode ser controlado pelo Estado,
desde que se baseie em regras claras
e não inviabilize a atuação dos
voluntários. Ficou para o futuro a

esperança' de avançar nessas'

negociações.

Luiz Henrique evita falar de
, )

reeleição durante visita a.laraguá
. .3

]ARAGUÁ DO SUL - Durante
sua visita ao município para
assinatura da ordem de serviço para
construção da Arena Jaraguá, na
tarde de ontem, o governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB)
evitou falar da sua candidatura

para reeleição em 2006. "O mais

importante, é oprojeto do .centro
de eventos de Jaraguá. Da

reeleição �ós vamos tratar no ano
que vem", desconversou.

No domingo, em entrevista

concedida à TV Barriga Verde, e
publicada na edição de ontem do

Correio, Luiz Henrique projetou
.sua reeleição em 2006 com

diferença superior a 500mil votos.
Quando questionado sob�e a

declaração, em entrevista coletiva
na Acijs, .disparou: "Acho que
temos tudo para ter uma eleição

'Jl

por essa cifra, se continuarem
''i

agredindo um processo que e�Jj
mudando Santa Catarina, que é;a

J

descentralização, e o s�cu
,

_ J

instrumento básico, as Secretarias
Regionais. Se continuarem nessa

batida, de agredir e não prop�,
_'l�

podem perder até pormais".
Sobre a aproximação do PM�13

com o PFL, que poderá ser o fielAa /

balança na disputa majoritária n,o
Estado, Luiz Henrique resumi\1:
"Toda possibilidade está jogada na
mesa. Mas não se pode falar nada

d d f
. - I

agora, antes a e miçao que if>
congresso vai dar para as regras

. I

eleitorais". Na segunda-feira, b
I

governador participou de um ato de
.

desagravo ao presidente nacion�l
.

do PFL, senador Jorge Bornhausen,
tendo em vista as inve�tidas d01�t

, ,

que o tachou de "nazista", �

CESAR JUNKES

LHS levantando cada vez mais a bandeira da descentralização
"

-',,"

Estado de Santa Catarina
Munic(pio de Jaraguá do Sul

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAMAE
Edital de Concurso Público N° 001-/2005

Homologação de inscrições
O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto r:

SAMAE torna público que teve como indeferida a

inscrição de n° 0036 do Edital de Concurso Público N3
001/2005. As demais inscrições referentes a este Edital,
foram HOMOLOGADAS. A 'lista completa com os nomes

dos inscritos está afixada no mural de publicações do

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
e no site www.samaejs.com.br. ::

Comunica ainda que, as provas serão. realizadas às 09:00
horas do dia 03.12.2005,. tendo como local as

dependências da UNERJ - Centro universitário de Jaragüá
do Sul, sito a Rua dos Imigrantes, n° 500, no Bairro Rau, nà
cidade de Jaraguá 'do Sul - se.

Jaraguá do Sul,'22 de novembro de 2005.

Bonifacio Formigari
Diretor do SAMAE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDUCAÇÃOCOMEx
Faltam vagas nas creches para

\

quase duasmil crianças

�cambra

Salvaguardas têxteis

oMinistério do Desenvolvimento,lndústria e Comércio Exterior,através
da Secretaria de Comércio Exterior - SESEX e seu Departamento de
Defesa Comercial, coloca a disposição dos empresários que se sentem

prejudicados pelos têxteis chineses no mercado brasileiro, um
formulário para auxiliar os Interessados na elaboração de petição
objetivando a abertura de investigação de dumping, ou seja, para
verificar a ocorrência de desorçanização de mercado decorrente das

importações originárias da República Popular da China, devendo se

apresentadas as informações previstas nos itens do formulário.O
interessado ou grupo de interessados, deve preencher o formulário e

enviá-lo ao Decom (decom@desenvolvimento.gov.br), sem a

necessidade de comprovação das informações nele inseridas. Se o

Decom concluir pela viabilidade do caso, o interessado deverá seguir
as orientações do Departamento e formalizar sua petição protocolando
a no MDIC, aí então, acompanhada dos elementos de prova das

alegações apresentadas (a investigação tem a característica de processo
administrativo e deve seguir as disposições previstas no Decreto no

1.602, de 1995). Os empresários de nossa região devem olhar
atentamente para não dizer que o governo não está fazendo nada. O
governo não está no mercado e precisa de informações para atuar.

Volume exportado em outubro registra queda pelo segundo
mês consecutivo.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
divulgou no dia l°/nov. os resultados da balança comercial brasileira
referente ao mês de outubro. O saldo comercial ficou em US$ 3,776

'

bilhões, f;uto de exportações de US$ 9,904 bilhões e importações
'de US$ 6,128 bilhões. O resultado ficou pouco abaixo da nossa

projeção, que estava em US$ 4 bilhões. O valor acumulado no ano

registra saldo co-mercial de US$ 36,459 bilhões, que é 29,8% superior
ao valor registrado no mesmo período de 2004 (US$ 28,080 bilhões).
Apesar de apresentar queda de 12,8% do saldo comercial em relação
ao mês anterior, tanto o saldo comercial, ql;lanto exportações e

importações registraram as maiores cifras da história do comércio
exterior brasileiro para o mês de outubro. Vale destacar que o Dólar
se valorizou em relação ao Real em 1,440/0 em outubro. Há indicadores
de que os produtos primários tiveram grande importância. Para a

indústria de transformação, com o câmbio neste patamar, não vejo
�o?sibilidade de manter tal desempenho no próximo ano, o que seria
lamentável, salva um contínuo aquecimento da economia de grandes

�aíses. O Brasil começa .a perceber a riqueza que o comércio
internacional pode gerar,grande parte de nossos empregos dependem
d'os consumidores de outros países: Uma ajudazinha cambial, não faria
mal.vide China.O câmbio está livre, mas os negócios podem travar.

F;ebre aftosa- não afeta meta de US·$ 117 bilhões em

exportações
4s restrições comerciais impostas à carne bovina brasileira em função
da febre aftosa não afetarão a meta estipulada pelo Ministério do
6esenvolvimento de atingir US$ 117 bilhões exportados neste ano.

trmando Meziat, secretário do ministério disse que em outubro, as
vendas para o exterior chegaram à cifra de US$ 9,904 bilhões, com
�ompras do.exterior no valor de US$ 6,218 bilhões, ambas números

�ecordes para ornês, lembrando que as medidas rápidas e eficazes do
Ministério da Agricultura abrandaram o impacto da doença na balança
comercial, e que a expectativa é que o setor de carne bovina exportasse
0S$ 2,6 bilhões em 2005 e que até Outubro deste ano já foram

vendidos para o exterior US$ 2,1 bilhões do produto. Segundo ele, ria
pior das hipóteses, até o final do ano, as exportações deste produto
�evem atingir US$ 2,3 bilhões."As perdas serão muito pequenas para
hs números gerais da exportação brasileira': Uma pequena perda de

�uzentos milhões de dólares. É duro ouvir tais coméntários como

forma de justificar a incompetência do governo quanto ao caso. Em

}tez de uma extrema preocupação, pois os danos' são mais que
siqnificativos. vem o acobertamento como estamos a ver nas

�sca'ndalosas denúncias contra este governo. Quanto significa em
'

termos de empregos os frigor.íficos parados?
JUROS

-

P Brasil ostenta um triunfal primeiro lugar a nível mundial em termos

pejuros reais. Você conhece os juros a nível mundial? Quanto é a

média dos países emergentes mais os desenvolvidos? Se tiver

�uriosidade, entre em contato que publicaremos' uma tabela em

pportunidadé próxima. Você certamente vai ficar vermelho...de raiva.
,

I -'
'

, ,

�ua opinião émuito importantepara nós. Encaminhe suas dúvidas,
Fugestõesecríticasparanossoe-mailcambra@portalcambra.com.br.
.' ,

�orge Henrique Brognoli é Doutor em Ciências Emp�esariais,
rrofessordo Centro Universitário de Jaraguá do Sul- UNERJ, Diretor
!Administrativo Financeiro FAG - Fundação. Alceu Grade e do IGCB '

�nstituto Grade de Ciências Básicas, Consultor deI �egócios da

iGrameyer Equipamentos Eletrônicos Ltda.

:e-mail: jorge@grameyer.com.br
I

MARCIA BENTO ,

mães acabam recorrendo para
creches particulares ou até mesmo

para as chamadas "mães cre

cheras". De qualquer maneira é

preciso analisar alguns pontos antes
de colocar em risco a saúde das

crianças. "O principal é verificar se
a creche tem autorização para
trabalhar, principalmente do
Conselho Municipal de _

Educação", advertiu Alexandre'.

� Secretário aconselha
os pais a tomarem

cuidado ao procurar
"mães crecheras"

}ARAGUÁ DO SUL - Mesmo,
com a construção de uma nova

creche e com a ampliação de outra,
o inicio do alio letivo para as

crianças de zero a cinco anos pode
não ser dos melhores. A Secretaria
de Educação de Jaraguá do Sul
calcula que a demanda de vagas
nesta faixa etária chegue a 1,8 mil
vagas. Outras creches, três creches
estão previstas para entrarem em

funcionamento em junho do

próximo ano, mas o problema está

longe de ser resolvido. "Sabemos

que resolver é difícil, vamos pelo
menos diminuiro déficit", admitiu
o secretário, Anésio Alexandre.

Para poder trabalhar muitas

Matrículas
Em Jaraguá do Sul as escolas

_

públicas não estão tendo'problemas
de filas para amatricula dos alunos.
Num dos únicos colégios estaduais
onde se formava, uma grande fila,
o Abdon Batista, já está tudo
resolvido e a procura tem sido
calma, "A$ vagas mais concorridas
são para o 1º anomatutino. Como
tínhamos apenas 150 vagas,
'abrimos inscrição para sorteio aos

interessados", explicou a assistente

da
.

direção Cely Raquel Lisboa.
Segundo ela 152 pessoas se

Na escola estadual, Abdon Batista, a procura tem sido tranquila
lt 1

l� i

secretária da escolaMarisa Secchi,bj� I
Mesmo assim apenas as criançasfr1l1 I

inscritas para uma vaga no' pré e [Oi I

na 3 ª sérieprecisaram passar pelo'0�
sorteio. 'Arnaior procura foi para a '% ,

1ª e 2ª séries, mas o problema fopsn
resolvido com a abertura de maisml
uma sala para cada ano", disse, c>J,

J!ffil

. \

mscreveram para estas vagas e

todas foram contempladas.
N a Escola de Ensino Básico

Valdete Piazera Zindars a procura,
pelo ensino integral foi grande. "A
gente já realizou o sorteio de vagas
e mesmo assim muitas pessoas
continuam ligando", afirmou ai

Educação de Guaratnirim abre fi,»
.

�

inscrições para professoresACTS?1
__ "

' "_' , .} :J qlf ; 'l'.,:-, ... J 1 ,i .': !'.lfiJn

Rotary Club entrega terreno

_ para construção de creche
GUARAMnuM - A Secretaria de

Educação abriu inscrições para
I

professores ACTS (admitidos em

caráter temporário) . De acordo com
a secretária-adjunta,CláudiaRoberta
Chiodini, o levantamento final das
vagas ainda não está pronto, mas a

estimativa é que a oferta cheguea 70
.

postos de trabalho. "Como concurso

realizado nomeio do ano,40 profes
sores que trabalhav� como tempo
rários foramefetivados", comenta a

secretária, que espera ainda um

aumentode 22%nonúmerode alunos
devido à obtigatoriedade devaga na
primeirasérieparacriançasde seis anos.

A redemunicipal de ensino de
Guaramirim oferece Educação
Infantil e até a quarta-série doEnsino .

Fundamental.Atualmente são 1.855
alunos de classes de alfabetização até
a quarta-série que estudam em 27

escolas rhunicipais, incluindó OSil0
quatroCentro de Educação Infantil?'))\ --

com umamédia de 750 crianças comO
até cinco anos de idade. As inscrições!j
-para professores temporários
encerramnodia30destemês e podem
ser feitas nas unidades de ensinosn
Secretaria de Educação ou pelo site]J1j

wwwguaramírirn.sc.govbtO salário,Biv
base de um professor de 1 ª a 4ª �érie:JJI�
para quem temapenas o Magistério 'ln
�stá em R$ 499,00'(40 horas) maisbbl
30% de regência, vale-refeição e valeH
transporte. Quem tem graduaçãore
recebe R$ 750,00 mais 30% dei I,
regência, vale-transporte e vale�om

refeição.Adivulgação dos resultados IJl
saino dia 9 de d�zetnbro e no dia 20 jb

acontece a escolha das vagas.á ajo

matricula para o ano letivo do ano

que vem começou ontem e setjfl

estende até o dia 2 de dezembro. liA

A presidente do Rotary mostrou o terreno onde será a creche

}ARAGUÁ DO SUL - Na manhã
de ontem, a presidente do Rotaiy
Club Jaraguá do Sul, Márcia
Alberton, mostrou onde deve
funcionar apartir de junho a creche
do Bairro BoaVista.A casavai custar

ao todo R$ 70mil, R$ 45 mil que o

Rotary recebeu através de doações
da comunidade, incluindo oCorreio
do Povo, e o restante vai ser pago
através de uma permuta com um

terreno da Prefeitura. Além deste

investimento, o Rotary vai pagar
também a reforma-necessária para
que a casa se transforme numCentro
de Educação Infantil. Serão
investidos R$ 32 mil que foram
doados pela Câmara de Vereadores
para a instituição filantrópica.

O númerà de crianças que vão
ser beneficiadas não está definido.
A S�cretaria de Educação acredita

que de 50' a 60 crianças serão

beneficiadas. "Depois do período de
matricula na rede munícipal é que
vamos ter certeza do número de

vagas necessárias", explicou o

secretário. J á a Associação de
Moradores doBairro acredita que
mais crianças poderão estudar lá.
"Pelas nossas contas, 83 crianças
moram na região e poderão ser _

beneficiadas", disse o presidente da
.' Associação José Carlos Pires.

A presidente doRotary explicou
. ainda que esta casa foi escolhida por
estar bem localizada, "Fica quase ao
lado da escola local, e aindapor cima
tem ligação com duas ruas".

Segundo ela, outra vantagem, éque
o terreno ao lado também é da

prefeitura. "Se no futuro precisar
fazer alguma ampliação a área já é

domunicípio", cogitouAlexandre.

1\ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PAVIMENTAÇÃO

PANORAMA

Moradores querem asfalto
na Rua Rodolfo Tepassé

AR'A HELENA DE MORAES

Ferca de 2.400

1 sfudantes da

f.

Fateg
utilizam

ia todos os dias

GuARAMIRIM - Uma das ruas

,:, mais antigas da cidade e quejá serviu
"1 e via de ligação comJaraguá doSul
;Ii �stá em péssimo estado. Cheia de

11r. bubcos, sem espaço para o passeio
(, pú�lico e com um movimento

j:, intfnso de pedestres, carros,

:'. motocicletas e bicicletas, a Rodolfo
, Te�<<p precisaurgente demelhorias.r- 'r--
: Os (lloradores querem asfalto e por
: váfias vezes procuraram a

iii. administração pública domunicípio
� pedindo uma solução para Ó

I problema.O último abaix?-assinado,
.Oi com mais de 100 adesões, foi
,1 protocolado na Prefeiturano dia 19

deoutubro último. "Mas, até'agora,
não tivemos nenhuma resposta",
lamenta o presidente eleito da

u. Associação deMoradores doBairro
Imigrantes, Charles Longhí,

De acordo com Longhi, assim
G como aRuaRoldofoTepassé, oBairro
Imigrantes foium dos primeiros a ser

:)I] ocupado no município e hoje está
'J ,,praticamente abandonado. A rua é
o o casomais crítico e asmelhorias são
0J cobradas por praticamente todos os

Administração Mun,cipal ignora uma das principais ruas da cidade, situação é precária

moradores. O tesoureiro da atual Ainda de acordo com Longhí, o Parque, Netuno Transportes e

diretoria da Associação de deputado Jede�al do PT, Carlito Bebidas Newsul, o movimento é

.Moradores, Laurico Caviquioli, Merss, fez urnaemendanoorçamento intenso.Osmótocíclistas, paradesviar
proprietário da Alenice Indústria de 2006 garantindo recursos de R$ dos buracos, trafegamno espaço dos

Têxtil,afumaqueaPrefeiturasempre 100 mil para infra-estrutura em pedestres e os carros reduzem ao

soube do problema; "É uma pena " Guaramirim. "O que a gente espera máximo a velocidade. A situação
porque aqui nesta rua temosmuitas é que essa verba seja usada com o piora ao' anoitecer, quando os

empresas e,muitos bonsmoradores, asfalto daRodolfoTepassé", afirma o estudantes daFameg chegam para

que gostam das coisas certas. Mas a presidente eleito da Associação de as aulas. Longhi estimaque existam
nossa situação se resume em poeira Moradores. no Bairro mais de 60 pontos

quando tem sol e lamaquando chove. comerciais, 250 famílias emais 2.400

Eu, particularmente, prefiro osdias de Trânsito alunos da Fameg que utilizam o

chuva porque a poeirame incomoda Nos ho�ário de saída das fábricas, Rodolfo Tepassé todos os dias da

mais", ironizaCaviquioli. entre elas a ZanottiMalhas, Krenke semana.

Rua foi asfaltada, mas melhoria durou pouco
MASSARANDUBA Os

m moradorés da Rua Haroldo Laffin
,) estão revoltados com a situação da

via,1 que foi asfaltada há dois anos e
v� que já se encontra em péssimo esta-
0L do, Em várias partes da rua o asfalto
11 rachou. Como solução, a Prefeitura
�t -de Massaranduba retirou o asfalto
j emlcolocou brita e pó de brita. A .

II� alternativa não agradou aos

1m,' moradores e tampouco aosmotoris

� tas que trafegam no local, pois têm

�tnl)) �oebreduzir a veldocnifiidadedPai:d� passar
" re as partes a

..

ca as a rua.

Apesarde reclamarembastante,
nenhummorador quis se identificar.

r' Alegarammedo de represálias por
'1 parte da administração pública
! m�nicipal. "A gente quer que

al�ém faça alguma coisa. Vamos
P'1'sar o Natal comendo poeira de
bri�a", afirmou uma das entrevistas.

l D� aco;do com eles, todos paga
ram pela colocação do asfalto. AI�
�F à vista.ARuaHaroldo Laffin

dálacesso aomunicípiode LuísAlves
e fem um tráfego pesado de
�õesedemuitosautomóveis. Os moradores estão revoltadas com o péssimo estado da via

�esc e Cats organizam 4° Fórum de Cultura'
DA REDAÇÃO -O evento irá

reunir no próximo sábado artistas
de todas as áreas culturais e

) autOridades do setor público, para
d�cutir oSNC - SistemaNacional
de Cultura, que será implantado
n0pa'

,

bé l� a par:ir de 2006, e tam-
rn, a unportancia dos conselhos

mu '
.

, nlClpais de cultura como

lnstril d
.

da s
menta e democratização

a area cultural. Como convidado

4e�fJecial, estará participando do
- F' ,

orum de Cultura de Jaraguá
1\

do Sul e Região, o Sr. Helvio
Tamoio - Coordenador Regional
da Funarte (Fundação Nacional
da Arte).

A atividade tem o objetivo de
informar os agentes locais a

respeito da política nacional' da
cultura e fomentar uma política
de incentivo local. O Fórum
também vai abrir espaço para o

debate entre os artistas e o poder
público sobre as mudanças que
estão acontecendo no Ministério

da Cultura, nas' Leis de Incentivo
à Cultura, FUNARTE e Câmaras
setoriais de cultura, para que o

poder público municipal e os

artistas estejam atentos à essas

m�anças, fazendo com que a

região não fique alheia ao que está

(
acontecendo em todo o país na

área cultural. O evento acontece

sábado no Museu Histórico

Municipal Emílio da Silva, praça
Angelo Piazera, com início às 14
horas.

'

CORREIO ECONÔMICO
Condição para ficar
o ministro Antonio Palocci (Fazenda) transferiu para Lula a decisão
sobre o seu futuro. Condicionou a permanência no governo a uma

definição do chefe em relação às metas de superávit
primário.Depois de ouvir de Palocci o segundo pedido de demissão

, em menos de uma semana, Lula insistiu para que ele reconsiderasse
a decisão. O ministro disse que não se sentia' seguro em relação à

disposição do governo de manter a meta de superávit de 4,25% do

PIB.O superávit é todo o dinheiro que o qovernoconseque
economizar para paqar os juros de sua dívida. Palocçi disse a Lula

que acha essencial ampliar a meta. Algo que causa calafrios na

ministra Dilma Rousseff (GabineteCivil). hoje o principal contraponto
do ministro da Fazenda no governo.Para Palocci, a meta de 4,25% é

insuficiente para diminuir a relação direta entre a evolução da dívida
pública e do PIB.lnformalmente, a equipe do ministério da Fazenda

empurra o percentual para cima. Joga-o para próximo de 5%.
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Explicação Sobre rodas
o maior receio do ministro A Ford vai reajustar os preços
da Fazenda é o de que a dos carros a partir de 10 de
pregação supostamente dezembro. Ka, Fiesta e Eco
desenvolvimentista dos seus Sport subirão 0,5%. Ofeajuste
opositores inter.nos acabe será de 1 % no Mondeu, que J

por passar para o mercado a custa atualmente R$ 105 mil.
impressão de que o, governo Este é o sexto aumento da Ford "

estaria na bica trocar a neste ano. Somente neste ano, I
. -

austeridade por uma a montadora reajustou os seus

enxurrada de gastos preços em 5,2% (não inclui o
eleitorais.Palocci cobra de aumento que valerá a partir do "

Lula uma posição clara em
,

relação à meta de superávit,
mês que vem).

Palavra de Lula
Parte superiordo
formulário

,

Receoso dos efeitos da
atmosfera ,de dúvida sobre o

A décima estimativa da safra

mercado financeiro, o
nacional de 2005, divulgada

presidente liberou a
.

ontem pelo IBGE, aponta para

.assessoría do Planalto para
.

�ma produção de cereais,

informar que Palocci
leguminosas e oleaginosas da

continua no cargo. Em seu
ordem de 112,743 milhões de

depoimento na Câmara, toneladas, contra as 119,294

ontem, o ministro, de fato,
milhões de toneladas obtidas

não exibiu o comportamerito
em 2004. Trata-se de uma

de um demissionário.

Escolas da Regional de Concórdia
recebelU lUelhorias.,

Na Regional de Concórdia, R$ 100 milhões já foram investidos pelo Governo.

Parte destes recursos estão sendo aplicados na área da educação. E a Escola

Isabel da Silva Telles, no município de Irani, foi uma das beneficiadas. Os 2,4 mil
metros quadrados da unidade agora oferecem salas de àula, artes, vídeo e apoio,
e ainda laboratôriorde ciências e informática, biblioteca, auditório e refeitório.
É o Governo investindo em ensino de qualidade para Santa Catarina.

BALANÇO REGIONAL: Escola
Isabel da Silva Telles recebeu
R$!,3 mdhão em melhorias

Secretaria ile Estado do
DesenvoMmento
Regional emConcórdia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPREGO
o Sine de Jaraquá do Sul funciona na Rua Getúlio

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

CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM

Atuação dos Vereadores de Guaramirim nas últimas sessões.

Jorgé Feldmann - Solicita-ao Prefeito Municipal que altere o horário de
atendimento dos Psicólogos que atendem pelo município, passando de 20 para

, 40 horas semanais. "Opedido é daprópria Secretaria deEducação e Cultura.
Precisamos dar atenção especial a este setor. Acredito que aumentando o

.

número. de horas estaremos atendendo a demanda" ..

João Diniz Vick - Encaminhou pedido à Secretaria da Saúde para que reveja Ó
atendimento que é prestado pelo Clínico Geral no Posto de Saúde do
Guamiranga. "Este profissional atendia uma vezpor semana no posto e, por
duas semanas consecutivas, deixou de atender. Solicitamos que isso seja
revisto. Seforpossívelque ele atenda duas vezesporsemana",
Marcos Mannes - Pede para que as leis do município sejam cumpridas. Em
especial uma lei que solicita a adaptação dos ônibus para o transporte dos
.deficientes físicos. ·"Essa lei é de 1998 e não é cumprida. O artigo quinte)
estabelece multa em caso do não cumprimento, porém a não multafoi cobrada.
Nós, vereadores, temos que cobrar a execução das leis ". . .

Maria Lucia da Silva Richard - Apresentou projeto de lei que institui a

educação para o trânsito nas Escolas da RedeMunicipal. "Tudo o que 'queremos
fazer e devemos fazer é através da educação, e se trabalharmos bem esta

questão com certeza os alunos sairão mais preparados e mais conscientes do
cuidado que se deve ter com relação ao trânsito".
Osni ByJaardt - Solicitou ao executivo a colocação de brita no pátio da Gruta
Nossa Senhora de Fátima no Rio Branco. Comentou também sobre uma notícia
veinctilada em jomal regional sobre osvalores da coleta de lixo. -é estranho
que em Schroeder o valor da tonelada é 55 reais e em Guaramirim 116 reais.
Temos que averiguar".
.Evaldo João Junkes (Pupo) - Solicita ao Setor de Obras o patrolamento e

colocação de macadame nas estradas da Corticeira. "Temos que melhorar a
situação daquelasfamiiias que ainda estão pisando na lama. Aspessoas sael1'J
para trabalhar e se submetem à todas as dificuldades das estradas. E
inadmissívelque essepovo tenha quepassarpor esta situação".

.

Adilson André Araújo (Ada) - Coloca toda sua preocupação com a lombada
na SC 413 próximo à Gruta Nossa Senhora de Fátima no Rio Branco.
"Presenciamos nesta semana, um acidente sem gravidade próximo à esta
lombada que, há muito tempo, necessita de uma reforma. Peço uma solução:
antes que aconteçam acidentesmais graves ".

.

Alcibaldo Perelra.Germann - Falou do artesanato feitopelo Clube deMães de
Ribeirão do Salto. "Essas senhorasdesenvolvem um trabalho artesanal muito
bom e estão pedindo o apoiopara comercializar os produtos. Como sugestão,
peçopara os empresários que nofinal de anopresenteie seus clientes com um

artesanato. Assim estaremos ajudando (/ este e outros clubes demães".
Luiz Antônio Chiodini - O líder do Governo pede para que todos os prédios e

igrejas do município' sejam adequados. para que deficientes físicos possam se

locomover com mais facilidade. "Temos que criar uma lei que incentive os

proprietários de imóveis, comerciantes e igrejas a adequar estes locais para
facilitar a vida dos deficientesflsicos em Guaramirim".

VIOLÊNCIA

Deficiente apanha e não

consegue registrar o 80

IJfl! it

. Pintoracusado de assassinato é preso em Itajaí. n
JúlioCésar foí expedida no dia! '

. de setembro. Ele estava em Itaj' ".
.

,.' ,
em uma casa alugada na Rua.j& I.

Marcelino Machado, 443, Bain ri

Cidade Nova.

MARCIA BENTO

' ... Valdecir está cheio
de hematomas. A
família suspeita de

professor de capoeira

}ARAGUÁ DO SUL - Era

madrugada de domingo quando o

deficiente auditivo, Valdecir Persch
Kienelt, 27, e o amigo Gilson
Demarchi estavam voltando de um
baile no salão Botafogo. Há uns 200
metros de casa, .na Rua Oscar

Schneiden'eles foram atacadospor
pelo menos três homens. Só se

salvaram porque um vizinho ouviu
os barulhosdabriga e abriu a janela.
Os Bombeiros Voluntários foram
chamados e na volta para casa, a

família Kierrelt passou pela
Delegacia. Valdecir tentou registrar
ocorrência, mas foi informado que
isto não era possível sem saber o
nome dos agressores. Ontem a

família foi até o IML (Instituto
Médico Legal), mas também não

pode fazer o exame de corpo delito, '

porque estava sem o BO.
O amigo contou à família de

Kienelt que não ouviu ninguém se

aproximar. Enquanto tentava fugir,
o deficiente acabou tropeçando, e

GUARAMIRIM - A Polícia de
-Guaramirim prendeu no início
desta semana o pintor autônomo
Júlio César Teixeira dos Santos,
acusado de termatado o professor

caiu sobre uma cerca de arame

farpado. A cerca soltou um dos

palanques de madeira e os três

homens acabaram usando � objeto
contra os dois amigos. "Omeu irmão
conta que a única vez que viu os três

foi dentro do salão", disse Valdemír
PerschKienelt.

A família está desconfiada que
os agressores saibam lutar capoeira.'
"O Tiba (apelido do amigo, Gilson)
contou que depois de bater bastante
eles gritavam um nome de um

professor de capoeira da região",
'explicou a mãe, Amélia Kienelt

Dalpiaz. Nós fomos até a academia
com um policial, mas o meu irmão

� olhou pra todos os alunos e não

reconheceu ninguém", explicou.
9 delegado que estava de

plantão no final de semana, Uriel
Ribeiro,' explicou que este não é o

procedimento para o' registro do
Boletim de Ocorrência, em caso de

agressão. "Se a pessoa não sabe o

nome dos agressores e isso for desco
bertomais tarde, a ínformação ainda
pode ser adicionado aoBQ. Por isso a
atitude de quem atendeu a família'
não está certa", afirmou. Segundo
ele, a família deve procurá-lo para

registrar o Boletim de Ocorrência.
"Vou conversar com a família, pegar
o depoimento e depois vou enca

minharo caso paraCorregedoria"; Valdecir está cheio de hematomas e arranhões pelo corpo

Danilo de Toffol. O crime

aconteceu em setembro. O
alguns objetos pessoais foram
levados pelo criminoso. Alguns dias

'

depois do crime a polícia localizou
o carro e os objetos em uma rua de .

Blumenau. A prisão preventiva de

professor foimorte dentro de casa,
no interior de Massaranduba, a

pauladas. O carro da vítima e

Proibição'
Além do programa diário, "Tarde Quente'; o semanal "Eu Vi na

TV'; deixou de ir ao ar.'A Justiça determinou que a infidelidade
das mulheres não pode mais. ser testada no quadroTeste de
Fidelidade'; somente a dos homens. João Kleber não concorda
e diz que continuará brigando pela liberdade de expressão.

)4 r
:J (

Chuteiras penduradas "A 1

A equipe do "Esporte espetacular" garimpou no fundão do arquivá:;
da Globo as bolachas dos filmes 'do primeiro jogo de futebol exibii�
pela emissóra. Foi em novembro de 1965, a partida Brasil x União ,.;;
Soviética, no Maracanã. O programa mostrará o empenho do '

i

jornalista Teixeira Heizer, na época narrador, para filmar e exibir pela,;
.

primeira vez na emissora uma partida de futebol,
I( I

Oaniella Cicarelli
Comenta-se nos bastidores que a escola de samba Salgueiro
perdeu o interesse pela modelo porque ela cobrou cachê

para desfilar. A versão que vem do escritório do empresário
de Daniella Cicarelli é de que ela não recebeu convite formal.

Papai Noel
Já com cenário de Natal, Adriane Galisteu grava hoje no SBT o

primeiro "Charme" que será exibido aos sábados. O programa
da loira passará a ter uma hora e meia. Deve "estrear" em 1 O

ou 17 de dezembro, antes ou depois do "A Praça É Nossa':

Vida nova
Clodovil disse domingo no Gugu que se desencantou de ser

artista e vai se candidatar a deputado federal.

Briga feia
Um sério desentendimento entre Jesus Sangalo (irmão e

empresário de Ivete) e o diretor da Globo, Aloysio Legey
abafou seriamente os bastidores de produção do "Show da
virada': O que começou com diferenças. pessoais entre os dois
terminou em troca deacusações pesadas. Mário Lúcio V?Z
precisou intervir para acalmar os ânimos. Q)
I

'Cldadâo'
Lucélia Santos negoda com a Record. Ela deverá ser Pausta

em "Cidadão brasileiro': Sonia Braga, Bruna Lombardi e Maitê

Proença foram cotadas para este papel, mas não acert_�ram
com a emissora.

",

Ronaldo e o gato
Segundo as informações do colunista Ancelmo Góis, do jornal O
Globo, Ronaldo é a mais nova estrela de Hollywood.O Fenômeno !

aceitou participar do segundo filme/desenho Garfie/d 2. Nas i
filmagens! que começam na Inglaterra em menos de um mês, o ..j

, ..�

craque vai bater uma bola com o gato preguiçoso. i�
Tudo por um cigarro .�
Catherine Zeta-Jones (foto) teve que viajar no seu jato particular, d�!
Los Anqeles a.Nova York, porque não consegue ficar sem fumar >&:
enquanto viaja, informou {1
o FemaieFirst."Ela e :J
Michael fumam, e viajar �1:
em um jato particular é a 'J

única forma que ela. tem
para consequir fumar a

bordo'; disse uma fonte
não identificada. "Ela fica
um pouco nervosa e um

cigarro é o único luxo

que ela pede durante um

vôo." Mês passado,
Catherine Zeta-Jones

admitiu que ela é uma

péssima cozinheira,
porque ela sempre "toca

fogo na cozinha':
"Michael sente muito
medo quando estou na

cozinha'; disse a atriz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIM DA NOVELA

ESPORTE

Prefeito apareceem reunião
,,! ,

e garante apoio aoJuventus
1m,

�UMAR PIVATTO

",Repasse será em

:�ês parcelas de

,$i 100 mil a

Jtir de janelro
'. JAR�?UÁ 'DO SUL '- Na

egunda,feira à noite, durante a

"união semanal da diretoria do

��entus, o prefeito Moacir

irtoldi chegou de surpresa e

'âAicípou do encontro. Depois de
'útir como está a situação do

:'oleque Travesso, prometeu fazer
:mrepasse de R$ 300 mil em três
,

elas: janeiro, fevereiro emarço.

Táo que faltava para a diretoria
.

úôar o discurso e agora começar

':;pensar exclusivamente em

·;ontar o time parao Campeonato
>tarinense da SérieAI, em 2005.

fi "Foi uma grata surpresa para '

;�s. A gente critica, mas quando
\�tem atitudes como esta, temos

:�,� valorizar e parabenizar. Agora
i para perceber que o prefeito

�uer ver o esporte jaraguaense ir
';diante", disse >0 diretor de

;'::rketing, LiaTíroni.O diretor de

futebol, Alcir Pradi, confirmou a

�tesença do técnico Itamar,
,��'�hüller para 2006.!\gora os dois
'I intensificam os trabalhos para

Prefeito Moacir Bertoldi apareceu de surpresa na reunião de segunda-feira e garantiu apoio

anunciar, o quanto antes, os nomes

para a Série AI.

"Queremos ver se até o final
desta semana já divulgamos alguns
nomes que possam se apresentar

,

já na segunda-feira. Por enquanto
não te�os neilhum jogador
acertado", disse Pradi. Enquanto
isso, o site do futebolsul.com.br
anunciou que [unínho, lateral-

'

direito que estava no Brusque,
acertou com o [uventus. "Não
posso confirmar nada ainda. Por

1 Malwee .vence Anjo e disputa
;' isemifi:qais contra Chapecó
1 "l:!r\

.

LAGES - Mesmo apenas para
I ,cumprir tabela, a Malwee bateu

a Anjo ontem por 4x2 e�colocou.
, o time de Cr iciúma na re

i pescagem do' Campeonato
I Catarinenseda Divisão Especial.
Agora o time jaraguaense
��frenta Chapecó, no próximo
sábado fora de casa-buscando a

vaga para-a final da competição.
A Outra semifinal será entre

J�inville e Colegial.
'

O primeiro gol do jogo

demorou 7'30" para sair, quando
Falcão abri'u o placar para' a
Malwee. Logo em seguida, Sid

empatou. Antonio, num belo

chute, colocou a Malwee
novamente na frente e', na

seqüência, Cícero empatou mais

uma vez. Aos 15 minutos, Falcão
trouxe a bola para omeio emarcou

o terceiro. O gol da vitória saiu aos

is minutos do segundo tempo,
quando Bagé chutou por cima do

, goleiro-linha Rafinha e marcou.

enquanto estamos apenas fazendo

contatos", disse Pradi. ,

O diretor de futebol também
comentou a notícia publicada pelo
mesmo site que dizia que o tricolor
estaria fazendo uma parceria com
SandroGlatz, que é empresário e'-
representante da Fifa na nossa

região. "Ele apenas pediu
preferência no caso de negocíação
de jogadores do [uventus com o

,

exterior. Não tem nada de contrato
ou coisa parecida", explicou ele.

O tricolor estréia-na Série AI
no dia 11 de janeiro, às 20h30 no
Estádio João Marcatto, contra o

AvaL O Juventus está no grupoA,
quem tem alem do Leão da Ilha,
Figueirense, Atlético de Ibirama,
Chapecoense e Guarani. Se
classificam para a segunda fase os

quatro melhores de cada grupo,

que formam mais duas chaves de
, '

quatro. Para as semifinais passam,
então, os dois melhores destes
grupos.

São Paulo convida Falcão para
jogar o Campeonato Paulista

Fakão. Mas como eu tenho
contrato com o São Paulo, não
posso ainda garantir a minha

participação", disse o atacante

tricolor. Tardelli disse queo convite

partiu de uma brincadeira de Cacá
e que acabou ficando sério. "Ele
pediu quando eu ia jogar com eles
e eu respondi que por mim iria

amanhã mesmo. Então' surgiu a

idéia". O jogador também
Comentou sobre sua situação no São

, Paulo, pois dificilmente ficará para
o ano que vem. "Tenho propostas
de times da Europa e também do
Palmeiras. Mas a diretoria do São '

Paulo dificilmenteme liberará para
algum clube paulista", explicou.

}ARAGUÂDb-8UL- "Vou deixar
claro que não vou fazer nada que
atrapalhe o 'calendário da
Malwee". Foi com essas palavras
que o craque Falcão definiu a

conversa que teve com o

presidente do São Paulo, Marcelo
Portugal Gouvêa. O dirigente
paulista O convidou para voltar a

jogar, mas como o camisa 12 não

quer mais largar o futsal, foi,
convidado apenas para disputar o
Campeonato Paulista. "Eu acho
difícil, mas é uma coisa que as

diretorias dos dois clubes têm que

acertar", disse Falcão.
"Vamos discutir isso com a

diretoria daMalwee. Opresidente
do São Paulomeprocurou, mas eu
não posso tomar a decisão sozinho",
disse o diretor de futebol Cacá \

Pavanello. "Poroutro lado, convidei
o Diego Tardelli para jogar a Copa,
dos Campeões'com agente", disse
ainda Pavanello, O atacante do
São Paulo confirmou o convite e

espera a liberaçãôdo clube para

jogar, já que não {oi rela�ionado
para oMundial Interclubes.

"Será um prazerpoder disputar
esta competição comomelhor time
de futsal do Brasil e ao lado do' Tardelli pode jogar na Malwee

,
,

Malwee e Chapecó se enfrentam pela semifinal do Estadual

LINHA DE FUND
JULlMAR PIVATTO

Assinatura da Arena
O governador Luiz
Henrique da Sil
veira (foto) esteve
ontem em Ja ra

guá do Sul para
assinar a liberação
de verbas para a

construção .da
Arena. O estranho
é que ele COe

mentou que o
,

,

engenheiro Jorge Sá comentou que a obra ficará pronta para a

realização do Mundial. É bom esse pessoal entrar num acordo. O

presidente da FM'E, Jean Leutprecht, disse na' s�ana passada que só

estará pronta no final de julho. Quando questionado sobre isso, LHS

interpelou o engenheiro, que confirmou que estaria pronta no final
de abril. Em quem acreditar agora?

CESAR JUNKES

Futsal de Base
A equipe da Wizard/Cej/FME
lidera a-Chave U do Carnpe
onato Estadual deFutsal Sub-
17. Com sete pontos, a equipe
jaraguaense está a frente da

Herinq/Blumenau (quatro), RIO
do Sul (quatro) e Adesc/
Angerô/Grameyer/Mime/
Jangada, de Schroeder (um)..
Com as duas vitórias e o

empate no fim-de-semana, o
time do técnico Augustinho
Ferrari praticamente garantiu a

classificação para as semifinais.
Já a equipe Sub-15 não teve o

mesmo desempenho e

conquistouapenas três pontos,
terminando esta fase com a

terceira colocação na chave,
atrás 'de Palmitos e Chapecó,
com seis. Luiz Alves, com três

pontos, sequra-a lanterna. No
returno a equipe precisa
vencer pelo menos dois jogos

\
para ir à sernltinal,

Encontro
Depois do encontro dos

pólos de basquete, é,a vez

dos atletas do futebol de

campo se reunirem em uma

confraternização. Cerca de,

,800 crianças de 6 a 15 anos

devem participar do
encontro dos pólos no

Estádio João Marcatto, neste
sábado, o dia inteiro. Todas
fazem parte do Pec

(Programa Esporte e

Cidadania), da FME de

Jaraguá do Sul, que atende
cerca de mil crianças em 13

campos em todo muniçípio.
Vai ser a primeira vez que
estes atletas se reúnem em
um evento deste tamanho.
Os pólos de futebol de

_ campo são mantidos pela
Fundação em parceria com a

Karlache Malhas e o Grêniio

Esportivo Juventus:

ju'limar@terra,com,br

Convite
Acasa da Amizade tem o prazer de convida-Iapara seu 80Café Natalino.
Data: 23.11.05

'

Horárlo: à partir das 15:00h
Local: Recreativa das Duas Rodas
Valor: RS 15,00
A renda será em benefício das obras Filantrópicas da Casa da
Amizade.
Nós da Casa da Amizade ficremos muitofelizes com a sua presença.

Nota de aqradecirnento
,

e convite para o Culto in
Memoriam

A Farntlia Enlutada de Adele BartelHenschel, falecida em

17 de novembro com idade de 92 anos, agradece à todo;:
que enviaram flores, coroas, me'nsagens e a

acompanharam até sua última morada. Aqradece
também as palavras de conforto na Igreja e no cemitério,
do Pastor Wiliiam Btrezke, bem como o Coral Evangélico, ,

o grupo da Oaese 3° Feirinas(Rosa), e das 5° Feirinas

(Alamanda). .ao Dr. Amaro Ximenes pela assistência

prestada à falecida. Outros sim, convida para o culto in

memoriam, que será realizado no dia 27 de novembro às

,09 horas na Comunidad.e Evangélica Luterana do Centro.

A Família Enlutada.

Transporte Estudantes
Joinville cf Microônibus

,* Positivo * Sociesc (Tupy)
* Ace * Outros

, 'Transporte Escolar

e Universitário

Jaraguá' do Sul cf Vans
, * Unerj * Fatej * Cepeg
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QUARTA-FEIRA, 23 de novembro de 2005SOCIAL

·1 ANIVltltiiV\UlANntS
·20/11·
Etelvina Hornburg
Dr. Carlos A.

,

Emmendoerfer
Cirlei Vanessa Pacheco
Célia Nagel Guths
Emília Picoli Cezario
Gislaine Ferraz
Osnildo Konell
Angélica Lamas
lris K. Pommerening
Prótasio Venera
Ivanilde G. Cordeiro
Lisander de Miranda
Janete C. Erdmann
Lidiane Matuchaki

·21/11·
Rosa Maria Sarti
Hernani Gonçalves Jr.
Winer Marquardt
Wilson de Oliveira Souza
Osni Nagel
Clovis Marquardt

.

Valdino Tecilla
MaristelaMannes

Sardaqna
Francisco dos Santos
Tavares

Francisco dos Santos
Tavares Jr.
Adriane Schroeder
Casemiro Kroegel
Sérgio Luis Silva Schartz
Elenirto Kuchenbecker
Reinaldo Schulz
Rubia Mara Teikoski

·22/11·
Alisson Van Liesenberg
Sandra Regina Hoffmann
Venturi

BurkhardW. Eicke
Avelino Wolf
Vanderléia Hoffmann da
Silva
Márcio Friese
Airton Arthur Mueller
Marceli Vieira
Bruno Berkembrock
'Esmeralda Vegini
Margaret Klug Hahn

.

Eliane Lúcia Mães

Roger R. Todt
Paulo Sérgio da Silva
Waltraut Konell
Adrielli Tália dos Santos
Pereira !ti

Vidio Rarnbo .

Thales Alessandro
Tavares da Silva
Guilherme Duwe

·23/11'"

CINEMA

Adir Antônio Dalprá
Richard Gonçalves
Márcia Keunecke

Adolpho Oswaldo Saade
Sandro Jonas Marqaurdt
Anair Jurck
Dinara Mirelli
Lorival Marco Cardoso
Denise Fernanda
Zimmermann
Isolde Hornburg
Kristian R. Koch Teixeira
Isabela Moretti
Janaina Mokowa
Romeu Milton Herber

·24/11·
Mauro Koch
Udivaldo Keunecke
Iso Ide M. Schmidt
Catarina W. Wagenknecht
Emmerich Ruysam

.

Iris Barg
Edir D6ge
Andressa F. Mader
Mauresse K. Heller
Jean Felipe Venera Prüss

·25/11·
Cássia Lúcio
Ironda Brandenburg
Vanessa Schalinski
Alci Maria de Oliveira
Elinor Cipriani
Jaime Sabino
Krilaine Ferraz

Rosiméri Vegini
Luana Teixeira Bolena.
Eliane V. da Cunha
José Roberto Pinheiro

Cyrino
Catarina Holler dos Santos
Alessandra Cristina dos
Santos
Anabel Montoski
Neuci Roeder
Erian Gabriel Cagnini

·26/11·
l.eandra Hauck
Graziela Bankhardt
Ivana B. Franz
Gilberto Steinge
Marcos César Hermes
Laide da Mata
Graziele dos Santos
Vilmar Volkmann
Jéferson da Silva
Marli Klemz
Thomas E. Vieira
Darci Basegio
Anderson A. da Costa
Marciel Rodrigo Gielow

l.ettda Beninca

Quarta e Quinta-Feira

A Lenda de Zorra
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Ameaça Inv.isível
21:15

Comemorou idade nova no dia 7,
Douglas Schinke. Parabéns 'dos
pais l.oureno e Neuza, Elizandra,
Júnior, Sandra e a Omã-

'. f\. .

Completa idade nova dia 24, Letícia
C. Hernatski. Parabéns dos pais,
�aulo e Luci, e seus irmãos,
Guilherme, willia, e Greice

No dia'14 comemorou idade nova

Nadir L. Múller, amigos e familiares

desejam toda felicidadedo mundo,
Parabens!!! Te amamos ...

,.,

\
•. J. I

"'.:

Pela feliz união
e ao "sim" pelo
amor, em 20 de

, novembro
Charles Volnei

Kuehne e

Marisa Titz
Kuehne

festejaram a

'alegria do

primeiro ano de
casamento.

Parabéns ao

casal!

, ,

No dia 18, o casal. Vergílio e Anita Titz

completaram 27 anos de casados. E,
para estender a festa, no dia 22 Vergílio
recebeu o carinho de amigos e

familiares em comemoração ao seu

aniversário. Parabéns!!!

Elizandra Schinke

Mosquetta
. aniversariou dia 19 e

seu marido dia 21..
Parabéns da família

Aniversariou no dia 21, Carlos

E�uardo Petris, muitas felicidade·
de sua namorada Tania

.:. CAFÉ
Café Colonial de Advento
Diariamente das 15:00 às .18:00hs
Buffet com doces natalinos artesanais
(stollen, pães-de-mel, bolachinhas)
Eiskaffee e Sorvete Matalino Artesanal
Hotel Bergblick
Rua Georg Zeplin, 120 - Pómerode - se

.

Acesso pe-la SC 418 - Próx. ao Posto Mime',
Tel. 47. 3387-0952

.:. PARABÉNS
Clementina Baumann aniversariou dia '14/11,
Parabéns dos familiares .

.:. FELlCIDA.DES'
Wilamr Luiz Barattoffeco) completou 50 a:n?S
no dia 15. A esposa Ingelore deseja felicidades,

.:. FELIZ ANIVERSÁRIO I'. '

l .

'.

Aniversariou dia 11, Santilha Mart�l'ldal.
Parabéns e felicidades,

.:. PARABÉNS
Alfredo A. de Mi�anda, aniversariou dia' 6.,
parabéns dos familiares,

Tatiana B.da Silva curtindo o show do Bruno e

Marrone no último dia 14/11
v

No dia 20, Teresa Ferrari .:. FEL:ICIDADES
comemorou com seus familiares e Aniversariou dia 21, Maicon Daniel Freedrnann,
amigos a alegria de seu aniversário! Parabéns dos familiares.

Dinara Mirelli Urban

eornplefà l z-anos hoje, Os
pais Rosali-e, Cerilo, e o

irmão Lucas desejam
felfcidadêt ,._é ,•. �

Lidiane Matuchaki

completou 13 anos no dia
20, Homenagem da mãe

Janete, e da irrnâ Jéssica

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

Plano de Vôo

13:45 - 15:45 - 17:45 - 19:45 - 21 :40

As Aventuras de Shark Boy
13:30 - 15:30 - 17:30 - 19:15

Aniversariou na ultima
sexta feira, dia 18,
Morgana Fodi. Quem
lhes deseja muitas

felicidades, são s�us
primos Xande e Keethlin.
Felicidades!!

Feliz aniversário para
Karla Fischer, que

completou 19 anos no

dia 18, Saúde, sucesso
e felicidades é o que
deseja os pais Rosane

e Irio

(
.

�� � 'L � � � � ��__�

José Natalino
Gomes Pego,

nascido em
Toledo, Paraná, já

morando há 4

anos em Jaraguá
do Sul, i;lgradece a

tPçjos pela0'0
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