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CORREIOTV ECO SANTA CATARINA

Gisele Bündchen
participa de

outra produção
hollywoodiana

Estudantes'
'. distribuem mudas e

, incentivam
consciência ecológica

- PÁGIN.A6

IMPASSE

í Prostituição e tráfico geram
reclamações dos moradores
Comerciantes e moradores da Rua Epitácio Pessoa, em

],araguá do Sul, convivem' diariamente coma prostituição
e o tráfico de drogas.A'rigídez na fiscalização é apontada

como solução para o problema pelo vereador Terrys da
Silva. A Associação das' profissionais do sexo incentiva o'
convívio respeitoso com osmoradores. - PAGINA 5

o juiz de direito Hélio
Santos realizou vistoria ao

Presídio de Jaraguá do Sul
ontem. Ele foi acompa
nhado por recrutadora e

psicóloga de uma empresa
do município que tem

!
interesse em aderir ao

Programa de Assistência ao

\ _

Egresso., Como o Correio
r. do Povo publicou ontem, o

local está super-lotado, Há
espaço para 76 presos, mas
143 estão distrib�ídos em

38 celas, com duas camas

cada.
.
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mínima: 13° máxima: 24°
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mínima: 13°
,
Máxima: 25°

AMANHÃ:
• Domingo de
sol e nebulosidade
variada sem previsão
de chuva

HOJE:

• Sábado de
--'-- sol e nebulosidade

variada sem previsão
de chuva

EMJARAGuA

Projeto orçamentário prevê
'

receita de R$ 206 milhões
Os vereadores começam analisar na próxima semana o

projeto de lei orçamentária da Prefeitura para 2006. A esti
mativa de receita.é de R$ 206,3 milhões. Para seguridade
social, o Issem, a previsão de receita é de R$ 61,2 mÚhõ��.
O Legislativo terá direito a um orçamento de R$ 5,9
milhões. Para que entre em vigor a partir de janeiro, o

{

projeto precisaser aprovado até 31 de dezembro. _ PAGINA 3

ESPORTE

Atleta de Jaraguá treina com a

Seleção Brasileira ,de Handebol
Com apenas 14 anos de idade, Joyce Hellen Rodrigues foi
chamada para participar da seletiva que vai escolher as 12

jogadoras que vão representar o Brasil no Campeonato
Sul-Americano Infantil na cidade de Fram (Paraguai). Na
Copa Sul de Handebol, disputada no último fim de

semana, a atletafoidestaque. - PAGIN� 7

LINHA DE FUNDO·

Diretoria anuncia primeiras
contratações do Juventus

ívidaltiva I

Data para pagamentos
prorrogada
,ati o dia

0311e
dezembro

de2005

,

o
. imposta-que não é pago faz falta.

na educação, na saúde,' nas obras
e nos programas sooaís, A Prefeitura
de Jaraguá do Sul está oferecendo um

prazo maior para melhor atendê-ío.
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OPINIAO
II ,

Números da morte
I
I

i Ex- administrador de [ara-
guá do Sul costumava de-

I

ferder-se de erros adminis-

trativos e ações mal planejadas
adusando a imprensa local de

sd divulgar fatos negativos
sobre a cidade. Com visão
dolha sobre· fatos queI

inlteressam à comunidade como
uin todo e rodeado de

I
I . _

assessores cuja preocupaçao

phncipal era afundá-lo

pólitícamente- o que, hoje, está
mais que comprovado, até

porque alguns rapidamente, a

troco de cargos incluindo
familiares, atrelaram- se ao

governo que se seguiu- não

conseguia ler nas entrelinhas
suas próprias mazelas, quando

. não, apressava-se na defesa de
assuntos que não era de sua

alçada. Fosse a imprensa séria

adbtar o discurso de cidade cor
dtrosa, sem problemas, comott

elJ; e não poucos desejavam,
agenas e tão' somente para
tirarem proveito político,
o

FRASES

questões sociais gravíssimas, de
planejamento do crescimento
da cidade, ou do âmbito da
saúde e educação jamais
chegariam ao conhecimento da

'parcela da sociedade
verdadeiramente interessada e

solidária pela solução de

problemas que se arrastam sem

definições.
Não raro porque implicam

por iniciativa do Legislativo. Já
que pensam assim,-interessante
seria que tomassem a iniciativa

de desmentir feita pelo
Ministério das Cidades com

base em dados fornecidos por
249municípios sobre homicídios
e acidentes de trânsito. Vale

repetir, são dados fornecidos

pelos municípios.
No quesito trânsito, 'com

� Jaraguá ficou em 30 lugar no ranking
nacional das cidades mais violentas no

trânsito' proporcional ao nO d.e habitantes
decisões de ordem política. O
ano de 2005 chega ao fim e,.pelo
que se percebe, salvo melhor

base em estatística de 2004,I
.

.

J araguá do Sul ficou em

terceiro lugar no ranking
nacional das cidades mais

violentas do país proporcional- .

mente ao número de habitan-

juízo, o conceito anterior parece
ter sido adotado por boa parte
dos que hoje governam o

imprensa séria, repita-se,
questiona. Seja por iniciativa

própria, seja movida por
denúncias que não podem e não

devem ser escamoteadas, seja

'tes comparado à frota de veí

culos automotores, em aciden
tes com mortes. Nada menos

que 44,5 mortes para cada 100
mil habitantes, num universo

estimado em 150 mil pessoas.

município, sempre que a

OPINIÃO
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Há que se concordar, essa é,
corno dizia o ex-prefeito e

alguns que estão na vida

pública hoje, uma notícia
extremamente negativa.
Entretanto, gerada unicamen
te pela omissão, incompetên
cia e despreparo para a função
pública ao longo de décadas
daqueles que sempre' tentam
esconder verdades, porque são

. responsáveis por elas.
Não lhes faz bem pensar

que, pagos com dinheiro dos
contribuintes para trabalhar
tenham que conviver, ou ouvir,
com opiniões que possam até
mesmo interferir positivamente
na solução de problemas.
Afinal, todos têm um diploma
embaixo do braço e isso parece
suficiente para transformá-los
em sumidades em quaisquer
assuntos e intolerantes a

qualquer mudança de rumo

que possa arranhar o próprio
ego. Melhor deixar cair numa
ribanceira a tomar um atalho.

J

"fiA crise está deixando de ser política e está virando entre os Poderes, e isso é muito11

ecornplicado para o Brasil':

H"+ Do senador Delcidio Amaral (PT), presidente da CPI dos Correios, sobre o cabo-de-guerraentre STF e Congresso no caso José
Dirceu.
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\)1 I·Fatos & · essoas 1
'. Fernando Bond

'�Aposentados:Tribunal
�e Contasdá O exemplo
e;:

FI,Qrianópolis - Foram momentos de

qrande emoção vividos por gente que já
tem mais de 55.anos, filhos, netos e uma

história para contar: o Tribunal de Contas
d,ã Estado, numa das solenidades que
nParcam os 50 Anos da instituição,
hornenaqeou com a Medalha do Mérito

todos aqueles que já passaram pela Casa
ei que hoje estão aposentados. Mais de

5� homenagens bastante significativas
e: que emocionaram as famílias que
f�ram até o auditório do TCE no final da
Ir-

.

tarde da última quinta-feira (24) paraI

tàrnbérn levar seu abraço àqueles que.
dedicaram parte de suas. vidas ao

Tribunal, às vezes até com sacrifício da

viida familiar. O presidente do Tribunal,
qibon dos Santos, resumiu num

discurso o sentimento de todos:"Se hoje
d Tribunal de Contas de Santa Catarina é

rkf.erência em controle externo para todo; . .

o País deve isso acima de tudo a todos os

�lle estão aqui e que construíram este

rrfodélo de competência, eficiência e'

�robidade':As comemorações do Jubileu
�e Ouro do TCE se estendem até março
<;lo ano que vem.
I

CORREIO DO POVO
Diretor-Corp0l'ativo Editora

Fernando Bond Patrícia Moraes

Homenageada
Entre os servidores homenageados pelo
TCE estava a ex-oficial de Gabinete do ex

presidente Nilton Cherem, Vera Lúcia
Povas Vianna. Ela recebeu a medalha das
mãos do conselheiro Moacir' Sertoli
(foto).

São Bernardino
Também foi muito emocionante a entrega
dos prêmios do I Concurso de Monografia
doTCE, uma das ações queini:egram as

comemorações alusivas aos 50 anos da

Instituição. Foram vencedoras as jovens
Talian Krindges e Rozilei Terezinha dos

Santos, da pequena São Bernardino,
cidade de apenas 210,4 km2 e cerca de 3
mil habitantes no Oeste do Estado. Elas
ficaram � frente de concorrentes de todo o

País, inclusive. de graduados funcionários
do-Tribunal de Contas da União.

FOTOS FLORIANÓPOLIS/DIVULGAÇÃO

B.ananicultores
Mais de 200 pessoas, a maioria agricultores
(foto), participaram da sessão solene em

homenagem aos bananicultores na

Assembléia Legislativa na última quinta
feira (24). O deputado Dionei Walter da
Silva homenageou a Federação das

Associações e Cooperativas de
Bananicultores de Santa Catarina

(Febanana) e 13 associações de

produtores, em reconhecimento à

importância econômica e social da
bananicultura no Estado. No início da
solenidade foi apresentado o

documentário "Bananicultura Catarinense"
gravado pela -TV da Assembléia Legislativa
na região Norte do Estado. No coquetel
servido aos convidados foram oferecidos

salgados e doces à base de banana,
produzidos nos municípios de Corupá e

Luís Alves. (J

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Um espécime raro

Ahh, se as pessoas dessem mais "�.I+l!ll
atenção à História, quantos erros

não seriam evitados!?!?!
Tente descobrir o autor e à

'época que os textos abaixo
retratam:

- Não consigo entender como
fomos nos envolver naquela
confusão ( ... ) Cabia a nós livrá-los da tirania, permitir
que organizassem seu próprio governo ( ...) Não deveria
ser um governo ajustado às nossas idéias, mas um governo

que representasse os sentimentos da maioria do povo ( .. .)
Essa teria sido uma missão digna dós Estados Unidos.
Mas -agora ... Ora, nos enfiamos numa confusão, num
lamaçal de onde, a cada passo, torna-se imensamente
mais difícil sair.' .

'

- Somos uma matrona imponente vestida em túnicas
encharcadas de sangue. Sobre a cabeça uma coroa dourada
de espinhos; empaladas nos esPinhos as cabeçaS sangrentas
de patriotas; numa das mãos uma funda, na outra a Bíblia
(. .. ) Lema da bandeira: 'l'\ma os bens de teu próximo como

. "
a t! mesmo .

I
.

- Quanto à bandeira da província conquistada, é um

problema de fácil solução. Faremos uma bandeira especial,
igual à nossa, só que com as listras brancas tingidas de preto
e as estrelas substituídas pelo crânio e as tíbias cruzadas.

- O que incomoda é essa gente desagradável que luta por
seus lares e liberdades. .

.

- A Inglaterra roubou, por gatunagem, pilhagerh e
raPinagem, os campos de diamantes da África, e o mesrrw

excelente sistema de governo condena sumariamente o

indivíduo que rouba uma única pedra preciosa da vitrine de
uma joalheria.

- Nós nos declaramos um país democrático - um povo
honesto -, mas compramos o ingresso nessa Sociedade de n

Ladrões Coroados pagando 20 milhões de dólares a um -país
r

que não era o dono, por umas ilhas que não tínhamos o

direito de comprar. Foi a piada estupenda do século: os EUA, ri

depois de vencerem a guerra e de adquirir as ilhas por direito
de conquista, darem 20 milhões de dólares ao vencido. Por

,

quê? Pelas ilhas? Elas não eram do vencido. Então por quê? ,I
.o Tio Sam pagou 20 milhões de dólares a título de jóia para )

ser aceito nessa, Sociedade de Ladrões Coroados. Estamos

agora nivelados ao rasto deles.
- Companhia Bênçãos da Civilização, uma boa marca, L

destinada exclusivamente à exportação.
- Nossos instrumentos civilizadores; coisas como contas

de vidro, teología, m�tralhqdoras, hinários, gim"e tochas de '

progresso e luz (adaptáveis para incendiar aldeias).
.

- Deveríamos esquecer para sempre aquela frase: "Minha
J

Pátria, certa ou errada, minha Pátria".
- Sou antiimperialista. Eu me recuso a aceitar que a 6guia

crave suas garras em outras terras.

Por incrível que possa parecer, os textos acima foram
escritos, em 1900, por Samuel Langhorn Clemens, mais
conhecido corno Mark Twain, o consagrado norte

americano autor dos clássicos "As Aventuras de 10m
Sawyer", de 1876, e "As Aventuras de Huckleberry Finn",
de 1884.

Inicialmente um defensor das anexações territoriais '

empreendidas pelos Estados Unidos, a partir de 1900
'

.

Twain torna-se um dos mais ferrenhos críticos da rapina !

imperialista praticada pelo seu país, tornando-se membro
ativo da biga Antiimperialista Norte-Americana, fundada
em 1898, logo após o final daGuerra Hispano-Americana. .J

Muito pouca gente sabe, até porque este tema sempre J

foi, e ainda é, tabu nos EUA, mas dela .também faziam

parte o industrial Andrew Carnegie, o' pensador William

James e o filósofo John Dewey.
A militância antiimperialista de Twain foi sistemati

camente ignorada pela imprensa e pela academia de seu

país, o que acabou desidratando totalmente seu viés polí
tico e realçando unicamente a sua brilhante obra literária.

Nascido em 30 de novembro de 1835, esse corajoso
livre-pensador comemoraria, se vivo fosse, 170 anos na

próxima quarta-feira. Um espécime raro, que faz muita
falta.

O governador Luiz Henrique da Silveira escreve aos

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Uma festa!
Dos mais de RS 350 bilhões arrecadados

fm impostos esse ano, o G.ov�rno Federal
Investiu apenas RS 10 bilhões. O resto

foram gastos (isso mesmo, gastos, como

ocorre com o orçamento da casa de cada

um) do próprio. governo" além de

encargos com folha de salários dos três

poderes, despesas com manutenção de
máquina pública, supérfluos e etecétera.

Manifestação recente do' deputado
I ederal Carlito Merss (PT), relator do

rçamento da União para 2006:"Nem RS
100 bilhões bastariam para atender.

edidos represados de parlamentares':

� Amil
A titular da Secretaria dé 'Desen
volvimento Regional de Jaraguá do Sul,
ex-vereadora Niura Demarchi dos Santos

(PSDB) tem demonstrado disposição
incomum para conciliar a função com

afazeres particulares.Desde quando foi

alçada ao cargo, com o aval do

governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB), em 2003, tem mostrado bom

jogo decintura para aplacar precipitados
interesses de ordem' política e s�
mostrado, a toda hora, fiel escudeira de
LHS. Já é citada como �andidata a

deputada estadual.

� Cauteloso
Luiz Carlos Tamanini (PMDB), pelo
visto engavetou, por enquanto,
projeto de disputar vaga àAssembléia
Legislativa, depois de dois mandatos,
consecutivos como' prefeito de

Corupá. Guindado à presidência do

Deter,que tem sede em Florianópolis,
anda quieto como passarinho na

muda. Até porque, dessa vez, bateria
de frente com o amigo Mauro Mariani
(PMDB), ex-prefeito de Rio Negrinho
deputado estadual licenclado e atual
secretário de Infra-estrutura, a quem
ele apoiou em 2002.

� Câmara
Somando os vereadores de oposição e um

(a) sem partido, na eleição da nova Mesa Jg
Diretora, em dezembro, desbáncarlam l,st
tranqüilamente a maioria que elegeu

1 '"t'j

Ronaldo Raulino (PL).5eriam seis votos
contra cinco. Ocorre que' a desconfiança J J;

e a trairagem já fazem parte do-conjunto ','::

de manobras praticadas por alguns, sem o : ,;;

menor pudor ou constranqlmento.xl.
quando da escolha do novo presidente. '[1'

Que, entre outras regalias, recebe 50% a

mais que os demais' a título de
1,'

representatividade. Seria por isso a briga
".'�

de foice? q
mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br, ,,�

. ..,

. 1

� Será?
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva

(PT), ao descartar a saída do ministro
da Fazenda Antônio Palocci, por causa
do bate-boca público com a ministra
da Casa Civil,Dilma Rousseff,comparou
o desfalque à dispensa de Ronaldinho
Gaúcho do Barcelona. Não há como

negar, dessa vez o presidente fez

comparação adequada. Fosse o outro

Ronaldo, o ex-fenômeno, do Real Madrid,
de novo teria raciocinado de maneira

torta.Mesmo assim, há quem garanta que
Palocci.aó dizer que fica até quando Lula

quiser,já estaria de saída.

DECISÃO DA CÂMARA

.êxecutlvo projeta receita ao

I redor de R$ 206 milhões
.

Recursos para

seguridade são

da ordem de
,

R$ 61 milhões
I

I
J

'

S AI . ARAGUA DO UL-, s

comissões permanentes daCâmara
dk Vereadores começam a analisar

n� próxima semana o projeto de lei
orçamentária da Prefeitura paraI
2006. A estimativa de receita é de

r R$206,3 milhões e, destes, R$ 61,2
iilhões destinados à seguridade
sócial dos servidores públicos, o
IJsem. Pelo projeto, com data de
31 de outubro ,e que leva a

assinatura do presidente da
Câmara, Ronaldo Raulíno (PL),
��ando na interinidade no cargo
de prefeito, o Legislativo terá
direito a um orçamento de R$ 5,9
�ill-íões. Para que entre em vigor a
partir de janeiro, o projeto precisa
s�r aprovado até 31 de dezembro

�esse ano. Há uma reserva de

centingência orçada em R$
�60JI0,00, porém, a priori já
comprometida com riscos fiscais,
passivos contingentes, intempéries

Vereadores analisam O projeto na próxima semana

proteção
antes de completar 18 anos.

A senadora Ideli Salvatti (PT)
e a deputada federal Luci
Choinacki (PT) falaram da

importância da criação de polícias
públicas. "A situação precisa ser

assumida pelo Governo, porque
este não é um problema exclusivo

, damulher que sofre agressão, mas
sim, um problema social",
defendeu à senadora.Emocionada,
a deputada Odete de Jesus (PL)
relatou que há cerca de 25 anos,

quanto lecionava e morava no
'

município de Matos Costa, sofreu
porparte de seu ex-marido diversas

ameaças e até mesmo tentativa de
homicídio.

Aumento da UPM maior que
inflação, segundo vereador
�.

,

}ARAGUÁ DO SUL - Projeto de
lei complementar número 14/
'2005, do Executivo, para apre

ciação em votação (mica, foi
retirado da pauta da sessão

ordinária da Câmara de Ve
readores de quinta-feira, por
solicitação do vereador Dieter

Janssen (PP) .que pediu vistas ao

processo. O projeto, de acordo
com o artigo primeiro , fixa a

UPM (Unidade Padrão Mu

nicipal) para-o exercício de 2006,
em R$ 92,82. Segundo Janssen,
o reajuste proposto pelo Exe
cutivo foi 9,98%, "mas a inflação
no período foi de 6%", destacou.
O valor da UPM é aplicado na

cobrança de taxas e alvarás, por:
exemplo. Na próxima semana a

Prefeitura deverá enviar à'

Câmara outro projeto impac
tante: os novos valores do IPTU

(Imposto Predfal e Territorial

Urbano) que entram em vigor a
partir de janeiro.'

Damesma forma como ocorreu
em administrações anteriores, o

projeto tenta �eduzir os

contribuintes, através de descontos
atrativos, a quitarem o imposto à

vista ao invés de parcelas mensais
. que podem se estender a até oito
meses. Também foram lidos em

plenário pedidos de informação dos
vereadores Carioni Pavanello

'(PFL) e EugenioGarcia(PSDB).
Pavanello quer saber do

'O

Executivo- "quantos funcíonáriogj
efetivos e co-missionados existe�rr
atualmente na Prefeitura e �G
relação dos respectivos fun-,

-, úh
cionários contendo os respectivos
nomes, salários e cargos qu�:'

d b "1r,
ocupam, e ain a, se rece <:ml'"
função gratificada, quais ás:)
valores". Garcia solicita que éir;

prefeito envie para a Casa "cópíau
de todo o processo de leilão do
veículo Ômega, comprado pelo ex
prefeito Irineu Pasold (PSDB) e'ãlcópia de todas as cartas de .

avaliações domesmo veículo". Em I
campanha, '0 prefeito Moacir IBertoldi (PL), crític� à época.da
atitude de Pasold, havia prometido, I
leiloá-lo, utilizando odinheiro para I
compra de ambulâncias. I

.
.

,

Recentemente, Bertoldi J

adquiriu um veículo Toyota
Corolla para uso pessoal, causando

-

desconfiança de que tenha usado

parte da verba arrecadada no

leilão. ,

Outro pedido de informação
de Garcia, solicita o nome dos
funcionários contratados e

respectivas empresas terceirizadas;
salário e função de cada fun
cionário terceirizado; repartição e

local onde estão trabalhando;
faturamento em separado das

empresas terceirizadas, com mã(j��;
de-obra, no período de novembtop
a dezembro de 2004 e janeiro-a»
outubrode200S. ;;,,-i

Comunicado' J! (1

·

... \1

WALD�MAR GUILHERME ADOLFO SCHWARZ,comunica que requereu à Fundaçãq '1

do Meio Ambiente - FATMA, Ljcenciamento Ambiental (LAP, LAI, LAO), para a, \

atividade de Supressão de Veçetação. com localização no rnunlclpio de Jaraguá '

do-Sul, Rua Roberto Ziemann, Bairro Três Rios do Norte, ,

O orazo de impugnação junto à FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a partir da "

data desta publicàção e o licenciamento será concedido se atendida a legislação'
ambiental:

1
,

v

A Empresa NICOPELCOMÉRCIO DE PAPEL LTDA,situada na rua:AugustoMilké' "}
nO 75, fundos, Bairro: Baependi, .; _J

Jaraguá do Sul- SC - CNPJ 82.914.425/0001-70,requereu junto a Fatma- Fundação, .

do Meio Ambiente, protocolado
'

..
na data de 18.11.05 - Protocólo n04630 a renovação de sua licença ambiental." ,

Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 2005
LAO -LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

Mulheres querem mais delegacias especializadas e
I .

, FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI) - Delegacias de Proteção àMulher:, o Fórum da Mulher Parlamentar
A violência contra a mulher, e uma única casa, em Blumenau, Catarinense.. Estatísticas
prin!cipalmente no ambiente que abriga aquelas que não têm disponíveis mostram que a cada 15

tméstico, foi tema de audiência para onde ir após as agressões segundos, uma mulher brasileira
PI'blica na Assembléia Legislativa sofridas. A deputada Ana Paula sofre algum tipo de agressão (física,
optem, data que marca o "Dia Lima (PT) destacou dois projetas moral, sexual e psicológica), que
Internacional pelo Fim de Toda a de lei de sua autoria já sancionados 70% das violências acontecem no

\iiolência Contra aMulher", Toda pelo governador. "Um deles obriga ambiente doméstico e são
a representação política feminina a notificação dos casos por praticadas pelo marido ou
d6 Estado estava na audiência, qualquer profissional que atenda companheiro e que 23% das
que fez parte da programação de a mulher (enfermeiro, médico), mulheres brasileiras sofrem ou

eventos organizados nesta semana para que se possa ter dados mais sofreram algum tipo de agressão,Pelo Cedim (Conselho Estadual- precisos sobre essas ocorrências desde ameaças-até assassinatos. Adós Direitos da Mulher) para O outro prevê a abertura de mulher sofre nove vezes maior
refletir e discutir o problema. Casas Abrigo pelo Estado em risco de sofrer 'violência em casa

Um dos pontos bastante parceria comas municípios. Falta do que na rua.Estima-se que uma
questionados fOL o fato de Santa o Governo implementá-los", em cada três ou quatro meninas
Catarina ter apenas onze destacou a deputada, que preside jovens é abusada sexualmente

e eventos fiscais imprevistos.
No âmbito da Prefeitura, a

receita estimadaprevê recursos de
R$ 156,3 milhões, incluindo
encargos com salários dos cerca de
2.800 servidores, mais R$ 26,7
milhões para as autarquias
municipais e outrosR$ 19,7 milhões
destinados aos fundos especiais. Pelo
projeto, a Prefeitura também fica
autorizada a abrir, por decreto,
créditos suplementares até o limite
de 20% do total do orçamento para
cada entidade relacionada. No.caso
de utilização da verba de reserva de
contingência, a suplementação
também pode ser feita por decreto
desde que os recursos se destinem
exclusivamente ao .pagarnento de

passivos (dívidas).
A se consolidara receita estimada

para 2005, em projeto aprovado pela
Câmarade Vereadores no último ano
de gestão do ex-prefeito Irineu Pasold
,(PSDB), a arrecadação da Prefeitura
deverá bater em dezembro no, casa

dos R$ 166,6 milhões, com pouco
mais de R$ 7 milhões para
investimentos (em 2003 os

investimentos previstos eram de R$
29milhões).Aprevisãopara esse ano
foimenor que a de 2004, deR$ 169,1
milhão.

'

.-�-�...

LUlU
transporte e· túttsmo

Iransperte Estudantes

Joinville cf Microônibus
* Positivo * Sociesc (Tupy)

* Ace * Outros

Transporte Escolar

e Universitário

Jaraguá do Sul cf Vans
* Unerj * Fatej * Cepeg

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'CORREIO.ECONÔMICO

Desigualdade
Com isso, o índice de Gini,
fórmula internacional usada

para comparar a desigualdade
da renda em valores, atingiu o

resultado mais baixo desde
1981. O rendimento das
mulheres representava, em
2004, 69,5% do recebido pelos
homens. A defasagem variou
de acordo com a posição na

ocupação.

li

! I
I
I
I

Números
De 2003 para 2004, os 50% de

ocupados com as menores

remunerações tiveram ganho
real de 3,2% e os 50% com os

maiores rendimentos tiveram

perda real de 0,6%. O instituto
destaca que embora o salário
mínimo tenha obtido ganho
real de 2,2% não foi o fator

que mais influenciou na

elevação da renda dosque
recebem menores

rendimentos.

Entre sexos
Entre os empregados, o rendi
mento médio mensal das mu
lheres representava '89,2% do
auferido pelos homens. Entre' os

empregadores, as mulheres
recebiam o equivalente-a
70,9% do que os homens

ganhavam e entre os trabalha
dores por.conta própria, 65,1%.
Do total de pessoas ocupadas
no país, 27,6% ganhavam até
um salário mínimo.

No comércio
O número de pessoas
trabalhando no comércio da
Grande _Florianópolis çresceu
8,8% em setembro frente à'

igual período do ano passado,
segundo a Pesquisa
Conjuntural da Federação do
Comércio de Santa Catarina

,

(Fecbmércio). O índice
acumulado do ano até
setembro ficou em 7,7%.

'

,
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I

ALERTA

, CORREIO DO POVO

Juiz faz vistoria no Presídio e.

_,

fala sobre superlotação
CAROLINA TOMASELLI

� Empresas têm
interesse em aderir à

programa para reduzir
a reincidência criminal

}ARAGUÁ 00 SUL - o juiz de
direito Hélio David dos Santos
realizou, namanhã de ontem, mais
uma vistoria ao PresídioRegional de
Jaraguá do SuL Segundo ele, o

trabalho é feito todos os meses há
cinco anos para acompanhamento
do cumprimento das penas e para
verificar a situação dos presos e suas
necessidades. O fato inusitado com

relação às inspeções anteriores foi a
presença de recrutadora e psicóloga
de uma empresa domunicípio.

O objetivo da visita, explicaram -

as funcionárias, que preferiram não

_

divulgar o nome da empresa, é

conhecerde perto o funcionamento
do Presídio e conversar com os

apenados, para uma futura adesão
ao PAE (Programa deAssistência ao
Egresso).O programa, proposto pelo
juizHélfo David dos Santos, existe
desde 2004 demaneira informal e a
partir deste mês formalizado com a

intenção de consolidar e ampliar a
participação da iniciativa privada.
''Até agora não houve um controle,

,Estagnação
A renda do trabalhador permaneceu estagnada no segundo ano do
governo Lula, apesar da maior oferta de emprego, revela a PNAD

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios). Em 2004, a população
/

ocupada cresceu 3,3%, mas o rendimento ficou estável em R$ 730,
apesar de forte crescimento de 4,9% da economia brasileira.Esta foi
a primeira vez desde 1996 que a renda não çaiu de um ano para o

outro. No entanto, as perdas reais 'acumularam 18,8% nesse período.
Desde o início da década de 1990, a renda mais alta foi atingida em

1996 (R$ 903).0 desempenho da renda foi afetado em parte pela'
inflação e a perspectiva é de que o rendimento mostre recuperação
em 2005.De acordo com o IBGE, a política de redução das taxas de

juros que começou a ser aplicada no terceiro trimestre de 2003 e a

redução no nível de inflação contribuíram para que as remunerações
permanecessem estáveis em relação ao ano anterior e sustentassem

/

a trajetória descendente iniciada em 1997.

mas a partir de agora teremos dados
estatísticos", disse, quando
questionado sobre o número de
beneficiados.

O programa é realizado através'
de um acordo entre o Conselho da
Comunidade de [araguá do Sul, o
juiz de execução e a empre?a, que
se compromete a contratar até dois

. egressosno período de umano.Hoje,
quatro empresas participarri do PAB,
mas até o final do mês o objetivo é

ter
_

formalizado dez convênios,
informou o juiz de direito. Segundo
Hélio, o projeto está "intimamente

ligado" ao ProjetoÂncora, através do
qualopreso realiza serviços no interior
do Presídio para empresas, em troca
de saláriomínimo.

Presohá 11meses por furto, Paulo
César Vieira, 21 anos, acredita que
falta aos apenados uma

"oportunidade" depois de cumprirem
a pena e vê no projeto uma esperança
não apenas para ele. "Eu acho que é

amelhor coisa que poderiam fazer e
uma oportunidade que poucos dão.
Se realmente acontecer, poderá não
só me ajudar, mas também muita

gente", comentou.

Durante a vistoria,o juiz de direito Hélio David dos Santos voltou a abordar d problema d,� superlotação r

enfrentado pelo Presídio Regionál de Jaraquá do Sul, e antecipado pelo Correio, na edição de ontem, Há ,

espaço para 76 presos, mas 143 estão distribuídos em 38 celas, com duas camas cada, O restante dorme no
j

chão, Na teoria, explicou o juiz, os presos deveriam ser transferidos para outro presídio,"mas de concreto não
,

'.
há espaço para isso':

,

Na reportagem publicada ontem pelo Correio, o diretor do presídio, Ivo Ronchi, atribuiu a superlotação ao

aumento da criminalidade e a atuação mais rigorosa da Polícia Militar, "que está se desdobrando, embora o J

efetivo esteja deficitário': Segundo ele, o número de presos nunca foi superior a 120, mas de três meses para IR

cá não ficou inferior a 140, "A situação é preocupante. Não tem onde colocar mais presos'; revelou.
.

iJ

Segundo Rcinchi, está sendo desenvolvido o Projeto Módulos de Trabalho, para ampliação do número de celas )0

em parceria com o setor privado do município. O projeto será enviado nos próximos dias para aprovação da BJ,

Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa do Cidadão. Pela proposta, que não dependerá de recursos i,i !

públicos, as empresas vão financiar os módulos, divididos em celas Ei! área de trabalho. Em troca, terão mão-de-
_ 'ji !

obra a preços acessíveis, com retorno do investimento em menos de um ano, segundo Ronchi.
.

I

Para o juiz de direito, a superlotação carcerária é' um "fenômeno" decorrente do aumento da criminalidade, ':
como pensa o diretor do Presídio, e é resultado das desigualdades sociais e da situação econômica. "A

lO, I

melhor maneira de reinserí-Io na sociedade é concedendo um emprego, na medida em que trabalhar é um
lO I

elemento criativo e resgata a dignidade do indivíduo'; apontou.
_. '., !, rti1.Ç,

Alunos distribuem plantas e

tentam conscientizar .adultos
}ARAGUÁ DO SUL- No Dia da

Consciência Ecológica, e também_

,

da padroeira do Estado, a Santa

Catarina, os alunos da Escola
Estadual Abdon Batista
distribuíram 1250mudas de plantas
de diversas espécies e milhares de
sementes para comunidade da

região. A atividade foi iniciativa.
da Secretaria de Desenvolvimento

Regional em parceria com a Fatma

(Fundação do Meio Ambiente).
Um dos objetivos foi chamar a

atenção para a importância do uso
responsável da água. A SDR
também entregou 1250 mudas para
PrefeituraMunicipal.

A secretária Niura dos

Santos,com muita disposição,
passou. em todas as salas para.
convidar os 1039 alunos para

participar da 'atividade. .Niura

salientou o papel dos jovens no

trabalho de conscientização, "o
jovem é responsável em relação ao
meio ambiente, o problema somos
nós adultos".

'

O aluno do terceiro áno do

segundo grau, Giliard Haag , disse '

que para ele o importante é prestar
atenção no meioambiente todos
os dias."As pessoas só se preocupaÍn
com a natureza nestas datas, ou
quando o meio ambiente se
revolta, aí pode ser tarde', ensiná o
estudante".

Estudo mostra que o abaste
cimento de água pode sofrer um

colapso no mundo inteiro nos

próximos 20 anos.No planeta, 97%
da água é salgada. Cerca de 2% da

água potável está em estado sólido
e 1% da água doce está dividido
entre rios, lagos e lençóis freáticos.

Alunos distribuíram mudas de plantas para os motoristas

Petistas vão a Brasília cobrar
melhorias paraJaraguá e região :

I

}ARAGuA00 SUL- o deputado
estadualDionei da Silva (PT) e o
presidente do PT e coordenador
regional do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação),
'Sebastião Camargo, viajam a

Brasília na próxima segunda-feira.
No Ministério do Trabalho e

Planejamento, eles vão tentar

garantir que Jaraguá do Sul receba
mais profissionais para o Posto de
Atendimento do Ministério do
Trabalho, por conta de concurso

público que deve ser realizado no
país.

Na quarta-feira, dirigentes
sindicais da região participaram de

.

reunião, promovida pelo PT, com o

delegado regional do Trabalho em
Santa Catarina, Odilon Silva, para
discutir ,a criação das

'Superintendências 90 Trabalho,
que vão substituir as Delegacias
Regionais do Trabalho, e também
sobre a situação do Posto de
Atendimento do Ministério em

Jaraguá do Sul. A constatação,
contou Camargo, é de que o posto
tem deficiência física e de pessoal,
pois conta com apenas um

funcionário, "Se o auditor fiscal
tirar férias ou ficar doente, o posto

. )

fica sem atividade, o que gera

problemas do ponto de vista social",
relatou.

-

Na capital federal, os petistas
também têm audiência com a

deputada federal Iara Bernardi

(PT), relatora do Fundeb (Fundo
de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação
Básica), de quem vão reforçar o

Dionei participa da comitiva I

pedido de inclusão da educação) I
infantil no projeto, que aumenta1

'

os récursos aplicados pela União, I

I
pelos estados e pelosmunicípios na) I

educação básica pública e melhora; I

a formação e o salário dos, :

profissionais, da educação,! i
J I

segundo oMEC. Iara fará a leitura! :
do relatÓrio em plenário na terça-: :
feira, depois de se reunir com OS! :
petistas. � !

Dionei e Camargo também se,'
reunirão com o deputado federal
lrineu Colombo (PT), que)
conseguiu transformar, junto ao.'

MEC, oÚo centros de ensino;
técnico do Paraná em centrOS

universitários, mudando a;,
formação de ensino médio para1 i

graduação. "Vamos pegar o

modelo, os procedimentos "para
tentar implantar a proposta em

SantaCatarina", disse o presidente
do PT. Os petistas participam
ainda, de umamarcha em defesa
do' aumento do salário mínima,
promovida pela CUT (Central
Única dos Trabalhadore�) na

terça-feira. (Carolina Tomasellil

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

E D IT A L

TOMADA DE PREÇOS N° 141/2005
S'ECRETARIA D,E EDUCAÇÃO / FUNDEF

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

,

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para ampliação
da E.M.E.F.Antônio Estanislau Ayroso.locallzada na Rua 502 -Bertha

I

Weege, n.o3.046 - bairro: Jaraguá 99, num total de 421 ,02m2,
com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade

çom osProjetos,Memoriais Descritivos,Quantitativos deMateriais
$ Minuta de Contrato.

�EGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações
posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as 11 :00

horas do dia 13 de dezembro de 2005, no Serviço de Protocolo
.

desta Prefeitura.

ABERTURA dos ENVELOPES: 13:30 horas do dia 13/12/2005 na

sala de reuniões da Coordenadoria de Licitações e Contratos.
DATAS 'e HORÁRIO PARAVISITATÉCNI,CA:01/12/2005 e- 13:30

horas; 0,),/12/2005 - 13:30 horas e 07/12/20'05 - 13:30 horas;
�ETlRADA DO EDITAL E ANEXOS: 1) O edital estará disponível
na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br sem
I '

qualquer custo, ou; 2) O edital e anexos (cópias) e projetos poderão
�er retirados na Coordenadoria de Licitações e Contratos da
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul; telefone (47) 3372-8195,
no seguinte endereço: RuaWalter Marquardt nO 1.111 - Barra do'

Rio Molha - Jaraguá do Sul- Se. mediante pagamento de taxa de
�$ 50,00 (cinqüenta reais).
PRÇAMENTO ESTIMATIVO DA OBRA: RS 687.711 ,39 (seiscentos
e oitenta e sete mil, setecentos e onze reais e trinta e nove

- centavos).
,

INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser obtidos'

por escrito no endereço acima ou pelo Fax (0**) (47) ,3370-7253,
9U ainda pelos e-rnails contratosê'jaraquedosul.ccm.br ou
rosé.ccmprasê'[araquadosul.com.br

_

Jaraguá do Sul (SC), 21 de novembro de 2005.
.

,

MoaCir Antônio Bertoldi
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ARelA BENTO

Rua Epitácio Pessoa
á anos, é tomada por'
rofissionais do sexo e

tê mesmo traficantes

]ARAGUÁ 00 SUL - Há muitos

nOS, a Rua Epitácio Pessoa, no

ntto deJaraguá doSul, é sinônimo
e dor de cabeça para osmoradores

comerciantes e de temor para os
.

I ranseuntes. Tráfico de drogas,
rostituição e atos de vandalismo são

I� omuns naquela via. A situação,
ji uportável, acabou no plenário da
� CâmaraMunicipal, onde overeador

,

errys da Silva (PTB) fez relato sobre
insegurança que reina na região.

"pode escrever, se você precisar
passar pela Epitácio a pé, você será
assaltado", comentou o vereador.

Para ele, o problema de segurança
da �ua seria resolvido com mais

pre�ença da PolíciaMilitar. "Se eles
fossem chatos, entre aspas, poderiam

, acabarcom o tráfico, a prostituição e
oconstrangimentogerado", afumou.
Para ele a polícia deveria fazer

abordagens mais seguidamente no
local, parando as pessoas que
transitam pela rua, pedindo
documentos e explicações. A PM
de�e receber da Presidência do

Legislativo ofício expondo o

co�strangimento de. quem mora,

esáestabelecido com comércioo que ,

:-)m1plesmente passa pela rua.
iA funcionária da revenda Gota

FIM DE SEMANA, 26/27 de novembro de 2005 'PANOR'AMA

POLÊMICA

Profissionais do sexo procuram por clientes, moradores e comerciantes se sentem incomodades

D'água, Josilene Guessei; concorda.
"Nuncame confundiram com uma

prostituta ou traficante. Más agente
se incomoda com sujeira, fezes e até
combrigas, de noite a situação é bem
pior,Quebraram a nossa vitrine duas

vezes", disse.Quemmora aqui sofre
mais", sugeriu.A. empregada
doméstica Ivonete Teixeira
concorda. ''Aminha irmã trabalha
numa casa aqui do lado e já teve de
correr por que essa gente implica a

.

toa", contou ela, que convive com o

problema há cerca de um ano.

Mas, os aborrecírnentoscausados
não se resumem a Epitácio Pessoa.

As ruas próximas também servem de

abrigo para o tráfico e a prostituição.
Morador da Rua Felipe Schmidt há
um ano,Ubirajarade Almeida Prado
disse que nunca se sentiu ameaçado
ou com medo porque mantêm a

política da boa vizinhança. '.'Sempre
cumprimento os travestis que traba
lham na esquina com a Epitácio por
isso não tenho problemas. As prosti
tutas ficam no bar da outra esquina,
com a RuaGetúlio Vargas, só inço
modam em época de pagamento. É
uma loucura", explicou.

ParaAlmeida Prado, o pior local
da Epitácio é o ponto de ônibus em

'Morado,res incomodados com prostituição
Profissionais do Sexo estão

ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraquá do SuL

E D IT A L

PREGÃO N° 34/200S-FMS
SECRETARIA DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: Serviços detransporte de pessoas em 01 (um) veículo com capacidade
mínima para transportar 12 (doze) pessoas sentadas, incluindo o motorista, para
um total estimado de 72.000 km (setenta e dois mil quilômetros) rodados/ano,
diariamento de segunda-feira à sábado, com saída as 04:30h e ultimo retorno às
21 :30 horas, destinado ao transporte de pacientes atendidas pelo Fundo Municipal
de Saúde, residentes em diversos locais dentro do Município, para sessões de

hemodiálise, em conformidade com a Minuta de Contrato, anexo I, que é parte
integrante deste Convite. .'

.

DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 11 :00 horas do
dia 08 de Dezembro de 2005, na Divisão de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul,sita na Ru&WalterMarquardt na 1.111 ,bairro: Barra doElo Molha.O
CREDENCIAMENTO eabertura dos envelopes serão as 13:30hs do mesmo dia.

. OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá ser obtido no seguinte
endereço: RuaWalter Marquardt n= l.l Tl , bairro: Barra do Rio Molha,município de
Jaraguá do Sul-SC, ou via Internet no endereço www.;araguadosul.sc.gov.br .

INFORMAÇÕES: Informações e ésclarecimentos poderão ser obtidos na

Divisão de Licitações da Prefeitura no endereço acima; pelo telefone (47)
372-8085 / 372-8058; pelo Fax (47) 370-7253 ou ainda pelos e-mails

rose.compras@jaraguadosul.com.br ou contratosê'jarag uadosu I.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 23 de novembro de 2005.

Marcelino Schmidt
Secretário de Gestão

frente à rua onde mora. ''Ali dá
confusão. Mulheres que não são

garotas de programa devem ouvir
. ofertas e outras pessoas., mais

ingênuas, não percebem que quem
está sentado ao lado é", sugeriu. O
delegado Uriel Ribeiro explica que
a prostituição não é crime, mas o

aliciamento de mulheres sim. "O

artigo 228 diz que favorecer a

prostituição é crime, ou seja, ter uma
casa de prostituição e incitar uma

pessoa a se prostituir é crime",
explicou. O artigoprevê pena de dois
a cinco anos de reclusão para quem
for condenado.

'.

organizadas em Associação
AAsprosviatende os profissionais

.
dosexoem 63municípios. EmJaraguá
doSul aAssociação temcerca de 50

profissionais cadastrados e segundo a
psicóloga e coordenadora do projeto,
AndréaWolff, trabalham emparceria

. com apolícia e a Se�retaria de Saúde.
"Nós somos contra amarginalização
que acontece quando há brigas, van
dalismo, tráfico de drogas e exposição
desnecessária do corpo" ,.explicou.

,

Andréacontou aindaque em seis

cidades pólos aAssociaçãomantém
multiplicadores, que são responsáveis
por manter a ordem e também por
denúncias de casos de exploração.
"Nós queremos ser uma ponte entre
a sociedade e as pessoas que vivem
do sexo", disse. "Os dois

multiplicadores responsáveis por
Jaraguá semudaram e a Associação,
que trabalha em conjunto também
com associações de outros estados,
deve voltar a atuar commais ênfase a

partir de dezembro", explicou.
ARuaEpitácio Pessoa constanos

arquivos daAssociação, assim como

a Getúlio Vargas e algumas boates.
"Se a população estiver incomodada,
podem ligar, assim nós poderemos
'marcar uma palestra, um trabalho de

conscientização dos que trabalham
na rua", disse Andréa.O telefone de
contato comaAsprosvi é (47) 3393-
5559.

REALIZE SEU
SONHO

NESTE NATAL
9

c

01 eROSS FOX o Km

01 CASA

10 VALE-COMPRAS

t
Sonho
de

Natal

Quer realizar seu Sonho de Natal?

Então compre no Comércio de Jaraguá do Sul!

Este ano, a COL de Jaraguá do Sul vai dislribuir

R$ 80 mil em prêmios para os consumidores.

A cada 30 reais em compras, você ganha 01 cupom
e já está concorrendo aos prêmios da promoção.

Você lem muilas Làj" para optar.
Quanto maior a quantidade de cupons que você

depositar nas umas, maiores serão as chances

de você ganhar.. Participe!

---------------------------------------------------------------------------------------�

Leilão - Subseção Judiciária de Jaraguá Do 5ul- Vara Federal

20 Leilão: 3D/NOVEMBRO / 2.005 -09:00 horas - A QUEM MAIS OFERTAR, DESDE QUE NÃO' A PREÇO VIL.

Local: R.Amazonas, nO 60 - Centro, Jaraguá do Sul/Se.
Leiloeiro: VICENTE ALVES PEREIRA NETO/LEILOEIRO PÚBLlGO OFICIAL E RURAL-matrícula AARC/028 - Fone (47) 3026,1615.
NOS BENS RELACIONADOS ABAIXO:

Faz saber igualmente que nos processos em que é Exeqüente o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, a arrematação poderá ser

parcelada, de acordo com a Lei 9.528, de 10/12/97, que deu nova redação ao art. 98 da Lei 8.212/91
Faz saber igualmente que nos processos em que é Exeqüente a Fazenda Nacional, a arrematação também poderáser parcelada,
de acordo com a Lei 9.528, de 10/12/97, que deu nova redação ao art. 98 da Lei 8.21 i/91, com a Portaria nó 262, de 11/06/2002, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e com a Lei 10.637, de 30/12/2002, que no seu art. 24 alterou o art. 3° da mencionada Portaria.

IMÓVEIS: 1) terrenosituado em Guaramirim-SC, contendo a área de 1.867,50m2;fazendo frente em 30,00 metros com a Rua Rui Barbosa,
matricula no CRI de Guaramirim sob o nO 11.126; 2) terreno situado em Jaraguá do Sul-SC, localizado no lado par da Rua CeI. Procópio Gomes

deOliveira, com área de 48S,00m2, matrícula n° 26.901, do CRI de Jaraguá do Sul, construído um galpão de alvenaria industrial éom 549,00m2;
3) terreno situado noMunicípio de Guaramirim-SC,Jocalizado no lado esquerdo da Rodovia BR 280, com área de lS.987,90m',matrícula nO 3.979,
do CRI de Guaramirim, edificado um galpão em alvenaria, com área construída de 4.500,00m2; 4) terreno situado em Járaguá do Sul-SC, no lado

par da Rua Walter Marquardt, com a área de f.880,00m', matriculado no CRI da Comarca de Jaraguá do Sul sob n° 27.238; terreno em Jaraguá
do Sul-SC, contendo a área de 800,00m', localizado no lado par da Rua Walter Marquardt, matriculado no CRI da Comarca de Jaraguá do Sul
sob nO 19.690, terreno situado em Jaragu'á do Sul-SC, no lado par da RuaWalter Marquardt, com área de 60,65m',matriculado no CRI da Comarca :
deJaraguá do Sul sob nO 27.519, totalizando �ma área de 2.740,65m', sendo identificados pela mesma matrícula junto ao cadastro da Prefeitura,:
Municipal (nO 356). Edificados com uma construção em alvenaria' com área construída de 1549,58m'.

'

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: 02 teares circular, marca Orizio, modelo John, com diâmetro. de 30x24, 2220 agulhas, 96 alimentadores;
furadeiras de botões; refrigerador de água para padaria; modeladora de pão francês; máquina fatiadora de frios; tear circular, marca Mayer
do Brasil; tear circular, Orizzio; forno contínuo; máquina para furar e tornear botões; máquina injetora; moldes para fabricação de plugs;
prensas diversas; ferramenta terminal; máquina de desmontar cabo: furadeira de bancada; moldes de alumínio e aço; máquina de solda

MIG; extrusora para perfis e tubos; tear circular, marca Schick Bin; matriz de ferro, para estampo de vassoura mágica; máquina overloque,
marca Brother: máquina de cortar debrum; máquina pneumática de pregar botão; caldeira n= 1442-H, categoria B, DRTSC nO 151, PT 8 atrn,
marca WECO, nO 125, fabricada em 1976; balcão frigorífico; mesa térmica para buffet; 02 fogão semi-industrial; conjunto de matrizes de ferro;
02 betoneiras; mini batedeira de cereais; máquina de costura industrial reta; 02 máquinas de costura Over Lock.
VElcÚLOS: veícuÍo VW Voyage LS, placas LYU1344, álcool, modelo 1983; Automóvel marca VW/Fusca 1300 L, ano/modelo 1981/1981, placas
MAP-3844, RENAVAM'556877110; Caminhão, marca Fiat, modelo FNM 180, ano 1979, Renavam n° 522055893, placas ABH 9343.

ELETRODOMÉSTICOS: geladeiras; frigobar; TV 21 ':

DIVERSOS: madeira marfim seca; (6134) blusinhas;moldes e contra moldes em fibra de vidro; diversos sapatos femininos emasculinos, sandálias,
tênis, chinelos e sapatos infantis, chinelos e tênis adulto; malha confeccionada; 60.000 tijolos; tecido peluciado; 1.150 Kg de banana seca.

MÓVEIS: mesas de escritório; estantes de'aço; móveis diversos para escritório. I

INFORMATICA: microcomputadores-diversos: impressoras diversas; central telefônica; scanner; fax; autenticadora.
OS BENS RELACIONADOS ABAIXO NÃO PODEM TER O VALOR DA ARREMATAÇÃO PARCELADO
IMÓVEIS: 1) terreno situado em Jaraguá do Sul-SC, matrícula nO 33.409 do CRI de Jaraguá do Sul/SC, com área de 20.402,00m2, localizado
nos fundos da Rua João Carlos Stein (final da Rua .Mathias José Martins), bairro Jaraguá Esquerdo, OBS: O imóvel acima descrito,
constitui um campo de futebol com arquibancadas de alvenaria; 2) terreno em formato de um trapézio, matriculado no CRI de Jaraguá
do Sul sob o nO 426, situado no lado ímpar da Rua João Tosini, em Corupá-SC, fazendo frente com 137,00 metros com a Rua João Tosini,
contendo uma área de 2.720,00m'; 3) terreno situado na _Estrada Caminho Pequeno, em Corupá/SC, registrados nesta Comarca sob nO
3.790 e 31.241, L 3-P.lmóvel registrado no Livro 3-R, de Transcrição das Transmissões de Imóveis, sob o nO 34.751, do CRI de Jaraguá do Sul/
SC; 4) Exec. Hip. terreno correspondente ao lote nO 38 da quadra nO 07 do Loteamento Centenário, situado em Jaraguá do Sul-SC, no lado'

par da Rua 290, com área de 462,00m', edificado com uma casa de alvenaria, com área de 120,00m', registrado no CRI de Jaraguá do Sul
sob o nO 3.167; 5) terreno situado em Guaramirim-SC, fundos do lado ímpar da Rua 28 de Agosto, com área de 163,90m', matrícula nO 15.502,
do CRI de Guaramirim/SC; 6) terreno em formato de triângulo, contendo a área de 236.397m', situado no lado ímpár da Estrada Pedra de

Amolar, na cidade de Corúpá/SC, matricula nO 7733, CRI de Jaraguá do Sul/SC; 7) terreno, contendo a área de 360.000m', situado na Estrada
Pedra de Amolar,na cidade de Corupá/SC,matricula nO 34.313,CRI de Jaraguá do Sul/SC;8) terreno situado nos fundos da Estrada Itapocuzinho,
lado esquerdo de quem segue Itapocuzinho - Jaraguá, bairro João Pessoa, e a 12km do centro de Jaraguá do Sul, com área total de

250.000,00 m', matrícula nO 5841, do CRI de Jaraguá do Sul.
-

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS: máquina de costura reta e industrial; aparelho de massagem; globo cozinhador de doces; compressor de
.

ar, 200 libras; máquina de ralar laranja; filtro de água; bomba hidráulica; transformador com entrada para 380 Volts; mesa seco térmica.

ELETROELETRÓNICOS: antena parabólica; TV 20'; 21" e 29"; máquina de lavar.maquina de lavar louça; vídeo cassete; Freezer; aparelho de
som AIWA; ar condicionado.

.

VElcULOS:Caminhão, marca Ford, modelo 7000, ano 1977, placas D031 00, renavan 558131484; carroçaria baú, isotérmica, marca LlNSCHALM..

DIVERSOS: refilo de espuma flocada; malha confeccionada; extintores de incêndio; facas para triturador; bicicleta; microscópio; calças jeans;
Tubos de PVC 100mm; flocos de espuma; garrafas de vinho português; conjuntos de moletom; portas de angelim e cedro; mesa, cadeira e

estante de imbuia; ribana canelada; caixas de cloro ativo (hipoclorito de sódio); potes com éapacidade para 600 mi; quadros para estamparia,
jogos de fotolitos; pedras São Tomé e Miracema; coquetel de champanhe de sabor morango; Kit cabana, estilo chalé, da marca Mein Heim,
dé 30,80 m'; aparelhos de metais para louça bidê.
INFORMATICA: copiadora; máquina de escrever,

OS EDITAIS COMPLETOS COM TODOS OS BENS ESTÃO A DISPOSiÇÃO ATRAVÉS DO SITE: www.agencialeilao.com.br

I
I

I

I
I
I

I

I
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do-Sul

CONCORRÊNCIA PÚ BLlCA N° 100/2005
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E
LAZER

RESULTADO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de serviços de engenharia para a

"CONSTRUÇÃO DA ARENA MULTIUSO DE JARAGUÁ,
DO SUL'; com área total aproximada de 20.637 m2 (vinte
"mil, seiscentos e trinta e sete metros.quadrados), com
fornecimento de mão-de-obra e materiais, conforme
projeto arquitetônico, memorial descritivo e orçamento
quantitativo, anexos do Edital, a ser construído na Rua
Gustavo Hagedorh, B.Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul, Santa
Catarina.

A Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul, através da
Comissão especialmente designada pela Portaria nO

1.045/2005, leva ao conhecimento dos licitantes o

resultado da Licitação - Modalidade: Concorrência nO

100/2005:

Empresa vencedora: PROMA CONSTRUÇÕES E
PLANEJAMENTO LTDA.

Valor da proposta: R$ 12.887.274,64 (doze milhões,
oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e setenta e

quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Jaraguá do' Sul (SC), 28 Ele outubro de 2005.
,

i I JEAN CARLO LEUTPRECHT,
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Fa tecimentos
Faleceu às 07:30h do dia 24/11, o senhorArlindo Sebastião Gaia,
com idade de 80 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério do Centro.
Faleceu às 09:30h do dia 24/11, a senhora Marina Nunes, com
idade de 44 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária da
Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

II
,I

REDEMARISTA�GRANDE NO

TAMANHO,
GIGANTE NO ENSINO.

lOf
',�
MARISTA

Educação Marista
o mundo passa por uma mudança de paradigmas,
por um novo modo de conceber e de interpretar
a realidade, cuja ponte é a revolução tecnológica.
Mas o conhecimento também compõe a realidade
e deve ser estudado com a mente aberta.
O Colégio Marista acredita que a formação
continuada do corpo docente é a garantia para
uma melhor qualidade de ensino, tem como um

de seus princípios, incentivar o professor na

busca da constante capacitação, assumindo 'o

aluno como o maior autor do, processo de ensino.
O Marista quer formar o educando desde a mais
tenra idade para, mais tarde, diplomar jovens com
excelências acadêmicas, mas ao mesmo tempo
sustentados por uma base sólida, exigida pelo
mundo de hoje, onde valores humanos possam,

ser os guias norte.adores.
Tradição e Modernidade na formação de uma
nova geração. Este é o diferencial da Educação
Marista.

,...*****
*••**

TRÂNSITO

Acidente entre dois carros
na Vila Lenzi deixa ferido

� Jaraguá do Sul é
a 3a no ranking de
violência no trânsito,
segundo pesquisa

JARAGUÁ DO SUL
Acidente, por volta das 11h48
de ontem, no Bairro Vila Lenzi,
envolvendo um Ford Ka placas
MCR 3458, de Corupá,
conduzido por SDR, e um

Reunalt placas MBF 1275, de
Jaraguá do Sul, resultou no

ferimento de GAC, condutor do '

,

Renault, que foi conduzido ao
, Pronto-Socorro do Hospital São
José com ferimentos leves.

'Os dois carros bateram de
lado na Rua Expedicionário
Antônio Carlos Ferreira. O Ford
Ka estava saindo da Rua
Presidente Costa e Silva sentido
centro e bateu no Renault, que
vinha na Rua Expedicionário
também em direção ao centro.

Viaturas da polícia e quatro'
ambulâncias - moradores
vizinhos devem ter acionado os

Bombeiros, Voluntários - se

deslocaram para o local do
acidente para prestar os

atendimentos. Este é só rriais um
exemplo da violência no trânsito
emjaraguá do Sul.

P15QUISA

Ford Ka e Renault bateram de lado na Rua Expedicionário em Jaraguá - terceira no ranking de violência

1,
O Ministério da Saúde organizou um mapa da violência no país em que Jaraguá do Sul aparece no,
terceiro lugar no ranking nacional de mortes em acidentes terrestres. A cidade registrou 54 mortes em' U

2004, gerando um índice de .44,53 mortos para cada grupo de 100 mil habitantes. O trânsito de Jaraguá
do Sul matou mais que o de cidades como Florianópolis e Joinville, não em números absolutos, mas

proporcionalmente ao número de habitantes. ;, ri

A pesquisa, que tomou por base os dados do SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), de 2004,'; �
identificou e montou um ranking das 100 cidades mais violentas do país, com população maior que 100:' ,

mil habitantes. A base para esse cálculo são os números de mortes por suicídio, por homicídio, pôr armas
de fogo com intenção indeterminada e aquelas ligadas ao trânsito. Hoje, essas localidades são"
responsáveis por praticamente um terço dos óbitos por violência ocorridos no país, que chegaram a 127 ':
mil em 2003. Os dez primeiros listados são os seguintes: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife,,;\.\j
Brasília, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Serra e Foz do Iguaçu. .

. :' ,

O mapa serve para que o poderes público possa utilizar o estudo para a criação de políticas adequadas às
situações de risco de cada localidade, seguindo uma das principais diretrizes do governo federal e gestão'l I

compartilhada. Um exemplo é a discussão do Plano Nacional de Prevenção da Violência, que está em debate
desde 2d04 e já tem iniciativas em curso. O cálculo do, ranking atribui um valor maior para as mortes de

CORREIO TV
,'1.,

Record encostando
"Prova de Amor" está conquistando a faixa das 19h. Além de
estar quase encostando' em "Bang Bang'; há um mês a novela da
Record tem deixado o "Farnlly Feud'; de Silvio Santos, em terceiro
lugar no Ibope (o dono do Baú perde com diferença de seis

pontos). "Prova de Amor'; que tem médias de 14 à 16 pontos
contra 24 a 26 de "Bang Bang" (que já chegou a dar de 31 a 35),
ficou anteontem a apenas quatro pontos atrás da trama da Globo
(17 x 21 em momentos de picos). Isso tem preocupado a Globo e o

SBT. Em uma reunião de comitê da Globo, o assunto foi discutido.
Para acalmar os ânimos, Octavio Florisbal, diretor-geral, teria dito
que a Record ainda é terceiro lugar no Ibope na média geral.

Parou tudo
A verba de produção de João Kleber foi cortada na Rede TV!. A

equipe do' apresentador está parada. Não há mais nem ilha de

edição para' os programas dele ("Tarde Quente" e "Eu Vi na TV").
Os nomes das atrações já foram até retiradas do site da emissora.

Encanto
Ivete Sangalo conquistou a todos na Globocom sua simpatia na

gravação de seu primeiro especial. Marcos Paulo ficou
encantado.

Altar
Glória Pires e Marcello Antony gravaram ontem, na Globo, o
casamento de seus personagens Júlia e André em "Belíssima':

Asmalvadas
Carolina Dieckmann aparecerá em "Coração de ouro" como o

público nunca viu: ela será Leona, uma vilã rica e debochada. Taís
Araújo viverá Ellen, alpinista social, filha de um mordomo.

Estrelas unidas
O ano não acaba sem outro casamento estrelado - e polêmico
também. Elton John e seu namorado David Furnish anunciaranva
data da cerimônia: 21 de dezembro, em Londres. Á escolha da
cidade é porque na Inglaterra entra em vigor, nesse mesmo mês,
uma lei que admite uniões civis entre casais do mesmo sexo. A

cerimônia será simples e discreta. É que a dupla não quer expor.
os padrinhos - que vêm a ser os pais dos noivos.

(edacao@jornalcorreiodopovo,com,br':!

Verde e amarela
,

'

li;,

A quase brasileirinha Naomi Campbell já foi embora de São \ ..

1 ... \
Paulo. Mas como sempre acontece no nosso verão, a top deve õ,1

voltar para cá várias vezes. Uma data certa é o Carvanal, quando ,r

mais uma vez ela desfila pela Portela. E, agora, Naqmi quer trazer'
a tiracolo uma penca de amigos estrelados. :gl;

I�

Natelona
Gisele Bündchen (foto) estará em mais uma produção
hollywoodiana depois de "Taxi': A top já acertou sua participação em

"O diabo veste Prada" longa dirigido por David Frankel, baseado no

best-seller homônimo de Lauren Weisberg,er. A história fala sobre o

mundo da moda, o ambiente ideal para Gisele se sentir em casa,

A top já fez até a prova 'de figurino que vai deixá-Ia com um look
clássico, revelado em seu site oficial.Corn a participação, Gisele
estará ao lado de Meryl Streep, Anne Hathaway e Adrian Grenier,
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CONVOCADA LINHA DE FUNDO,,-------,-
JULIMAR PIVATTO

Atleta jaraguaense treina
com Seleção de Handebol

Já tem contratados
o técnico Itamar Schüller anunciou ontem os primeiros jogadores
a acertarem oficialmente com o Juventus. Do elenco que disputou
a Série A2, já assinaram contrato para 2006 o goleiro Adilson, o
lateral Pereira, o zagueiro Acássio e os meias Fábio Lopes e Carlos

Rogério. A novidade é o meia Everaldo, que defendeu o Caxias
na Série A2. O treinador disse que, na segunda-feira, os jogadores
já estarão no João Marcatto e prometeu novos nomes para a

próxima semana. Boas contratações para começar a montar um

time competitivo para 2006. A expectativa fica, a .exernplo, deste
ano, de um camisa 9. Pelo andar da carruagem, a defesa, mais
lima vez, pode se destacar.��Joyce Rodrigues "

"f

ia."��;a
para S.ãO

Bernardo

o Campo, onde

�. icipa da seletiva
. '

Bicicross
A Equipe Duas Rodas de

Bicicross, participa, neste fim
de semana, da última etapa
do Campeonato Catarinense
em Brusque. Os
jaraguaenses estão 24

pontos à frente de Rio do Sul
e viajam para confirmar mais
um título estadual.

Individualmente, seis pilotos
tem chances de conquistar o

, título estadual: Joyce Moretti, '

Eduardo Spreddman,
Leonardo Spreddman,

, Guilherme Bourscheidt, .

Sebastião da Rosa e Dorival
Gruetzmacher.

Bocha
A equipe do Baependi/
Sipaca conquistou o título do

turno do Campeonato
Municipal de Bocha Sul
Americana com 21 pontos. A

competição segue na

próxima serl1'ana. Terça-feira
jogam Joalheria
Kuchenbecker/Ponto Piso x

BaependilSipaca e Malhas
Pradi x Silencar/Frontal. Na

quinta-feira tem Metalúrgica
Winter x Arduíno Pradi e
João Pessoa x Pastelaria

Paupitz.

�JARAGUÁ DO SUL - Com

,enas 14 anos, Joyce Hellen

'Jrigues aproveitou a chance de
;.
er disputar aOlesc (Olimpíada

, studantil de Santa Catarina)
e�te ;ti.o e começou a se destacar,

indamais no Estado. Ela entrou'
à'time titular de Jaraguá do Sul
�cima hora, por causa de uma

dão de outra atleta, e foi um dos

es�aques da competição. Na

opa Sul de Handebol.disputada
o último fim de semana na Ser

I" arisol, a central se destacoumais
',. uma vez, ficando com a artilharia

aa competição. ,

: O reconhecimento veio agora,
, nesta semana. Joyce foi chamada
" pára participar da seletiva em São
! Bernardo do, Campo que vai

es�o[her as 12 jogadoras que vão

ii iepresen tar o Brasil no

J C�mpeonato Sul-Americano
1\ Irifantil na cidade de- Fram

I

;. (Paraguai). "Ela demons trou
" uita personalidade na Olesc e
, i

Na rede
O Esporte Clube Flamengo,
do Bairro Garibaldi, é o mais
novo clube a .entrar na

�rande rede. A diretoria

rubro-negra resolveu dividir
a história e as glórias de um

dos mais tradicionais times
da região com toda a torcida.
O site ainda 'não 'está

completo, mas já vale a pena
conhecer:
www.ecflamengo.com.br.

.

Joyce Rodrigues viaja hoje para São Bernardo do Campo, onde treina em busca da vaga para a Seleção
, Velocidade
Também neste final de

semana, o Autódromo de
Massaranduba recebe a final
do Campeonato Catarinense

de Automobilismo. Serão

disputadas cinco categorias:
stockcar, marcas gol, tração
traseira, kart cross e gaiolas
ar-ap. Os motores começam
a roncar hoje, a partir das
13h.

ex�elência. "É corri. orgulho que
recebemos esta convocação, pois
significa que nosso trabalho está

no caminho certo, sendo
reconhecido no Estado e no

Brasil", disse ainda Rosilete,
,

lembrando também que ela é a

segunda atleta do handebol

jaraguaense a ser convocada para
a Seleção Brasileira.

O primeiro foi Jefferson
Fernando 'Maestri, que em

essa é uma das principais
características :dela' dentro de
quadra. A Joyce gosta de chamar
a responsabilidade durante os

jogos", disse a treinadora Rosilete
de Souza, que trabalha com ela há
dois anos.

Joyce foi revelada no pólo da
EmefGuilherme Hanemann, que
integra o Pec (Programa Esporte e

Cidadania), onde continua

, treinando, além do pólo de

setembro integrou a Seleção
Brasileira Cadete que ficou em

,

segundo lugar no Campeonato
Pan-Americano que aconteceu

em Brusque. Além dele, que

conquistou vaga na equipe, outros
dois atletas jataguaenses
participaram de treinamentos para
formar os selecionados feminino e

masculino brasileiros com vistas a

essa competição: Jucelis Cristina
Heinen e [eisoú Peterson Kreís. julirnarê'terra.corn.br

:.1 �

"

lnter entra na briga pelo meia Hicardinho
"Rede de abastecimento de'

,

,
'

água beneficia oMeit-Oeste.
DAREDAÇÃO - omeia santista

, �cardinho, que já teve seu nome

J e�pecuhido no Corinthians, no
I �almeiras e no futeb�l europeu,
i eftrou também na mira do
i �temacionalpara a temporada 2006.
: .

�técnicoMuricyRamalhodeclarou
I '

'

o, Interesse do clube gaúcho no '

i io/gador em entrevista à Rádio
I Bandeirantes de Porta Alegre. A
direção do Inter já teria iniciado a

fiegociação comRicardinho.
I

"Estamos atentos àsituaçãodeste
,

-I
I
!
I
,

i
I

'jogador. É um grande nome e seria

muito importante para nós", afumou
o técnico, que também comentou a

possibilidade de permanecerou não'
em PortoAlegre. "É cedo para falar
nisso. Já eJdste umplanejamento para
o ano que vem, mas não há nada
definido. Vou conversar sobre isso

após oBrasileiro",ressaltou.
Nome constante nas convoca

ções do técnicoCarlos Alberto PaI'
reira e perto de disputar sua segunda
Copa do Mundo, na Alemanha, o

meia teriacomdificuldades encontrar
um acerto financeiro com o Santos.
Comoocontrato domeiacomo clube
daVilaBelmiro terminano finaldeste
ano, o Inter quer usar a possibilidade
do ;neia jogar aCopa Libertadores de

,

2006 para convencerRicardinho.A

principal concorrência do clube
gaúcho seria do fuiebol espanhol, no
qual Sevilla e Real Madrid teriam

interesse em contar com o futebol do

pentacampeão com a Seleção
Brasileira em 2002.

41a Rodada
Próximos Jogos
Amanhã
1.6h -.Santos x Botafogo

..

'

��iWãrx'El�lw!�
16h - Paraná x Cruzeiro

I[§Jri!I�il'!Li.l�tãnõ"X�õrHíbE!l
16h - Fortaleza x São Paulo

mL�í:l1iÊLiiOlei1go x GÔí,á"-'.S-A-.,"-�-j",",,-,,;··.I'

�=��'[21e:o:oE[Qsaiinlltgog:sQ;:iJ&&:::�5�6GI
,il]li..;J;jQ(!n!fitéJl1�,""'q!1"""J""e""t_'"'re-'J-a�_-..�""
16h -r- Brasiliense x Figueirense

,Classificação
v.t:;;"-�'�'%'_�'h'�u.:;!i&rIDtQLctnS_ !l.líWÍiiltiBj'ií1iIíf��
2° Internacional 75

19° Coritiba

[:ZO° "Áll§tIê'Õ;Mt
21° Paysandu
�Ia:sjligJl$�"",,,,,,,,,-_---,..:.......o

o município de Kavantina, na Regional de Concórdia, comemora à melhoria no

abastecimento de água. Antes, apenas dois poços artesianos forneciam água para
os cerca de 4.400, habitantes. Com o investimento do Governo do Estado, através da,
Secretaria Regional e da Casan, a mudança foi grande: de 100 mil litrospor dia os

moradores passaram a ter à disposição 40 mil litros por hora. É o Governo investindo
em mais qualidade para o [ornecimento de água no Estado.

Alma gêmea - Soul mate
�,Jo"n SijYS SU,san is hls 501.11mate.
- JàtJn dlí que Susan é a sua alma gêmea. ,

fllhOte � Cachorrito
- Pijâr, ven a ver [os cahçrrítos de mi gata que nacleron eyer,
"'Pilar, vêm ver os filhotes da minha gata que nasceram ontem.

Se você quer mais dicas de
inglês ou espanhol escreve pra gente: fellows@netund.com.br

Secretaria de Estado do
DeseDvoMmemo
Regio�al emConcórdia
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Sandra Pscheidt e Maykon Dalpiaz subiram ao altar 'no dia 14
de novembro, na Igreja Nossa Senhoria do Caravaggio. Os noivos
recepcionaram seus convidados na AABB com uma inesquecível
festa. O casal irá morar em São Paulo.

I

Aconteceu no dia 22 de novembro a inauguração da loja
Belíssima Home dos proprietários Luciano Alvarez e Solange
Maria Neto. Novo conceito de atendimento com muitas
novidades para' os ambientes

AIS comodidade
mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

instalações, que além de

izadas, no centro da cidade.

O,rtoMdis

Se quisermosprogredir; nãopodemos,

repetira história, mas fazeruma htstárie

Casam-se neste

sábado, na Igreja
Nossa Senhora
do Rosário,
Fabiane Preus

� e Anderson
Lima. Após a

cerimônia os

convidados
serão

'recepcionados'
no restaurante
do Parque
Malwee

A turma do Correio do Povo está engajada na campanha Noite Muito Feliz e convida
toda comunidade para participar. As doações de donativos podem ser feitas nas escolas da
cidade, nos supermercados, na Prefeitura, Museu e Biblioteca Pública e na sede do jornal.

I EM DIA
.:. VÔO LIVRE
Jaraguá do Sul recebe neste final de semana
de sexta-feira a domingo, pilotos de vôo Ii'vr�
de' todo o Brasil e do exterior. É a nona edição
do Festival Nacional de Alegorias. Manobras
radicais e evoluções descontraídas. nas quais
muitos pilotos deixam a criatividade correr
solta também no vestuário. Estará disponivel
ao público, completa estrutura de bar e

cozinha na escola Waldemar Schmidt.

cu...� CU."i4�4
&li,. e ;eS1«"M.'I4,

7>1.�l'%A"�ft!. 1ü'111t.I'c.___
('�-1t$njJ

(41)3422...2105 ou 3433-4020
..- <Jf,W"etner@'Jot1t\ :::Ã_""- r

,#Jf

1t Blumenau, 118 • Sala 610 • Centro· Ed. Med Clinicas - Joinville • se

.:. ADVENTO 2005
Até o dia 20 de dezembro você pode
conferir: Artesanatos variados, Decorações, I
Enfeites exclusivos, Doces Natalinos,
calendarios de Advento, Presentes, Produtos
importados, Cestas Natalinas e um delicioso
Café Colonial de Advento.Tudo isso no Hotel
Bergblick, Rua Georg Zeplin, 120 - Pomerode
- Se. Acesso pela SC 418 - Próximo ao Posto
Mime. Aberto diariamente das 15:00 às
18:00hs. com Buffet de doces natalinos
artesanais (stollen, pães-de-mel, bolachinhas),
Eiskaffee e Sorvete, Natalino Artesanal.
Telefone (47) 3387-0952 .

•:. CACHAÇARIA
A cachaçaria Água Doce informa que estará
aberta nos domingos: 27 de novembro; 04,
11 e 18 de dezembro'. Confira também a

música ao vivo. É mais uma boa opção para
este final de ano!

.:. ARTE
A obra doartista plástico Hiedy de Assis Corrêa,
o Hassis, é atração no espaço cultural do
CentroUniversitár!o de Jaraguá do Sul (Unerj),
até o dia 2 de dezembro. Com acesso gratuito,
a exposição ocupa o hall da Biblioteca Padre
Elemar Scheid, junto ao campus e pode ser

visitada das 8 às 22 horas. O evento apresenta
parte da valiosa trajetória do desenhista e

pintor autodidata nascido em 1926, em

Curitiba, mas que desde a infância e até a sua

morte em 2001 viveu em Santa Catarina.
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