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VOTO

PMDBda região aposta nos

fiéis das igrejas evangélicas
• PÁGINA 3

Conselho
. ,

gerenciara
Hospital
São José

Conselheiros da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de J araguá do

Sul) reuniram-se ontem à tarde com os

vereadores para apresentar proposta

para melhorar a situação do Hospital e

Maternidade São José. Depois de várias

reuniões, os empresários sugeriram a

formação de um conselho adminis

trativo que tenha autonomia para

gerenciar a instituição. O termo de

cooperação entre a entidade em

presarial e a Congregação Divina

Providência será assinado na próxima
seg�nda-feira, durante a reunião da

Acijs, às 18 horas.

IQUARTA�FElRAI

CONSÓRCIO

Celso Flores promete retomar

projeto de duplicação da BR-280

• PÁGINA 5

PROPOSTA
ctSAR JUNKES

I

PÁGINA 5 Empresários vão angariar recursos para investir na reforma da UTI, orçada em RS 600 mil

Cassuli Advogados Associados SiC
OAB! se 397/99

(47) 371·7511

MEIO AMBIENTE

Malwee Malhas recebe

prêmio Super de Ecologia
A R'evista Super Interessante concedeu, este mês, o
Prêmio Super de Ecologia para a Malwee Malhas devido
ao trabalho de reutilização da água tratada pela estação
de tratamento de efluentes da empresa.O prêmio é
concedido pela revista a empresas,ONGs e governos que
se destacaram com projetos de' grande relevância em

relação ao meio ambiente.
• PÁGINA 4

t
,

N° 4.931 R$ 1,25

HISTÓRIA

Ivo dos Anjos fala sobre a

exposição de troféus da FME
• PÁGINA 7

TECNOLOGIA

Samae passa a operar sistema

estação de tratamento de lodo
o Samae recebeu autorização da Fatma para operar;

estação de tratamento de lodo, material que ser;

aproveitando na fabricação de tijolos .

• PÁGINA 4

DEélSÃO

Schroeder sedia semi - final de
torneio de Futsal Infanto-Juvenil

• PÁGINA 7

INTERCÃMBIO

Famac inicia processo de

parceria com Senai da Bahia: ,

ao Senai de
Salvador.
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Cautela estra égica
Apesar de todos os sinais

sugerirem que a economia

do Brasil está em ritmo forte
de crescimento, o presi
dente Luiz Inácio Lula da
Silva evita cantar vitória,
preferindo a cautela. Os
indicadores econômicos
satisfató-rios não poderiam
vir em uma hora melhor para
o governo que, a quase um

ano, sofre pressão e críticas,
inclusive de setores aliados.
Mesmo otimista, diz que tem

muito a fazer, antes de a

economia realmente come

çar a crescer de forma
sustentada. "Não queremos

que a economia cresça em

um ano e recue no ano

seguinte. É por isso que
temos que ser cautelosos e

trabalhar com paciência",
ensina.

Os últimos dados da
eco�omia brasileira, a maior

da América do Sul,
surpreendem: as exporta

ções batem recorde; a

FRASES

produção industrial subiu
durante nove meses conse

cutivos; as indústrias estão

trabalhando com 83% da

capacidade, o mais alto nível
em 13 anos; as vendas ao

.

consumidor estão se reani

mando e o emprego inverteu

a curva - já são mais de um

milhão de postos de trabalho
formais criados de janeiro a

desgastes internos. Mas 18
meses depois, o governo
colhe os resultados que

precisa para silenciar os

críticos das políticas
A' "

ecorrormcas conserva-

doras". A retomada do
crescimento e as perspectivas
cada vez mais positivas
trouxeram de volta a

esperança para milhões de

." Antes de ter a garantia do crescimento

sustentável, o governo faz festa, mas não
solta os rojões.

julho. O desempenho do país
supera as expectativas e o

crescimento do PIB pode
chegar a 4% este ano.

Os bons ventos que
,

sopram pelo país dão um

refresco à equipe econômica,
forçada a adotar políticas
monetárias e de orçamento
pouco populares, para
estabilizar a economia. A

opção custou a popularidade
do presidente e causou

brasileiros pobres, que têm

no presidente, ex-torneiro
mecânico, o exemplo de
ascensão social.

Diariamente, Lula pede
paciência ao povo. A

cantilena, no entanto, não

passa de estratégia política.
Primeiro por que o governo
não pode ficar o tempo todo
sob fogo dos adversários,
muitas vezes até de aliados,
recebendo críticas da
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população e sem ter como

virar o jogo. O pedido de

paciência arrefece os ânimos
e prorroga o tempo; pelo
menos até as eleições de
outubro. Depois por que
demonstra afinidade com os

anseios e as angústias
daqueles para quem prome
teu mudar o Brasil.
A cautela é em função da

pouca segurança em relação
ao complexo quadro econô
mico. Já se ouve o rugido do

dragão da inflação - que
cresce há dois meses. O país
ainda carece de uma política
que atraia investi-mento

estrangeiro e prepare o

crescimento de longo prazo.
Antes de ter a garantia do
crescimento sustentável, o

governo faz festa, mas não

solta os rojões, até porque, a

euforia pode ser entendida
como algo consolidado,
criando falsas esperanças.
Tudo que o governo não quer
em ano eleitoral.

"O apoio do coordenador regional do PMOB, Luis Carlos Tama w��_�fFalOCffi���
p-

mesmo que o 'meu para a Marta Suplicy em São Paulo "
�"

• Alvair Pedrini, vice-presidente do PMDB em Massaranduba,criticando o trabalho de Tamanini na microrregião,

Mun I Pessoas & Fatos
.... ALEMANHA

Schroeder homenageia
ex-militares nazistas
O chanceler Gerhard Schroeder espantou
ontem os demônios da era nazista e

homenageou o muitas vezes esquecido
movimento alemão de resistência que há
exatos 60 promoveu a mais famosa tentativa
de assassinato contra o ditador Adolf Hitler,
Schroeder qualificou como heróis os oficiais
do Exército, líderes comunitários e pesssoas
comuns que normalménte pagavam com suas

vidas por lutar contra o nazismo,

Segundo o chanceler, os alemães não devem
se lembrar apenas do coronel Claus GrafSchenk
von Stauffenberg, que tentou matar Hitler com
uma maleta-bomba em julho de 1944, (AE)

.... EUA

Michael Jackson será

pai de quádruplos
o cantor Michael Jackson vai aumentar a

família. Segundo a última edição da revista US

Weekly, o "rei do pop" será pai de quádruplos.
Sem citar suas fontes, a revista afirma que os

bebês nascerão de uma .rnãe de aluguel.
Jackson, 45, atualmente está sendo

processado por abuso sexual de menores e já
tem três filhos. Prince Michaell e Paris Michael
são filhos do cantor com sua segunda mulher,
a enfermeira Debbie Rowe. Já Prince Michael

II, nasceu de uma mãe desconhecida por meio
de uma inseminação artificial, segundo
comentários do próprio cantor. (AE)
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.... CHILE-

Corte nomeia juiz para
investigar Pinochet
A Corte de Apelações de Santiago nomeou

ontem um juiz especial para investigar uma
denúncia contra o ex-ditador Augusto
Pinochet, 88, por fraude e outros delitos
financeiros pelas supostas contas secretas que
ele manteve em um banco americano.
O juiz Sergio Munoz foi designado após os

advogados e ativistas de direitos humanos
Carman Hertz e Alfonso Insunza

apresentarem uma acusação contra o ex

ditador por fraude, malversação de fundo e

corrupção. Hertz é viúva de um político
executado poucos dias depois do golpe de

1973 liderado por Pinochet. (AE)

� IRÃ

Parlamento aprova aborto
Em caso de deformação
Tratando um tema extremamente sensível, o
Parlamento do Irã" controlado por políticos
conservadores, aprovou ontem um projeto de lej
que autoriza o aborto nos primeiros quatromeses
de gravidez se a vida da mãe estiver em risco ou

se o feto estiver malformado.
Pelo projeto de lei, o aborto é permitido somente
com os propósitos de proteger a vida da mãe e

de evitar problemas com a má formação do feto.
A proposta, um pa�so importante para desfazer
eventuais controvérsias entre os diversos setores
da sociedade iraniana, não prevê autorização a

aborto poder gravidez indesejada. (AE)

� LíBANO

Hezbollah mata dois
soldados israelenses
Guerrilheiros do grupo armado Hezbollah
mataram dois soldados israelenses em um

choque ocorrido ontem, na frionteira entre

Líbano e Israel.
O Estado judeu respondeu com dispares de

tanques e helicópteros contra supostas
posições da guerril-ha no sul do Líbano,
informou o Exército.
Horas mais tarde, aviões militares israelenses

invadiram o espaço aéreo libanês e romperam
a barreira do som sobre Beirute e uma base da
Frente Popular de Libertação da Palestina
Comando Geral (FPLP-CG) em Naamé, oito

quilômetros ao sul da capital. (AE}

� IRAQUE

Guerrilha liberta refém

após retirada de tropas
o motorista de caminhão filipino Angelo de La

Cruz, 46, seqüestrado no Iraque há duas

semanas, foi libertado ontem, informou a rede
de televisão AI-Arabiya, citando fontes do Partido
do Congresso Nacional Iraquiano. Os filipinos
retiraram os 51 membros de seu contingente
humanitário do país árabe na segunda-feira,
atendendo às exigências dos seqüestradores do
motorista.
Os Estados Unidos lamentaram a decisão das

Filipinas, afirmando que a retiradas das tropas é

uma vitória do terrorismo, que será encorajado
a manter a ação contra estrangeiros. (AE)
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SUA OPINIÃO
AQUESTÃODOSREAJUSTESNOS PLANOS

DE SAÚDE CONfRATADOsATÉ 1998

* Olivar LorenaVitaleJuniore
AnnaClaudia Daher de CamposArulrade

Uma decisão liminar, proferida em agosto de 2003 pelo Supremo
Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade,
determinou que a Lei 9.656/98, especificamente em seus artigos 35-
E e 10º, não retroage à data de sua promulgação, isto é, não atinge os

contratos celebrados anteriormente a setembro de 1998. Tal decisão
baseou-se no respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido.

Dentre os principais direitos positivados em referidos artigos 35-E
e 10º, estão a necessidade de prévia autorização para reajuste da
mensalidade dos consumidores com mais de sessenta anos,

-

impossibilidade de rescisão dos contratos de seguro individuais ou
familiares pelas operadoras e a vedação a limite de dias de internação
em centros de terapia intensiva.

A Lei de 9.656/98 ainda, com suas alterações posteriores,
determina, em seus artigos iniciais, que qualquer modalidade de

produto, serviço e contrato de assistência médica, hospitalar e

odontológica está subordinada às normas e à fiscalização da Agêr;cia
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Essa AgênciaNacional de Saúde Suplementar (ANS), criada
em janeiro de 2000, foi idealizada para promover adefesa do interesse
público na assistência suplementar à saúde; regulando as'operadoras
setoriais. Desde então, a ANS vem periodicamente criando regras

que vinculam tais operadoras. São as chamadas Resoluções
Normativas da ANS.

Recentemente, isto é, em maio de 2004, a ANS adotou a

Resolução Normativa nº 74, a qual determina que os contratos

individuais de planos privados de assistência à saúde, celebrados
anteriormente à vigência da Lei 9656/98, cujas cláusulas não indiquem
expressamente o índice a ser utilizado para reajustes, deverão aplicar
o percentualmáximo de 11,75%.

Ou seja, nos termos da Resolução nº 74 de maio/04, da ANS, o
reajustemáximo para os contratos firmados anteriormente a lei 9656/

,

98, uma vez não indicado no instrumentoexpressamente o indexador,
éde 11,75%.

Ocorre que as operadoras dos planos de saúde, valendo-se
equivocadamente da decisão liminarproferidapeloSupremoTribunal
Federal em agosto de 2003, que tão somente impede a aplicação dos
direitos contidos em parte dos artigos 35-E e 1Oº da Lei 9656/98,
interpretaram que os contratos firmados anteriormente a tal lei não
estão sujeitos à fiscalização e a normatização da ANS, ao contrário
do que determina os artigos iniciais damesma lei.

Isto é, no entender das operadoras de planos, aANS, criada por
norma de ordem pública expressamente com o intuito de promover o
interesse público na assistência privada à saúde, só tem o poder'de
normatizar e fiscalizar os contratos firmados posteriormente ao ano
de 1998,

-

TL

Assim, valendo-se de tal interpretação, várias operadoras fizeram
vista grossa à determinação de reajustemáximo nopatamar de 11,75%,
e aplicaram a tais contratos o que lhes convinha, muitas vezes

atingindo até 50% de reajuste na contraprestação pecuniária dos
consumidores.

Por tal razão, diversas medidas judiciais, muitas delas movidas de
forma coletiva, vêm sendo promovidas em todo território nacional.
Em boa parte delas, liminarmente, os magistrados têm decidido por
aplicar aos contratos firmados anteriormente a Lei de 1998 reajuste
de 11,75%, nos termos da ResoluçãoNormativa n? 74, de maio de

2004,daANS.
Sendo assim, a orientação aos consumidores que receberam

aumentos abusivos em suasmensalidades e se encontram diante de
tal disputa entre operadoras dos planos, ANS e órgãos coletivos de

proteção ao consumidor, consiste no aguardo de um posicionamento
judicial quanto à questão, pormeio de medidas judiciais coletivas ou,
individualmente, buscando o reconhecimento de seus direitos por
ação própria.
Olivar Lorena Vitale Jr. e Anna Claudia Daher Campos Andrade são

especialistas em Direito do Consumidor, da Tubino Veloso & Vitale

Advogados
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;prognóstico
Fontes da coligação "Jaraguá no rumo

certo" dizem que a aliança trabalha com

a previsão de obter 30.601 votos nas

eleições deste ano. O número exato é

resultado da soma dos votos

conquistados pelos candidatos Vicente
Caropreso (PSDB) - 19.592 - e Paulo

Bauer (PFL) - 11.009 - nas eleições para
a Câmara Federal, em 2002.

Pape parecer simplista, mas não deixa
I
de 'ter coerência. Afinal, quem votou

n� dois para deputado federal,
certamente, votará em Caropreso para

_pffifeito, que tem o vice do PFL.

� Por outro
Se as contas da coligação estiverem

corretas, e se houver 88% de votos

válidos - historicamente, abstenções
e votos brancos e nulos são cerca de
12% =, sobrarão 72.268 votos para
serem divididos entre os candidatos

Dionei da Silva (PT) e Moacir Bertoldi

(PL).
Seja qual for a divisão, o número obtido
é maior que a previsão de tucanos e

pefelistas para a aliança.Todavia, todos
sabem que, a cada eleição háuma nova

realidade, e que o cenário eleitoral é

igual a nuvem, muda a todo instante.

�'No pé
Pelo que parece, o PT não vai dar trégua
aos adversários nesta eleição. Se

depender do partido, a Justiça Eleitoral
vai ter muito trabalho. No sábado, em
Jaraguá do Sul, a aliança encabeçada
pela legenda denunciou a possibilidade
da coligação PSDB/PFL/PP/PV ter

cometido abusos de poder econômico
e administrativo. Antes, em Joinville, a

frente "Viver Joinville" representada
pelos partidos PT/PDT/PCdoB e PSB,
entrou com uma ação de impugnação
de registro do candidato a prefeito pelo
PSDB em Joinville, Marco Tebaldi.

Vereadora cobra continuidade

Idã investigação da CEI
JARAGUÁ00SUL-A vereadora

Maristela Menel (PFL) aprovou a

'iniciativa dos empresários em formar

aconselho administrativo doHospital
eMatemidade São José, mas cobrou
dos integrantes da CEI (Comissão

Esg�,cial de Investigação) a

co?[tnUldade do trabalho e

apresentação do relatório final. "O
trag�ho dos vereadores que criaram
a � tem de continuar porque o

pro1ssito deles é investigar supostas
in�rências existentes noshospitais.
De.'61is que concluíremn:do terãod:
apresentar para a camara e a
·0;

comunidade em geral o que
B-í.1 " •

consrataram .enfatiza,

Maristela considera válida a

proposta deliberadaontem, desde que
esta preocupação com aqualidade de
serviço no São José seja estendida ao
HospitalJaraguá, que também precisa
de recursos para investir emmelhorias.
"Temos de buscar soluções para as

duas instituições, que precisamdemais
leitos para comportar a demanda de

pacientes", avalia,
A sessão da câmara de ontem foi

extraordinária e sem remuneração,
sendo que os vereadores Gilberto

Gonçalves (PP), Ademar Winter

(PSDB), Roque Bachmann (PSDB)
e Ivo Petras Konell (PMDB) não

compareceram à reunião.

��putado diz que evangélicos
.sãb'20% dos votos do PMDB

JfARAGUÁ 00 StiL__:_Os fiéis das
igr�ks evangélicas irão representar

, apr6�adamente 20% dos eleitores
do'rMDB, A estimativa é do

deputado federalAdelorVieira, que
esteve ontemnamicrorregião doVale

I'·
do Iiapocu. Como a colheita de votos

)j:
I - d

'

emLtemp os esta ca a vez mais

acentuada, os peemedebistas
'31

acrédítam que conquistarão bons
reslilbdos nas eleições de outubro, sob
abênção dos religiosos.Naquita-feira,
op�lamentar retoma à região para se
reunir com pastores das igrejas e tratar
d

lj, .

e questões políticas. "Este segmento
é forte e certamente será peso
det�rminante na computação dos

01" ,

votos ,apostaVieira.JJf\
\Q,!ntem, o deputado esteve

reunido como coordenador regional'80.
do, .t'MDB, prefeito Luis Carlos

,11

Tamanini, emCorupá, depois seguiu
paf(r Jaraguá do Sul; Schroeder,
M��§aranduba e Guaramirim. "Em

pe�l�do de recesso parlamentar,
aPh�veito para passar em todos os

municípios da região para acertar as

emendas atribuídas ao orçamento, o

que foi liberado ou não, também para
ver as necessidades de cada

localidade", salienta.
Na ocasião, o parlamentar

também fez articulações políticas com
os líderes, prestando apoio aos

candidatos. Questionado sobre as

divergências internas do partido, o
deputado alega que as discordâncias
são consideradas normais em pleito
eleitoral.

Na microrregião, o PMDB irá

lançar candidato à cabeça-de-chapa
apenas emGuaramirim e Corupá, o
que deixará o partido, na opinião do
deputado, "um pouco fragilizado".
"Isso acontece não apenas aqui na
região,mas emâmbitonacional devido
ao leque de coligações, que foimuito
aberto", explica, acrescentado que,

apesar de parecer prejuízo para o
'

PMDB, a legenda está ganhando a

sociedade e mostrando-se
democrática. "Mesmo sem sermos a

cabeça-de-chapa, estamos

disputando as eleições", completa.

- AdelorVieira considera as discordâncias internas normais em pleito eleitoral
, ,

� Insistência
Em Jaraguá do Sul, o PT e aliados
sustentam que os candidatos adversários

forçaram os moradores do Loteamento

Jaraguá 84 a colarem adesivos e cartazes

de propaganda eleitoral nas paredes das

casas, entregues no sábado pela
administração municipal. Na cidade

vizinha, a acusação é que o candidato do

PSDB teria usado material com sua

imagem vinculado à Prefeitura, antes do

período eleitoral, desrespeitando a lei que
caracteriza propaganda eleitoral

antecipada e promoção pessoal da
autoridade pública.

� De graça
A coligação "fy1ais Guaramirim" - PFL/
PP - convidou a irnprensa para uma

"coletiva'; ontem, às 11 horas, no

Restaurante Guaramirim, onde foram

apresentados os candidatos a prefeito,
vice e a vereadores nas eleições,
A estratégia é um recurso muito usado

pelos políticos para a campanha. Faz-se
um oba-oba e os repórteres, avisados
ou não, cornem, além da comida
oferecida pelos candidatos, a farsa
montada para fazer propaganda - de

graça - no veículos de comunicação da

região.

PROPOSTA

Câmara e empresários fecham
acordo sobre Hospital São José
POR FABIANE RIBAS

....Conselho de

administração
vai gerenciar
a instituição

JARAGU� DO SUL
Conselheiros da Acijs (Associação
Comercial e Ind_IílJ���t.%=:E;
do Sul) apresentaram proposta de
melhorias ao Hospital e

Maternidade São José, ontem à

tarde, naCâmara de Vereadores. Os
empresários sugeriram a formação
de um conselho administrativo que
tenha autonomia para gerenciar a
instituição.Amedida teve irriciativa
em agosto do ano passado, com a

instauração da CEI (Comissão
Especial de Investigação) da Saúde,
encabeçadapelo vereador Lia Tironi
(PSDB).

Os parlamentares criaram a

comissão com intuito de investigar
denúncias a respeito da 'máfia

branca'! que dificultava a atuação
de novos profissionais no corpo
clínico do hospital. A proposta
lançada pelos conselheiros, segundo
Tironi, é uma solução para os

problemas da instituição, embora
ainda não seja o resultado final da
CEI. "Os empresários terão

autonomia total para administraro

ctSAR JUNKES

Empresários apontam a reforma da UTI como a intervenção prioritária no projeto

hospital, responsabilizando-se pelas
reformas, qualidade de

atendimento, tudo o que for
necessário para garantir o serviço
modelo que Jaraguá do Sulcarece
na saúde", explica. O vereador
destaca que a atuação da comissão
irá coibir a polêmica da máfia dos

médicos, porque os novos

administradores irão avaliar a

necessidade de contratação de

outros profissionais, enquanto a

associaçãomédicadoMunicípio dará
o parecer quanto à qualificação e

capacitação do especialista.
O presidente da Acijs, Paulo

Obenaus, frisa que a intenção da
entidade não é controlar o hospital,
mas colaborar com a melhoria da

instituição. "Com a capacidade dos
empresários de gerenciar e

conquistar recursos, traremos valores

a serem aplicados no hospital",
argumenta, informando que a

primeira intervenção será a reforma
da UTI (Unidade de Tratamento

Intensivo), orçada em aproxima
damente R$ 500mil.

O teimo de cooperação entre a

Acijs e a congregação Divina
Providência será assinado na

segunda-feira, durante reunião da
entidade empresarial, às 18 horas.

Mattos frisa que hospital será gerenciado por profissionais
JARAGUÁ DO ,SUL - O

coordenador do projeto e

integrante do conselho consultivo,
Paulo Mattos, explica que o

conselho será formado por sete

membros, sendo dois da Acijs, dois
do Divina Providência, um da

Prefeitura, um da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e um
da Associação Médica de Jaraguá
do Sul. "Primeiramente,
mostramos nossa intenção de

comprar o hospital devido às

dificuldades que a instituição
enfrentava, mas como não

obtivemos resposta no prazo

estipulado, deliberamos esta nova
proposta de cooperação, que foi
bem aceita pelas irmãs", menciona.

Mattos destaca que o projeto
indica a formação de um conselho
adminis tra tivo cornpos to por

profissionais eminentemente

capacitados para exercer o cargo

Conselheiro diz que irã,o contratar um especialista em gerenciarnento

que for atribuído. "Buscamos

pessoas qualificadas para gerenciar
o hospital, por isso vamos contratar
um administrador especializado

1\

nessa área", afirma. Para elaborar
o plano diretor, foi contratado o

arquiteto especialista em

planejamento e arquitetura de

hospitais, Heitor Madrigano. Ele
elaborou um novo sistema

hospitalar, além de projetar as

melhorias necessárias naUTI, que
contará com mais de 450 metros

quadrados, dez leitos, e

equipamentos de última geração.
Inicialmente, R$ 200mil reais

foram aplicados na aquisição de
materiais pertinentes à reforma,
que deve ter início em agosto.
Outromontante destinado à obra

provém da doação da Câmara de

Vereadores, prevista para sair no

próximo semestre. "Se houver
necessidade de mais investimento, •

os empresários envolvidos nessa

questão irão contribuir para que

possamos concluir a unidade até o

fim do ano", informa,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Malwee recebe prêmio por
atuação no meio ambiente

POR MARIA HELENA DE MORAES

.... Empresa
jaraguaense
conquistou o prêmio
Super de Ecologia

}ARAGUÁ DO SUL - A Malwee
Malhas recebeu estemês o Prêmio

Super de Ecologia na categoria
Água-Empresa, concedido pela
Revista Super Interessante a

empresas, ONGs e governo que se

destacaram com projeto de grande
relevância na área do meio

ambiente. De acordo com o

engenheiro químico e analista
ambiental Cassiano RicardoMinatti
daMalwee, a empresa inscreveu-se
ao prêmio com o case intitulado

"Água recuperada, meio ambiente
preservado", em função do sistema
de recuperação e reutilização da

água utilizada no processo industrial
da Malwee. O troféu concedido à Malwee representa uma formiga, símbolo do trabalho de equipe e d persistência

A inscrição, ainda de acordo
comMinatti, foi feita em abril deste
ano, com um histórico das ações
voltadas ao meio ambiente

praticadas pela empresa, com ênfase
no processo de recuperação e

reutilização da água através da

tecnologia adotada pela Malwee,
que funciona commoderno sistema
de filtração, composto por filtros de
areia e de resina, o que proporciona
uma economia de 280 milhões de

litros de água por ano, que deixam
de ser retirados do Rio Jaraguá.

O analista de ambiental explica
que a empresa usava diariamente
cerca de 3,4 milhões de litros água.
Com a implantação do sistema,
passou a reutilizar 1,1 milhão de
litros. Na avaliação de Minatti, a
preservação do rio é de
fundamental importância para
empresa, já que a água é a principal
matéria-prima utilizada na

Famac exporta tecnologia através

de parceria com Senai da Bahia
8c:HR.OEDER - AFamac - empresa

que produz moto-bombas está

exportando tecnologia para a capital
da Bahia através de parceria com o

Senai/Cimatec. Hoje e amanhã o

corpo docente do Senai,
distribuidores e revendedores,
assistentes técnicos, indústrias e

comércio de Salvador estarão

recebendo orientações sobre o

funcionamento e dimensionamento
corretona utilização dasmoto-bombas
fabricadas pela Famac, empresa que
atua há 50 anos nesse segmento, com

produtos comercializados em

praticamente todooBrasil, comênfase
nos principais estados do Sul doBrasil.

De acordo com o coordenador
de Marketing da Famac, Pierre
ThadeuWitthoft, a intenção é a de
transferir conhecimentos técnicos aos
alunos do Senai de Salvador e com
isso aprimorar a capacidade dos alunos
e profissionais no sentido de evitar o
desperdício de água e de energia
elétrica. O coordenador de

Marketing argumenta que, por falta
de conhecimento técnico sobre o

funcionamento das moto-bombas,
podem ocorrer desperdícios. "Para
cada tipo de uso existe ummodelo
de moto-bomba. Esse dimensi
onamento é que está sendo repassado
aos colegas de Salvador", esclarece
Witthoft. Segundo ele, a Famac
enviouoitomodelos demoto-bombas
fabricadas pela empresa pata estudos

FATOS
• As moto-bombas são

utilizados nos mais

diversos fins, desde
captação de água em

prédios a poços
residenciais.

• A Famac está a 50 anos no

mercado e é considerada
uma empresa de referência
em seu segmento, sendo a

primeira a ter seu

laboratório aprovado no

Brasil.

e análise.
O coordenador de Marketing

da Famac informa ainda que a

opção por Salvador deu-se em

virtude de esta ser uma cidade com
dificuldades na área de infra
estrutura urbana,' e por isso,
representa um grandemercado para
a Famac. "A utilização de moto

bombas é mais expressiva em

localidades com carências de infra

estrutura, como água tratada",
exemplificáWitthoft. Segundo ele,
a Famac quer ampliar seumercado,
mas quer também orientar

corretamente seus clientes para que
evitem o desperdício dos recursos

naturais. "O Senai de Salvador
estava em busca de parceiros e nós
estamos garantindo o nosso futuro",
resume:

'\

fabricação das malhas. água reutiliza a águ5 que seria

O reaproveitamento da água, devolvida ao rio, rerirando o residual
conforme explicação de Mi�n�at�'Z::l��@�_id'Ii�''L'..: muito baixo
possível porque, nu rtllílÚeira (aproxi�adamente 70 unidades

etapa, ela é r • ".dãda por uma PtCo) um tom amarelo claro)
estação de tr �.dmento de efluentes tornando-a transparente e

de alta complexidade tecnológica, adequada a reutilização dentro da
importada da Itália, e que possibilita empresa. Toda a água recuperada
a reutilização de 45% da água é reutilizada dentro do setor de

captada e tratada na estação de tinturaria, principalmente nas

efluentes. lavações após o tingimento da
A estação de recuperação de malha.

"

Fatma autoriza o Samae a

fazer o tratamento de lodo

Equipamento que processa foi produzido pela empresa Netzsch

}ARAGUÁ DO SUL - O Samae autarquia preferiu não revelar o nome
(Sistema Autônomo Municipal de da olaria nem o do proprietário.
Águas e Esgoto) recebeu a licença Klitzke explica que a empresa está
ambiental de operação emitida pela realizando estudos de viabilidade
Fatma (Fundação do Meio técnica e econômica de aproveita-
Ambiente) para operar a estação de mento da argila para utilização na

tratamento de lodo daETA central, fabricação de tijolos e já está
a primeira do gênero em Santa encaminhadoo barro para uma olaria
Catarina. "Além de atender a de Jaraguá do Sul.
legislação ambiental, o material O Samae começou a construir

gerado pela estação, após estudos e a estação de tratamento de lodo
testes de laboratório, será em setembro do ano passado, que
transformado em tijolos cerâmicos", deste março vinha operando em

explica o diretor administrativo do caráter experimental. A estação
Samae, Nélson Klitzke. De acordo trata todo o resíduo de lavagem de
com ele, o lodo está sendo enviado a filtro e descarga dos decantadores,
uma olaria localizada no Bairro separando o lodo da água,
Amizade e a produção de tijolos está retirando cerca de 60% da
em fase experimental. O diretor da umidade.

POR RANDAL GOMES

.... OMundoMágico da Propaganda Institucional
Eu conversava ontem com um colega de trabalho e

comentávamos sobre os esforços do Governo Federal em
transformar o comércio exterior brasileiro em uma alavanCa
do desenvolvimento interno. Adicionalmente, este colega
falava do quão importante é o governo mostrar os esforços
que vêm fazendo, apesar dos efeitos devastadores da
globalização no país e dos anos em que contínuos qovernos
nada investiram na pauta de exportações do País. ,

Confesso que isto me surpreendeu. Inicialmente, porque se
trata de uma pessoa com acesso à informação e com razoávs]
dedicação á leitura de revistas e jornais, que permitem a

alguém, balizar como andam as condições do país. lstb
também me surpreendeu pelo fato de que se pessoas córn
acesso á informação estão efetivamente convencidas dos
progressos do governo Lula, o que exatamente pensa a

população como um todo? Será que se pergunta como pode
haver um mundo tão brilhante na TV, se a realidade contraposta
é de desemprego e queda do poder aquisitivo?
Não tenho respostas fáceis. Entretanto, acho hipócrita
criticarmos as negociações de soja com a Chin� e nos

vangloriarmos da competitividade da linha branca brasileira
sobre a Argentina, para ficar apenas em dois casos específicos.
Agimos com hipocrisia ao exigirmos do corpo empresarial
que se sacrifique mais pelo país, quando se considera que o

Governo gasta muito e gasta mal. Também é necessário
considerar que se falar em Exportação apenas é enxergar um
lado da moeda; é desejar que numa relação apenas um dê e o

outro apenas tome.

Como cidadãos brasileiros - TODOS - precisamos em primeiro
lugar desenvolver uma cultura de comércio exterior,
identificarmos aí um item fundamental e capaz de desenvolver
o Brasil técnica e comercialmente no mercado externo. E
necessário também, repassarmos a boa experiência do SUl,
no que se refere à cultura do trabalho, do esforço continuado
e dos resultados obtidos sem passes de mágica. E por fim é

importante que nos conscientizemos que a função dos

governos é atrapalhar o mínimo possível, o que Adam Smith
já dizia no século XVIII e que submetidos á burocracia
tremenda, temos tido sempre receio de dizer.

Produzir para quê?
Pesquisa publicada pela Folha em 11 de julho último revela

que a aplicação em fundos conservadores remunerou quatro
vezes mais que o investimento em produção no período 1999/
2003. Para o presidente da FIESP,o corpo empresarial brasileiro
está condenado a investir, sob pena de perder ainda mais
terreno para competidores mundiais. Às vezes, parece que o

Brasil confunde-se ao País das Maravilhas, porque tal fato -

contado em círculos sérios - não mereceria crédito.

jNo Pasarán!

O atual Governo Federal é formado por profissionais munidos
de muito discurso, muitos conceitos e pouca ação. As

propagandas veiculadas sobre o comércio exterior brasileiro
falam sobre um país que não existe, com soluções geradas
efetivamente pela iniciativa privada, como identificado ainda
neste ano pela reportagem de Veja.
Enquanto isto, as rodovias estão em estado lastimável, os portos
são pouco competitivos e mais uma vez, o país está colocado
em uma posição marginal no comércio internacional. Talvez
seria importante enfatizar que praias, sol e cachaça,
isoladamente, não vendem uma imagem positiva do País.

Co'mEx no Vale do Itapocu - I

De 20 a 22 de julho, haverá em Jaraguá do Sul o I Encontro de
Negõcios Internacionais, evento promovido pela Câmara de

Negócios Internacionais - CAMBRA, ACIJS e Curso de
Administração - Comércio Exterior da UNERJ, com apoio do
Banco Santander. Mais uma vez, a região se caraéteriza pelo
forte impulso associativista, que permite que avancemos em
áreas em que outras regiões _catarinenses ainda não se

mobilizaram.

ComEx no Vale do Itapocu - II

Entre outras personalidades, .o evento contará com as

presenças da Ex-ministra Dorothea Werneck, do Prof. Shyarn
Kamath da Cal State University (EUA), de membros do corpo
empresarial catarinense e com entidades representativas do
comércio exterior na Espanha e Itália, além de prestadores de

serviços regionais. A idéia foi fazer um evento com

empresários e para empresários, com profissionais aptos a

informar e guiar empresas em estratégias no exterior.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócids
Internacionais - CAMBRA e professor de Comércio Exterior do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul - UNERJ. Acredita em fadas e duendes,

bem como no superávit da balança comercial brasileira.

E-mail: randal@portalcambra.com.br.

('
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]ARAGUÁ DO SUL - Dois dos

65 bailarinos que apresentam

ho'e o espetáculo "Coppelia", naab�rtura do 22° Festival de

Dança de Joinville, são de

laraguá do Sul.
Os bailarinos Paulo César

Almuas e Everton de Souza,

ambos de 21 anos, fazem parte

do grupO Andança, de Joinville,
e receberam segunda-feira a

informação de que foram

selecionados para a

apresentação, única no Brasil.

"Imagina estar em cena com

todo mundo e abrindo o Festival

com oito mil pessoas te vendo",
comenta emociona Paulo César,

que pela terceira vez está tendo

a oportunidade de participar do
maior evento de dança da

América Latina.
Os jaraguaenses farão parte

do grupo de balé do Teatro

Colón (Ballet Estable Del Teatro
Colón), de Buenos Aires, capital

QUARTA-FEIRA,21 dejulho de 2004

da Argentina, que apresentará
um dos mais tradicionais

espetáculos do gênero clássico,
na abertura do Festival de

Dança. Notabilizado como um

evento voltado à formação de

profissionais e desenvolvimento
da dança, o Festival de Dança
de Joinville deve reunir este ano
mais de 4,5 mil participantes
vindos de todo Brasil e do
exterior.

Coppelia é originalmente
uma ópera, composta pelo
francês Léo Delibes (1836-1891)
e coreografada em 1870 por
'Arthur de Saint-León (1821-
1870). A versão que o balé

argentino encenará no

Centreventos Cau Hansen, palco
principal do Festival, é a do
cubano Enrique Martinez, que
desde 1983 vem sendo executada

pelo Colón. A cenografia e o

vestuário são de José Luciano

Varon.a. (CT)
ALEXANDRE BOGO

Paulo César participa hoje de espetáculo que abre Festival de Dança

Acijs realiza missão para
Feira de Construção Civil

}ARAGUÁ DO SUL - o Núcleo
da Contrução Civil da Acijs/
Apevi promove missão

empresarial à sétima Construsul
- Feira da Indústria da

Construção Civil, no Centro de

ExPosições da Fiergs (Federação
das Indústrias do Estado do Rio
Grande do Sul}, em Porto
Alegre.
Além da feira, haverá

eventos paralelos como o 12º
'Ecomac-Sul (En c o n t r.o de
Comerciantes da Materiais de

Construção da Região Sul),
segundo Construaço e' terceiro
Seminário de Impermeabilização

Salão de Paisagismo,
Jardinagem e Piscinas. As
inscrições podem ser feitas até o

i-I
I

I

dia 30 de julho. O evento é

direcionado a empresários, arqui
tetos, decoradores, construtores,
projetistas, técnicos, lojistas e

profissionais do segmento. A

saída será no dia 5, às 22 horas,
em frente ao Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul),
em ônibus leito com capacidade
para 30 passageiros. Dia 6, no
período da manh â

, os

participantes visitam as empresas
do setor e à tarde seguem para a

Construsul. O retorno está

previs to para o dia 7, à tarde,
após a visita a feira. As

inscrições podem ser feitas com
Vilson ou Ioni na ACIJS, através
do fone 275- 7026 ou pelo e-mail
vilson@aeijs.cont.br.

GERAL
I[_

RODOVIA

Projeto de duplicação da
BR-280 será entregue em 2005

..Garantia foi dada

pelos diretores

responsáveis pela
execução

}ARAGUÁDO SUL-o projeto de
duplicação da BR-280, no trecho
entre o trevo da BR-101 e o Bairro
Nereu Ramos, em Jaraguá do Sul,
deve ser entregue até o final demaio
de 2005, conforme o cronograma
contratual. Inicialmente, o governo
federal liberou R$ 2 milhões para os
trechos que compreendem desde a

BR-I0l até Jaraguá do Sul, 37
quilômetros, e também da BR-lO1
com destino a São Francisco do Sul.

A garantia é dos diretores-
técnicos das empresas que integram Simon: "As próximas fases serão o anteprojeto,a minuta e a impressão"
o consórcio responsável pela Os diretores do consórcio, da União. Segundo o supervisor do
execução do projeto-a Iguatemie acompanhados do supervisor de DNIT,os recursosprevistosno contrato
Sotepa-, Manoel Francisco Simon Estudos, Projeto eMeioAmbiente do estão assegurados peloMinistério dos
e AlmirMachado, respectivamente. DNIT (DepartamentoNacional de Transportes e serão liberados na

A informação 'oi dada durante a Infra-estrutura de Transportes) em medida em que os trabalhos forem
reunião da Acijs (Associação Santa Catarina, César Augusto sendo concluídos. "Desde o dia 14de
Comercial e Industrial'1I'.�t!É�;z;::Ç[��,n1i es, destacarama retomada julho, as empresas têm trezentos dias

Sul e Apevi (Associação das do projeto, q�' ebeu ordem de para entregar o projeto. A partir de
Pequenas eMicro Empresa do Vale paralisação no iní� �004, por agosto, vamos realizar consultas às

do Itapocu), na última segunda-feira. entendimento doTribun� Contas Prefeituras deGuaramirim, Jaraguá

Abertas inscrições para rainha

da 7a Expofeira Agroindustrial
GUARAMIRIM - Além das

atrações culturais programadas para
os dez dias da sétima Expofeira
Agroindustrial de Guaramirim, a

escolha da rainha do evento já está
animando as futuras pretendentes.
A eleição acontecerá na abertura
da feira, no dia 27 de agosto, às 22

horas, no Parque Municipal de
Eventos PerfeitoManoel de Aguiar.

Para participar, a candidata
deverá ter vínculo comGuaramirim,
sendo este residencial, profissional
ou de estudo. Também precisa ter
acima de 16 anos, autorização dos
pais com firma reconhecida e cópia
da identidade.

A candidata deverá apresentar
a ficha de inscrição, devidamente
preenchida até o dia 30 de julho, na
Aciag, juntamente com uma foto
10x15, de corpo inteiro, colorida,
devidamente trajada.

A pré-seleção das candidatas
será realizada através das fotos, que
serão escolhidas e comunicadas até
o dia 3 de agosto. A vencedora
deverá participar de todos os

eventos, quando requisitada pela
Comissão Organizadora da sétima
Expofeira, durante os anos de
mandato de rainha. A vencedora
será responsável pela faixa de rainha,
tendo que transferi-la no próximo
concurso a ser realizado.

A rainha, quando requisitada
pela Comissão Organizadora da 7ª
Expofeira para participar de eventos,
terá despesas de viagem,
hospedagem e refeições custeadas
pela entidade promotora. As
candidatas vencedoras irão

participar de tddtJs ds tliãS' tht

Bailarinos de Jaraguá do Sul

se apresentam em Joinville

• A 7a Expofeira
acontecerá paralelamente
a programação de
aniversário do município,
celebrada dia 28 de

agosto, quando
Guaramirim completará
55 anos de emancipação.

• O evento será realizado

entre os dias 27 de agosto
e 5 de setembro, no
Parque Municipal 'de
Eventos Perfeito Manoel
de Aguiar.

Expofeira, juntamente com a

primeira e segunda princesa.
A presidente do júri será

Adriana Fernandes, sendo que a

comissão julgadora será formada
entre cinco e sete integrantes,
convidados pela Comissão

Organizadora.
Serão- classificadas rainha,

primeira e segunda princesa. O
resultado que determinará as três

finalistas será a somatória de votos
atribuídos por cada jurado, na
avaliação do conjunto dos itens

beleza facial, elegância e postura, e
desenvoltura na passarela. '

A feira mui tissetorial é uma

realização da Prefeitura de
Guaramirim e da Aciag (Asso
ciação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim), com
organização da Episteme Consul
toria e Everttos;

do Sul e Schroeder, municípios
envolvidos com a finalidade de
subsidiar o projeto de engenharia",
explicou Flores. O engenheiro
Manoel Francisco Simon frisou que
já foram coletadas informações sobre
contagem de tráfego (que serão

atualizadas), definição do corredordo
contorno Guaramirim e Jaraguá do
Sul, e o recolhimento dos planos
diretoresmunicipais. Segundo ele, a
idéia é acompanhar o leito daBR-280
desde o trevo de intercessão com a

BR-lO 1 até quinhentosmetros acima
da Weg Química, em Guaramirim,
derivando à direita para o contorno
de aproximadamente 25 quilômetros.

O custo da duplicação, de São
Francisco a Jaraguá do Sul, é de R$
160milhões, calcula CésarAugusto
Flores, doDNITNo trecho, não está
prevista a cobrança de pedágio. Para
o presidente daAcijs, PauloObenaus,
a retomada do projeto é resultado da
interferência direta das lideranças
empresariais e políticas da região, na
audiência com o Ministro dos

Transportes. "As entidades

empresariais querem ajudar no que
for preciso, para que não haja
descontinuidade do projeto e

posteriormente a busca de recursos

para execução", ressaltou.

Campanha demudas frutíferas
facilita compra aos agricultores

SCHROEDER - Laranja, tangeri
na, carambola e jabuticaba. Estas
foram as espécies mais procuradas
entre as 600 mudas frutíferas

entregues na campanha anual
realizada pela Epagri, em parceria
com a Prefeitura de Schroeder.

Inscritos no programa de

distribuição, 88 agricultores
adquiriram as plantas, com preços
variando entre R$ 3,00 e R$ 56,00.
Além da facilidade em receber a
encomenda no própriomunicípio,
os produtores obtiveram desconto
de 20% na compra e a garantia de

que as plantas são certificadas e

apropriadas para o clima local. A

Epagri também prestou orientações
sobre plantio e distribuiu material
informativo.

Aproximadamente 90 espécies

foram colocadas a disposição
juntamente com algumas
variedades de flores. ''A intenção é

incentivar o plantio de espécies
frutíferas, incrementando a

produção e o surgimento de novos

pomares no município", explica o

extensionista rural da Epagrí, o

engenheiro agrônomo Ricardo José
Zimmermann de Negreiros.

Algumas mudas extras

garantiram a aquisição por parte de
alguns agricultores que não

conseguiram efetuar as inscrições
para a campanha, como é o caso

de Ronilda Maske, moradora do

Centro, que comprou mudas de

pêssego e figo para incrementar a
pequena horta de sua casa. ''Acho
muito bom, porque o preço é mais

em conta", comenta. (CT)

Intensa movímentaçâo dos agricultores para compra de mudas
I r

I I
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Loja de estofados e decorações
, H eH

e nova opçao para a reglao
�Trabalhando com a

alta decoração, as novas
instalações foram
inauguradas ontem

GUARAMIRIM Foi

inaugurada d'a noite de ontem,
a nova loja da Mannes, que fica
em anexo à fábrica, na rodovia
BR 280, km 58. A nova

estrutura, que ampliada para
1200m2, servirá para atender,
além do consumidor final, a

arquitetos e decoradores
interessados em conhecer as

tendências sobre ambientes e

decorações. Além de estofados
e colchões, fabricados pela
empresa, haverá também a linha

para cozinha, sala de janta e

ambientes externos, na linha da
denominada de alta decoração.
A loja foi toda reestruturada e

dobrou de tamanho, para
atender melhor seus clientes e

interessados etn conhecer as

novas tendências do mercado.
A solenidade de

Brinde inaugural marcou a solenidade na noite de. """,cem, na nova sede da loja ao lado da fábrica

/

inauguração começou às 20h30,
com a bênção da loja feita pelo
Pe. Ítalo Cemin. Em seguida, os
convidados puderam assistir a

um vídeo institucional,
mostrando um pouco dos 41
anos da. história da empresa e

terminou com um depoimento
do presidente e fundador da

empresa, Blásío Mannes.
A Mannes tem mais de 40

anos de experiência no mercado
moveleiro nacional e há 1"2 anos

conquistou mercados interna-

Empresas resistem e dificultam

promoção de negros e mulheres
Uma pesquisa realizada pelo

Ibase (Instituto Brasileiro de
Análises Sociais e Econômicas)
revelou que há uma grande
distância entre os discurso da

responsabilidade social e a prática
adotada pelas empresas. No que se

refere as questões de raça e etnia,
o estudo mostrou que, entre 2000
e 2002, o percentual de

empregados negros e pardos
aumentou de 8,5 para 13,7%,
enquanto o de mulheres passou de
28 para 30, 1%.

Apesar do crescimento,
considerado "substancial", negros,
pardos e mulheres ainda são

minoria em cargos de chefia. De
acordo com a pesquisa, são apenas
4,3% de negros e pardos e 16,4%
de mulheres nesses postos. O
estudo aponta ainda que há a

necessidade de incentivar a

ascensão de negros e mulheres aos

postos de chefia e que aumentou,
de 29,7 para 40,4% o percentual
de empregados terceirizados nessas
empresas.

O mesmo estudo identificou
uma relação entre o aumento da

terceirização e a taxa de acidentes
de trabalho, que cresceu de 21 para
cada mil empregados para 30 por
mil. Desde 1997, o Ibase vem

incentivando empresas a

publicarem balanços sociais como
forma de prestar contas das ações

• Apenas 4,3% de negros e

pardos e 16,4% de
mulheres ocupam cargos
de chefias nas empresas
que se dizem responsáveis
sociais

• Pesquisa Ibase foi feita

com base nos balanços
sociais das empresas

realizadas nessa área da mesma

maneira que elas fazem com seus

balanços financeiros e patrimônios.
A comparação do estudo atual

começa apenas em 2000 porque a

base de dados dos anos anteriores
é muito pequena para permitir a
comparação. Segundo um dos

organizadores do. es tudo, as

empresas que participaram da

pesquisa "são asmais transparentes
na hora de divulgar sua atuação
social". Ele, porém, diz que é preciso
algo mais do que transparência e

que responsabilidade social

começa no interior das empresas.
Na avaliação do Ibase, a pequena
porcentagem de negros e pardos
em postos de chefiamostra que há
ainda grande resistência das

empresas na hora da promoção.

l\

por serem mais firmes. Ao
estreitar relações de mercado
com novos países, a Mannes leva
qualidade e conforto para várias

partes do mundo, gerando novos
negócios e trazendo divisas para
o Brasil.

cionais o continentes a

merica Yeuropeu e asiático,
trabalhando conforme a

exigência de cada.país. Lugares
como o Chile exigem estofados
mais macios, ao contrário de

Portugal, que tem preferência
<'

Casa da Amizade comemora

eleição da presidente
JARAGUÁ DO SUL - Trabalhar

em prol das pessoas e comunidades
carentes sempre foi a meta das

integrantes da Casa da Amizade,
uma espécie de ramificação do

Rotary, formada somente por
mulheres. Ontem, elas se reuniram
para comemorar a posse da

presidente da entidade, Nelly
Müller, que está em seu segundo
mandato, para o costumeiro café
da tarde e também traçar as

estratégias para a próxima
atividade do grupo, que é compra
de quatro camas para as

quadrigêmeas de [araguá do Sul,
que completaram quatro anos de

idade e necessitam de ajuda.
De acordo com Nelly, a Casa

da Amizade foi- criada devido a

proibição de mulheres no Rotary,
impedimento que durou até o ano

de 1989. Nelly explica que as

integrantes da Casa da Amizade
são, na suamaioria, esposas de ro
tarianos, que decidiram forma
uma entidade paralela, mas segue
a mesma linha do Rotary, que é o

trabalho comunitário. A Casa da
Amizade existe há 40 anos. Tem

.

realizado inúmeras ações comuni
tárias. Entre os eventos de desta

que, pode-se citar a Noite de

Queijos e Vinhos e o Café de Natal.

Integrantes da Casa da Amizade reuniram-se na tarde de ontem

CP NOTAS
�DECISÃO
Telefonia será reajustada pelo IGP-DI
o presidente do SuperiorTribunal de Justiça,ministro Edson Vidigal,
restabeleceu ontem o IGP-DI como fator de reajuste das tarifas
da telefonia fixa da Telefônica. A decisão foi dada em liminar e

suspende decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da Terceira
Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) que havia decidido que
o IGP-DI não podia ser usado como indexador das tarifas.
Com sua decisão, Vidigal reafirmou o entendimento da Corte
Especial, mais importante colegiada do STJ, que, em julgamento
realizado no dia 1 ° , validou os reajustes da telefonia fixa I. U

concedidos no ano passado pela Agência Nacional de ai

Telecomunicações, tendo o IGP-DI por base. Com a decisão do P

dia 1°, a Corte derrubou uma liminar dada no ano passado pela'
Justiça Federal de Primeira Instância, que havia substituido o IGP.
DI pelo IPCA.
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�DATA

Fixado o dia da Cultura e da Paz
o Governador, com base na Lei N° 12.865, de 12 de janeiro de
2004, através do decreto N° 1.828, de 19 de maio do mesmo ano

fixou a data de '25 de julho, para marcar o dia universal da tolerâncía
do amor e do perdão, como o Dia da Cultura e da Paz no âmbito
do Estado de Santa Catarina. O objetivo deste dia é promover
uma manifestação pública conscientizando e integrando a

sociedade catarinense na busca da paz mundial e do resgate à
cultura por meio de uma caminhada mobilizando os'293'�
municípios catarinenses. Também faz parte deste objetivo a

promoção do hasteamento da Bandeira da Paz, através de eventos
culturais em cada município do Estado e a formação de comissões
de trabalho nas esferas: estadual, municipal e regional. É importante
pedir que a população vá na caminhada vestida de branco ou

com alguma peça branca. A Secretaria da Organização do Lazer'
estima envolver mais de 300 mil pessoas na caminhada que
deverá ser realizada simultaneamente em todo Estado.

3
4

5

�TORNEIO

�úcleos setoriais promovem competição
Estreitar o relaCionamento entre núcleos e nucleados, promover)
negócios entre os participantes e divulgar as empresas nucleadas I

são os objetivos do 2°Torneio da Integração dos Núcleos Setoriais I

Acijs-Apevi, marcado para o dia 1 ° de agosto, no Beira Rio Clube)
de Campo. As atividades iniciam às 8 horas e, no local, haverá!
atividades recreativas para a? crianças, e também será servido )
almoço aos participantes ao custo de RS 5,00. O evento contará)
com a participação dos familiares dos nucleados e também I
colaboradores vinculado às empresas. Entre as modalidades I
disputadas está o futebol society masculino, vôlei de quadra misto, I
bocha masculino, bocha feminino, dominó, truco e general i
masculino e feminino. As inscrições das equipes podem ser feitas. )
até o dia 29 de julho, com o consultor de cada núcleo. Os jogos' I

'

serão eliminatórias e cada equipe terá que trazer seus próprios
uniformes. Durante o evento, as empresas nucleadas vão poder I

divulgar suas empresas, produtos e serviços através de-cotas de I
patrocínio. O campeão geral do torneio vai receber um troféu e

I

os três primeiros colocados de cada modalidade recebem)
medalhas. A premiação será realizada na reunião plenária da Acijs I

e Apevi do dia 9 de agosto, no Cejas.
.

. ,

�EVENTO
I

Sesc realiza mais uma etapa do Fórum deCultura;
o Sesc (Serviço Social do Comércio) de Jaraguá do Sul estará)
promovendo, no próximo dia 26 de julho, mais uma edição do )

Fórum Permanente de Cultura. O evento acontece às 19 horas na )

unidade do Sesc (Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro), 1

Dessa vez o tema é "Folclore - Espaço da Tradição e Inovação': O I

objetivo é refletir sobre o que vem sendo desenvolvido na cidade
nessa área e quais são as principais necessidades para o

desenvolvimento sustentável do folclore em Jaraguá do Sul e

região, além de discutir a sua importância social e econômica, O

Fórum, que acontece na última segunda-feira de cada mês,

promove o encontro entre produtores e artistas locais, visando '

desenvolver uma plataforma de contribuições pará a consolidação
de uma política cultural abrangente, democrática e que esteja de 'I

acordo com as necessidades da reqiáo. Assim, o SESCquer viabilizar
o amplo acesso do público aos eventos culturais, integrando a I

comunidade em um espaço de diálogo e difusão de idéias. Mais

informações podem ser adquiridas pelo telefone (47) 371-9177,
A entrada é franca e o evento é aberto a toda a comunidade.

Falecimentos
Faleceu às 6:30 de ontem o senhor Amandus Sprediman, Co111

idade de 62 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério João
Pessoa.

Faleceu às 10:30 de ontem a senhora Lucia Brumueller Borchardt, i
com idade de n anos. O sepultamento será realizado no Cemitério
Rio Branco.

Faleceu às 16:00 de 19/7 o senhor Eugênio Germano Henrique
Lange, com idade de 71 anos. O sepultamento foi realizado no Cemi
tério Bom Jesus.
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ESPORTIVAS
;-NATAÇÁO
Ajinc tem sete recordes

A Fasc (Federação Aquática de Santa Catarina), divulgou no

sábado, 17, durante o Campeonato Estadual de Inverno, os

cardes catarinenses absolutos. Segundo Carlos Camargo,
��retor técnico da entidade, foram dois anos de pesquisas,
levantando dados de todos os campeonatos tanto no estado

como de fora do estado �e mais de 20 anos. A equipe Ajinc/
I. uurbano/FME aparece na lista como detentora de sete recordes

absolutos:
Piscina de 25m:

1.200m livre - Talita Hermann - 2'08"00

2.400m livre - Talita Hermann - 4'30"01

Piscina de SOm:

3.200m livre - Talita Hermann - 2 '12"14

4.400m livre - Talita Hermann - 4'39"28

5. Revezamento 4x SOm livre feminino - Ajinc/Urbano/FME -

1'57"73 com as nadadoras: Aline Ossowski, Ana Zanandrea,
Bárbara Hermann e Luana Martins

6. Revezamento 4x 100m livre feminino - Ajinc/Urbano/FME -

4'17"06 com as nadadoras: Bárbara Hermann, Luana Martins,

Marina Fructuozo e Talita Hermann

7. Revezamento 4x 200m livre feminino - Ajinc/Urbano/FME -

9'25"75 com as nadadoras: Aline Ossowski, Luana Martins, Marina
Fructuozo e Talita Hermann

Vale lembrar que estes recordes são absolutos, ou seja, não são

por categorias de idade. Estes dados confirmam o excepcional
material humano que temos aqui na juventude jaraguaense.
Vale lembrar também, que a exceção de Marina Fructuozo, todos.

estes nadadores recordistas foram revelando no' Circuito
Interescolar de Natação - Troféu Ernani Volpi Coitinho.

�TIRO

Jaraguá do Sul continua em segundo
o Clube de Atiradores Jaraguá/FME continua na Vice-liderança
do Campeonato Catarinense de Carabina Apoiada. Neste último
final de semana, foi realizada a sétima etapa do Campeonato
Catarinense de Carabina Apoiada no Clube de Caça e Tiro Araújo
na cidade de Brusque, onde a equipe de Jaraguá manteve o seu

recorde com 1197 pontos, dos 1200 possíveis. Os destaques do
Clube de Atiradores Jaraguá/FME foram Thiago Nocolodelli,
Marcos Siewerdt e Bernardo Ziemmer com 200 pontos e Elói

Dal/mann, Cirilo Weiss e Rosani Nicolodelli com 199 pontos.
Conquistaram medalha para o Clube de Atiradores Jaraguá/FME:
RolfNicolodelli,CiriloWeiss,Marcos Siewerdt,Thiago Nocolodelli,
Bernardo Ziemmer, Elói Dallmann e Thia.go R. Perin. Os três

troféus em disputa para os melhores atiradores ficaram com:

Thiago Nicolodelli, Rudhardt Borchardt e Rubens Barg, todos do
Clube de Atiradores Jaraguá./FME. A próxima etapa será nos dias
14/15 de agosto na S. R. E. C. Testo Salto em Blumenau.

�COPA AMÉRICA

Indicação de árbitro revolta comissão técnica
A comissão técnica da séleção ficou furiosa ao saber da indicação
do mexicano Marco Rodriguez para ser o árbitro do jogo de

hoje, entre Brasil e Uruguai: O coordenador Zagallo soltou um

sonoro palavrão quando soube da escolha, deu uma volta no

salão do hotel de cabeça baixa, resmungando e gesticulando
muito, assim que recebeu a informação. Rodriguez foi quem
dirigiu a partida de estréia do Brasil na Copa América, contra o

Chile. Na oportunidade, teve uma atuação confusa e chegou a

distribuir cinco cartões amarelos a jogadores da seleção - Júlio
César, Mancini, Juan, Diego e Edu. "Pelo amor de Deus. Ele é
ruim demais. Não sabe apitar'; reagiu Zagallo, já diante de
microfones e mais contido. A preocupação dele e do técnico
Carlos Alberto Parreira recai sobre Edu e Kléberson, os dois
jogadores da seleção 'que receberam cartão amarelo contra o

México e que, caso sejam punidos amanhã novamente, ficariam
fora da rodada final. De acordo com Parreira, o maior equívoco
de Rodriguez é tentar "ser a vedete da partida':O treinador disse
que o árbitro mexicano não pode demonstrar excesso de

autoridade, como teria feito na estréia do Brasil na Copa América.
"Ele não deixou boa impressão, exagera na aplicação do cartão
amarelo. E é injusto um jogador, de qualquer seleção, ficar fora
de uma final de competição por causa de uma interpretação do
árbitro':

-"YOLEIBOL.
Seleção desembarca e pensa só na folga
Depois de quasequatro semanas jogando na Europa, a Seleção
Brasileira Masculina de Vôlei desembarcou ontem em São Paulo
com a conquista do tetracampeonato da Liga Mundial. Eufóricos
pela folga, mas ainda mais focados na conquista do bicampeonato
Olímpico, a maior "disputa" dos jogadores com o técnico
Bernardinho era para saber até quando ficariam longe dos treinos:

� �reinador queria que os jogadores se reapresentassem sexta

"eira, mas os atletas acham que poderão descansar até domingo.
Está um puxa-e-tira de cá e de lá. Vamos ver. Os jogadores
q,uerem um pouco mais de tempo, eu quero menos, mas todos

�em um.a tarefa de casa a ser cumprida'; disse o incansável,

f
ernardmho. O levantador Ricardinho brincou: "Teoricamente,

,�Igaremos até domingo, mas aposto que quinta-feira à noite

� gUém já vai ligar avisando que a reapresentação será sexta.

ESPORTE/GERAL

VITÓRIAS

Shopping Breithaupt abriga
exposição do esporte de JS

POR JULlMAR PIVATTO

� Troféus e fotos
esta rão expostos
para visitação
até 10 de agosto

}ARAGUÁ DO SUL - Uma
exposrçao no Shopping
Breithaupt está levando ao

conhecimento da população
jaraguaense os títulos que a

cidade vem ganhando desde o

ano de 2001 no esporte.
Promovida pela FME (Fundação
Municipal de Esportes), estão

dispostos à visitação 190 troféus
e fotos mostrando as conquistas
no esporte. "É uma forma de
reconhecermos o trabalho' dos
atletas e professores que

representam Jaraguá do Sul nas
diversas 'competições que a

cidade vêm disputando", diz o

secretário da Cultura, Esporte e divulgarmos o trabalho de base
Lazer, Ivo dos Anjos. que vem sendo desenvolvido na

Aberta desde o dia 16 de cidade, que envolve mais 5.650
julho, a exposição fic5li.��::2::z::;z,;ffi'S�QS esportivos de
o dia Iode agosto no primeiro piso atletismo, ba��1)atação,
do Shopping Breithaupt. "É handebol, tênis de me" :", leibol
também uma forma de e xadrez", explica o secrer' '0.

Exposição mostra cerca de 190 troféus conquistados pela FME desde 2001

Rodada define os finalistas
do Futsal Infanto-Juvenil

ALEXANDRE BaGO

Semi-final do futsal infanto-juvenil começa no próximo sábado

SCHROEDER - Após a quinta 31.
rodada realizada neste fim-de-
semana, foram definidos os quatro
semi- finalistas da 6a edição do

Campeonato Municipal de Futsal
Infanto- J uvenil. Os jogos
aconteceram na tarde de sábado no
Ginásio Alfredo Pasold, em

Schroeder. Para garantir a primeira
posição, a equipe do Açougue do
Zinho venceu por 6 x 2 a Desportiva
APS e pega na próxima fase, a

Menegotti, que empatou em 5 x 5
com a Aliança A, que ficou em

terceiro e agora enfrenta oAuto Posto

Salomon, que venceu por 11 x O a

Aliança B. No jogo adiado da quarta
rodada, AliançaA venceu por 11 x

6 aAliança B. A semi-final acontece
no próximo sábado, 24, a partir das
15 horas e as finais ficarão para o dia

ACME (ComissãoMunicipal de
Esportes) de Schroeder ainda
-cOlwida as equipes interessadas a

participar do 19° Campeonato
Municipal de.Esportes de Futsal a

participar do CongressoTécnico, que
será realizado amanhã, às 19 horas,
no Centro deMúltiploUso. No ano
de 2003, 17 equipes participaram da

competição e a equipe da Coremaco
é a atual campeã, tendo a Grameyer
como vice. Só poderão ser inscritos

atletas que residam ou trabalhem
no município de Schroeder. O

prazo final de inscrição será até o

dia 22 de julho e o campeonato
começa no dia 14 de agosto, tendo
como taxa o valor de R$ 50,00.Mais
informações com Edite, pelo
telefone 374�1191.

A idéia dos pólos surgiu como
forma de tirar as crianças da rua,
afastando-as das drogas e também

para descobrir novos talentos para
representar Jaraguá do Sul em

competições como a Olesc e os

Joguinhos Escolares. "Escolhemos

o ano de 2001 porque foi o primeiro
ano em que a cidade conseguiu
um título estadual geral, que foi o
da Olesc, como também

I

aconteceu em 2002", conclui Ivo,
ressaltando a importância de
manter a criança no esporte.

Academia e Corupá vencem

1 a Copa de futebol infantil
}ARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de integrar e manter em
atividade as categorias dente de
leite e pré-mirim das escolinhas
de futebol da região, foi
realizada, nos dois últimos meses,

a Copa Aspaf. O torneio f�i
organizado pelas escolinhas de
futebol de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Corupá, com apoio
da Associação de Pais e Amigos
dos Atletas em Formação de

Jaraguá do S u 1.
'

Os jogos foram realizados nos
finais de semana e reuniu as

equipes Academia O Pequeno
e a Bola, Arweg, Flamengo e

Craques do Futuro de Jaraguá
do Sul, além dos times

Guaramirim e Corupá. O

destaque na categoria dente de
leite ficou por conta da equipe
da Academia O Pequeno e a

Bola que terminou invicta, tendo
também o artilheiro e atleta
destaque, Cleyton Silva, de oito
anos, que marcou 20 gols. Outro
destaque foi o goleiro da mesma

equipe, Jaime Ewald, menos

vazado com seis gols sofridos.
Na rodada final, a equipe da

Academia venceu o Flamengo
por 3 a O tornando-se campeã. A
e qu ip e Craques do Futuro
venceu a Arweg por 1 a O na

disputa do 3º e 4º lugares. Na
categoria Pré-mirim a disputa do
título foi entre as equipes da
Academia e o Guaramirim. O
time guaramirense segurou o

empate no tempo normal e

venceu a equipe jaraguaense nos

pênaltis. O terceiro lugar ficou
com o Corupá que venceu os

• A Academia de futebol o

Pequeno e a Bola está

participando da Copa Sul
Americana de futebol na
cidade de Cafelândia (SP),
de 16 a 24 de julho.

• Esse tipo de competição
conta com vários olheiros

que vão com o intuito de
buscar atletas para os

grandes clubes brasileiros.

Craques do Futuro por 2 a 1.

O artilheiro nesta categoria
foi o atleta Rogers do Guaramirim
com oito gols e o goleiro menos

vazado foi também Jaime Ewald,
do Academia, com sete gols.
Daniel, do Corupá, foi escolhido
como revelação nesta categoria.
O destaque da Copa Aspaf ficou
por conta da disciplina e

esportividade entre os atletas e

técnicos das equipes e pelo
comparecimento de um grande
número de pais e simpatizantes.

www.kreisjr.com.br
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Sandro Roberto Hintz
Dr. Luiz Carlos Bianchi
Mirian K. Dalpiaz
Edemar Benthien
Marina Alessi
Melânia L. Demarchi
Taniele L. Schroeder
Antenor Schmitz

Cláudio A. de O. Onanir

·8/7·
Antonio D. Medeiros
Priscila Baumgartel
Dorita Benis
Guilherme F. Müller
Maria Ap. de Souza

Danielly N. Schwirkowski
Juliana G. Silva
Joelma Picolli
Julia S.Nascimento
Darci Rutsatz
Rubens Gielow

Antonio G. Silva
Lindete M. Bressani

·9/7·
Maria Ap. S. Deretti
Alexandra Stolf
Décio P. Lima

Mario Schweder

Rodrigo F. Müller

Anderson R. Gobbi
Isa M. M. Ziemann

Jefferson G. Laube
Bruna A. Saganski
Alaíde Vieira
Carla O. Demarchi
Maicon Manfrini
Adriana Freitas

·10/7·
Marcos P. Rengel
Odair F. Bosse

Valmirna Nagel
Alida V. G. Rudge
Luís Amarante
Ismael Volz
Clara Tecillà
Julieta A. Pedri
Fábio Schmidt
Leonir e. Demarchi
Maikon R. Veloso
Milda R. Georg
Guinther Pasold
Willian V. da Cunha
Jenifer e. da Silva

·18/7·
Carlos E. Scheibe
Andréia 'C. Leoni
Laudir Dalpiaz
Luiz F. Sevegnane
Mara R. Otto
Patrícia Neumann

Thamile L. Réus
André Alessi
José Cezario
Marilene F. Rosa

Ana Olos
Hilda Forlim

·19/7·
Edilore Kohler
Clara Kinen

Kirian Sjoberg
Elaine Bertoldi
Tatiana Bittencourt
Neomar Seibt
André V. Lenzi
Arieti W. Hoegen
Emidia M. M. Valandro
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·24/7·
Ademir A. Ruysam
Felipe Vicenzi
Victor Leoni

Loreno Dalpiaz
Cristina K. Amarante
Marinéia de F. P. Teixeira
Valdir Cristofolini-
Karen Enke
José Menel
Tomaz C. Wenk

·20/7·
Alzira Klein

Regina Cerutti
Joares S. Silvano

João P. Rocha

Jorge I. Plitze
Cristiane Küster

·21/7·
Vera L. Hermann

Gerta Lawin
Teima V. Petry
Alexandre Ribeiro
Avelino A. da Silva
Germano Kuester
Wilhilm Wortmeyer
Mário Papp
Ida L. Morch
Julia P. Adriano
Heinz Giese

·22/7·
Elvira Maestri
Maria M. F. Freiberger
lolanda Michels
Valéria Mahnke
Edmar Porath
Luciana Só Rinkaweski
Elise Ossowsky
Bruno P. da Silva

Alexsander M. Beltran

·23/7·
Juliana Tomelin
Elvira P. Gerent
Bruna Marquardt
Franklin T.Hanemann
Fabiane Marquardt
Ismar A. Schwartz
Maikon A. Postai

Djymmy F. Gnewuch
Guilherme H. Westphal
Samuel Patrício
Rosani Plitzke
Taiane R. Machado

-

José R. P. Cyrimo Jr.

Enlace matrimonial de

Stephen Salai Stâhelin e

Luciana Menel realizado no

dia 3 na Igreja Nossa Senhora
das Graças e a recepão no

Baependi

Felicidades ao casal
Nilto e Cecília, que
no dia 13

comemoram Bodas
de Pérola (30 anos).
São os votos de
Tomaz e Darci Wenk

� Kátia parabenizam com amor Lili e Alire
pelos 25 anos a-e casados completados hoje dia 21

Confirmando

presença na

La Fiesta dia

10,em
Guaramirim,
Roberta e

Ivan

de aniversário

hoje.Os
familiares

desejam
felicidades

PARABÉNS
Aniversariou no dia 16 José Amilton Pereira. Parabéns da

esposa l.uciane e da filha Bruna.

IN EN1A Quarta e Ouinta-Feira.
,
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Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan
SALÂ FILME/HORÁRIO

Homem Aranha 2

14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30

Shrek 2
14:45 - 16:45 - 18:45No dia 17 completou 80 anos a Sra. Renata

Ulrich, esposa de Renaldo Ulrich (in memorian).
Foi cumprimentada por seus familiares que
desejam todas as bênçãos de Deus, saúde e

muitas alegrias

2
Louco Por Elas
21:00Recebeu os cumprimentos dos familiares Valéria T.

FreibergerVeiga pela passagem de seu aniversário no

último dia 15. Parabéns! 3
Garfield: O Filme
14:45 -16:00 - 17:45 - 19:30 - 21:15

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




