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� epresentantes de partidos políticos de
, uararn ir irn , Schroeder' e Mas-

aranduba assinaram acordo com a

I ustiça Eleitora se comprometendo em

I roibira distribuição e venda de bebida

O !coólica em comícios. A decisão
= édita em Santa Catarina foi
ficializada na tarde de ontem, no

artório eleitoral. As coligações
cataram também a proposta do TRE

� Tribunal Regional Eleitoral) e, a

xemplo de J araguá do Sul e Corupá,
ão vão colocar placas em postes,

�� antes e viadutos para o marketing de
ampanha. Ficou estipulada multa de
$ 1 mil para quem descumprir a lei.
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PÁGINA 3 Políticos assinaram termo de compromisso e serão punidos se descumprirem acordo-
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.státua VIva se apresenta,
n€J'S semáforos da cidade

Pó de grafite nos rosto, mãos e pés e muita
,�

concentração para não se distrair. Esta é a receita do
artista de rua Fabiano Vilela, que está em Jaraguá do
Sul há uma semana junto com o amigo e colega de

trabalho, Valdir Bernardino-da SilVa. Eles atuam nos

semáforos da cidade, fazendo o papel de uma "estátua
viva': Em trocà da exibição, aceitam qualquer quantia
em dinheiro. _ PAGINA 4
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Para Harildo Konell, falta
estrutura para atender turista
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GrupoWeg é destaque e maior
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ESTRUTURA

Associação Húngara inaugura
sede social na Estrada Garibaldi
Casa de Cultura Húngara vai congregar ativ-idades da

entidade, que há 9 anos realizava os encontros em salão
de festas emprestado.
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Benedet implanta os Consegs
em Jaraguá do Sul e Schroeder

ALEXANDRE BOGO

Secretário de

Segurança
. Pública e

Defesa do
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ontem, na Acijs,
da solenidade
de entrega das
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•
PAGINA 7

Venda

3J>.§70 ..

3,2000 •
3,1000 •
Venda

".

Oscilação

1,970/0 Â

1,240/0 Â

..

I

I"""",I'�'"'' ,_ ""', "'" .. ",,, ,.\ �,� ."", - " .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINI o

Cabo de guerra
A queda-de-braços

travada.pelo governo federal,
planos de saúde e usuários é

fruto da incompetência de
sucessivas administrações,
que tergiversaram em relação
ao segmento e relegaram ao

mercado o poder para

regulamentá-lo. A parcela de

culpa do governo é ainda
maior quando se analisa os

últimos anos de adminis

tração sob a égide do

neoliberalismo, quando se

acentuou a falta de uma

política de Estado séria para
o setor e de investimentos à

saúde. Os planos de saúde

ocuparam o espaço que,

constitucionalmente, deveria
ser do Estado, e aproveitaram
para impor as regras.

À medida que o Estado se

afastava dos procedimentos
hospitalares e das ações de
saúde, foram surgindo planos
e propostas de todos os tipos e

gostos. A ineficiência gover
namental proporcionou a

disseminação da indústria de

planos de saúde. Aban
donados pelo poder público e

deslumbrados pelas promessas
dos empresários do setor,
milhões de brasileiros

apostaram no socorro dos

serviços privados. O cres

cimento vertiginoso despertou
a índole capitalista das

operadoras que criaram novas

dimentos. Por isso, não há
como alimentar a ilusão de

que os planos de saúde
cobririam as carências da área

e prestariam os serviços que o

Estado foi abandonando. Os

governos, principalmente os

identificados com a política
neoliberal, não têm a desculpa
da inocência. Tinham certeza

que as empresas iriam cobrar

� Os planos de saúde ocuparam o espaço
que" constitucionalmente, deveria ser do

Estado, e aproveitaram para impor as regras.

regras, estabelecendo limites
de idade e de procedimentos,
além de impor carências para
os atendimentos.

O cerne da questão não

está nos atendimentos e nos

serviços prestados pelas
empresas privadas. A discussão
não é de forma, mas de
conteúdo. Numa sociedade

capitalista, como o Brasil, o

lucro é razão única da
existência dos ernpreen-

FRASES I-----�-

alto preço para substituir o

Estado.
O imbróglio se arrasta,

sem uma esperança à vista.

Os planos de saúde alegam
prejuízo para justificar os

reajustes, os médicos dizem
que recebem parcela ínfima
nos atendimentos e os

usuanos reclamam do

aumento, de até 400%, e das

exigências cada vez maiores.

No meio da confusão, o

governo, que tenta

desesperadamente por ordem
numa casa, em que os

moradores já se acostumaram

à bagunça, mas têm muita

dificuldade em se entender.
Ao impedir os reajustes
abusivos, mostra coragem de
enfrentar os conflitos de
interesses.É obrigação
constitucional do governo -

incluindo os poderes
Executivo, Legislativo e

Judiciário - defender o

cidadão, em especial os mais

fragilizados. Regulamentar o
setor é dever de honra e

exigência da população, o

lado mais fraco do cabo de

guerra. Criar leis mais justas
para evitar abu'sos é

imprescindível. Todavia, o

ideal seria reassumir as ações
na área de saúde, atendendo
o que determina a

Constituição. Até porque,
como já diz o velho ditado
"de boas intenções o inferno
está cheio".

'Ternos ambições maiores. Nossa intenção, além do resgate das tradições, é cõlocar a Casa

Húngara para integrar a Rota de Colonização':
.Osmar Pinter, presidente da Associação Húngara, sobre os planos para a Casa de Cultura Húngara, inaugurada no último sábado na Estrada

Garibaldi. (J

Mundo I Pessoas & Fatos ·

� AUSTRÁLIA

Ameaça de bomba em avião
da UnitedAirlines foi trote
o comandante da polícia de Sydney,PeterO'Brein,
revelou que a ameaça de bomba encontrada num
vôoda United Airlines, que saiu de Camberra com
destino a Los Angeles, foi um trote.

Todos os 246 passageiros foram entrevistado.Logo
após o incidente, a empresa informou que o avião
retornou ao aeroportoquando um objeto suspeito
foi encontrado a bordo.OMinistro dos'Íransportes,
John Andersen, disse em entrevista a uma rádio
local que o objeto encontrado era um bilhete
contendo a ameaça de bomba. A imprensa
australiana lnformouentâo que o bilhete foi escrito
em um saco para auxílio em caso de enjôo. (AE)

� ESPANHA

Polícia recebeu em 2003

amostra deexplosivos
A polícia espanhola recebeu no ano passado
uma amostra de explosivos roubados que mais
tarde foram supostamente utilizados nos

ataques de 11 de março em Madri, informou
ontem um oficial da Guarda Civil em

depoimento à comissão parlamentar que
investiga os atentados.

Segundo o aqente, identificado como capitão
Paco, "ninguém, nem a mente mais perversa,
poderia imaginar que os explosivos poderiam
ser usados em um ataque terrorista':
O capitão lembrou que a amostra foi
desconsiderada por se tratar de produto de baixa
qualidade e fora da data de validade. (AE)

� AFEGANISTÃO
. 23 candidatos concorrem
à presidência do país
Um total de 23 candidatos registraram-se para
disputar as eleições presidenciais afegãs previstas
para 9 de outubro. O prazo legal para a inscrição
de candidatos terminou segunda-feira.
Entre os aspirantes à presidência o atual

governante do país, Hamid Karzai, e Yunus

Qanooni, membro da extinta Aliança do Norte,
que lutou contra o Talibã. Karzai conta com o

apoio dos Estados Unidos.
A lista ainda é"preliminar e provisórla'dlsse Shah,
que convidou os ministros da Defesa, do Interior
e dás Finanças e os membros da Suprema Corte
e todos os afegãos a expressar suas eventuais

objeções a esses candidatos, em um prazo de
três dias. (AE)

.... CAXIMIRA

índia e China concluem
3a rodada de negociações
Negociadores de índia e China concluíram ontem

a terceira rodada de negociações para encerrar

uma disputa fronteiriça de décadas que levou a

uma guerra entre os dois países em 1962.
O conselheiro de Segurança Nacional da índia, J.
N. Dixit, e o vice-ministro das Relações Exteriores
da China, Dai Bingguo, representaram seus

respectivos governos nas

negociações iniciadas em "janeiro.
Eles reuniram-se ontem em "uma atmosfera

amistosa, construtiva e cooperativa'; dizia um

comunicado emitido em Nova Délhi pelo
Ministério das Relações Exteriores da índia.(AE)

� JORDÃNIA

Sob ameaça, empresa
pára de atuar no Iraque
A companhia jordaniana Daoud & Associados,
que trabalha para o Exército dos Estados Unidos
no Iraque, decidiu retirar-se do país vizinho,
atendendo à exigência feita por seqüestradores
que capturaram e ameaçam matar dois de seus

funcionários. A empresa fornece refeições e

serviços de construção para os americanos.
A empresa anunciou que obedecerá aos

rebeldes para salvar a vida dos funcionários
Fayez Saad al-Udwan e Mohammad Ahmed
Salama al-Manayaa. Os seqüestradores
ameaçaram matá-los até quinta-feira se a

companhia não deixar o Iraque. (AE)

.. EUA

Jackson é acusado de
mantermenino em cativeiro
o promotorGordon Auchincloss afirmou ontem
que Michael Jackson manteve um menino e

sua família em cativeiro e obrigou-os a gravar
um vídeo eximindo o popstar de acusações de
abusos sexuais.

Segundo a denúncia do promotor, a atitude do
cantor foi explicada porque ele teria entrado
em pânico quando soube que um programa de
televisão iria colocar no ar acusações de que ele
era obcecado por meninos, o que poderia levar
à destruição de sua carreira.
Auchincloss disse que a propriedade de Jackson,
Neverland (Terra do Nunca), que tem um

parque de dlversôes.Tol projetada para atrair e
seduzir meninos': (AE)
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SUA OPINIÃO

Religião prolonga a vida

Mário Eugênio Garcia*

J á observou como é freqüente a presença de pessoas idosas nal

Igrejas? Em um país jovem como o nosso, deveríamos esperar uma
melhor proporção. Porém, uma pesquisa da Universidade dt
Wisconsin em Oshkosh, conduzida pela Ph.D. Susan H
McFaddenmostrou um fato interessante sobre longevidade da;

:

�

pessoas que freqüentam regularmente uma igreja,
Diversas pesquisas estão desvendando as ligações que existem

-

entre as crenças e práticas religiosas de uma pessoa e sua saúdt
física emental. De fato, as pessoas religiosas vivemmais e melhc
O que intriga os cientistas é o porquê. O que exatamente faz com

que se sintam emocionalmente bem? É quase a mesma histôn
do ovo e da galinha, as pessoas que se sentemmelhor vão à igrejl
ou qualquer um que vá à igreja passa a se sentir melhor!
Um estudo publicado no "[ournal ofGerontology", resultadcd c

uma pesquisa feita pelo psiquiatra M.D. Harold G. Koenig di
a

Universidade Médica de Durham entre 4000 habitantes di
I

Carolina doNorte, Estados Unidos da América, que tinham enml
64 e 101 anos de idade, mostrou que as pessoas que freqüentam I

os serviços de uma igreja morrem menos que aqueles que nã�
e

freqüentam. A diferença chega a 46%, uma diferença bastam

grande.
E não é só isso não! As pessoas religiosas têmmenores níveisd

depressão e ansiedade emelhores indicadores de boa saúde, com
pressão arterial mais baixa que as outras não-religiosa
Algumas hipóteses (para a ciência, explicações possíveis, teoril
são as explicações aceitas como verdade) estão sendo sugerida!
para explicar o fenômeno: as pessoas que freqüentam as igrejl
estabelecem relações de amizade e, mais importante, 'dt

encorajamento recíproco. Além disso, a religiosidade habilitas

pessoas a lidar com as tribulações do dia a dia. E nenhum
tribulação é maior que o envelhecer. O dia-a-dia na velhice!
muito triste ... Para quem não tem religião.

A cada descoberta da ciência, vemos que Moisés e Crisro
foram grandes psicólogos que souberam incutir em seus seguidor�
regras básicas de convivência social que tornam seus membrm
mais unidos, seguros e felizes. E como o ser humano é um stl

social está aí o resultado, mais uma vez as pessoas religiosW
apresentam uma vantagem sobre as não-religiosas.

Como já vimos em outros artigos outras vantagens de �

freqüentar uma Igreja, somado à que vimos aqui, viver bastantel
bem é melhor que viver pouco e mal. Portanto, não adianta terf:
em Deus em casa, as bênçãos somente são colhidas no Templo,lIi
Igreja, na reunião. Dizer que crê em Deus mas não freqüentai
Igreja por que não gosta de Padre ou de qualquer orientad�
espiritual, por ser o homem falho, ou por qualquer outro motiv�

p
está provado que não serve de desculpa.ACiência está mostran� a

que estar só em casa não faz bem para a longevidade, tenha fé OU

seja ateu.
Cristo já nos deu o exemplo, não concordava com os sacerdot�

e escribas de antanho mas não deixava de freqüentar o Tetnplu E

nem de pagar o dízimo do Templo. Mais uma vez vemos que De�

não impõe uma carga ao ser humano, apenas o ensina a viv�

bem, que é o mesmo que viver regrado, portanto não é u!11l

carga, antes, é um atalho para uma vida boa e feliz. Contudo
você tem o livre-arbítrio para escolher qual caminho deseja ir.

escolha! E não reclame da vida, ela pode sermelhor...

*Mário Eugênio Saturno é Tecnologista Sênior da DiVi,sa, 'I

de Sistemas Espaciais do Instituto Nacional de PesqUiSei
Espaciais (INPE), Professor do Instituto Municipal de Ensínl p

Superior de Catanduva (www.fafica.br) e congregado marianô
(Email: saturno@dea.inpe.br)
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�Trânsito
o tráfego de caminhões pesados no centro de

Jaraguá do Sul continua intenso apesar de leis

rnúnicipais estabelecerem horários específicos
para cargas

e descargas. Há uma infinidade de

placas orientando os motoristas de veículos

acima de quatro toneladas sobre a proibição
deles no centro.

Os responsáveis pelo trânsito alegam que não

têm como impedir a circulação de caminhões

porque falta a regulamentação da lei. Entretanto,
reconhecem a necessidade de disciplinar o

tráfego. Falta vontade política. Toda vez que o

governo quis algo, a Câmara referendou.

... Razão
Cada um dos 19 vereadores de Jaraguá
do Sul recebeu este mês R$ 2.597,00
além do salário dos R$ 4.167,22 do salário
mensal. O complemento de mais de 50%
é resultado de sete sessões

extraordinárias, de meia hora cada.
É por essas e outras que o cidadão

comum, que trabalha, em média, oito
horas diárias e paga todas as contas, não
se conforma com os privilégios dos

políticos e está cada vez mais descrente.
Por outro lado, esta é a razão de tantos

quererem ser vereador. Só aqui, são 111

candidatos este ano.

... Aliás
Se analisados os projetos, emendas
e demais proposições apreciados nas

sessões extraordinárias, chega-se à
conclusão que foram totalmente
desnecessárias. Uma ou outra vá lá,
mas sete. É muita farinha pra pouco

pirão.
Todavia, nenhum dos 19 vereadores,
inclusive os de discursos fáceis a

favor da moralidade pública e da

transparência administrativa, fez
qualquer comentário a respeito do

exagero. No frigir dos ovos, têm os

mesmos objetivos.

Câmara de Jaraguá do Sul paga
50 mil para sessões extras

JARAGUÁ DO SUL - A

Câmara Municipal gastou R$
9.343,00 para realizar as sete

I essões extraordinárias durante o

ecesso parlamentar. Cada um

nal
os 19 vereadores ganhou R$

11m 71,00 por reunião, somando um
! de [oral de R$ 2.597,00, além do
H. aláriomensaldeR$4.167,n.O
da! alar recebido, em duas semanas
eja. -15 dias - equivale a dez salários
tem ínimos. Enquanto a maioria da
úde opulação precisa trabalhar oito
hm

oras diárias, os parlamentares,
m três horas e meia garantiram
ecursos suficientes pira mais de
êsde um trabalhador "normal".

lar! Nas sessões extraordinárias,
Jdt

oram aprovados 25 projetos de lei,
� di maioria sem necessidade de ser
. di,

I preciada durante o recesso, em
nttt -

d I A •

nçao are evancia, como o que
ermitiu à Secretaria de Saúde

parabólica e acessórios, e o que
autorizou o Executivo a permutar
terrenos. O que se percebe é que,

independente de posições políticas
ideológica, nenhum dos vereadores
mostrou-se contrário à convocação
extraordinária, muito embora

alguns reconhe�eram o excesso.

N a sessão de ontem, foram

aprovados, entre outros, o projeto
que destina R$ 2,1 mil mensais à
AMA (Associação de Amigos do
Autista), para custear o transporte
dos alunos que freqüentam a escola

especial, a partir de agosto. O que

garante R$ 57 mil ao transporte
escolar e a emenda que propõe à

Câmara de Vereadores a avaliação
do convênio que possibilitará ao

Executivo ceder ao servidor a

outras entidades públicas.
Na próxima segunda-feira, dia

2, às 19h15, a Câmara retoma as

sessões ordinárias.

Comunicado016

lPW �STADODESANT;CATARINA/ POOERJUDIClÁRIO)e� RornarcadeJaraguádosul/1' Vara Cível
iv� J

uaGuilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova,- CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC

EUI1(a}de Direito: Márcio Renê Rocha

E�nVã(O} Judicial: Claúdia Jenichen Janssen
Es
ITALDE CITAÇAO - RITO ORDINÁRIO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

A
PeCie e Número do Processo: Anulação/Cancelamento de Protesto, 036.02.000603-4
Utor'N

R'
. ereu Naimburg .

c�U:Josel Carrocerias e Equipamentos Industriais Ltdai; ando(a}(s}: Réu: Josel Carrocerias e Equipamentos Industriais Ltda, atualmente em lugarCena e não sabido.

Par'
ou '�ternnédio do presente, ais} pessoas(s) acima identificada(s}, atualmente em local incerto

sá: epnaosabido, fica(m} ciente(s} de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo

co,grafado,bem como CITADA(S) para responder(em} à ação, querendo, em ls(quinze) dias,
pr�tadosdo transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NCIA: Não sendo contestada a ação no

""tIO marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na
"'ça0 in' .

I (ete .

ICla art. 285,c/c art. 319do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
na/ceifaS, foi expedido o presente edital o qual será afixado no local de costume e publicado

arma da lei. Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 16 de Abril de 2003.

MÁRCIO RENÊ ROmA
JUIZ DE DIREITO

POLíTICA

...Salário
O salário interrompeu a trajeto-

I

ria de queda. Na região metro

politana de São Paulo, o salário
médio subiu de R$ 944,00 em

abril para R$ 975,00 em maio,
um avanço de 3,2%.
Na mesma comparação, 'o .

rendimento médio real subiu

1,9%, passando para R$
1.038,00.
Na avaliação de especialistas de
mercado, os números reforçam (

o crescimento consolidado ,da
economia do país.

"',Troco
A Líder do PT no Senado, Ideli Salvati,
não perdeu a oportunidade para dar
uma cutucada no colega Arthur

Virgílio, líder do PSDB na Casa e um

dos maiores críticos do governo Lula.

Após a divulgação, pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística),
dos dados que apontam crescimento
de 20% na produção industrial no

Amazonas, terra do tucano, sugeriu:"Já
que ele (Virgílio) faz requerimento de

informações sobre tudo, por que agora
não comenta esse crescimento';
alfinetou.

INÉDITO

Justiça Eleitoral proíbe
bebida alcoólica em comícios

POR FÁBIANE RIBAS

....Acordo firmado
entre coligações
busca reduzir as
costumeiras brigas

C}

GUARAMIRIM

Representantes cJi= partidos
políticos de Guaramirim,
Schroeder e Massaranduba
assinaram termo de compromisso
com a Justiça Eleitoral, onde se

comprometeram em não permitir
a distribuição e venda de bebida
alcoólica em comícios. A decisão
inédita em Santa Catarina foi
oficializada ontem à tarde, no
cartório eleitoral. Além dessa

determinação, as coligações
aceitaram a proposta do TRE

(Tribunal Regional Eleitoral) e, a
exemplo de Jaraguá do Sul e

Corupá, não vão utilizar placas em
postes, pontes e viadutos para o

marketing de campanha.
Na opinião da juíza da 60ª

Zona Eleitoral, Karen Francis

Schubert, o acordo firmado
demonstra evolução no processo
eleitoral e conscientização dos

políticos, "A intenção é fazer as

pessoas comparecerem aos

comícios para ouvir as propostas
'das coligações e não para

Políticos assinaram acordo e terão de pagar multa de R$ 1 mil se descumprirem a lei

consumir bebida. Desta forma,
diminuímos as possibilidades de

brigas, rixas, geralmente movidas

pela embriaguez", explica. Outro
fator apontado pela juíza é a

coibição de abuso do poder
econômico. "Com este

entendimento, vamos evitar que
partidos que dispõe de mais

recursos ofereçam 'benefícios' aos
eleitores", argumenta.

A Justiça e as coligações
políticas entenderam que não será

permitida a consumação de
bebidas alcoólicas em reuniões
com mais de 30 pessoas. Ficou
fixada a multa no valor de R$ 1
mil para aqueles que

descumprirem a determinação
legal. "A fiscalização compete a

todos, tanto ao cartório eleitoral,
quanto aos partidos e comunidade

em geral", informa.
MARKETING As

campanhas políticas na

microrregião não vão utilizar

placas em postes, pontes e viadutos
para não poluir visualmente as
cidades. "A decisão foi unânime
e vai beneficiar a todos", garante
a juíza, reforçando que todos têm'
de contribuir com a fiscalização e

denunciar as irregularidades.

Juíza explica aos candidatos o que é permitido ou não na campanha
sorteados entre as três chapas.
"Depois será realizado um rodízio,

a cada 15 dias, para que todos
tenham condições iguais de fazer

Juíza esclarece dúvidas de candidatos sobre propaganda eleitoral
GUARAMIRIM - Na tarde de

segunda-feira, a juíza da 60ª Zona
Eleitoral, Karen Francis Schubert,
presidiu reunião com os candidatos
a prefeito, vice e coordenadores de

campanha para explanar sobre

propaganda eleitoral. Na ocasião,
ela esclareceu dúvidas a respeito do
que é permitido ou não na

divulgação das coligações. No
encontro de ontem, Karen
distribuiu para os políticos as

resoluções dos calendários, com os

prazos a serem cumpridos, e das
normas atribuídas às propagandas.
Outro encontro será agendado,
daqui a 15 dias, para que os

candidatos tenham mais uma

oportunidade para sanar dúvidas.
Apenas uma empresa de

publicidade concedeu outdoors

para as coligações divulgarem os

candidatos às eleições deste ano.

Ao todo, são seis espaços que serão

J
"

/
,

1\

marketing em locais considerados
mais nobres", informa.

No dia 5 de agosto, a juíza fará
a divulgação da ordem das

propagandas eleitorais gratuitas em
TV e rádio, que estão previstas para
começar no dia 17. O primeiro
debate em rádio está agendado
para o dia 7, ao meio-dia, na rádi�
RBN.

A Escola de Fé e Política das

igrejas católicas de Guaramirimjá
agendou os debates políticos entre
os candidatos a prefeito, que serão

transmitidos pela rádio comunitária
da cidade. O primeiro será na

quinta-feira, dia 29, no salão São

José, no Bairro Rio Branco, a partir
das 20 horas. O salão da igreja
católica do Bairro Guamiranga vai
sediar debate no dia 25, também às

20 horas e, o último, será no dia 25
de setembro, na Igreja Matriz
Senhor Born jesus, às 12h30. ·'U,
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Lojistas do centro satisfeitos
com o volume de vendas

B

f! ]ARAGUÁ00 SUL - Gerentes de
:> lojas de eletrodomésticos emóveis do
centro estão satisfeitos comovolume

B de vendas relativo a este mês. Em
2< alguns casos, o aumento chegou a

B 30%, conforme depoimento de Luiz
.: Carlos Bellini, gerente de uma das
B maiores lojas da cidade. De acordo
2. com ele, o que tem atraído o

rr consumidor são as condições
s, pagamento, especialmente a

'0 possibilidade de ampliaronúmero de
parcelas, além de crediátio próptio

B ''Até um tempo atrás, o limite
Ir máximo de parcelar era 12 meses.

2< Agora podemos parcelar em até 18
e vezes. Assim, a prestação fica mais
- baixa emais fácil de serpaga", analisa.
B Ele revelou que a inadimplência na
B loja onde 'trabalha é uma das mais
II baixas do comércio.
o O presidente daCDL (Câmara
,é de Dirigentes Lojistas), Sandro
Moretti disse que omomento atual

_
não está diferente se comparado ao
mes!1l0 período de 2003. Moretti

( enfatiza que o comércio, de ummodo

geral, deve se comportar com cautela
e não ter muitas expectativas em

relação aoDia dos Pais. ''1\ data, este
ano, será comemorada antes do

pagamento, o que atrapalha
c

bastante", avisaopresidente daCDL
c
SegundoMoretti, a expectativa de

:;
vendas é de um aumento de 5%,

� numa avaliação positiva. Comércio do centro da cidade está passando por uma boa fase, segundo depoimento de alguns gerentes

.'
POR MARIA HELENA DE MORAES

:>

:: ..Alguns pontos
B de comércio

.

o registraram aumento

�; de até 30% em julho

� Weg é premiada como destaque
"

: pelo "Anuário Valor 1000"

DÁ ]ARAGUÁOOSUL- AWegfoio
destaque e amaior empresa do setor
de Mecânica na pesquisa realizada
peloAnuárioValor 1000, publicado
pelo Jornal Valor Econômico. A
Pesquisa analisou 27 setores

econômicos apresentados através de
rankings que destacam receitas

líquidas das 1000maiores empresas
do país, as 50 maiores empresas de

� cada região, os 50maiores bancos, as
100maiores seguradoras, alémdas 250
maiores holdíngs.

A avaliação da pesquisa segue
critérios inovadores, como a avaliação
por segmentos individuais de setor,
análise nas fontes geradoras de lucro,
além de avaliar a capacidade de

expansão futura da empresa, baseado
em um exclusivo conceito de

- crescimento sustentável.

ij Algunsdosmotivos que renderam

II aWego destaque de empresa do setor
, deMecânica foram os.investimentos

I
baseados em oito critérios, como

: receita líquida, crescimento
I

.' sustentável, rentabilidade do

patrimônio líquido, margem da
atividade, liquidezcorrente, geração
de valor, cobertura de dívidas e giro
do ativo.

i'

Artistas de rua apostam na
\

sensibilidade do público

fi A Weg é uma empresa
de Jaraguá do Sul e tem

aproximadamente 12 mil
funcionários, sendo 8 mil
em Jaraguá do Sul.

fi A Weg tem a expectativa
de contratar, este ano, mais
1.500 funcionários. O
faturamento do ano

passado foi de
aproximadamente R$ 2

bilhões.

A premiação aconteceu na

segunda-feira desta semana, em São
Paulo. O presidente executivo da

Weg, Décio da Silva recebeu o título
emnome da empresa. Este é o terceiro

prêmio que aWeg recebe em 2004.
Este ano, aWeg já foi escolhida como
uma das melhores empresas para se

trabalhar no Brasil, ficou entre os

melhores empregadores daAmérica
Latina e a semana que vem deve
recebêroprêmio "Maiores eMelhores
do Sul do Brasil", concedido pela
RevistaExpressão e pesquisa realizada
pela FundaçãoGetúlioVargas.

Fabiano Vilela, 21 anos, interpreta a "estátua viva" há quatro anos

]ARAGUÁ DO SUL

Concentração e disciplina corporal.
Esse é o segredo para manter a

imobilidade de acordo coma "estátua
viva" Fabiano Henrique Vilela, que
está em Jaraguá do Sul há uma

semana, chamando a atenção dos

pedestres e motoristas nas esquinas
da cidade.Yilela trabalhaemparceria

,

com o amigo Valdir Bernardino da
Silva há quatro anos e juntos, já
percorreram umacentena de cidades
Ontem eles estavam na esquiha da

RuaProcópio de Oliveira comWalter
Píccoli, mas já estão demal� prontas.
Hoje eles partem em direção a

Blumenau, depois Brusque e na

seqüência, Florianópolis, completando
assim uma turnê porSanta Catarina.
A atividade de artistamambembe, na
avaliação de Vilela, é bastante

sacrificada, mas vale a pena "quando
se fazporamor àarte", resume.Adupla
consegue faturar por dia cerca de R$
60,00, descontando as despesas de
hotel e restaurante.

.. TRANSPAR�NCIA NA ESFERA PÚBLICA +

TRANSPAR�NCIA EMPRESARIAL

Há alguns anos atrás, morei em outra região catarinense onde OI
empresários tinham um comportamento peculiar: quando as éPocal
eram de vacas gordas, havia um silêncio sepulcral sobre o grau de
desenvolvimento e/ou progresso financeiro das empresas. Neste
sentido, a saúde da empresa não necessariamente significava a
saúde de seus funcionários. Entretanto, em épocas de vacas magral,
os gestores principais das organizações reuniam seus funcionáriol
no pátio das empresas e os exortavam a contribuir para a melhora
da situação. E as pessoas contribuiam.
Vindo para o Vale do Itapocu, percebo (Gracie Dia!) que gránde
parte dos empresários divide sucessos e insucessos com o corpode
colaboradores. Em épocas de vacas gordas, há um orgulho diVididO
com a equipe, sob a forma de participação nos lucros Ou
reconhecimentos outros. Da mesma forma, quando há as épocal
de vacas magras, tais como as que vive o país hoje, há mail
honestidade em todos unirem esforços para vencer a crise.
Dizem que a esfera pública sempre segue o que o ambiente
empresarial gera. Não poderia ser diferente com as políticas geradal
através do-qoverno federal. À semelhança dos empresários da regiãa
em que vivi, em épocas boas, ressaltam o que falta para ser atingida,
Em épocas ruins, vivem perdidos numa desesperança, que atinge
os cidadãos minimamente comprometidos com a melhora dai ,

condições de vida do País. I
Em um relatório bastante interessante sobre o crescimento da
economia chilena nos últimos quinze anos, percebia-se que havia
(10 período 198?-2001, o Chile cresceu cerca de 280%, enquanta
países como Argentina cresceu 139% e o Brasil, 137% (menos da
metade do colega chileno). Poderia se creditar isto à sorte, ao fim
do regime ditatorial, à Carochinha, ao fluxo das marés, etc. Mal
pessoalmente, acredito que o que houve foi um comprometimenta
dos empresários - à semelhança do que existe e pode existir mail
no Brasil - e dos governos que sucederam a Pinochet, em pautara
gestão sob critérios de eficiência e eficácia empresarial.
Nao acredito em mudanças de curto prazo. Mas antes que desistama
todos de nos comprometermos com a melhora do país, talvez deva
ficar registrado que os cidadãos estão amadurecendo paraa
democracia, deixando de acreditar em líderes redentores ou

carísmáticos e efetivamente confiando em gestores públice
eficientes, que façam mais e falem menos: com maior transparência.
Temos eleições vindo e é importante que cada cidadão II

conscientize de que o curral eleitoral é coisa que deve ficar parai
trás. À esquerda ou à direita, o que importa é que hajl
comprometimento por parte dos futuros gestores públicos. Menol
conversa e mais ação!

Rodadas de Negócios no Vale do Itapocu
Sob a coordenação do Gerente de Negócios da CAMBRA, AleI

Becker, o Centro Empresarial de Jaraguá do Sul recebeu ernpres
de Santa Catarina, Espanha e Itália, interessadas em abrir canais com

empresas do Vale do Itapocu. Aqueles que participaram do eventa
se impressionaram (Que bom!) com a organização propordonaa
dando feedbacks imediatos, que resultaram em contate

aprofundados e novas oportunidades de negócios. Clararnenter
identifica uma nova geração de empresas trilhando um caminha
novo, porque à semelhança de Itália ou Taiwan, mesmo pequens
seu foco é aprender/negociar no mercado internacional.

Fala Oscar Lenzi, do Grupo Empresarial Prometeo
Na noite magna do I Encontro de Negócios Internacionais, o diretol'
executivo do Grupo Prometeo (que promove as empresas di

província de Trento, na Itália) comentava o fato de que um grupodl
empresários daquele país ficou estupefato ao descobrir no coraçáa
de Sant'a Catarina as sedes da Perdigão e da Sadia, verdadeiral
potências empresariais. O problema é que as rodovias eram o qUI
na Itália seriam chamadas de "estradas de roça': Mais uma vez,51

justifica que os empresários podem crescer "com" ou "apesar dOI'

governos.

Balança Comercial Externa - I -

No acumulado do ano, as vendas ao exterior já somam US$ 47,99l
bilhões, (30,9% acima do mesmo período de 2003). Já as comprai
foram da ordem de US$-31,267 bilhões (23,6% maiores). O salda
comercial acumulado até agora é de US$ 16,726 bilhões, contra Oi

US$ 11,375 bilhões de 2003.

Balança Comercial Externa - II

Vistos em absoluto, os números impressionam; este é o proble�1
Se os olharmos historicamente, veremos que não são mUlla
melhores que há 20 anos atrás. Foi como se tivéssemos crescid�
muito, muito pouco. O que ocorre é que os governos, independenl;
de suas cores, minimizam as crises existentes (em boa parte dosi
e na segunda metade dos 90) e maximizam os resultados positivai

.....

É como parássemos para comemorar o fato de já já estarmos,�:
metade superior do poço, esquecendo de que temos que escala'
totalmente.

.

Randa[ Gomes é professor de Comércio Exterior do Centro universitáriO�
Jaraguá do $ul- UNERJ e Diretor-Executivo da Câmara de Negócios Interna'lon�
- CAMBRA. É um otimista, que acredita que com seriedade e comprometirnen
será possível mudar a imagem do País.
E-mail: randa[@portalcambra.com.br.
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Turismo cresce em Schroeder

sem infra-estrutura adequada
SCHROEDER - o município

recebeu na última quinta-feira uma
excursão de idosos de Curitiba para
visitar os principais pontos turísticos
de Schroeder. Acompanhados do

estagiário da Secretaria de Turismo,
lvanio Laube, os 45 visitantes

'I conheceram desde a figueira
à centenária, na entrada da cidade,

até as propriedades mais distantes,
onde predomina o cultivo do arroz
e banana, base da economia do

o município.
O grupo também verificou o

funcionamento da produção de

peixes no TrutárioArco-íris, visitou
aempresa Banana Brasil, conheceu
aestrutura da Prefeitura e saboreou

o pratos típicos da cozinha alemã.
De acordo com o secretário de

! Turismo, Harildo Konell, o número
II ,

de visitas está se ampliando

gradativamente, agregando renda
ao comércio e às propriedades rurais.
Ressalta que se fosse atender a todos
os pedidos de agendamento de
excursões, o município receberia
turistas semanalmente, o que não

acontece em função da estrutura

da Secretaria, que comporta, além
do turismo, as áreas de educação,
cultura, esporte e lazer. "Faltam
investimentos em infra-estrutura
nos atrativos existentes", afirma.

Konell salienta que Schroeder
tem forte potencial para o

ecoturismo e agroturismo, que já
começam a ser explorados, mas que
necessitam de apoio dos agricultores,
que também devem investir em suas

propriedades, onde se encontram os

principais pontos turísticos do

município como cachoeiras, por
exemplo.

ALEXANDRE BaGO

Ivaniofói contratado para darmais agilidade ao setorde turismo da Secretaria

Ademir Pfiffer, Clemencau do Amaral e Silva e esposa,
Brunilde Mahnke Schrnõckel, Waltraud Hening Tepassé,
Alcioni Macedo Canuto e Franciso Alves em frente a efíge
do senhor Ângelo Piazera, no dia 25 de julho, data de sua

inauguraçãº

GERAL

uma carteirinha de identificação.
A entidade também pretende
aumentar a freqüência das
reuniões e dos eventos. Para o mês
de setembro, já está agendada uma
noite de sopa em local a ser definido

e, em novembro, a casa sediará um
café. Pinter informa, ainda, que no
futuro pretende-se ampliar a

estrutura da sede, que também
deverá integrar a Rota de

Colonização Húngara.
A neta de húngaros Otília

Ersching Nicolini salienta que os

húngaros têm como característica
marcante ser um povo alegre,
receptivo e batalhador. Explica
,que sempre procurou manter as

tradições, principalmente em

relação à culinária. "Me sinto feliz
em saber que a cultura está sendo

passada adiante", comenta.
Além de escritório e área para

encontros, o novo espaço com

aproximadamente 50 metros
quadrados também abriga sala de

dança - com quadros e troféus -

para os ensaios do grupo de dança
Dunántul. Os húngaros formam a

terceira comunidade em

representatividade em Jaraguá do
Sul, com cerca de 200 famílias,
estima-se.

SEDE

Otília Ersching Nicolini faz descerramento da fita inaugural da sede

que cerca de 45 pessoas participam
dos encontros, que não são restritos

aos descendentes. "Estamos abertos

àqueles que se interessam pela
cultura", salienta.

Seminário científico mostra

potencial da pesquisa em JS

Segundo o presidente da

Associação Húngara, Osmar
Pinter, com a nova estrutura deve
aumentar número de associados,
que a partir desse mês receberão

}ARAGUÁ DO SUL - O agricultor
Wando Hamburg, morador da
localidade deRioCerro II, colheu no
últimodia 16 um aipimcom69 quilos,
plantado em sua horta particular.A
raiz ficou exposta durante os três dias
da 20a Kolonistenfest (Festa do

Colono), realizada pela Sociedade

Esportiva eRecreativaAliança entre
os dias 16 e 18 de julho.

Segundo Hamburg, não é a

primeira vez que a lavoura rende

ComunidadeHúngara tem novo

espaço para atividadesda etnia

• Participaram do

seminário os professores
Randal Pereira Gomes,
Cristiane Gascho, Maurício
Valencia Ferreira da Luz,
Paulo Henrique Felicioni,
Victor Alberto Danich,
Marlene Kraus, Suely
Scherer, Marcia Zanievicz
da Silva.

POR CAROLINA TOMASELLI

�Casa de Cultura
deverá integrar
Rota de Colonização
Húngara

}ARAGUÁ DO SUL - A

comunidade húngara passa a

contar com um espaço apropriado
para os, encontros e eventos da
etnia. No sábado, foi inaugurada
a primeira sede social da

associação, localizada na Estrada
Garibaldi, região povoada em

grande parte por descendentes de
imigrantes húngaros. A Casa de
Cultura Húngara exigiu
investimentos da ordem de R$ 5
mil - bancados pela entidade -

'para reformas na estrutura, onde
antes funcionava a Escola

Municipal Raimundo Kaiser,
cedida pela Prefeitura.

Fundada em 1995 para

congregar ts descendentes de

húngaros, a associação até então'

realizava as ativid!ldes no salão de
festas da Igreja Santíssima

Trindade, no Bairro Jaraguá 84. O
tesoureiroOtávioDemarchi afirma

}ARAGUÁ DO SUL - O II
Semente (Seminário de

Socialização da Produção
Científica, Tecnológica e

Artística dos Docentes e

Pesquisadores) daUnerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)
alcançou resultados positivos
para a instituição. O' coor
denador de' Pesquisa Ademir
Valdir dos Santos avalia que a

realização do evento constituiu
uma excelente oportunidade
para acadêmicos e a comunidade
conhecerem as produções
científicas e tecnológicas, em

nível de doutorado e de
mestr�do. Durante dois dias,
oito professores mostraram

atividades desenvolvidas, como
é o caso da Cambra (Câmara de

Negócios Internacionais),
projeto efetivado em parceria
entre a Unerj e a Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul). __
Outros temas também foram

apresentados como o do Núcleo
de Educação a Distância, grupo
de pesquisa em máquinas
elétricas, impactos na qualidade
do curso de Ciências Contábeis

e uma proposta de um método
de ordenamento territorial.
"A qualidade dos trabalhos foi
um dos pontos altos do seminário.
E, recém terminamos a segunda
edição, já estamos pensando na

próxima", assinala o coor

denador. Realizado nos dias 15 e

16 de julho, o II Semente voltou
se à construção de conhe
cimentos e na troca de

experiências de pesquisadores e

docentes, propiciando a criação
de redes de interação, "Através
deste evento, queremos nos

firmar ainda mais como uma

comunidade de pesquisa",
afirma Ademir Valdir dos Santos.

Agricultor colhe aipim de 69

quilos no Rio' Cerro II
variedades com tamanho além do
normal. Ainda na década de 70, o
agricultor apanhou um cacho de
bananas com 60 quilos. Sua horta
também já gerou um aipimcom 18

quilos, uma batata doce de 5 quilose
uma cabeça de repolho de 14 quilos,

Colono desde os sete anos,

Hamburg não sabe o motivo das

espécies crescerem tanto, até porque
não utiliza nenhum adubo em sua

plantação. ''A terra é boa", afirmá.
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CP NOTAS
�DEBATE

Conselhos Tutelares e Municipais se reúnem
Jaraguá do Sul vai sediar, entre os dias 27 e 29 de outubro, o
6° Encontro Estadual dos Conselhos Tutelares e Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente com o objetivo de
discutir e divulgar as garantias dos direitos fundamentais
das crianças e adolescentes, dentro do que lhe é assegurado
pelo Estatuto. Organizado pela Associação Catarinense de
Conselheiros Tutelares, o evento foi apresentado esta

semana aos empresários da Acijs e Apevi pelo presidente
da- Associação, Paulo Wendelino Kons. Com o tema "No

município a q'arant ia dos direitos da criança e do
adolescente" e o lema "Mais ação pela infância'; o 6°
Encontro terá a presença do Ministro do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Patrus Ananias. "A sociedade

organizada precisa engajar-se em favor da infância e

adolescência, protegendo-a e dando condições para que se

tornem boas cidadãs'; salientou Kons.

�CURSO

Cabeleireiros participam de aperfeiçoamento
o Núcleo de Cabeleireiros Profissionais da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul e Associação das

Pequenas e Micro Empresas do Vale do ltapncu promove,
no dia 9 de agosto, aperfeiçoamento técnico sobre as

tendências em penteados e técnicas de escova. O curso

será ministrado pelo cabeleireiro Sérgio Luiz Vieira, que
destacará as inovações em penteados, técnicas de escova,

noções de ergonomia, postura e comportamen1to. O curso

será realizado das 9h às 17 horas, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. Pós-graduado em desenvolvimento de

educadores, graduado em filosofia, maquiador desde 1993,
Vieira é proprietário de salão de beleza e escola em

Florianópolis. O investimento para os associados da Acijs
Apevi e outras Acis é de RS 15,00 e os não-associados, o

valor é RS 40,00. Neste pacote está incluído material,
certificado, com coquetel e, no encerramento, sorteio de
brindes.

�PROGRAMA

Bota Fora na Ilha da Figueira
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul realiza neste

sábado, dia 31, das 8 às 11 horas, no bairro Ilha da Figueira,
compreendendo também o Morro do Boa Vista, Nosso Bairro
Bota Fora. O objetivo é acabar com fontes de proliferação
de ratos, baratas, cobras, mosquitos e outros tipos de insetos.
Para tanto, a população do bairro deve descartar tudo aquilo
que não está mais utilizando, como papéis, latas, madeiras,
pneus, vidros, plásticos, metais entre outros materiais. Basta

separar e levar nas caçambas que estarão coletando o lixo.
No caso de não haver uma caçamba próxima, é só deixar o
lixo defronte a casa no dia da coleta.

�CULTURA

Stammtisch será neste sábado
o calçadão da Marechal, em Jaraguá do Sul será pela segunda
vez o pafco do Stammtisch. De origem alemã, a festa que
acontece anualmente tem como principal objetivo reunir
nas ruas da cidade grupos de amigos para um dia lazer e

confraternização, além de comer, beber e colocar as

conversas em dia. A idéia de fazer a Starntisch (que significa
cadeira cativa em alemão). foi baseada na festa que ocorre

todos os anos, em Blumenau, onde já virou uma tradição.
Segundo a organização, a expectativa neste ano é conseguir

I atrair um público bem superior ao do ano passado, e criar a

exemplo de Blumenau, uma tradição nas ruas de Jaraguá do
Sul. O sucesso já está garantido, pois todos os espaços já
haviam sido reservados com praticamente um mês de

antecedência, A festa ocorre no Calçadão da Marechal no
d próximo sábado (31). e tem início às 10 horas, e o término
1, programado para as 18 horas.

Falecimentos(
1

. i Faleceu às 4:30 de ontem a senhora Selma Haacke, com idade de 95
( anos.O sepultamento será realizadonoCemitério da Vila Lenzi.

I Faleceu às 4:30 de 26/7 o senhor Sebastião Ernesto da Silva, com
t idade de 75 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila
Lenzi.

a ANS ajuizaram na justiça
Federal medida cautelar prepa
ratória de ação civil pública contra
a Itauseg Saúde, SulAmérica
Saúde e Bradesco Seguros.

O ministro da Saúde,
Humberto Costa, revelou que o

objetivo é estender as liminares que
foram concedidas em dez Estados,
garantindo o teto para os aumentos
dos planos de saúde. A Justiça
paulista concedeu liminares
barrando os reajustes propostos pela
Amil, Itauseg Saúde, Bradesco e

SulAmérica, considerados
abusivos. A Justiça de Pernam

buco, MinasGerais e Rio de Janeiro

}ARAGUÁDO SUL-O ex-gerente
do Correio do Povo entre fevereiro e

junho de 1958, Darci Ferkrüssen,
visitou o jornal na tarde de ontem.
Natural deJoinville,mudou-se coma

família para Jaraguá do Sul, onde
completou os estudos noColégio São
Luís.

S� Ferkrüssen lembra que como
era atuante nas questões políticas foi
convidado a trabalhar no então

semanário, dirigidoporEugênioVictor
Schrnõckel. "Foi um período.
belíssimo", recorda,
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Ex-gerente do Correio doPovo
visita jornal 46 anos depois

POLÊMICA

Governo vai à Justiça contra
reajustes em planos de saúde

.... União definiu em

11,75% o limite
máximo de aumento

dos contratos

BRASÍLIA - O governo federal

prometeu recorrer à Justiça para

impedir as empresas que ad
ministram planos de saúde

reajustem os contratos acima

11,75%, limite estabelecido pela
ANS (Agência Nacional de
Saúde Suplementar). A União e

O economista explica que ficou
pouco tempona empresa, pois queria
voltar para sua teí'ta natal e lá
continuar os estudos. Em vésperas de
aposentadoria, rerkrüssen conta que
atuou pormuitos anos como assessor

da Prefeitura de Joinville e também
em empresas como a FundaçãoTupy.

No jornal, trabalhou na parte
administrativa e também escrevia

artigos políticos e até poesias. "Eu era
entusiasta. Hoje aminha satisfação é
ver o jornal vivo e espero que ele
transcendaminha idade", afirma.

Ferkrüssen trabalhava na parte administrativa e escrevia artigos e poemas

também deram liminar impedindo
reajustes além de 11,75%.

.

Segundo Costa, apesar daANS
ter autuado algumas empresas de
saúde, havia a necessidade de uma
medida emergencial do governo.
Isso porque se o usuário deixasse
de pagar a mensalidade por dois
meses consecutivos, corria o risco
de ter o contrato cancelado
unilateralmente pela operadora. '1'\
medida teve como objetivo evitar
prejuízos à população", justificou,
classificando de "ilegais" e

"abusivos" os reajustes acima de

11,75%. "Queremos preservar os
direitos dos' usuários e garantir o

poder de regulamentação da
ANS", completou.

O ministro lamentou a falta
de entendimento nas ne.

gociações entre a ANS e as

operadoras de planos de saúde
em relação ao reajuste. Ele
afirmou não temer que seja
criada uma disputa judicial em

torno da questão e considerou
legítima a ação do governo, uma
vez que a ANS já está autuando
as empresas.

O Brasil possui 38 milhões de
usuários de planos de saúde-
27% particulares e 73% co'

letivos.

ALEXANDRE BOGO

Na tarde de ontem, um caminhão de Cascavel derruba
os fios da iluminação pública e derruba parte da

estrutura do Posto do Sine, na avenid-a Getúlio Vargas,
O motorista estava manobrando para entregar
mercadorias no Mercado Público quando seu veículo
enganchou nos fios e derrubou ainda uma parte do

prédio, derrubando em cima das bicicletas que,
estavam em frente ao Sine. Ele disse que entrou por
engano na rua e teve que voltar de ré. Foi nessa hora

que o acidente ocorreu. O condutor alegou que as

medidas do caminhão estão dentro das normas
estabelecidas e que os fios é que estão muito baixoS

,
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�OLESC 1

Atletismo e Tênis encerram participação
o atletismo de Jaraguá do Sul encerrou sua participação
na 4" Olesc, em Joaçaba, na manhã de domingo, 25, e

retornou para casa na tarde do mesmo dia levando na

bagagem três medalhas: ouro' e prata na prova de

lançamento do dardo masculino conquistadas,
respectivamente, por Valmir Vargas (54,40 metros) e Carlos

Henrique Egger (42,32 metros); bronze no pentatlo
feminino conseguida por Djessica Barbosa. Na classificação
geral, as meninas jaraguaenses obtiveram a quarta
colocação, enquanto que a equipe dos meninos ficou com

osétimo lugar.Já o tênis de campo foi eliminado na terceira
rodada. No mesmo ônibus em que o atletismo'voltou para
casa, também estava o tênis de campo de Jaraguá do Sul,
que foi e llrnin ad o da 4" Olesc ao perder seus dois
confrontos de sábado: contra Itajaí pela manhã e para
Chapecó à tarde, sendo 2 x O o escore das duas partidas. Os
tenistas Rodrigo D'Aquino Faria e João Guilherme Izidoro
fizeram uma boa estréia na sexta-feira (23/07), vencendo
São Lourenço do Oeste por 2 x O. Mas, na avaliação do
técnico Marcílio Ferreira da Silva, devido à inexperiência
dos jaraguaenses e à superioridade técnica apresentada
por seus adversários, a eliminação nessa fase já era

esperada.

�OLESC 2

Futsal de Schroeder estréia na segunda fase
Depois de se classificar para a segunda fase com uma vitória
e dois empates, o Futsal de Schroeder estreou na tarde de
ontem com derrota na segunda fase. A equipe perdeu para
Chapecó pelo placar de 5 x 3 e agora precisa vencer seus

próximos dois jogos para classificar para a semi-final. Na
tarde de hoje, Schroeder enfrenta Balneário Camboriú e

amanhã pega São Miguel do Oeste. Na primeira fase, o time
empatou em 4 x 4 com Rio dó Sul e em 1 x 1 com Criciúma
e venceu Orleans por 11 x 2. Para o técnico Glauco Behrens
a competição está muito nivelada e todas as equipes têm
chances de chegar ao título.

�OLESC 3

Comissão pune dirigentes
Nem sempre o espírito esportivo prevalece na Olesc, uma
competição para crianças até 16 anos. No domingo, 25, em
julgamento realizado pela Comissão Disciplinar deste
evento, dois técnicos foram punidos com 60 dias de
suspensão. O primeiro foi o técnico de handebol masculino
de Xaxim, Claúdio de Oliveira Brito, ex-atleta olímpico,
professor e também árbitro da Federação da modalidade.
Na partida Jaraguá do Sul 32 x 24 Xaxim, realizada sábado,
no ginásio do Sesi, Brito xingou e ameaçou de agressão o

árbitro Thiago Cascaes dos Santos. A procuradoria aplicou
Por unanimidade suspensão de 60 dias por infraç_ão ao

Artigo 176, Inciso VI. Punição idêntica foi aplicada a Júlio
Cezar Sousa de Jesus, técnico de ginástica olímpica masculina
(modalidade com crianças até 12 anos)' de Balneário Camboriú
que, irritado com uma nota baixa de seu atleta, Geovani Fernandes,
no solo, pediu revisão. Como o pedido foi indeferido pela Comissão
de Arbitragem, Júlio Cezar passou a ofender moralmente os

árbitros. A prova f�i realizada sábado, 24, no ginásio da Escola
Celso Ramos pela manhã e também o técnico foi enquadrado
no Artigo 176, IncisoVI.

POR JULlMAR PrVATTo

.... Secretário estadual
Ronaldo Benedet fez'
ontem, a entrega das
"Cartas Constitutivas"

}ARAGUÁ DO SUL - o salão
nobre da Acijs (Associação
Comercial Industrial de Jaraguá do
Sul) recebeu, na noite de ontem, a
solenidade de entrega das "Cartas
Constitutivas" dos Consegs. Os
bairros jaraguaenses de Nereu

Ramos, Santo Antônio e Barra do
Rio Molha, além da cidade de

Schroeder, receberam a instalação
durante o evento, que contou com

a presença do Secretário estadual de

Segurança Pública e Defesa do

Cidadão, Ronaldo Benedet. "Esse
trabalho procura integrar o trabalho
da polícia com a sociedade. Ele ainda
está começando emSanta Catarina

,
e queremos que ele se torne

referência paJljl o Brasil", comenta o
secretário.

A delegada J'edra Konell
salientou os trabalhos dos Conselhos
de Segurança que já atuam na

cidade, que agora somam 12. "Todos

PREVENÇÃO

CÉSRA JUNKE

Autoridades estiveram presentes na noite de ontem para implantação dos Conselhos de Segurança
estão participando ativamente em
seus bairros e muitos problemas já
foram resolvidos", explica a delegada
que não imaginava que a aceitação
fosse tão grande como está sendo.
''A comunidade nos passa o que é

cabível à Polícia e nós então

intervimos", ressalta. Benedetelogiou
o trabalho doConseg em Jaraguá do
Sul. "Percebi que aqui o trabalho é

exemplar e pode servir de modelo
para Santa Catarina";

Após a solenidade, o secretário
participou de uma reunião com o

Solenidademarca implantação
dosConselhos de Segurança

Garoto de dez anos é promessa
do tênis de Santa Catarina

}ARAGUÁ DO SUL - Karuê
Wiele SeU tem dez anos e pratica
tênis desde os cinco. Disputando
agora a categoria até 12 anos,

começa a viver uma nova fase
no esporte, treinando em Itajaí
com Ivan Cley, técnico que já
foi campeão brasileiro. Tendo o

apoio de urna equipe completa,
Karuê vem se revelando como.

uma das promessas da
modalidade em Santa Catarina.
"Está sendo melhor para eu

treinar com a equipe, pois aqui
não tinha com quem bater bola
e lá encontro garotos da mesma

categoria que a minha",
salienta.

O pai, Hilmar SeU, foi quem
_iniciou o filho no esporte e fala
sobre a importância de estar

treinando em Itajaí. "Lá existe

uma boa estrutura técnica e

física para os atletas. E a equipe
é quem leva os jogadores para as

competições, que tem uma boa
base para o treinamento", explica
Hilmar. Karuê é atual campeão
estadual na categoria até dez
anos e também ganhou o título
da Master. "Outra conquista em

2003 foi a disputa final de uma

etapa do Brasileiro, em Joinville,
em que ele ficou em segundo
lugar", comenta o pai.

Como é a primeira temporada
na categoria 12 anos, Karuê se

prepara para disputar títulos na

categoria_ a partir de 2005. De
acordo com o atleta, ele gosta
de praticar o tênis, mas não fica
o dia inteiro na quadra. "Gosto
de praticar outros esportes, como
basquete e roller", diz. Para este

ALEXANDRE BaGO

Conselho Comunitário Peniten
ciário.O encontro tratou de questôe
como o convênio para o Projet
Âncora, que tem como objetivo
recuperação de apenados e tambén

para o secretário conhecer as idéia
que existem em Jaraguá do Sul.

Equipes de Jaraguá do Sul

disputam 2a fase da Olesc
}ARAGUÁ DO SUL - Depois das

disputas da primeira fase dos esportes
coletivos na Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina) em
Joaçaba, duas equipes de Jaraguá do
Sul garantiram vaga para a segunda
fase.O futsal venceu SãoMiguel do
Oeste por 2 x 1 eXavantina por 7 x 3
e empatou em sete gols comTimbó,
classificando-se emprimeiro lugar do
grupo.

O handebol feminino garantiu a

segunda colocação de seu grupo ao

aplicar 18 x 9 em Rio do Sul. As
meninas jaraguaenses estrearam com

uma derrota para Criciúma por 13 x
11, mas começaram a reagir na
competição a partir de uma vitória
tranqüila de 32 x 12 em cima de
Palma Sola. E o vôlei feminino,
mesmo perdendo para Braço do
Norte (3 x 2), também encerrou a

primeira etapa como vice- líder de sua
chave, uma vez que já havia vencido
os outros dois adversários - Lages e

Blumenau (ambos por 3 x O).
A equipe jaraguaense de

basquete feminino, que já estava

classificada para a segunda fase da
4ª Olesc, fechou invicta sua

participação na primeira etapa ao

derrotar Florianópolis pelo placar
de 74 x 25, em partida disputada
no final da tarde de segunda-feira.
Com este desempenho, a equipe
comandada por Júlio Patrício e

Vivian Campos, garantiu a

liderança de seu grupo e volta a

jogar hoje. São José e Itajaí são os

próximos adversários de Jaraguá do
Sul no basquete feminino.

Em jogos realizados na tarde de
segunda-feira, 26, Jaraguá do Sul
conseguiu dois ótimos resultados

Karuê é uma das grandes
promessas do tênis catarinense

ano, ele está conseguindo
conciliar o esporte com os

estudos, mas para o ano que vem,
ele não sabe se� isso vai ser

possível. "A previsão é disputar
mais competições em 2005, e será
mais difícil de manter os

estudos", comenta. Segundo o

pai, eles estão trabalhando para
um objetivo específico. "A idéia
é de que o Karuê já esteja
disputando torneios profissionais
com 15 ou 16 anos", conclui
Hilmar.

)

'. A maior surpresa da
Olesc foi a desclassificação
da forte equipe .de vôlei
feminino de Blumenau, até
então cotada como

possível finalista.

• A equipe de futsal

masculino da capital que
participou por força de
decisão judicial, não

.

correspondeu em quadra,
e foi eliminada já na

primeira fase de

classificação.

entre as equipes masculinas qu
iniciaram a segunda fase de sua

modalidades: o handebol derroto
Tubarão pelo placar de 22 x 19

jogou novamente a partir das 8h30
desta terça-feira, quando
enfrentou o time de Itajaí.
basquete passou por SãoMiguel d
Oeste (81 x 57) e volta a compet

.

hoje, quando encara o time d
Criciúma. E o vôlei perdeu de 3 x

para Blumenau, uma derrota j
esperada pelo treinador Benh
Sperotto.
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Oaiane Melo

parabeniza seu

namorado Everton
Kraisc.h pela

passagem do seu

aniversário na última
sexta-feira dia 23

i ANlVlilJ�f:\mAN�ª I·
·23/7·

Quirino Buzzi
Maria Joani C

Albuquerque

·25/7·
Gerci Colle Góis
Tatiane C de Souza
Rafaela G. Pieper
Alessandro Richter
Letícia Suelen Kahn
Jean Carla Grim
Rosilde Seben
Sandra Mara Wagenknecht
Una Wandersee
Elite Maria Longe
Darli Forlim
Flávio R. Narloch
Cristina B. Schroeder
José Joaquim Fernandes

·26/7·
Rafael Azevedo de Jesus
Janaina D. Borchardt
Belisário Luiz de O. Lagedo
Adriano Hostin
Romi S. Soares
Aldete Kanszewski
Anita Picolli
Osni Cardoso Aguiar
Fabiane Vegini
Mariá M. Milan
Adair P. Prior
Dorli M. Krehnke
Geison D. Dalcanale
Sandra R. Scneider

·27/7·
Carlos L. Bertoldi
Glacilda Schramm
Osni C Ferreira
Bertoldo Bartel
Celso Perin
Luciana Grimmeyer
Onivaldo Bennert
Adelina E. Garcia

Nilton Radünzki
Luiz Franza

Rosernary D. Klinkoski
Cláudia A. Menegali
Felipe Langer
Celso Monteiro

·28/7·

Eugênio Maffezzolli
Allan A. Ruysam
Guilherme de S. Oliveira
Andrei M. Ruysam
Edemar de Oliveira Souza
Osni de Andrade
Amarildo Lourenzetti
r

Lúcia Steinmacher
Rose M. Reichert

�29/7·
Valdir José Schwartz
Albertina Francener

Everaldo aparecido Correa
Lucas L. Arnecke
Edinara Keunecke
Ernesto Bendhalk

Rosangela Weiller
Matheus Demarchi
Marilene Ribeiro

Delmar klein

830/7·
lvo Arildo Tomelin

,Quiliano Decker

}ayla M. Demarchi

G,enésio Venturi
Paulo Robson Piontkewicz
Elcidia L. Muller
Ana Karsten
Ivone R. B. Benner

·31/7·
Marcos Siewerdt
Verenita Erschinger
José Vilson Silvestre
Ivonete Papp
Eduardo Garcia

Adolar Berner
Edicler Stringari
Benta Bittencourt
Marcos L. Maestri
Maria A. G. Petters

Cláudio Porath
Gustavo M. da Rosa'

o Grupo Folclórico Sünnros

Volkstanzgruppe deseja
felicidades a Evandro e

Evanize que casaram
neste último sábado

Os filhos Jackson e Gilmara,a nora Tricia e o netoJV1atheus
parabenizam os pais e também avós, Gilmar e Zeunilda

, Ludwichak pelos 29 anos de casados que comemoraram
dia 26

�

O casal Bertoldo e Maria Bartel no dia 8

completaram 60 anos de um feliz matrimônio. A

comemoração ocorreu no domingo dia 11, ao lado dos
4 filhos, 13 netos (uma in memorian) e 14 bisnetos e

demais familiares e amigos, na Igreja Matriz São
Sebastião e após a recepão foi na recreativa da Arweg.
Também no dia 27 ele comemorou 82 anos,

Felicidades!
A mãe,oma e

bisavó Ivani
Pacher

aniversaria no

dia 1/8.
Parabéns e

muitas
felicidades de
TomazWenke

família

.-

.

JI,i"\t'�,,,,i,..��======iI>"..,. _I\�': I' '.,�;l�}f , � ,I tH�, Y
Aniversariou no último sábado, dia 17 a nossa querida
Lori Splitter Mundstock. Felicitações e muitas

alegrias, é o que lhe desejam seu esposo Guido, os
filhos, genro e neto

Completa 19 anos no dia 30, Alim
Patrick de Souza. Parabéns dos

pais Honório e Terezinha

Da esquerda para a direita: professora Ora. Eliane
Maria Kreich, Dr. Sandro Marcelo

Ziembikiewicz, professora Ora. Paula de .

Moura, professora Ora. Nara Denise Capote.
O dentista Sandro Marcelo Ziembikiewicz

concluiu, no último dia 03, o curso de
especialização na Associação Brasileira de
Odontologia (ABO) de Ponta Grossa (PR),

recebendo o título de "Especialista em Radiologia
Odontológica e lmaqinoloqla'após apresentar a
suamonografia sobre"Síndrome deGardner"

Iic

Rozane e Zulmir Giovanella comemoraram Bodas
de Prata no dia 21. Felicidades dos filhos, Humberto,
Lourenzo, Guilherme e dos amigos, Neuza e Clenio
Vargas

FELICIDADES
Trocou idade no último dia 25, Graciela Morsch. Quem deseja
é a sua amiga Viviane Schulz.

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
FILME/HORÁRIO

PARABÉNS
Keli Cristina Buzzi de Góis aniversariou dia 26. Sua mãe Lori,
seu esposo Evandro, a mana Marisa e a sua filha Camila
mandam esta homenagem com muito carinho.

ANIVERSÁRIO
Quero parabenizar Marilene Martins que fez aniversário dia
27 e também para Terezinha Cardoso que faz dia 29.
Felicidades da amiga Denise e do afilhado Mike. Beijos.

.:.APRESENTAÇÃO
Foi brilhante a apresentação dos alunos de canto do professor
Joubert p, Guimarães que aconteceu dia 22 no auditório do CPL
de Jaraguá do Sul. Com participação do Grupo vocal Canto da
Boca também formado pelos alunos que vem se destacando
pelo ótimo trabalho e dedicação. O excelente instrumental ficou
a cargo do professor Darlon M. de Souza é banda.

·:·SOPAS
A Rede Feminina de Combate ao Câncer promove no dia 5/8 a

"Noite das Sopas" no Clube Atlético Baependi, a partir das 18
horas. Convite RS 15,00. Apresentação especial do saxofonista
Jeovanny de Luch.

Garfield: O Filme
13:45 -15:45 -17:30 -19:15 - 21:00

Shrek 2

14:45 - 16:45

A Batalha de Riddick
18:45-21:15

Homem Aranha 2

14:00 - 16:30 - 18:45 - 21 :30
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