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Vicente diz que vai fomentar
o comércio e indústria de JS

• PAGINA 3

• •

Bras eira

de seleções
começa na

segunda
Jaraguá do Sul será sede do Campeonato
Brasileiro da Divisão Especial Infanto-Juvenil de
Seleções. A competição,' que envolve oito

Estados do Brasil, começa na noite da próxima
segunda-feira, com a abertura no Pequeno Teatro
da Scar. Os jogos começam às 14 horas de terça,
no Ginásio da Recreativa da Marisol, com

d·
�

entra a gratuita.
A seleção catarinense conta com dois atletas de
Jaraguá'do Sul: Júnior, campeão sul-americ"
com a seleção brasileiro e Leomar. O técnié8"da
equipe, André Luis Donega, disse que está

confiante na equipe e espera estar entre os quatro
melhores da competição. Êle terá o auxílio do
treinador jaraguaense Benhur Sperotto

Zenathe Silva, 60 anos e há 15

morando em prédio abandonado
• PAGINA 4

VOLEIBOL

PÁGINA 7 Voleibol jaraguaense é um, dos destaques no Estado e sedia a competição nacional

INFORMAÇÃO

Curso informa agricultores
sobre Previdência Social

o chefe substituto da Receita Previdenciária, Cleo
Anacleto, explica importânciada arrecadação previdenciária
durante o curso"A Previdência Social na área rural'prornovido
pelo Senar e Previdência Social ontem, no auditório da Fameg,
em Guaramirim.
O curso será realizado em 18 municípios catarinenses para
discutir os direitos do produtor rural e seus deveres para

, alcançar os benefícios. 8 PÁGINA 5

Vestindo o corpo e

a filma das pessoas

\
'. ,.manso §••

www.marlsolsa.com.br

ESTADUAL

Vieira fala sobre a classificação
do Juvenil da Equipe Malwee

• PAGINA 7

CULTURA

Projeto 'Baú de Histórias" será

apresentado hoje no município
O Sesc apresenta hoje o espetáculo "Flora e Horrorosímba
no Mundo das. Histórias", que integra o Circuito
Catarinense de Narrativas .

• PÁGINA 4

SOLIDARIEDADE

AMA realiza leilão beneficente

para construção de sede própria
II PAGINA 6

NEGÓCIO

I

Reciclagem de papel pode ser

boa opção de emprego e renda
ALEXANDRE BaGO

Empresa de

reciclagem
que atua no

mercado local
há dois anos

tem

atualmente 64

funcionários

.PAGINA 4

• Cotação U$$
Comercial

Compra
2,9984

Venda

29992
Paralelo 3,1000
Turismo
• Co�ação Euro

}:

2,9200

Compra

3,6976

R$: 795,79 (agosto)·CUB

• índices Pontos

___1I_QJLe..s.p....éI 22.06Q 1.36%
Dow Jones 9.972 0,18%
Nasdaq 1.795 0,70%

• Poupança (%) 0,6784

I i
Informática

Delas Rodas
llndustrial

www.duasrodas.com
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fará a comparação entre os

discursos e as ações. As

promessas requentadas
pelos candidatos da situa- .

ção no âmbito municipal
não encontrarão eco na

sociedade, tampouco os

projetos mirabolantes ou

aqueles prome tidos pelos
padrinhos que ainda não

saíram do papel.
Entretanto; seja qual for a

opção escolhida pela oposição
ou pela situação, uma coisa é

certa o resultado das umas de
outubro terá impacto na

política nacional, com reflexo
na disputa presidencial de
2006. Por isso mesmo, o

cidadão, que paga as todas
contas e é o principal
beneficiado ou prejudicado
pelas ações e métodos dos
administradores públicos,
precisa saber diferenciar quem
é quem no processo e distinguir
o discurso da prática. Afinal,
os concorrentes já estão de
olho nas próximas eleições.

.AmauryTeixeira,obstetra que há u'm ano coletou pela primeira vez células-tronco em um bebê,em Jaraguá do Sul.

OPINIAO

do município, do Estado ou

da União - para que possam

interagir com a população.
Apesar da dinâmica da po
lítica, as opiniões e ten

dências ainda são conser

vadoras. Nenhuma altera

ção brusca de rota é bem
vinda. Para a elite, isso é a

personificação do caos.

Sentada no topo da pir â-

:Na corda bamba
apostava todas as fichas na

federalização da campanha.
Todavia, com a retomada do
crescimento econômico,
com a geração recorde de

emprego e da divulgação de
outros números positivos,
voltam a insistir no debate
dos assuntos locais. Por
outro lado, PT e aliados

querem reproduzir o "suces-

.... PT e aliados querem reproduzir o
"sucesso do governo Lula" na campanha
como um dos mais fortes argumentos

m id e social, qualquer
mudança poderá significar
perdas, mesmo que for

apenas de prestígio.
A relação de causa e

efeito é outro ponto que
costuma incomodar os

marketeiros políticos. Nesta
altura do campeonato,

,

� ':r·�· .'
.

IitIALEMANHA
.

·�'�trOqUinO volta ser
,
r: jil�ado por 11/9

III . Um marroquino que vem sendo novamente

I j�lgé!do por suposta ajuda aos responsáveis

I'
Relas atentados de 11 de setembro de 2001

III d).�.)�fi�os Estados Unidos fazia parte do círculo
, f ínti1° de Mohammed Atta, acusado de ser o

Irfj;€( dos seqüestradores, disse uma

té"st�munha. Segundo ela, o grupo sugeriu que
"alg8' precisa ser feito contra a América':
'Sh'âffi1d Nickels, 23 anos, disse à corte estadual

d'e"fLtla<mburgo que Mounir el-Motassadeq, 30,
fàtialparte de um pequeno grupo que foi se
tdmândo cada vez mais radical e falava sobre

er:npi:reender uma guerra santa contra Estados

l:Ji'ticlos e Israel. (AE)

então, é quase um exercício
de adivinhação. No início

do processo político, a

oposição ao governo federal

so do governo Lula" na.

campanha como um dos
mais fortes argumentos.

Oposi tores ao governo
central reforçam a tese da

municipalização dos deba
tes e consideram inúteis as

tentativas' de dirigir o

interesse do eleitorado à

discussão nacional, apostam
que os eleitores preferem os

temas locais. Pode ser, mas

a população, com certeza,

undo I Pessoas & Fatos

.... INDONÉSIA

Mentordeatentados contra
Bali ameaçamatar Bush e Sharon
o mentor dos atentados de 12 de outubro de
2002 contra Bali ameaçou ontem matar o

presidente dos Estados Unidos, George W. Bush,
e o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, se
um dia vier a deixar a prisão. Entretanto, Imam
Samudra foi condenado à morte por sua

participação nas explosões que resultaram na

morte de 202 pessoas e está detido,
As ameaças foram feitas durante a cerimônia na

qual foram reduzidas em dois meses as penas
de seis envolvidos no ataque. A comutação das

sentenças faz parte de um tradicional perdão
para marcar o dia da independência do país, A
sentença de Samudra não foi alterada, (AE)

.... REPÚBLICA DOMINICANA

Latino-americanos aplaudem
"vitória da democracia"
Os dez presidentes e representantes dos

países da América Latina e Caribe, que
participaram ontem de uma reunião na

República Dominicana expressaram, na

declaração de Santo Domingo, "a satisfação
com a maneira pacífica e transparente como

foi realizado o referendo na Venezuela':

No documento, os presidentes felicitam o

povo e as forças políticas venezuelanas e, em

particular, o presidente Hugo Chávez, que se

manteve no poder depois do plebiscito, pelo
que chamaram de "vitória da democracia
venezuelana': (AE)
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questão, entretanto, é o que
fá�tar para conquistar o

âJstil)�o público. Os
candidatos da situação não

podem se apresentar com o

discurso da mudança, afinal
que mudanças são essas, já
qu�\ntegram a adrninis

tr-a:ç�ão? Os da oposição
precisam atingir o ponto

; 11'

�I�r'to para não assustar o

efeitor.
.

V As circunstâncias são

elspecíficas, exigindo de

c:ada candidato e/ou alian

�a uma análise mais criteri

dsa da situação atual - quer

�,��:� FRASES --I----------�---,---------,
I ... �.
('Açredito que as pessoas não têm noção do que pode representar para o futuro a coleta da 'I
ié�lula-tronco que ainda é tímida, mas suas aplicações são inúmeras': \

0.1

'�: ._

'.: 'i �
, :{"Com o início do horário

�,�eitoral gratuito no rádio -

9nFem -, começa efetiva

me_Póte a campanha política.
�':G1Partir de agora, os

ê\'ei�ores serão atingidos
.�:1reíamente pela propagan
da e, aos poucos, serão

�nVdlvidos no processo. As

�s'�'�ssorias sabem que

chegou a hora da verdade,
estão no tudo ou nada. A

.... PARAGUAI

Prefeito de Assunção é
denunciado por negligência
o prefeito de Assunção, Enrique Riera, foi
denunciado ontem na Justiça por delito de

negligência pelo funcionamento sem

permissão do supermercado que se incendiou
no inkio deste mês, causando a morte de mais
de 400 pessoas,
Pedro Marioni, advogado das vítimas, disse que
não apenas denunciou Riera como também o

arquiteto paraguaio Bernardo Ismachoviez

que desenhou centro comercial sem saídas
de emergência. "Meu cliente solicita pena de

prisão, além da indenização correspondente.
Também acusamos os proprietários do

supermercado'; informou Marioni. (AE)

.... VATICANO

Papa viaja dia 5 para
celebar missa em Loreto
Dois dias depois de uma difícil peregrinação a'
Lourdes que levou muitos a questionarem se

o papa João Paulo II ainda tem condições de

viajar, o Vaticano anunciou ontem os detalhes
da próxima viagem do adoecido pontífice.
João Paulo II viaja de helicóptero, em 5 de

setembro, da casa de veraneio em Castel
Gandolfo, nos arredores de Roma, à cidade
italiana de Loreto, que abriga um santuário em

homenagem à Virgem Maria, Lá, João Paulo II
celebra missa de beatificação ao ar livre, Na
semana passada, ele perdeu o equilíbrio e

precisou de ajuda para ser levado até uma

cadeira, (AE)
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�i!,I.Sharon autoriza
construção de casas
Oprimeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
aprovou a construção de mil novas casas em

i.assentamentos judaicos na Cisjordânia, A

I
medida viola um frágil plano de paz que obriga
o E�tado judeu a congelar tais construções,
As�ssores disseram que Israel tem aprovação

: tácita de Washington para as' obras, pois elas

',seriam construídas dentro de assentamentos

Judaicos já existentes e estariam dentro de

I enclaves que Israel pretende manter depois de

'I urrreventual
acordo de paz, As novas casas serão

construídas em quatro grandes blocos de

I assentamentos judaicos na Cisjordânia. (AE)

Programa para o futuro

Luiz Henrique da Silveira*

o último dia 12 de agosto será uma data histórica para o

Meio-Oeste, o Oeste e o Extremo-Oeste. Mas também para
toda Santa Catarina.

Em solenidade realizada no Auditório da Unoesc, em

Joaçaba, lançamos o "Programa de Educação Superior para o

Desenvolvimento Regional".
Trata-se de uma parceria entre o Governo do Estado, a

UNOCHAPECÓ, a UNOESC e a UNC para a formação de
(i quadros de nível superior, de Agentes de Desenvolvimento

Regional, ou seja: uma nova carreira universitária, voltada para
os processos da descentralização, do planejamento,' do
orçamento e da gestão regionalizados.

Previsto para funcionar nos campi de Chapecó, São

Lourenço d'Oeste, Palmitos, Caçador, Canoinhas, Concórdia,
Curitibanos, Campos Novos, Joaçaba, Maravilha, São Miguel
D'Oeste, Videira e Xanxerê, o Programa oferecerá, na sua

arrancada, 736 bolsas para estudantes, a serem selecionados,
com toda rigidez e°critério, pelas próprias universidades
comunitárias.

Mas, o �grama será, progressivamente para todas as 29

micro-regiões� Estado, com expansão já prevista, em 2005,
para a Serra Catarinense. Como está havendo uni grande
interesse das empresas em bancar esse novo tipo de profissional
especializado, é possível que o programa avance e se expanda
mais rapidamente do que o planejado.

Os objetivos são óbvios: preparar jovens de formação
superior à busca de um melhor perfil de desenvolvimento
humano e social; capacitá-los a criar e executar sistemas de
'combate às desigualdades locais e regionais; promover o

desenvolvimento sustentável de cada região; combater o êxodo
das cidades pequenas para as médias e grandes; refrear o êxodo
rural e a litoralízaçãó; realizar diagnósticos micro-regionais;
habilitar-se a ocupar, com melhor desenvoltura, o cargo de

Gerente de Desenvolvimento Regional.
Neste sentido, na ampla e profunda reforma administrativa

que vamos fazer, no, início de 2.005, deixando as(.!\Secretarias
centrais com a concepção, planejamento e controle; e as

Regionais com obras e ações, vamos criar demanda para a

contratação de tais agentes, os melhores dos quais poderão ser

recrutados, já, como estagiários, durante o seu curso.

Nessa mesma reforma administrativa, vamos prever uma

fórmula obrigatória de, no futuro, só poder ser nomeado
Gerente das Secretarias Regionais o profissional habilitado
nesse Programa.

Com uma estrutura única de Instituições Universitárias
microrregionais, nosso Estado oferece uma base, também única,

para a descentralização. Como esses cursos, habilitando
Agentes de Desenvolvimento, nós teremos uma rede, também

.
única, de profissionais voltados para o nosso desenvolvimentO
sustentável, por toda Santa Catarina.

Estão de parabéns os professores Jacó Anderle, Gilberto
Agnolin, Aristides Cimadon e Gaston Bojarski, responsáveis
por essa parceria e pela construção de um futuro econômica e

socialmente mais equilibrado.

*Governador do Estado de Santa Catarina

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

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

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Contradição
A proposta é louvável em todos os

aspectos. Realmente 372

comissionados é muita coisa. E não

vale a desculpa que muitos são

funcionários de carreira, porque são

alçados a cargos superiores com

salários bem maiores.

Todavia, para quem prometeu
"enxugar" a máquina administrativa,
Bertoldi não explicou como vai

proceder em relação ao salário de
R$ 7,5 mil que recebe como vice

prefeito, já que não aparece para
trabalhar desde 2001.

� De touca
A cúpula de uma das coligações que
disputa as eleições em Jaraguá do Sul
ainda não digeriu a touca sofrida. A

aliança tem todos os documentos
necessários para impugnar a candi
datura de um adversário que concorre

à Câmara Municipal, mas deixou passar
o prazo definido pela Justiça Eleitoral

para entrar com o processo.

Agora chora copiosamente. Ainda mais

que o tal candidato a vereador tem tudo
para se eleger e infernizar os adversários
durante a campanha e nos próximos
anos.

�Discurso
Durante a apresentação das propostas
administrativas da coligação"Viva Jaraquá"
na noite de segunda-feira, na Acijs
(ASsociação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), o candidato a prefeito
Moacir Be.rtoldi (PL) prometeu, caso eleito,
reduzir o número de cargos

comissionados.
Disse que o orçamento do município não

pode ficar comprometido com altos

salários e excesso de pessoal dos escalões

superiores. Na avaliação dele, a redução
. poderá significar uma economia mensal

de até R$ 500 mil.

Aliança PSDB/PFL entra com

mais duas ações na Justiça
}ARAGUÁ00SUL-A coligação

"Jaraguáno rumocerto", entrou com
mais duas representações contra a

aliança "[araguá para todos". Ontem
à tarde, o assessor jurídico da chapa
que aponta Vicente Caropreso
(PSDB) como candidato a prefeito,
Leonel Pradi Floriani, encaminhou
ação àJustiçaEleitoral para que seja
avaliado o fato de o deputado e

candidato à majoritária, Dionei da
Silva (PT), pronunciar-se durante

parte do tempo de propaganda
eleitoral gratuita destinada à chapa
proporcional.No entendimento dos
acusadores, a 'invasão' no horário dos
candidatos a vereador garantemais

tempo de pronunciamento ao

cabeça-de-chapa.
, "Queremos saber se a leipermite
�u.e o candidato a prefeito (Se utilize
desse tempo direcionado. à

proporcional. Nós entendemos que
não, jáque o horário eleitoral foi bem
dividido entre candidatos a prefeito

e vereadores", argumenta Floriani.
Outra denúncia efetuada pela

aliança de Caropreso é contra, não

apenas a coligação "[araguá para

todos", mas também àCUT (Central
Única dos Trabalhadores) e à

agência de publicidade Dumke. Na FÁBIANE RIBAS
����=---------------

documentação encaminhada à

Justiça, o assessor jurídico questiona
a legalidade dos outdoors que

divulgam agradecimento ao governo
Lula pela geração de empregos. Ele
fundamenta a representação
enfatizando que a legislação veda aos
agentes públicos, nos trêsmeses CJle
antecedem ao pleito eleitoral,

�ARAGUÁ
DO SUL - O

realização de publicidade de obras, didato a prefeito Vicente
programas, serviços e campanhas dos aropreso (PSDB) garantiu que

órgã�spúblicos federais, estaduais e pretende viabilizar projetos para
rnumcrpais. fomentar os negócios no comércio e

"Apropagandapretende auxíliàr na indústria. Segundo ele, o

.

e fortalecer a candidatura da aliança desenvolvimento econômico é uma
'[araguá para todos', pois �uz o das principais metas contidas no

índice!)e rejeição à candidatura do
. plano de ação, conforme explanação

PT", avalia. realizada ontem à noite, durante
...- ..,.....,. ..",....,,..;:C:::;�S;.;;,ARC;;JU""'N;;,;;:,KES reunião na Acjis (Associação

Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul). Caropreso e o candidato a vice,
Valdir Bordin (PFL), da aliança
"Jaraguá no rumo certo",
apresentaramprojetos e responderam
as perguntas dos empresários
associados da entidade.

Para possibilitar o crescimento

econômico, o tucano disse que

pretende criarum centro de eventos

que comporte a realização de
atividades empresariais e comerciais,
como feiras nacionais e

internacionais. "Desta forma, cria-se
oportunidade de negócios, garante
se a movimentação no comércio e

nos hotéis", explica o assessor de

imprensa da coligação, Fernando
Bond, acrescentando que o turismo
também é um dos focos do governo

....Candidato a prefeito
foi o segundo a

discutir propostas
de governo na Acijs

Assessor jurídico aguarda o posicionamento da justiça eleitoral

Liderança
Competitiva
Prof. Adroaldo lamaison
Dia 24 de agosto de 2004
Horário: 19:30 horas
Local: Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (CEJAS)
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕ.ES
47.275-7010 com Mainara
47 9976-0878 com Valdicir

QUALIDADE NA PRODUTIVIDADE

QUALIDADE PESSOAL

QUALIDADE NAS RELAÇÕES HUMANAS
QUAilDADE NA COMUNICAÇÃO

QUALIDADE NA PROFISSIONALIZAÇÃO
MOTIVAÇÃO E ENTUSIASMO

QUALIDADE DE VIDA

QUALIDADE NA LIDERANÇA

Apoio: Realização

Acuse
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
rNDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SULCORREIO DO POVO

��J,)J9

POLíTICA

� Revide
o assessor Jurídico da aliança
"Jaraguá no rumo certo'; Leonel
Pradi Floriani, disse que se a Justiça
considerar legal o outdoors das
entidades sindicais agradecendo o

governo Lula pela geração de 1,3
milhão de novos empregos este

ano, vai dar margens para as

empresas colocarem outros

agradecendo as obras realizadas

pelo prefeito lrineu Pasold (PSDB).
Pode ser, se existirem motivos justos
para o agradecimento, o plágio é

justificável.

Caropreso apresenta projetos �i,��
ÚJ(,ib

voltados ao comércio e indústrial

DEBATE

�Empré90s
A indústria paulista - a maior do país
- criou 11.756 novos postos de
trabalho com carteira assinada ef11./'9
julho, o resultado é o melhor desde
99. .

j�f1,)

Com uma expansão no nível cTe'3{[
emprego, a Fiesp (Federação dias I,

Indústrias do Estado de São Paulo) J
revisou de 3,5 para 4% a projeçw/!-,
de crescimento para este ano." h

No acumulado do ano, são 41.81lfI:J
novos empregos formais gerados,
2,73% a mais que o registrado der;'
janeiro a julho do ano passado. J.,:'h I)

Caropreso e Bordin explanaram sobre o plano de governo para os empresarios associados � rnU

deCaropreso. "A. intenção é atrair o queestãoembuscade'emprego,sem tenha focado mais a que§fâl:il
turista para [araguá do Sul para que prejudicar a carreiraescolar", informa. empresarial, o assessor de imptétWJi
ele faça compras na cidade", diz. A desburocratização é outra meta lembra que a base dos projefdtc\��

Outro ponto destacado é a incluída no plano de governo da governo são de ações destinicfi�[,a;
capacitação dos jovens, para que aliança. Bond desta.caque a intenção humanização de Jaraguá do Sul :."�11�J29"'J
tenhamqualiflcação para ingressarno é centralizar os serviços de protocolo, preocupação é o cuidado CP%fIg'
mercado de trabalho e contribuam pagamento de impostos numa única pessoas, então, aprimeiramediHffi:
com a renda mensal da família. estrutura para facilitar aos aaplicaçãodemelhoriasnopron,t;ljlt�b
"Buscaremos parcerias com empresários. "É uma questão de corroe.asegunda.serádiscutirpggp
instituições de ensino e iniciariva empreendedorismo", considera. presidente do BNDES a liberaçãi=l®
privadapara profissionalízar as pessoas Embora o discurso deCaropreso verbas para oTransfácil'',com�::;

Empresários perguntam sobre parcerias na região
'Aq ...

campanhas de conscientização �o
trânsito para reduzir os acid�Ç�r',
assegura." �nOJ

}ARAGUÁ 00 SUL - Uma das

principaisperguntas elaboradas pelos
empresários refere-se às parcerias que
os candidatos a prefeito e vice

pretendem firmar com a

administração pública das cidades da
microrregião daArnvali (Associação
dosMunicípios doVale do Itapocu).
Em resposta, Vicente Caropreso
(PSDB) frisou que há necessidade
de tomar decisões urgentes para

garantir qualidade da água e para
colocar em execução o projeto do
aterro sanitário, ainda empacado
devido a questões legais e resistência
de líderes políticos que não aceitam
a área escolhida para a instalação do
CRDR (Centro de Reciclagem e

Destinação deResíduos).
"O lixo é uma das grandes

preocupações. Temos de ver como

está esta questão na justiça e se for
demorar muito, abriremos outra

licitação paragarantir a instalação do
aterro m outra área", argumenta
Caropreso. A qualidade da água foi
mencionada pelo candidato, que
destacou ser assunto pertinente
também às outras administrações.
"Precisamos trabalhar em conjunto
para que possamos contar com água
potável e tratamento de esgoto",
salienta.

Ocandidato a vice, ValdirBordin

(PFL) foi questionado a respeito do
transporte urbano. Ele informou que
o projeto Transfácil está em

andamento e que estão aguardando
a liberação de verbas para investirno
Transfácil. "Vamos pavimentar ruas,
garantir sistema integrado de

transporte coletivo e faremos

FATOS

Jib9rr!
·Caropreso garante quet23 o

vice-prefeito não será uma .. ,
92(.'\

figura decorativa, pois f'
Bordin exercerá

' I)f,)

Si192
devidámente a função
atribuída. .sbu]

sbns

• Candidato a prefeito
frisa a necessidade de
aumentar o número de

vagas em creches da
cidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MARIA HELENA DE MORAES

�Papel, papelão e

plástico são separados
e vendidos para
fábricas no Estado

Ilr
}ARAGUÁ DO SUL - Há pelo

menos 20 anos falar em comprar e

vender materiais recicláveis era

sinônimo de loucura. Com a nova

onda preservacionista, a atividade,
voltada para ecologistas politica
mente corretos, passou a ser exercida

por empreendedores, interessados
em ter um negócio lucrativo e ao

mesmo tempo preserva o meio

ambiente. "A gente acaba gostando
e hojeme dia confesso que não jogo
fora nem um papel de bala", admite
Silvestre Panstein, 48 anos e há 10
no ramo de compra e venda de papel,
papelão e plásticos, materiais que são

comprados na região e vendidos para
empresas de diversosmunicípios de
SantaCatarina.

De acordo com Panstein, suá
empresa comercializa cerca de 450
a 600 toneladas demateriais pormês.
Tem 64 funcionários e há dois anos
instalou-se emjaraguá do Sul, depois
de 10 anos na atividade em empresa
similar emjoinville. "Aprendi tudo o
que é necessário para ter um certo

lucro.Aprimeira coisa émovimentar
grandes quantidades. Caso

contrário, onegócionão vale apena",
ensino o empresário.

Além de gerar emprego e renda,

�.

I�

.' ar c'

OPORTUNIDADE

nde
.A.

es

Empresa de rec·clagem v

até 600 toneladas ao
ALEXANDRE !JOGO

.'

Funcionários da Incopel separam o plástico colorido do transparente ante de prensá-los para serem vendido \.
'4,

o negócio também é considerado

ecologicamente correto. Na

avaliação de Painstein, a cidade de

Jaraguá do Sul é limpa justamente
em função do trabalho realizado

pelos inúmeros catadores que
atualmente atuam na cidade,'
"Sabemos que tem gente que vê

com maus olhos os catadores e

carroceiros,mas, se não fosse por eles,
a cidade não seria limpa do jeito que

Sesc apresenta hoje projeto
. 'Baú de Histórias' em JS

}ARAGUÁ DO SUL - O Sesc,
com o apoio da Unimed Santa
Catarina realizá esta semana

programação especial para as

crianças. Trata-se do projeto Baú
de Histórias Circuito
Catarinense de Narrativas que
traz em seu oitavo circuito o

espetáculo "Flora e Horrorosimba
no Mundo das Histórias",
encenado pelo grupo Faunos, de
[oinville, A peça será apresentada
às 15h30 na Escola Municipal
Ribeirão Molha e às 20 horas, no
Centro Universitário de [araguá
do Sul.

O projeto Baú de Histórias-

III
III

III

• O objetivo do projeto é

dar às sessões de contação
de histórias um caráter de

espetáculo, incentivando o

hábito da leitura e

servindo como

intercâmbio cultural.

• O projeto vem

permitindo que os

espetáculos sejam
apresentados em escolas,
teatros e espaços
alternativos, atingindo o

maior número de

espectadores possíveis.

é", afirma o empresário.
A empresa de Painstein

revende o material para fábricas
as rnaiadiversas. O papel branco,
jornais e revistas são usados para
fazer papel higiênico. Somente
nesta semana, Painsten vendeu
cinco cargas desse tipo de papel.
"O papelmisto é usado para fazer
caixas de sapato, palmilhas de

calçados e caixas de pasta dental.

Já o plástico é usado em indústrias
de calçados", exemplifica o

empresário do papel.
Sem querer entrar em detalhes

quanto ao faturamento ou aos

preços praticados, Painstein
informa que existe muita variação
devido aos inúmeros tipos de papéis
e papelão à disposição. De acordo
com ele, os preços de compra
valiam de R$ 0,15 aR$ 0,25 o quilo

Mulher de 60 anos mora há 15

em prédio abandonado
}ARAGUÁ DO SUL - Zenathe

Dias da Silva tem 60 anos de idade
e há 15 mora em prédio
abandonado naRuaMaxWilhlem,
pertencente à antiga fábrica de
bebidas que também deu origem
ao nome à rua. Ela divide o espaço
com outras pessoas que, por não

terem para onde ir, acabaram

procurando abrigo no velho prédio,
localizado em' frente à extinta

fábrica. Sozinha e desamparada .

desde que o marido morreu, há
mais de 15 anos, Zenathe engrossa
as estatísticas de moradores de rua
de J araguá do Sul e leva ao

.

questionamento sobre a propalada
qualidade de vida do município.

Zenathe contaque tem três filhos,
mas são pobres e não têm condições
de abrigá-la. Para garantir a

sobrevivência do dia-a-dia, conta
com auxílio de Prefeitura, que lhe
fornece cesta básica. "Ás vezes eu

ganho, outras não", comenta

Zenathe. Entre as inúmerasmoradas

que teve depois de perder omarido e

o pouco que tinha, Zenathe recorda
o tempo em que viveu em baixo da

ponte Waldemar Grubba. "Morei
muitos anos na ponte.Aívimpara cá

porque temmais segurança", afirma
Zenathe, que não dispõe de
nenhuma infra-estrutura, como água
e luz. Vive àmercê damiséria, vítima
de suaprópria história.

. ALEXANDRE BaGO

Circuito Catarinense de
Narrativas nasceu no ano de 2002
numa iniciativa pioneira do Sesc
de Santa Catarina. A Unimed

apostou no projeto e vem, desde o

início, apoiando a realização das

apresentações por todo o Estado.
Essa oitava peça prevê 12

apresentações do espetáculo
"Flora e Horrorosimba noMundo
das Histórias", percorrendo um

total de seis cidades de Santa
Catarina. Zenathe Dias Silva ainda gosta de brincar de boneca

_ _ .. __ .. __ _ _. __ _ _ •........ - ._ _ .. _ _-_ _ __ __ ._- __ .. __ . __ ._._------_._--.. _ _---_ - .. __ ..

-----.
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POR RANOAL GOMES

.... POR QUE ACREDITO EM BONS PROFISSIONAIS
. Como comentei há algumas edições, adotei Santa Catarina como o meu
Estado.Hoje, quando me perguntam: 'De onde você é?';eu já respondo:
"Sou catarinense. "Digo isto com orgulho, porque os antepassados da
atual geração abriram caminho numa região que durante seis meses se
vivia num inferno tropical e nos outros seis, quase se morria congelado. E
fizeram dela um exemplo de sucesso econômico e social, num país que
é internacionalmente conhecido pelos deméritos que ostenta. Quando
o Brasil é mencionado, a lembrança é do sol, da sensualidade, da música,
Mas quantos lembrariam do Brasil por histórias de trabalho árduo e de
superação?

Guido Bretzke é presidente da Bretzke Alimentos e um empresário de
sucesso, reconhecido por haver recuperado financeiramente sua empresa,
num caso que se tornou notório em nossa região. Ao invés de
simplesmente recuperá-Ia e deixar que o mundo se organize por si
mesmo, atualmente utiliza o conhecimento adquirido (que não veio de
manuais, de cursos ou de pós-graduações) para trocar idéias com

empresários sobre o que não fazer ao dirigir os rumos de uma organização,

Alessandra Valério é uma acadêmica de Comércio Exterior, a quem
tive o privilégio de orientardurante o seu trabalho final de Curso. Debilitada
por uma doença que a obrigava a ir a Curitiba semanalmente,
posteriormente caiu de uma altura de quatrometros e ficou pàrdalrnents
paralisada. Recusou-se a entregar seu trabalho mais tarde e o' escrevia
deitada numa cama, com o auxílio de uma placa de fórmica. Durante os

40minutos diários que podia se levantar,supervisionava a digitação deste
trabalho. Agora, seguirá seu rumo como uma profissional do mercado,
com novas lutas a travar.

Dulce Mathias, gerente de negócios da Elite Móveis, é uma das

profissionais mais talentosas que conheço no ramo de vendas. Dias atrás,
dando uma palestra noCentro Universitário, ela falava sobre a importância
do atendimento. Falava que quando um cliente entra em sua loja, o
mínimo que ele deve ter é um orçamento. Dentre dez outras empresas,

�e escolheu a dela; então, sair sem ao menos saber o que ele deseja é
l .

a go que não é aceito pelos profissionais que trabalham com ela,

Pessoalmente, fezmais quemuitos palestrantes a quem tenho conhecido,
pois mudou vários de meus conceitos sobre venda, através de seu

exemplo de vida.

lun

Charles Zimmermann nasceu em Jaraguá do.Sul e é traderde uma

�mpresa local, na área metal-mecânica. Vendeu seus bens para passar

cer-;'ô de nove meses viajando o mundo. Iniciou viagem pela Holanda, foi
à GI'Lja e de lá à Turquia, Irã, Iraque, índia, China,Vietnam, Camboja, Laos
e irá à Tailândia e de lá à ÁflÓ:a.Quando na China, fez o seguinte relato: 'O

viajante na China é visto como um cifrão, ou seja, um meio de ganhar
dinheiro. Se você agrega dinheiro a eles, com certeza será bem tratado.
São pessoas eX�'!1amente capitalistas. Isso me fez refletir sobre a

necessidade de acr(!f]itare ter féemalgo que dê satisfação, poJs onde vi

que há fé e crença, aspessoas sãomais humanas e fraternas."
Divido isto com cada um de vocês, que lê esta coluna; para refletir sobre
o fato de que a vida. é feita de histórias de superação e luta. Para uma

empresa interessada em conhecer os caminhos do comércio exterior,
não é preciso apenas um mar de números, de dados e de documentos
burocráticos. As empresas são constituídas por pessoas e as pessoas são

vivas. Isto é fato; o resto são rótulos.
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ENCOMEX
O 820• Encomex é um encontro itinerante que visa capacitar empresas
interessadas no comércio exterior e que ocorrerá amanhã, no Grande
Hotel Blumenau. Esperávamos ter 120 empresários e profissionais do'

ramo, mas graças à união dos parceiros, até o momento de fechamento
desta coluna, já haviam 144 inscritos. Como comentei na coluna da

semana passada, é mais uma vez a prova do pensamento comunitário
que predomina na região.' ®

do
COI

Cro

Pre

O VALE DO ITAPOCU COMO REGIÃO EXPORTADORA
Há algum tempo, contatamos uma empresa metal-mecânica, cuja pauta
exportadora saltou' de 3% em 2001 para uma meta de 40% em 2004,

que vem sendo atingida com sucesso. Quando comparados a outras

microrregiões de SC, estamos entre os três primeiros produtores em

metal-mecânicos, têxteis e alimentícios. Mas estamos entre quinto a

sétimos nas mesmas áreas, quando analisado o percentual exportado.
Com a crescente tecnificação das empresas, como nos segurar nos

próximos três anos? Acho difícil.Além de grande produtor, oVale será um

grande exportador.

A

Randal Gomes é Diretor-Executivo da CAMBRA e Professor do Cursa

de Comércio Exterior do Centro Universitário de Jaraguá do Sul. e-mail:
randal@portalcambra.com.br

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE:Codejas-Cia, Desenv.Jaraguá Sul S/A
CONTRATADO: SESI SERViÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA

rflOBJETO: Consultoria técnica para elaboração, manutenção e emissão do pe I

Profissiográfico Previdenciário-PPP
PRAZO:01 (um)ano
VALOR: RS 1,79 por empregado cadastrado,mensalmente.
Foro: Jaraguá do sul, se.
Data assinatura: 01 de agosto de 2004

Signatários: Carlos Joeky Engel, Izabel Cristina Freitas Seleme
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CURSO

Agricultores conhecem direitos'
e deveres da Previdência Social
CAROLINA TOMASELLI

�Palestras trataram de

educação, arrecadação
e benefícios

previdenciários

GUARAMIRIM � Mais de 50

produtores rurais, contabilistas,
agroindustriais, cooperativistas,
sindicalistas e interessados participa
ram do curso ''A_ Previdência Social
na área rural", promovido peloSenar
(ServiçoNacional deAprendizagem
Rural) e Previdência Social ontem,
no auditório da Fameg (Faculdades
Metropolitanas deGuararnirirn) . O
curso integra o Projeto "Cidadania
Rural", que visa disseminar as

informações pertinentes 'à
arrecadação e benefícios.
previdenciários a pessoas ligadas ao

meio rural.
Pela manhã, técnicos da

lrevidência relataram as atividades

"Preservar é Amar", da empresa
desenvolvidas pelo Senar e falaram Juliana considera essencial a atualiza'cao de conhecimentos

Lunelli, que nessa edição tem Sobre /{ucação e arrecadação Segundo o técnico do Senar e "Muitas vezes o produtorvai aobalcão
corno terna a reciclagem. prevk' nciária. As palestras foram coordenador do evento, Emerson da previdência e lhe é negado um

reto radas a' tarde com o terna G d di 11' direit 1
-

tribuiue i oImplantado em 2002 para tentar ava, o curso preten e iscu r os trei o porque e e nao con urue iss

conscientizar a comunidade sobre b» efícios previdenciários e espaço direitos do produtor rural e seus acontecepordesinformação", afuma.
a necessidade de preservar o meio

ara perguntas. deveres para alcançar os benefícios. Gava acrescenta que o setor agricola é
ambiente, o projeto tem c0rn__�if!

.

público alvo especialmente 7/J'estudantes. o Saúde quer aumentar númeroEste ano, o cronograma do

de atendimentos odontológicos

lunos que elaboraram o projeto vencedor, 'Reciclar é Preservar'

logan e logo são escolhidas
ara Programa de Reciclagem
CORUPÁ - Os alunos Luiz

lipe Tomczyk, Munyke Kerllyn
telter, Rafaela Boddenberg e

eidy Stratmann Kanzler, da
scola Municipal de Ensino
undamentalAluísio Carvalho de
hveira, foram os ganhadores do
oncurso para criação de
ogomarca e slogan para o

rograma Municipal de
eciclagem de Lixo de Corupá.
O projeto intitulado "Reciclar

Preservar", assim corno os outros

mscritos, foi apresentado pelos
tudantes no último dia 12, em

reunião na Aciac (Associação
Comercial, Industrial e Agricola de
Corupá). Uma comissão julgadora
avaliou os quesitos criatividade,
relação da imagem com o terna e
o slogan com a imagem, além da
preSentação dos alunos.
Oito grupos de quatro escolas

do município participaram do
eoncurso, que integra o

;ronograma de atividades do
rOjeto de Educação Ambiental
�j--------
Para verea(iõ-;'

- .. --.------- .

AGOSTINHO
Fernando Zimmermann

"Preservar é Amar" começou em

junho, quando 6miLJudantes do
ensino fundamengdomunicípio
e duas escolas de Jaraguá do Sul
receberam a Cartilha do Meio
Ambiente, com orientações e dicas
sobre reciclagem de lixo e

preservação. Um grupo de 390
alunos da oitava série também

participou de atividades na sede da

Lunelli, onde conheceram as

instalações da empresa e sua política
de gestão ambiental.

PROGRAMA - Implantado
no mês de junho pela Prefeitura
com apoio da empresa Lunelli, o
Programa Municipal de

Preservação Ambiental tem como

objetivo planejar e estruturar as

ações ambientais para captação de
recursos em curto, médio e longo
prazo. A meta é reciclar mais de
80% dos resíduos gerados em

Corupá, através da coleta 100%
seletiva. Além da redução do
volume de lixo, o programa

pretende preservar a vida útil do
aterro sanitário controlado, o único
ainda em atividade na

microrregião. Outra intenção do

programa é formalizar uma

associação ou cooperativa para a

toleta de resíduos sólidos, hoje feita
por nove coletadores demateriais
recicláveis autônomos.

FLORIANÓPOLIS - ASecretaria
Estadual da Saúde pretende
aumentar em 100mil o número de
atendimentos odontológicos
especializados por ano em Santa
Catarina. Ameta pode ser obtida

por intermédio dos CEOs (Centros
de Especialidades Odontológicas),
que serão implantados no Estado e

terão financiamento doMinistério
da Saúde.

A expectativa é de que no final
do ano, 11 municípios possam
oferecer os serviços de baixa e

média complexidade de saúde
bucal. Rio do Sul, Lages, Criciúma,
Chapecó, Blumenau, Joinville,
Concórdia, São José, Florianópolis,
Balneário Camboriú e Xanxerê
estão entre as cidades que deverão
solicitar o credenciamento junto ao

Governo Federal para prestar
atendimento em breve. Elas foram
escolhidas pela SES inicialmente

por ser referência em serviços de
saúde e já possuir uma estrutura

básica de três consultórios e

aparelho de Raios- X.

"Esperamos que os gestores
municipais se sensibilizem com a

proposta, pois pretendemos
difundir a assistência odontológica

,J.I

extremamente carente de-

inforrnaçôes. Levantamento realizado
pelaPrevidênciaem20c0mostrouque
de cada 10 trabalhadores rurais do País,
apenas 4 são cobertospelaPrevidência
Social.

Para a funcionária do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Guararnirim, Juliana RosaAnacleto, r

I

o curso será essencial para atualizar '.

conhecimentos, especialmente sobre
(

novas leis e contribuições. Ela salienta
rfl'

que as exigências daPrevidênciaestão" ",
r

aumentando e que essas mudanças.
precisamserrepassadas aos produtores
rurais. "Essa é a função do sindicato",
diz. Guaramirim possui
aproximadamente 700 agricultores,
apenas cerca de 50 deles contribuem
com a Previdência.

Os 57 inscritos receberam
material, almoço e certificado sem

custo. As palestras são resultado de
.'

parceria entre o Senar, INSS, CRCI
SC (Conselho Regional de
Contabilidade em SC), Fecontesc
(Federação dos Contabilistas do
Estado de Santa Catarina), Sescon/
SC (Sindicato das Empresas de

Serviços Contábeis de Santa

Catarina), Faesc (Federação da�
lr�J

Agricultura do Estado de Santa

Catarina) e os Sindicatos Rurais.

7a Expof�ira deve movimentar

R$ 15 milhões em negócios
GUARAMIRIM - Os expositores já

estão se preparan-do para iniciar a
montagem dos estandes no Parque
Municipal de Eventos Perfeito
Manoel de Aguiar para a realização
da 7a Expofeira Agroindustrial de
Guaramirim, que acontece entre os
dias 27 de agosto e 5 de setembro.
Balanço extra-oficial estima que
evento deverá atrair negócios na

ordem de R$ 15 milhões.
Para o presidente da Aciag

(Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de

Guaramirim), Mário Glasenapp,
en tidade promotora da feira,
em parceria com a Prefeitura,
as perspectivas de negócios
poderão ser ainda maiores. "O
montante previsto inclui
negócios em curto e médio
prazo após a feira. S� contarmos

as ações individuais que serão

decorrentes dos acordos
realizados durante os 10 dias,
este valor poderá ser bem
maior", salienta.

A Expofeira reunirá empre
sas dos setores industrial,
comercial,' agrícola e de

prestação de serviços. No

comércio, o empresário Elieser

j[Ji

Litembergher acredita que
criatividade e visualização serão

os aspectos mais fortes para uma

presença marcante. "Temos
uma ótima oportunidade para
mostrar que nosso município
está em igualdade de condições
com qualquer outro. Temos c

uma ampla gama de produtos rn

de ponta, com qualidade [;J'

inquestionável e com valores '1iJ,(j)

acessíveis", afirma. )[181 j

O empresário Aclino Feder ' ;

explica que, além dos negócios 18j,;'

que deverão ser fechados em SE

longo prazo, a indústria ;J'fj<

guaramirense tem a oportuni- -1 (_)

dade de mostrar a qualidade reor.:

daquilo que fabrica e {flj(

proporcionar o aumento da (l 21

auto-estima aos seus colabora- i:'!d.í

dores. "Já há algum tempo tln:'!::::

estamos exportando nossos UG of

produtos e o trabalhador O

guaramirense sente-se privile- -
giado por isso. O slogan da feira
'Guaramirim dá show' é

perfeito, pois desde as primeiras
edições mostramos como se faz
uma feira bem estruturada. O
que os olhos vêem, o coração
bate mais forte", analisa.

• Os CEOs serão divididos

em dois tipos, diferencian
do-se pela quantidade de

equipamentos e de

profissionais.

• O financiamento será

feito pelo Ministério da

Saúde, que repassará os

recursos diretamente

para o Estado ou aos

municípios.

para todas as regiões do Estado.
Muitas pessoas nunca foram ao

dentista por não ter acesso aos

profissionais. Isso prova que o

sistema de saúde está falhando em

algum ponto. Como dentista, quero
contribuir para mudar a situação
da saúde bucal de Santa Catarina",
afirma Cherem.

.

Os CEOs funcionarão em

policlínicas e postos de saúde, e

prestarão serviços de diagnóstico,
periodontia, prótese, cirurgia e

endodontia, além de realizar
atendimentos especializados a

portadores de necessidades

especiais.
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Completa um ano o 10 bebê a

ter a célula-tronco coletada
CELlCE GIRARDI

... Caetana Vieira é a

experiência pioneira
e única em

Jaraguá do Sul

]ARAGUÁOO SUL-No dia 13 de

agosto a pequena Caetana
completou umano de vida. Alémdo
aniversário da filha do casal César
Vieira e Kátia Bruch, a comunidade
científica também comemorou um

ano da primeira experiência em

Jaraguá do Sul de recolhimento de
célula tronco - aCriopreservação.A
experiência foi realizadano hospital
Jaraguá pelo obstetra Amaury do
AmaralTeixeira em parceria com o

laboratório de criobiologia, Cryopmxis,
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro. O material recolhido foi
armazenado, testado e guardadopela
Universidade. A mãe de Caetana
soube da técnica por uma

reportagem, quando estava grávida.
''A. primeira idéia queme passou pela
cabeça para a realização deste

procedimento era a possibilidade de
encontrar curoparominha filha, caso
ela viesse a ter leucemia", relembra.
Só depois é que Kátia percebeu como
a técnica teriabeneficiosmuito além
das que ela imaginava. O cordão
umbilical ensagüentado que durante
novemeses alimentou o bebê, pode
vencer a morte e fazer com que

pacientes comdoenças graves sejam
curados. Isso porque guarda um

liA Criopreservação é um seguro de vida para a vida dela'; afirma Katia

sangue rico em células-tronco -

células jovens com capacidade de se .

transformar em qualquer outra
célula do organismo, como o

neurônio. Através delas pode-se
encontrar cura para males como

diabetes,mal de Parkinson, doenças
cardíacas e degenerativas, câncer,
derrames, doenças do coração,
traumatismos e lesões raqueme
dulares.

Para o casal preservar o cordão
. de um bebê é como fazer um seguro
de vida com cobertura ilimitada.
Porém a experiência ainda não é

acessível para parte da população.
Realizar a coleta e exames posteriores
ao recolhimento do sangue do cordão

umbilical são necessários pelomenos
R$ 5mil e cerca deR$ 400,00 anuais

que são pagos pelo armazenamento
deste sangue no laboratório.Uma vez

qee se tenha colhido uma média de
300 a 600milhões de células-tronco,
elas permanecem guardadas sob 180
negativos ao longo da vida do bebê.

O prazo de validade é
indeterminado. O obstetra ainda
acredita na popularização da

experiência. ''A.credito que as pessoas

não têm noção do que podes
representar para o

futuíO!o.leta
da

célula-tronco que ainda é
' �l. a, mas

suas aplicações sâo inúmeras",
t.

�taca.
DENTES - A cada sem�a,

cientistas encontram um novo u�'R
para células-tronco. Uma das maG
recentes descobertas, feitas por

pesquisadores de Londres, mostra
que é possível desenvolver dentes
a partir deles. Os especialistas
estimam que ainda sejam
necessários 10 anos para que a

técnica sej a empregada
comercialmente em humanos.

Associação Amigos dos Autistas

promove leilão de obras de arte
]'ARAGUÁ DO SUL - A AMA

(Associação de Amigos do Autista)
deJaraguádoSul realizaamanhã leilão
de obras de arte, com o objetivo de
arrecadar recursos para a construção
da sede própria da entidade. Com
entrada gratuita, o leilão acontecerá
na Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul), às 20
horas. Mas a partir das 17 horas, o
público poderá conhecer 3$ obras.
OrganizadopeloEspaço BelasArtes,
de Blumenau, Q evento vai ser

conduzidopelo leiloeirooficialArthur
Henrique Carstens. A presidente da
AMA, Carla Meyer, acredita que o

leilão representará uma importante
ajuda para a entidade que receberá
10% da rendaobtidacom avendadas
obrasde arte.Deacordocomoprojeto
desenvolvido por arquitetos, a área

construída será de 944 metros

quadrados e um custo avaliado em

R$ 650mil. Durante o leilãoo projeto
. danovasedeestarásendoexpostopam
a comunidade.

AAMA pretende intensificar o
atendimento mi comunidade,
dedicando-se a crianças poitadoras da
síndrome através principalmente da
alfabetização e da inclusão social.
Atualmente são atendidos 17
portadores, de 7 a 21 anos,monitorados
por professores capacitados com

supervisão e orientação de equipe

FATOS

• A Associação de Amigos
do Autista atende a 17

portadores da doença de 7

a 21 anos, através de uma

equipe de professores,
psicólogos, terapeutas e

fónoaudióloga.

• Interessados em

auxiliar a entidade

podem ligar para 370

1555.

técnica composta por psicóloga,
terapeuta ocupacional e

fonoaudióloga. Além das atividades
pedagógicas, a entidade oferece artes,
dança, equoterapia, horta, integração
a sociedade, Clube de mães e

voluntariado na confecçãode cartões.
Fundada em 1991, a AMA

atende na rua Expedicionário
Gumercindo da Silva, n. 370, no
Centro, em um prédio cedido pela
AçãoSocial, onde também, funciona
a Creche Constância Piazeira.
Conforme a presidenteCarlaMeyer,
as pessoas interessadas em auxiliar a
entidade podem fazer contato pelo
telefone370-1555.

Sinte substitui ameaça de

greve por dia de protesto
]ARAGUÁ 00 SUL - o Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores da
Educação) substituiu a ameaça de
greve por um dia de protesto e

denúncias.Adecisão saiu durante a

reunião realizada no sábado, dia 14,
entre os professores da rede estadual
e oSinte. Entreos assuntos discutidos
estavam questões relacionadas aos

salários, aglutinação de turmas e a

demissão de professores ACTs
(Admitidos emCaráterTemporário).

O coordenado� do Sinte na

região, SebastiãoCamargo, informou
que embora todos concordem que
asmedidas adotadas pelo secretário
estadual da Educação, JacóAnderle

tenham sido contrárias, a categoria
não entrará em greve. "Mas iremos
determinar um dia estadual de

protesto e de denúncia à população
da nossa situação", esclarece. A
deliberação será levada para discus
sãonoConselho estadualda categoria
em Florianópolis no dia 20 e 21 de

agosto eposteriormente serádíscutida
em assembléia estadual no dia 31 de
agosto. Segundo o Sinte;SC ogover
nadar LuizHenrique daSilveira, afir
mau que não temdinheiro paro con

cederreajuste.Mas propôs a formação
de uma Comissão de Negociação,
que irá se reunirno dia 25, às 9 horas,
naSecretaria daAdministração.

Professores não farão greve, mas um dia de protesto e denúncias

... ENCONTRO

Stammtisch divulga resultado
Além de proporcionar muita diversão e confraternização, a
segunda edição da Stammtisch, realizada no dia 31 de julho
no Calçadão, teve seu caráter filantrópico. Com a realizaçã�
do evento, foram arrecadados quase três mil quilos de
alimentos. Como as entidades assistenciais de Jaràguá do
Sul já haviam sido beneficiadas recentemente com quase
18 toneladas de arroz e feijão, arrecadadas no shaw dos
Titãs, a organização da Stammtisch optou por entregar Os
alimentos para a Secretaria Municipal Elo DesenvolVimento
Social, que repassará para as famílias carentes do município.

"'RESULTADO

Feijoada da Solidariedade
o 'Sábado da Solidariedade', promoção das Lojas e

Supermercados' Breithaupt com apoio do Shopping Center
Breithaupt, realizado no dia 14, destinou RS 9.275,00 para
a Apae, AMA e Novo Amanhã, valor este que correspondeu
a toda a receita dos convites da feijoada vendidos pelas

I

entidades. A feijoada preparada por Gilmar Maurissens,
Rogério Kumling, Odenir Dai-Ri, Gilberto Lombardi e José
Cláudio Branco de Moraes (Tato) foi destaque e contou
também com a animação do grupo musical Cowboys,

... REUNIÃO

Oitavo Encontro Estadual do Empreendedor.
Vinte e seis pessoas, entre coordenadores de núcleos
setoriais e consultores da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul), participam nos dias 20 e 21 de
agosto do 8° Encontro Estadual do Empreendedor. O evento,
organizado pela Facisc (Federação das Associações
Comerciais e Industriais de Santa Catarina) e Sebrae/Se,
acontece na Universidade do Contestado, em Caçador, no

Meio-Oeste Catarinense. Durante dois dias, palestras e

painéis vão destacar assuntos sobre mercados, turismo,
exportação, automotivo, agronegócios, apicultores,
construção civil, vestuário, contabilidade e multi-setoriaLA
Acijs participa do movimento desde o início e é considerada
uma referência no associativismo.

't. _

'':� TRADIÇAO
festa do Aip�:m no Jaraguazinho
Acontece no dia 22, domingo, a Festa do Aipim no Salão

Sant� CrL��m Jaragua�inho, Garibaldi. Na programa�ã�está
previsto a��ço a partir das 11 horas, com pratos tlpicosa
base de aipim. Haverá também churrasco e.strude! AI

atrações ficam por conta de danças folclóricas húngara e

outras atividades. A partir das 15 horas haverá café. A tarde
dançante inicia às 16 horas, com animação da banda Adler's
Band. A entrada é gratuita.

Nota de Agradecimento
Missa de 70 Dia

JoséRocha Neto
A família enlutada de -JOSé Rocha Neto, filho de

Jairo A. Rocha e Silene Zapela, ainda consternada
com seu -falecimento, ocorrido no último dia 13 de

agosto, com idade de 17 anos. Agradece a todas as

pessoas que enviaram flores, coroas, e que
compareceram e acompanharam José até sua última
morada.

Agradecimentos especiais ao Colégio Divina ....

Providência, colegas, parentes e amigos, enfim, todos
que nos apoiaram, direta ou indiretamente nesse

momento difícil.
Convidamos a todos para Missa de 7º dia que

acontece sexta-feira (dia 20 de agosto) às 19h na

Igreja Matriz São Sebastião.

A família

Falecimentos
idaaeFaleceu às 22:15 de 16/8 o senhor Liodoro Rodrigues,COrn Uo

de 75 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério d� C:aeFaleceu às 13:30 de 16/8 o senhor Evaldo Ninow,corn,lda tero.
66 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Martin LU

co�
Faleceu às 2:00 de ontem a senhora LindaVoltoline Barato:tério
idade de 91 anos. O sepultamento será realizado no Cerni

Nereu Ramos.
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VOLEIBOL

Jaraguá do Sul será sede do
Brasileiro Infanto-Juvenil

ESPORTIVAS
)

�VOLEIBOL
Tabela de Jogos doCampeonato Brasileiro

JULlMAR PIVATTO

� Competição começa
na próxima segunda
e reúne oito Estados
do Brasil

}ARAGUÁ DO SUL - Dos dias 23
a 28 de agosto, a região será o foco

principal doVoleibol Infanto-Juvenil
Brasileiro. OCampeonato Brasileiro
de Seleções da Divisão Especial
reúne as oito melhores seleções do
país e será disputado no Ginásioda
Recreativa daM�risol.A cerimônia

de abertura está prevista para as

18h30 da segunda-feira, no Pequeno
Teatro da Scar.

Oito estados estarão nabriga pelo
título, divididos em dois grupos. De
um lado estão São Paulo, Santa I

Catarina, Rio de Janeiro e Paraíba.
Do outro, Rio Grande do Sul,Minas
Gerais, Paraná e Pernambuco. Os

(}jogos começam na terça-feira, às 14
horas, e têm entrada gratuita.

A eção catarinense será

a porAndré Luis Donega, do
o/Blumenau, e terá a supervisão
técnico jaraguaense Benhur

, perotto. "A gente sabe das

Júnior é um dos convocados pelo técnico André Donega para integrar a seleção catarinense

dificuldades que vai enfrentar, mas
acredito na equipe e a nossa

expectativa é estarmos entre os

quatromelhores da competição", diz
Donega.A base daequipe é amesma
do ano passado, onde SantaCatarina

cano com a seleção brasileira, e Leo-"
mar dos Santos. 'Aconvocação veio'
depois de consultarmos os técnicos)
dos clubes catarinenses", informa 01
treinador. A tabela de jogos está ao
lado, na coluna "Esportivas".

conquistou a quarta posição.
Os atletas que compõe a equipe

vêm de várias partes do Estado, e
dois deles são da equipe de Jaraguá
do Sul: José Jorge Souza Santos

Júnior, que foi campeão sul-ameri-

15° Fluminense
° Vitória

17° Atlético (MG)

Copa Duas Rodas de Bicicross
reuniu 150 pilotos no sábado

Juvenil da Malwee classifica-se
em primeiro para a quarta fase,

}ARAGUÁ DO SUL - Com duas
vitórias e uma derrota, o time

Juvenil da Malwee conseguiu a

classificação em primeiro lugar
para a 4a fase do Campeonato
Estadual. Os jogos do returno

aconteceram no último fim-de

semana, no Ginásio Wolfgang
Weege, onde a equipe jaraguaense
venceu a Adiee por 5 x O e o

Concórdia por 2 x 1 e perdeu por 2
x O para Chapecó.

O técnico Renato Vieira diz

que o desempenho fo! dentro do

planejado, já que á equipe
pretendia o primeiro lugar para
trazer o returno para [araguá do

.

Sul. "Na derrota para Chapecó
faltou tranqüilidade na hora de
finalizar e o goleiro adversário
esteve muito bem", comenta. Para
ele, todas as equipes que jogam
contra a Malwee vêm com

motivação maior, até pelo reflexo
que é transmitido pelo time adulto.

AMalwee está agora na chave

N, e disputará o turno do Estadual
nos dias 10 e 11 de setembro na

cidade de Concórdia. Além do
time da casa e dos jaraguaenses
estão no grupo as equipes da

AABB/Chapecó e AD Hering.

�RE5ULTADOS

Municipal de FutsalAdulto Schroeder

�TIRO OLfMPICO
Sarnuel Lopesmantém liderança
o atirador Samuel Lopes (Cosmos/FME) retornou da cidade

�eR�sende - Rtonde estava disputando a VIII Copa General
eônldas Pires Gonçalves. Lopes obteve bons resultados, nesta quefOI a sétima prova do calendário nacional deste ano, terminando a

prova de Carabina Deitado na 2" colocação com 576 pontos,
mantendo_se na liderança do Ranking Nacional na modalidade. Na

;odalidade de Ar Comprimido Lopes marcou 578 pontos, e no

anking Brasileiro de Ar Comprimido Samuel ganhou mais uma

posição, passando agora a ocupar a 5" colocação.

Malwee/Juvenil consegue
trazer o returno da 4" fase para JS

"Essa competição também serve dê

preparação para os Joguinhos
Abertos, que acontecem em São

José. Esse é o nosso foco principal
no momento", informa Vieira. A

competição acontece de 17 a 22
de setembro.

Copa Duas Rodas de Bicicross foi marcada pelas boas disputas
}ARAGUÁ DO SUL - No último Strelow, que sagrou-se campeão

sábado, o ParqueMalwee recebeu geral da categoria boys 8 anos. O
a 2a Etapa da Copa Duas Rodas de evento serviu também de
Bícícross, que reuniu 150 pilotos de preparação para os atletas que irão
todo o Estado. A Equipe participar do Campeonato
Jaraguaense manteve a liderança Brasileiro, nos dias 28 e 29 de agosto
da competição ao conquistar 24 em [oinville.
troféus entre os oito melhores Além de Carlos Miguel, quem
colocados das 29 categorias também estará disputando a etapa
disputadas, além de oito títulos. do Brasileiro serão os jaraguaenses

O destaque ficou por conta de Guilherme Getelína (Behling
Guilherme Getelina, categoria Veículos) e JoyceMoretti (Unerj).
boys 12 anos, que fez uma boa prova Guilherme defende a liderança na
e é um dos líderes da competição. . categoria boys 12 anos, considerada
A Copa Duas Rodas teve também uma das mais difíceis da
um caráter social, já que, com as competição, já que todos os

inscrições, foram arrecadados 140 competidores têm praticamente o
quilos de alimento não perecível. mesmo nível técnico. Joyce

Quem também teve bom compete na categoria elite woman
resultado na competição foi o e corre com a garantia do seu sexto

piloto de Schroeder CarlosMiguel título nacional.

Edital De Convocação
Pelo .

sind' presente Edital, ficam convocados todos os associados do

de
ICato dos Trabalhadores Rurais de Ja.raguá do Sul, em pleno gozo

�Xt seus. direitos Sindicais, a se reunirem em Assembléia Geral

emrao:dlnária, no próximo dia 25 de agosto de 2004, às 13:00 horas,

se/nrneira convocação e caso não haja número legal, haverá uma

Ilie
unda convocação para uma hora após, isto é, às 14:00 horas do

qU�1l10 ?ia e local, com qualquer número de associados presentes, a

Ger
sera realizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto

do dent, 225, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte ordem
Ia:

A· Instauração do Processo Eleitoral;B.
Definição da data da Eleição e dos trabalhos de votação;C· Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 17 de agosto de 2004.

José Boshammer

Presidente
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Curtindo a lua-de-
mel de seus 25 anos

de casados, o casal
Wilson e Lorena

Eggert, passando
pela Europa

I ÂMVffUSJ;\Rl&�nm
·12/S·
Maria Balbina V. Ruysam

·15/S·
IIzelore Kohler
Maria Inês Bruns

Patrícia Stinghem
Mauro Augusto Minelli
Irene Demathê

Rodrigo Marquardt
João Henrique Keunecke
Eloi Feustel
Horst Sporrer
Gervásio Brych
Lenir Maria Vieira da Costa

·16/S·
Asta Fischer
Pastor Anildo Wilbert
Adélia Andreatta
Alcir Roque Ribeiro
Dorcília Keunecke
Dietmar Klemms
Pamella Oliveira de Moura

Ademir Roque Popiolek
Elfrida B. Hoffmann

Helga Hanemann
Vilmar R. Stinghen
Rafael C. Cerpa
Marina Maier
Jéferson R. Schulz
Karin Mizhaelsen
Misael Carlan Schlenert
Andréia Sueli Woladasczyk

·17/S·
Ivanir Scwanz
Ivone Franzner
Amarildo Gadotti
Lauren Beatriz B. Krueger
Antônio R. A. de Goes

Schirley Sandra Wolf
Robson Dorow

Djair Carlos Mayer
Olivia Glawatzki
Lucimara Stein

Mario Cesar Conrado
Antônio da Costa

·1S/S·
Iselda Borchardt
Luis Bolduan
Eduardo Emilio Baade
Tânia Mara Zils
Antônio Bona
Andreza Barcellos
Carla Aparecida Lawin

Aparecida Oliveira Rosa da

Silva
Gisela Marli Stinghen
Gustavo Fuchter

Solange Schewiskowski

Jaqueline Junkes
Walfredo Woladasczyk

·19/S·
Odete Papp Lazzaris

Tiago Rafael Perin
Andréia Regina Dias

Cícero Lopes Padilha

Daguimar L. B.

Zimermmann
João Carlos da Silva
Evenita Siewerdt
Josiane de Souza

Guilherme Manerich
Alexandre dos Santos

Alceu Strelow

·20/S·
Tamara L. Ronchi
Aline Nau
Estefânia Hennemann
Rosane Aparecida Paris
Janete Vicenzi
Iracema Koch Zocatelli
Renato Ruysam
Camila Andressa Ruysam
Valdelino Priebe
Ismar Antônio Schwartz
Júnior
Leridai Boz
Fernanda Becker
Simone Rausis
Artur Dutra
Lauro Vegini
Maurício Bramorski
Janete Cabral de Oliveira
Rosane Krenke
Orlandina Sporrer

Parabéns a Cristiano

Mendonça, que no dia
12 esteve de aniversário.
Quem deseja é o irmão
Gilrnar e família

·21/S·
Cleison Geovani Drews
Antônio Elizeu wust

Reno Karsten
Donilda Grutzmacher

Sidney Carlos Buchmann
Bruno Moretti
Rafael Gonçalves
Régia Fadul

Egon Urban

completou 66 anos no

dia 16. Parabéns e
muitas felicidades, dos

Completando idade nova hoje
dia 18, Jaqueline Junkes.

Felicitações do; pais

Luiz Henrique Ortiz colou grau
em Direito pela Furb na última

sexta-feira, dia 6

vPARABÉNS I

Nelson João Zoz aniversariou ontem dia 17. Parabéns dOI

familiares.
A Real Equipamentos Industriais uma
empresa especializada e estruturada

para o Comércio Internacional,
desenvolvendo processos em linha de

pintura, esteve presente o Diretor
Presidente Mauro Luiz Salvador e
sua equipe na FIQ 2004 em

Arapongas-PR

.:. FELICIDADES
Aniversaria hoje, dia 18, Olívia (Preta) Schliting. Parabénl�
muitas felicidade� das amigas, clientes e do Jornal Correio
do Povo. (�

·:·ANIVERSÁRIO
Janice da Silva Sasse trocou idade no último dia 8/8.
Parabéns e felicidades de Jonas, Cristiane e filhos.

FESTA
Tradicional Festa do aipim no Salão Santa Cruz em

,

Jaraguazinho(Garibaldi), neste domingo dia 22. Have.ra.
almoço à partir das 11 horas com pratos típicos de AIPllll'i
não faltando o churrasco e o strudel. Atrações: apresenta�
de danças folclóricas húngaras, café e tarde dan�ante �oinício as 16 horas com animação da Banda Adlers Ban

(entrada franca).

Quarta e Quinta-Feira

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

Eu, Rôbo
14:15 - 16:30 - 19:00 - 21:15

À frente Elsio e Rose (Representantes
do Consórcio União), na 2a Stammtich,
com seus amigos da"A turma da baba':

...
Valeu turma! Até a próxima ...

Na foto a formanda em Psicologia da Furb
e aniversariante de ontem Janaína

.z"""",,,",__' Kreutzfeldt, ao seu lado está seu

namorado também Psicólogo Marlon
Mattedi e seu cunhado, colaborador do
Depto.Marketing daWAU,Mauro
Cristiano Mattedi

D
Diários de Motocicleta

2 14:00 - 16:30 - 19:00 - 21:30

Garfield: O Filme
14:00 - 15:40 - 17:15

c

3 DCazuza: O Tempo Não Pára
19:00 - 21 :00
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