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Caropreso vai buscar RS 43 mi
para implantação doTransfáciI

- PAGINA 3

Inês Fernandes lembra que café

.do Jacu-açu estará na Expofeira
- PÁGINA 5

SOLUÇÃO

Consórcio
CtSAR JUNKES

das águas
será criado
em 2005
Os problemas de abastecimentos nos municípios da

microrregião do Itapocu (Corupá, Guaramirim,
Jaraguá do Sul, Massaranduba e Schroeder) pode
ser resolvidos com a criação de" um consórcio, que
neve ser implantado ano que vem, segundo
estimativa do diretor administrativo do Samae de

Jaraguá do Sul, Nelson Klitzke. O consórcio será

anministrado pelo Samae. Fim 'dos problemas de
aoastecimento e preços de tarifas mais baixos são os

principais argumentos para a mudanças.Ern breve,
os prefeitos da microrregião serão recebidos em

audiência pelo governador do Estado para discutirem
as formas legais da desvinculação da Casan.

Samae vai
administrar o

Consórcio das águas

ABERTURA

Jaraguá do Sul recebe elite
do vo�eibo� ]nfan1t� - Juvenil
As oito melhores seleções do Brasil de voleibol
Infanto-Juvenil começaram ontem a disputa pelo título
do Campeonato-Nacional. As equipes estão divididas em

duas chaves. Na primeira estão São Paulo, Santa Catarina,
Rio de Janeiro e Paraíba. Na outra, Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Paraná e Pernambuco.
A seleção catarlnense, treinada por André Doneqa, conta
com dois atletas da equipe jaraquaense: José Jorge Souza

SantosJunior,quefoi campeão sul-americano com o Brasil,
e Leomar dos Santos. As partidas acontecem no Ginásio

da Recreativa da Marlsol, - PÁGINA 7

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas
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, IImanso s.a:

www.marlsolsa.oom.br

o sanitarista Oliveira orienta
sobre manuseio de alimentos

- PÁGINA 6
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. FISCALIZAÇÃO í"�1
Ecad defende direitos uutorais" �

de músicas em "showmícios".
• PAGINA 3

AGRICULTURA

Massaranduba terá cinco novos

pontos de 'leitura' nos bananais
Monitoramento vai informar momento exato de se faf,er
as pulverizações, evitando a contaminação com a Sigatoka
amarela, negra e o moko da bananeira .

• PAGINA 5

RESISTtNCIA

Wanderlei vence promoção
Studio/Javel e leva o carro

Depois de
15 dias dentro

Cordeiro de
Souza venceu a

prova de
resistência e

ficou com o Fiat
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Contra o lixo na TV
A campanha contra a

Baixaria na TV, promovida
pela Comissão de Direitos

Humanos da Câmara

Federal, é o que se pode
dhamar de uma verdadeira

�ção de cidadania. Afinal,
�s emissoras de televisão

sfbmetem o público a uma

escalada de vulgaridade, de
�iolência e de degradação
da pessoa humana, que

ultrapassa todos os limites
da permissividade. A

pretexto de mostrar o que
esse público quer, arma-se

um desfile daquilo que a

natureza humana tem' de
mais sórdido e abjeto. A
cruzada contra a baixaria
na programação foi encarn

pada pelo Fórum Catar i
nense de Acompanhamento
da Mídia.

Com o tema: "Quem
financia a baixaria é contra

a cidadania", a campanha
pretende conscientizar as

pessoas sobre os malefícios

FRASES

da concentração do poder
nas mãos de meia dúzia de
rede de TV s e valorizar os

direitos humanos na televi
são. A intenção é gerar um

grande movimento nacional

para melhorar o conteúdo
das mensagens e evitar as

cenas gratuitas de sexo,

violência e degradantes.
Até porque, qualquer

Apelar para os preceitos ela
moral e dos bons costumes

é recuar no tempo, mas à

libertinagem é preciso
regras. A defesa elo recurso

ao controle remoto para
mudar o canal a cada vez

que o programa não estiver

de acordo com os padrões
éticos e morais apenas

reforça a opção pela baixa-

.... Os programas do Ratinho, Gugu, João
Kleber e similares são uma afronta à digni
dade humana e um insulto ao bom senso

tentativa de definir padrões
pode ser encarada como

censura ou cerceamento da
liberdade, suscitando a

velha questão de quem tem

o direito de decidir o que
deve ou não ser exibido.

O problema das TVs no

Brasil tem raízes mais

profundas e origem na

concessão, feita por critérios
de compadrio recheada de

corrupção em alguns casos.

ria. O cerne da discussão
está na audiência. Quanto
mais, mais garantia de

.

patrocínios, alvo da campa
nha. O empresário precisa
estar consciente de sua

participação no processo.
As programações das

televisões brasileiras aten

dem a pluralidade cultural
e a 'complexa diversidade
das classes sociais, que vêem
nas TV s uma extensão da
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própria casa. Todavia, os

programas do Ratinho,
Gugu, João Kleber e

similares são uma afronta à

dignidade humana e um

insulto ao bom senso. E os

patrocinadores precisam se

conscientizar que isso faz
muito mal à formação das

crianças e jovens, incluindo
os filhos deles.

O lixo produzido pelas TVs

é resultado da tergiversação de

governos e de órgãos oficiais

responsáveis pelos códigos e

regras de conduta. Aos

governos cabe o dever de

implantar mecanismos que

garantam aos trabalhadores
renda suficiente para suprir
suas necessidades básicas,
entre elas a educação. Assim,'
com certeza, o nível de

exigência será outro. E também
de remover o lixo produzido
pelas televisões. Antes porém,
será preciso remover milhões
de indigentes e de miseráveis

da marginalidade.

i �

I. Osmar Günther, engenheiro civil e especialista em Planejamento Urbano, criticando as coligações que disputam a Prefeitura que
propõem criar o Instituto de Planejamento Urbano na cidade

\
"Não é planejamento urbano que faltà para Jaraguá do Sul, mas conhecimento do que está

itraçado e acima de tudo, implantação. Nisso sim estamos muito atrasados':
.

t"
..

Mundo I Pessoas & Fatos
.... IRAQUE

Itáliamanterá soldados,
apesar de seqüestro
o governo italiano insistiu ontem que manterá
seus soldados no Iraque apesar das exigências
feitas por militantes que seqüestraram o

jornalista italiano Enzo Baldoni, 56 anos, e

exigem que o país europeu anuncie dentro
de 48 horas que retirará todos os seus

militares enviados à nação árabe.
O jornalista foi mostrado em uma

mensagem de vídeo transmitida pelo canal
árabe de notícias AI-Jazira. O grupo
autodenominado Exército Islâmico não

ameaçou claramente matar Baldoni, mas
alertava que não se responsabilizariam pela
segurança dele. (AE)

.... ISRAEL

Retirada de Gaza será
concluído em setembro
o ministro da Defesa de Israel, Shaul Mofaz,
disse ontem que o roteiro do Exército para a

retirada da Faixa de Gaza estará pronto no

próximo mês. O anúncio vem à tona em meio
à forte resistência dentro do partido governista
israelense contra o plaino unilateral do

primeiro-ministro Ariel Sharon.

Os colonos judeus de Gaza denunciam que o

governo já está se preparando para "expulsá
los" de suas casas. O cronograma do programa
de Sharon prevê que a retirada termine antes

do fim de 2005. O governo pretende indenizar
financeiramente os colonos afetados. (AE)

_ CORREIO DO POVO
Díretora/Prcsldcmc. Yvonne Alice Schmõckel

Diretor edltorful/udminletrutlvo. Francisco Alves

.... NEPAL

Rebeldesencerram
cerco a Katmandu
Rebeldes maoístas anunciaram ontem que estão
desmantelando o cerco que isolou Katmandu
do restante do Nepal ao longo da última semana.
Por meio de fax enviado à imprensa, os rebeldes
anunciaram que tomaram a decisão depois de
análise dos pedidos feitos pela comunidade

empresarial, por ativistas de direitos humanos e

nepaleses comuns.

Os rebeldes alertaram que o bloqueio à capital
será apenas suspenso por um mês e recorrerá a

duras retaliações se o governo não libertar

guerrilheiros detidos e não divulgar o paradeiro
de rebeldes desaparecidos. Eles não esclare
ceram quais seriam as ações retaliatórias. (AE)

.... EUA

Kerryacusa Bush de
usarataques pessoais
Ao mesmo tempo em que as listas de best seller
indicavam o sucesso de vendas do livro Unfit for
Command (Inadequado para o Comando) - que

questiona o heroísmo do candidato democrata
durante a Guerra do Vietnã -, o senador John

Kerry acusou a campanha do presidente George
W.Bush de promover ataques pessoais para lançar
u�a cortina de fumaça sobre os problemas do

país, como desemprego, saúde pública e guerra
no Iraque."Não se pode liderar os Estados Unidos

enganando o povo americano; disse Kerry, que
tem se dedicado a defender-se das acusações
de que mentiu sobre suas ações no Vietnã. (AE)

.... IRÃ

Instalações nucleares
Serão protegidas
o Irã anunciou ontem que está produzindo
equipamentos de defesa para proteger seus
cidadãos de eventuais ataques contra suas

instalações nucleares. O ministro da Defesa
Ali Shamkhani disse que as sanções impostas
pelos Estados Unidos obrigaram o Irã a buscar
a auto-suficiência para atender às suas

necessidades de defesa.
"0 Irã produziu equipamentos nucleares de

defesa'; disse o ministro. "Se nossas usinas

nucleares forem atacadas, haverá liberação
de radiação. São necessários equipamentos
especiais para controlar essas coisas';
justificou. (AE)

.... ARGENTINA

Cortemantém prisão
Perpétua de general
Crimes contra a humanidade não prescrevem,
determinou ontem a Suprema Corte de Justiça
da Argentina ao confirmar a pena de prisão
perpétua de um dos assassinos do general
chileno Carlos Prats, morto em Buenos Aires

junto com a mulher em 1974. O veredicto foi
adotado em uma decisão apertada: cinco votos
a três.Terá grande significado como precedente
jurídico em casos contra repressores da ditadura
militar que são acusados de violar os direitos
humanos. A justiça comprovou que Arancibia

Clavel, agente dos serviços de segurança do

Chile, participou do atentado à bomba que
matou Prats e a esposa. (A E)
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Conheço um homem
Leonardo Boff*

,1

O ser humano é sempre a convergência dos opostos,
A ele cabe casar o céu com a terra, o enternecimento
com a firmeza, a poesia com o trabalho. Quanto mais I

opostos alguém consegue articular em sua

personalidade, tanto mais fecundo e humano se revela, ê

Conheço um homem que realizou vastamente esse

propósito inscrito em nossa humanidade.
Por isso .irradia e nos inspira a sermos também mais

humanos.
É irmão e amigo dos pobres e ao mesmo tempo circula

sem constrangimento entre chefes de Estado. Nunca
renunciou à idéia da revolução social mas a uniu à

revolução absoluta feita pela mística. Comprometeu,
se com a libertação concreta dos humilhados e ofendidos
e suportou, no espírito das bem-aventuranças
evangélicas, perseguições e prisões. I

Possui apurada percepção política, mas entende a

política como mediação do Reino, a utopia do Nazareno,
É de uma radsealidade cortant,e e ao mesmo tempo I
mostra-se flexível e dialogante. E disciplinado em tudo
o que faz mas mantém criatividade e leveza nos gestos
e nas palavras.

Possui elevado senso prático mas sabe conjugá-lo com

uma visão espiritual das coisas.
É profundamente 'generoso mas cioso de seus direitos

e dos direitos dos pobres.
É um homem de pensamento mas vive mergulhado

nos movimentos sociais e populares.
É escritor exímio e de altos vôos mas nunca tira os

pés do chão a partir de onde sua cabeça pensa.
Sabe cozinhar como poucos, pois o aprendeu de sua

mãe, mas aprecia cada comida que lhe oferecem. Fez'

se íntimo de Deus a ponto de ter ciúmes Dele mas iss�
não o impede de ter amor e compaixão pelas pessoas, E

um simples e pobre frade dominicano habitando
pequeníssima cela mas seu convento é o qsasto mundo,

Abraçou de corpo e alma o projeto Fome Zero mas

entende seu trabalho como forma de realizar

evangelicamente a multiplicação dos pães e dos péixes,
É um homem do evangelho que assumiu o cuidado de

seu irmão doente não como quem carrega uma cruz

mas como quem antecipa a ressurreição. I

.

É o companheiro, o amigo e o irmão que Deus no;
deu para que a caminhada por esta vida não fosse 50

luta e resistência, mas também celebração de alegria e

de libertação. No dia 25 de agosto completará 60 anOS'

Junto com tantos e tantas', jubilosamente o celebram�S
como companheiro nas tribulações e co_herdeiro a

esperança.

Conheço um homem. Seu nome é Carlos Alberta
Libânio Christo ou simplesmente Frei Betto. Ele reuniU
em si os opostos numa síntese tão feliz que os defeitoS,

que os tem, não nos molestam. Seu nome nos SUSCita

admiração e carinho.
E está entre aqueles dos quais a humanidade e o

cristianismo podem sempre se orgulhar.

*escritor

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

'Iode
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlre�oal
fazer 05 cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

CO

correções ortográficas e gramaticáis necessárias,
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�Lamento
C ndidatoS da coligação "Viva Jaraguá"
aclamaram da reportagem do Correio

re
irnero ddoPava sobre o numero e pessoas que

estiveram no encontro de domingo
divulgados ontem - 500. Segundo os

integrantes da aliança, cerca de 1,5 mil

essaas estiveram na Sociedade Vieirense

�ara a lan�amento do "Plano. 22':
Meação nao passa de uma vaidade boba.

Oque valerá será o número de Votos, né

não? Aliás, conce,ntrações sempre

apresentam três versões: dos

organizadores, da oposição e de

'especialistas':
'

� OSSOS do ofício
Campanha eleitoral é um período que
exige dos candidatos muita disposição
e de alguns cara-de-pau. Gente que

passa o ano inteiro sem cumprimentar
ninguém, freqüentando locais

limitados, vai para os bairros, visita
famílias, participa de festas e tem LER

na mão de tanto cumprimentar os

eleitores.
Às vezes o candidato fica numa

tremenda de saia justa. Sem afinidade

com a comunidade, não conhece as

pessoas, e ai passa pelo constrangi
mento de ser convidado a se retirar.

� Angústia
o horário eleitoral não conseguiu ainda
colocar fogo na disputa em Jaraguá do
Sul. A pouco mais de um mês para as

eleições, os candidatos, principalmente
a prefeito, estão num silêncio

angustiante para os mais empolgados.
Nas rodas políticas, a avaliação é que a

coisa está tão embolada que ninguém
quer se ariscar. A quase certeza do

"empate técnico" é confirmada pelas
pesquisas de intenção de votos

encomendadas pelas alianças. Os

números são conflitantes, quem
encomenda vence.

�Disque denúncia
o comando da Polícia Militar de

Jaraguá do Sul informa que a

corporação dispõe do telefone 190 que

pode ser usado como disque denúncia.
Segundo o capitão Amarildo de Assis;
qualquer pessoa que se sente

ameaçada, perseguida ou tem

conhecimento de ações ilícitas pode
fazer contato com a PM. A identidade
será preservada. Ele lembrou que o

mesmo telefone recebe denúncias
contra policiais. Coisa que muita

gente não sabe ou se sabe não utiliza
com medo de represálias.

�Perigo .�
O secretário-executivo da OEA

(Organização dos Estados Americanos),
Canton Santiago, participa hoje, em São

Paulo, de um encontro que reúne

representantes de 30 países para discutir
os riscos enfrentados pelos defensores

dos direitos humanos em todo o mundo.

Segundo a ONG Justiça Global, no Brasil,
54 de militantes estão sob algum tipo J

de ameaça. A Secretaria Especial de
Direitos Humanos distribuiu a cartilha r

"Manual de auto-proteção" para orientar
e dar dicas aos militantes de como se

defender e se proteger de ameaças.

POLíTICA

cad fiscaliza direito autoral

ue obras musicais em comícios
jARAGUÁ DO SUL - o Ecad

b:ritórioCentral deArrecadação e

'tribuição) está fiscalizado os

'ciospolíticos para detectar se há
rimento daLeiFederal9610/

,Pa_ra a realizaçãodos 'showmícios',
s ,coligações devem entrar em

tatopreviamente coma unidade

earrecadação para passar infor

Iões sobre a forma de utilização
'�llcada música, seja sonorização
'enta!oumúsica ao vivo.OEcad

íaciocadastramento e o cálculo do
r da retribuição autoral. Se os

1 "flisconstatarem a irregularidade,
1 entiqade, com ordem judicial,

�ndeoevento sob pena demulta.
A gerente do Ecad em Santa

utarina, Gisele Luz, informa que os

�OSINHA EVENTOS BENEFICENTES, agradece às famílias e empresas
que ajudaram a realizar o Jantar Dançante DIA DOS PAIS, no dia

07/08/04, na Sociedade Desportista Acarai: !

�elojoaria Seifert
lojas Salfer
Hort e Reimer
Madeireira Flor?da
Stella Calçados
POinter Modas
Panificadora e Confeitaria
Pedacinho do Céu
S"r DarCi Buchmann
Style Cosméticos
AC�dem la de'Dança Alma
GaÚcha
1,99 preço único
Jornal Correio do Povo

Pprograma Viola e Gaitaço
anTIlcadora SpéziaCasa Schmitz
Mercado Araucária
JR Criações
��tel Vale das Pedras
"Iaq

,

ulna Singer
�e.ntro de Beleza Shalon

P
oVeis Rabello
�sto Cidade
BI9 P'
F'

e Calçados
IIgOll'laqCaça p

O : esca' Safari
BotiCário

�eloj .

JUJU
oana e Ótica Avenida

D MOda Baby
CeFspachante Lessmann

, ,c'L
Papelaria Boneca

Farmácia Ana Paula
Prod. Artesanal Tia Bete

Nova Skin
Orlando's Cabeleireiro
Mercado Reimar

Sociedade Desportista Acarai

Ecônomo Gean Gadotti

Graft Mania
Posto Mime

Arte Vidros
Mercearia Buzzi

Água de Cheiro
Multi Ótica Visão

Confeitaria Suprema
Loja Koxixo

Adelar Musical Shaw

Loja Jomar
VM Turismo

Rádio Jaraguá AM

Locutor Valéria Gorges
Secretárias da Rádio Jaraguá:
Juliana e Ani

Repórter Tim Francisco

Repórter Augustinho
1.99 Multi Preços
Profa. Brunilde B. Nichelatti

Foi Homenageado o Sr. Francisco
Malheiro com 83 anos!

A TODOS MUITO OBRIGADA !l!

ROSINHA DO POVO.

PROJETO
J

Caropreso mobilizará políticos
para implantar o'Transfácil'

FABIANE RIBAS

}ARAGUÁ DO SUL - Sistema

integ�o no transporte coletivo é

a principal meta do plano de

governo da aliança "Jaraguá no

rumo, certo", que tem o ex

deputado Vicente Caropreso
(PSDB) como candidato a

prefeito. Caropreso prometeu, caso
vença as eleições, como primeiro
ato, agendar uma reunião com o

diretor do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), Carlos Lessa.
A intenção é viabilizar recursos

para a implantação do Transfácil,
orçado em aproximadamente R$
43 milhões.

O candidato assegura que o

projeto, que foi iniciado em 2001,
está concluído e a aplicação
depende exclusivamente de
trâmites políticos e-m âmbito

municipal e estadual, além de

mobilização da iniciativa privada.
"Como a prefeitura tem

capacidade de endividamento,
basta negociarmos a verba da

instituição financeira", destaca. Ele
explica que, o Transfácil prevê a

pavimentação de 40 quilômetros
de vias públicas, 20 quilômetros de
ciclovia, 120 abrigos de ônibus,

diretórios estaduais dos partidos foram
comunicados sobre a necessidade

respeitar e cumprir com a lei.

"Esperamos que os políticos avisados
emFlorianópolis tenham repassado a
informação para os demais diretórios
distribuídos peloEstado", destaca. Ela
explica que a Lei protege e defende o
artistacontrao uso, abuso edesrespeito
da sociedade em relação à obra, .....Candidato buscará
re�onhecendo ao autor o direito RS 43 milhões do
exclusivo de disposição sobre os usos

das criações.
BNDES para investir

Gisele lembra que a própria no transporte coletivo
população pode fiscalizar e comunicar ()
o Ecad, ligando para

372-2472,371-6448,ou91537424
e falar com os agentes autônomos

AdrianaLimadosSantos ouJoséSinta.

-t
I

)

ALEXANDRE BOGO-j

Caropreso diz que projeto prevê pavimentação em 40 quilômetros de vias públicas
cinco terminais - sendo um

central -, 50 quilômetros de

calçadas, seis pontes e oito mini

estações em bairros. "Uma das

principais vantagens para a

população será o passe único, pois
os usuários terão de pagar apenas
uma passagem, se utilizarem os

terminais", aponta.

Na opinião de Caropreso, o

Transfácil vai garantir o

asfaltamento da vias mais

importantes da cidade, reservando
recursos públicos para pavimen
tação de ruas secundárias, em
bairros, atendendo às reivindica

ções dos munícipes. "Além disso,
se o transporte coletivo for de boa

qualidade e comodidade, as,

pessoas irão usar menos veículos,
descongestionan-do o trânsito da

cidade", ar-gumenta, reforçando
a necessidade de reduzir os índices
de acidentes na cidade. "Também
vamos desenvolver campanhas
para conscientizar motoristas e

pedestres", diz.

Garibaldi. Maristela solicitou ao

14º Batalhão da Polícia Militar
mais policiamento nas ruas

Francisco Panstein e Alberto
Klitzke. Segundo a parlamentar,
os moradores reclamam a falta
de rondas e o aumento da
violência. Em outra indicação,
a vereadora pede a instalação
de redutor de velocidade mi Rua
Pastor Albert Schneider e

implantação de linha de

ônibus, no horário das 4h20 da

manhã, na Rua Oscar
Schneider. A vereadora também
defendeu ações pedagógicas
nas escolas envolvendo as

eleições municipais. "Os

estudantes, mesmo aqueles que
\

Câmara de Vereadores aprova ações na área de saúde pública
}ARAGUÁ DO SUL -- A

Câmara de Vereadores
autorizou o Executivo a ampliar
os serviços de consultas médicas,
enfermagem, exames pré-natal,
planej amento familiar, vaci
nação e higiene bucal, voltados
ao Programa Atenção Básica em
Saúde Pública. A aprovação
ocorreu na sessão ordinária de

segunda-feira, quando foram

apreciados quatro projetos e

cinco indicações.
Quatro indicações foram

feitas pela vereadora Maristela
Menel (PFL) e uma por Lorita
Zanotti Karsten (PMDB), que
solicitou melhorias na rua

Bertha Weege, no Bairro

ainda não votam, precisam
conhecer melhor o processo
eleitoral. Sugiro que nas

próximas eleições, escolas e

cartório eleitoral, em parceria,
promovam ações voltadas ao

pleito", destacou.
O vereador Paulo Flo

riani (PP) disse que em [oinville
as crianças desenvolvem re

dação sobre o tema e

aprendem sobre os partidos e as

eleições. "É uma forma de
ensinar cidadania e democracia
aos alunos", considera.

Antes de finalizar a reunião, o
vereador Lia Tironi (PSDB), pede
a mudança do registro da rua nº
886 para Rua Bruno Stringari.

• Maristela pede a

instalação de redutor de
velocidade na Rua Pastor

Albert Schneider e

implantação de linha de

ônibus, no horário das
4h20 da manhã, na Rua
Oscar Schneider

• O vereador Paulo
Floriani (PP) disse que em

Joinville as crianças
desenvolvem redação
sobre o tema e

aprendem sobre os

partidos e as eleições.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ABASTECIMENTO

Amvali quer aval do governador
para 0/(0 sórcio das águas'

MARIA HELENA DE MORAES

.. Iniciativa tem o

apoio do Ministério
das Cidades e dos

prefeitos da região
-

f'

.; }ARAGUÁ DO SUL - Os prefeitos
<:� -de J araguá do Sul, Corupá,
r:LSchroeder, Corupá e Guaramirim
,(lj querem o aval do governador Luiz
r,bHenrique da Silveira para a

!�. instalação do Consórcio das águas.
( .,0 sistema deve ser administrado
{)pelo Samae (Sistema Autônomo

;r. ,:Municipal de Águas e Esgoto) e,

,,;riJor conseqüência, dispensa o

=,iabastecimento da Casan, que
'ff5somente não abastece Jaraguá do
2fll:SUl.
:'BC Esta semana o presidente da
Amvali (Associação dos

_ J) Municípios do Vale do ltapocu), e
, .prefeito de Schroeder, Osvaldo
"Jurk pediu a interferência da
secretária de Desenvolvimento

, J. Regional, Niura Dernarchi dos
, 58antos para que os prefeitos fossem
jrecebidos em audiência pelo
(;governador do Estado.

O diretor administrativo do

_Samae, Nelson Klitzke acredita

que o consórcio deve acontecer,
mesmo com a reação negativa da
Casan em relação ao assunto. "Os
empresários aqui da região
também são favoráveis à criação
do consórcio e o governador deve
preferir resolver o assunto de forma

�01

I

ALEXANDRE BOGO

Nelson Klitzke afirma que o Samae de Jaraguá do Sul tem condições de administrar o consórcio

amigável, até porque os contratos

com a Casan começam a vencer

a partir do ano que vem", lembra
,

Klirzke.
Na avaliação de Klitzke, os

problemas comuns devem ser

if'Exportações de soja e carnes

'::'devem somar US$ 15 milhões
01

\ r)�
SÃo PAULO - As exportações

if
do agronegócio brasileiro somam

US$ 22,24 bilhões no acumulado
entre janeiro e julho deste ano, o

,,que representa um cr'escirnento
de 37,2% sobre o resultado de

igual período do ano passado,
quando o setor obteve US$
16,21 bilhões com vendas ao

mercado externo. "Os destaques
são os segmentos de soja e de
carnes que, juntos, deverão ser

responsáveis por exportações de
US$ 15 bilhões 110 ano", destaca
o chefe do Departamento de
'Comércio Exterior da

Confederação da Agricultura e

Pecuária' do Brasil, Antonio
Donizeti Beraldo, ao divulgar
semana passada os dados mais

recentes da balança do

agronegócio. Até julho, as

_exportações dos setores de soja
e cames somam US$ 9,9 bilhões,

._

As importações do agronegócio
cresceram timidamente, atingindo
US$ 2,8 bilhões nos sete

primeiras meses deste ano, apenas
3,2% a mais que os US$ 2,7
bilhões de igual período de 2003.

Com base nos resultados
acumulados entre janeiro e

julho, Beraldo calcula que a

balança comercial do

agronegócío encerrará 2004 com

• O algodão é exemplo
de produto que amplia
participação nas

exportações, com US$ 622

milhões com vendas ao

Exterior entre janeiro e

julho deste ano.

• O setor de algodão
aumentou o' volume

exportado, atingindo
198,9 mil toneladas
entre janeiro e julho de
2004, 20,3% a mais que
em 2003,

saldo positivo de US$ 30

bilhões, resultado de exportações
de US$ 35 bilhões e

importações de US$ 5 bilhões.
No ano passado, o agronegócio
obteve superávit de US$ 25,8
bilhões. As exportações do

complexo soja (grão, farelo e

óleo) foram de US$ 6,5 bilhões
entre janeiro e julho de 2004,
47,1% a mais que os US$ 4,4
bilhões de igual período do ano

passado.

resolvidos em conjunto. A partir
desse ponto de vista, estuda-se
ainda a possibilidade de se resolver
o problema do lixo também de
forma conjunta entre os

municípios da microrregião da

Amvali. Segundo Klitzke, entre os

motivos da troca estariam os preços
mais baixos a o fim dos problemas
de abastecimento, que ocorrem

tom grande intensidade em

Schroeder e Corupá.

Prêmio Empreendedores do
Sebrae com inscrições abertas

}ARAGUÁ DO SUL - Até o dia
17 de setembro estão abertas as

inscrições para o Prêmio Talentos
Empreendedores, uma iniciativa
do Sebrae de Santa Catarina, O
articulador regional do órgão,
Donizete Dõger, afirma que, por

enquanto, o número de inscritos

aqui da região não chega a uma

dezena. Para motivar o

empresariado local, Dõger está

divulgando o Prêmio junto aos

Núcleos Setoriais da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul).
"Trata-se de uma ótima

oportunidade para as empresas

divulgarem o seu trabalho",

completa.
O Prêmio completa dez anos

em 2004 e tem por objetivo
estimular e divulgar micro e

pequenas empresas que
transformam idéias em histórias
de sucesso. Ano passado, o

número de inscritos chegou a 520.
A intenção agora é dobrar o

número de inscritos, conforme
salientou B6rger. Micro e

pequenas empresas podem se

inscrever nas categorias Empresa
Rural, Comércio, Indústria,
Serviços e Empresa de Base

Tecnológica.Este ano haverá dois

prêmios destaque: Exportação e

Empresa Cidadã.
ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

Bõrger diz que o prêmio é uma boa oportunidade para as empresas

POR RANDAL GOMES

.... Alguns Desafios Para o

Comércio Exterior Brasileiro

Existem no Brasil cerca de 3,5 milhões de empresas,
Entretanto, quando se fala em comércio exterior,638
empresas são responsáveis por 80% de tudo o que se
exporta, o que caracteriza uma extrema concentração
ainda herança dos tempos de _Delfim Netto com�
Ministro do Planejamento. Se reunirmos todas as
empresas exportadoras brasileiras, chegaremos a um
número de pouco mais de 15 mil empresas, das quais
1,5 mil são catarinenses .

A partir da abertura de mercado do Governo Collor,as
empresas brasileiras se viram num primeiro momento
obrigadas a importar bens de capital - máquinas e

equipamentos - e agora pàssam a se sentir um pouco
mais capacitadas a também atuar neste mercado, Neste
sentido, os sucessivos déficits na balança nos anos 90
podem ter auxiliado o panorama favorável atual. A
medida que o processo foi evoluindo, percebeu-se que
o sistema como um todo era operado por pessoas, e

não havia profissionais capacitados, no número I

necessário, aptos a geri-lo.
Como comentei na semana passada, atrás da frieza dos
números existem os profissionais que gerem o comércio
brasileiro com outras nações. Estão Pedras, Fernandas,
Paulas e Aloísios que tanto produzem internamente,
quanto colocam seus catálogos sob os braços e viajam
mundo afora, buscando conquistar novos mercados
para suas empresas. O próprio mercado passa a

demandar profissionais que gerenciem o processo de
internacionalização de pequenas e médias empresas
brasileiras, livres dos vícios e das estruturas mais formais
das grandes empresas exportadoras.
O Governo Federal, desde meados da década passada
tem estado consciente deste fato e através das
estruturas associativistas dos Consórcios de Exportação
(em grande parte devidos ao pensamento e ação de
Dorothéa Werneck), tem procurado capacitar este novo

perfil de empreendedores e executivos. Será toda uma

nova geração de profissionais com as características
citadas acima e qUe n�o dividirão o mundo em mercado
doméstico e mercado internacional, mas sobretudo
agirão em ambos, com as peculiaridades de cada um,

A Universidade tem executado um papel importante
para esta capacitação. Neste momento,·milhares de

jovens brasileiros estão estudando temas correlatos à

área; muitas vezes fazendo jornadas extras para o

aprendizado de um segundo e/ou terceiro idioma e a

duras penas, iniciando sua vida profissional.
Efetivamente, a prática virá através de acertos e erros,

mas não consigo idealizar que todo este esforço sera
em vão. À semelhança dos cursos de Administração nos

anos 80 do século passado, uma fornalha de jovens
profissionais abrirá a próxima década das empresas.

ENCOMEX 2004
O 82°. Encomex reuniu 144 proflssionalc do Vale do

Itapocu em Blumenau. A-maioria destes profissionais e

empresários foi através dos ônibus disponibilizados pela
24a• SDR e Prefeitura Municipal e que partiram do Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Uma vez mais foi a prova
do associativismo que caracteriza a região.

ENCOMEX 2005
Além de Jaraguá do Sul, outra cidade catarinense
disputa captar um dos Encomex para si, no ano de 2005,
A diferença .é que inicialmente fomos os únicos a le�ar
um projeto formalizado pelo Jaraguá do Sul ConventlOn
Bureau, com mais de 25 assinaturas de entidadesH:
empresas, avalizando o evento e a capacidade local. a

grandes chances de o captarmos, mas deverá haver

articulação das entidades locais para que isto ocorra,
Dará certo!!!

Randal Gomes é Diretor-Exec'utivo da CAMBRA �
Professor do Curso de Comércio Exterior do Centr
Universitário de Jaraquá do Sul.
e-mail: randal@portalcambra.com.br
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Inês informa que café colonial estará disponível no estande 7

Inicia venda de ingressos para
: Café do Jacu -açu na Expofeira
I

.

GUARAMIRIM � o Núcleo de
I Turismo do [acu-Açu iniciou a

venda de ingte��q_s para o,café
I coloniql que será oferecido no

! wande 7, na Tenda de
I Alimentação, durante a 7"
Expofeira Agroindustrial, que

I acontece a partir do próximo dia
11 até 5 de setembro, no Parque

I Municipal de Eventos Perfeito
Manoel de Aguiar, em

Guaramirim.
A presidente do Núcleo, Inês

IM'ana Fátima Fernandes, explica
� que o núcleo não tem como

prever o número de visitantes e,

; conseqüentemente, a quantia de

I p�atos a ser produzida para que
nao falte nem haja desperdício,

I
daí a necessidade de fazer os

agendamentos para dias
específicos. "Nos finais de
semana temos uma estimativa,
nas durante a semana não temos

• As delícias produzidas
pelo Núcleo de Turismo do

Jacu!Açu são conhecidas
de longa data através do
.Café Colonial, realizado
anualmente pela entidade
com apoio da Prefeitura.

• Este ano foi realizada em

maio a sexta edição do
tradicional café, que teve

mais de 400 pessoas

presentes, onde foram
servidas 35 variedades,
entre bolos, strudel,
empadão e pães.

base", acrescenta.
Inês salienta que os ingressos

podem ser adquiridos com ela

pelo telefone 9957 -3374 ou com
Mara, pelo 371-1467. Além de
buffet livre completo a R$ 10,00
por pessoa, o estande oferece
bolos, empadão, strudel, pão
caseiro com acompanhamentos
e outros produtos, que também

podem ser apreciados indivi
dualmente, além de en�omendas
para levar.

De segunda a sexta, a

Expofeira inicia às 18 horas e no

sábado e domingo a partir das 11

horas, mas o estande do Núcleo
de Turismo do [acu-Açu poderá
atender em horários diferen-
ciados.

GERAL 151

PREVENÇÃO

Propriedades são selecionadas
paramonitoramento de pragas

CAROLINA TOMASELLI

�Até o final de

setembro, cinco
áreas agrícolas terão
pontos de leitura

MASSARANDUBA - omunicípio
está selecionando propriedades
agrícolas que cultivambanana para
a realização do monitoramento da

Sigatoka amarela, Sigatoka negra e

domoko dabananeira, consideradas
as principais doenças que atingem os

bananais. A informação é do

engenheiro agrônomo Amantino
Dallagnol, diretor doDepartamento
deAgricultura eMeioAmbiente.

Segundo ele, até no final domês
de setembro as propriedades
selecionadas estarão prontas para
receber a instalação de cinco novos
pontos de leitura. Dall

'

agnoldestaca
que levantamento já realizado pelo
departamento aponta onde

provavelmente serão realizados os

m�toramentos. A propriedade de
LaudelinoDeretti servirácomoponto
de referência para as localidades de
Massarandubinha, Braço Miguel,
AltoFraimann, Ribeirão da Lagoa e

Dall'agnol explica que leituras mostram a hora certa de pulverizar
Linha Telegráfica; a propriedade de propriedade de Ferdinando Pissinini;
Valério Wilbert atenderá os Bairros a residência de Jaime Melchioretto
Guarani Açú e Alto Guarani; a realizará omonitoramento dosBairros

grande região de Primeiro Braço do Segundo Braço e GuaraniMirim e a

Norte terá um ponto instalado na propriedadedeAvelinoRossiatenderá

as localidade da Sagrada Família,
Braço Costa, Braço Seco, Bracinho,
Terceiro Braço e Sete de Janeiro.
"Com essas cinco propriedades, o
município terá condições de realizar
omonitoramento dessas três doenças
em quase toda sua extensão

territorial", afirmao agrônomo.
Para a escolha dos locais foram '

observados critérios como a entrada
dos ventos, um dos principais fatores
na disseminação dos fungos da

Sigatoka e doMoko. Também foram
analisadas as variedades de bananas,
que não podem estarmisturadas nas
lavouras, e a necessidade de realizar o
controle das pragas através de

pulverizações aéreas. Ao agricultor,
caberáo compromissode acompanhar
semanalmente a equipe técnica

encarregada das leituras. "Ele também
deverá ser sócio da Associação dos
Bananicultores de Massaranduba",
acrescentaDall ' agnol.

O diretor do Departamento de

Agricultura informa que nos cinco

pontos serão instaladas placas
indicativas, como forma de alertar o
produtor sobre omomento exato para
á realização das pulverizações,
"evitando aplicações emexcesso, que
elevam os custos de produção e

poluem omeio ambiente", alerta.

Programa Superação Jovem
é lunçado em Santa Catarina

JOINVILLE - o Instituto Ayrton
Senna, aVivo e o Sesi/SC vão lançar
o Programa "SuperAção Jovem" em
Santa Catarina, durante o 3°
"EncontroEstadual de Educadores",
que acontece em 26 de agosto, em

Joinville. O encontro reunirá 300
educadores e diretores da rede
estadual e municipal de ensino do
Estado. O programa, que estimula a

participação ativa dos jovens nabusca
de soluções concretas para
desenvolver os seus potenciais e a

realidade em que vivem, será

aprofundado com esses profissionais,
que já o adotam nas suas escolas.

Hoje o "SuperAção Jovem" é

desenvolvido por 6.756 educadores.
Acontece emcinco estados, atingindo
159mil jovens de 328municípios.O
conceitodo trabalhocom a juventude
proposta pelo Instituto vê o jovem
como solução e não corno problema
para a sociedade. Esse jeito de vér,
entendere agir é umanovapedagogia .

de atuação, desenvolvida por meio
de programas que viabilizam

oportunidades para que os jovens de
senvolvam seus potenciais como pes
soas, cidadãos e futuros profissionais.

O SuperAção Jovem prepara
educadores e gestores escolares para

II

Prefeitura conclui esse mês

reformas na parte estrutural
GUARAMIRIM - A Prefeitura

deve concluir até o final deste mês
as reformas na estrutura tanto da
sede do executivo quanto do

legislativo, ambos no mesmo

prédio. As obras iniciaram no dia
28 demaio com pintura, conserto
de rachaduras e portas em todas as

salas.

Segundo o secretário de

Planejameno, Jair Tomelin, é a

primeira vez que o prédio - com

• O programa incentiva os

participantes, através de

atividades, a melhorar a

infraestrutura da escola,
apoiar o aprendizado dos
alunos mais novos e

solucionar problemas
ambientais.

• Também sugere aos

estudantes dar apoio
solidário às famílias de
baixa renda, creches ou

abrigos de idosos da
comunidade.

que passem a reconhecero potencial
da juventude e ter nos jovens os

principaisparceiros e interlocutores das
ações voltadas a eles. Um dos seus

instrumentos pedagógicos e

mobilizadores é o "Game Super
Ação", uma fórmula participativa,
dinâmica e envolvente que leva os

adolescentes a transformarem a si

mesmo e a comunidade a sua volta.
Nas atividades, os jovens são

convidados a pensar em soluções
concretas que respondam, na prática,
as questões que queremmelhorar.

aproximadamente 2 mil metros

quadrados - passa por uma

reforma desde que foi construído,
em 1996.

Na parte externa, que antes era

verde, optou-se pela cor amarela
em três tons. Dentro, o teto foi

pintado de branco e cada sala ficou
a critério dos funcionários. A

previsão de investimentos é de R$
22 mil, com recursos públicos
municipais.

Pedreiros pintam os corredores na parte interna da Prefeitura
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Vigilância presta orientações
sobre manuseio de alimentos

CEm<'iE GIRARDI
,--

.... !=Palestras se
;', .. -:»

i�t�nsificam para
lllíl"

etí�ar contaminações
pi alimentos

.I'. .;i,r�,

i,:'
E�rARAGUÁDO SUL - A vigilância

sa�;ftária tem realizado nos

es�pelecimentos comercia�spail."&tras educativas sobremanuseio
d���limentos. A orientação é

· dtlnada principalmente para

a,ies que trabalhamdiretamente

cct.w.=!t embalagem, preparo e

a�IK�zenamento. A medida

a���nge 96 estabelecimentos, sejam
re�Jàurantes, bares, lanchonetes,

1':' 'I'

pwcadoras ou ambulantes.
t.; €) trabalho educativo, realizado
}-'�' .

hâ.tql:!au·omeses, tem boa aceitação.
d fiscal sanitarista da vigilância
sanitária, João Batista de Oliveira,
explica que o setor quer auxiliar na
cq5lÍ?rmidade das normas, deixando
de,,�er caráter punitivo para levar

c��5ientização."Não basta dizer o

qWn.l�stá errado no manuseio.

Eq��gtos ensinando a fazer correto",
de91RP' .

.9 fiscal explica que nas visitas

sâorepassadas orientações sobre

ALEXANDRE BOGa

"Ensinamos a fazer o correto manuseio <dos alimentos" afirma Oliveira

ExameNacional do Ensino médio
BT

��ntece no domingo em todo país
OlSRASÍLIA - Será realizado no

d8Rlingo, em 608 municípios do
'(:lê. d.péiIs, a prova o Enem (Exame

Ni�ional do Ensino Médio) em

2:123 locais. O Enem é uma

avaliação dirigida aos alunos que
er?�jam finalizando o Ensino

�?io; A nota obtida na prova
· s�ive como referência e avaliação

{&:)
do .desempenho individual dos

p�iticipantes. Além disso, o Enem
J::JJ

serve como alternativa de acesso à

t!giversidade. O início da

aplicação do Exame será às 13h e

qtérmino às 18h. Em Jaraguá do

jul, 1,1 mil alunos realizarão. o

�xame na Unerj (Centro
lpniversitário de [araguá do Sul).
�m Santa Catarina 37, 2 mil
�studantes prestarão a prova.
J O participante deverá

clomparecer ao local da prova com
�ma hora de antecedência do
i

�orário fixado para seu início,
lhando documento de identidade

<fom foto, emitido por órgão oficial,
llípis preto, caneta esferográfica de
tlinta preta e borracha.Os portões deI

�cesso aos locais da prova serão

fbertos às 12h e fechados às 12h55,
�preterivelmente, não sendo
ermitida a entrada dos que se

presentarem após o horário
·

; eterminado.

Questionário - O participante
everá preencher antecipa
amente o questionário socioe

I
eonômico e entregá-lo no dia do

!xa.
me. Quem não recebeu, deverá

0vcitá-lo ao fiscal de prova no

rento da realização damesma.
esse caso, deverá responder o

• Quem não recebeu o

Cartão de Confirmação de

Inscrição deve entrar em

contato com o MEC pelo
telefone 0800-616161 ou

pela internet

(www.inep.gov.br/enem).
para saber onde fará a

prova, bastando para isso
fornecer o nome

completo.

• A relação completa dos

locais de prova por
município poderá ser

consultada na página do

Inep/MEC www.inep.gov.br

formulário em casa e enviar pelos
Correios, com porte pago pelo Inep/
MEC.

A parte objetiva da prova é

constituída por 63 questões de igual
valor, avaliada numa escala de O a

100 pontos, gerando umanotaglobal
que corresponde à soma dos pontos
atribuídos às questões acertadas.
Além disso, será atribuída uma nota,
também de O a 100, a cada uma das
cinco competências avaliadas.
A redação terá a forma de texto em

prosa do tipo dissertativol
argumentativo e a ela será dada uma
nota global de O a 100. A redação
será desconsiderada se o participante
fugir ao tema ou à estrutura

solicitados, se estiverassinada ou, sob
qualquer forma, estiver

personalizada.

comomelhoraros procedimentos.O
proprietário recebe umprazo para se

adequar às normas da Vigilância
Sanitária e recebe ainda um convite

para participar das palestras. Os
sanitaristas também faz�m palestras
em empresas e escolas.

Segundo o sanitarista alguns
problemas observados em [araguá do
Sul estão relacionados com a parte
física do estabelecimento. "Piso,
parede e teto que devem ser laváveis.
Não se deve utilizar utensílios de
madeira. Verificamos o

descongelamento inadequado de

alimentos, uso incorreto de uniformes
e a colocação incorreta de exaustor
e telas de proteção.A instalação de
lavatórios com sabonete líquido e

toalha de papel para uso exclusivo
das pessoas que manuseiam

alimentos, é fator imprescindível",
destaca. Como medida correta o

fiscal salienta o uso de jaleco com
manga, em cor clara, proteção para
o cabelo, calça comprida e calçado
fechado.Outro ponto observado é a

reutilização do azeite na fritura dos
alimentos. "Quando apresef\,�r
sinais de saturação deve s'Pr
substituído", explica apontando
que há quatro anos não existe

registro de infecção alimentar

proveniente de refeições feitas nos
restaurantes.

Trabalhos de grupos de CCQ
classificados.para etapa estadual

}ARAGUÁ DO SUl: - Quatro
empresas jaraguaenses foram
classificadas para a etapa estadual do
Prêmio CNI/Fiesc/Senai, na

categoria qualidade e produtividade.
Promovido pela Federação das
Indústrias do Estado de Santa

Catarina, e pela Confederação
Nacional da Indústria o prêmio é o

reconhecimento aos trabalhos
realizados pelos grupos de CCQ
(Círculo de Controle deQualidade)
existentes nas empresas. Estes grupos
buscam melhorar as condições de

. trabalho de cada setor,As vencedoras
foram: Marisol (matriz) com um

dispositivo para abrir meias; Seara
Alimentos SA com o trabalho de

redução percentual de gordura no

CMS (Carne Mecanicamente

Separada); Weg Motores com a

mudança de material nas chapas,
presilhas do rabo de andorinha e

processo de fixação das mesmas e a

Menegotti Indústrias Metalúrgicas
com a redução de custos das

betoneiras 120 e 400 litros Top
1000. As quatro empresas

premiadas participam no dia 3 de
setembro da etapa estadual que
acontece emFlorianópolis.

De acordo com Fernanda

Ceccato, do setor de marketing do
.

Senai, 17 trabalhos foram

apresentados. "E a premiação é uma

forma de incentivar as inovações
realizadas pelos colaboradores das

empresas", acrescenta.
O gerente de manufatura da

unidade de confecções da Marisol,
Inágio Krug, explicou que o

dispositivo criado para abrir meias
melhorou a produtividade, diminuiu
o risco de acidentes, reduziu a carga
de fadiga que gerava, já que
anteriormente o procedimento era

manual com utilização de uma

tesoura. "Estas idéias devem ser

incentivadas para que o trabalhador

possacolocaremprática às idéias que
contribuem para a melhoria da

empresa", finaliza Krug.

Um dos trabalhos apresentou um dispositivo para abrir meias

.... APRESENTAÇÃO
10anosdoCoral Marisol
O Coral Marisol realiza no dia 28 de agosto,sábado, um concerto shaw
em comemoração aos 10 anos do Coral. O evento terá duração d�
uma hora contando com 16 apresentações. A apresentação, gratuita
acontece na SER Marisol a partir das 20h. Mais informações no telefon�
372-6058

.... SEMINÁRIO
Segurança no trabalho
Para discutir questões relacionadas com segurança no trabalho e

doenças sexualmente transmissíveis, acontece- no dia 28 sábado, em
Jaraguá do Sul,seminário sobre SIPAT's - Semanas Ihternas de Prevenção
de Acidentes noTrabalho.O evento vai ser realizado no CEPEG - Centro
Politécnico Geraldo Werninghaus, ao lado do Centro do Centro
Universitário de Jaraguá do Sul, das 8h30 às 12 horas. A programação
do Seminário sobre SIPAT começa com a apresentação do CPR-Se e

CPR-MR, seguindo-se palestra de orientação sobre segurança no

trabalho, palestra sobre DST/AIDS, entrega de certificados de
participação e encerra com coquetel de confraternização. O valor da
inscrição é de R$ 5,00 por participante e as empresas interessadas
devem confirmar inscrições e informar o nome dos seus representantes
para confecção de certificados até dia 25, quarta-feira. Mais informações
na Acijs-Apevi pelo e-mail vilson@acijs.tom.br ou pelo telefone 275-
7026.

' .

.... PROPAGANDA
Seminário"Comunicar eCrescer"em JoinviUe
Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Joinville (Acij),
a Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), de Santa

Catarina, promove no próximo dia 2 de setembro o Seminário
"Comunicar e Crescer': O evento acontecerá no auditório da ACIJ, das
8h30 às 12h30, com palestra do publicitário Stalimir Vieira, que falará
sobre as estratégias do setor para estimulara crescimento dos negócios
na área e ressaltando a importância das agências de propaganda e

seus profissionais qualificados. A participação é gratuita, mas as vagas
são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo fone 372-1177.

[) seminário tem o apoio de entidades como a Acaert - Associação
Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, Adjori - Associação
dos Jornais do Interior de Santa Catarina, Associação dos Diários do

Interior, e Sapesc - Sindicato das Agências de Propaganda de Santa

Catarina.

.... INSCRiÇÕES
Gincana deConscientizaçãonoTrânsito
A Comissão Municipal de Educação para o Trânsito está organizando,
em parceria com o Sesc, a 1 a Gincana de Conscientização no Trânsito.
Com inscrições abertas até o dia 3 de setembro, no Setor de Trânsito da

prefeitura jaraguaense (na Rua Walter Marquardt, 1 111), a promoção é

dirigida a estudantes do ensino médio de escolas de Jaraguá do Sul,
com o "objetivo de conscientizar os jovens, de maneira criativa, sobre
a importância da valorização da vida no tránsíto'lntorma Márcia Evelise

Jamoski, integrante da comissão organizadora do evento. Os

interessados devem retirar o regulamento e as fichas de inscrição na

secretaria de sua escola, mas Márcia Jamoski alerta que o evento é

limitado à participação de dez equipes, que concorrerão a dois prêmios:
a campeã terá direito a um final de semana na Colônia de Férias do

Sesc, em Cacupé, na cidade de Florianópolis; a segunda colocada
ganhará um passeio ao Beta CarreroWorld. A gincana será realizada no

Colégio Marista São Luís em 18 de setembro - primeiro dia da Semana

Nacional do Trânsito.

.... TREINAMENTO
Comodesenvolver lideranças eequipes
Desenvolver a liderança, o relacionamento interpessoal e a

comunicação entre líderes e colaboradores dentro do ambiente

empresarial, através do auto-conhecimento e do crescimento pessoal
é a proposta do treinamento vivencial que Núcleo de Auwmecânicas
da Acijs-Apevi organiza entre os dias 30 de agosto e 3 de sêtembro, no

-

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul (Cejas). Destinado a empresários
e colaboradores das empresas nucleadas, o curso será ministrado pelo
consultorCristiano Pedrolli de Ramos, da empresa Humanit. De acordo
com o cronograma de atividades, nos dias 30 e 31 de agosto, o curso

será desenvolvido para os colaboradores. Já nos dias 1 e 2 de setembro,
o foco será os empresários e gerentes. No dia 3, todos os participanteS
acompanham juntos o curso. Informações e confirmações com Rejane
ou loni, nos telefones (47) 275-7015 ou 275-7012 ou

rejane@acijs.com.br. No encerramento do curso, haverá jantar de

confraternização.

..... INFORMAÇÃO
Brincando no bairro e cuidando da saúde
A Farmácia dos Trabalhadores, localizada no Waldemar Grubba, na

Baependi, receberá no dia 4, o psicólogo Dalton Fischer, da secretari�
de saúde, que estará prestando esclarecimentos sobre DST/Aids a

população das 9h às 12 horas. No local haverá também exames de

controle dé glicemia e pressão arterial.

Falecimentos
Faleceu às 2:00 de ontem a senhora Antonia Vargas,com idade.de
56 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério de Guaramin�.
Faleceu às5:00 de ontem o senhorGabriel Silveira da Silva,com ida. e
de 69 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vila Lenzl.
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Dono de lotérica é acusado de

estelionato em Jaraguá do Sul

jARAGUÁ DO SUL - o

comerciante Vilmar José Men

aonça,43 anos, foi preso naúltima
iegunda-feira acusado de

e,telionato. O caso vem se arras,

[3I1do desde julho de 2001, quando
�primeiras denúncias começaram
a aparecer. Mendonça não

repassou o dinheiro de contas de

igua, luz e telefone, que foram

pagos, na época, por vários clientes

aos bairros São Luiz e Jaraguá
8querdo.
O caso foi retomado pelo

adegadoAntônio Carlos Godói e"
em uma semana, foram ouvidos os

aepoimentos e então decretada a

rrisãopreventiva do comerciante.
ALotérica São Luís, que era de

rropriedade de Mendonça, não
Dnhaautorização para cobrar esses

op0sde taxas. Ele então recolhia
ao dinheiro, principalmente de

ressoas idosas, dizendo que iria

repassar isso para uma .lotérica
autorizada.
Como comprovante de

ragamento, os bloquetos eram

carimbados com o logotipo da
lotérica São Luiz. As vítimas só se

deram conta quando começaram
a receber os avisos de atraso no

pagamento e muitas pessoas
tiveram o fornecimento de água,
luz ou telefone cortados. Em 2001,
especulava-se que os valores

ultrapassariam os R$ 10mil, mas a
reportagemdo Correio do Povo não

conseguiu localizar o delegado
responsávelpelo casonodia deontem.

• O dono do prédio onde

se localizava a Lotérica

também reclamou, na
época, que o aluguel
estava atrasado em um

mês.

• Quando algumas vítimas

perceberam o golpe,
tentaram procurar a Casa
Lotérica para esclarecer a

questão, mas não
encontraram ninguém.

Na tarde de ontem, a Kombi, placa LYL-0904 de Jaraguá
do Sul, trafegava sentido centro-bairro pela Rua Walter

Marquardt, quando colidiu contra um poste e derrubou
parte do muro de uma residência. O condutor do veículo,
que é da Prefeitura de Jaraguá do Sul, nada sofreu.

NACIONAL .

lf

Quatro jogos abriram ontem d
Brasileiro Infanto deVôlei

JULlMAR PIVATTO

� Competição reúne
a elite do voleibol
nacional da

categoria

]ARAGUÁDOSUL-oGinásio da
Recreativa daMarisol recebeuontem,
os quatro primeiros jogos do

Campeonato Brasileiro Infanto,

Juvenil Masculino de Seleções -

DivisãoEspecial.Naprimeirapartida,
oRioGrande do Sulperdeu por 3 x 2
de Pernambuco. Em seguida, Minas
Gerais fez3 x 1 noParanáeSãoPaulo

ganhou por 3 x O da Paraíba. Até o

fechamento dessaedição, o jogo entre
SantaCatarina eRio de Janeiro ainda
não havia terminado.

A primeira partida da tarde foi o
mais disputado do dia. A equipe
gaúcha saiu na frente, fechando o

primeiro set em 25 x 21. No segundo
e terceiro sets, Pernambuco reagiu e

fect'Ju em 25 x 20 e 25 x 22,
respectivamente. O Rio Grande do
Sul fechou o quarto set em 25 x 18 e

levou a partida para o tíe-break, que
terminou em 15 x 13 para
Pernambuco.

Seleção catarinense (no ataque) joga hoje às 20 horas contra a Paraíba

Na seqüência, o Paraná saiu na
.

frente deMinasGerais ao vencer por
25 x 21 o primeiro.A equipemineira
reagiu e ganhou os outros sets por 25 x
22, 25 x23 e 25 x 21. JáSãoPaulonão
encontrou dificuldades para ganhar
daParaíba por 3 x O (25 x 20, 25 x ,18

,de]>' ,

formadoporRioGrandedoSul,MfrláslJ
Gerais, Paraná e Pernambuco.HoM:J .

aspartidas começamàs 14horas,néSfIF)
seqüência: RioGrande doSulx ParnY P

ná,MinasGerais x Pernambuco, Sã(!F�
PauloxRio deJaneiro eSantaCatatpt;
na x Paraíba.A entrada é g'ratuit�.

"'r ( ;

e 25 x 17).
O Campeonato Brasileiro de

Seleções envolve atletas até 17 anos
e tem a participação de oitoEstados,
divididos emduas chaves.NoGrupo
A estão São Paulo, Santa Catarina,
Rio de Janeiro e Paraíba, Já o B é

Estadual de Motocross leva 86 pilotos à Massaranduba
MASSARANDUBA - A t: Etapa

do Campeonato Catarinense de
Motovelocidade reuniu 86 pilotos no
MotódromoMunicipal neste fim-de
semana. As provas forammarcadas

pelo predomínio dos líderes e, em

cinco das seis categorias disputadas,
as posições se mantiveram as

mesmas.

Mesmo com a segunda
colocação, o piloto das 50cc de

Massaranduba, José Brayan Soares
(Dipil/Charles Motos/Serviços
ContábeisEmmend6erferNoltolin),
manteve a liderança na categoria.

Com a vitória no domingo na

NacionalC, o jaraguaense Luciano Categoria Nacional A foi uma das mais disputadas do dia

Oliveira (EliteMóveis/ÁguiaNegra
Transportes/Koru Motos) diminüi�Js ..

·

para um ponto a vantagem entre ele
e o líder da competição, Beto
"Schumi" Alchini (NetUho,
Transportes/ÁguiaMotos!Posto�8't'
Azevedo Automóveis/GuentriJt

JBV'
Despachante/Corpo e Ment�/ c'
PrefeituraGuaramirim). � c.. .:.

Na Nacional B, o líder clê�d:;
Tamanini Filho (Rodeio) ficou g*:�
segundo lugar. Já na Nacional A.50Y1
líderEnioRonchiJúnior (LuísAlv:fs)':

,

Gil L' Ar ). otJ
venceu a etapa. son UIS aUJo,
de São Bento do Sul, é o novo líd�'
na Street 4T Standard, apg§'�
conquistar a terceira vitória segui&:'-

Ir·t::

2004 • Guaramirim • Santa Catarina

e 27 de agosto
a 05 de setembro

Parque de Exposi�ões Perfeito Manoel de Agui.,
IR 280 • Guaramirim

GASTRONOMIA

ItfIH1ZAÇAo ORGANIUÇÃO
tA.lIt:OCiNIO

Prefeitura
Municipal de
Guaromirim

rRANSPETRO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SOCIAL

·2S/S·
Nilton Pedri
Alcides Felix Stolf
Gabriel Kuhn
Vinicius Bublitz
Samuel N. Barreto
Guida Giancarlo Muller
Walter Januário Paupitz
Fabiane Kahn
Mareio Bittencourt
Leia Gisseler
Oswaldo Fodi
Arno Fagundes
Johann Mychelle Konell
Mariana da Silva
Alma Ruedieger

·16/S·

Regina Aparecida Weng de
Luca

·19/S·
Lucinéia Pacheco de
Miranda Lima

·22/S·
Deise Daiane Weller
Rivaldo Bana
Monize Hanemann

Virgílio Luís Klein
Durval Marcatto Júnior
Daniel Fabiano Tecilla
Ademar Vieira

Augusto Gruetzmacher
Alisson Wolff Siqueira
Solaine Charnoski

·23/S·
Alfredo Winter

Felipe Baumgartel
Cláudio Marquardt
Kathia. Ane Dalpiaz
Ivo Pawlak
Norma Dalpiaz Pradi
Ivone Hafemann
Charles Piero Siemeintcoski
Juliana Hermes
Marcia Bona
João Paulo de Carvalho

·24/S·
Eduardo José Pomianowski
Lauro Antônio Schwartz
Camila Andressa Ruysam
Rubens Voigt
Márcio Fernando de Souza
Ana Paula Olos Corrêa

·25/S·

Diego Ehmke
Carlos Eduardo Riegel
Marilia Grah
Flavio Murilo Vieira
Edemir Passold
Nerival Manuel Duarte
Ana Lennert Maas
Moacir Pradi
Daniela Engel
Daniel Küster

·26/S·
Natali Francine Gehrke
Doraci Diel Becker
Eliane Paul
Luis Innella
Reimar Boder
Silvia Schneider
Luis Ricardo Hubner

Elisângela Cristina
Lorenzetti
Gelindo Pereira

·27/S·
Edinéia Menon

Lyra Gaulke

ty1arinaldo de Luca
. Márcia Maas

Flavia Drews
Ivo Ristau
Marlete Pickler
Sidiomara Santin

Parabéns é muitas felicidades para Jefferson Konell

que completou no dia 24 de agosto, 22anos. Quem
oferece é sua namorada Scheila e o sobrinho
Jonathan Rodrigo

Daniela Ristow está
de aniversário hoje

dia 25. Votos de

parabéns e

felicidades dos
familiares e amigos

QUARTA-FEIRA, 25 de agosto de 2004

Gustavo Adolfo B. Hellwig Júnior, filho de Gustavo e Norma, de
Pelotas - RS, e Franciele C. da Silva, filha dos empresários Itamar e
Márcia (Imobiliária Itaiwan), casam-se neste sábado, dia 28 na Igreja
Luterana, do centro e a recepção será no Clube Atlético Baependi

Completaram 50 anos de vida matrimonial, Irena e Alfredo
Mathedi. A celebração religiosa foi no dia 22, na igreja Nossa
Senhora do Rosário, em Nereu Ramos. Após os convidados foram
recepcionados no Parque Petry

Certificado Mérito Pesquisas &
Publicidade confere à
Decorate Festas, o prêmio
mérito empresarial/profissional
2004 no segmento Decorações
para Festas e Eventos (arte com

balões) obtendo 01 <luqar,
através de pesquisa de opinião
pública realizada na cidade de

Jaraguá do Sul. Entregue no dia
19/08/2004 na Armalwe.

[parabéns à Rosana e Itamar

Moser, proprietários da mesma,
e toda sua equipe. ·:·PARABÉNS

Aniversariou no último dia '16/8, Cristiano Nichelatti. Parabéns
dos familiares.

BAILE
Acontece no dia 4 de setembro, a partir das 23 horas, Baile
com a Banda Safira, na Sociedade amizade .

INAUGURAÇÃO
Na última sexta-feira, dia 20: mais uma opção em restaurante
em Jaraguá do Sul, é o Marujo Restaurante, situado no bairro

Ilha da Figueira, próximo a Indumak.
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