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Reis Filho foi o primeiro a se

apresentar na reunião da Acias
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I Equipe da Malwee domina todo o segundo tempo e faz 7x2 no São Lourenço. No sábado, disputa a liderança da chave com o Anjo Futsal

Malwee goleia São Lourenço
e assume a vice-liderança

A Malwee goleou o São Lourenço na noite de ontem, no Ginásio

Wolfgang Weege, por 7x2 e assumiu a vice-liderança da Chave C
do Campeonato Estadual de Futsal, Divisão Especial.
Depois de um primeiro tempo equilibrado, quando venceu por
3x2, os jogadores da Malwee voltaram para a' segunda etapa

inspirados. Logo aos dois minutos, Leco fez o quarto gol. Dai pra
frente, dominou a partida e não permitiu ao visitante nenhuma

reação. Xande, Leco e Valdin completaram o placar. No sábado,
às 20h30, a Malwee enfrenta o Anjo Futsal, também no Wolfgang
Weege, valendo a liderança da chave. PÁGINA 5

ESPERANÇA

� Alcoólicos Anônimos: 57 anos

I de trabalhos pela sobriedade
Os Alcoólicos Anônimos comemoram no domingo,
S? anos de instalação no Brasil.·Em Santa Catarina, são
200 grupos, mas a formação do primeiro aconteceu

em Blumenau, há 3? anos, com nome de Grupo Bem
vindo. Em Jaraguá do Sul são quatro grupos de AA.

Serenidade (Baependi), Primeiro Passo (Ana Paula II),
Porta Aberta (Barra do Rio Cerro) e Novo Amanhã (Três
Rios do Norte). PÁGINA 6
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CRESCIMENTO

Economia brasileira registra
crescimento de 4.,2%

• PAGINA 4

META

Associação Comercial inicia
construção da sede própria ."i

A Associação Comercial, Industrial e Agrícola de
Schroeder deu início à construção da sede própria, qu�
será entregue em julho do ano que vem.
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ECONOMIA

Participação nos resultados

apenas nas grandes empresas
Representantes sindicais das principais categorias de

Jaraguá do Sul e Região afirmam que a Lei- de particípação
nos lucros deveria ser aplicada por mais empresas.
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MEDALHA

Jaraguaense conquista título
da 2a Copa Sul de Jiu-Iitsu
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Ç,urral ele· oral
i )1 i �
, .jtf,m período eleitoral,
�\;Ni.grem denúncias de toda
ordem entre os concorren

téSl.bAlguns desenterram
I ·)ICl( dantigas pen engas - com
i ,2161 _ .

ou sem razao - e outros
I

.

agostam no factual e vivem

àc�_a.ça. de ações ou feitos

que possam prejudicar os

�dvEirsários. As denúncias
in<à'rs freqüentes são de
I

compra de votos. Todavia,
as mais difíceis de serem

comprovadas, já que de

p�çle diretamente do

"llitiJeficiário" para se

con Irmar o delito. Além do

mais, muitas vezes os res

po sáveis pela fiscalização
f �1. d

.

aZIfF vista grossa e etxam

correr solta a negociata.
m�LNão é novidade para

ntii-guém que políticos,
j ,

rndependente de partidos,
t�$:8rrem à compra de votos

e .à� promessas futuras de

e'ln,):rregos e favores para

I::.o�quistarem votos que,
hluitas vezes fazem a'

FRASES

diferença. Compra-se de
tudo um 'pouco, de mate

riais de construção à denta
dura, passando pela cesta

básica e pagamentos de
contas de água, luz, telefo
ne. É um delito previsto pela
lei eleitoral, mas que rara

mente é punido. Embora do
início de 2000 a julho deste
ano 155 políticos brasileiros

de cabresto e a apropríaçào
da coisa pública cm bene
fício privado. 'Os velhos
coronéis do interior foram
substituídos pelos executi

vos engravatados que ditam
as regras e exercem todo o

tipo de pressão para que o

cidadão comum acompanhe
o pensamento dominante. E
a máquina pública é usada

� Venda de voto é ruim. Mas o pior é o
eleitor comprometer quatro anos de sua

vida por alguns trocados ou favores escusos

tiveram os mandatos
cassados depois de a justiça
comprovar a ilegalidade.

A compra de votos só

existe porque existem

vendedores (como no

tráfico de drogas. Trafican
tes e viciados formam os dois

pólos da cadeia). No espec
tro político percebe-se a

cul tur a do coronelismo
entranhada, que produziu
os currais eleitorais, o voto

sem qualquer cerimônia em

favor dos candidatos das

administrações.
Também não se pode

perder de vista os prejuízos
causados à construção da
cidadania os 21 anos de
ditadura militar. Quem
vende o voto, na maioria das

vezes, ainda não se deu
conta do valor dele, muito
menos se sente um cidadão.
É uma pessoa que aproveita

QUARTA-FEIRA,l de setembro de 2004 gKtumac••tIt.q,U_:'1

._ .i.ou.cnto para se dar bem.
Não. :,�,s,' as conseqüên
cias danosas do ato e passa
os quatro anos seguintes
lamentando e acusando os

políticos, sem fazer a rela

ção entre os eleitos e a

irresponsabilidade exercida
em nome da esperteza ou da

ignorância.
Eleição deveria ser

disciplina obrigatória em

todas as escolas dada a

importância da política no

cotidiano de todos, indepen
dente da classe social. A

eleição permite ao gari ser
tão importante quanto o

empresário Antônio Ermírio
de Morais. Os votos têm o

mesmo valor. As conseqüên
cias é que são distintas. Há

. denúncias de que can

didatos em Jaraguá do Sul
estão comprando votos. Isso
é muito ruim. Mas o pior é o

eleitor comprometer quatro
anos de sua vida por alguns
trocados ou favores escusos.

e l
: JlO Brasil passou da fase de arrumar a casa e chegou à hora de construir o desenvolvimento"
,

I
• JaquesWagner, Ministro responsável pela Secretaria Especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, sobre o

,

novo momento que, segundo ele, o Brasil está vivendo

�

npundo I Pessoas & Fatos
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lMUosevic ataca tribunal
lao.lnlcier sua defesa
Mais de dois anos depois do início de seu

jy!gamento, Slobodan Milosevic afirmou
ontem que as acusações de genocídio, crimes
de. querra e crimes contra a humanidade que
\i_l' •

Ji>f�s(�m contra ele no Tribunal Penal
Internacional para a ex-Iugoslávia são
!., [1'3
"mentiras inescrupulosas':

, T31

� ex-presidente iugoslavo, que age como seu

próprio advogado, deu início aos argumentos
"d\Pdefesa denunciando o tribunal da ONU
c8rh;0 um instrumento das forças ocidentais

que' destruíram a Iugoslávia, em guerras que
(l'éi*aram mais de 200 mil mortos. (AE)
r;Jib:J

� RÚSSIA

Pelomenos 10mortos em
atentado suicida a bomba
Uma mulher detonou na noite de ontem

explosivos que carregava nas proximidades de
uma movimentada estação de metrô .Ide
Moscou, matando pelo menos dez pessoas e

ferindo mais de 50. O ataque ocorreu quase uma

semana depois que dois aviões civis russos foram
explodidos no ar com minutos de diferença em

atentados terroristas, matando 90 pessoas.
O prefeito de Moscou, Yuri Luzhkov, dis�e que
uma mulher caminhava em direção à estação
Rizhskaya, quando viu dois policiais patrulhando
a entrada. Ela então virou-se"e decidiu se destruir
no meio damultidão'nurna área entre a estação
e um supermercado. (AE)

� ISRAEL

Atentados simultâneos
deixam 16mortos
Supostos homens-bomba palestinos agiram
quase simultaneamente ao atacarem dois
ônibus no sul de Israel ontem, matando pelo
menos 16 pessoas e ferindo mais de 90. Trata
se do primeiro atentado suicida dentro do
Estado judeu em quase seis meses. Analistas
acreditam que Israel promoverá uma dura

resposta militar. A polícia esclareceu que os 16

mortos não incluem os dois supostos homens
bomba.
O governo israelense vinha argumentando que,
ao longo desses quase seis meses, eventuais

ações extremistas vinham'sendo contidas por
causa da barreira que vem construindo na

Cisjordânia, de amplas operações de busca e

apreensão e de uma ampla rede de
informantes. Os dois ônibus explodiram com

poucos segundos de diferença. No momento

dos ataques, eles estavam a cerca de cem

metros um do outro, perto de um

movimentado cruzamento no centro de
Beersheba. O grupo islâmico Hamas assumiu a

autoria dos atentados contra Beersheba, maior
cidade do sul de Israel, situada a apenas 15

quilômetros da divisa com a Cisjordânia.
O Hamas divulgou panfletos em Hebron, cidade
da Cisjordânia mais próxima de Beersheba,
anunciando que os atentados foram promovidos
para vingar os recentes assassinatos de dois
líderes do grupo - o xeque Ahmed Yassin e o

dirigente político Abdel Aziz Rantisi - nos

últimos meses. Israel assumiu a autoria dos dois
assassinatos. (AE)

� HONDURAS

Governo exige explicações
dos EUA e do Panamá
10 presidente de Honduras, Ricardo Maduro,
disse que está exigindo que os governos dos

: Estados Unidos e do Panamá expliquem como

I um homem acusado de "terrorismo" obteve

, permissão para entrar em território

I
ho�+lurenho com um passaporte falso

esté!,�unidense.
I "Não permitirei que terroristas e criminosos
: intemaclonaisentrern em Honduras e pensem
, que-o país será seu escudo e abrigo'; disse'
: Maduro. Ele anunciou "uma investigação
i im�J�líata" sobre o caso do cubano-americano

I Lui�Posada Carriles, que foi libertado da prisão
; noC'Panamá na quinta-feira passada. (AE)
t
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� CHILE

Juizmarca interrogatório
histórico de Pinochet
O juiz Juan Guzmán Tapia, responsável pela
investigação dos crimes da Operação Condor,
marcou para segunda-feira, às 11 horas, o
interrogatório do ex-ditador chileno Augusto
Pinochet - cuja imunidade judicial foi cassada na

semana passada pela Corte Suprema. Pinochet é
acusado de participação em 19 assassinatos da

Operação Condor, uma ação coordenada de

repressores das ditaduras do Cone Sul dos anos

70 e 80 para ext�rminar opositores. Tapia é o

mesmo juiz que instruiu outro processo contra

Pinochet em 2001 - pelo assassinato ou

desaparecimento de 75 opositores pela Caravana
da Morte, em 1973. (AE)
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SUA OPINIÃO

Vanitas Vanitatem
Roberto Luiz d'Avila*

Uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem'
(COFEN) instituiu a obrigatoriedade dos enfermeiros serem
chamados de "doutor". O Conselho Federal de Fisioterapia e

Terapia Ocupacional (COFFITO) fez a mesma coisa. Parece
moda ... Todos querem ser chamados de "doutor". Por que
será?

Os médicos e os advogados assim são chamados há mais de
150 anos, até porque se defendia uma tese ao fim da
graduação, o que legitimava o título de "doutor". Além disso,
os usos e costumes, pela convicção da comunidade que os

exercita, acabam transformando-se em regra, determinando
uma postura espontânea de utilização do título em questão.

Isto significa que o médico, por tradição, hámuito tempo,
é costumeiramente chamado de "doutor" sem que se faça
necessária a exibição da conquista deste direito em Iconseqüência de curso de pós-graduação. Logo, conclui-se que
a tradição criou uma regra como expressão pura da vontade da
coletividade. Jamais houve a necessidade do Conselho Federal
de Medicina, CFM, editar uma resolução nesse sentido. É a

.população que nos chama de "doutor" e não a força de norma

corporativa. Mas a pergunta continua: por que as outras

profissões da saúde querem ser chamadas de "doutor" e ostentar
no crachá esse título antes do nome?

O CFM não pretende excluir nenhuma outra categoria
profissional dessa pretensão, mas tão somente proteger a

população contra profissionais que não tem a competência
técnica e legal para fazer o diagnóstico de doenças e sua

respectiva terapêutica. A população, enganada, já não sabe,
no posto de saúde, quem é médico e quem não é: todos usam

branco, estetoscópio no pescoço, realizam atendimentos e,

agora, ostentam o titulo de "doutor" antes do nome. Todos são

médicos?!
O pior é que parece tratar-se de uma estratégia de origem

ou com o apoio estatal: está criado o "profissional multi-função".
Todos fazem tudo sem distinção das 'prerrogativas profissionais.
Os gestores adoram: enfermeiros passam a consultar e a

prescrever, diminuem as filas, as estatísticas melhoram e os

resultados são interpretados como eficácia e eficiência. Para

nós, médicos, trata-se, na verdade, de uma medicina de

segunda categoria para gente de segunda categoria, uma

verdadeira afronta à dignidade do povo e uma consolidação
de um arremedo de Sistema Único de Saúde,SUS.

Quem é o vaidoso nesta estória? Com certeza não são os

pacientes e tampouco os médicos, que querem evitar que a

população seja ludibriada pensando estar sendo atendida pelos
próprios, já que sabem que o médico estuda mais e se prepara
mais e melhor para diagnosticar e tratar doenças.

Os profissionais de saúde estão contra o projeto de Lei do
Senado sobre o ato médico, que normatiza que o diagnóstico
de doenças e o tratamento das mesmas são prerrogativas dos
médicos. Todas as outras profissões da área da saúde têm as

suas leis e suas prerrogativas profissionais, que devem ser

mantidas. Por que será que não querem que também tenhamos
a nossa lei? Não é possível enfermeiro, fisioterapeuta e outros

quererem fazer os que os médicos fazem!

*Médicó cardiologista, ex-Presidente do Conselho Regional
de Medicina do Estado de Santa Catarina, conselheiro
Corregedor do Conselho Federal de Medicina, professor
Adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina e Mestre

em Neurociências eComportamento e ex-Diretor de Educação
Cooperativista da UNIMED-Florianópolis.
Contato: roberto@cfm.org.br

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.
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...Sugestões
A Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) entrega hoje,
a partir das 8 horas, aos três candidatos a

prefeito do município, o documento

contendo as sugestões da entidade para

a próxima administração.
O documento foi elaborado pela
Comissão Pró-eleições 2004, a partir do
encontro entre empresanos e

candidatos, quando foram apresentados
os planos de governo. A outra ação da

Acijs será o debate entre os

prefeituráveis, dia 22 de setembro, às 19

horas, no Centro Cultural.

� Didático
Dentre as dezenas de "santinhos" de
candidatos a vereador distribuídos
aos borbotões pela cidade, um se

destaca pela mensagem. Enfoca a

importância da Câmara Municipal na
consolidação da democracia, a

função parlamentar de fiscalizar e

criar leis e como a população pode
participar do processo administrativo.

Logicamente que não escapam as

propostas a serem perseguidas caso

eleito. Mas, mesmo assim, são mais

coerentes com o papel do vereador
e menos absurdas como de muitos.

� Passeio ciclístico
A aliança "Guaramirim para todos'; que
tem como candidato a prefeito Nilson

Byllaardt (PMDB), promove no próximo
sábado (4) passeio ciclístico pelas
principais ruas da cidade.
A atividade, destinada a todos, tem
concentração prevista para iniciar às 8

horas, emfrente ao Ginásio de Esportes
Rodolfo Jahn. Os ciclistas serão

acompanhados pela Policia Militar e

também por uma equipe médica.
Durante o percurso, serão distribuídos
material de campanha eleitoral, como
santinhos e adesivos.

�Promessa
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva

(PT) disse que o Brasil voltará a ser a

8" economia do mundo. A promessa
foi feita durante as comemorações
dos 50 anos da empresa estadunidense

Caterpillar do Brasil, em Piracicaba, SP.
"O Brasil já foi a oitav.a economia
mundial. Daí criaram o G-7. Quando
caímos para a décima, criaram o G-8.

Agora que este país vai voltar a ser a

sétima ou a oitava economia, vamos
ver se os países mais ricos vão

diminuir o grupo dos privilegiados';
reclamou.

POL I � JICA

�Na mira
�; "

o Ministério Público Fé,deral pediu
à Justiça a quebra do sigilo
bancário do Instituto be
De s e'nv o lvi m e n to da Ou alld ader]
dos Transportes, órgão vinculadoà.
Confederação Nacional d o.s

Transportes, ambos presid idos peJo
• • JI)J 11

vice-governador de Minas Gerais,
Clésio Andrade.

? I.

A solicitação· foi feita apót?oiJ
Ministério Público ter r e ce bld'o

informações do Conselho dlel
Controle de Atividades Flnancelras..
que investiga lavagem de dinhe,irpil

'Orçamento Participativo será
� <t o foco dos candidatos do PT

SCHROEDER - Os candidatos a

prefeito e vice, João Reis Filho e José
daCruz, respectivamente, ambos do

PT, apresentaram o plano de governo
à classe empresarial, ontem à noite.

Na oportunidade, frisaram a

importância de aplicar oOrçamento
Participativo, uma das principais
bándeiras do partido, em âmbito

nacionaL Eles foram os primeiros a

utilizarem a reunião da Acias

(Associação Comercial, Industrial e
Agrícola de Schroeder) paramostrar
projetos e propostas à administração
pública. Após a explanação, os dois
responderam a questionamentos
elaborados pelos empreendedores
associados da entidade e do público
do auditório.

Durante o discurso, Reis Filho
'destacou quatro pontos do plano:

gestão pública, desenvolvimento
social, urbano eeconômico.Os tópicos
foram desmembrados em 13 partes,
de forma a abordar as áreas da

educação, saúde, turismo, agricul
tura, entre outras. "Aparrícipaçâo da
população nas decisões da

administração pública é o que que
remos para a nossa cidade porque as

pessoas têm o direito de saber aonde é

investido o recurso público", defende.
Na questão empresarial, o

candidato aprefeito enfocou as parce
riascomos diversos segmentos da socie
dade. "Precisamos aglutinar forças
paradiscutir as políticas públicas volta
das ao desenvolvimento de

Schroeder", disse, acrescentando que
eles não têm a receita pronta e que
vão contar com as sugestões dos

munícípes.

Reis Filho defende a participação do povo nos destinos da cidade

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
\

Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do Sul e Região
Filiado à (UT
Rua João Planincheck, 157 - CxP.223 - Nova Brasília
89252-220 - Jaraguá do Sul - SC

E-mail: sindmet@netuno.com.br Fone/Fax: (Oxx47) 371-2100 - 371-2058
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Mulheres candidatam-se pari:
aisrn

atingir quota prevista por Lei;�:
FABIANE RIBAS

....Pouca participação
delas na política é

explicada pela
"educação machista"

}ARAGUÁDOSUL-o número

de mulheres que .concorrem às

eleições municipais deste ano

mantém a média registrada em

2000, entre 26 a 30 inscrições,
atendendo à quota estabelecida
pela Lei Eleitoral de 30%. Elas

representam 49,5% dos eleitores,
sendo os homens com 50,5%, de
um total de 82.121 eleitores. Em

cargos públicos, omunicípio dispõe
de duas vereadoras, entre 19

parlamentares. Em âmbito
estadual, são cinco prefeitas, 292
vereadoras, três deputadas
estaduais, uma federal' e uma

senadora.
A integrante do Conselho

Estadual daMulher, Rosane Sasse,
acredita que, mesmo a passos

lentos, amulher luta por igualdade
respeitando as diferenças, também
na questão política partidária. As
principais dificuldades
enfrentadas pela classe feminina
referem-se à herança histórica e

Banco de Horas!!
"Os Metalúrgicos sabem quando uma ferramenta está gasta"
o mecanismo do Banco de Horas está com os seus dias contados, quem afirma é a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e
os seus sindicatos filiados, que não mais permitirão acordos desta natureza em seus Contratos Coletivos, o que queremos
é a redução da Jornada de Trabalho.
"Os Metalúrgicos sabem quando uma ferramenta está gasta'; agora vamos forjar uma nova':
Com está frase, Vilmar Garcia, encerrou o ciclo de assembléias que colotou o fim no Banco de Horas em boa parte da

categoria metalúrgica.
Aceitar ou não Banco de Horas depende muito da conjuntura, em momento de crise até podemos avaliar, mas o que vem

acontecendo em algumas empresas contradiz a legislação.
Exemplo da Metalúrgica Trapp, Wiest Escapamentos, Kohlbach Motores, Metalúrgica Lombardi, Metalúrgica Menegotti e
Weg Indústrias que procuraram o Sindicato na tentativa de poder instaurar o Banco de Horas, mas os seus "colaboradores:
responderam NÃO, demonstrando solidariedade de classe para aqueles que procuram trabalho.
Com a retomada do crescimento econômico as empresas podem e devem contratar, pois estamos verificando alto índice
de acidentes em razão da extensa jornada de trabalho que somos submetidos.vale lembrar que hora extra não repõe dedo,
mão, pé, perna, braço, etc. ..

A Direção do Sindicato dos Metalúrgicos agradece e parabenizam todos os trabalhadores que votaram contra o Banco de
Horas, e aos 33% de votos obtidos na WEG Indústrias aponta a condição de que no próximo debate podemos ser a maioria.
A Luta continua, agora vamos começar organizar a Campanha Salarial que terá como pontos principais a Redução da Jornada
de Trabalho, mais Empregos e Melhores Salários, e �ão podemos vacilar, é preciso muita organização, unidade e luta para
alcançarmos os nossos objetivos.

Vilmar �arcia.
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaraguá do Sul e região

Rosane diz que as mulheres vêm discutindo a inserção na questão política 2iGM

cultural, tripla jornada de trabalho, que se candidataram aprefeita são incen tivo ainda dentre" Rios

discriminação em si, além da falta apenas 3%, número Inferior à partidos", analisa. 1911 o

de acesso à informação. "Amulher média nacional, de 9%. Em estados A conselheira destaca'l?qrtê
ainda não conseguiu estabelecer do Nordeste do País, por exemplo, gradativamente o númereF(le
uma participação paritária a do registram-se 16% em Alagoas e mulher�s na política vai auml{!itar
homem devido à educação 14% no RioGrande doNorte. Para àmedida que houver investimento
mutiladora, voltada para a justificar a pequena participação na informação e formaçã0::de

d "F 1 lJe1',.futilidade e ao trabalho ernbru- das mulheres no cenário político, qua ros. e izmente, as mu neres
. o L

Rosane argu!llenta que a vêm cada vez mais discutind?,?,�a
competição com os homens é inserção na questão política par.a

- I,
desigual. "Elas não têm a mesma exercer sua cidadania e contriRU,!ÍJ
influência que e les e falta com os partidos políticos", acredita.

tecedor", avalia, acrescentando
que elas têm apenas 12% de

representatividade política no País.
Em Santa Catarina as mulheres

, 'L'
.11 I

PT apresenta solução para o lixo domésticoH���
}ARAGUÁ DO SUL - O

candidato a prefeito pela coligação
"[araguá para todos", DioneiWalter
da Silva (PT), promete resolver a

questão do lixodoméstico nomunicí
pio. Ele disse que os órgãos ambientais
já apontaramque aTifa doFunilnão
é área adequada para a instalação do
CRDR (Centro de Reciclagem e

Destinação de Resíduos). Aléin do
mais, odeputado revelou sercontrário
ao projeto e à áreaescolhidapelo atual
governomunicipal.

Dionei abordou o assunto para

aproximadamente 300 moradores
dos b�irros SantoAntônio, Três Rios
doNorte eNereuRamos, quebrigam
para impedir a instalação do aterro

naquela localidade.

O candidato disse querresolver
o problema do lixo doméstico "de
forma rápida", em parceria com os

municípios da região. Ele propõe que
seja escolhida uma outra área, fora
do perímetro urbano e obedecendo
as normas técnicas 'dos órgãos
ambientais, para construção de um
aterro sanitário e implantação de

cooperativas de reciclagem.
Quanto ao lixo industrial, o can

didato esclareceu que o Ministério
Público não admite que se misture

resíduo industrial com lixo doméstico.
Na opiniãodo parlamentar, omodelo
do CRDR é equivocado e sugeriu
que o assunto seja discutido em

conjunto pela administração pública,
classe empresarial e comunidade.

• Candidato a prefeito,
Dionei da Silva (PT), não " I '-', I

concorda com a instalaçà6or:
do CRDR na localidade d'éf'" ,.

Tifa do Funil. 06)/1'

19tfii

�"\ .- r./I
• Aliança propõe que s�Jg.

'

,/"1 P
escolhida uma outra área, JI (lU.
fora do perímetro urbal\or'n
de Jaraguá do Sul,
obedecendo as normas--�-I
técnicas dos órgãos

Iambientais. --

��_.Ji
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMEx

ECONOMIA/GERAL

INCREMENTO

QUARTA-FEIRA, 1 de setembro de 2004

Participação nos resultados
I

atinge só grandes empresas
MARIA HELENA DE MORAES

... Lei não obriga a

distribuição dos
lucros entre os

funcionário-s

}ARAGUÁ 00 SUL - Apenas os

trabalhadores das grandes e médias

empresas da região são beneficiados
como programa de Participação nos
Lucros e Resultados, criado pelo
govemo federal através daLei 10.101,
de 19 de dezembro de 2000. A

aplicação da lei representa um

aumento na economia pessoal dos
. trabalhadores e. é encarado pelos
representantes sindicais das categorias
com maior número de associados
como uma forma de valorizar e

premiar os funcionários que

conseguem cumprir as metas de

produção estipuladas pelas empresas.
A Weg, uma das maiores

empresas do setor eletromecânico, já
antecipou a participação dos
resultados deste ano e pagou
adiantado o percentual de 1,63%
salário a cada umdos cerca de 11mil
funcionários das unidadesbrasileiras.
ALunender, empresa demédio porte
do setor têxtil, de Guaramirim,
distribuiu 1,61% salário como

participação nos resultados. As

empresas Urbano, Seara e

Cooperativa [uriti, do setor de

alimentação, tambémparticipam do

programa. Em média, cada um dos

Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Vilmar Garcia, afirma que outras empresas devem aderir à Lei

funcionários destas empresas
receberam 1,5% salário de

participação nos lucros.
Na avaliação do presidente do

Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias doVestuário,GildaAlves,
a iniciativa representa um ganho a

mais é bem-vinda, embora ressalte
que apenas as grandes e médias

empresas praticam a Lei. No setor

têxtil, de acordo com Alves, as

empresasMarisol,Malwee, Carinho
sos,MenegottiMalhas e a Lunender
pagam aparticipação nos resultados.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas,VilmarGarcia, salienta
que amedida é boa, mas alerta para
o outro lado da situação, que é a

exigência de metas cada vez mais

altas. Ele integra aComissão que ana
lisa a participação naWeg desde que
o sistema foi implantado e ressalta as

incoerências do programa, que não
beneficia trabalhadores afastados,
que seja por doença, acidente de tra
balho ou licençamaternidade.Neste
segmento também pagam a partici
pação nos lucros e resultados as em

presasTrapp,Wiest, Indumak e Inam.

Sede própria da Acias
será entregue an� que ve�

SCHROEDER - A Acias

(Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Schroeder) está

construindo sede própria, no

centro da cidade. A obra de

construção está em fase de
Pst>lílll">lnH'ntn e.. "':"1111,1" n

secretário executivo da entidade,

Pata Prefeito !
Dr. Vicente 45j

. \iiçe:::Ya1cjírBorº!º-��.�����__�.!

PIB cresce 4,2% no semestre,
maior .alta desde 2000

Júlio César Correia de Negreiro,
deve ser entregue oficialmente em

julho do ano que vem. De acordo
com Negreiro, a construção da
sede própria sempre representou a

pri n c ipn l h.m dc irn da atual
tlirt'!I\ri:lILl A{�j';l"': nrp,i(�i("-I::l npln

BRASÍLIA - A economia

brasileira registrou crescimento de
,.'

4,2% nos primeiros seis meses deste
ano, segundo dados do IBGE

(Instituto Brasileiro-de Geografia
e Estatística). Maior t<\:\;1 ele

. crescimento ec.lllumlCU jesck
2000. Apenas 110 segullelo
trimestre, houve um aumento das
atividades econômicas da ordem
de 1,5% em relação ao primeiro
semestre. O resultado reflete o

bommomento da economia, com
recordes nas exportações,
retomada do consumo, da renda e

do mercado de trabalho.
Em relação ao segundo

trimestre de 2003, o crescimento é

ainda maior. Na comparação, o
aumento é de 5,7%, maior desde o
terceiro trimestre de 1996. O
número alto é resultado do fraco

desempenho da economia no ano
passado, dos altos e queda na

renda do trabalhador. Analistas, no

recuperação econômica pode
estimular a inflação. O IGP-M de

agosto foi de 1,22%. Pela primeira
vez, o reaquecimento da economia
está permitindo o aumento de

prcçus, segunelu d:lel'h da
1 .uíaçao t,»: uio ';:11 IS.

Corno Jd havia alcn.ido u e:-..

secretário da Política Econômica do
Ministério da Fazenda, José Roberto
Mendonça de Barro, em palestra a

empresários da região, os gargalos
estruturais podem comprometer a
sustentabilidade. A falta de infra
estrutura de energia, saneamento
e transportes; a alta carga tributária
e a necessidade de ampliação do

parque industrial, que recebe

pouco investimento desde as crises

da Ásia (1997), da Rússia (1998),
da desvalorização do Real (1999),
do "apagão" (2001) da Argentina
(2001) e da desconfiança
internacional na época da eleição
do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva.

... Certificados deOrigem
em ProcessosdeComércio Exterior

ernprcsnno Alceu Grade.
A nova sede está sendo

construída com recursos próprios,
conquistados graças a

participação dos 125 associados.

Alguns inclusive estão

pagamento mensalidade dupla
por um ano. Negreiro informa que
a obra foi orçada em R$ 540 mil,
sendo que o dinheiro para o início
da obra já está no caixa da Acias.
A sede está sendo erguida em

terreno permutado com a

Prefeitura. ''AAdas comprou um
terreno em 1998, mas, devido à

distância, a diretoria resolveu
fazer uma permuta com a

administraçãomunicipal", explica
Negreiro .

Certificado de Origem é um documento que auxilia empresas
produtoras na captação de benefícios, sendo uma das documentações
exigidas para se efetuar uma exportação/importação dentro das leis e
acordos de cooperação econômica existentes entre os países. Na prática
este documento atesta o país de origem da mercadoria que está send�
comercializada e tem como principal objetivo a isenção ou redução do
imposto de importação .

Para o importador, há o custo reduzido, devido aos benefícios tarifários
garantidos pela certificação. Já o exportador pode oferecer um produto
com preço final mais competitivb. As regras gerais para a certificação
de origem foram definidas entre os países signatários da Organização
Mundial do Comércio, para evitar adulterações, de modo que, por
exemplo, uma restrição ao comércio ou uma preferência tarifária
(redução de tarifa) aplicada a um ou grupo de países, seja burlada
através da adulteração da origem do produto importado.

I

No âmbito da América Latina (inclusive Mercosul), a conferência e
"

emissão destes documentos, é realizada por entidades credenciadas
junto a ALADI (órgão que autoriza o credenciamento das entidades
para assinar, conferir e liberar estes documentos). Embora pareça
burocrático, torna-se um documento automático, operacionalmente
simples e que traz vantagens significativas. Para sua emissão, a empresa
produtora deve encaminhar conjuntamente a fatura comercial dos
produtos e a declaração do produtor, de modo que o certificador passa
efetuar a conferência de que vantagens estão previstas nos acordos
firmados entre governos.
Para facilitar o trabalho de liberação aduaneira, diferente tipos de
formulários são utilizados,dependendo dotipo de acordo firmado entre
os países-membros. Sendo um documento que atesta a origem de um

determinado produto (ainda que em seus componentes haja matéria
prima ou componentes importados), podem surgir problemas que
dificultam, atrasam ou impossibilitam uma operação de comércio. Entre
estas, destacam-se:

o exportador perde o direito de exportação por 18 meses se a

documentação chegar emitida errada (indicando má-fé) a seu país de
destino;
• devido ao desconhecimento de vantagens específicas previstas
em determinado acordo, o importador poderá perder o benefício
alfandegário,;

quando houver problemas de documentação, as mercadorias não
saem da Aduana, causando prejuízos devido à cobrança de taxas e

. �I
impostos;

I

Finalmente, é importante ressaltar que a operação de venda no mercado
internacional não difere muito da venda no mercado doméstico de
determinado país. Mudam documentos e procedimentos, mas a

estrutura inicial, corretamente aprendida pelas empresas produtoras,
passa a ser replicada nas novas vendas efetuadas. Ainda que
excessivamente burocratizados no Brasil, algo importante na área é
desmistificaras procedimentos e documentos pertinentes ao comércio
internacional, permitindo a empresas que ainda não atuam na área,
visualizar oportunidades.

.

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS NA ESPANHA
O Instituto Bdoni é uma instituição não governamental, criada por
residentes brasileiros em Madrid, criou projeto PIE - Projeto Industrianato
Exportação, objetivando o incentivo à exportação de produtos de Micro,
Pequenas e Médias empresas de produtos de artesanato.

O projeto consiste na Adesão destas empresas ao projeto, para
abastecimento de produtos brasileiros para as lojas e depósitos que
serão criadas na Europa, iniciando porMadrid. No Brasil será criado uma

Empresa Comercial Exportadora, que se encarregará da compra dos
produtos do f).J<;jJmento direto aos produtores, t' detoda i1 parte logística
e processo das exportações. Esta é mais uma forma de auxiliarempresas
de pequeno e médio porte ingressar no mercado internacional,
colocando nomercado produtos de alta qualidade quemuitas empresas
tem produzido.

IMPORTAÇÃO
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 levar um projeto formalizado pelo Jaraguá do Sul
Convention Bureau, com mais de 25 assinaturas de entidades e

empresas, avalizando o evento e a capacidade local. Há grandes chances
de o captarmos, mas deverá haver articulação das entidades locais para
que isto ocorra. Dará certo!!!

Jordana Pott é Consultora de Negócios da CAMBRA e acadêmica do
curso de Comércio Exterior da UNERJ. Atua na certificação de origem
e-mail: jordana@portalcambra.com.br
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AIJS comemora Dia do Corretor com

almoço, integração e homenagem

AIJS
Além da comemoração pelo dia do corretor a Aijs e a festa de festa de Fernando e o assador

encerramento do ano. A associação realiza a cada dois anos a eleição dos
seus diretores. Está prevista para novembro deste ano mais uma eleição.

Uma das preocupações da Aijs é a qualificação dos corretores.

"Planejamos vários cursos e palestras para melhor preparar nossos

associados", comenta a presidente da associação. Ainda para este ano

.

está prevista a realização de um curso sobre a avaliação de imóveis.

Para comemorar o dia do Corretor aAijs (Associação das Imobiliárias

de Jaraguá do Sul), realizou um almoço confraternização. No sábado,

dia 28, foi entregue também a homenagem ao Corretor Amigo, Sr. José
Schroeder. A eleição para a escolha do corretor amigo atinge todos os

corretores associados da Aijs e a votação é direta e secreta.

O encontro foi realizado um dia depois do dia do corretor e foi

realizada no Piquete Lembrança do Velho Pai, na chácara do Sr. Onésio

Garcia, em Schroder. "O evento vem crescendo a cada ano com a

participação de mais corretores", comenta a presidente da associação

oDalma Salai. O evento começou às lOh30. Ao meio dia foram realizados

l'�omeios de truco e canastra, para a�tegraçã� dos participantes. O almoço
foi servido e a festa contmuou ate a norte. O presidente da CreCl-SC,
Gilmar dos Santos, sempre está presente nos nossos eventos, prestigiando
a nossa associação", afirma Schroeder.

MERCADO
O aquecimento do mercado imobiliário de Jaraguá do Sul é

realidade, principalmente no que se refere a compra e venda de imóveis

e aluguel para a classe média. "Fatores como a recuperação da economia
e a escassez de imóveis, devido ao relevo acidentado da nossa região,
dificultam a construção de novos imóveis, favorecendo a verticalização
da cidade", afirma José Schroder, diretor de vendas da Aijs e eleito

Corretor Amigo deste ano.
A expectativa da Aijs para o mercado deste ano é positiva. "O

crescimento das empresas e conseqüentemente a geração de empregos
devem aquecer ainda mais o setor. O mercado da construção civil

.\' reage rapidamente a qualquer mudança 'posiriva no mercado",
confirma Salai.

AÇÕES
O Conselho Regional dosCorretores de Imóveis (Creci) sendo parceiro

dos corretores de imóveis sempre incentivando na qualificação do

profissional corretor, mais também atua como órgão fiscalizador. Para
atuar na área de corretagem de imóveis será necessário ser credenciado

junto a CRECI.

Confraternização

GARCIA
6mlllü:tUfH.�II.
CReCI i541't1

...Parabeniza tod••·

os C01T8t.res p.la
.

.Baeem de seu'
Dia ...

Servindo o almoço

José (Corretor Amigo) e Roli
Bruch (Corretor Amigo 2003)

FI
ti

Presidente do Creci-SC, Gilmar
dos Santos

Familiares também

participaram da festa
A cada ano mais pessoas participam
da comemoração ao dia do corretor

Animadorda Festa
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Grupos de Alcoólicos Anônimos
comemoram 57 anos de Brasil

CELlCE GIRARDI

� Jaraguá do Sul

conta com quatro
grupos de
t

encontro

jARAGUÁroSUL-OsAlcoólicos
Ar],ônimos comemoramnodomingo,
57 anos de instalação no Brasil. Em
SailtaCatarina, são 200 grupos,mas
a formação do primeiro aconteceu

emBlumenau, há37 anos, comnome

deGrupoBem-vindo.EmJaraguá do
Sul são quatro grupos de M.
'Serenidade (Baependi), Primeiro
iPasso (Ana Paula II), Porta Aberta
i(Barra do Rio Cerro) e Novo

�anhã (TrêsRios doNorte).
Q Alcoólico Anônimo é uma

iirmandade de homens e mulheres

:que compartilham suas experiências,
forças e esperanças, a fimde resolver

seu-problema comume ajudaroutros
a se recuperaremdo alcoolismo. Para
ser- rnembro não há taxas ou

mensalidades.OAA não está ligado
. anenhuma seitaou religião, nenhum
movímento político, organização ou
irrstitaiçâo,O propósito primordial é
manter-se sóbrio e ajudar outros
alcoólicos a alcançarem a sobriedade.

G coordenador do grupo

CÉSAR JUNKES

Grupo Serenidade está instalado no Centro do município

Teatro ensina como usar a

comunicação para vendermais
'I' .)38\

.1.1 .]bRAGUÁ DO SUL �. A peça

teatr�l "Comunicando paravender
'.&, vencer - uma aula espetáculo
em ffiarketing e relacionamento",
,Ser�>:apresentado no dia 28 de

s�t6.w.bro, às 20 horas, no Grande
r.TeQ.yro do Centro CulturaL Quem
, prómove é aApevi (Associação das
Micro e Pequenas Empresas doVale
do Itapocu) em parceria com a

Seres Humanos, que, vêem no
I
teatro uma possibilidade de atingir
em profundidade o espectador,
criando uma experiência
inesquecível. Transferido para um

I programa de treinamento, resulta

1 em alto índice de assimilação e

: retenção do conteúdo trabalha

: do. A peça narra a história de dois
i irmãos e sócios que tentam salvar o

negócio da família, as "Organiza
ções Babel". A empresa, devido à

comunicação caótica com clientes,
i fornecedores e funcionários,
enfrenta sérios problemas como o

I rádio corredor e o baixo resultado
no' atendimento e vendas. Aníbal

.

Castro, conhecido como Animal
! Castro, é o gerente administrativo
: financeiro das, "Organizações
'la:apel". Perfeccionista, inflexível,
';��i6ritário, auto-suficiente e

obcêcado em detalhes, é um chefe

centralizador, se acha um excelente

gerente, mas não percebe a'

insatisfação de todos com os quais
trabalha.

Narcisa Castro, conhecida
como "Sou oMáximo Castro", é a
gerente da área comercial. Vaidosa
e autocomplacente, ela faz de tudo
para garantir um pedido, mas pouco

Serenidade do Baependi, Alex U.
informou que a decisão de parar de
beber deve partir do alcoólatra. "De
nada adianta alguém forçá-lo a

participar. O primeiro dos 12 passos
para quem quiser parar de beber é
reconhecer que o alcoolismo é uma

doença incurável e reconhecer a

fraqueza perante a bebida", explica.
E foi o que aconteceu com ele.

Dependente químico desde os 14
anos, começou a beber com mais

freqüência quando parou de usar

drogas. "Foi uma substituição na

verdade", relembra. Alex conhecia
oM, por terum tio e um amigo que
freqüentava as reuniões.Mesmo não
bebendo diariamente, pensava que
por isso não se encaixavano perfil de
alcoólatra. "Só fuime dar conta que
precisava de apoio, quando, pormais
que tentasse, não conseguia ficar na

primeira garrafa de cerveja. Trocava
qualquer compromisso pela
permanência no bar".Mas foino dia
dos pais do ano passado que Alex
tomou o último porre. Depois desse
dia decidiu ir aoM. "Desde então
nuncamais bebi. Estou há um ano e

22 dias sembeber", destaca o auxiliar
administrativo que adianta que as

portas estão abertas paraquemquiser
e precisar ir a uma reunião deM,
que oferece também o Al-Anon,
para esposas e familiares dos alcoólicos.

Tiaramento deDST pode reduzir
em 40% transmissão da aids

RECIFE - o risco de transmissão
do vírusHN 'Seria reduzido em 40%
se as quatro doenças sexualmente
transmissíveis, tricomoníase,
clamídia, gonorréia e sífilis, fossem
tratadas. A informação, com base
em um estudo feitQ durante seis

/ ..

anos naAfrica, foi dada ontem pelo
presidente do comitê científico do
VCongressoNacional de Doenças
Sexualmente Transmissíveis,
Mauro Passos. O evento acontece

simultaneamente ao I Congresso
Brasileiro de Aids, no Centro de

Convenções, de Olinda (PE).
Um "pacote" para tratar

alguém que hipoteticamente
tivesse as quatro doenças aomesmo
tempo, disse Passos, custaria para a

rede de saúde R$ 50,00 nomáximo,
incluindo amedicação. As quatro
doenças, que têm cura, facilitam a

transmissão doHIV via sexual.

Engajado no programanacional
Elimina Sífilis, lançado ano passado,
Passos contou que são registrados
mais de 900mil casos de sífilis todos
os anos no Brasil. Destes, 28 mil são
de sífilis congênita, transmitida pela
gestante ao bebê, que se sobreviver
ao parto pode ter seqüelas como

deficiênciamental e cegueira.
Passos lembra que a bactéria da

sífilis foi descoberta em 1905 e a

penilicina - usada no tratamento
da doença - há mais de 50 anos.

No caso da gonorréia, são cerca de
1,5 milhão de casos novos a cada
ano no país; a clamídia (que pode
causar esterilidade 'se não. tratada)
1,9 milhão de casos; e a

tricomoníase, quatro milhões de

• Os ingressos custam RS
30,00 - associados da
entidade pagam RS 27,00 e

grupos formados por mais

de 10 pessoas terão custo

individual de RS 25,00.

·Ingressos podem ser

adquiridos na Apevi. Mais
informações podem ser,
obtidas pelos telefones

(47) 275-7003 e 275-7004

ou e-mails:

eventos@apevi.com.br,
apevi@apevi.com.br com
Silvia ou Estela.

para que os clientes fiquem
satisfeitos e bem atendidos.
Confusa, individualista é

desorganizada, Narcisa acaba
contratando e gerenciando
vendedores com a filosofia do "Vale
tudo por um pedido", fazendo com
que a empresa e os fornecedores se

virem para arranjar uma saída. Suas
atitudes geram confusões e

desencontros entre os clientes e a

empresa.

Enquanto um vai apontando as

deficiências do outro, as situações
vão sendo vivenciadas e

dramatizadas. Neste confronto, os
irmãos Castro e a platéia refletem
sobre quais são as competências
fundamentais que os profissionais
das áreas comerciais e

administrativas devem desenvolver
com suas equipes para obter o

sucesso nas empresas.

casos.

Todas têm cura. Mas não há

notificação compulsória (como
ocorre com a aids e a sífilis

congênita), não há diagnóstico, a
maioria dos homens com sífilis ou

gonorréia prefere se tratar "no
balcão da farmácia" e apenas

quatro das faculdades deMedicina
de todo o País têm a disciplina
específica sobre DST no curriculo.
FORÇAS�AS-Em

março foi assinado um protocolo de
intenções para. a adoção. de um

programa educativo de prevenção
DST-Aids nas Forças Armadas

(Marinha, Exército e Aeronáu

tica), com custo de US$ 375 mil
em dois anos. Destes, US$ 175 mil
serão financiados pela Unaids,
programa das Nações Unidas sobre
HIV-Aids, e o restante pelos
ministérios da Defesa e da Saúde.

• O risco de transmissão

do vírus HIV seria reduzido
em 40% se as quatro
doenças sexualmente

transmissíveis, tricomonía-
.

se, clamídia, gonorréia e

sífilis, fossem tratadas.

• O Ministério da Defesa

quer reduzir a prevalência
de aids entre os militares

jovens. Todo ano cerca de

RS 3 milhões são gastos
no controle da doença e

no tratamento de

militares.

� SESC
2°Café Literário
O Sesc promove hoje, o segundo Café Literáriono Arte Bar, na Scar. O
tema de hoje será "A palavra na construção poética - Uma Arte ParaTodos"
com Gilmar Moretti que é poeta, escritor, diretor teatral, pesquisador �
produtor de vídeo-documentários. O Café Literário acontece a partir das
19 horas.

� SESC 2
Tem Sonora Brasil esta semana
O Sesc traz a Jaraguá do Sul o espetáculo "Benças e Remédios"do grupo
"Os penitentes do Sítio Cabeceiras, de Barbalha, Ceará. O espetáculo faz
parte do Projeto Sonora Brasil - Circuito Nacional Sesc de Música. A
apresentação acontece sexta-feira, dia 3, a partir das 20 horas, no pequeno
Teatro da Scar.lngressos a RS 5,00 ou RS 2,50 (idosos e estudantes com
carteirinha).

.

� TRÂNSITO
InscriçõesparaGincanaencerram nesta sexta

.

As inscrições para a Gincana de Conscientização no Iránsito encerrê.m I
nesta sexta-feira,dia 3,e podem ser feitas no Setor deTrânsito da Prefeitura II I
de Jaraguá do Sul. A promoção é dirigida a estudantes do ensino médio,
com o "objetivo de conscientizar os jovens, de maneira criativa, so.bre a

.

�
importância da valorização da vida no trànsito'fnforrna a integrante da I

comissão organizadora do evento, Márcia Evelise Jamoski,. O evento está
sendo organizado pela Comissão Municipal de Educação para o Trânsito,
em parceria com o Sesc. Os interessados devem retirar o regulamento e

as fichas de inscrição na secretaria de sua escola. O evento é limitado à

participação de dez equipes, que concorrerão a dois prêmios: a tampeã
terá direito a um final de semana na Colônia de Férias do Sesc, em
Cacupé, em Florianópolis; a segunda colocada ganhará um passeio ao

Beta Carrero World. A gincana será realizada no Colégio Marista São Luís
em 18 de setembro - primeiro dia da Semana Nacional do Trânsito.

MAURO MAHFUD

Diretor da Divisão de Trânsito e Transport�

Prefeitura Municipal de Jaraquá Do 'Sul 'fll
Secretaria de Desenvolvimento

Municipal'
Gerência de Planejamento

Divisão de Trânsito e Transporte

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE

TRANSPORTE ESPECIAL

O Diretor da Divisão de Trânsito e Transporte, no uso

das suas atribuições leqais; conforme a legislação
municipal, FAZ SABER que ficam NOTIFICADAS as

pessoas físicas a seguir relacionadas, para

comparecerem, junto a Divisão de Trânsito e

Transporte, no prédio da Administração Municipal, no
prazo de 30(trinta) dias, a contar da data de publicação
deste Edital, a fim de promover a devida regularização
nos termos da Lei n° 3074/2002, sob pena de cassação
do alvará.

Arlindo Flores da Silva - CPF -310.565.639 -15
. Luiz Hamilton Piotto - CPF -850.079.519- 00

Vantuir Cardoso - RG -2.515.995-0

Jaraguá do Sul,30 agosto de 2004.

Falecimentos
Faleceu às 15:00 de27/8 o senhor'IeofiloCech,com idade de 65 anos.

O sepultamento foi realizado no Cemitério deTrês Rios do Norte.
Faleceu às 21 :30 de 27/8 o senhor José Siemeincoski, com idade de

58 anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro.

Faleceu às 20:00 de 28/8 a senhora Maria Pereira LJmlauf,com idade
de 94 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério deGuaramirim.
Faleceu às 00:00de28/8 o senhor Laerte Leffer,com idadede 40 anoS.
O sepultamento foi realizado no Cemitério deGuaramirim.

Faleceu às 00:20 de 29/8 o senhor Antonio Bokor,com idade de 72

anos.O sepultamento foi realizado noCemitério da Barra do Rio Cerro,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�JUSTIÇA
Vanderlei de Lima deve processar irlandês
O maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima foi aconselhado a

processar nos tribunais da Grã-Bretanha o padre irlandês

Cornelius Horan, que o agarrou a poucos quilômetros do fim da

maratona pelos Jogos Olímpicos de Atenas, no último domingo,

quando liderava a prova. A ação impediu que o brasileiro

conquistasse a medalha de ouro.

O Comitê Olímpico Brasileiro entrou com recurso para que a

organização das Olimpíadas. reconhecesse que o brasileiro foi

prejudicado e concedesse duas medalhas de ouro, uma ao

italiano Steffano Baldini (que venceu a corrida) e outra para

Vanderlei.
O caso será julgado pelo Tribunal Arbitral do Esporte, em

Lausanne, na Suíça. Segundo consta, Cornelius Horan, que tem

aprontado muita encrenca pelo mundo, tem dinheiro suficiente

para pagar uma bela e merecida indenização a Vanderlei.

�GINCANA
Inscrições encerram nesta sexta

A Comissão Municipal de Educação para o Trânsito está

organizando, em parceria com o Sesc, a la 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, 1111), 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 trânsito'; informa 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 Beto

Carrero World. A gincana será realizada no Colégio Marista São

Luís em 18 de setembro - primeiro dia da Semana Nacional do

Trânsito.

�OECISÃO
Definido as semifinais do Coroa Bom de Bola

,r' o cruzamento das semifinais do 4° Campeonato de Futebol
L'

Sênior _ Coroa .Born de Bola foi definido na rodada do último

sábado (28/08), no campo da Arsepum, onde a equipe da Zapellal
Sport Nereu ficou com o primeiro lugar da chave "O" ao golear
a Tranze o Pé pelo placar de 5 x O, enquanto que a Lu Modasl
Bazar do Rau venceu Karlache Malhas/AOV Aurora de 1 x O e

confirmou a primeira colocação no grupo "E': Com estes

resultados, os próximos jogos da competição reúnem os

seguintes confrontos: Zapella x Karlache e Lu Modas x Tranze o

Pé. De acordo com os organizadores da competição, estes jogos
acontecerão no campo da Karlache, com data e horário a serem

divulgados nesta quarta-feira (01/09).
A competição reuniu nove equipes na etapa inicial, sendo que
nas 15 partidas já realizadas registrou 54 gols, com uma média

de 3,6 por jogo. Com quatro gols cada um, os atletas Adones
Geoelzer (Tranze o Pé) e Itamar Schüller (Karlache/Aurora)
dividem a liderança da artilharia. Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, o evento reúne atletas com idade a partir
de 38 anos integrantes de equipes de Jaraguá do Sul e premiará
os três primeiros colocados com troféu, medalhas e costela, sendo
30kg ao campeão, 20kg ao vice e 15kg para o terceiro colocado.
O time classificado em quarto lugar ganhará troféu e uma bola.
Também haverá troféu para equipe disciplina, defesa menos

vazada, artilheiro e atleta destaque da competição.

HIGUEIRENSE
e Time pronto para enfrentar o Goiás

Para enfrentar o Goiás, hoje, às 20h30min, os jogadores do

Figueirense começam o regime de concentração às 19 horas de

ontem, no hotel Cambirela, no Estreito. O atacante Izaias, com o

terceiro cartão amarelo, é o desfalque para o jogo e será substituído

por Romualdo. O técnico Júnior relacionou 19 jogadores, mas já
está com o time que começa a partida definido, entram na partida
Gustavo; Paulo Sérgio, Márcio Goiano, Cléber e André Santos;
Jeovânio, Bilu, Galeano e Nenê; Romualdo e André. Estão
concentrados ainda:o goleiro Cristiano, o zagueiro Eloy,os volantes
Márcio Martins, Luciano Sorriso e Simplício, os meias Éverton
e Oliveira e o atacante Marlon. O departamento de futebol está
aguardando a chegada da condição de jogo do lateral César Prates.
Se isso acontecer, ele será incorporado ao grupo de concentração.

ESPORTE/GERAL

ESTADUAL

Malwee faz 7 no São Lourenço'
disputa a liderança no sábadd

JULlMAR PIVATTO

.... Equipe jaraguaense
domina todo 26

tempo e não permite
reação do adversário

Jaraguá doSul-Avitória de 7x2
contra São Lourenço, na noite de

ontem, deixa a Malwee na segunda
posição daChaveC, com seis pontos,
um amenos que a Anjo Futsal, que
teve um ponto de bonificação pela
melhor campanha na primeira fase.
A partida que vale a liderança do

grupo acontece no próximo sábado,
às 20h30, no Ginásio Wolfgang
Weege.

Ojogocomeçoumuito amarrado,
onde a equipe do Oeste começou

pressionando a marcação e abriu o

placarcompoucomaisde umminuto,
após cobrança de pênalti deTiago.A
Malwee pressiona e empata com

Leco, após roubada de bala de Xoxo.
Em bela jogada pela direita, Xoxo
chutacruzado emarcao segundo gol.
Commuitas faltas, o time jaraguaense
perdeu dois tiros livres e tomou o

empate através de Diego. Em outra

cobrançade tiro livre, Fiu chuta e, no

I.

1

passe de Xande. Logo depois, o
próprio Xande avançou e marcou o

quinto. O jogo começa a ficar
nervoso e alguns jogadores do São

Lourenço cometem faltas duras,
.

mas sem receber a punição do
árbitro.

)5132 G

O sexto gol saiu com Leoa, qy§
chutou do campo defensi;vJb#.
mesmo desequilibrado, marG�loic�g
final do jogo, Xoxo rouba a bQJª,!3{�
bonita jogada completaG,s.lrRí'll'
Valdin, completando o pla<Z;gTr,(,Wíl
7x1. Ji!c)(j)iG

Malwee conseguiu superar a forte marcação do São Lourenço em boa partida de Fiu (16)

rebate, completa paraogol, deixando
o primeiro tempo em3x2.

Para o segundo tempo, a equipe
da Malwee volta melhor, não
desperdiçando as oportunidades que
teve e marcando o quarto gol logo
no início com Leco, que recebeu um

Antônio Conceição vence o

Sul-brasileiro de Jiu-Jitsu

Antônio Conceição e Karliles Ramalhas estiveram no Sul-Brasileiro

}ARAGUÁ 00 SUL - 'O lutador MárcioJosé (Meio-Pesado) eKarliles
jaraguaense Antônio Conceição Ramalho (Pena) não foram bem,
conquistou, no último fim-de- mas a intenção era para que os três

semana, o título da 2a Copa Sul começassem a pegar ritmo de
Tatame de [iu-[itsu. A competição competição.
foi realizada no Ginásio Saul de Conceição (Demicar/PetCen-
Oliveira, emFlorianópolis, onde ele ter Shop/Corpo em Movimentai
disputou a Pesadíssimo, quatro Imagem Colorama) começa agora

categorias acima do seu peso. a intensificar os treinamentos, pois
"Tireiumpeso dasminhas costas. têm importantes desafios nas

Depois de vários vice-campeonatos, próximas semanas. Nos dias 11 e 12
finalmente consegui meu primeiro de setembro, estará disputando a

título do ano", comemoraConceição, última etapa do Circuito Paulista e

que levou três alunos para o torneio. nos dias 18 e 19, oCircuitoParanaen-
Alicio Hemmer (categoria Pesado), se de Submissão (sem quimono) .

Atletismo de Jaraguá do Suf"1--r
conquista medalhas para Se

.

[ÜJ
}ARAGuÁ DO SUL - As duas

atletas da cidade integrantes da

seleção catarinense que disputou a

CopaSul deAtletismo, no último final
de semana (28 e 29/08), em Itajaí,
conquistaram quatromedalhas para
Santa Catarina. Nas provas

individuais, Miriely Cristhina dos
Santos ganhoumedalha de ouro nos
100mcombarreiras e bronze no salto
com vara, enquanto que Sally
Mayara Siewerdt levou ouro nos

100m rasos.

Elas também integraram aequipe
que venceu aprova do revezamento
4 x 100m. Alémdo estado anfitrião, o
evento contou com aparticipação das
delegações do Paraná e do Rio
Grande do Sul.

O treinador da equipe FMEI
Malwee MalhaslCRJ Fisioterapia,
AdrianoMoras, informa queMiriely
está melhorando suas marcas em

relação ao ano anterior nas duas

provas de sua especialidade e

mantém expectativas de conquistar
medalhas nos próximos Jasc Gagos
Abertos de Santa Catarina),
lembrando que ela ganhou três de
bronze na última edição deste
evento.

"J á Sally igualou sua melhor
marca (12'4) nos 100m rasos-que a

fez campeã desta prova nos [ase do
ano passado", destaca Mora!. Ele
acrescenta que a atleta agdFti'Jile
concentra na preparação paía'dtMs
competições: oBrasileirodeM€�s

(17 anos), emSertãozinho;Sp,n6s11íâs
12 e 13 de setembro; os Jogiiihll1ôs
Abertos de SantaCatarina, oiiit1l(�;foi
campeã nas provas de 100m e�()@m
rasos na edição de 2003. n::>iM

11 oh

FATOS

I fJI:'1

• Além do-Estado anfitriãf6,rn
o evento contou com a �"ólrli

participação das l'j()"!(]
delegações do Paraná e done
Rio Grande do Sul.
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I ANIVERSAlUAN'fES
·29/S·
Rui Barg
Martins Kinen
Gildete Piazera
Adolfo Alberton
Cândido OsmarTrentini
Anadir Becker

Margarete S. Nascimento
Helena Hertel
Rosivaldo Bispo de Souza
Denise Zapella
Karina Denk
Fábio Eduardo Nunes da

o Silva
Rosalia Rosa

·30/S·

Rogério Hauck
Luciane Vorpagel
Nestor Clóvis Machado
Marlindo Hoengen
Sérgio Forlim
Karine da Costa

·31/S·
Alison Muller
MarJi W. Borchardt
Ronaldo Raulino
Ivete L. Maba Floriani
Bruna Duarte
Marcos Aurélio
Steinmacher

·1/9·
Isolina Nasato
Victor T.Macejunas
Nilson Nunes Moreira
Lauro Pietsch

Felipe Eduardo da Costa

·2/9·
Áurea Rolloff
Marivone A. Corrêa
Adriano Milton Preisler

Angélica Nau

Logan Luan Flores
Adilson Cesar Papp
Luis O. Rodrigues
Infância Rosa Alves
João Gilmar Weinfurter
Jaison Tomazelli
Itamar Kasulke

·3/9·
Edson Spredemann
Célio Bayer
Osmar Laschewitz
Clarice W. Soares
Leila Maria da Costa

Felipe Joarez Zangheline
Ari Ferreira
Marlene Ma Stahl Ehnke
Cladis Viviane Feustel
Viviane Vegini
Jairo Anibal W. Martini

·4/9·
Cristiano Schever
Maria Milker Bartel

Amaury Rodolfo Ruysarn
Simone Stortz

Douglas Enke
Suelem Kuhn
Manfredo Behling
Rubian Behling
Mirna Olinger Ribeiro
Lilian Cristiane A. Koch
Kasulke
Rosane F. R. Francisco
Maribel Borga
Hilário Hille
Alfredo Behling

Celebraram seus 25 anos

de casados, Wilson e

Lorena Eggert. Quem
faz essa homenagem são

filhos Carlos Alexandre e

Paulo Henrique. Nós
amamos vocês,

felicidades!

Mário Rinkawetsky
completou idade nova

no dia 27/8. Quem
deseja com muito,
carinho um feliz
aniversário é a sua

esposa Charline

Completando seus 22 anos,
Kethlin Morgana Muller. Quem
lhes deseja muita felicidadesé
seu primo Xande

Parabéns a ama Wanda
F. Butzke que no dia 5

completa seus 90 anos

de vida. Quem
parabeniza são suas

filhas, genros, netos e

bisnetos"e que a vida
ainda lhe de muita

saúde"

O Prêmio Mérito Pesquisa conferiu à Rosi
e IIson Cabelereiro, no dia 19/8 o

prêmio mérito empresarial/profissional
2004 no segmento de cabelereiros.
Parabéns aos proprietários.

Na foto, Jandira da Silva, da creche
Nina Baby,juntamente com as crianças,
está de aniversário no dia 6. Parabéns!

Nilson Nunes

Moreira aniversaria

hoje, dia 1. Parabéns
da esposa Natália,
da entiada Charly
Wendy e do filho

Naijo Twill

OsmarTrentini,parabéns e muitas

felicidades de seus familiares.

.:. FELICIDADES
Parabéns e muitas felicidades para Manfredo, Rubian e

Alfredo Behling que no dia 4 fazem aniversário. Quem deseja
são os familiares.

BAILE
Acontece neste sábado, dia 4, grandioso Baile animado pela
Banda Safira na Sociedade Amizade a partir das 23 horas.

C INEMA Quarta e Ouinta-Feira
�
,',"

o
o "&

o

LÇlne 000 Shp�(?j
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

FILME/HORÁRIO
Eu, Rôbo
14:45·17:15

Mulheres Perfeitas
19:30· 21 :30

Garfield: O Filme
15:15·17:00

2 Diários de Uma Paixão
19:00 . 21 :30

Didi Quer Ser Criança
15:00 . 16:45

3 Hell Boy
19: 15 . 21 :30
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