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SCHÜTZENFEST

Diminuiu o interesse do Estado,
afirma Daniela Lenzi,da CCO
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scola Municipal Waldemar Schmitz, na Ilha da Figueira, ficou inundada. As aulas foram suspensas em razão da água ter invadido a escola

huvas causam desabamentos
e provocam inundações em JS

II Defesa Civil decretou ontem estado de alerta depois que o

'oItapocu atingiu mais de três metros acima do nível normal,
or volta das 10 horas. A situação foi resultado das fortes
huvas que atingiram o Estado a partir do sábado e

tensificadas na segunda-feira. Nos bairros da periferia, foram

. registrados desmoronamentos de terra, quedas de árvores,
desabamento de casa e obstrução de bueiros, que trouxeram

transtorno e prejuízo aos moradores da cidade. Até o

fechamento desta edição, o Corpo de Bombeiros tinha

atendido 51 ocorrências. 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas
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INICIATIVA

Apevi nos Bairros prioriza
sucesso das microempresas
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COMPnlçÃO

Inscrições abertas para etapa
do Torneio de Tênis de Mesa
A Liga Vale Norte está recebendo, até amanhã, as

inscrições para a 5ª etapa do Torneio de Tênis de Mesa,
que acontece neste sábado, em Jaraguá do Sul.
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Peça teatral integra programação
de aniversário de 58 anos do Sesc
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"O Menino do
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A pedido
A divulgação da primeira

pesquisa de intenções de
voto para prefeito de Jaraguá
do Sul deu um novo alento
à campanha. Além de matar

a curiosidade do distinto

público, a consulta desper
tou os adversários da letargia
que até então dominava o

cenário político. Segundo o

Instituto Bonilha, o tucano

Vicente Caropreso lidera a

corrida à Prefeitura com

34% das intenções de voto,

seguido pelo candidato do

PL, Moacir Bertoldi, com

21%, e pelo petista Dionei
da Silva com 19%. Os
números são bastante

parecidos com os de outra

pesquisa - para consumo

interno - revelada extra

oficialmente há dois meses.

As reações, como eram

de se esperar, vieram na

mesma velocidade da

empolgação dos tucanos. Os
adversários se apressaram em

desmerecer a pesquisa e

FRASES

prometem, para os próximos
dias, divulgar os resultados
de consultas populares
encomendadas por eles que

apresentam números díspa
res. Como não podia deixar
de ser, a guerra de números
vai dar um novo rumo à

disputa política. Não restam

dúvidas que as coligações
têm a expectativa de induzir

certeza, colocará em xeque
a credibilidade das alianças
e dos respectivos institutos.

A lógica eleitoral, porém,
exigirá a apresentação de
novas pesquisas que
mostrarão um quadro da

disputa política distinto do

pintado pela coligação
"J araguá no rumo certo",
permitindo perceber a

� A manipulação e a aposta na condução do
eleitorado existem porque o eleitor ainda trata

a eleição como coisa menor, sem importância
os votos dos quase 19% de
eleitores que se declararam
indecisos. Número suficiente

para definir a eleição a favor
de um ou de outro.

A se confirmar as pro
messas das coligações
"Jaraguá para todos" e "Viva

Jaraguá" de divulgarem
pesquisas contrapondo os

números apresentados pelo
concorrente, a confusão
estará formada, o que, com

manipulação dos números e

a tenta tiva de enganar

parcela do eleitorado, que se

orienta por pesquisas.
Segundo o Instituto

Bonilha, 28% da população
rejeitam o petista Dioriei,
enquanto que 14% não

querem o tucano Caropreso
e 10% afirmaram que não

votariam em Bertoldi. Os
números são diametralmen
te opostos a outros extra-
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oficiais apresentados
recentemente, confirmando
o que muita gente já sabia:
os institutos têm com

promissos com os clientes e

quase nenhum com o

cidadão. Há casos de erros

absurdos que obrigaram os

pesquisadores a se retratar

publicamente e, como no

Rio Grande do Sul, pedir
desculpas a candidatos ..

A manipulação e a aposta
na condução do eleitorado
existem porque o eleitor,
infelizmente, ainda. trata a

eleição como coisa menor,

sem importância. Não

percebe o quanto é en

ganado e que a política
interfere diretamente no seu

dia-a-dia. Antes de desen
rolar o rosário de lamen

tações, deve estabelecer
critérios mais rígidos de
escolha dos representantes e

analisar a biografia do pos

tulante, porque ninguém
muda de uma hora para outra.

"Até o final do mês, haverá muita baixaria pra cima de mim porque as pessoas estão

percebendo que estou bem nas pesquisas extra-oficiais de intenção de voto':

.Moacir Bertoldi, candidato a prefeito pela aliança "Viva Jaraqua; prevendo mais ataques e boatos referentes a um possível acordo
entre PL e PT.

,

Mundo I Pessoas & Fatos
� ISRAEL

Gabineteaprova pagamento, '" a

celonos judeus que saiam de (�. <I:'c'''i].
Ministros israelenses aprovaram o plano ce

i

pagamento às famílias de colonos judeus que
abandonem pacificamente assentamentos

em terrritórios palestinos; em um primeiro
passo concreto para colocar em andamento
um polêmico plano unilateral do primeiro
ministro' Ariel Sharon de retirada israelense

.de todos os 21 assentamentos judaicos da Faixa
de Gaza e de quatro pequenas colônias da

Cisjordânia.
Num sinal do aumento em Israel, a polícia

revelou que Sharon e um funcionário que
participa da preparação da retirada receberam

ameaças de morte de extremistas judeus. (AE)

.., IRAQUE'

Ataquesmatam 62 e

deixam 114 feridos
A explosão de um carro-bomba e uma série
de choques diversas partes do Iraque deixaram
pelo menos 62 mortos e mais de 120 feridos
ontem. Em Bagdá, 47 pessoas r:norreram e 114

ficaram feridas na explosão de um carro-bomba

próximo a um posto policial. A explosão abriu
uma cratera de três metros no chão de uma

das principais, ruas da capital iraquiana. Em

Baquba, atiradores abriram fogo contra duas

vans que transportavam policiais, matando 11

policiais e um civil. Pelo menos três soldados
americanos morreram e oito ficaram feridos
em choques ocorridos em diversas partes do

Iraque ao longo das últimas 24 horas. (AE)

.,. IRAQUE

ExplOSão interrompe
fornecimento de energia
o fornecimento de energia para todo o

território iraquiano foi lntesrornpido depois
de sabotadores terem explodido a junção de
vários oleodutos e dutos no norte do Iraque,
provocando uma reação em cadeia no

sistema de geração de energia.
Brigadas tentavam extinguir o fogo na junção
que cruza o Rio Tigre. Forças dos Estados
Unidos calculam que o incêndio deverá levar

pelo menos três dias para ser apagado. O
ministro de Eletricidade, Ayham al-Samarie,
disse que técnicos estavam trabalhando para
restabelecer o fornecimento de energia e que
30% dó trabalho-já tinha sido feito. (AE)

� ESPANHA

Imprensa espanhola mostra

imagens de 11 demarço
Pela primeira vez desde os atentados de 11 de

março contra Madri, imagens borradas captadas
pelos circuitos internos de televisão foram

divulgadas mostrando três das dez explosões
daquela manhã. Em uma das imagens, as pessoas
fogem em pânico nos primeiros segundos
depois de uma das explosões na estação
ferroviária de Atocha.
A primeira imagem mostra um grupo de

passageiros na plataforma e pessoas nas escadas

rolantes quando uma fumaça branca é avistada

perto do trem. Outra mostra a chama se

espalhando, com manchas amarelas e laranjas
sobre ii cabeça das pessoas fotografadas.(AE)

III> EUA

FLírac�o Ivan avança
em direção à Lousiana
o furacão Ivan, que em sua passagem pelo
Caribe deixou um rastro de pelo menos 67

mortos, estava ontem no Golfo do México e

ameaça agora os Estados americanos da

Louisiana, Mississippi e Alabama. De acordo
com o Centro Nacional de Furacões, de
Miami, o olho do Ivan não deve passar pela
Flórida - castigada nas últimas quatro
semanas por outros dois furacões, o Charley
e o Frances. O governo cubano havia
adotado medidas de segurança sem

precedentes'. Mas no fim, o Ivan poupou
Cuba de uma devastação maior ao passar
apenas pelo extremo oeste da ilha, sem

deixar mortos ou feridos. (AE) \

� INGLATERRA

Governo admite falhas
na segurança do Palácio
As medidas de segurança precisam ser

reforçadas no Palácio de Buckingham, mas as

pessoas comuns não devem ser proibidas de
se aproximar dos palácios e monumentos da

Grã-Bretanha, declarou ontem o secretário de
Interior David Blunkett.
A admissão do ministro britânico vem à tona
um dia depois de um manifestante vestido
de Batman ter ludibriado a segurança e

passado mais de cinco horas protestando
perto de uma sacada da residência da família
real britânica para pedir mais direitos para que
pais separados vejam seus filhos. (AE)
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SUA OPINIÃO

Farra com o dinheiro públiOi
t

t
Newton GersonBrandt

fe
Como em todos os pleitos eleitorais, vemos candidatos emais candida I

prometerem sempre as mesmas coisas, as quais nós-eleitores já conhece
muito bem, e que parecem ser copiadas de um "discurso padrão"
independentemente de cor partidária, as promessas são sempre iguais.

I

Ou será que ninguém ainda ouviu promessas como: "Saúde, Educalâ;
L

Empregos, Intra-Estrutura, Pavimentação, Esgotos,MeioAmbiente" e

aívai. Porém o que nunca se ouve falar é de onde sairão os recursos paralil\
(

isto.

Em nenhuma proposta apresentada até o momento pelos UIJSil
I

pretendentes à cargos públicos, seja ao Poder Executivo, seja ao Foi
Legislativo, pude constatar qualquer preocupação com relação a projero (

que visem a redução de gastos, e olha que estou realmente lendo tod�l
propostas dos nosso? candidatos apresentadas nos seus respectivosmateil' I

de divulgação (Santinhos).
Acho queprincipalmente os candidatos à vereançapoderiam começa c

dar umbomexemplo de corte de despesas. Que tal iniciar propondopro�
que visem a redução do orçamento da Câmara de Vereadores de 7% parar
da arrecadaçãodomunicípio, valoreste que hoje representa aproximadamal
R$ 730.000,OOpormês naCâmara de [araguá do Sul, municípioestequettt
uma arrecadação anual demais de R$ 125.000.000,00. Para terrnosmelliJ
noção de grandezas, mais de 80% dos municípios catarinenses possum

arrecadaçãomenor que a câmara deJaraguá doSul.
Com certeza os 2% propostos ainda representamcerca deR$ 210.00J

pormês, oque não é pouco, pois comporta uma despesamensal de quad
20.000,00 por vereador. Agora quero citar alguns exemplos de quantaos \

seria possívelfazer com os R$ 520.000,00 mensais a serem economíads (

Em 7,5 anos poderíamos desviar os trilhos da estrada deferro doces
da cidade,cujo incômodo já chegou a um limite insuportáveL O custod
obra foi orçado em R$ 46.000.000,00.

A cada 2meses poderia ser construído umviaduto idêntico aocons
'

naBR 280 - sentido Corupá, e ainda sobraria muito dinheiro, pois este

está aí custou R$730.000,OO.
Dada também para implantar a cada mês pelo menos 5 laborató'

fisico/químico e informática na redemunicipal de ensino.
Seria possível também, a construção de umaponte sobre os nossosm

cada ano, o que ajudariamuito namelhoria do nosso trânsito caótico.

Poderíamos ainda asfaltar quase 2 kmpormês de nossas esburacadas
Compraríamos também cerca de 3.000 cestas básicasmensalmente
Pagaríamos pelomeno?mais 200 professores para a rede municipal

ensino.

E tem muito mais coisas que precisamosmelhorar, os nossos hospi
.

passampor uma série de dificuldades, as obras sociaispedem ajuda, as crecM
não dispõe de vagas suficiente para atender nossas crianças e aí pordianre
Poderíamos encher páginas emais páginas enumerando onde este dinhenu

pode e deveria estar sendo aplicado, sim, porquê tem uma frase que Oi:

"Dinheiro não foi feito para gastar, dinheiro foi feito para investir",f
principalmente quando este dinheiro pertence à todos.

Seique amaioria da população nunca foi informada sobre esta vul�
quantia que fica "amercê" da administraçãodos representantesque escolh
a cada pleito e sei também que eles não temmuito interesse em inf?nn�'
população sobre o assunto.

O que eu gostaria é que cadaum refletissebemnahora da escolha daqu�
no qual irá depositar seu voto de confiança, pois serão estes que irão "faze!!

farra" comos recursos que dispomos para "investir" namelhoria daqualid:ll
de vida de toda gente, como eles mesmos se referem a nós. PreciS3111a

contudo, exigir, sugerir, cobrar ações destes representantes do povo. Esteio
nosso direito e esta é a obrigação deles.

Por tudo isso, temos odever de votar e escolhermos aqueles que julga111�
senão osmelhores, os perfeitos, aomenos os menos ruins.

Talvez se todos nós exercermos plenamente nossa cidadania, não ÍlenJ)

mais ter que ver nosso dinheiro ser esbanjado com ummonte de bobageni
como foram os R$ 370.000,00 desperdiçados na aquisição de um

'

Eletrônico de \lotação adquirido pelaCâmaraMunicipal de Jaraguá
no ano de 2003, através de projeto do Presidente daCâmara e apoiado .

demais Vereadores, considerando isto como sendo um "anseio da populaçao,
quando nem sequer fomos ouvidos.

Outro dia liem um jornal a seguinte frase de uma professora joinvile[1.�
"Político� como fralda, tem que ser trocada constantemente, e semprepe
mesmomotivo".

II j

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo
01

'

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito
j

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem
col110 I

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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odo poder
'

09
ra ões do presidente do PT, Leone

decla ;indo a tentativa de um acordo
va, adm�o vice-prefeito Moacir Bertoldi,
ma pL, . d I d

I do oportunista a egen a que

vel� o a

co tempo carregava a bandeira
'ha paue

I'dade e sabia de cor o discurso
a mora I -'

I I
" da transformaçao sooa pe a

eologlcO "
.

, ,
'

a partida ria.olltlC, portas e janelas aos antigos
o abrir

, '105 para se chegar ao poder,
dversar . - 'f

a condlçao de di erente,
leg.a. do à população colocar o PT no
ermltln ls oartidbalaio dos demais parti os.
esmo

� Contradição
As tentativas de um acordo entre PT

e PL, que nega categoricamente
qualquer possibilidade de abdicar da
candidatura majoritária, acontecem
com a anuência (incentivo) do

deputado Dionei da Silva. Ninguém
é maluco o bastante para negociar
escondido do candidato.
A disposição dos petistas em trocar

o projeto político-partidário pelo
poder a qualquer custo confirma a

máxima da popular que "o poder
corrompe':

.

� Aliás
Em entrevista concedida ao Correio

do Povo em julho de 2000, o então

candidato a prefeito Dionei da Silva
sobre a decisão do PT disputar a

eleição com chapa pura disse: "Não
é radicalismo nem dogmatismo, é

postura política. Não podemos nos

unir a partidos que sustentam essa

política perversa à maioria da

população. O PT quer estar unido ao

povo, e não a políticos de ocasião,
que pregam uma coisa e fazem
outra':

�Troca-troca I
De outubro de 2002 até hoje, o troca-troca
partidário na Câmara Federal deu o tom das

acomodações políticas. Os partidos da base

governista, à exceção do PT que perdeu um

deputado, incharam e a oposição perdeu
vários. I

O PSDB elegeu 70 parlamentares e tem

atualmente 48, queda de 30%; o PFL perdeu
26% da bancada, elegeu 84 deputados e

tem hoje 62. O PDT conquistou 21 cadeiras
nas eleições de 2002, mas tem apenas 11;
o Prona elegeu seis parlamentares e tem

dois, 33% de perda.

POLíTICA

�Troca-troca II
Na outra ponta estão os partidos da
base aliada, que desde a posse do

presidente Lula vem crescendo a olhos

vistos, como é o caso do PTB que
dobrou a bancada, passando dos 26

eleitos em 2002 para os atuais 52

deputados. Na mesma esteira vai o PL,
partido do vice-presidente José Alencar,
que elegeu 26 parlamentares e tem

hoje 47, um aumento de nada menos

que 81 %. O PPS do ministro Ciro Gomes

ganhou reforço de oito deputados,
passando de 15 para 23 atualmente.

, elipe Voigt encerra ciclo
l�

e apresentações na Acias
SCHROEDER - Os candidatos a

feito e vice, Felipe Voigt (PP) e

Ribas (pMDB), respectivamente,
os últimos a utilizaremoespaço

Adas (Associação Comercial,

usttial e Agrícola de Schroeder)
expor o plano de governo. O

antro foi realizado no salão da

jaSãoVendelino e contou com a

ençademilitantes, simpatizantes

presários associados da entidade.

oportunidade, os postulantes da'
nça "Juntos por Schroeder"

esentarern propostas para o

nvolvimento econômico e social

cidade.
No início, durante aapresentação,

. frisouque a geração de emprego
principalmetada coligação e que
tençãoégarantir trabalho para os
nícípes. "Pretendemos assegurar
ço aquiemSchroeder para que

as não tenhamde se deslocar

a outras cidades em busca de

dade", destaca, acrescentando
e o plano é incentivar a abertura

de novas empresas. "Vamos estimular

empreendedores a investirem na

cidade para conseguirmos ampliar as
oportunidades de trabalho", informa.
Alémde garantir serviço, o candidato
a prefeito enfatiza que destamaneira
também aumentarão a arrecadação
de impostos e terãomais recursos para
investir emSchroeder.

Após a explanação, oscandidatos
responderam a perguntas dos

empresários, elaboradas previamente
pela entidade.

VIAGEM - O candidato a

prefeito Felipe Voigt viaja hoje para
Brasília para participar do encontro
nacional promovido pela OMS

(Organização Mundial da Saúde),
onde será tratada a questão do
combate ao tabagismo. Voigt
representa agricultores de
Schroedet "O fumo já foi aprincipal
cultura agrícola e base da economia
do nossomunicípio. Hoje só ficaram
em pé os silos, que eram usados para
secar as folhas de tabaco", lembra.

Comunicado

,i��er Com. de Material de Construção Ltda, torna

. 'A
U �I.CO que foi expedida pela FATMA, a licença

I �b lentai de Operação na 097/2004, para extração de
I ai rol '1s argl a, na localidade da Rodovia SC-413, Centro, .

assaranduba - Se. MIN 566/CRN.

ALIANÇAS

Bertoldi repudia boato e nega
possibilidade de união com PT
FABIANE RIBAS

....Candidato acredita

que comentários
não passam de jogos'
de estratégia

]ARAGUÃ DO SUL - O
candidato a prefeito Moacir
Bertoldi (PL) descartou

categoricamente a possibilidade de
desistir da candidatura para as

eleiçõesmunicipais. Esta semana,
ventilou-se a chance de Bertoldi
abdicar da posição de cabeça-de
chapa para unir-se à coligação de
Dionei da Silva (PT), com intuito

de vencer Vicente Caropreso
(PSDB). O boato, considerado
infundado pela aliança "Viva

J araguá", rrrttou aos

correligionários, que garantem ser

impossível essa negociação.
"Temos campanha própria,

sabemos de nosso potencial e,
cientes de que a eleição de outubro
vai surpreender a todos, vamos
confiantes até o fim", assegura

Bertoldi, acrescentando que a

aliança fez uma pesquisa este mês

e irá registrá-la na Justiça Eleitoral
o mais breve possível, para então
ser divulgada oficialmente.
"Percebemos que estamos numa

posição de destaque em nossos

estudos de intenção de votos,
embora acreditamos que a

verdadeira pesquisa seja a de 3 de

outubro", analisa, criticando os

aSAR JUNKES

Militantes garantem que não desistirão de concorrer na chapa majoritária
comentários sobre uma possível
desistência. "Quem inventou essa

história agiu de má-fé, porque não
vou jamais abandonar meus

eleitores", garante.
Apesar de negar a possibilidade

de desistir, Bertoldi destaca que a

coligação está receptiva a todos que
confiarem nos projetos apresentados
pela aliança e tenham interesse de

os apoiar. "Se a coligação deDionei
mostrou-se favorável a uma possível
união conosco, é sinal de que eles
têm este interesse e nós vamos

aceitar o apoio deles", comunica.
Bertoldi atribuiu os comentários

de uma suposta desistência a um

jogo de estratégia de adversários

que têm intenção de reduzir a

aceitação do público à

candidatura do prefeiturável. "Vai
termuita bomba pra cima dê mim.
ainda porque é a lâmpada acesa

que recebe mosquito", diz o

candidato, observando que os

ataques não irão o atingir.
"Enquanto alguns se preocupam
em prejudicar outros, nós nos

atentamos a fazer uma campanha
digna", considera.

Jogo pode levar a vitória do PT e do PCdoB e derrotar ACM
SÃo PAULO - Um intrincado

jogo de xadrez desenvolve-se na

disputa eleitoral das três principais
capitais do Nordeste, podendo
levar a uma vitória do PT, ainda no
primeiro turno, no Recife, à

passagem do PCdoB para o segundo
turno em Fortaleza e ao fim da

hegemonia política do senador
Antonio Carlos Magalhães (PFL)
em Salvador. A previsão é dos
cientistas políticosMichel Zaidan,
professor da Universidade Federal
de Pernambuco, eMarcoAntônio
Carvalho Teixeira, pesquisador da
PUC e da Fundação Getúlio

Vargas.
Os desdobramentos nesse

tabuleiro passam pelo Palácio do

Planalto nos casos das capitais
pernambucana e cearense. Já na

capital baiana, mantida a ten

dência atual, o partido do presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva está

alijado da disputa no segundo turno.
RENÚNCIA - No Recife, a

vitória, no primeiro turno, do

prefeito João Paulo (PT),
candidato à reeleição - em

contínua ascensão nas pesquisas
, pode vir em decorrência da
renúncia do candidato a prefeito
Joaquim Francisco (PTB). Ex
governador e ex-ministro do
Interior no governo José Sarney,
hoje senador pelo PMDB do
Amapá, Francisco avisou que sai

do páreo, caso caia para menos de

10% nos levantamentos de opinião
pública.

Ferrenho adversário do

governador' Jarhas Vasconcelos

(PMDB), o candidato do PTB a

prefeito do Recife retira-se da

corrida, prevê Zaidan, mediante
um acordo que assegure ao grupo
dele uma ou mais secretarias na

Prefeitura ou se negociações com
o Planalto derem umministétio a

mais para a legenda, integrante da
base do governo no âmbito
nacional.

Para Zaidan, Vasconcelos é o

principal responsável pelo risco de
derrota do candidato a prefeito
Carlos Cadoca (PMDB), segundo
lugar nas sondagens na cidade.

• PT e PCdoB podem
vencer as eleições em

Recife, com João Paulo (PT);
em Fortaleza com Inácio

Arruda (PCdoB), e em
Salvador, numa aliança
com os partidos contrários

a ACM.

• O ex-governador
Joaquim Francisco (PMDB),
candidato a prefeito de

Recife, promete renunciar

caso caia para menos de
10% nas pesquisas de

intenção de votos.
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10 Menino do Dedo Verde'

integra aniversário do Sesc
MARIA HELENA DE MORAES

....Programação prioriza
terceira idade e

.prossegue até
sexta-feira

}ARAGUÁ DO SUL - A

apresentação.da peça "OMenino do
DedoVerde" pelaCiaExperimentus
Teatrais, de Itajaí, também faz parte
da programação de aniversário do

Sesc, que completou 58 anos na

segunda-feira desta semana com uma

série de atividades que priorizam o

idoso e encerram na sexta-feira. A

peça foiencenadano pequeno teatro
da Scar para uma platéia atenta,

compostapor crianças e adolescentes.
O espetáculo faz parte do

EmCenaCatarina - Circuito
Catarinense de Teatro e Dança,
desenvolvido pela quarto ano

consecutivo com o objetivo de

propiciar alternativapara a circulação
de espetáculos catarinenses, espe
cialmente àqueles que se dedicam à

pesquisa e desenvolvimento denovas
linguagens, como é o caso de "O
Menino do DedoVerde", construído
de formabastante artesanal, inserindo
as forrnas animadas e criada a partir
de romance homônimo deMaurice
Druon.

De acordo com o técnico em

Cultura do Sesc de Jaraguá do Sul,
Sérgio Pedrotti, a intenção do Sesc, a
instituição está lançando o projeto

Çrianças e adolescentes assistiram ontem a peça "O Menino do Dedo Verde'; na Sociedade Cultura Artística

Sesc eVocê -3° Idade em Foco, que
acontece em todas as unidades do
Estado e deve atingir 60mil idosos.
"Além disso, o Sesc quer também
confraternizar com a comunidade.
O público-alvo é o idoso, mas o

projeto também pretende atingir
outras faixas etárias da comunidade",
explicaPedrotti.

Entre as atividades dirigidas

'Apevi nos Bairros' mobiliza
empresários da-periferia de JS

}ARAGUÁ DO SUL - Os

empresanos dos bairros

Baependi, Vila Lalau, Cen
tenário, Vieira, João Pessoa e

Cerniewicz foram os bene
fi�iados com a terceira edição
deste ano do projeto "Apevi nos
Bairros", desenvolvido desde o

• O Apevi nos Ba i rros foi

implantado ano passado
com o objetivo de
fortalecer a atividade do
micro empresário de

Jaraquá do Sul.

• O Sebrae também

participa dos encontros,
levando informações aos

interessados em fomentar
ou iniciar um

empreendimento.

II!II

ano passado com o objetivo de

aproximar da entidade os

empresanos da periferia
fornecendo-lhes informações e

subsídios úteis ao desen
volvimento dos negócios.

'A terceira edição do Apevi
nos Bairros aconteceu ontem na

Sociedade Vieirense, a partir
das 19 horas. O ponto alto do
encontro foi a palestra
"Motivação e Qualidade no

Atendimento ao Cliente",
ministrada por Renato Ferrari.
Além da palestra, os

participantes tiveram

oportunidade de conhecer as

linhas de crédito oferecidas pela
Caixa Econômica Federal,
Banco do Brasil e Acrevi. Os
consultores do Sebrae também
estiverem no encontro para

, orientar os interessados em

conhecer melhor assuntos

voltados à administração de
micro empresas.

exclusivamente aos idosos, vale
salientar as oficinas gratuitas de arte,
ministradas por artesãos e artistas

plásticos de Jaraguá do Sul; teatro de
rua,mostra fotográfica e o seminário

Envelhecer comSaúde, realizado na
tarde de ontem e coordenado pelo
geriatraRangelOselame.Na sexta
feira, quando encerram as atividades,
acontece o Encontro Artístico da

Terceira Idade, no Centro de

Convivência, com apresentações
artísticas dos grupos de idosos de

Jaraguá do SuL A sensibilização da
comunidade sobre o potencial do
idoso, a valorização do processo do
envelhecimento através do conhe
cimento da arte e o despertar criativo
dosmesmos são os objetivos doprojeto
Sesc e Você - 3° Idade em Foco.

Dificuldade de patrocínio
atinge a 16° Schützenfest

}ARAGUÁ DO SUL - A falta
<'

de parcerias na região e o pouco
interesse do governo do Estado
são as principais dificuldades
encontradas este ano pelos
organizadores da 16° Schüt
zenfest, que acontece no período
de 7 a 17 de outubro, no Parque
Municipal de Eventos. Pelo
menos é essa a avaliação da
secretária executiva da Comissão
Central Organizadora, Daniela
Lenzi. De acordo com ela, a

Santur patrocinou a festa com

dinheiro até o ano 2000, apenas.
Depois disso, passou a colaborar
com ações instituições conjuntas
de divulgação. "Mas esse ano, até

esse interesse diminuiu",
assegura Daniela, citando com

exemplo a não realização do
evento Rainha das Festas e a

possibilidade de não acontecer o

lançamento das Festas de
Outubro.

Ainda de acordo com

Daniela, em 2003 o patrocínio
conquistado entre as empresas de

Jaraguá do Sul e região não

ultrapassou os R$ 50 mil e este

ano, apenas duas empresas se

comprometeram a ajudar. A
'.

secretária explica que a Festa é

realizada pela Prefeitura - que
dá o apoio de infra-estrutura;
Fundação Cultural, que detém
a marca, e Associação das
Sociedades de Caça e Tiro, que
é responsável pela execução do
evento. "Temos muitos planos e

projetos, mas não sei o plano de
mídia será colocado em prática
em todos os detalhes", afirma.

Mesmo diante das difi

culdades,
.

Daniela Lenzi

assegura que a nada vai

atrapalhar a organização'da festa
e que o público continua sendo

prioridade, tanto que a Comissão

Organizadora está negociando
para não aumentar muito os

preços dos ingressos e do chope.

COMEx
.... Primeiros Passos

no Comércio Exterior

Em um universo de quase 600 indústrias de Jaraguá do S
somente cerca de 10% atuam no mercado internacional, sen�1
que cinco empresas detêm aproximadamente 75% do,tot�
comercializado. Demodo geral, o panorama é o mesmo emtodà
o Brasil: existe um espírito empreendedor e exportador, mas

�

gestores principais não consideram os seus esforços pesso
OI

f d
. , ali

un ementais a causa.,

Casos de sucesso caracterizam-se pela forma de atuação, Co
destaque para pesquisas contratadas, participação em feiras�
networking. Mas também existe espaço para outras estratégia�•• •

. s,
tais como amigos e parentes que vivem em outros palSeSeqU
agem em nome da empresa. Não existem assim fórmulas única:
para ingressar no comércio mundial.
Qualquer empresa que tenha intenção de participar do process�
deve estar decidida a fazê-lo e preparar-se para tal. Isto deve estai
claramente identificado em suas ações, transparecend�
posicionamentos claros e participação comprometida da diretori�
através de esforços em níveis estruturais e monetários. A panil
daí, é importante a associaçãode empresários com iguais objetivos
onde a cooperação contribui para disseminação de informaçõe:
táticas e melhores estratégias de penetração em diferentel
mercados.

Comprometimento e paciência são duas palavras usadas
constantemente na área. O primeiro, porque está cada vezmail
difícil tratar o comércio internacional como uma aventura de
negócios e o segundo, porque o processo de internacionalização
pode ser promissor,mas exige investimentos contínuos.Aempre�
que objetiva se internacionalizar em um período de dois a três
anos, somente o fará se estiver bem direcionada e com foco
definido, ou senão, contar com a sorte.

ACIJS/CAMBRA realizam capacitação em Certificação de
Origem
No próximo dia 28, o Centro Empresarial de Jaraguá do Sul recebe�
profissionais de todo o norte catarlnense para um Curso de

Certificação deOrigem no âmbito dos acordos firmados pela ALADI\
e pelo Mercosul, Será ministrado por profissionais da FIESC, tend�
duração de quatro horas e é voltado para profissionais de empresas
exportadoras. Maiores informações podem ser obtidas com

Jordana Pott, através do fone (47) 275.7013.

Brasil diversifica clientes de exportações
Dados do governo indicam que a presença brasileira em novos

mercados cresceu em torno de 52% neste ano, notadamentena
África e Oriente Médio. Isto é positivo para o Brasil num anoem

que commodities (como soja e frango) estão com preço em altae

que problemas com a gripe do frango na Ásia e com a quebrade
safras nos EUA afetaram os preços internacionais. Entretanto,
analistas da área acreditam que com o aquecimento das vendas
externas para 2005, parte das empresas retrocederá em sua

presença no exterior, fazendo com que o bom momento não seja
continuado.

Apagão Logístico
Segundo o economista Primo Roberto Segatto, presidente da

Associação Brasileira de Comércio Exterior (Abracex) problemas
de infraestrutura como calados rasos em alguns portos brasileirol

podem ameaçar as vendas externas em 2005. Segundo o

economista, já há redução do interesse de alguns clientes na

compra de produtos do Brasil. Embora todos já estejam a pardo
problema dos portos, é sempre bom reforçar este fato.

Suaopinião émuito importanteparanós.Encaminhesuasdúvidas,
sugestões e críticas para nosso e-mail
cambra@portalcambra.com.br.

Alex Becker é Diretor de Negócios da CAMBRA e Professor do

Curso de Comércio Exterior da UNERJ

e-mail: alex@portalcambra.com.br

Dia: 28 de SETEMBRO
II Única Apresentação!

II

Horário: 20 horas
Local: Grande Teatro SCAR
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PERIGOEscolaWaldemar Schmitz é

atingida na Ilha da Figueira
ALEXANDRE BOGO Ameaça de enchente deixa

cidade em estado de alerta
CAROLINA TOMASELLI

....Corpo de Bombeiros
atendeu 51 casos

desde a madrugada
de ontem

}ARAGUÁ DO SUL - As fortes
chuvas que atingiramoEstado apartir
de sábado e intensificadas na

segunda-feira provocaram, assim

como emoutras regiões, elevação no
nível dos rios no Vale do Itapocu.O
principal rio damicrorregião chegou
a atingir mais de três metros acima
do nível normal, registrado por volta
das 10 horas de ontem em ]araguá
do Sul.

A iminente ameaça de enchente
fez com que o Conselho de Defesa
Civil decretasse estado de alerta. A
maioria dos bairros da cidade foi

atingida, principalmente Ilha da

Figueira, ]araguazinho, Rio Cerro,
Rio da Luz, Rau e Vila Nova, este
último inclusive com desabamento
de casa. Entre as ocorrências mais

freqüentes, foram registrados
deslizamentos de terra, pontes com

perigo de cair, quedas de árvores e

casas inundadas com os entu

pimentos de bueiros.
At� às 17 horas, o Corpo de

Bombeiros atendeu 51 ocorrências.

Desconsoladas, crianças sem aula olham o pátio da escola inundado

Rio Itapocu atingiu mais de três metros acima do nível normal

Segundo o secretário de Desen- chuvas até o final da tarde pela
volvimentoMunicipal e presidente do corporação voluntária de Guara-
Conselho, HumbertoTravi, o número mirim, mas o Conselho de Defesa
exato de residências atingidas deve ser Civil informa que as ruas da cidade
levantado ainda hoje. foram bastante prejudicadas,

Nos demais municípios da especialmente no Bairro Lauro de

microrregião, osConselhos deDefesa Borba.Omesmo aconteceu nas vias

Civil também estão atuando em públicas de Schroeder, que inicia

parceriacomosBombeiros.Não foram hoje a recuperação das estradas no

registradas ocorrências relacionadas às município. Em Massaranduba, as

chuvas causaram apenas quedas de

árvores, que não causaram vítimas.A
malha viária de Corupá foi bastante
prejudicada comobstrução debueiros,
queda de barreias, deslizamentos de
terra, pontes danificadas ou totalmente

destruídas, como aconteceunoBairro
PedraAmolar. Algumas plantações e
floriculturas também foram

prejudicadas.

Problemas no Estrada Nova Casa desaba na Vila Nova
CÉSAR JUNKES

reclama da tubulação para esco

amento da águaque, segundo ela, não
comporta o fluxo crescente. "Era 3 da
manhã e eu estava aqui tirando lodo
daminha casa:', salienta, lembrando
que a Prefeitura foiprocurada.di.versas
vezes para resolver o problema.

O secretário de Desenvolvimento

Municipal, Humberto Travi, afirma
que o desconforto foi causado por

motoqueiros, que obstruíram um ralo

para transitar no lo�al. 'Y\_ tubulação
não é próblema, foi tudo calculadopor
engenheiros", explica, acrescentando
que a Prefeitura vai auxiliar na

limpeza das casas prejudicadas com
as chuvas. I

Muitas das casas na Rua Felíx

Richard, no Bairro Estrada Nova,
ficaram alagadas e enlameadas
ontemdevido ao refluxo da rede
fluvial, através dos bueiros de
banheiros, principalmente. Valquíria
Oliveira teve todos .os cômodos

prejudicados, com perda de diversos
móveis. "Estou desesperada.Umavida
inteira de trabalho e de repente fica
tudo desse jeito", indigna-se. A
moradora atribui o alagamento às

obras de pavimentação que começam
a ser executadas na rua. Ela acredita

que a empresa responsável não
consertou as bocas de lobo devi
damente. Roseli Persch também

Água inundou a quadra de esportes da escola, em obras

A EscolaMunicipal de Ensino
FundamentalWaldemar Schmitz,
no Bairro Ilha da Figueira, foi a
única nomunicípio a ser atingida
com o aumento no nível do Rio
Itapocu. O primeiro piso da

instituição foi coberto por água
em aproximadamente 1,80 m,

atingindo as salas adaptadas que
atendem o CBAl (Ciclo Básico
de Alfabetização) e turmas de 5a
e de 8' série. O parque de
diversões e o campo de futebol
também ficaram submersos.

A diretora Leonice Bressan
lembra que por volta das 2h30
da madrugada a APP (As
sociação de Pais e Professores)
começou a retirar os materiais,
móveis e carteiras das salas.
Toda a estrutura foi removida
até às 5 horas, quando o primeiro
piso ficou totalmente inundado.
O Corpo de Bombeiros também
auxiliou nos trabalhos, além do
Conselho de Defesa Civil, que
vai colaborar com a limpeza do

prédio assim que o nível de água
voltar ao normal. Leonice salienta

que a escola já foi atingida em

outros anos e que as salas

adaptadas só funcionam no

primeiro piso devido ao aumento

no número de alunos, problema
que dev-e ser solucionado com a

conclusão das ampliações em

andamento. "Agora estamos

dependendo do tempo para que
possamos retornar as atividades,
mas a partir de amanhã vamos

juntar turmas para atender os

alunos na parte superior da

escola", explica acrescentando

que apenas as aulas do CBAl
deVem retornar na próxima
semana.

A construção nova desabada ao lado da atual residência de Deretti

A casa de Valdir Deretti, tubulação para escoamento da água,
morador da Rua Eugênio Piaz, no proveniente de uma nascente na

BairroVilaNova, desabou por volta mata, logo acima da residência.Valdir
das 10h30 de ontem.A residência, conta que o aumento do fluxo da água
de aproximadamente 70 metros comas chuvas provocouuma erosão

quadrados, estava sendo construída de terra, caindo sobre a construção.
para abrigar sua família, que "Se eles tivessem liberado, mas
atualmente reside numa casa de disseram que a água não pode ser

madeira, em terreno ao lado. "Estava desviada, porque é cota 100, mas eu
morando dentro de um rancho, só nem sei o que é isso.Os ricos podem, I

que o cupim comeu, então luteipara mas a gente não", indigna-se. Deretti,
acabar isso aqui",mostrando a obra que é motorista, contabiliza um

quase pronta, só faltando o reboco. prejuízo em tomo deR$ 30mil, depois
Segundo o proprietário, a casa, de seis anos de investimento. Ele

localizadaemuma encostademorro, pretendia semudar no final deste ao.
desabou pois a Prefeitura não "Só peço que a Prefeitura reconheça
autorizou colocação de uma eme ajude um pouco", solicita.Inundações causaram prejuízos em diversas casas da cidade

I
I,\ '
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Semana destaca importância
do aleitamento materno

I

CELI�E GIRARDI

I
I

.... Secretaria está
Ir

dis:tribuindo kits
b"C

às �ães atendidas

peí� sus
Ir ,

�ARAGUÁ00 SUL - A secretaria

de Saúde está distribuindo, duranteI

a Campanha Mundial de

Amamentação, que acontece até
o dia:18, kits para gestantes. Os kits
são !diferenciados dos que são

!
I ,-

entnegues usua mente as maes

a_t�4didas pelos SUS (Sistema

Unifo de Saúde) no Programa de

Humanização no Pré-Natal e

Nascimento, o Sisprenatal e

condémmanual de amamentação,
sab�nete, toalha de boca bordada

COuilO slogan "Amamentar é

fortt'\ecer laços" e um laço, que
simboliza a união da família e a

segurança.
Eno dia 17, às 14 horas, no Pama()

r, no Bairro Czerniewicz, com o
.'

. �.t

secretário de Saúde, AirtonWeber
Silva promove palestra sobre o

assunto destacando a atenção dada
tanto, a gestante quanto à criança
o que tem dado bons resulm�o� .. �'O
índic(�.sl�,m9};mliçlade infantil é de
5,28% para cada mil habitantes",
informou o secretário destacando
que a mortalidade de mães é zero
nos últimos três anos.

Nascem atualmente nas duas
maternidades da cidade emmédia

2001 ;pebês por mês. O hospital
[araguá recebeu ·em outubro de

200� o título "Hospital Amigo da

Criança". A nomenclatura significa
que a instituição segue os 10 passos
repassados peloMinistério da Saúde
o qu�a toma referência no assunto.

�mmarço deste ano o hospital

Jar,guá recebeu a doação de

Os kits contém manual de amamentação, sabonete, toalha de boca e laço simbolizando união e segurança

equipamentos para compor o

"Banco de leite", mas por falta de

espaço físico ainda não pode ser

implantado. "É preciso ter uma área
adequada e é necessário fazer uma

reforma no hospital. Mas
infelizmente não temos previsão de
quando isto poderá acontecer",
explicou a chefe da UTr Neo
Natal, Schirlei Pasold.

CP NOTAS
.... INFORMAÇÃO
Palestra com Luis Carlos P.rates
A CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), traz a Jaraguá do Sul o
jornalista Luiz Carlos Prates, para proferir a palestra "Como ser
diferente no mundo dos iguais': O evento acontece dia 17 a partir
das 20 horas no auditório do Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul). As vagas são limitadas. Reservas podem ser feitas pelo
fone 275-7070.

VANTAGENS DO ALEITAMENT.Q MM'ERNO
- Amamentar é fortalecer laços de amor e saúde.
- É o melhor alimento para os bebês.
- É de fácil digestão.
- Protege o bebê contra várias doenças.
- Transmite amor e carinho, fortalecendo a relação entre mãe e filho.
- Não precisa coar, ferver, nem resfriar.
- Está sempre pronto, em qualquer hora e lugar, na temperatura ideal.
- É de graça.
- Reduz o risco de câncer de mama e de ovário"

....NOITE ALEMÃ

19° edição da festa acontece dia 19
Acontece no dia 19 de setembro a 19a Noite Alemã, promovida
pelo Lions Clube Jaraguá do Sul- Centro, no Clube Atlético Baependi.
O evento terá início às 19h30 com a recepção dos participantes ao
som da Banda da Terceira Idade.O baile inicia às 23h e terá a

animação da Banda Bavária, de Jaraguá do Sul. Os ingressos, que
são limitados em SOO, estão sendo vendidos pelos integrantes do
clube. Pelo preço o participante terá direito a uma camisa, COUver
jantar, um copo e um caneco para se tomar chopp à vontade e café
da manhã. Os participantes da festa estarão concorrendo a dez
prêmios, entre eles passagens aéreas, DVD, jóias, bicicleta, entre
outros. A festa possui cunho beneficente e a renda será destinada
à construção da sede da AMA. As edições anteriores já auxiliaram
várias entidades como: Hospital, Apae, Corpo de Bombeiros e Rede
Feminina de Combate ao Câncer, Mais informações com Rogério
Kumlehn no 9602-3588 ou Homero Flesch no 371-9020.

....TREINAMENTO

Curso ensina como negociar por telefone
Com a proposta de auxiliar no aprimoramento nas vendas por telefone,
a Apevi (Associação das Micro e Pequenas do Vale do Itapocu)
promove o curso"Televendas - Técnicas de Negociações porTelefone':
de 20 a 23 de setembro, das 19 às 22 horas, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul). O treinamento é direcionado aos

profissionais com pouca experiência na área e é considerada uma

oportunidade de atualização e reciclagem para os que atuam com

telemarketing. O curso será ministrado por Emilio Murioz Moya,
administrador especializado em Comportamento do Consumidor e
Administração de Vendas. Informações podem ser obtidas com Estela,
pelo telefone 275-7003 ou pelo e-mail eventos@apevi.com.br.

, 11"

E FACIL VENDER SEU PEIXE!
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4! SEMANA DA COMUNICAÇÃO
jaraguá do Sul - se - de 20 a 23 de setembro �e 2004 �

Local: CEJAS (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul)
Informações 275-7015 - 275-7012
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ESPORTIVAS

�P�;�s�gCoroa Bom de Bola será no sábado
FI

uipes Karlache
Malhas/ADV Aurora e do Tranze o Pé fazem, no

As,e�o sábado, a final do 4° Campeonato de Futebol Sete Sênior
proX1

a Bom de Bola':O jogo será às 10 horas da manhã, no campo da
"Coro
arlache, que recebe também, a partir das 9 horas, a disputa do

K
ira lugar, que será entre Zapella/Sport Nereu e Lu Modas/Bazar

�e�c�au. As semifinais foram disputadas no último sábado, com os

uintes resultados: Karlache/Aurora 2 xl Zanella/Sport e Tranze o

S�g4X 1 Lu Modas/Bazar do Rau. O artilheiro da competição é Adones

6:oelzer (Tranze o Pé) com seis gols marcados.

�CATARINENSE • • •

Juventus na semifinal dosJumores
o Grêmio Esportivo Juventus é um dos quatro semifinalistas do

C mpeonatoCatarinense de Futebol Júnior das Séries A2/B1.O tricoloranquistou a v.aga nos pênaltis, após o empate no tempo normal em

�oX 3 (3 x 1) com os Operários Mafrenses, no último sábado, no

Estádio João Marcatto. Os outros classificados são o Internacional de

LageS (3 x O no Fraiburgo), Camboriuense (2 x 2 com o Carlos Renaux)

eMetropolitano (2 x 1 no União). Os quatro classificados se enfrentarão

todos entre si, em turno e returno. Os campeões do turno e returno

estarão classificados para as finais. Se a mesma equipe conquistar os

dois turnos, será considerada a campeã. A competição terá uma pausa

até o dia 16 de outubro, em virtude da realização dos Joguinhos
Abertos de Santa Catarina.

�CRICIÚMA
Tigrecomeça a pensar no Fluminense
A delegação do Tigre chegou a Criciúma após a derrota de 1 a O para

oVitória, somente às 19h30 de segunda-feira, isso por que dois pneus
furados atrapalharam o retorno do time a cidade e deixaram a equipe
duas horas parada na BR 1 01.lsso acabou atrapalhando os trabalhos

que seriam realizados com os jogadores depois da viagem. O técnico

Lori Sandri começou trabalhar ontem, às 15 horas, o time que enfrenta

o Fluminense, no próximo sábado, no Estádio Heriberto Hülse. O

técnico ainda espera por alguns jogadores que estão no departamento
médico. O meia Fernandinho, os alas Luís Paulo e Luciano Almeida,
com chances de atuar na partida, os atacantes Vagner Carioca e

Ceará e o zagueiro Duílio. É na zaga que Sandri dedica sua atenção,
isso por que dois dos três zagueiros que atuaram contra o Vitória

estão fora da partida. Luciano recebeu o terceiro cartão amarelo,
Toninha foi expulso e Leonardo deixou o gramado com dores

musculares. O Criciúma ocupa a lSa colocação e está com 36 pontos.

�JEC
Time perde em Manaus
É difícil para qualquer tricolor aceitar,mas o pior aconteceu.O Joinville

Esporte Clube jogou fora, perdeu novamente, e no próximo ano terá

que disputar a série C do Campeonato Brasileiro. O Time do Joinville

não conseguiu segurar o São Raimundo, e perdeu para o time de

Manaus por 3 xl, e como o único resultado que interessava era a

vitória, o Coelho Catarinense, está virtualmente rebaixado para a

terceira divisão.

HARAOLlMPíADAS
Treino forte emAtenas
A poucos dias do início dos Jogos Paraolímpicos de Atenas, os
representantes brasileiros treinaram forte nesta segunda-feira. Um
deles foi o tenista Maurício Pommê que começa a disputa no

domingo. "Foi bom ter chegado antes para ir entrando no clima

olímpico'; afirmou Pommê, que compete de cadeira de rodas. "Já
tivemos a oportunidade de treinar na quadra central do complexo. É
demais, tudo muito qrandioso" disse Pommê, número 59 do ranking
mundial. O Brasil também estará representado no tênis por Carlos
Jordan. Ambos competirão nas chaves de simples e duplas. O técnico
da equipe é Eduardo Eche, o mesmo de Pommê. A delegação
brasileira terá 91 atletas. Nos últimos Jogos, em Sydney/2000, foram
22 medalhas brasileiras - seis de ouro, dez de prata e outras seis de
bronze. Foi o melhor resultado brasileiro desde 1988, quando os

Jogos Paraolímpicos passaram a ser disputados na mesma cidade
que abriga a Olimpíada. Com 21 atletas, a natação é uma das
modalidades com grandes chances de ajudar o Brasil a superar esse.
recorde. Dentre os destaques da delegação do Brasil, está Fabiana

Sugimori, de 23 anos, atleta de Campinas."Comecei a nadar com três
anos e meio e a competir em 1993. Nunca imaginava chegar até
aonde cheguei. As coisas foram acontecendo'; explica a atleta,
deficiente visual, especialista em provas de velocidade como os SOm
e 100m livre, que nada também os 200m medley e os 100m peito.
A nadadora está otimista para os Jogos de Atenas:"Temos evoluído e

os brasileiros têm condições, sim, de brigar de igual para igual com o

pessoal de fora. Da natação, fomos para Atlanta/96 com 11 atletas,
pulamos para 16 em Sydney/2000 e agora em Atenas temos 21
atletas. É sinal de que estamos evoluindo':

Torneio espera reunir mais de
100 mesa-tenistas da região

ESPORTE/GERA.L

VELOCIDADE

Pilotos se preparam para a

sétima etapa da Copa Norte
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Categoria Tração Dianteira é a mais acirrada da competição
é José Serpa com 30 pontos. 'Krutzsch, com 63 pontos, seguido

Já no KartCross, o líder é Romir de perto por Cris tiano Rosa, com
Roeder, com 144 pontos, seguido 44, e joão Murara, com 27,
por Jair dos Santos, com 117 e Na Tração Dianteira (Gols) a
DorivalServ, com90. A StreetCar briga é a mais acirrada da

Tração Dianteira (Fuscas) tem competição, João Tambozetti é o

como primeiro colocado Paulo líder da competição com 40

Bicicross jaraguaense continua
.na liderança do Catarinense

Mais de 190 pilotos de todo o Estado estiveram na competição
}ARAGUÁ DO SUL - A Equipe Fernando Prado (junior man),

Jaraguaense/Duas Rodas de Joyce Moretti (elite woman),
Bicicross confirmou o favoritismo no Cláudio Bertoldi (cruizer 25/29),
último fim-de-semana emanteve a Sebastião da Rosa (cruizer 40/44) e
liderança doCampeonato Estadual Dorival Gruetzmacher (cruizer
da categoria. A competição foi 45+).
realizada no Parque Malwee, onde A equipe jaraguaense lidera a

o clube da cidade conseguiu oito ' competição nas categorias Clube e

títulos e 28 troféus entre os oito ,Equipe (ambos com 952 pontos).
melhores das 36 categorias Quem também conseguiu uma boa

disputadas. colocação foio piloto de Schroeder,
Os campeões da equipe, em suas CarlosMiguel Strelow (Prefeitura/

devidas categorias, foram: Gregori Coremaco/Maicon Confecções),
Goelzer (boys 12 anos), Leonardo que ficou em segundo lugar na
Spreddman (boys oito anos), categoria boys 8 anos.

pontos, seis a mais que Orlando
Tambozetti. Mais quatro pilotos
vêm brigando pelo título, na 0<'<'1

seqüência da classificação: Jairo . ;,,�

Muller, com 29, Carlos Dequech, ;""

28, José DequechNeto, 23, e Luiz
CarlosMannes, com 22.

A

':,'"
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}ARAGUÁ DO SUL - A 5a Etapa
do Torneio Norte-Catarinense de
Tênis de Mesa será realizada no

próximo sábado, 18, e espera reunir
mais de 100mesa-tenistas de toda a

região.A competição aconteceráno
Centro deTreinamentos, que fica em
anexo aoEstádioJoãoMarcatro.

O torneio envolverá as seguintes
categorias: pré-mirim (nove e onze

anos), mirim (13 anos), infantil (15
anos), juvenil (18 anos) e adulto

(idade livre). Os interessados em se

inscrever deverão procurar oCentro
de Treinamentos até amanhã,
pagando uma taxa deR$ 3,00.

Esta é a quinta etapa de um total
de seis, onde a última será realizada
nodia 23 de outubro. Os trêsptimeiros
colocados de cada categoria serão

premiados em uma solenidade em

data ainda a ser definida, no mês de
novembro, como também as três

melhores escolas na somatória geral
de todas as etapas.

A liderança, no momento, é da
Escola Ribeirão Molha, com 2.014
pontos, tendo como segundo
colocado aEscolaGiardiniLenzi, com
1.202, e terceiro a Escola Cristina

Marcatto, com582.Deacordo como
presidente da Liga Vale Norte de
Tênis de Mesa, Rodrigo Tolentino

Luz, essa é a terceiraediçãodo torneio ;'.' �.

e a Escola Ribeirão Molha tem," :

grandes chances de conquistar o _:;�:
I

título pelo terceiro ano consecutivo. "

,",

• A liderança é da Escola

Ribeirão Molha, com 2.014

pontos, tendo como

segundo colocado a

Escola Giardini Lenzi, com
1.202, e terceiro a Escola
Cristina Marcatto, com 582.

',: v ,

JULlMAR PIVATTO

.... A luta pela liderança
promete esquentar
na competição que
acontece em Mafra

}ARAGUÁ DO SUL - A sétima

etapa da Copa Norte de
Velocidade na Terra acontece

neste fim-de-semana, no

Autódromo Municipal de
Mafra, e promete esquentar a

briga pela liderança nas cinco

categorias a serem disputadas, já
que é a penúltima da

temporada. Vários pilotos da

região e também do Paraná e do
Rio Grande do Sul já garantiram
presença na etapa.

Na categoria Fórmula
Chevrolet, a liderança está com

Anderson de Souza, com 18

pontos, seguido de perto por
Florindo Piaz, com 13 e Rubens
Schroeder e José Aldo Jacinto,
ambos com dez. Nas Gaiolas,
Carlos Vaz, com 62 pontos, tenta
manter a primeira colocação. O
vice-líder na categoria é Edílson

Spezia, com 48 pontos e o terceiro

• O torneio envolverá as

seguintes categorias: pré
mirim (nove e onze anos),
mirim (13 anos), infantil (15
anos), juvenil (18 anos) e
adulto (idade livre).

',.
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·12/9·
Leonida Titz
Flavio Georg Baier

Margit S. Kaniler
Deise Konell
Nikolaus Hinsching
Ingelore Kohler
Renato de Almeida Burg
EnadirGarcia
IIselore Kohler

Espedito Pauli
Fátima Kleine
Sirlei Engelhardt
Lucia H. Carvalho
Heinz Henrique Krueger
Gerald Duwe
Silvio dos SantosTavares
André Petry

I
I

·13/9·

LaierCaye
Antonio Carlos Rublo
Ruth Priese

Sergio Pacheco
David Kita
Eduardo Schmitt
Péricles R. Zanluca

·14/9·
lIona Bublitz
Rovena Hinsching
CarolineTodt
hucas Maas Kekis

Aguinaldo Spezia
Marlise Tecilla
Celso Renato Feldmann
.;

·lsi9·
Rosalia Venske
Fernando Schwartz
Edson Gilberto Vegini
Diego da Silva Alves
Luciana Borchardt
Mariana Gonçalves Silva
Ireni de Arruda Verques
Josiane Keunecke
Norberto Raulino

Agenor Lemke
Walker Luiz de Souza

Guilherme Lennert
Kátia de Lourdes Vegini
MarliZoz

·16/9·
Marcos Grimmeyer
Wanderlei Kneubuhler
HildaMünch
Bianca Karina Barg

.

'Ivo Gregorio Fodi

Ingomar Krueger
TeresinhaJ.Mira
Maria Lescowicz
Paulo Roberto de Souza
Jamur
Adélia Silveira
Teima Regina Morotti
Marcos Rogério Medeiros
Rafael Paupitz
Edite JaneteWeber

Candidatas inscritas ao concurso de Rainha da Schroederfest/2004-40
anos- que serão escolhidas dia 18, no Clube de Caça e Tiro Bracinho

Luciane Custódio, I
Cristiane L. Wolf, Nádia �

C. Gaedke, Chriesle
Pauli, Kelly L. Mundt e

Vânia de Castro

·17/9· ,

WalterHille
Caroline Nasato
João Petry
Herbert Gehrke

Stassun
ValdirWackerhage
lia rio Gabriel Steilen
Ristau
Julian Fuchter

Samantha Nicocelli, Jéssica T. Walz,
Izadora Kopp, Rejiane R. Roters e Daniela
V. Prenzeler

·18/9·
Jessica Gambin
Daniela de Oliveira
Souza
Vanderlei Spézia
Artola Siewerdt

JaquelineWeiller
Guilherme Schmitt
RubiaW.Zanluca

DiogoW.Zanluca
Ivo Darem
Patrícia Ehmke
Waldemiro Bartel
Loiva G. S. Schulz
Antonio Mattos da
Silva

Aniversariou no dia 10 o

jovem universitário Odinir
Klein Júnior. Atualmente
cursando Engenharia Civil

na UFSC. Parabéns dos

Completou 80
anos dia 14,

IIze

Brandenburg.
Parabéns dos

seus familiares
e amigos

Deise Konell' completou idade
nova no último domingo dia 12.

Parabéns e felicidades de seus

pais Adolar e Edir, irmão Darlan e o

namorado Douglas 'Ô,lJ' V"'
:

f"r:Uf
'

,e. ' .. ,,��' y._. "

·:·LANCHE
A Apae de Jaraguá do Sul convida para o Lanche da

Primavera, que acontece as 15 horas, do dia 29, no Clube
Atlético Baependi. Com desfile de moda! Participe leve
seus amigos. Valor R$ 15,00 por pessoa.

Edson Klitzke e Sheila Mora
Pontecheli irão se casar no dia 18

para a felicidade dos pais e amigos.
Felicidades!

Ros.alina Padilha
•

aniversariou dia 13.

Felicitações do
marido Adair, da

sobrinha Jéssica, e
da cunhada Susana

e Juvino

·:·SOPA
A Associação Húngara de Jaraguá do Sul convida a todos

para participarem da 6a Noite da Sopa Húngara que se

realizara no dia 25 nas Dependências do Salão de Festas

da Santíssima Trindade(Jaraguá 84). A sopa será servida a

partir das 20 horas. Prestigie. Ingressos antecipados nos

telefones: 371-8010 com Cláudia ou 376-2145 com

Aniversariou no último dia 27 Amadeu José dos
Santos Neto. Na foto ao lado de sua namorado
Edinara Keunecke, na festa dos seus 18 anos,
comemorado no CTG Laço Massarandubense

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

O Terminal
16:00 - 18:30 - 21 :00

Dávio Leu. Na

foto ao lado de
sua tarnjlla, o

Allen versus Predador
15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30

Colateral
16:15 - 19:00 - 21:15

lnfo: romÍJat@netul1o.com.br
Ambiente coberto para 1000 pessoas;
Estacionamento cem segurança;
Chegue cedo e evite mas; Proibido a entrada para menores de 16 anos

(obrigatório a epresentação de RG); A festa rela com qualquertempQ;
BEBA COM RESPONSABILIDADE. PARTE DA RENDA SERÁ REVERTIDA
A UMA ENTIDADE CARENTE

Ingressos Antecipados:
- Banana Cafê. (em frente ao bloco F UNERJj
- 40 sernestrede I�oda. (UNERJ)
- Posto Mime (Walter Marquardt e Reinaldo).
- Delta Cell (CLARO) (QUintino bocalúva e

Shopping Brelthaupt).
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