
liludantes da Unerj (Centro

'üniversitário de Jaraguá do

lul) lotaram o auditório da
universidade para

fi1panhar o debate entre os

candidatos a prefeito,
Ilalizado na noite da última

lnda,feira. Dionei da Silva

�), Moacir Bertoldi (PL) e

Vicente Caropreso (PSDB)
responderam a perguntas

�Doradas previamente pelos
acadêmicos, voltadas

.�cipalmente para questões

:IEducação. Hoje à noite, a
,

partir das 20 horas, será
realizado o último debate,

:1113 vez no Centro Cultural

de ]araguá do Sul, e será

aDerto ao público em geral.

Universitários

lotam o auditório da

Unerj para assistir ao

debate

• PAGINA 3
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VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 -1922. ARTHUR MÜLLER 11923-1936 • HONORATO TOMELlN 11937 -1957. EUG�NIO VICTOR SCHMÓCKEL 11958 - 2004

Um acidente no início da
tarde de ontemrdelxéu

ges,truf9a a Saveiro, pl�ca �I- 1#
1252, de Blumenau. O motoristâ

do veícelo,Eduardo Martins,220;

an�s, perdeu o c�ntro!e do carr�
no quilômetro 30'da Rodovia Se:
413, e bateu de frente:.com;o
caminhão MBS-5931, também
de Blumenaú, conduzlao por
Edino de.Oliveira;.29 anos,R
condutor da Saveiro conseguiu
sair e foi encaminhado ao ';);:

Hospital SãO Jos�:CO(!l
ferimentos leves.
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VISITA

Celso Fonseca, do Crea-SC,
esteve em Jaraguá do Sul
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Alunos apresentam projeto de

conscientização sobre trânsito

.Estudantes

compartilham
a aprendizagem
com os colegas

da escola

Comercial
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DIGNEI E CECILIA LIDERAM PESQUISA
Se a ,eleição fosse hoje, em qual das chapas abaixo você votaria? Pesquisa oficial.

Registrada na Justiça
Ele�oral,

Dionei 'e Ceedia

Dr.Vicente I Bordin

Moocir / Rose

NÃO SABEM / NENHUMA 19%. FONTE: INSTITUTO TENDÊNCIA. REGISTRO N� 06/04. JUSTiÇA ELEITORAl. ZONA ELEITORAL 17.

COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL. CONTRATANTE: COLlGAÇÁO JARAGUÁ PARA TODOS· RESPONSÁVEL: LEONE SILVA

PESQUISA REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO. TOTAL DE ENTREVISTADOS 730. MARGEM DE ERRO 3,6%
\

www.marlolta.com.hr
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OPINIAO.

A força da grana
.

A fragilidade da demo

cracia brasileira é revelada
nos detalhes e aos poucos.
Há uma infinidade de casos

que comprovam o estágio
embrionário da nossa demo
cracia, como o profundo
fosso social e a corrupção,
que mancham a imagem do

país perante a comunidade

internacional.. Todavia, a

concentração de renda é o

mais nítido e sentido

exemplo da falta de demo
cracia. O dinheiro dita as

regras, impõe costumes e

define pendengas (seme
lhante ao que acontece na

relação Estados Unidos e

mundo). E na política, as

coisas não são diferente. Por
mais que se negue, o dinheiro
ainda decide eleições.

. Esta semana, o jornalista
I

�aurício Dias lançou "A
mentira das urnas", um

ti�ro de crônica sobre di-
,

ríheiro e fraude nas eleições,
que tenta provar que quem

FRASES

tem dinheiro, tem mais

chances de vencer as

eleições. A tese explica,
entre outras coisas, porque
o negro é minoria nos

parlamentos e governos,
embora a etnia seja 45% da

população brasileira. No
Brasil, 80% dos pobres são

afro-descendentes; fruto da
nossa pseudodemocracia

cargos eletivos é com o

patrocínio. Na região, é

quase que um totem. Tanto
assim que as lamentações
são pela falta do dinheiro, e

não em função do projeto ou

da concepção que se tem

das cidades. É uma via de
mão dupla. O candidato

quer dinheiro para oferecer
benesses aos eleitores que,

... O negro é minoria nos parlamentos
e governos, embora a etnia seja 45%
da população brasileira

que não garantiu as mesmas

oportunidades e direitos a

todos. A ascensão econôm
ica e a cidadania ainda são
restritos pela dificuldade de
acesso os direitos constitucio
nais.

A força do dinheiro está

tão presente no cotidiano
das pessoas que não a

percebe em função da
sutileza. A primeira preocu
pação dos candidatos a

por sua vez, vendem o voto,
sem medir as conseqüências
da ação irresponsável.
Reservando os próximos
quatro anos para as

lamentações e críticas.
A influência do dinheiro

nas eleições é confirmada
em um estudo do ex

presidente do Tribunal

Superior Eleitoral, Nelson
Jobim. Segundo o

documento, Lula venceu as

QUARTA-FEIRA, 29 de setembro de 2004

eleições de 2002 porque
teve mais recursos que o

adversário José Serra.
Outra constatação sobre a

força do dinheiro nas

eleições é o que Maurício
Dias chama de "trindade

maligna" - a mistura de
refluxo de ideologias com o

peso da televisão e a

influência dos marque tei

ros; sem esquecer o uso da

máquina de governo.
A reforma política e o

financiamento público de

campanha podem contribuir

para o amadurecimento do

processo eleitoral. Todavia,
a relação dinheiro e interes
ses específicos continuará
delimitando os espaços e

limitando o acesso à esferas
de poder. A reversão do

quadro passará obrigatoria
mente pela conscientização
do eleitor, que precisa
estabelecer critérios mais

rígidos e éticos para a

escolha dos representantes.

�"0 que vemos claramente é que há uma melhoria na avaliação do governo e do presidente Lula,
:que demonstra que a economia está respondendo e melhorando do ponto de vista geral':

�.Clesio Andrade, presidente da Confederação Nacional dos Transportes, sobre os resultados da pesquisa feita pela CNT/Sensus que

:aponta crescimento positivo na avaliação do governo e do presidente Lula

,..
,

�

Mundo I Pessoas & Fatos I,
"

�:EUA
Terremotos atingem
�.egião daCalifórnia
I:Jma série de tremores de terra abalou ontem

� região central da Califórnia. A área mais

4fetada pelos terremotos, que foram sentidos

�e Los Angeles a São Francisco, é escassamente
povoada e não se registrou imediatamente
nenhum dano ou ferido. O tremor mais intenso

fpi sentido a 15 quilômetros de Parkfield, um
povoado de 37 habitantes que se localiza sobre
a falha geológica de San Andreas. Parkfield já
sofreu seis terremotos de magnitude 6 nos

últimos 22 anos, Esse ponto de abalo fica apenas
25 quilômetros a nordeste de Paso Robles -

onde um terremoto causou duas mortes em

dezembro. (AE)

... IRAQUE

Resistênciamata dois
soldados britânicos
A resistência iraquiana manteve os ataques às

forças dos Estados Unidos e aliados. Na cidade
sulista de Basra, emboscou um comboio militar
britânico,matando dois soldados.Também em

Basra, cinco integrantes da agência de

inteligência do Iraque foram mortos a tiros por
desconhecldos quando entregavam um civil

seqüestrado para sua família, Em Bagdá, tropas
dos Estados Unidos enfrentaram insurgentes
na rua Halfc um bastião da resistência. Uma

pomba explodiu na Avenida Karrada, ferindo
três civis, '

.

.' anificando carros e estilhaçando
vídraças, Não ficou imediatamente claro qual
era o alvo do ataque. (AE)

... INGLATERRA

Blair reconhece que,

informações eram falsas
o primeiro-ministro britânico, Tony Blair,
reconheceu ontem que eram falsos os

argumentos usados por ele para justificar a

guerra no Iraque - a existência de armas de

destruição em massa no país árabe -, mas

ressaltou que não se arrepende de ter deposto
Saddam Hussein. A declaração foi feita em

pronunciamento no congresso nacional do
Partido Trabalhista, em Brighton, Sul da
Inglaterra.
"Não posso desculpar-me por ter derrubado
Saddam porque o mundo é um lugar muito
melhor sem ele. Mas pelas informações sobre
armas químicas e biológicas'; disse. (AE)

... IRAQUE

Libertadas asduas
italianas seqüestradas
As duas italianas seqüestradas no Iraque duas
semanas atrás foram libertadas ontem à noite e

entregues à Cruz Vermelha em Bagdá, de onde
voltaram em um avião enviado pelo governo
da Itália. Também foram libertados os dois

iraquianos capturados com elas e três egípcios
de um grupo de dez engenheiros feitos reféns
na semana passada, aparentemente por outro

grupo. O primeiro-ministro Silvio Berlusconi
confirmou a notícia no Parlamento, que
irrompeu em aplausos, Berlusconi não deu
detalhes sobre como foi conseguida a libertação
delas,mas agradeceu às agências de inteligência
dos países vizinhos do Iraque. (A.E)

... PALESTINA

Hamas quer disputar
eleições com Arafat
o levante palestino completou quatro anos

ontem com sinais de que o grupo islâmico
Hamas está preparando um duro desafio

político para o presidente da ANP (Autoridade
Nacional Palestina), Yasser Arafat, apesar de
uma série de ações devastadoras promovidas
por Israel. O Hamas publicou anúncios em um

jornal local conclarnando seus simpatizantes
a comparecerem às eleições municipais
palestinas porque "chegou a hora de mudar':
Um alto líder do Hamas também comentou

que o grupo poderia desafiar Arafat nas

eleições para a presidência da ANP, que ainda
não foram marcadas, (AE)

... ARGENTINA

Adolescentemata

quatro em escola
"Hoje será um lindo dia':Com estas palavras, o
adolescente Rafael Soldich, conhecido como

Junior cumprimentou na manhã de ontem os

colegas da escola pública Malvinas Argentinas,
no centro da cidade de Carmen de Patagones,
na Patagônia. Ao entrar na sala, Rafael sacou
uma arma e iniciou uma matança sem

precedentes nas escolas argentinas.
Três adolescentes morreram imediatamente
com tiros no estômago. Depois de esvaziar a

arma, o jovem saiu da sala, e no corredor do
colégio, colocou uma nova carga e voltou a

disparar, ferindo outros seis estudantes. Um
deles faleceu horas depois no hospital. (AE)
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SUA OPINIÃO

Moisés existiu?
�I

Mário Eugênio Saturno*

,

Os arqueólogos passaram os últimos cem anos procurando evidência; �
do Exodo e não forambemsucedidos até a última década. Os seiscentosmil ir

hebreus, passando quarenta anos no deserto, deveriam ter deixado algum fi

vestígio, como, pelo ato de c_?zinhar, ossos e cerâmicas queimados. Por isso i

os peritos acreditavam que oExodonunca existiu e nemos hebreus estiveram
no Egito, teria sido inventada pelos judeus após o séculoVII a.c. I

Porém, um dos mais promissores sítios arqueológicos, a montanha I
Serabit elRadin, distante e de difícil acessomostrou alguma evidência. Esta Ó
montanha temminas de turquesa, amineração era feita por escravos, entre .

eles semitas (possivehnente hebreus) , em uma dela, escrito emgraâro, variaçfu �do semítico e que gerou o hebraico, entre outras coisas El (Deus) Olam
I

'(eterno), termo da Bíblia. r

Outro argumento é que a Bíblia foi escrita muito tempo depois dos e

fatos. E não existem relatos no Egito sobre a escravização de Hebrelli ii
Porém, o escritor incluiu na Bíblia fatos que os hebreus desconheciam. Por '

exemplo, os judeus constróem suas casas usando pedras enquanto os egÍjXios
utilizam tijolos feitos com argila e palha para construir suas cidades, técnica I
desconhecida para os judeus, mas não para o narrador.

.

O
EmEx 1,14, são citados Píton e Ramsés.Houve um faraó nos tempos !f

bíblicos, Ramsés II (governou 1290 e 1224 a.C}, que construiu sua cidade
no Delta doNilo.No começo do século os arqueólogos começaram a pr� �
curar. EmTâmis, nos anos trinta, encontraram a cidade que acreditavam ser

i

de Ramsés II.Havia estátuas e inscrições, porém adatação de fragmentos de ti

cerâmicamostrou que a cidade foi fundada em 1100 a.C; época em que os t

hebreus já haviam se estabelecido na Terra Prometida, corroborado JXI
uma inscrição que relatava que entre os países atacados em 1220 a.c. estava m

Israel.

Porém, um estudo geológico mostrou que um braço do Nilo secou no

século XII a.C, ou seja, a cidade de Ramsés II deveria estar lá. E acharaa
na! A cidade chamou-seÁvaris e depois cidade de Ramsés. Incrível! Coll1J «

poderia o escritor da Bíblia saber que a capital do Egito não era Tâms,s
nem os próprios egípcios da época sabiam.

Contudo a história de Moisés é semelhante a ummito babilônicomaíi

antigo, do rei Sardon, encontrado em um cesto em um rio. Se assim fosse,
haveria indícios de palavras babilônicas na história deMoisés. No entan»

não há nenhum emuitas palavras chaves são de origem egípcia, inclusive o

nome Moisés.
E também não foiMoisés o ptimeiromonoteísta, outro faraó, Aques

ton (Amenófis IV) criou em Amarna, no século XIV a.C, uma religião
monoteísta, a primeira que se têm registro. Até partes dos Sahnos parecem·
se com inscrições encontradas emAmarna. Moisés conheceu tais idéias!

No século XVI a.c. houve uma grand�,erupção, uma das maior�

explosões dos últimos 10.000 anos, equivalente amilhares de armas nucleam
de um megaton, em um vulcão na ilha grega de Santorini, há 800 kmdo
Egito. confirmado por perfurações no delta, explicando a escurídão (nona
praga). Em um templo de Kainak há uma inscrição sobre as trevas. rem
distância os egípcios não poderiam ver que era um vulcão.
Outro fato tido com absurdo é o número de bigas do faraó, citado no ÊxoiJ
como seiscentos. Todavia, há alguns anos, na cidade de Catir foram

encontradas estrebarias suficientes para abrigar quinhentos cavalos e biga>
Então, o "mar" de juncos (não Vermelho como foi erroneamente

traduzido) abriu-se e os hebreus atravessaram a pé enxuto e, depois, inundOU
o exército do faraó. Na ilha de ereta, pedras pomes (de origem vulcânica)
foram encontradas a 64m de altitude, indicando o tamanho da onda queo

'I'vulcão gerou nas proximidades do Egito. Pouco antes de atingir o mar de ii

juncos, haveria umgrande recuo das águas.
Outra controvérsia é amontanha de Deus, associada aomonte Sinai

I
porém nada se encontra lá. Outro candidato é omonteCargom, que signiBCl
montanha de Deus, Lá se encontra um altar com doze pedras em u!1 (

acampamento ao pé da montanha. Inacreditável! ? E com um entalhe eJI
,;

duplo arco e dividido em 10 partes. Fantástico, não? :
E como pode a Bíblia estar tão correta? Moisés foi educado na escob

•

real, sabia escrever e certamente escreveu alguma coisa. Deixando-nos3
maior heran�a cultural da humanidade, baseada no respeito e amor ao

próximo (judeu) e na união de todos.
I

*Tecnologista Sênior da Divisão de Sistemas Espaciais do

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Professor do
o

Instituto Municipal de Ensino Superior de catanduV; J

(www.fafica.br) e congregado mariano. (Emal: v

saturno@dea.inpe.br)
1

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corp�J� :
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlrelt

"
,

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem cornO)

correções ortográficas e gramaticais necessárias.

I'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MOSAICO
r Disputa I

rde de segunda-feira,militantes dasta ,

I. ações "Jaragua no rumo certo" e
019 d "t '1guá para to os rocaram qentí ezas

�Iarícias, no Parque Municipal de

(�toS, durante solenidade de

veernoração do Dia Nacional do Idoso.
om
�i5puta pelos votos dos cerca de 2,5

lidosOS cadastrados no município e

�iliares é a razão de tamanha

Ibilização e disposição de cabos
..,. o

.' itorais emilitantes. Os idosos, que não

:: nada bobos, já perceberam que a

:Ienção dispensada é apenas em função
;jeleição.

� Disputa II
Mas a disputa mais acirrada aconteceu
na madrugada, quando militantes das
duas alianças distribuíram panfletos
pela cidade. Os da "Jaraguá no rumo

certo" entregavam o impresso com a

decisão judicial que condenou - em

primeira instância - a CUT (Central
Única. dos Trabalhadores) e a

Federação .dos Metalúrgicos. Os

adversários distribuíram material
acusando o ex-deputado Vicente

Caropreso (PSDB) de ter votado
contra os trabalhadores em oito de
dez projetos. E a população, ..

� Ih, esqueci
o mico da semana vai para a equipe
do Flamengo do Jaraguá 99. No último

sábado, o time foi a Schroeder
enfrentar oTupy em partida válida pelo
Campeonato Amador da Primeira

Divisão, categoria Aspirantes.
No vestiário, os jogadores descobriram
que o uniforme tinha ficado na sede
do clube, em Jaraguá do Sul. O tempo
que se perdeu para esperar a chegada
do uniforme foi descontado na partida,
que teve apenas dois tempos de 25

minutos, terminando em OxO.

Brincadeira!

�Deselegante
Que o senador Leonel Pavan (PSDB) iria
criticar o governo Lula e os petistas todos
já sabiam. O que ninguém previa era que
o parlamentar catarinense usaria de

grosseria para se referir à colega Ideli
Salvati (PT), Durante entrevista coletiva,
ontem, no Hotel Etalan, o senador não

poupou críticas à Ideli, utilizando palavras
irnpublicáveis.
Além do chá-de-cadeira de uma hora que
deu na imprensa, o tucano mostrou-se em

dissonância com o cargo que ocupa.
Divergências e educação são. perfeita
mente compatíveis.

�Sobe
Pesquisa da CNT (Confederação
Nacional dos Transportes)/Sensus, -r.

divulgada ontem, aponta cresci-
"

menta na aprovação do governo Lula. :
O número de pessoas que julgam o '.,
governo ótimo passou de 5,9 (em'
agosto) para 9,1% (em setembro); o" ,

índice bom permaneceu com 32,3%; : '

regular passou de 40,8 para 39,1 %; ,:
ruim continuou com 7,2% e péssimo , �.

caiu de 10 para 9,2%. :;

A retomada do crescimento".
econômico é apontada como a

principal causa da avaliação positiva.
�

POLíTICA I 3:J

�
�
-,

MAURILlo DECARVAlHO----------------------------------------------------------�---__,.;,\.

lerca de 4,5 mil pessoas
do PMDB'"

�ram ao cormcio

CORUPÁ - A poucos dias da

. ilão, partidos e coligações
1Cl�

Iparam-se para o pleito.
,sniI

ndidatos e militantes
gum

ris&! I�alham nos conucios e no

�i1lJU nvencimento da população
avés de corpo-a-corpo, com

lnha lonção de garantir votos e a

Esm lóriano dia 3 de outubro. No
:ntre . odomingo, dia 26, o PMDB
ação Corupá, que concorre com

)Iam li h / .

pa'pura, rea lZOU s owrmcio

;d� enceramento de campanha
'elll itoral, no Salão Novo, na

.Por .lidade do Ano Bom, um dos

lCi� Icipais redutos do partido.
nica o evento políticocontou com

oio do deputado federal
lJXl5 !elor Vieira (PMI)B),
lade

,presários locais e profissionais
pr�

área da saúde que apóiam
uer

�de etamente a candidatura dos

le05 medebistas Curt Linzmeyer
por Alceu Moretti. Após os

:av:r nanciamentos, a animação
público ficou por conta das

im das Clarins de Prata e Vox 3.
amo Aproximadamente 4,5 mil

:rno soas participaram do comício
l,&

ram prestar apoio ao PMDB.
uma' pena que não coube
os no salão, muita gente ficou

do lado de fora, mas todos

puderam ouvir nossas propostas",
destaca o coordenador de

campanha,
.

Luiz Carlos
Tamanini.

• O deputado federal

Adelor Vieira está
circulando a região para

prestar apoio aos

candidatos a prefeito,
conforme os acordos
firmados em cada cidade:
Em determinados locais,
pede voto para o 45, em
outros para o 13 e

também para o 15.

• Apesar de estarem

concorrendo ás eleições
com chapa-pura, os
peemedebistas acreditam

que estão fortes para
garantir o pleito. Eles
acreditam que os projetos
realizados pela Prefeitura
até agora serão
considerados pelos
eleitores na hora de
definir o voto.

�o

de iliados e simpatizantes prestaram apoio aos peemedebistas

� ---------------------------�

,� Itado de Santa Catarina/Poder Judiciário
cm Ol11arca de Jaraguá do Sul/ 2a Vara Cível
·ro

,'GUilherme CristianoWackerhagen,87, Vila Nova,-CEP 89259-300, Jaraguá do Sul-SC
lia Q(a)deDireito:Quitéria Tamanini Vieira Péres

a(o)Judicial: Ana Lúcia Rozza
ia .ALDECITAÇÃO _ COM PRAZO DUO (vinte) DIAS
W �cle e Número do Processo: Declaratória, 036.04.003535-8

. or:POstoCidade Ltda.
:Serafim Meneghel e outros

�ndo(a)(s); Réu: Serafim Meneghel
O

O �jelivo:Prazo fixado para a Resposta: 15(quinze) dias.
a :ilnlermédiO do presente, a(s) pessoa (s) acima identificada (s). atualmente em local incerto

I' /aosabido, fica(m) ciente(sl de que, neste juízo de Direito, tramitam os autos do processo
. Igrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo

'�Ia l11encionado, contato do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo

,le�lada a ação no prazo marcado, presumir - se-ão aceitos como verdadeiros os fatos

nuados pelo autor na petição inicial (art. 285,c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao

leclmento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no
de COstume e publicado na forma da lei.

arcadeJaraguá do Sul (SC), 15 julho de 2004.

QuitériaTamaniniVieira Péres
Juíza de Direito
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DEBATE
, .

Acadêmicos lotam auditório

para ouvir candidatos de JS
FABIANE RIBAS

�Hoje será realizado
o último debate

eleitoral, na Scar, a
partir das 20 horas

JARAGUÁ DO SUL - Os
acadêmicos da Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)
lotaram o auditório da instituição
para acompanhar o debate entre
os candidatos a prefeito, realizado
na segunda-feira à noite. Díonei
da Silva (PT), Moacir Bertoldi
(PL) e Vicente Caropreso (PSDB)
responderam a perguntas e

laboradas previamente pelos
estudantes, voltadas principal
mente para questões de Educação.
Os prefeituráveis não fizeram

questionamentos entre si porque,

segundo os organizadores do

debate, não "era interesse dos
alunos ver os adversários se

desafiarem" .

No início, os postulantes
tiveram três minutos cada para

apresentar os projetos incluídos no
plano de governo. Em seguida,
iniciou o sorteio das perguntas. A

principal dúvida dos acadêmicos
referia-se às propostas dos
candidatos para oportunizar acesso
à universidade privada para
estudantes que não têm condições
de pagar as m�nsalidades. Bertoldi
prometeu que, se eleito, vai firmar
parceria com as instituições de

Candidatos responderam perguntas elaboradas previamente pelos estudantes

ensino da região, não apenas com

a Unerj. Os estudantes

perguntaram também como os

prefeituráveis se a população vai
saber aonde os recursos públicos
serão invês tidos e se terão

chances de opinar. Caropreso
disse que a coligação ouviu pelo
menos três mil pessoas para
elaborar o plano de governo e

garante que fará um mandato

transparente, através de gestão
moderna. Sobre o aterro

sanitário, outra preocupação dos
estudantes, Dionei destaca que
o lixo é uma das maiores

vergonhas de Járaguá do Sul.
"Em 12 anos a administração
pública não conseguiu resolver
este assunto, o que demonstra a

falta de competência", critica.'
assegurando que a solução ét
regionalizar o problema do lixo�l
instalando o aterro em uma área"
que não comprometa os lençóis
freáticos da cidade. �"

HOJE - O Centro Cultural,
de Jaraguá do Sul será palco do.
último debate eleitoral, hoje à

noite, a partir das 20 horas. "

-,

Pavan garante que PSDB vai eleger 38 prefeitos no Estado
JARAGUÁ DOSUL-o senador

Leonel Pavan (PSDB) afirmou

categoricamente que o partido vai
dobrar o número de prefeitos em
Santa Catarina, passando das
atuais 19 administrações muni

cipais para 38. A declaração foi
feita durante coletiva realizada
ontem pela manhã, no Hotel
Etalan. Pavan aposta que nas

cidades com mais de 150 mil

eleitores, onde consídera
munícipes mais politizados, o

PSDB apresenta maior aceitação
da população. Ele atribui o

crescimento do' partido à

"coerência que o PSDB trabalha
as incoerências, mantendo os

princípios e discursos" .

Antes de iniciar a série de
críticas ao governo Lula, disse que
o PT precisa pedir perdão aos

trabalhadores. "Os petistas têm de
se desculparcom a população pelo
que prometeram e não

cumpriram. Eles têm de justificar
por que houve aumento dos

impostos, acordos com Antônio
Carlos Magalhães e grupos
multinacionais, e apenas 20 reais
de aumento do salário mínimo",
aponta o senador, acrescentando
que o PT está fazendo política pelo
retrovisor. O tucano reconhece
certos avanços na economia

brasileira, entretanto, acredita que
as melhoras apresentadas no setor
são decorrentes do governo de

(

Fernando Henrique Cardoso.
Pavan veio à região prestar

apoio aos correligionários,
especialmente ao candidato a

prefeito Vicente Caropreso. "Ele
pagou o preço do denuncismo nas

eleiçõesmajoritárias, em 2002, mas
desta vez, certamente os eleitores
saberão ser justos com Vicente",
destaca.

Além do governo em geral, a
senadora ldeli Salvati (PT)
também foi o alvo das críticas do

parlamentar, que não poupou

palavras de baixo-calão para se

.referir à colega. "Ela vai ter de
enrolar a língua para adequá-la
à realidade de' cada 'cidade",
disse.

·0 senador Leonel Pavan

deu um chá-de-cadeira de
uma hora nos repórteres
que participaram da
coletiva realizada ontem

pelamanhã,

• Além de deixar a

imprensa esperar, foi

grosseiro em suas palavras
na hora de se referir á

colega Ideli Salvati (PT).
Comportamento
questionável para um

senador.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Presidente doCrea alerta que
mudanças devem ser técnicas

MARIA HELENA DE MORAES

"",Celso Fonseca esteve

on,te� no município
para debater com os

associados

JARAGUÁ DO SUL - Até o final
do ano o presidente do Crea/SC,
(Conselho Regional de Engenharia
eArquitetura) CelsoRamos Fonseca
pretende visitar todos osmunicípios
doEstado como intuito de conversar

pessoalmente com as entidades de

classe, discutiros projetos de inserção
na comunidade e "colocar e casa em

ordem", conforme definição do

próprio presidente, que reassumiu o
cargo em abril deste ano, depois de
um ano emeio afastado por força de
liminar judicial.

Fonseca foi reeleito commais de
70% dos votos, mas, segundo ele,
manobras jurídicas da oposição
perdedora o deixaram afastado por
u� ano e quatromeses. Em abril, foi
finalmente reconduzido ao cargo por

,

decisão judicial. Em Jaraguá do Sul,
de �cordo com o inspetor chefe do
Cr�a emJaraguá do Sul, engenheiro
civilOsmarGünther, Fonseca obteve
730/0dos votos.

,

Ontem, Fonseca reuniu-se com
os conselheiros e inspetores doCrea e

ctSAR JUNKES

Presidente do Crea de Santa Catarina, engenheiro civil, Celso Ramos Fonseca, esteve ontem em Jaraguá do Sul

diretoria da Aeajs (Associação dos

Engenheiros eArquitetos de Jaraguá
do Sul), no Centro de Profissionais
Liberais para discutir com a categoria
asmudanças exigidas por leino Plano
Diretor domunicípio e também para

apresentar as 100propostas tiradas pelo
Crea, colhidas em todo o Estado. Essas

propostas serão encaminhadas pelas
entidades regionais da categoria a

todos os prefeitos eleitos nodomingo.
Na avaliação do presidente do

Crea, o Brasil e o próprioCrea estão
entrando emumanova fase, onde a

participação da comunidade é

fundamental nas decisões de

mudança. Segundo ele, o meio

ambiente e a sustentabilidade das
cidades são o foco da atuação da

Crea, que deve insistir em alterações

nas grades curriculares dos cursos de
Engenharia e Arquitetura, que são

considerados defasados. Entre as

mudanças propostas pelo Crea,
Fonseca cita a utilização da bicicleta
comomeio de transporte, não apenas
como atividade de lazer. "Mas, para
tanto, as ciclovias devem fazer parte
da estrutura da cidade", resume
Fonseca.

Saúde e transporte coletivo são

prioridades no Chico ,de Paulo

Porto de Itajaí projeta ampliação
no cais e na área de operação

}ARAGUÁ DO SUL - A instalação
de Fama 3 (Pronto Atendimento
Médico Ambulatorial) e mais

linhas de ônibus são as principais
necessidades do Bairro Chico de
Paulo. O presidente da Associação

, dos Moradores do Bairro, Joséde
Souza, enfatiza que por diversas
vezes essas reivindicações foram
encaminhadas ao governo

municipal, sendo inclusive pro

tocoladas, sem que nada
acontecesse. De acordo com

So�za, toda a população do Bairro,
estimada em 2 mil famílias, precisa
se deslocar até a Vila Rau ou Vila
Lenzi quando necessita de
atendimento médico em posto de
saúde.

N a questão do transporte
coletivo, Souza reivindica ônibus

para os trabalhadores do segundo
turno (Weg) e para o primeiro turno

\

�

aos que trabalham na Weg. }ARAGUÁ DO SUL - Ano que
"Também estamos com problemas vem, o porto de Itajaí será

nospontosdeônibus,queestãol}m reconhecido como o mais

condições precárias ou não eficiente da região Sul e do

existem", reclama o presidente da Mercosul. A afirmação é do

Associação. Segundo ele, a agente da autoridade portuária
precariedade do transporte coletivo do Porto de I taj aí, Robson

atinge ainda os loteamentos Virgínia Cadore, que esteve na

irregulares, como o Corupá, que não segunda-feira em Jaraguá do Sul
é servido com transporte coletivo, para apresentar aos empresários
dificultando a vida das cerca de da Acijs as medidas que estão

120 famílias, sendo tomadas para diminuir ou

O Bairro Chico de Paulo mesmo eliminar os problemas de
também apresenta .problemas na infra-estrutura do Porto, que é o

área de segurança pública, educação terceiro no Brasil em

e saneamento básico. O presidente movimentação de contêineres.

da Associação cita a necessidade de De acordo com Cadore, o

construção de mais duas salas de porto de Itajaí tem projetado
aula na Escola Municipal Joaquim investimentos para ampliar o cais
Francisco de Paulo, banheiros com e área de operação para

chuveiros, aumento do tamanho do a lc anç a r, em 2 O O5, o

muro e melhoria na área de reconhecimento como o mais

informática da Escola. Para garantir eficiente da região Sul e do

a segurança dos moradores, a Mercosul. O agente portuário
Associação reinvindica melhoria na comentou que estão sendo

iluminação pública, ampliação da tomadas medidas para minimizar

rede de energia elétrica desde a o "apagão" logístico e melhorar

residência de Pedro Ribeiro até o a infra-estrutura, tanto para

pontofinal,alémdedivisóriasnaRua atracação de navios quanto na

Joaquim, Francisco de Paulo e redução do tempo de embarque
sinalização na José Narloch com e desembarque de cargas.

Francisco de Paulo. O agente portuário
Ampliação do número de reconheceu as dificuldades

telefones públicos (nomínimo dois, futuras do porto para receber os

sendo um nas proximidades do grandes navios e frisou ser

Atlético Fluminenses e outro no possível, com os novos

ponto final do ônibus) e a investimentos, a ampliação do

regularização dos loteamentos calado do Rio Itajaí-Açu. "Somos
irregulares também fazem parte do um porto pequeno se comparado
rol de reivindicações dos moradores ao porto de Santos e Rio Grande,
do Bairro Chico de Paulo. mas ganhamos em ,�ficiência",

t) � \
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ponderou o agente. Segundo ele,
4% de todas as exportações
brasileiras passam pelo porto de

Itajaí e 60% das cargas seguem

para a Europa. Cadore frisa que a

questão dos portos, como também
das rodovias e energia, é o gargalo
do Brasil em ternos de crescimento
das exportações.

Com um calado de 9,90metros,
o porto de Itajaí atende 90% dos
naviosmercantes. Cerca de 73% da

'movimentação refere-se a

exportação e apenas 22% a

importação. Ainda de acordo com

Cadores, o cais tem 740metros, mas
existem investimentos programados
para ampliação através da empresa
Teconvi, que vai investir US$ 40
milhões na compra de dois

guindastes de terra, instalação de

pátios de contêiners em três áreas e

novos berços para atracação.

""'Ainda Sobre o Apagão Logístico,
Um AssuntoQue Não Se Esgotou
Desde março, o assunto mais comentado nos meios empresariai in
que trabalham com questões de comércio internacional é �
apagão logístico, focado nos portos brasileiros, mas que reperCUte
também na malha ferroviária ultrapassada e na malha rodOviária
insuficiente. Há alguns meses, quando questionado sobre se via
alguma luz no fim do túnel, o diretor da italiana Marcegaglia
responder: "Vejo. Uma Luz Negra."
É um aspecto característico de nossa época influenciada sobre
uma mídia que fala sobre todos os assuntos, mas que não se
debruça sobre nenhum. Passou o outono, passou o inverno e na

uni

primavera novas pautas ocupam os espaços (infelizmente, a
�gl

situação absurda requisita o veio poético do parágrafo), O curioso lO,

entretanto, é que o problema logístico não se resolveu. Minha; 1J1l:

perguntas constantemente tem sido: "Será que os problemas
acabaram? Será que houve uma solução inesperada, gerada no
seio da comunidade empresarial ou ainda criada pelos prestadores
de serviços?"
A resposta é óbvia, mas ainda assim precisa ser dita: Não, não
houve solução alguma. Apenas a-mídia se cansou do tema e

agora flana por' novos assuntos, no que recorda um dos títulos de
CD dos Titãs: "O Maior Conjunto de Todos os Tempos da Última I)ur
Semana': É importante considerar que empresas sérias têm sim N
continuado seus esforços em resolver os problemas, seja criando
alternativas e escoamentos mais caros (mas necessários) por
outros portos, seja redirecionando cargas e renegociando prazos
com seus clientes.
O que falta a Santa Catarina - todos constatamos, mas não nos

focamos sobre - é a falta de representatividade política do Estado
em termos nacionais. Somos excelentes produtores de bens e

serviços, mas falhamos ao não determinar como estratégico,
termos políticos profissionais (sim! é necessário) que atuem
dentro das regras do jogo, mas também que sejam velozes em

gerar soluções e articulados com a oposição quando o futuro do
Estado está em jogo, Cabe lembrar que SC é um dos responsáveis
pelos superávits gerados mês a mês na balança comercial
brasileira.
O presidente mundial do grupo Bunge, Alberto Weisser, afirmou
que há quatro anos o grupo tenta expandir o porto de São
Francisco do Sul - com recursos próprios na ordem de US$ 30

milhões, elevando a capacidade de movimentação de soja de 2

milhões de toneladas para 6 milhões anuais. Esbarram na 'ar

burocracia crassa, característica destes trópicos latinos, No futuro,
nossos descendentes olharão para esta época e perguntarão:
"Como eles conseguiam viver assim?" Infelizmente eu também
não sei a resposta. Talvez apenas os burocratas que atravancam o

País o saibam.

WEG NO CENTRO EMPRESARIAL
Na próxima semana, o Centro Empresarial de Jaraguá do Sul
receberá como palestrante o Sr. Edgar Silva. Ele virá falar à ,I

comunidade empresarial sobre os esforços que- o grupo tem

feito para pressionar a esfera pública com relação à melhoria dos

portos brasileiros. Também informará sobre o grupo de trabalho

composto por grandes empresas catarinenses, que tem se

articulado objetivando a mesma questão. Vale a pena conferir!

OPORTUNIDADES DE COMÉRCIO ENTRE O BRASIL E A

POLÔNIA - I
O Centro Empresarial de Jaraguá do Suireceberá na próxima
segunda-feira, às 15h e 30 min o Conselheiro Econômico do

Governo e Embaixador da Polônia, Sr. Piotr Maj. Ele virá falar para
os empresários da Amvali sobre oportunidades de negócios para
empresas brasileiras interessadas em comercializar com aquele
país.

OPORTUNIDADES DE COMÉRCIO ENTRE O BRASIL E A

POLÔNIA - II

Cabe lembrar que a Polônia é uma das novas economias a dar

entrada na União Européia, caracterizando um momento muito

importante para a economia. As incrições poderão ser feitas

diretamente na CAMBRA, através do fone (47) 274.7040 ou pelo
e-mail cambra@portalcambra.com.br.

CURSO DE CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM É UM SUCESSO
Ontem, 27/09, a FIESC promoveu no Centro Empresarial, um Curso

de Certificação de Origem, ministrado pela palestrante Juliana
Deli'Agnolo. Esperava-se um número por volta de 30 participanteS,
mas o Curso excedeu as expectativas e contou com 44

profissionais do comércio exterior regional, que além de terem

atualizado seus conhecimentos na área, puderam trocar

experiências sobre suas empresas e sobre o panorama de

negócios.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail
cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da CAMBRA e Professor do

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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aramirim implanta projeto
ato na Escola José Dequech
�

- A Secretaria de

in1plantou no Grupo Escolar

[tquech,noBairroCorticeira, o
uoto "SaberSaúde", propostap ,

wetnO federal para prevenção

oagismo. A iniciativa foi

:,ada durante o desfile

�lorativo aos 55 anos de
, acão político-administrativa
cípiO, no dia 28 de agosto. ,

'I1llndo a coordenadora do
�,

tO, Viviane Testoni, além de

para os alunos com uma

da Secretaria, os professores
�ndo capacitados para tratar

,unto e manter o ambiente
-

üvredotabaco. "Paraopróximo
letivo, queremos estender o

o para as outras unidades de

domunicípio" , afirmaViviane.

i)Jrantesemanade 29 de agosto,

Nacional de Combate ao

Tabagismo, também foram
ministradas palestras emoutras escolas

municipais eestaduais comoobjetivo
de conscientizar em tomo de 700
estudantes sobre os malefícios

causados pelo cigarro, que contém

mais de 4700 substâncias tóxicas, 60
delas cancerígenas.

A coordenadora explica que

proposta semelhante, intitulada
"Parceria empresarial por um

ambiente livre de fumaça", será

desenvolvidanas empresas instaladas
na cidade. A Secretaria vai buscar

apoio da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim) paradivulgaro projeto.
"N as escolas foi um trabalho

preventivo, mas nas empresas visa a

melhoria da qualidade de vida com o

abandono do vício", explica a

palestrante doprojeto,Márcía Prüsse,

'ane espera a conscientização de todas as esferas da sociedade

A Aciam está em festa ...

26deSetembro, aACIAM - AssociaçãoComercial, Industrial eAgrícola deMassaranduba
orará 18anos de fundação.Contando hojecom cerca de 1 05 associados, número que
ostra o reconhecimento das atividadesdesenvolvidas poresta gestão.

'�srealizações são a prova de um crescimento que se sucede e representa o desejo de um

�oamentoematuridade,ao longodesses 18anos,sempreservindo,oferecendo soluções
ilidadeaos seus associados.

Imente, há uma série de vantagens aos nossos associados, e a cada dia as parcerias vão

otando,ampliam-se as responsabilidades para com aqueles que visualizam a ACIAM,
uma entidade catalisadora no processo de desenvolvimento do empreendedorismo

os Mssomunicípio.

to
todosesses fatores que definem a razão de serdesta entidade,etambém que determinam

luturopromissor,de plenas realizações econquistas,a todos aqueles que apostam na

como um órgão, forte e necessário para a prosperidadeMassarandubense.

Aciam - '8 anos com você

"Uma série de pequenas vontades':

Faz um grande resultado,

Comunicado
14
m

mauri da Cunha Jacobi, brasileiro, divorciado,
ar mpresário, portador do CPF. 248.351.029-91, vem
le formar a quem interessar possa, que esta revogada

Partir desta data a procuração outorgada a

2S lexandre José Jacobi, brasileiro, médico, solteiro,
ril orlado r do CPF. 821.716.259-59, registrada no Livro

lOFls.044 do Tabelionato de Notas e Of. De Protesto

eTítulo Áurea Muller Grubba.
lo

Ja

iragUá do Sul (SC), 28 de Setembro de 2004.

GERAL

SAÚDE

Ambulatório inicia tratamento;

para fumantes em novembro
CAROLINA TOMASELLI

....Atendimento será

disponibilizado no

Posto de Saúde

do Centro

}ARAGUÁ DO SUL - o
ambulatório de tratamento para
fumantes vai iniciar os atendimentos

a partir de novembro, no Posto de
Saúde do Centro. Há cerca de 10

dias, a Secretaria de Saúde recebeu
a liberação do Inca (Instituto
Nacional do Câncer), no Rio de

Janeiro, instituição que coordena o
Programa de Controle aoTabagismo
no país e para onde foiencaminhado
oprojeto.

Os medicamentos e material
didático serão disponibilizados pelo
SUS, através da portaria 1035, do
Ministério daSaúde, regulamentada
pelaportaria442, de 13 de agosto, da
Secretaria de Assistência àSaúde.O

primeiro lote para os tratamentos no

município deve ser entregue em

outubro e os demais serão

disponibilizados a cada seismeses, em
quantidade determinada por um

relatório de atendimentos.

Segundo a coordenadora do

programa, enfermeiraDeniseThum,
alémde recebero tratamentogratuito,
os pacientes vão participar de, pelo
menos, seis encontros com uma

equipe integrada da Prefeitura,
formada por médico, enfermeira,
assistente social e psicólogo,
capacitados pelo Inca. "Também

poderãoparticiparde reuniões abertas
por um ano", informa.

Para receber o tratamento, os

interessados devem fazerum cadastro

Denise lembra que para receber o tratamento é necessário efetuar cadastro no Posto de Saúde

no Posto de Saúde do Centro. Até

ontem, aproximadamente 150pessoas
haviam se inscrito. "Se o fumante for
atendido em algum posto de saúde e

o médico receitar o tratamento, ele

não poderá recebe-lo pelo SUS. A

medicação só vai ser liberada para

pessoas cadastradasno programa, que
é uma exigênciada portaria", salienta
Denise.

A Secretaria de Saúde estima

que emJaraguá do Sul existammais

de 24 mil fumantes, o que

corresponde a 20% da população.
Destes, 20mil manifestam interesse

empararde fumar, 19,4milprecisam
de tratamento e 7,7mil precisam de

medicação. Os dados são baseados
na pesquisa de 2003 do IBOE/Inca/
MS, realizada entre a população
brasileira.

.AlijOS DA SECRETARIA
OS PRIMElROS PACIENTES

,

/-'1.,./

os primeiros a participar do tratamento serão os próprios
funcionários da Secretaria de Saúde, onde 12% ou 61 pessoas são

fumantes.,"E depois seguiremos pela lista de inscritos, priorizando
os que tiveram complicações como infarto ou hipertensão': afirma
Denise.

A enfermeira acrescenta que a Secretaria de Saúde também

pretende conscientizar os professores da rede municipal, onde é dr)

desenvolvido o "Saber Saúde'; projeto de conscientização e

prevenção destinado aos estudantes. "Depende de uma postura
coerente da escola em relação ao tabaco, dos professores não

fumarem. Então vamos oportunizar a eles o tratamento': declara.

No 'dia 20 de outubro, o município vai realizar o primeiro "Fórum

sobre Tabagismó no Vale do ltapocu" que reunirá 300 participantes
do Estado, no Stiv (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do

Vestuário). "Com presença da Vigilância Sanitária, o evento vai
.

discutir a criação de uma legislação, para que tenhamos ações
efetivas, no controle ao tabaoisrno" explica Denise.
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Museu promove exposição
temática sobre Schützenfest

}ARAGUÁ00 SUL - A exposição
temática "Schützenfest: Tradição,
Retratos e Fatos", que conta ahistória
da Schützenfest e neste ano

retratará, em fotos, os bastidores da
festa dos atiradores e das festas

realizadas nas sociedades, será aberta
nesta sexta-feira, às 20_horas, no
MuseuHistóricoEmílio daSilva.O
evento contará com a participação
de representantes e as rainhas de

todas as sociedades filiadas à

Associação dosClubes e Sociedades

de Tiro do Vale do Itapocu, de

autoridades, da Comissão Central

Organizadora da 16a Schützenfest e

da comunidade em geral.
Em anos anteriores a exposição

homenageou atiradores, grupos
folclóticos, pessoas que contribuíram
para a manutenção da festa e das

sociedades, mostrou os diferentes

trajes rípicos e suas particularidades
e, agora, homenageia as pessoas e as

situações fundamentais para que as

festas, comemorações e competições
de tiro aconteçam, normalmente

esquecidas por todos, já que muito
dificilmente figuram junto ao

público: as cozinheiras, osmonitores
de tiro, os atendentes de bar, as

pessoas responsáveis pela limpeza e

pela organização das atividades, os
operadores das trincheiras e assimpor
diante.

Aexposição permanecerá aberta
à visitaçãoaté o finaldomês, de terça
a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e

das 13h30 às 16h30; nas quartas
feiras, das 19h30 às 21h30; nos
sábados, das 9 às 12 horas e nos

domingos, das 15 às 18 horas. Nas

segundas-feiras o Museu não é

aberto à visitação.

. ,
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Abertas as inscrições para
Prêmio Sesc de Literatura

}ARAGUÁ DO SUL - Estão

abertas as inscrições para a segunda
edição do Prêmio Sesc de

Literatura, que vai premiar textos
inéditos de autores brasileiros ou

estrangeiros residentes no Brasil. O

objetivo é identificar novos talentos
literários em língua portuguesa e

ajudá-los na difícil tarefa de

publicar o primeiro livro. Esta edição
do evento mantém a categoria da
anterior: romance.

As inscrições são gratuitas e

podem ser feitas até dia 31 de

outubro, através do envio de

quatro vias do original do romance,
por correio, para o Departamento
Regional do Sesc do estado do

participante. O endereço dos

departamentos regionais e o edital

completo do concurso estão no site
do Sesc (www.sesc.com.br), no link
'sesc nos estados'.

Como no concurso realizado
em 2003, a obra vencedora será

publicada e distribuída pela
Editora Record. O vencedor
receberá os direitos autorais

correspondentes à comercialização
do livro, com venda inicial de mil

exemplares. No entanto, o livro
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Santos Reis de Luz Divina de""i
Marco Aurélio Cremasco,"'"
vencedor da primeira edição dó' -:

prêmio, teve a primeira tiragem de" ,

quatromil livros.
, .. ".(

"

A iniciativa 'do Sesc inclui �'
'

realização de todo um acorn- - .

panhamento da obra, promovendo-
�

.

'.

a nas dezenas de feiras de livros:"
realizadas pela instituição, além de,
disponibilizá-la na sua rede de'

,

bibliotecas, que estão distribuídas ..:

em vários pontos do país.
�r ",
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Alunos sociabilizam projeto
"Irânsito rumo à escola"

CAROLINA TOMASELLI

� Atividades
desenvolvidas

.

foram apresentadas
ontem aos colegas

}ARAGUÁ 00 SUL- Os alunos de
3a � 4" série da EscolaMunicipal de
Ensino Fundamental Waldemar

Schmitz, na Ilha da Figueira,
apresentaramontem aos colegas de
o�tras turmas as atividades
dêsenvolvidas no proj'eto "Trânsito
rumo à escola", que pretende
conscientizar os estudantes sobre a

importância do respeito às regras de

tt�nsito. A sociabilização foi a

culminância da iniciativa proposta
pe10 Ciretran, que selecionou a

instituição para implantação do

Projeto piloto, que deve serestendido
a toda rede de ensino domunicípio.

.

A partir de junho, os 54 alunos
envolvidos começaram a realizar uma Equipe, com camiseta que identifica a patrulha de trânsito, fala sobre os tipos de infrações

pesquisa sobre o trânsito, depois de
receberem apostila sobre o Código
Nacional de Trânsito e assistirem a

um vídeo e palestras. Eles elaboraram
cartazes com desenhos ilustrativos
sobre os tipos de infrações, que estão
expostos nos corredores daescola. '';\

gente aprendeu que qualquer lugar
que tem circulação de pessoas, tem

trânsito. Não sabia os nomes das

infrações e quanto se paga e agora eu

aprendi", afirma a aluna Nadiane
Balsanello, de nove anos.

Aprofessora responsável,Renata
da Silva, lembra que os estudantes
também visitaram uma auto-escola e

realizaram flagrantes in loco e

pesquisa de campo no Centro da
<'

cidade, com enquete que trazia

perguntas do tipo: Você já dirigiu
Professora Renata lembra que projeto contou com apoio dos pais depois de beber? ou Que tipo de

Vicente
Vice:. Vllldit'Bordln

placas existem?
Aproposta interdisciplinar teve,

ainda, aplicação da Mini Multa

Preventiva, que integra o Projeto de
Educação para o Trânsito, da
Prefeitura e Polícia Militar; "Os alunos
aplicaramamulta nos pais e cobraram
um quilo de alimento, que foi

entregue a uma família carente da
comunidade", explicaRenata.

REALIDADE - Depois de
estudar a realidade do trânsito

jaraguaense, os alunos começaram a

perceber os problemas enfrentados
dentro da própria escola e resolveram
implantar em agosto o projeto "De
olho no trânsito da WS". Os alunos
criaram oCódigo de Trânsito daWS

e, entre outras medidas, instituíram
16placasnos corredoresda instituição,
além de montar uma patrulha,
responsável pela fiscalização e

cumprimento às regras do Código.
"A patrulha não vai parar. A

intenção é dar continuidade no

próximo ano", afirma a orienta
dora educacional Esmeralda
Pasold.

Para Vereador • PP

Egon Jagnow 11.444
Para Prefeito

Dr. Vicente 45
Vlç�· Vald!r Bcrdln

Falecimentos

�MULHERES

Curso de mecânica básica
Mulheres interessadas ern aprender o funcionamento e
manutenção adequada dos veículos têm a oportunidade da
receber dicas de segurança e orientações sobre o trânsi/
através do curso de mecânica básica para mulheres que

o

Núcleo de Automecânicas da Acijs/Apevi promove nos diao
29 e 30 de setembro. O curso acontece no período noturnos
na Auto Elétrica Gevocar, na rua João Planincheck, 205, e�
frente ao Guto Pescados, no Bairro Nova Brasília. O custo de
participação é RS 10,00, incluindo apostila e certificado.
Inscrições podem ser feitas com Rejane ou loni pelos telefones
275-7015 e 275-7012, ou rejane@acijs.com.br .

�PRAZO

Parcelamento termina quinta-feira
As empresas optantes pelo 'Simples', com débitos na Receita
Federal e na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos
até 30 de junho deste ano, poderão parcelá-los em até 60
meses. O prazo para fazer o pedido termina às 20 horas do
próximo dia 30. O 'Simples' é o sistema simplificado usado
pelas pequenas empresas para o pagamento de impostos e

contribuições federais. Segundo a Instrução Normativa N.o444
até o dia 30 deste mês o contribuinte também terá de pagar a
primeira parcela, no valor mínimo de RS 50,00. Se o pagamento
não for feito até essa data, o pàrcelamento não será aceito. As
parcelas serão corrigidas pela Selic (taxa básica de juros). O
pagamento será feito por meio de Darf (Documento de
Arrecadação Federal), com o código 7.659. O pedido de
parcelamento deverá ser feito pelo site da Receita,
www.receita.fazenda.gov.br.

�COMEMORAÇÃO
Café da manhã para secretárias
A Acijs e Apevi promovem na próxima quinta-feira, das 7h30
às 9 horas, no salão de eventos do Cejas, um café da manhã
em comemoração ao Dia da Secretária.
interessados. As vagas são limitadas. Informações sobre o

evento com lonimara, pelo telefone 275-7012, ou através do
e-mail nucleos@acijs.com.br

�CURSO

Capacitação sobre coloração de cabelos
Colorimetria é o nome do curso que o Núcleo de Cabeleireiros
Profissionais da Acijs e Apevi promove no dia 4 de outubro, no
Cejas (Centro Empresarial de. Jaraguá do Sul). Das 9 às 12
horas e das 13h30 às 17 horas, o curso vai ser realizado

paralelamente com a oficina de cabelos, com a participação
prática dos profissionais presentes. O ministrante do curso é
Richard Ziebarth, cabeleireiro com 14 anos de profissão em

Joinville, que vai abordar a coloração creme, descolorantes e

potencial de hidrogênio. Formado pelo Senac e com formação
técnica em colorimetria intensiva, ele possui cursos realizados
em Lages, Curitiba e São Paulo. Para participar, é preciso
confirmar a inscrição pelo telefone 275-7015 ou e-mail

rejane@acijs.com.br . O valor é RS 15,00 para associados Acijs/
Apevi e de RS 45,00 para os não-associados.

Faleceu às 00:30 de 22/9 o senhorValdomiroWittherfi,com idade
de 60 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi. -

Faleceu às 17:45 de 24/9 o senhorGermano Priebe,com idade de

75 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério Martin Lutero.

Faleceu às 20:15 de24/9 o senhor Eren Frid Busch,com idadede49
anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério Santa Luzia.
Faleceu às 2:00 de 25/9 a senhora Gertrudes Hilngelder Flor,com
idade de 87 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Bom

Jesus.
Faleceu às 19:00de27/9 osenhorTheobaldo Hille,com idadede66
anos.O sepultamento foi realizado noCemitério Brudenthal.
Faleceu às 1 :30 de ontem a senhora Regina Kuklinsky LeithOld,
com idade de 73 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério
Municipal do Centro.
Faleceu às 7:00 de ontem a senhora Maria Dias, com idade de 76

anos.O sepultamento será realizado noCemitérioMunicipal do Centro.

Faleceu-às 18:30 de ontem a senhora Estela Dittrich Pereira,com
idade de 71 anos. O sepultamento será realizado no Cemitério de

Santo Antônio.
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ESPORTIVAS
JOGUINHOS I

�asquete feminino é campeão
ois de bater na trave em 2003, quando perdeu a final para

De�lecionado de Chapecó, a Equipe Ajab/Mime finalmente

O;de comemorar o título dos Joguinhos Abertos de Santa

i tarina, a segunda competição amadora mais importante do

[atada. Foram seis vitórias em seis jogos, sendo algumas sobre

:andes forças do basquete feminino catarinense como

loinville (porduas vezes), Brusque, Blumenau e Florianópolis.

,equipe marcou 496 pontos e sofreu apenas 259, com um

lacar médio de 71 a 37. A final foi disputada na tarde de
�
xta-feira, em São José. As meninas de Jaraguá estiveram

í;rás no placar apenas na primeira bola do jogo. Depois disso o

lue se viu foi um domínio absoluto das jaraguaense sobte as

I:dversárias, que chegaram a ficar 15 pontos atrás no marcador.

�o último quarto o selecionado de Joinville esboçou uma

s

reação, baixando a diferença para cinco pontos, mas a tarde

erajaraguaense e a vitória veio por 54 a 45. Além dos Joguinhos,

esta geração já havia conquistado a Olesc e o Campeohato

Catarinense Mirim, ambos em 2002. Fizeram parte do elenco

campeão dos Joguinhos Abertos de .Santa Catarina as atletas

Ana Paula do Nascimento, lamar Machado, Jéssica Souza,

Joelma de Souza, Josiane Leitold, Jucinéia Formigari, Luiza

�egis, Marcelle Cerutti, Maria Helena Baptista, Mayara Spezia e

Ihayse Woisky, com Júlio Patrício como técnico e Vivian

Campos como auxiliar.
!

Já a equipe masculina repetiu a quarta colocação obtida nos

Joguinhos Abertos de 2003. Apesar de lutar muito contra a

boa equipe de Brusque, os jaraguaenses levaram a pior na

decisão da medalha de bronze, sendo derrotados por 79 13 77.

Na semifinal a Ajab/Jaraguá havia perdido para o selecionado

de Blumenau, por 76 a 66.

�JOGUINHOS II

Jaraguá do Sul vence o futsal masculino
Depois de cinco anos sem troféu, Jaraguá do Sul ganha seu

quinto título no futsal masculino dos Joguinhos Abertos. A

equipe Malwee/FME venceu Joaçaba, campeã do ano passado,

, e o jogo terminou em 6x4. No primeiro tempo a vantagem
loi do time do meio oeste (3x1). O técnico Renato Vieira

marcou a saída de bola dos joaçabenses, e a reação veio ao

'natural, onde a técnica prevaleceu sobre a raça. Com a base

da equipe da Malwee, que está classificado para as finais do

estadual juvenil, a qualidade do plantel de Jaraguá fez a
"

diferença, já que em momento algum a equipe perdeu o

padrão de jogo na quadra. Jaraguá do Sul foi campeão com

André Luis, Augusto, Carlos Eduardo, Célia, Cristian, Diego,
felipe, Leonardo, Mauro, Willian e Ariel, A medalha de bronze
foi para Blumenau, que fez 2x1 no time de Balneário
Camboriú. Palmitos ficou na quinta posição e Rio dÓ' Sul
terminou em sexto lugar.

�BICICROSS

CarlosMiguel Strelow termina brasileiro em 3°
o piloto de bicicross da cidade de Schroeder, Carlos Miguel
5trelow, ficou em segundo na sexta etapa do Campeonato
Brasileiro da modalidade, disputada neste fim de semana, em

Brasília (DF). Com o resultado, Carlos Miguel, fica na terceira

colocação do campeonato, na categoria "boys" 8 anos. De

acordo com o pai e incentivador Edson Strelow, Carlos Miguel
não deverá participar da sétima e última etapa do brasileiro,
que será disputada na Paraíba. "Mesmo assim, o Carlos Miguel
termina a competição em terceiro lugar, já que tem uma boa

- vantagem de pontos em relação quarto colocado'; diz Edson.
Ele explica que mesmo o quarto colocado indo para a Paraíba'
e vencendo a competição, não alcançará Carlos Miguel na
tabela. "Desde o começo do campeonato brasileiro, nos

programamos para terminar a competição entre os três

melhores da categoria, e foi isso que aconteceu'; comemora o

pai de Carlos Miguel. O piloto de Schroeder compete com o

apoio da Prefeitura Municipal de Schroeder, Maicon

Confecções, Posto Salomon e Coremaco.

QUEM CONHECE,
RECONHECE!

Poro vereador

Agostinho

Zimmermann

ESPORTE/GERAL

ACIDENTE

Saveiro bate de frente com

caminhão no Alto da Serra
JULlMAR PIVATTO

.... Com o impacto,
carro pega fogo,
mas motorista

se salva

JARAGUÁ DO SUL - No início

da tarde de ontem, a Saveiro,
placa LZI-1252, de Blumenau,
bateu de frente com o

caminhão MBS-53 91, de

Blumenau, e, com o impacto, o
carro pegou fogo. O acidente
aconteceu na Rodovia SC-416,
quilômetro 30,3, bairro Alto da

Serra. O motorista da Saveiro,
Eduardo Martins, 22 anos,

conseguiu sair do veículo e foi
encaminhado ao Pronto

Socorro do Hospital São José
com ferimentos leves. O
motorista do caminhão, Edino
de Oliveira, 29, nada sofreu.

SegundoMartins, ele vinha na
direção Pomerode-Jaraguá do Sul
e, por ter muito óleo na pista,
perdeu o controle no início da
descida da serra e veio a colidir de

frente com o caminhão. "NãQ tive

como controlar o carro. Após a

volta das 10 horas da manhã, um
capotamento causou amorte do
motorista Antônio Pawelkiewicz,
48 anos. Ele dirigia o caminhão

Mercedes-Benz, placa MGG-

7440, de Indaial, quando perdeu

Saveiro ficou totalmente destruída, mas motorista conseguiu se salvar e sofreu apenas ferimentos leves

batida, tentei sair pela porta do

motorista, mas não consegui. O
motorista do caminhãome ajudou
a sair pela porta do passageiro",
disse.

MASSARANDUBA - Por

Atletas da região dominam

etapa Estadual de Canoagem
SCHROEDER - No último sábado

foi realizada, noRioBracinho,mais
uma etapa do Campeonato
Catarinense de Canoagem. Das
sete categorias disputadas, quatro
delas tiveram campeões da região
do Vale do ltapocu. Ao todo, 35
atletas do Brasil estiveram na

competição, que fez parte das
festividades dos 40 anos de
Schroeder.

Na categoria Duck Open, que
contou com 13 participantes, os
campeões foram Marcos

Zanguelini (Jaraguá do Sul) e

Adilson Pommerening (Schroeder).
Na K1 Júnior, o título ficou com

Diógenes Roos, do Clube de

Canoagem Kentucky (Jaraguá do
Sul). Em segundo ficou Bruno

Woerner (Blumenau) e em

terceiro Khian Artur Boaventura

(Jaraguá do Sul). Na K1 Sênior, o
vencedor também foi do Clube

Kentucky, José Carvalho de

Freitas, seguido de Júlio Sasse

(Guaramirim) e Pedro Paulo
Barzenski (Jaraguá do Sul).

Nas outras categorias, os

vencedores foram os seguintes: na
Mista, os vencedores Karin Potter
(Rio Grande do Sul) e Adilson

Pommerening (Schroeder), em
segundo ficaram Denílson de Lima

e Margarete Feldckircher (São
Paulo) e em terceiro Algacir
Cardoso e Luciane da Silva

(Jaraguá do Sul). Karin ainda
venceu a categoria K1 Feminina.

Na K1 Master, Robson Luiz

Tavares (Minas Gerais) venceu a

prova, seguido de Marcos

Zanguelini (Jaraguá do Sul) e

AdilsonPommerening (Schroeder).

Competição que aconteceu no sábado reuniu 35 atletas

o controle em uma curva 'e·

capotou no quilômetro 41,8, da
Rodovia SC-474, que lig;:t
Massaranduba a São João do

Itaperiú. O motorist� morre�uo'
local do acidente.

� I

Jaraguaenses conquistam título
em etapa nacional de Bicicross

Guilherme e Jade exibem os troféus conquistadós na etapa

JARAGuÁ DO SUL - Dois Jaraguaense, Valdir Moretti,
jaraguaenses estiveram partici- participou do congresso técnico
pando, no último fim-de-semana, juntamente com os presidentes das
da 6ª Etapa do Campeonato outras federações. Foi decidido
Brasileiro de Bicicross, em Brasília que, para o calendário de 2005, ao
(DF). Jade HillsheimeGuilherme invés de sete etapas, serão

Getelina (Behling Veículos) disputadas apenas quatro. "Estava
conquistaram o título da etapa, muito difícil para o deslocamento

respectivamente, nas categorias dos atletas em todas as etapas, pois
Girls 7/8 anos e Boys 12 anos. havia muito custo. Dessa forma,

Antesmesmo de correr a última ficará mais fácil dos pilotos
etapa, Jade confirmou o título geral participarem de toda a

da competição. Já Guilherme irá competição", disse.
para sétima etapa, em novembro na
cidade de João Pessoa (PB), para
tentar buscar o troféu de campeão
brasileiro. Quem também irá para a

Paraíba será a atleta JoyceMoretti
(Unerj), mesmo com o título
brasileiro garantido na categoria
EliteWoman.

Na oportunidade, o presidente
da Federação Catarinense de
Bicicross e Diretor da Equipe
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·22/9·
Marcondes Merine
Andréia Rohling

.

Amanda R. B. Naizer

Camila Beatriz Rosa
Kleverton Ferreira
Lucas José Rohling
lIaine Ponath
Silvio M. Garcia
barciel Martins
Elair José Arendt
Sandra Regina de Andrade

Monique Bruch
Clediomar Streber
Lucas Tlechontcoski
Talita Manfrini
Renita Eggert Lenzi

·�3/9·
Gustavo Ariel Brandenburg
Vanderleia Rosa
José Markiewizi
Brenda B. Mohr
Darci Mirando
Leunida Sell
Weslei Nascimento
Eluí Augusto Seben
Juventino Campregher
Eduardo Luís Ropelato
Julieta Piazera

Daniela B. Stinghen
Artur de Freitas
flJilson Bylaardt
Fabiana Hackbarth

·24/9·
lisa Richter
Nivaldo A. Freiberger
Alzira Modro Wolf
Luiz Karsten
Ademar José Pomianowski
Evanderson da Silva Santos

Celesio Zanghelini
Djonatan Sebastian

Irondina L. Bortolini

·25/9·

Eugenia Hille
Cirineu Paulo da Silva
Wilson Abreu Ferreira

Cíntia Taís Horonqoso
Júlia Horongoso
Cátia Valéria Horongoso "

Dra. Fernanda Ramos

Wagner
Alfredo Maas
Salete Catarina Melato
Gabriel M. Rosa
Tisha Lombardi
Helen Carolina Lebrão
Alice Ap. Limberger
Leticia Aline Berlato
Vanderlei Ferreira de Souza

Valério Pula no
João de Avila

·26/9·
Larissa Kuhn
Walter Lawin
Carlos Gilberto da Silva
'Theobaldo Ewald
Letícia Souza
Eduarda Seben

Diego Ciconeti
Hildrud Bloedorn

Dayvs Vegini
Veronica Giese
Mônica Flávia lrnroth

Raquel Formigari
Hilário Meir

·27/9·
Márcia K. Ehmke
Amarildo Gonçalves
Leocir Gambin .

·30/9·

Siegfried Kreutzfeld
Vanderlei Kleinschmidt

Gattis
Márcia Vargas
Larissa Luiza roters

Edeltraudt B. Gumz
Alessandra da Veiga
Gielows
Eliane Lazzarine

•

Sidnei da Silva Magalhães
Gerd R. Stortz

Claudete GumzWestphal

Antonio A. Fossile
Jair dos Santos

Régis Augusto Reitz
Patrícia de Oliveira
Mariza V. Pereira

Solange Feldmann
Adriano Limberqer
Maria Angélica Zalewski

·28/9·
Andressa Theodoro Dias
Alexandre Paloschi
Maria Salomé M. Correa

Kaiser Junior
Harlei Osmar Zocatelli
Cristiane Helena Henn

Elisangela Frederico
Rosa Leoni Miranda
Marinei Soares S. Zesuino
André Bilert
Gilberto Leitholdt

Sérgio Dalcanale
Fábio Langer
Magali Bachmann
Odirlei das Neves

·29/9·
Sido Doering
Loécio Isidoro

Karsten
Alisson Ricardo de Souza
Vaneide Andrade
Márcia Tomazelli Pasqualli
Daniel Pommerening
Alexandre Rodrigo de
Souza

Cipriani
Ingo Krueger
Mariane Effting Gonçalves
Daura M.Depieri

·1/10·
Maria Forlim
Ademar Ruysam
Christian Robert Franzner
Simanha Volkmann
Heloisa Porath
Eliana Mara Bassani

Germano Mayer
Amanda Cristina Pinter

Gabriel Henrique Moeller

Rogério Santos Veloso
Camila Luciani

Sergio Hllberto Raduenz
Mário Ehlert
Pedro Paulo Alflen
Andréia Hackbarth

·2/10·
Nicacio Gonçalves
Sandra Regina Rosa
Sueli Simone Baumgartel
Guilmar Steffens
Livins Ehnke
Maria Ângela Neumann
Paulino Pedri

Ângelo da Silva

Rosângela Sebastiana

o colunista social,
Celso Nagel e a

esposa Dalva, ele
completou no

último dia 22

idade nova

Silmara de
Fátima Mello e

religiosa foi na
Capela Nossa

Senhora do Rosário

Para comemorar o Dia da Secretária a Unimed de Jaraguá do Sul

promoveu 4tn evento de confraternização no último sábado dia 25,
na Sociedade Esportiva e Recreativa Duas Rodas. Mais de 150

secretárias participaram de diversas atividades recreativas e palestra
de motivação, com direito a café da manhã e almoço

Antonio
Marcos da Silva

(Déga) aniversariou
dia 18. Sua família

deseja um feliz
aniversário

J

Casam-se neste sábado dia 2/10, Joice Pauli e
Fábio Pasquali. A cerimônia será na Igreja São

Francisco de Assis, e após os convidados serão
recepcionados no Baependi. Felicidades!

.INAUGURAÇÃO
Inaugurou em Jaraguá do sulmais uma opçãoem aluguéis de trajes
sociais,masculinos, femininos, infantis e noivos. SituadonaRua Procópio
Gomes deOliveira, 1380, é a Loja LindaAtelier. Vale a pena conferir.

.PARABÉNS
Renita Eggert Lenzi aniversariou dia 22. Parabéns emuitas felicidades
dos seus familiares. -

.FELICIDADES
Aniversaria dia 1/10 Sérgio H. Raduinz. Felicidades é o que deseja a

mãeAlzira e seu irmão Rogério.
.

.ANNERSÁRIO
Completa 80 anos neste sábado dia 2110, Paulino Pedri. Sua esposa

Julieta e seus familiares desejammuitas felicidades.

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
FILME/HORÁRIO
O Terminal
16:00 - 18:30 - 21

Yu Gi Ho!
15:30 - 17:30
Meninas Malvadas
19:30 - 21:30

Alien versus Predador
15:15 - 19:15

Brilho Eterno, Mente Sem Lembrança
17:15 - 21 :15

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




