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Alunos de escolas do município participaram da última etapa da competição na tarde de ontem na Sociedade Acaraí

Circuito de Natação revela
atletas para a equipe Ajinc

o Circuito Interescolar de Natação - Troféu Ernani Volpi
Coitrttho - tem-se destacado como principal competição que
revela nadadores na cidade de Jaraguá do Sul. A última etapa
da quinta edição aconteceu ontem, na Sociedade Acaraí, e

reuniu 130 atletas, de 14 escolas do município. A cerimônia de

entrega da premiação para os três melhores nadadores do ano

-

em cada categoria está marcada para o próximo dia 20, em local
ainda a ser confirmado. A partir do dia 25, alguns atletas serão

avaliados pelo treinador da Ajinc, Ronaldo Fructuozo, que
selecionará os melhores para integrarem a equipe. _ PÁGINA 7

INFORMAÇÃO

Advogado fala a empresários
sobre Mediação e Arbitragem
o advogado Paulo Roberto Mendes falou ontem à noite

para empresários ligados à Acijs/Apevi sobre as formas de

utilização do Tribunal de Mediação e Arbitragem.
_ PÁGINA 4
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HSBC substitui Caixa naprestação
de serviços na Prefeitura de JS
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ABANDONO

Moradores protestam contra

abandono do poder público
ctSAR JUNKES
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Associação e

comunidade do
Três Rios do Sul

esperam ser

atendidas
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Batalha do pódio
menos. Além do mais, o PFL

elegeu 790 prefeitos,
redução de mais de 220 em

relação a 2000. A
matemática não deixa
dúvidas quanto a resultado
final. A d istr ibuiç ão de
votos colocou os quatro
maiores' partidos em

igualdade de condições.
Portanto, jogo empatado.

Como das outras vezes,

findo a totalização dos
resultados das eleições, os

p�rtidos políticos iniciaram

a; batalha pelo primeiro
lugar no pódio da pre

ferência do eleitorado. O

PT' foi o que mais cresceu.

Além de mais votado - fez
16:.319.076 de votos ou

i
'

1,7,17% do total em todo o

país - dobrou o número de

prefeituras. No entanto, o

PMDB, terceiro' mais

votado, com 14.248.913 de

votos, elegeu 1.048

prefeitos. O PSDB, que em

2000 foi o mais votado, ficou
na segunda colocação. Mas
os tucanos elegeram 861

prefeitos - 260 a mais que o

r'rt; O PFL foi o grande
perdedor dessas eleições.
Cl:'P partido perdeu o

téiceiro lugar obtido em

2�JO, quando conquistou
1�Z:i9 milhões de votos, e

H�u na' quarta colocação,
c�i\ 1,7 milhão de votos a
v#...,,'

�;��
":

�

,

comparação à eleição
municipal anterior, o PT
cresceu 86%, passando das
atuais dez Prefeitura para 24
a partir de 2005. Em Jaraguá
do Sul, embora PT e PFL

elegeram o mesmo número

de vereadores - dois -, os

petistas fizeram 2.740 votos

a mais que os pefelistas.
Todavia, a disputa

� A distribuição de votos colocou os

quatro maiores partidos em igualdade de

condições. Portanto, jogo empatado
Não obstante, é nítido o

crescimento contínuo do PT
e a queda sistemática do
PFL nas últimas eleições. O
Partido dos Trabalhadores
cresceu mais de 36% em

relação às eleições
anteriores. J á o PFL

registrou perda de 13,5%,
Mesmo assim, os pefelistas
vão administrar quase que
o dobro de prefeituras que
o PT. No Estado, em

FRASES

nacional pelo primeiro lugar
está sendo travada entre PT
e PSDB. Em números

absolutos, o PT vence com

620.312 (0,5% do total de
eleitores do país) a mais que
o PSDB. O PT venceu em

seis capitais e vai disputar
o segundo turno em outras

nove. Já o PSDB disputará
o segundo turno em sete

capitais, e largou na frente
em cinco. No Estado, há um

QUARTA-FEIRA,6 de outubro de 2004

equilíbrio de forças. A partir
de janeiro, os tucanos

administrarão 26 prefeituras
e os petistas 24. O PSDB
deve vencer em Floria

nópolis.
Em Jaraguá do Sul, se a

análise for feita pelo
crescimento nominal, o

campeão real é o PT, que

registrou crescimento de
70%. Em 2000, o partido
obteve 7.254 votos para

vereador e agora fez 12.571.
Mas se for usado como

parâmetro o número de
votos conquistados, o

vencedor é o PSDB, com

13.870. De 1996 para cá, o

Partido dos Trabalhadores

registrou crescimento es

pantoso. Diante dos núme

ros é possível perceber que,
em âmbito nacional, há
uma tendência de polariza
ção entre a esquerda -

representada pelo PT - e a

direita - que deve se aglutinar
no PSDB ou no PFL.

.��
�....'>.
....._
,.

�FDesmando administrativos foi o que ele (Nilson Bylaardt) promoveu no Hospital Santo Antônio
�;uando foi provedor. Investigações da Câmara de Vereadores encontraram muitas irregularidades':
• #

it;...."·

t:;# .

�.Albino Flores, assessor de Imprensa da Prefeitura de Guaramirim, rebatendo as críticas do ex-candidato do PMDB à Prefeitura da

�tídade, Nilson Bylaardt, à atual administração.
�
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��postos rebeldes
mãtam mais dez
Supostos rebeldes separatistas atacaram

�ntem o mercado de uma aldeia no Nordeste
da lndia, matando dez pessoas e ferindo sete.

, Ésfé foi o incidente mais recente de uma série

d�:ações violentas que deixou dezenas de
mortos na região.Em quatro dias, 73 pessoas
m'b'rreram e cerca de 200 ficaram feridas em

diversos ataques contra alvos que incluíram
l:Ín'1a estação ferrovlárla, um mercado lotado e

ültia plantação de chá no Nordeste do país,
I1mà região onde vivem diversas etnias e onde

quase 40 grupos separatistas estão ativos

alguns deles desde antes de a índia ter

conquistado a independência, em 1947. (AEI

Pessoas & Fatos I

.... EUA

Bremer disse que falta

mais tropas no Iraque
,�ãul Bremer, que liderou a ocupação dos

:Estados Unidos no Iraque até junho, afirmou
Ique o país não tinham tropas suficientes

,depois da derrubada de Saddam Hussein e

Ipor isso"pagaram um alto preço'A declaração
[oçou mais lenha na discussão tomando a

!campanha eleitoral sobre se foi inadequado
!o planejamento pós-guerra. Bremer disse que
ichegou ao Iraque em 6 de maio de 2003 e
I '

lencontrou "terríveis" saques e uma situação
!muito instável. "Pagamos um alto preço por
lnão tê-los parado (os saques) porque ficou
'estabeíectda uma atmosfera de falta de lei';
Id': isse. (AEI

.... SU!:CIA

Prêmio Nobel de Física
vai para estadunidenses
Os americanos David J. Gross, H. David Politzer
e Frank Wilczeck ganharam o Prêmio Nobel
de Física de 2004, pelo trabalho que
realizaram na descoberta e no estudo da força
nuclear forte, que mantém as partículas
unidas no núcleo dos átomos. A pesquisa
ajudou a ciência a se aproximar da "realização
de um grande sonho, a formulação de uma

teoria unificada compreendendo também a

gravidade - uma teoria de tudo" diz a

Academia Real de Ciências. As descobertas,
publicadas em 1973, deram origem à
chamada cromodinâmica quântica, teoria que
descreve o comportamento dos quarks. (AEI

� CHECHÊNIA

Presidente toma posse
em clima de insegurança
Quase cinco meses depois do assassínate do

antecessor,o general Alu Alkhanovtomou posse
da presidência da Chechênia em uma cerimônia
realizada ontem em meio a um rígido esquema
de segurança. Autoridades russas e chechenas
adotaram medidas de segurança sem

precedentes para garantir a posse de Alkhanov.
As ruas de Grozny ficaram repletas de guardas
fortemente armados e o local do evento foi
mantido em segredo até alguns minutos antes
do início da cerimônia. Alkhanov, que era

comandante da polícia regional, foi eleito em

29 de agosto, numa votação marcada por
acusações de fraude. (AEI

� ESPANHA

Países pedem fim da

matança de palestinos
A Espanha e a Jordânia condenaram duramente
a ofensiva israelense na Faixa de Gaza,
classificando-a de injustificada, exortando a

comunidade internacional a ajudar a pôr fim à

matança de palestinos por Israel. Pelo menos 70

foram mortos nos seis dias da operação de Israel

lançada depois que duas crianças israelenses
foram mortos num ataque de mísseis do Hamas.
"Reconhecemos o direito de Israel à autodefesa.
Condenamos a morte das crianças,mas também
concordamos que essa operação não pode ser

justificada e que o número- de mortes na

Palestina está chegando a um número
inaceitável" diz a nota conjunta. (AEI

(.'

� ISRAEL

Exército de Israel
matamais dois em Gaza
Um ataque aéreo israelense resultou na morte

de um suposto líder do grupo Jihad Islâmica e

de uma outra pessoa ontem, quase uma semana

depois de Israel ter dado início a uma ofensiva
militar com o objetivo de impedir disparos de

foguetes contra cidades israelenses próximas
da Faixa de Gaza. Num segundo ataque aéreo

promovido hoje pelo Estado judeu contra o

campo de refugiados de Jebaliya, dois supostos
militantes morreram e oito pessoas ficaram
feridas, sendo seis civis. Ao todo, sete palestinos
morreram em operações militares israelenses
nesta terça-feira, sendo seis na Faixa de Gaza e

um na Cisjordânia. (AEI
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A farra dos sacos plásticos
André Trigueiro*

o Brasil é definitivamente o paraíso dos sacos plásticos. Todos os

supermercados, farmácias e boa parte do comércio varejista embalam em

saquinhos tudo o que passa pela caixa registradora. Não importa o tamanho
do produto que se tenha àmão, aguarde a sua vez porque ele seráembalado
num saquinho plástico.O pior é que isso já foi incorporado na nossa rotina
como algo normal, como se o destino de cada produto comprado fosse
mesmo um saco plástico. Nossa dependência é tamanha, que quando ele
não está disponível, costumamos reagir com reclamações indignadas,

.Quem recusa a embalagem de plástico é considerado, nomínimo, exó
tico. Outro dia fui comprar lâminas de barbear numa farmácia eme deparei
com uma situação curiosa.A caixinha com as lâminas cabia perfeitamente
naminha pochete.Meu plano era levar para casa assimmesmo. Mas num
gesto automático, a 'funcionária registrou a compra e enfiou rapidamente a

mísera caixinha num saco onde caberiam seguramente outras dez, Pelas
razões que explicarei abaixo, recuseigentilmente a embalagem,

A plasticomania vem tomando conta do planeta desde que ° inglês
Alexander Parkes inventou o primeiro plástico em 1862. O novo material
sintético reduziu os custos dos comerciantes e incrementou a sanha consumista
da civilizaçãomoderna,Mas os estragos causados pelo derrame indiscriminado
de plásticos na natureza tomou o consumidor um colaborador passivo de
um desastre ambiental de grandes proporções. Feitos de resina sintética

originadas do petróleo, esses sacos não são biodegradáveis e levam séculos
para se decompor na natureza. Usando a linguagem dos cientistas, esses
saquinhos são feitos de cadeias moleculares inquebráveis, e é impossível
definir com precisão quanto tempo levam para desaparecer nomeio natural.

NoComplexo doAlemão, plásticos não biodegradáveis se juntam ao

lixo nas ruas.

No caso específico das sacolas de supermercado, por exemplo, amaténa
prima é o plástico filme, produzido apartir de uma resina chamada polietileno
de baixa densidade (PEBD). No Brasil são produzidas 210mil toneladas
anuais de plástico filme, que já representa 9,7% de todo o lixo do país,
Abandonados em vazadouros, esses sacos plásticos impedem a passagem da'

água - retardando a decomposição dosmateriais bíodegradáveís - e dificultam
a compactação dos detritos.

Essa realidade que tanto preocupa os ambientalistasnoBrasil, já justificou
mudanças importantes na legislação - e na cultura - de vários países eurcpes
Na Alemanha, por exemplo, a plasticomania deu lugar à sacolamana
Quem não anda com sua própria sacola a tiracolo para levar as compras é

obrigado a pagar uma taxa extra pelo uso de sacos plásticos. O preço é

salgado, o equivalente.a sessenta centavos a unidade.
A guerra contra os sacos plásticos ganhou força em 1991, quando foi

aprovada uma lei que obriga os produtores e distribuidores de embalagens a

aceitar de volta e a reciclar seus produtos após o uso. E o que fizeram os

empresários?Repassaram imediatamente os custos para o consumidor. Além
de anti-ecológico, ficou bemmais caro usar sacos plásticos na Alemanha,

Na Irlanda, desde 1997 paga-se um imposto de nove centavos de libra

irlandesa por. cada saco plástico.A criação da taxa fezmultiplicar o número

de irlandeses indo às compras com suas próprias sacolas de pano, de palha,
e mochilas. Em toda a Grã-Bretanha, a rede de supermercados CO,OP
mobilizou a atenção dos consumidores com uma campanha original e
ecológica: todas as lojas da rede terão seus produtos embalados em sacOS

plásticos 100% biodegradáveis. Até dezembro deste ano, pelomenos 2/3 de

todos os saquinhos usados na rede serão feitos de ummaterial que, segundo
testes em laboratório, se decompõe dezoito meses depois de descartadOS,
Com um detalhe interessante: se por acaso não houver contato com a água,
o plástico se dissolve assim mesmo, porque serve de alimento para
microorganismos encontrados na natureza.

Mau exemplo: lixão em SP recebe 250 toneladas por dia.
Não há desculpas para nós brasileiros não estarmos igualmente

preocupados com a multiplicação indiscriminada de sacos plásticos na

natureza. O país que sediou a Rio-92 (ConferênciaMundial daONU sobre

Desenvolvimento eMeioAmbientei e que tem uma das legislações arnbien(llll
mais avançadas do planeta, ainda não acordou para o problema do descarte
de embalagens em geral, e dos sacos plásticos em particular.

( ... )

,É preciso declarar�erra co�tra a plastico�ania e se,rebela; contr�:
ausencia de uma legislação específica para a gestao dos resíduos sohdas,
muitos interesses em jogo. Qual é o seu?

.
'

d"redator e apresentador do Jornal das Dez, da GlobonewS, des
e

1996. Na Rádio Viva Rio AM (1180 kwz ), Trigueiro apresenta, o
.

'

posoprograma Conexão Verde, de segunda a sexta.O jornalista e

graduado em Meio Ambiente pela MEB COPPE/UFRJ (2001).

. rpo 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de co. de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva ° direito a5
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

corno

correções ortográficas ,e gramaticais necessárias.
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MOSA ICO �MAURILlO DE CARVALHO

�profecia
. d visitou Jaraguá do Sul, há cerca

Quan o

15 dias, o senador Leonel Pavan
de íd d b

.

DB) afirmou que o parti o o rana o

(P; . �de prefeituras em Santa Catarina,
numer d

., -

do das atuais 19 a míntstrações
passan , ..

municipais para, no rmrumo, 38.
.

O resultado das urnas de domingo

mostroU um avanço bem menor do que

o previsto pelo sen�dor. O PSDIB e�egdeu
26 prefeitos. E ma��, a popu açao e

B Ineário Camborlu, Terra de Pavan,

p�otesta contra a reeleição do tucano

.. Rubens Spernau, alega fraude nas

eleições.

.... Eleições
o partido que mais cresceu em

Jaraguá do Sul nestas eleições foi o
PT. Nas eleições de 2000, a legenda
fez 7.254 votos para vereador, este
ano quase dobrou, obtendo 12,571
votos. O maiorpartido em número de
votos é o PSDB que conquistou
13.870 votos, seguido pelo PFL, PTB,
PDT e PL.
Vale lembrar que o PL, do prefeito
eleito Moacir Bertoldi, foi criado há
dois anos. Os 5.673 votos obtidos nas

eleições mostram que o partido está
trilhando o caminho do crescimento.

.... Crescimento
A vitória expressiva do prefeito Mário

Sérgio Peixe r (PFL), além de garantir mais
quatro anos de mandato, comprovou a

força do PFL em Guaramirim. Quando o
. PSDB e o PPS decidiram disputar a eleição
coligados, deixando a aliança formada em
2000, e o PT e PMDB se uniram, a

conversa corrente era que a divisão da
base governista e união dos dois partidos
de oposição sacramentariam a derrota de
Peixer. Em 2000, Peixer venceu o então

prefeito Antônio Carlos Zimmermann

(PMDB) por pequena margem, com o PT

em terceiro.

....Sobe
O vereador Evaldo João Junckes, o

Pupo (PT), consolidou-se como uma

liderança polftica de Guaramirim. Os
1.173 votos obtidos fizeram dele o

segundo candidato mais votado do

município, perdendo apenas para o

pefelista Luiz Antônio Chiodini, que
fez 1.250 votos.

Nas eleições de 2000, Pupo foi eleito
com 489 votos. Uma aliança com o

PMDB o levou a presidir a Câmara de
Vereadores por dois anos. Na

presidência, comprou boas brigas e a

atuação lhe garantiu a reeleição.

�Inédito
O candidato do PMDB à Prefeitura d�
Niterói (RJ), Moreira Franco, desistiu de' I .

'

participar da disputa do segundo turno,'
'

,

Ele, que teve 22,5% dos votos valldosr- ,

,

desistiu ontem alegando que a votação
do candidato do PT, Godofredo Pinto.".:
(48%), foi muito expressiva. "

'

o presidente do TRE (Tribunal Regionál-;' �:'
Eleitoral) daquele Estado, Marcus Faver .

informou que o terceiro, o pedetlstà ,

João Sampaio, deverá disputar o':�·

segundo turno.
\' t

A desistência de Moreira Franco é alg,Ç).·'
inédito na polftica brasileira. ::' ,.;
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população protesta contra a

reeleição de Rubens Spernau
BALNEÁRIO CAMBORIÚ - Cerca

de 15mil pessoas estiveramna frente

do fórum da cidade, na noite de

segunda-feira, protestando contra
os resultados das eleições. A

população alega que houve fraude
na vitória do candidato Rubens

Spernau (PSDB), da coligação
"Balneário Camboriú Cada Vez

Melhor", que venceu com 5 7 , 13%

dos votos válidos, contra 42,87% do

candidato do PMDB, EdsonRenato
Dias, da aliança "Balneário
Camboriú para todos".

A organização marcou para a

noite de ontem um novo protesto,
onde eram esperadas cerca de 20

mil pessoas que marchariam da

Praça Almirante Tamandaré ao

fórum. Segundo o candidato

derrotado, amanifestação não está
sendo organizada pela coligação e

trata-se de ummovimento popular.
"Nas pesquisas divulgadas
estávamos na frente e a diferença
de mais de sete mil votos não

convenceu o eleitorado, que
resolveu ir às ruas protestar",
justificou.

Dias informou ainda que a

coordenação da campanha está

entrando com ações jurídicas
baseadas em denúncias de
eleitores. "Sabemos que nossos

adversários tinham um poder
econômico muito grande, mas

aguardarei os resultados apenas
como espectador", disse, infor
mando que, após a manifestação,
foi carregado por militantes. O

prefeito reeleito, Rubens Spernau,
foi internado na tarde de ontem

com problemas cardíacos, mas passa
bem.

Câmara de Deputados muda
pouco depois das eleições

BRASÍLIA - O resultado das
eleições municipais de domingo
alterou pouco o quadro nas

bancadas dos partidos naCâmara
dos Deputados. Dos 85
parlamentares que concorreram a
prefeito e vice-prefeito 11 foram
eleitos no primeiro turno e 15
permanecem na disputa no
segundo turno. Nessa troca de
cadeiras oPTB '

.

"

e oque Vai perderffiaJs.o resultadodoprimeiro turno
mostra que b d .

d
.na anca a petebista

e 52 deputado A ._

E. s, tres sairao para o
xecUllvomunicipal, abrindo vaga
rsuplentesdeoutrospartidosque
ora;�leitos em coligações.

11
eputadoRonaldo Vascon-

Pcer �s (PTB-MG), eleito vice
eleuo de B 1 H '

1,
e o onzonte na

'

COlgação P
los -

C 1
com o 1; o deputadoe ar osElias (PTB-ES), para a

prefeitura de Línhares, e o deputado
Rommel Feijó (PTB-CE), 'ekito
prefeito de Barbalha, abrem cami

nho para a entrada dos suplentes
Edvaldo Baião Albino (PT-MO),
Jair de Oliveira (PDT-ES),
aumentando a bancada do PDT
del'l para 12 deputados, eAntenor
Manoel Naspolini (PSDB-CE),
acrescentando mais um deputado
na bancada atual tucana de 48.

Nomovimento provocado pela
eleição, o PT fica com a mesma

bancada de 90 deputados. Saem os

deputadosAryVanazzi (RS), eleito
prefeito de São Leopoldo, eAntonio
Nogueira (PT-AP), que vai asumir a
prefeitura de Santana, mas entram i

MarcoAurélioSpallMaia (PT-RS),
além de Baião.A vaga de Nogueira

'

será ocupadapelo suplenteHildemar
Pícanço (pL-AP).

ORGANOGRAMA
.i ov

Prefeito eleito vai selecionar !.J)q

lljO�,
: ti:f

, 20

secretários da próxima gestã��
FABIANE RIBAS

�Voigt pretende
criar Secretaria
de Agricultura
e Turismo

Schroeder - o prefeito eleito
Felipe Voigt (PP) e o vice Luiz

Aparício Ribas (PMDB) vão

analisar, nos meses que
antecedem a posse, os possíveis
nomes dos secretários da próxima
gestão. Ob critério de avaliação
será a competência para assumir a
função, o partido e a confiança.
Diferente da administração
pública atual, o prefeito sucessor

irá repensar o organograma da
estrutura e aumentará o número
de secretarias de quatro para cinco
- Obras, Finanças, Educação,
Saúde e Agricultura/Turismo.
Voigt destaca que apesar de estar
com o plano de governo traçado,
vai continuar ouvindo as

reivindicações da população.
"Acredito que fomos eleitos

devido à organização de nossa

campanha e também por estarmos

propondo renovação. Então, vamos
fazer valer o voto de confiança dos
eleitores", garante. Ele destaca que
uma das primeirasmedidas será um
treinamento aos servidores para

que possam atender melhor aos

munícipes. "Tem gente que pensa

Voigt e Ribas garantem que Prefeitura não será cabide de emprego

que pelo fato de ser concursado
está garantido e não precisa se

esforçar. Não vou permitir isso em
meu governo", assegura,
acrescentando que a prefeitura não
é cabine de emprego e que não vai

aceitar descaso com o trabalho.

"Quem não se desempenhar a

contento será substituído",
informa.

Apesar de o PP e PMDB não

representarem a maioria na

Câmara de Vereadores, o prefeito
eleito acredita que poderá
trabalhar em parceria com os

parlamentares, cada um

. exercendo com competência sua

respectiva função. "Prezo pela
harmonia entre os poderes", diz.

Um dos principais projetos para
a cidade é o transporte coletivo,
que precisa de nova frota, mais

horários e pontos. "Também va���
atender aos pedidos de pavim�í{;.: ",1J
tação asfáltica", comunica. :,_��!

Profissional da área da saúde;
o vice-prefeito reforçou;��
necessidade de trabalhar mat�'-;�i
medicina preventiva e aumentar,
o atendimento do Programa Sa®t;;)
da Família. "Vamos levá-lo a outras,
localidades de Schroederôs
garante.

Empresário Valter Zimmermann foi reeleito em Barra Velha�-:;;
BARRAVEIRA - O empresário

Valter Zimmermann (PFL) foi
reeleitoprefeito da cidade com4.384
votos, 45,37% dos votos válidos. Dos
11.510 eleitores, apenas 9.972
compareceram, registrando 86,6%.
Votos brancos foram 1,04% e nulos

2,07%. O segundo colocado foi o

peemedebista Samir Mattar, com
38,28%, seguido de Douglas da
Costa (PL), 8,56%; Eurides dos
Santos (PSDB), 4,28, e JorgeMário
Borghetti (PT), com 3,5% dos votos.
Barra Velha foi a cidade da região
da Amvali (Associação dos

Municípios doVale do Itapocu) que
mais lançou candidatos a prefeito
- dois a mais que nas eleições de
2CXD.

A auxiliar eleitoral do cartório
da 80ª Zona eleitoral, que

t-I

compreende BarraVelha e São João
do Itaperiu, Janice da Silva, destaca
que o processo eleitoral deste ano

transcorreu normalmente nas duas
cidades. A exemplo de Jaraguá do
Sul, Corupá, Schroeder,
Massaranduba e Guaramírim, os

representantes de partidos políticos
e coligações acertaram que não iriam

colocar placas em postes, pontes e

viadutos paramanter a cidade limpa
e organizada. "Foi bem tranqüilo,
houve apenas duas representações
registradas", disse.

Os nove vereadores eleitos foram
Dalete (PFL), comn 1 votos, seguido
deMatias (PMDB),Oleias (PMDB),
Nino (PFL), Bengo (PPS), Nene
(PP),Ci (PFL),Márcia (PFL) eCezar
(PDT), com329 votos.

SÃO JOÃODO ITAPERIU

,(v

- Com 1.117 votos, 56,07%, '/aldir
Correa (PP) foieleito prefeito, ao lado
do vice Jairo José Tomazelli. O

segundo colocado foi Lírio Reinert

(PMDB), com39,91% e o terceiro foi
Acácio Aguiar (PSB), com 4,08%.
Do total de 2.091 eleitores, 2.027
compareceram para dar o voto.

Brancos foram0,54% e nulos 1,28%.
O prefeito eleito é vereador e

permanecenaCâmaradeVereadores
até o fim do ano para então assumir a

administração pública.
Os vereadores eleitos foram José

Acácio (PFL) com203 votos, seguido
de Gilberto Azevedo (PP), Alécio
(PMDB), Clesio (PMDB), Lucia
(pFL),Nelo (PFL),AfonsoMorango
(PP), Zequinha (PMDB) e, o último
a se eleger foiOsmar (PMDB), com
92votos.

'.",,'

·Valter Zimmermann (PFL)=!:.o'-,
foi reeleito prefeito de ',(I,::

Barra Velha com 4.384 '�':-"

votos, 45,37%. SamirMattar" ')
,

(PMDB), com 38,28% dos ,� IC

votos válidos ficou em :-:::

segundo lugar. '.:':1

·::·b• Dos 11.510 eleitores,
apenas 9.972

compareceram, registrando�::::: .

86,6%. Votos brancos forarrj:�:'
1,04 % e nulos 2,07%. O
segundo colocado foi o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HSBC vence licitação e vai

prestar serviços à Prefeitura
MARIA HELENA DE MORAES

! .....Banco tem 60 dias
I '

pàra iniciar os

��erviços. Proposta
��pi de 3,8 milhões
. ,

,

I )ARAGuÁooSm-OHSBCtem
:60 dias, contados a partir de ontem,
� . . . "'"

�para se preparar e iniciar a prestaçao
ide serviços junto a Prefeitura de

[JaraguádoSulemsubstituiçãoàCaixa
I,Econômica Federal, que atendeu a

�Ri:efeitura de 2001 até agora. A

f�elebração do contrato aconteceu

�Gntem, com a presença do prefeito
1�eu Pasold e o gerente regional do
�Sul, Ernesto Fernandes e outros

�ê�ecutivos dobanco. De acordo com
;Pasold, a licitação foi lançada há 30
> '

,

"dias e o HSBC foi o banco que

apresentou a melhor proposta, no
'Valor de R$ 3,8 milhões (o lance
-niínímo determinado em edital era
de R$ 2,5 milhões), que deverá ser

pago à vista para a Prefeitura no dia
qO de outubro, conforme edital. A
'abertura e análise das propostas da
rdoncorrência pública ocorreram na

(t:arde do dia 27 de setembro.

i-Participaram da licitação o

.Santandet, Real, Unibanco eHSBC.
O secretário de Gestão, Sólon

S-chrauth salientou que 50% desse

ALEXANDRE BOGa

HSBC
I e no mun

Prefeito Irineu Pasold e diretor do HSBC, Ernesto Fernandes celebraram o contrato ontem, na Prefeitura

valor serão destinados para o

pagamento do 13ª salários dos
servidorespúblicosmunicipais.Aoutra

metade será utilizada para cobertura
financeira da defasagem das

arrecadações de ICMS, ISS, FPM e

Findef cuja redução dos valores gerou
déficit orçamentário no atual
exercício. Ainda segundo Sólon, o
HSBC passará a movimentar com

exclusividade os valores da folha de

pagamento dos 1.751 funcionários

Mais de 1,5 mil se inscrevem
ao Talentos empreendedorés
�"

:" Florianópolis - O Prêmio

iSllentos Empreendedores 2004,
�omovido pelo Sebrae/SC em

p'�rceria com os grupos RBS e

Gerdau, registrou 1.150 ins

�Jições este ano, o dobro do
número de inscritos no ano

�'assado, confirmando a ex

p,ectativa de superar as mil

i,nscrições nes ta edição que1'"

comemora 10 anos do prêmio em

S�nta Catarina. O objetivo deste

p,rêmio é o de estimular e

�f.vulgar casos de sucesso de
micro e pequenas empresas,

��emiando as iniciativas que

transformaram planos e ideais

e_{n histórias de sucesso.

Agora, o prêmio entra em sua

segunda etapa com o início do

:fi'eríodo de avaliação onde serão

'a._�alisadas as dimensões de

:�mpreendedorismo, a gestão pela
I

• Além de receberam o

. certificado e o direito de
,

uso do selo, as vencedoras
serão homenageadàs com

o Troféu Talentos

: Empreendedores 2004.

• Será reconhecida

v'
também, a entidade

� empresarial credenciadas
ao Sebrae/Se que originar

,

o maior número de

inscrições no Prêmio.
"

r�..me�..meBBBBBB""
,
.....

}.:'"

qualidade e os resultados obtidos

pelas empresas inscritas. Os
critérios de avaliação são

baseados no PNQ (Prêmio
N acional de 'Qualidade),
adaptado à realidade das micro
e pequenas empresas. As

empresas inscritas nas regiões
Capital; Norte, Sul, Vale do

Itaj aí, Oeste e Meio Oeste,
Planalto Serrano estão con

correndo em cinco categorias;
indústria, comércio, serviços,
empresa rural e empresa de base

tecnológica.
Este ano, além das categorias

regulares, também serão

premiadas as empresas que se

inscreverem para os destaques,
sendo uma de Exportação e

outras de empresa Cidadã. As

que obtiverem o melhor

desempenho em cada categoria,
de cada região do Estado, após
avaliadas e classificadas por uma
Comissão Técnica, serão

visitadas por consultores forma
dos na metodologia de avaliação'
do Prêmio. As trinta finalistas
indicadas receberão o certificado
do Prêmio Talentos Empreen
dedores 2004 e o direito de uso

do selo de finalista por um ano.

As empresas finalistas serão

submetidas a avaliação de uma

Banca de Juízes formada por

profissionais de reconhecida

competência nas áreas de gestão
e empreendedorismo, que
escolherá a vencedora estadual
em cada categoria.

públicosmunicipais, no valor de R$
3,4milhões, bemcomempréstimos e
consignações para a categoria
durante os próximos cinco anos.

Ainda de acordo como prefeito
IrineuPasold, as novas regras federais
impedem que contratos com

prefeitura sejam feitos sem licitação.
''A Caixa não se interessou em

participar da licitação e também

permite que as contas das Prefeituras

sejam administradas por bancos

privados", afumaPasold. Durante sua
administração, que encerra no final
deste ano, a Prefeitura teve serviços
prestados pelo Besc, Caixa Federal e
agoraHSBC

OHSBCé umdosmaioresbancos

privados domundo, com aproxima
damente 900 agências noBrasil e cerca
de 250 no sul do País, Emmenos de
um ano, conquistou contas das
Prefeituras de Laguna, Campo
Grande,Nova Iguaçu e SãoGonçalo.

Acijs promove palestra sobre

Mediação e Arbitragem
JARAGUÁ DO SUL - O

presidente do Tribunal de

Mediação e Juizado Arbitral de
Jaraguá do Sul, Paulo Roberto

Mendes, apresentou ontem, na

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) os
recursos e formas de utilização
desse novo modelo de resolução
de conflitos relacionados ao

direito comercial, patrimonial,
cível e trabalhista. A palestra de
Mendes foi promovida pelo
Núcleo de Postos de
Combustíveis da Acijs/Apevi e
dirigida a empresários do setor e
interessados no assunto.

O advogado explica que a

principal vantagem desse modelo
é o tempo. Segundo Mendes, o
processo leva até seis meses para

ser concluído, sem direto a recurso.

A economia de tempo vem

acompanhada pela economia de

dinheiro, já que as tabelas também
são mais baixas. "O prazo para a

emissão da sentença é fixado por
ambas as partes. Quando isto não

acontece, a lei determina que este

prazo seja, nomáximo, de seismeses.

As estatísticasmostram, porém, que
80% dos casos são resolvidos por
Mediação, tendo a maioria deles
encontrado solução em menos de
duas horas", argumenta.

O Tribunal de Mediação e

Juizado Arbitral foi criado em

fevereiro de 2002. Até agora, dois
mil processos foram encaminhados,
sendo que 70% foram resolvidos. O
Tribunal funciona com nove

advogados e 36 árbitros.

Advogado Paulo Mendes explicou funcionamento do Juizado Arbitral

POR RANDAL GOMES

..... Por que não investir em
mercados 'exóticos'?

e

rr

o

d

Jaraguá do Sul teve na tarde da última segunda-feira
oportunidade ímpar: recebeu o Chefe do Departarn�ll1a
Econômico e Comercial, diplomata Piotr Maj, que veio falar so�to
oportunidades conjuntas de negócios entre Santa Catarina

re

P I'
. .

d
.

U
ea

o orua, que a partir este ano passou a integrar anião Europ"
ao lado de outros nove países, notadamente aqueles

ela,
. .

d f de i fi'
.

d
.

U'
que

participavam a es era e in uencia a antiga mão SoviétiCo,

o diplomata comentou sobre alguns dos incentivos possív .

para empresários interessados em investir na Polônia, mostran�"
indicadores de crescimento econômico (que causam espanto,O
comparados ao cenário brasileiro) e possibilidades reais de
desenvolvimento das relações comerciais entre os dois países,;
fato real - o governo polonês reduziu o imposto de renda PJde
27 para 19%, aumentando a arrecadação assim em 30%. Curio,o
o fato de que lá o governo entenda as necessidades dos pequenol
e médios empresários em aplicar recursos em suas própri"
unidades produtivas (preferencialmente aos impostos inúteis e

corrupção intragovernamental).

Ir

Para o corpo empresarial do Vale do Itapocu podem interessai
dois pontos principalmente: (a) a Polônia fabrica o Dromader,o
maior avião agrícola do mundo, fabricado pela PZL Mielec e que
também pode ser utilizado no combate a incêndios; (b) há
interesse no intercâmbio tecnológico no setor metal-mecânico
visto que não possuindo uma agricultura grandement;
significativa, dedicou-se principalmente à indústria de
transformação.

É interessante verificar que os dois países provêm de regimes
ditatoriais findos nos anos 80 e que procuram recuperar o tempo
perdido. Característicos nos dois povos são a extrema cordialidade
e a constante luta por melhores índices de desenvolvimento

\ social; como também são próximos o poder aquisitivo da
população e a renda percapíta. O que se ressalta no caso polonês,
no entanto, são os afluentes recursos provenientes da estrutura

da UE e lá mais do que aqui, o papel do governo em não dai

palpite -em coisas sobre as quais não conhece.

WEG NO CENTRO EMPRESARIAL

O Engo. Edgar Silva veio na ,última segunda-feira falar sobre OI

esforços que a WEG, ao lado de empresas como Embraco, Tupy,
Vega do Sul e Multibrás tem feito para minimizar os problemas
advindos dos portos brasileiros. É importante e ao mesmo tempo
chocante constatar as condições em que o Sul do Brasil operas
suas cargas. E embora culpados por toda a questão, os armadores
são negociantes e que demandam uma estrutura que no

momento é inexistente por parte da estrutura portuária brasileira

EXPORTAÇÕES CATARINENSES PARA O MERCOSUL

As exportações catarinenses para os países do Mercosul vêm

mantendo o nível de crescimento. O estado fechou o més de

agosto com um aumento de 53,26 no acumulado do ano em

relação ao mesmo período de 2003, segundo levantamento da

Unidade de Acompanhamento Econômico Fiesc.

As exportações catarinenses já somam, nos primeiros oito meses

do ano, US$ 220,7 milhões. Destaque para papel-cartão kraftliner,

refrigeradores/congeladores, carne suína, sendo a Argentinao
maior parceiro catarinense no Mercosul.

DESPACHA-RÁPIDO

Diversos empresários têm apoiado uma alternativa para um dos

problemas logísticos freqüentes, que são os procediment�S �a
liberação de mercadorias. O Despacha-Rápido tem a intençao e

fazer com que os organismos que atuam no despacho aduaneiro
tenham uma agenda de funções e solicitações simultâ�eas;O
intuito de agilizar os processós. Há quem diga que esta atlvlda e

é mais uma solução inadequada, porém, as tentativas são bem'

vindas, quando o foco é a melhoria estrutural do processo
aduaneiro .

5
. . -, . . ,

E ml'nhe suas
ua optmao e muito Importante para nos. nca ii
dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-ma

cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da CAMBRA e professor�:
Curso de Comércio Exterior do Centro Universitário de Jarag

doSul.
e-mail: randal@portalcambra.com.br
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Jornada Médica vai debater
atividades científicas e ética

}ARAGUÁ DO SUL - _o
,

'pio vai sediar,
entre os dias

mumCl a J d
23 de outubro, a 8- orna a

22 e ,

is d
"'d' a que deve reumr mais e

IVle te ,

êdi
150 profissionais, entre me icos,

f meiros estudantes de
en er '

di 'na e de enfermagem. Entre
me ici

_

d staque do evento, serao
os e

-' 'fidiscutidas informaçoes cienn cas,

, '

a da profissão, além da troca
etlc , '

de experiências entre partiClpantes
e palestrantes. , _

O presidente da Associação

Médica, Antonio Carlos

�caramello, e o diretor científico,
Luiz Carlos Stoeberl, estiveram na

Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) e

Apevi (Associação das Pequenas
e Micro Empresas do Vale do
I tapocu), na segunda-feira,
buscando apoio das empresas e

convidando-as para participar das
atividade, que acontece no

ParthenonHotel.
A programação prevê diversos

painéis sobre clínica médica e

cirúrgica, ginecologia e pediatria.
Também haverá exposição de

produtos da área médica. O jantar
de encerramento acontece no

Saint Sebastian, em comemoração
ao dia do médico. A organização
da 8ª Jornada Médica é de

responsabilidade da Episteme
Consultoria &Eventos.

Organizadores participaram da reunião da Acijs para pedir apoio

Documentário resgata história
da Sociedade Cultura Artística

OI

1,

le
rD

10

le
n·

jO

as

ril

JARAGUÁ DO SUL - Quem não
assistiu ao espetáculo multimídia
que marcou inauguração do
Centro Cultural da Sociedade
Cultural Artística de Jaraguá doSul ou de '

,

do'
seja revlver as emoçõesdia 16 de maio de 2003, terá

essa opo t id ddr um a e através clíp-ocum "

entano produzido pela Scar.O clip-documentário tem três
etapas e rn

, Ostra, nos primeiros 56
minutos -,

,

' mUSlca, dança e a
trajetória d SCARh

a
, através dos ow multimídia "Um Nlj ome,ma Idéia Um Pi . " c

divid'd' iano , que roi

C
I o em 14 cenas para o

oncerto d
FI a Orquestralarmôn' A
orige

ica, pesquisa que deu

tamb��o _concerto multimídia
,

Prod _

e relatada em uma
. uçao de 21 '

Infortn d mlnutos,
an o sobre a história da

jo
�a

Scar ao longo das décadas,
utilizando as músicas e cenas do

espetáculo, com imagens do

passado.
O documentário mostra

ainda, em 10 minutos, o makíng
of da produção do concerto pelo
diretor do espetáculo, e vice

presidente de artes cênicas da

entidade, Gilmar Moretti que
comenta os principais momentos.
O clip-documeritário pode ser

adquirido em DVD ou fita VHS
nos valores respectivos de R$ 35,00
ou R$ 18,00. Além de manter vivo
o dia da inauguração do Centro

Cultural, o clip-documentário
narra a trajetória da obra a partir
de 1988, através do projeto de

construção do centro. Reservas

podem serfeitas nos telefones 275-
2744 e 370-6488.

GERAL
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Falta de obras é criticada pelos
moradores do Três Rios do Sul

CAROLINA TOMASELLI

� Associação de
moradores colocou

placa com principais
carências do bairro

}ARAGUÁ 00 SUL - A falta de
investimentos no bairro motivou a

AssociaçãodeMoradoresdoTrêsRios
do Sul a colocar uma placa de

protesto naRuaPrefeito José Barros,
principal via da localidade. Com os

dizeres "Três Rios do Sul, um bairro
1OO!: sem asfalto, semposto de saúde,
sem creche, sem área de lazer, sem
esgoto sanitário. 100 anos de história
sem investimento nenhum", a

comunidade pretende chamar a

atenção do poder público para a

necessidade de melhorias em infra
estrutura.

Segundo o presidente da

Associação de Moradores, Adenor
Koch, omaior problema enfrentado
tem sido a grande quantidade de

poeira nas ruas do bairro, que não

possui nenhuma via pública
pavimentada. "Chegamos a perder
moradores em função do pó", afirma.
Koch explica que o problema foi
intensificado com a construção da

Moradores dizem que bairro foi abandonado pela prefeitura
chamada 'ponte doRodeio', há cerca
de seis anos, aumentando o tráfego
de veículos, grande parte vindo do
BairroTrês Rios doNorte.

Morador do bairro há 30 anos,

Bernardo Strychlski lembra que

naquele período os carros que
transitavam eram todos de
conhecidos. 'Agora, sóônibus sãomais
de 40 por dia", comenta. "Logo que
construíram aponte, contei 232 carros

Selecionadas empresas para
Pré- Incubadora de Projetos

}ARAGUÁ DO SUL - O Comitê
deAvaliação de Projetos do Núcleo
de Desenvolvimento Integrado de

Incubação - JaraguaTec, anun
ciou as empresas aprovadas para se

instalarem na Pré-Incubadora de

Projetos Tecnológicos e de Servi

ços, situada no campus da Unerj
(Centro Universitário de Jaraguá
do Sul). As empresas selecionadas
através do 2º Edital de Chamadas
de Projetos são a Flexomotronics,
cujo projeto está direcionado ao

desenvolvimento de soluções
computadorizadas namelhoria de
produtos e processos industriais, e
a Layout Arquitetura e Design,
que estará operando na área de as

sessoria em tecnologia da construção.
De acordo com o coordenador

da Comissão de Avaliação,
professorVictorAlberto Danich, o
processo de pré-incubação está

destinado a preparar as empresas
selecionadas a integrarem um

sistema compartilhado de

experiências tecnológicas que
acrescentem valor agregado a seus

produtos e serviços. Segundo ele, a
capacidade da Pré-Incubadora é

de oito módulos de incubação,
sendo que neste momento

encontram-se instaladas efeti
vamente duas empresas, além das

selecionadas, e mais dois-projetos
em fase de execução, que serão
avaliados nas próximas semanas.

A JaraguaTec faz parte da

Recepet (Rede de Incubadoras de

Empresas de SantaCatarina) , e visa

a atender as expectativas de

empreendedores que querem
iniciar seus próprios negócios apartir ,

1

• A Pré-Incubadora visa

preparar empresas a inte

grarem um sistema com

partilhado de experiências
tecnológicas que acrescen

tem valor agregado a seus

produtos e serviços.
• O projeto está dirigido à

instalação de um pólo de
atividades tecnológicas a ser

incorporado no Condomí
nio Industrial, recentemente
inaugurado pela Prefeitura.

do desenvolvimento de novos

projetos tecnológicos. O professor
Victor Danich assinala que esta

iniciativa está direcionada ao

fomento de emprego e renda na

comunidade e na participação
efetiva na implantação de umnúcleo
de transferência de tecnologia e

conhecimento, com a presença de

empresas inovadoras, centro de

pesquisas, instituições de ensino,
formação e treinamento. O projeto
está dirigido à instalação de um pólo
de atividades tecnológicas a ser

incorporado no Condomínio
Industrial recentemente inaugurado
pela Prefeitura.

'

Oprojeto, pioneiro nomunicípio,
conta com a participação dos

parceiros que integram o [ara
guaTec: Unerj, Apevi (Associação
dasMicros e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu), Associação
Comercial e Industrial, Prefeitura,
Sebrae e Senai, com apoio da

Fundação de Ciência e Tecnologia
- Funcitec e doGoverno do Estado.

em uma hora, num sábado",
acrescenta outromorador, Marcelo
Prochnow. "Não chegamos a fazer o
levantamento total de tráfego, mas é
uma curiosidade nossa", declara
Koch.

O presidente da Associação
informa que realizou pesquisa no

Arquivo Histórico do município,
através de escrituras de terrenos,
constatando que o bairro existe há,

"

pelomenos, 100 anos. Estima que 1,§
mil famílias residam na localida-de,
que possui em torno de 10 loteg
mentos regulares ou em fase de regu
lamentação, oito empresas, além d,e
outras 10 em processo de instalação
no Condomínio Industrial da
cidade. "O bairro está crescendo
rapidamen-te, por isso a tendência
é aumentar o tráfego ainda mais",
analisa.

I

Sesc Jaraguá do Sul realiza
3a edição do Café Literário

}ARAGUÁ DO SUL - O Sesc

(Serviço Social do Comércio)
realiza hoje, a partir das 19 horas,
no Arte Bar da Scar (Sociedade
Cultura Artística), o terceiro Café
Literário.

Nessa edição o convidado

especial será Gilrnar Voltolini,
fomado em Administração
Empresarial e Pós-Graduado em

Redação e Gramática, que vai

abordar o tema "Há algo inovador
na literatura atual?".

Realizado sempre na primeira
quarta-feira domês, oCafé Literário
se propõe adebater sobre temas atuais
da literatura e do desenvolvimento
literário na atualidade, levando em
conta a cidade, seus habitantes e

propostas de integração de temáticas
e ações coletivas em parceria entre

autores e público.
ComoCafé Literário, o Sesc se

propõe a criar um círculo de ações
em tomo da literatura, de fon1l.�
permanente, em parceria corri
autores locais. O Café Literário-é
'um espaço de encontro

" é

confraternização, como principal
objetivo de reunir escritores;
professores e alunos de graduação.
agentes culturais e público
interessado em tomo da literatura
atual produzida na cidade e n�
país. A presença de professores d�
primeiro' e segundos graus, bern
como do público leitor, colabor�
com o sucesso desta proposta.
Entrada Franca. Não é preciso
fazer agendamento para grupos

. menores que 10 pessoas;
Informações pelo 371-9177.

Na última edição, dia 1 de setembro, Gilmar Moretti foi o convidado

ii;.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AVANÇO

Projeto pretende reduzir a
informalidade dos negócios

"'": Proposta enviada ao

Congresso prevê
regimes tributário,
previdenciário e tra

balhista simplificados

, BRASÍLIA - o governo encami

nhou ao Congresso Nacional

projeto de lei complementar para
r�duzir a informalidade dos

n�g6cios e do emprego. A proposta
ptevê regimes tributário,
ptevidenciário e trabalhista

símplifícados para o empresário
iridividual com faturamento anual

até R$ 36mil e cria plano especial
d� contribuição à Previdência para
segurados individuais e

facultativos. A criação de um

regime simplificado para o

empresário individual visa

estimular a formalização de um

grande número de pequenos
negócios e, também, das relações
de trabalho que se estabelecem
nesses empreendimentos.

Segundo estimativa daAssimpi
(Associação Nacional da Micro e

Pequena Indústria), cerca de 11
milhões de empresários e 43milhões
de trabalhadores encontram-se

hoje na informalidade. A
informalidade nas relações de
trabalho prejudica o trabalhador,
que fica sem acesso aos direitos
trabalhistas garantidos pela CLT e

ao seguro desemprego, e atinge,
principalmente, a mão de obra de
baixa renda. Ela também impede
que o trabalhador informal tenha
acesso aos benefícios previden
ciários.

A redução da informalidade é
um dos principais objetivos da

política econômica do Ministério
da Fazenda. As empresas que

Liminar garante propaganda
de remédios em farmácias
- SÃO PAULO - A Abrafarma

(Associação Brasileira de Redes
de Farmácias e Drogarias)
conseguiu liminar para que seus

associados voltem a exibir

propaganda de remédios. A
liminar, concedida pelo juiz
substituto Rodrigo Navarro de

Oliveira, da 2.ª Vara Federal,
�ale para as duas mil farmácias

das 27 redes ligadas à associação.
Entre elas, Drogasil, Drogaria
Onofre, Drogão, Droga Raia e

RanVel.
: Desde 18 de setembro todas
as farmácias brasileiras (cerca de

5,5 mil) estavam proibidas pela
Anvisa (Agência Nacional de

Vigilância Sanitária) de divulgar
ilnagens e mensagens que ca

racteriz assem propaganda
qomercial de remédios. En

quadram-se na lista de proibição
símbolos, folhetos desenhos,
logomarcas, slogans, nomes de

fabricantes e qualquer outro
argumento de cunho publicitário
dos medicamentos.

A resolução permite apenas
a fixação de listas de
medicamentos organizadas por
classe terapêutica, nas quais
devem constar - sem destaque
- o nome comercial do produto,
a' denominação do princípio
ativo, a concentração, o preço,
apresentação e número de

registro dos itens listados. As
�ultas para os infratores variam

de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão
PREÇOS - Para a Agência

• A Abrafarma (Associação
Brasileira de Redes de
Farmácias e Drogarias)
conseguiu liminar para
que seus associados
voltem a exibir

propaganda de remédios.

• Desde 18 de setembro, as
farmácias estavam

proibidas pela Agência
Nacional de Vigilãncia
Sanitária de divulgar
imagens e mensagens que
caracterizassem

propaganda de remédios.

operam na informalidade não
emitem nota fiscal e têm acesso

precário ao crédito, entraves que
resultam em uma produtividade
inferior às empresas formais e

representam um obstáculo ao

crescimento econômico do País.
O projeto de lei complementar

encaminhado ao Congresso
apresenta as seguintes medidas:

Isenção do pagamento de

impostos como PIS, Cofíns,
Contribuição sobre Lucro Líquido,
Imposto sobre Produtos
Industrializados e Imposto de
Renda de PessoaJurídica. Em nível
federal, estabelece alíquota única
de 1,5% sobre faturamento,
referente à contribuição
previdenciária patronal; Fixa um
teto para as alíquotas de ICMS
(1,5%) e ISS (2%) a serem

cobradas sobre faturamento,
respectivamente, por Estados e

Municípios, com o objetivo de

FATOS
• O governo enviou ao

Congresso projeto de lei
para reduzir a

informalidade dos

negócios e do emprego. A

proposta prevê regimes
tributário, previdenciário e

trabalhista simplificados.

• O projeto beneficia o

empresário individual com
faturamento anual até R$
36 mil e cria plano especial
de contribuição à
Previdência para segurados
individuais e facultativos.

.assegurar o princípio da desonera
ção para o empresário em questão;

Permite que Estados e Mu

nicípios adotem, respectivamente,
valores fixos mensais de até R$
45,00 para ICMS e de até R$ 60,00
para ISS.

"'" CEJAS

Palestra motivacional
O Núcleo de Instaladoras Elétricas da Acijs-Apevi prornov
hoje, às 19 horas, no Cejas (Centro Empresarial de Jaragu:
do Sul), a palestra motivacional "O responsável pelo SUCe
é você': O gerente de vendas da Agricopel e MBA em

sso

Marketing com ênfase em Gestão Estratégica, Islair
Cristofolini, vai apresentar os tópicos 'Seja diferente, não
seja mais um'; 'Você não veio para somar e sim para
multiplicar' e 'O que fazer para merecer sucesso'.

"'" VITÓRIA
1 o Concurso de Esculturas Soldadas
Os alunos Gabriel Bonin e Giovani Carlini, do Senai, venceram
o 10 Concurso de Esculturas Soldadas, com a produção de um
motocicleta utilizando sucata. Eles receberam troféu, relógio:
além de um compressor de ar e uma viagem para Minas Gerail'
onde está instalada a empresa Belgo Bekaert Ararnes,Q
concurso foi realizado no último dia 30, no Cejas, em
comemoração ao Dia do Soldador (24 de setembro) e aos 10
anos do Núcleo de Metalmecânica da Acijs-Apevi.

"'" VOTAÇÃO
Votação da Biossegurança será hoje
o governo e a oposição no Senado decidiram adiar para hojea
votação, em plenário, do projeto da Lei de Biossegurança. A votação
será numa sessão marcada para as 10h de modo a evitar o
trancamento da pauta com a chegada de novas medidas provisórias
oriundas da Câmara dos Deputados. A expectativa dos Irderes do
governo e oposição é que seja possível votar o projeto na sessão
de hoje porque as medidas provisórias ainda não teriam sido lidas
em plenário, evitando, assim, o trancamento da pauta.

"'" SAÚDE

Hospital usa robô em cirurgias simples
o Hospital da Universidade Federal do Rio de Janeiro está usando
a robótica em cirurgias. Já foram feitas cinco com o uso de um

robô, que substitui médicos auxiliares e, segundo o

gastroenterologia Ricardo Zórron, traz benefícios como a redução
do tempo da intervenção e do risco de infecções. A adoção da alta
tecnologia é uma preparação para fazer, em 2005, cirurgia a

distância. Desenvolvido com tecnologia da Nasa, o robô AESO'

(Automated Endoscopic System for Optimal Positioning) é um

braço mecânico com uma microcâmera acoplada, que se

movimenta de acordo com as instruções do cirurgião.

Nacional de Vigilância Sanitária,
a medida tem como objetivo
evitar a automedicação. Para a

Abrafarma, no entanto, a história
é diferente. "Nosso principal
argumento foi de que o veto

prejudica o consumidor, pois a

divulgação facilita a comparação
de preços", declarou o

presidente-executivo da

Abrafarma, SérgioMena Barreto.
''Amaioria leva para casa folhetos
de propaganda de remédios e os

compara com preços de outros

endereços", ponderou.
De acordo com a liminar,

concedida pelo juiz cinco dias

após ter sido apresentada pela
Abrafarma, "a resolução
impugnada viola os princípios da
livre concorrência e defesa do
consumidor" .

Feira de Frankfurt é um bom

lugar para se fechar negócio
FRANKFURT - A Feira de

Frankfurt é um importante
processo de garimpagem para os

editores brasileiros. Se por um lado
o evento já não émais tão decisivo
na conclusão de negócios (o
avanço tecnológico permite que
isso aconteça a qualquer hora do
dia e praticamente de qualquer
parte domundo), ainda possibilita
o estreitamento de relações.

"Antes de iniciar as per
furações, uma empresa petrolífera
estuda o terreno e busca descobrir
todas as possibilidades de acerto. É
assim que funciona a feira de
Frankfurt para os editores",
compara SérgioMachado, editor
da Record, que participa da feira
pela 31. ª vez. "Como há muito

mais material que minha

capacidade de leitura pode
absorver, busco urilizar um processo
que diminui os riscos de acertar a

compra de uma obra errada".
Daí a necessidade, segundo

ele, de estar presente ao evento -

nenhuma tecnologia de ponta
substitui o contato pessoal o
encontro mais demorado, a

conversa fortuita durante um café.
"Às vezes, um grande negócio
pode surgir até dentro do
banheiro", dizMachado, que se vê,
muitas vezes, como um atarantado
personagem, caminhando pelos
largos corredores da feira. "A

grande dificuldade está em
.

descobrir quais livros avaliar para
não perder tempo".

Desconfiado de tais mo-

mentos, Luiz Schwarcz, da

Companhia das Letras, sente-se
cada vez menos motivado a ir a

Frankfurt. "É preciso muito
cuidado para não cair no conto do
boato", explica, acrescentando que
quando menos se espera, uma

indicação já correu de boca em

boca e inicia um leilão com cifras

absurdas, provocando o pavor em

quem teme perder um best seller",
Mesmo concordando com os

perigos de tantos riscos, Roberto
Feith, daObjetiva, habitualmente
chega a Frankfurt com a agenda
lotada e uma série espartana de
atividades. "Busco cumprir três

tarefas: recebermais informações
de títulos adquiridos, mas ainda
não publicados, apresentar dados
de obras já editadas por aqui",
informou.

• A Feira do Livro de

Frankfurt continua sendo
um importante processo
de garimpagem para os

editores brasileiros

• Sérgio Machado, editor
da Record, lembra que
nenhuma tecnologia de

ponta substitui o contato

pessoal o encontro mais

demorado, a conversa

fortuita durante um café.

C INEMA Quarta e Quinta-Fei�a
Cine Shopping Breithaupt---------�--�--,-----------

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

A Vila
14:45 - 17:00 - 19:15 - 21:30

O Espanta Tubarões - Pré Estréia
Sexta a Domingo 15:00 - 17:00

2 Fahrenheit
Sexta a Domingo 19:00 - 21 :15

Segunda a Quinta 16:00 - 19:00 - 21 :15

Yu Gi Ho!
i 4:30 - 16:30

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

Falecimentos
Faleceu às 2:00 de 30/9 a senhora Celmira Gobbi,com idadedeM
anos.O sepultamento foi realizado noCemitério de Guaramirim,

aFaleceu às 18:00 de 30/9 a jovem Jéssica de Lima Randig,com Ida e

de 9 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério de Guaramln;Faleceu às 18:00 de 1/1 O a senhorSebastião da Rosa,com idade e

80 anos.? sepultamento foi realizad� no Cem!tério da Vila �enzi'ae
Faleceu as 12:30 de2/100 senhorlrmeu Jose Jagella,comldade
43 anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério da Vi.la LenZI'J�
Faleceu às 20:30 de 2/1 O o senhor Leonir da Rosa,com Idade de

anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério Nereu Ran:oS, oe
Faleceu às 16:00 de 3/1 O o senhorValério Urbanski,com Idade,
33 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da �ila L��iFaleceu às6:50de4/10 a senhorZen ilto Fu rlaneto,com Idade e

anos.O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS

Coritiba x Cruzeiro

Quinta-feira - 07/10

Botafogo x São Caetano

Paysandu x Flamengo
Atlético (MG) x Guarani
Palmeiras x Paraná
Juventude x Atlético (PR)

24° Guarani 31

� ELEiÇÃO
Nuzman é reeleito presidente do COB

'Um jogo de cartas marcadas. Assim pode ser definida a reeleição
do presidente do COB (Comitê Olímpico Bras�leiro), Carlos �rthur
Nuzman, para mais quatro anos de mandato a frente da entidade

_ de 10 de janeiro de 2005 até 31 de dezembro de 2008. Além de

ter o apoio das 29 confederações, o estatuto do COB, alterado

com aprovação da Assembléia Geral após a primeira eleição de

Nuzman, em 1998, dificulta o aparecimento de novas lideranças,
já que somente membros da entidade há pelo m�nos c�n�o anos
consecutivos podem alcançar os cargos presidenciais. Essa

manobra estatutária ajudou a perpetuação dos atuais dirigentes.
A eleição desta terça-feira, por exemplo, teve apenas uma chapa
inscrita: a de Nuzman e do vice-presidente André Richer, que foi

reeleita por aclamação - recebeu 36 votos, sendo 29 de presidentes
de confederação e os outros dos membros natos do COB.

Nuzman fez um discurso otimista, mas um pouco mais realista se

comparado à promessa de tornar o Brasil uma potência olímpica,
como fez após vencer a eleição de 1998. Ele disse que nesta

gestão vai dar prioridade à preparação da delegação brasileira

para os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio, além da Olimpíada
de 2008, em Pequim. "Temos quatro anos pela frente de muito

trabalho. Vou me reunir mais vezes com as confederações para
discutir os rumos do esporte no Brasil'; declarou Nuzman, que
está desde 1995, ou seja, há 9 anos na presidência do COB. O

dirigente voltou a falar de antigas promessas, ainda não realizadas.
Ele quer criar uma associação de atletas olímpicos e um comitê
de esportistas, a exemplo do Comitê Olímpico Internacional, com
o intuito de aproximá-los da diretoria do COB. "Uma comissão

pequena e ágil, composta por 1 O a 15 atletas, que terá participação
na Assembléia até a organização de eventos. Já a Associação será
um fórum de congraçamento e encontro dos atletas olímpicos';
afirmou Nuzman, que comandou por 22 anos a Confederação
Brasileira de Vôleí. O presidente do COB prometeu ainda construir
uma nova sede para a entidade, na Praça XV de Novembro, no

, centrQ,do Rio, além de um museu e uma biblioteca olímpica.

... FIGUEIRENSE
Genílson é a novidade no alvinegro
o atacante Genílson, um dos maiores artilheiros da história do

�Iube, será a grande novidade do ataque do Figueirense para o

Jogo de amanhã, às 20h30, contra o Vasco da Gama, no Rio de
Janeiro. Ele entra no lugar de Romualdo, que cumprirá suspensão
automática pelo terceiro cartão amarelo. Nó recreativo de ontem,
o técnico Júnior confirmou o time que começa o jogo no estádio

de,São Januário com Édson Bastos; Paulo Sérgio, Márcio Goiano,
Cleber e André Santos; Jeovânio, Bilu, César Prates e Fernandes;
Genílson e Marlon. Viajam ainda com a delegação Gustavo, Eloy,
Galeano, Alexandre Gaúcho, Éverton, Rodriguinho e Alan.

... CRICIÚMA
Athos retorna ao time
N,o c.oletivo realizado ontem, à tarde, no Estádio Heriberto Hülse o
tecnlco�ori Sandri, trabalhou a equipe que enfrenta o Internacional,
amanha, em Criciúma. O técnico iniciou o treinamento com o

�squema 3-5-2 com Ronaldo na zaga. No segundo momento utilizou

P04-�-2 Com a entrada de Athos substituindo o zagueiro Ronaldo.
rem Lori declarou que a escalação só será definida momentos

antes da id
G' .

parti a. Athos que retornou, depois de ficar fora contra o
remlo p

.

.

,OIS estava machucado fez companhia com Douglas no
mela camp O

'

_

co . ? atleta declarou que os jogadores estao trabalhando

bo� o intUito de colocar o Criciúma, novamente, em uma posição

joga�O Campeonato. "Agora todas as partidas são decisivas, cada

V'ltO' .

ar .tem que ter sua responsabilidade. Com garra e vontade a
na Virá" fi

Ce'
.a nrnou Athos. Já a dupla de atacantes foi formada porara e Vagn C

. .

.

ficar d' . �r anoca. Fernandinho, que tinha a expectativa de

O ma ISPOslçao de Lori, só deverá voltar na partida contra o Flamengo.esmo aco t ..n ece com o lateral esquerdo LUCiano Almeida.

ESPORTE/GERAL

COMPETiÇÃO

I

Acaraí sedia tercei'ra etapa
.do Interescolar de Natação

JULlMAR PIVATTO

... Premiação dos
melhores atletas
do ano está marcada

para o próximo dia 20

}ARAGUÁ DO SUL - A terceira e

última etapa doCircuito Interescolar
de Natação - Troféu Ernani Volpi
Coitinho - reuniu na tarde de ontem,
no Acaraí, 130 atletas, de nove a 13

anos, de J4 escolas da cidade. A
abertura aconteceu às 14h30 e

contou com a apresentação de quatro
atletas da equipe de Jaraguá do Sul,
que foram revelados na última

edição do torneio e hoje competem
em SantaCatarina e no Brasil.

A coordenadora de eventos da
FME (Fundação Municipal de
Esportes),CleideMosca, informouque
o número de participantes vem

crescendo a cada ano. "Temmuitas

crianças que não tem aoportunidade
de treinar constantemente e buscam
alternativas como os clubes dacidade
ou atémesmo em vizinhos e amigos",
disse.

Já o técnico da Ajinc/Urbano/
FME, Ronaldo Fructuozo, lembrou

ALEXANDRE BOGa

Alunos representantes das 14 escolas participaram da cerimônia de abertura na tarde de ontem

que, para fazer parte da equipe e

representar Jaraguá do Sul nas

competições é necessário passar pela
competição. "Temosmuita procura
de pessoas interessadas em treinar

conosco. Mas já estamos no nosso

limite e não temos como trabalhar
com mais atletas", comentou. Os
melhores nadadores farão umestágio
com o treinador a partir de 25 de

Samuel Lopes busca título do .

Sul-Americano de TiroOlímpico
}ARAGUÁ DO SUL - O atleta

Samuel Lopes (Cosmos/FME) viajou
ontem para Buenos Aires onde

disputa, a partir de amanhã, o

CampeonatoSul-Americano deTiro
Olímpico. O jaraguaense busca o

título nas categorias Carabina Ar

Comprimido e Carabina Deitado,
tantono individualcomo porequipe,
onde estão os atletas Luiz Bork (SC)
eMauro Salles (MGr

Lopes considera difícil a

competição, pois todos os

competidores têm o mesmo nível
técnico. Samuel já esteve emBuenos
Aires noCampeonato dasAméricas,
realizado em 97, que também foi

disputado no Estande de Tiro
Federal da Argentina. "Eu já
conheço o estande de tiro. É um local
difícil para conseguir altas

pontuações, pois ventamuito nessa

época do ano", comentou. Por ser o
primeiro colocado no ranking
nacional na modalidade Carabina

Deitado, Lopes será o líder da equipe
na competição.

As primeiras participações do
jaraguaense na. carabina deita

do, começam amanhã, com o

treinamento oficial, e prosseguem
na sexta-feira com a prova classifi
catória às 9 horas e as finais às 13
horas (horário local). Já no sábado,
Lopes participa da prova de carabina
ArComprimido. Samuel retoma à

[araguá do Sul no dia 12/10.
Comoprevistono regulamento

do Circuito Nacional, as

pontuações obtidas por atiradores
brasileiros em competições
internacionais oficiais também
serão válidas para o Ranking
Brasileiro.

ARQUIVO, cESAR JUNKES

Samuel Lopes será o líder da seleção brasileira na competição

outubro, para então ingressar na
equipe.

A premiação das escolas e dos
três melhores atletas de cada

categoria será no próximo dia 20, em
local ainda a ser definido. "Faremos
a cerimônia na escola que conquistar
o título, como forma de prestigiar a
entidade", informou Cleide. Até o

fechamento dessa edição, os

resultados da competição ainda não,
haviamsido computados. ",

OTroféuEmaniVolpiCoitinho é

uma iniciativa da equipeAjinc, para
-

homenagear o ex-atleta que dánome
ao troféu que faleceu em um acidente).
napiscina. Segundo o treinador, Ema
ni era uma dasmaiores promessas de •

Jaraguá do Sul e a iniciativa da home;-"
nagempartiu dos próprios atletas.

Ronaldo ainda é dúvida para ' '

:::')

o jogo contra a Venezuela
TERESÓPOUS - omistério sobre

a escãlação de Ronaldo contra a

Venezuela, no sábado, vai per
manecer até esta quarta-feira,
quando a seleção brasileira reali
zará um coletivo na Granja Co

mary. Para garantir presença no

jogo da nona rodada das Elimina
tórias do Mundial de 2006, Ronal
do terá de participar do treino.

O atacante se apresentou ontem

ao grupo, em Teresópolis, região
serrana doRio, e passou o dia fazendo
exercícios na sala de musculação.
Ele sentia dores na coxa esquerda,
ainda em decorrência de uma

pancada recebida no jogo do Real
Madrid com a Roma, na terça-feira
retrasada, e também na perna
direita, local em que sofreu uma

contratura muscular na mesma

partida.
O médico José Luiz Runco

acredita na recuperação do atleta.
Ele analisou o laudo enviado pelo
RealMadrid e disse que a contusão

de Ronaldo não é grave.
"Elaboramos um trabalho

específico para ele e estamos

otimistas quanto à resposta", disse.
Ronaldo não concedeu

entrevistas, mas brincou com

alguns repórteres assim que
deixava o vestiário para subir aos

alojamentos, já no início da noite.
"Eu li pela Internet que vocês já
me tiraram do jogo. Vamos com
calma". Ele reclamava do
incômodo na perna direita, onde
também aplicou bolsas de gelo, e
caminhava com cautela.

Hoje Ronaldo passará o

período da manhã ocupado em

sessões de fisioterapia. A intenção

"c..,

�. ;

• O técnico Carlos Alberto

Parreira desconsiderou a

hipótese de ficar sem
Ronaldo contraa

Venezuela e disse que
estava tranqüilo sobre o

assunto.

.r-

, ,

.r-

• O meia Juninho, do Lyon,
também não treina nesta

quarta e vai seguir o plano
de recuperação traçado
para Ronaldo. Ele se

apresentou com dores na

panturrilha direita.

"

,
'

; ,

de Runco é que o atacante.

participe à tarde de um leve"
treino físico-técnico, possível-j
mente com chutes a gol. "A'-'
avaliação dele vai se dar a todo
instante. Conforme for trei-

'.

nando, se não sentir nada, vai s�':
integrando à equipe". l

O médico da se le ção'
brasileira disse que a contratura

de Ronaldo pode estar"
relacionada a cansaçomuscula(
ou sobrecarga de jogos. "O"
músculo dele não foi lesado; isso

-

é muito importante". (AE)
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--------SUPERMERCADOS

DA BAR

INAUGURA HOJE!

PREPARE O SEU CARRINHO E CONFIRA I
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vod NÃO VAI PERPER ESSA VAI?

onheça mais. alguns cos parceiros deste empreendimento

nergia ê o que nlo falta ao 8rasio
l'àâÜ@

o futuro dentro do
•

u umver.

Rua: Do Príncipe, 507, sI 15 - Centro
Joinvílle - SC - Tet. 9984-6362
universo@netvision.com.br
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