
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 -1922. ARTHUR MÜLLER 11923-1936.. HONORATO TOMELlN 11937 -1957. EUG�NIO VIGOR SCHMOCKEL 11958 - 2004

JARAGuA DO SU L, 13 DE OUTUBRO DE 2004

NO pAREO

Pasold pode ser candidato a

deputado estadual em 2006

Juventus dominou todo o jogo contra o Operário, de Mafra, venceu no tempo normal por 2x1 e empatou em 1x1 na prorrogação

Juventus empata com o

Operário e vai à semi-final
O luventus garantiu a classificação para a semi-final do
Campeonato Catarinense - Série Bl - com o empate com o

Operário, de Mafra. A vaga para a semi-final veio apenas na

prorrogação, que terminou em 1 a L, depois que o Tricolor
jaraguaense venceu o adversário por 2 a 1 no tempo normal

de jogo. O Moleque Travesso dominou a maior parte do jogo,
caracterizado por muitas faltas e uma expulsão para o ]uventus,
que ficou desfalcado do jogador Tigará. O próximo adversário
do Tricolor será conhecido hoje, depois da partida entre o

Figueirense e o Internacional de Lages. _ PAGINA 7

reúne oito fl1i1 pessoas
Aproximadamente
Festa\de Nossa
cOmunidaQe
ximadamente 3
carreata no centro ade reunindo ce j'50

V�ícUlos. Baile, tarde çànt�, bingo, pescariâ Joram
; gumas das atividades oferecidas aos festeiros. Nossa
enhora Aparecida é a padroeira do Brasfl. Também é
conh ld .....

,>

eCl a como "Mãe dos Peregrinos': •
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PROPOSTA

Deputados propõemmudanças no
Estatuto daCriançaedoAdolescente
A Câmara de Deputados analisa mudanças no Estatuto da

Criança e do Adolescente. As alterações dos últimos anos

provocaram adaptações ou reformulações.

- PAGINA 3

RESULTADOS

Produção industrial do Brasil
registra crescimento de 8,80/0

_ PAGINA 4

BRINCADEIRAS
'

Crianças se divertem em tarde

especial da 16a Schützenfest
RAPHAEl GONTHER

Mais de 10 mil

pais e filhos

participaram da
"Tarde das

Crianças"
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• (:otação uss Venda

28318

2,9800 3,0800

• Cotação Euro

2,8000

Comp'ra
2,9600

Venda

3,5109

23.953 0,11 %

Dow Jones 10.081 0,27 %
1.928 0,46%'

0,6781
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Pêndulo econômico
o cenário contraditório

da economia brasileira

exige mais atenção aos

dados conflitantes e menos

entusiasmo. Enquanto a

produção industrial regis
trou crescimento pelo sexto

mês consecutivo, a renda
média real do trabalhador
=voltou à cair em agosto e o

Índice de Confiança para
Investimento Direto' Es

trangeiro de 2004 des

pencou do 9Q para o 17Q
lugar. A mesma expansão
industrial, que possibilitou
a abertura de aproxima
damente 1,4 milhão de
novos postos de trabalho, fez
��cender a luz amarela do
mercado para a possibili-

,:.<iade de que essa tendência
resulte em pressão infla
cionária nos próximos meses.

De acordo com o IBGE,
'o setor industrial brasileiro
só registrou crescimento por
um perfodo contínuo no

início do Plano Real, em

1994. Por outro lado, o

Instituto de Estudos para o

Desenvolvimento Industrial
avalia que os dados de

agosto sugerem que não há
nova tendência de acele

ração do crescimento da
indústria, já que interna

mente os segmentos mos

tram resultados bastante

desiguais. Além disso, o

básica de juros. Mesmo num
dia em os negócios mo

vimentaram apenas 1/3 da
média diária, os preços dos
ativos mostraram que o

investidor está preocupado'
com a evolução dos índices
no médio prazo. A queda da

confiança dos investidores

estrangeiros deve servir de

parâmetro para a análise do

... A expansão industrial fez acender a luz
amarela do mercado para a possibilidade
de uma pressão inflacionária

desempenho dos setores

ligados ao consumo domés
tico segue mais fraco do que
a média, o que leva a descar
tar a hipótese de supera

quecimento de demanda.

Enquanto se comemora o

crescimento da indústria e

a retomada da atividade
econômica, o mercado abre
a possibilidade da volta da

inflação, o que exigirá do
BC a manutenção da taxa

Comitê de Política Mo

netária, contribuindo para a

manter a atual taxa da selic,
desta vez com viés de alta.

A queda do rendimento
médio real do trabalhador
foi de 1,4% em relação a

julho e de 0,93% contra

agosto de 2003. A renda
média ficou em R$ 893,10,

. bem inferior à de dois anos

atrás. Em agosto de 2002, o
valor era de' R$ 1.045,52.

QUARTA-FEIRA, 13 de outubro de 2004

Seguindo a rota da con

tradição, o setor industrial
de bens semi e não

duráveis apresentou taxa

negativa pelo segundo mês

seguido, o que leva a uma

perda acumulada de 1,2%
de junho a agosto. A

explicação é que este setor

depende mais de evolução
da massa salarial.

Não obstante, é preciso
reconhecer a retomada
consolidada do cres

cimento econômico dos
últi'�os 12 meses, a es

tabilidade cambial e os

incentivos governamentais
aos setores produtivos e

exportadores. Uma ava

liação desprovida de

qualquer sentimento passa

pelo cenário mundial e

pela estrutura interna

herdada. O que se pode é

questionar os métodos, e

não os resultados, por mais
que o horizonte futuro
ainda esteja nublado.

FRASES fj---------'-------------�
"Acho que o jogador se auto-intitular como o melhor é pretensão demais. Nem tenho esse

costume. Não quero ser o Pelé. Não tenho pretensão nenhuma em ser o melhor da história':

,_. Ronaldo Nazário, o Ronaldo "Fenômeno';criticando o colega Romário que se considera o melhor jogador do Brasil depois de Pelé.
• '_ Pela seleção brasileira Pelé fez 77 gols, Ronaldo 56 e Romário 55
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,

I
1-

... JAPÃO

'--:Novemorrem em pacto
.', .�e suicídio pela internet
:. _ Nove rapazes e garotas foram encontrados

__;-_mortos ontem em dois veículos estacionados

,_ .nos arredores de Tóquio, no maior suicídio em

'_grupo na história recente do Japão que teria

.sldo tramado em fóruns da internet. Segundo
, _

a polícia, sete dos mortos - quatro homens e

'. duas mulheres, entre eles vários adolescentes
,

'�e uma mãe de 33 anos - estavam dentro de
-e,

um furgão alugado em Saitama, Noroeste de

-"Tóquio. Os outros dois - duas mulheres -

,

estavam num carro alugado num templo
isolado em Yokosuka, 98 quilômetros a

. Sudoeste de Tóquio. A polícia acredita que os

dois casos estejam relacionados. (AE)

... EUA

Último debate entre
Bush e Kerry é hoje
o presidente George W. Bush e o oponente
democrata, o senador John Kerry, chegam ao

terceiro e último debate, hoje à noite, no
campus da Universidade Estadual do Arizona,
em Tempe, na posição que os estrategistas de
suas campanhas haviam previsto:
absolutamente empatados nas pesquisas e

diante de um panorama eleitoral incerto e

_imprevisível nas três semanas finais da disputa
pela Casa Branca.
As últimas pesquisas apontam que Bush

recuperou os três pontos que havia perdido para
Kerry desde o debate da sexta-feira passada e

está empatado com Kerry, com 45%. (AE)

"

I

� IRAQUE

Equipamento para ar
nucleares desapareceu
A <Agência Internacional de Energia Atômica

expressou preocupação de que a guerra
liderada pelos Estados Unidos para desarmar o
Iraque pode ter contribuído para uma

significativa proliferação nuclear. Na noite de

segunda-feira, um relatório da entidade
informou que aparentemente nem o governo
interino iraquiano nem os Estados Unidos
notaram o desaparecimento de equi-pamentos
de precisão que, poderiam ser usados na

fabricação de armas nucleares e eram

monitorados pelos inspetores da ONU antes da
invasão do Iraque, em março de 2003. Eles
deixaram o país pouco antes do ataque. (AE)

... IRAQUE

Saddam Hussein foi

operado de hérnia
o ex-presidente iraquiano Saddam

Hussein, 67 anos, foi operado há duas
semanas de uma hérnia em um hospital
de Bagdá e passa bem. O ex-ditador foi

operado por médicos iraquianos no

Hospital ibn Siria, nas proximidades da
Zona Verde, controlada pelos EUA, segundo
fontes do Ministério dos Direitos Humanos.
A cirurgia teria durado uma hora e Saddam
retornou àcela no mesmo dia. Ele está sob
custódia dos Estados Unidos desde 13 de

dezembro, quando foi capturado por
soldados estadunidenses numa região
rural de Tikrit, ao Norte de Bagdá. (AE)

;Hleral M J;;,�� Arafat
escapa ileso de atentado
o general Moussa Arafat, chefe dos Serviços
de Informação da Autoridade Nacional

Palestina, saiu ileso de um atentado ontem,

quando um carro-bomba explodiu na saída
do quartel-general da segurança palestina na

cidade de Gaza. A polícia palestina disse que a

explosão não causou vítimas e que os guarda
. costas saíram dos carros atirando. As fontes de

segurança disseram que por enquanto não se

sabe quem pode estar por trás do atentado.
A nomeação de Arafat como comandante-em
chefe das Forças de Segurança desatou uma

onda de violência em Gaza e manifestação de
milhares de pessoas nas ruas. (AE)

� PALESTINA

Solda israelense atira
em menina de 11 anos
Uma estudante palestina de 11 anos ficou
criticamente ferida ontem ao ser atingida no

estômago pelo disparo de um soldado
israelense enquanto estava sentada em sua

sala numa escola das Nações Unidas num

campo de refugiados na Faixa de Gaza. O

incidente tende a aumentar a tensão entre

Israel e a Agência de Ajuda e Trabalho das

Nações Unidas, que administra a escola. No
mês passado, uma menina de dez anos foi
morta \por disparos israelenses enquanto
estava sentada na mesma escola. Tropas
israelenses promovem uma grande ofensiva
em Gaza desde 29 de setembro. (AE)
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A Escola ideal e a violênciã
Mário Eugênio Satumo*

Aproveitando a proximidade do Dia do Professor... Nada horroriza
mais o norte -americano que o baixo nível das suas escolas. Por décadas
,buscam identificar os problemas da Educação e, além de criticar, propõem
soluções. Também ficam preocupados com a violência que ocorre dentro
das escolas, principalmente porque as vítimas são sempre crianças
indefesas, E os resultados de duas pesquisas chegam a surpreender,

Um estudo recente da Universidade de Rochester mostrou que o

tamanho da escola influi no aprendizado, especiahnente para amatemática
Talvez você esteja imaginando que as grandes escolas possam oferecer
mais recursos aos estudantes, certo? Errado! Mas não se engane comas

pequenas.
Os pesquisadores constataram que os estudantes aprendem menos

em escolaspequenas e consideravelmente menos nas grandes escolas,
principalmente nas que têm mais de 2.100 estudantes. E concluíram
que o tamanho ideal para a escola é de 600 a 900 alunos. Ou seja, nào
adianta brigar com as autoridades para que se coloque uma escola perto
de sua casa, escolasmuito pequenas são tão ruins quanto as grandes.

A pesquisa foi realizada entre aproximadamente 10,000 estudante
de 789 es�olas de ensinomédio públicas, Católicas e particulares de elite
dos Estados Unidos da América, durante quatro anos, medindo-sec
aprendizado adquirido.

E o aprendizado atinge mais uns estudantes que outros, Istoé,o

Itamanho é especialmente mais importante nas escolas que atendemos
estudantes menos favorecidos, ou seja, os mais pobres, o que era dese

esperar, certo? Em escolas que tenham, na maioria, estudantes de baixa I
renda ou pertencentes a minorias, o aprendizado cai assimcomo o I
tamanho afasta-se do ideal. Ou seja, os menos favorecidos têm um

ensino de pior qualidade. Os mais ricos têm melhor escola. Circulo
virtuoso contra circulo vicioso?

Já uma outra pesquisamostra a importância dos bons professores e

funcionários da escola. Enquanto muitas escolas de ensino médio dos

EstadosUnidos equipam-se para combater a violência estudantil com
detectores de metais, câmeras de vídeo para vigilância e guardas de

segurança, pesquisadores da Universidade de Michigan confirmam que

a presença de um único professor nas áreas onde ocorrem a maioria dos

casos de violência é um forte inibidor.
'

Esta pesquisa realizada com estudantes, professores e administradorB
em cinco escolas mostrou que toda violência ocorreu em locais onde

poucos ou nenhum adulto, especialmente professores, estavam present�,
Cerca de 40% dos incidentes acontecem nos corredores nos períodos
entre aulas, enquanto outros 20% acontecem nas lanchonetes, OutrOS

locais perigosos incluem as quadras, os vestiários e estacionamentOS,

logo na entrada ou saída das aulas.
o, pesquisadores observaram que embora a violência escolar ocorra

em locais da escola ou próximos' e que os funcionários fica�
profundamente aborrecidos com os eventos violentos, a maioria nao

acredita ser sua responsabilidade profissional intervir contra a violêncm

nesses locais.
, d

Os próprios professores apresentam um bom senso de propneda e

e responsabilidade dentro de suas classes, onde quase não ocorre eventOS

violentos, mal? são relutantes em estender esse senso para ,as áre�

indefinidas. Não foi definido que deveriam agir. E não agem! E prec�o
di J:" " fi' tervlrparoque os tretores convençam seus proressores a passear, e '-o

reduzir a violência. Antes que uma obrigação profissional, e uma obngaça

moral!
- padoscomDe fato, quando pensamos na Educação, estamos preocu

- I J: • h
- d umentoeao CUlTlCU o e os proressores, Como Vimos, taman o e oc

<é
violência uma presença cada vez mais constante. Educar para

a piU
,

educar para a vida. E para isso é preciso um cidadão de primejIa categona,
A Iro�,

�
Se você pensa que isso não lhe interessa, seja porque seuS

bem
estudam em uma escola particular ou até nem tenha filhos, pense 1Jl'
quem os assassinos oriundos das más escolas irão atacar? Você, o:s�;
os meus:.. Seja um cidadão inteligente, se não for por amor ao prox

que seja por temor de um mau próximo.

*li I' S
A '

d D'
. -

d' S' E ac'la'IS do Instituto
ecno oqlsta eruor a ivrsao e ísternas sp

.

'tutO
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Professor do Instlbrle
Municipal de Ensino Superior de Catanduva (www.fafica.
congregadomariano. (Email: sawrno@dea.inpe.brl________.

, rpoa'h de co \Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 lln as,
direitO dI

I.fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o

coma ai

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, berr

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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....Pirataria '::z

... + ..

A pirataria causa prejuízo de R$ lsb
milhões por ano à indústria nacional de

brinquedos, que deixa de abrir pelo
menos 80 mil vagas no setor. É o que di?
o relatório que o Brasil US Business
Council divulgará hoje, no Rio de Janeiro.
A CPI da Pirataria, da Câmara Federal,
pretende alterar o Código de'
Propriedade Industrial para elevar a penà
para o crime de violação de direito:s
autorais sobre marcas e patentes-A
proposta também inclui a express�p,
"com o intuito de lucro" na tlplficação
desses crimes.

I
'

;-!

�EU hein! _

dos números exatos, nao se

Apesar di'
-

enhum derrota o nas e erçoes
achou n

.

o nem aqui nem em outras
deste an , ..

._ do Brasil. O prefeito lrineu
regloes -

ld (PSDB) é um dos que nao se
paso '

ld ra derrotado - mesmo que o

consl e
. f

.

ld tenha perdido a. Pre eitura e

parti o
. penas dois vereadores.

Em parte
eleito a

.,
-

di
Id tem razão, Ja que nao ISpUtOU

paso
I

. -

M
-

t
.

t mente a e arçao, as nao em
dlre a .

desvinculá-lo das candidaturas
corno .

da coligação, em especial do ex-

de utado federal Vicente Caropreso,

qu� ficou em último lugar.

� Aliás
O prefeito garante que a atual

administração é aprovada pela maioria
da população e que venceu três das

quatro campanhas que disputou -

Durval Vasel, Geraldo Werninghaus, a

dele própria e agora de Caropreso.
É verdade, como é verdade também

que não participou da chapa
majoritária na primeira eleição, foi
indicado vice na outra e, na terceira,
além de ter herdado o espólio eleitoral
de Werninghaus, teve a ajuda
inquestionável do candidato a vice

prefeito, Moacir Bertoldi (PL):

�. Pra cristo
Setores do PT ainda não se conformam
com a derrota para a Prefeitura de

Jaraguá do Sul. Embora o partido tenha

elegido dois vereadores, mesmo número

de PSDB e PFL, que têm as maiores

bancadas atualmente - cinco cada -,

acreditam que a aliança com o PMDB'

trouxe mais prejuízo do que votos, o que
a coordenação de campanha discorda

plenamente.
No balanço geral, sobraram críticas para
todos os lados. Na verdade, os petistas
estão à cata de alguém pra cristo e

justificar a derrota.

�Limpa
Fontes da aliança"VivaJaraguá"garantem
que o prefeito eleito Moacir Bertoldi (PL)
não tem intenção de aproveitar nenhum
comissionado da atual administração.Vão
mais além, dizem com todas as letras que
Bertoldi fará uma limpa na Prefeitura.
Nada mais justo, afinal, os que servem a

atual administração não têm vínculo com
o grupo que assumirá o governo, muitos,
inclusive, se deliciaram quando Bertoldi
deixou a Prefeitura.
Mantendo o estilo, Bertoldi não
comentou nada sobre a formação da
futura adrninlstração.

Câmara de Deputados avalia

mudança em leis para crianças
BRASÍIlA - Desde a aprovação

do ECA (Estatuto da Criança e do

Adolescente), há 14 anos, aCâmara

deDeputados analisanovas propostas
demudanças nas leis para a infância.

O ECA criou mecanismos de

proteção, ampliou ações, programas e
instituiu benefícios que mudaram o

perfil do atendimento à criança no

País, mas ainda hámuitos detalhes a

acertar.

As mudanças políticas, eco-
nômico'sociais e legais nos últimos
anos acabaram provocando a

necessidade de adaptações ou'

reformulaç&snoEstatuto, emoutras

leisvoltadas àcriança e ao adolescente
e atémesmonaConstituição.

Por isso, tramitamatualmente na
Câmara centenas de propostas que
criamdireitos, programas ou destinam
recursos para ações voltadas às diversas
áreas pelas quais oEstado deve zelar,
como saúde, educação, trabalho e

proteção domenor
Em termos de adoção, por

exemplo, aCâmara instalou, em abril
deste ano, uma comissão especialpara
estudar a elaboração de uma Lei
Nacional de Adoção, sugerida pelo
Projeto de Lei 1756/03, de'autoria do
deputadoJoãoMatos (PMDB-SC).

A comissão pretende acelerar seus
trabalhos após as eleiçõesmunicipais
para enviar o .projeto o mais breve

possível ao Senado, a fim de que no

próximo Dia Nacional da Adoção,
comemorado em 25 de maio, já se

possa ter umanova lei.
Oobjetivodoprojeto é concentrar

em um só dispositivo legal as regras
sobre o tema, que hoje estão

espalhadas em várias leis ordinárias,
além do Estatuto da Criança e do
Adolescente, o que contribui para a

burocratização doprocesso de adoção.

·Tramitam na Câmara

propostas que criam direitos,
programas ou destinam
recursos para ações voltadas
às diversas áreas pelas quais
o Estado deve zelar.

• A Câmara instalou uma

comissão especial para
estudar a elaboração de
uma Lei Nacional de

Adoção que pretende é

concentrar em um só

dispositivo legal as regras
sobre o tema.

Lula reconhece que segundo
"'turno será complicado para PT'

BRASÍLIA - Em meio às
dificuldades que o PT enfrenta
na disputa para as prefeituras de
São Paulo e Porto Alegre, o

presidente Luiz Inácio' Lula da
S'lI va reconheceu que o segundo
tum' "o e sempre complicado"'u ' -

'

ma elelçao em dois turnos são
duas eleições em menos de um
mês" l',ava 10U, em conversa com

Nelsinho Trad (PMDB), que se

elegeuprefeito deCampoGrande
noPrimeiro turno.Ao ressaltar as
d'fi II cu dades desse métodode
�scolha, Lula lembrou que,

S
unosarnente, o senadorEduardo
�plicy (PTSP), foi.um de seus

Prmcipais defensores.
A declaração de Lula

confirma a preocupação do
presidente e d . '. .

d' ,

. os prmcrpats

dlngentes do PT sobre o

esempe h dn o o partido no
segund

.

o turno. Os candidatos
petlStas e C

'

s ao em desvantagemou
empate t' .

S- P
eClllCO nas pesquisas emao au[ n

Be I'
o, rortoAlegre,Curitiba,

em e G '0.

Mn h
Olama. as em

en Um
Pre{ .

momento ele citou a
lelta M S líarta up tcy, Queixas

à parte, Lulaestava bem humorado
e descontraído nos encontros de
ontem com três prefeitos eleitos.
Além de Trad, recebeu os prefeitos
eleitos de BoaVista, Teresa}ucá, e
São Luís, Tadeu Palácio, eleitos por
partidos não alinhados com o

governo, o PPS e POT, res

pectivamente,
"Não estamos aqui assumindo

i

compromissos políticos", disse

Palácio, contando que Lula
ofereceu ajuda do governo para

que os eleitos cumpram bem os

mandatos. "Independentemente.
da coloração partidária, o

presidente demonstrou

responsabilidade e determinação."
MÍNIMo - ComTrad, Lula

estava à vontade. À pergunta
sobre o que não faria de novo no

governo, afirmou não termotivos
de arrependimento e destacou um
único ponto que o contrariou: a

necessidade de dar aumento
menor para o salário mínimo. Em

relação à administração, deu um
conselho: ."É preciso ouvir

bastante antes de nomear para
errarmenos."

ESPECULAÇÕES ,",

Resultado das urnas traçam
novo cenário político na regiãq
FABIANE RIBAS

....Eleições de 2006

devem repetir a

maioria das alianças
construídas este ano

}ARAGUÁ DO SUL - Os
resultados saídos das umas traçam
um novo cenário político para a

região, exigindo dos partidos
rearranjos com vistas às eleições de
2006. O avanço das legendas de

esquerda - mesmo não con

quistando nenhuma prefeitura -

e a derrota de alguns caciques
permitem prever alguns acordos.
Mesmo não tendo agradado
lideranças políticas, as eleições
deste ano deixaram muitos

militantes confiantes na disputa de
2006.

Muitas são aS especulações
sobre os possíveis candidatos às

eleições parlamentares de 2006.
Pelo PT, o deputado estadual
Dionei da Silva e o vereador
Marcos Scarpato são os nomes

cotados para repetir a dobradinha
de 2002, quando conquistaram
31.388 e 26mil, respectivamente.
Outro partido de esquerda que
tem objetivo de indicar candidatos
é o PSB. Os nomesmais expressivos
na legenda são de Luiz Hirschen e

Emerson Gonçalves, que
concorreu a vereador este ano e

"I
_ l

Oionei da Silva (PT) é o único pré-candidato certo a disputar as eleições de 2006

fez 221 votos. Para não ficar de
fora, os peemedebistas da região
têm chances de também concorrer

a uma vaga na Assembléia
Legislativa com o prefeito de

Corupá, Luiz Carlos Tamanini, ao
lado do deputado federal Adelor
Vieira, que buscaria a reeleição.

Pelo PSDB, apesar de não ter
se reelegido deputado federal em
2002 e prefeito este ano, o médico
Vicente Caropreso continua sendo
a principal estrela do tucanato,

seguido pelo atual prefeito Irineu

Pasold. A possibilidade de uma

dobradinha em 2006 :- Caropreso
federal e Pasold estadual - é

bastante provável.
Não se descarta a chance de

os tucanos fazerem acordo com o

PP ou PFL, já que nas eleições
municipais estão coligados. O
prefeito eleito Moacir Bertoldi

(PL) tentou uma vaga como

deputado estadual nas últimas

eleições, pelo então PPB, e apesar
de ter conquistado 21,6mil votos,
não conseguiu se eleger. Para

2006, a chance do PP lançar O"�ter
Janssen como candidato a

deputado estadual são grand�, já
que Janssen foi o vereador n\.ais
votado, com3.272 votos. PeloPFL,
especula-se o nome de Cartone
Pavanello, embora o partido ptlssa
prestar apoio ao PSOB ou a�PP
para não disputar votos �orii os
correligionários. Podendo,

<,

inclusive, disputarem as elei�ões
coligados, numa dobradinha entre
os dois principais líderes das duas
legendas. �;

Parlamentares pedem reforma político-partidária
BRASÍLIA - O senador Pedro

Simon (PMDB-RS) defendeu a

realização de uma reforma político
partidária que, segundo ele,
demanda coragem 'para ser

promovida. Na avaliação do

parlamentar, os partidos de aluguel
não podem continuar. "Não

podemos ter campanha séria com
dez candidatos falando num

debate ao mesmo tempo, sendo

que dois são pra valer e oito são

somente pra fazer de conta",
critica. Quanto à atuação do

presidente da República, Simon
disse esperar que, no segundo
turno das eleições, Luiz Inácio Lula
da Silva tenha a "austeridade e a

seriedade que não teve no primeiro
turno".

A imediata aprovação pelo

Congresso Nacional de uma

reforma política e partidária
também foi bastante defendida

pelo senador LeomarQuintanilha
(PMOB-TO). Para ele, somente
através de uma legislação "austera
e rigorosa" é que os partidos
políticos poderão ser fortalecidos.

_Entre os novos dispositivos que
devem integrar a reforma, Leomar
Quintanilha destacou o

financiamento público de

campanha. A seu ver, o ingresso
de recursos governamentais nas

campanhas políticas farão com

que haja igualdade de condições
entre os candidatos, além de coibir
o abuso do poder econômico.

Nos debates e depoimentos, os
senadores afirmam que o principal
problema é a fragilidade da vida

partidária brasileira, pois a

legislação tem conduzido ao

enfraquecimento dos partidos
políticos e ao reforço da atuação
individual.

ESTADO - A confusão de

siglas partidárias nas coligações
realizadas nos 293 municípios
catarinenses serve, segundo os

deputados Dionei da Silva (PT) e
Onofre Agostini (PFL), como um
parâmetro da necessidade urgente
de se promover a reforma política.
"Os partidos devem ter ummínimo
de afinidade ideológica, evitando
assim situações desagradáveis
verificadas neste pleito. Foi uma
verdadeira salada de coligações em
Santa Catarina. Estes apelos
precisam chegar ao Congresso
Nacional", frisou Dionei.

• A confusão de siglas
partidárias nas coligações
realizadas nos 293 i

municípios catarinenses �,
serve como um parâmetro
da necessidade urgente de
se promover a reforma

política. ,�

'1
• Onofre concorda com

Dionei e ressaltou que,
caso contrário, os políticos
vão continuar sem

credibilidade junto ao ",
eleitorado. "Eu tenho
recebido muitas críticas
neste sentido':

"

'I
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Padroeira do Brasil recebe

homenagens da população
MARIA HELENA DE MORAES

�Festa da Nossa
Senhora Aparecida
reuniu cerca de
8 mil fiéis

.}ARAGUÁ DO SUL

Aproximadamente oitomil pessoas
prestigiaram a já tradicional Festa de
Nossa SenhoraAparecida, realizada
durante todo o dia de ontem e noite

de segunda-feira, na ilhadaFigueira.
O evento, que acontece há 35 anos

nessemesmo local, iniciou por volta
das 9 horas, com uma carreata que
reuniu aproximadamente 750
veículos.Deacordocomopresidente
da Capela Nossa Senhora

Aparecida,]acir Pellis, a carreata saiu
da IgrejaMatriz São Sebastião, com
benção dos veículos, percorreu as

principais ruas do centro da cidade,
indo em direção ao local da festa.

Na segunda-feira à noite as

festividades tiveram início commissa

festiva, caravana Viola e Gaitaço e

baile, animado pelo GrupoMusical
Stilus, que também animou a tarde

dançante de ontem à tarde. De

acordo com o presidente da

Associação Comunitária que
coordena as atividades daCapela, a
festa em homenagem à padroeira do

RAPHAEL GÜNTHER

Festa foi realizada ontem, na Capela Nossa Senhora Aparecida da Ilha da Figueira com um público expressivo

Brasil, tambémconhecidacomo "Mãe
dos Peregrinos", é sempre bem

prestigiada. Pellis destaca que a

organização da festividade ficou por
conta de aproximadamente 250

pessoas da comunidade, que
trabalharamvoluntariamente.

A festa foi prestigiada por devotos
das mais variadas idades. O

aposentadoArtur Bilck, 63 anos não
residena IlhadaFigueira,masédevoto
da Nossa Senhora Aparecida. Bilck

Produção industrial cresce

pelo sexto mês consecutivo

.BRASÍLIA - A alta não era

esperada pelo mercado. As

apostas mais otimistas previam
estagnação e as mais pessimistas,
uma queda de até' 1 % da

indústria em agosto. Para o

economista-chefe da consultoria
Global Station, Marcelo de
Ávila, a capacidade instalada no
limite e os gargalos de

crescimento seriam os fatores

responsáveis pela interrupção do
crescimento.

Além disso, analistas
acreditavam que o crescimento

da expectativa por aumentos de

juros -o que efetivamente só

aconteceu em setembro, quando

FATOS
.'

;. Das 23 atividades

pesquisarias pelo IBGE, 12

registraram crescimento
de julho para agosto, com

destaque para material
eletrônico e

�quipamentos.

� Entre as categorias, as
maiores altas foram
verificadas em bens de

capital (2,3%) e bens de
consumo duráveis -como
carros e eletrodomésticos

(2,2%).

o Banco Central elevou a taxa

básica de 16% para 16,25% ao

ano- também conteriam a

expansão do setor.No entanto,
dos 23 setores pesquisados pelo
IBGE, 12 registraram crescimento

de julho para agosto, com

destaque para máquinas e

equipamentos (2,3%) e bens de
consumo duráveis, como carros

e eletrodomésticos (2,2%).
No acumulado do ano, a

produção industrial regis tra
crescimento de 8,8%. Segundo o

chefe 'de Coordenação da
Indústria do IBGE, Silvio Sales,
o crescimento é consistente e

deve continuar. De acordo com

Sales, ao analisar os resultados da
pesquisa do IBGE com outras

estatísticas de conjuntura, como

exportações, sondagens e dados
de inadimplência, os indicadores
mostram que "não há nenhuma

ameaça de inflexão na curva de

produção nos próximos meses".
Para o economista-chefe da

consul toria Global S ta tion,
Marcelo de Ávila, a capacidade
instalada no limite e os gargalos
de crescimento seriam os fatores

responsáveis pela interrupção do
crescimento. Além disso,
analistas acreditavam que o

crescimento da expectativa por
aumentos de juros, o que
efetivamente só aconteceu em

setembro, quando o Banco
Central elevou a taxa básica de
16% para 16,25% ao ano, também
conteriam a expansão do setor.

afirma que freqüenta a festa há uns
30 anos. "Todos os anos eu venho e

trago a familia.A festa é boa.Agente
se diverte, encontra amigos e ainda
presta uma homenagem a santa que
é a padroeira do Brasil", resume o

aposentado.
A história de Nossa Senhora

Aparecida remonta ao anode 1717,
quando três pescadores da cidade
de Guaratinguetá, em São Paulo,
depois de várias horas de pescaria

infrutífera, retiraram das águas do rio
Paraíba o corpo de uma imagem sem

cabeça. Lançaram a rede novamente
e resgataram das águas a cabeça da
imagem, que era negra. Depois desse
fato, a pesca voltou a ser boa.
Satisfeitos e impressionados, passaram
a cultuar a imagem, que concluíram
ser a da Nossa Senhora Aparecida.
Em 1930 o papa Pio 11 proclamou
NossaSenhoraAparecidaPadroeira
do Brasil.

Governo federal registra melhor
execução orçamentária desde 98

BRASÍLIA - O governo federal

registra, até o momento, a melhor

execução orçamentáriadesde 1998,
tendo comprometido 78,4% dos
recursos reservadosparaosministérios

gastaremem custeio e investimentos

em 2004. Dados dos primeiros nove
meses do anomostram que dos R$
63 bilhões reservados para custeio e

investimentos, R$ 49,4 milhões já
foram empenhados (ou seja, a

despesa está autorizada) e R$ 37,2
bilhões foram liquidados (a despesa
foi verificada para liberação do

pagamento).
A execução orçamentária deste

ano apresenta um ritmomaior tanto

nas despesas de custeio comonas de
investimentos. Nas despesas de

custeio, por exemplo, o governo

empenhou, até setembro, R$ 42,7
bilhões, o que corresponde a 80% do
limite estabelecido. Em 2002, neste
mesmo período, o governo

empenhou 70% do limite. No caso

dos investimentos, também houve

avanço. Enquanto em 2002, o

governo havia empenhado, até
setembro, 56% do limite permitido,
neste exercício este percentual está
na casa dos 63%.

O ritmo da execução
orçamentária é sempre diferente

quando se trata de custeio e

investimentos.No caso do custeio, a

execução é mais rápida, mas não
menos importante.Vale destacarque
87% das despesas para este fim

correspondem a recursos destinados
a serviços e programas doGoverno
Federal de grande importância para

• A partir do mês de

outubro, quando o final.
do ano se aproxima, a
tendência é aumentar as

despesas liquidadas e

diminuir o ritmo dos

empenhos.

• Dos RS 10,6 bilhões

disponíveis para
investimentos, RS 6,7
bilhões já foram

empenhados e RS 2,3
bilhões liquidados.

a sociedade, como o Sistema Único
de Saúde (SUS), o Bolsa Família, o
programa da Merenda Escolar, do
Ministério daEducação, entre outros.
Sendo assim, os gastos administrativos
comamáquinapública correspondem
a 13% da verba destinada para custeio
no orçamento. O Governo Federal
está adotando uma série de medidas

para reduzir este percentual.
No caso dos investimentos, a

velocidade das despesas costuma ser

menor, já que os repasses geralmente
dependemda aprovação de projetos,
entrega de documentos, assinatura de
convênios, entre outros detalhes. Por
estemotivo,ministérios que realizam
mais investimentos - comoTransportes
e Cidades - apresentam execução
orçamentária mais lenta que os

encarregados de ações e despesas de
custeio - como Saúde e Educação.

� O conhecimento que
vem das universidades

Kátia Theilacker e Juliana Oswald são dois exemplos da excel' .
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mexicano e no merca o portugues.
Em um país como o Brasil, onde o conhecimento acadêmico est
tradicionalmente ligado a iniciativas pouco práticas em determin:�e
sexo dos anjos; é surpreendente poder perceber que há Um n:o
movimento, mais dinâmico e mais harmônico com o meio ambien�o
empresarial. Num momento em que a WEG se prepara para ser

e

maior empresa do mundo em um de seus segmentos de atuaçã
a

(motores elétricos de baixa tensão), faz toda a diferença haveO
profissionais preparados para ver e registrar esta mudança.

r

Isto porque, como eu conversava há alguns dias com um dos executivos
do Grupo, as iniciativas da WEG se transformam em escola para outraS'
empresas da região e mesmo do País. Foi assim com as iniciativas de
treinamento de pessoas nos anos 60 (num momento em que as

empresas tradicionais torceram o nariz para a iniciativa), com a formação
de grupos de CCQ nos anos 80, com a participação nos lucros nos
anos 90 e agora, com a duplicação do parque industrial em JS.
Em outras décadas, infelizmente, os registros ficaram restritos apenas
à Empresa e à transmissão informal, vez por outra, do 'caminho das
pedras: Hoje, podem ser transmitidos da mesma forma, mas parte
deles poderá ser divulgada no ambiente universitário, como modo de
demonstrar e capacitar profissionais e empresas, quanto às
possibilidades do crescimento sustentado no mercado internacional.
Ainda que nada substitua a experiência per si, um primeiro - e

importante passo - é dado.

A LIÇÃO COLOMBIANA

Internacionalmente, a Colômbia é conhecida pelo tráfico de drogas,
pela guerrilha e pelo ... café! Apesar de maior produtor mundial de
café, o Brasil perde para a Colômbia quando se fala na imagem dos
melhores grãos produzidos. Enquanto uma saca brasileira custa 70

dólares, uma saca colombiana chega aos 90 dólares. A contrapartida é

que o Brasil gasta US$ 3 mi/ano em marketing, enquanto a Colômbia

gasta 5 vezes mais! Mais urna vez a lição da galinha e da pata, que
insistimos em desconsiderar... No marketing, no gairl.

NOVO EMBAIXADOR AMERICANO - I

Após dois meses no Brasil, John Danilovich, o novo embaixador dos

EUA no Brasil começa a mostrar ao que veio. Sucessor da excelente

Dora Shrinak, que mostrou a uma parte dos EUA que aqui é mais que
uma 'Banana Republk; Danilovich é amigo da família Bush, o que por
si só já traz vícios em suas credenciais.

NOVO EMBAIXADOR AMERICANO - II

À medida que o Brasil começa a interagir mais em negócios
internacionais, começa a perceber as alterações que a política
internacional causa no planejamento de longo prazo de setores

econômicos e grandes empresas. Danilovich acredita que a Alca será

prorrogada para meados de 2005, que há pleitos mais importantes
que o Brasil requerer uma vaga no Conselho de Segurança da ONU,

que dificilmente Brasil e EUA chegarão a um acordo quanto aos

subsídios agrícolas e que "é o mundo que não entende os Estados

Unldos.Então tá!

NÚMEROS QUE DANÇAM - I

As recentes eleições municipais mostraram quanto os números se

adequam aos solicitantes da pesquisa.Ao contrário de informar,servem

apenas para angariar fundos para os institutos de pesquisa, iludiroego
dos candidatos e tentar iludir os eleitores. George Orwell, autor da

obra-prima"1984';chamava isto dedupllpensar.Ou seja, se os números
mostramo contrário, criam-se números mais agradáveis. .

�

Na prática, o governo do PT tem tentado - ainda bem que de ma�:lra
mal sucedida - iludir as pessoas quanto a isso. As próprias elelçoes

municipais e sua derrota nas urnas brasileiras demonstrou o quanto
estamos insatisfeitos com o panorama.

NÚMEROS QUE DANÇAM - II
d

Depois de tanta propaganda brazuca na TV, descobri que um gran e

articulista tem posições similares quanto aos números que dançam.

Em recente coluna na VEJA, Tales Alvarenga comenta o fato de q�e
entre 90 países, o Brasil ocupa a 66". posição. Piores do que n��
aparecemTurcomenistão, Beni'n,Camarões, Lesoto. E ele se pergunta
preciso dizer mais?" •

Emmatéria de impostos e propinas pagas ao governo, o Brasil apar�c�
nas piores colocações. E isto, não comparado a vinte ou trinta. palsee
ricos, mas a outras nações do chamado terceiro mundo. Acredlt�q�e
o que ocorre é que como brasileiros, gostamos de dourar a real! a

a vê-Ia em suas tintas cruas.

Sua opinião é muito importante para nós. EncaminhesU:(J
dúvidas, sugestões e críticas para nosSO e·m

cambra@portalcambra.com.br.

c do Curso
Randal Gomes é Diretor-Executivo da CAMBRA e Prolessor

I
de Comércio Exterior do Centro Universitário de Jaraguá do Su.

e-mail: randal@portalcambra.com.br
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pinturas revelam "Encontro'

da artista plástica co_m a arte

o SUL
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ei este acervo em seis
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meses", comenta.
As obras utilizam a técnica da

tinta a óleo sobre Eucatex e tela de

tecido. Algumas pinturas

ganharam urna textura, feita

apenas commassa-corrida e com

massa,corrida e areia. O tema da

fl "E "

exposição re ete no ncontro,

que aconteceu entre
a artista e a

pintura, "Pintar e desenhar eram

coisas que eu gostava na época de

criança e não ,imaginava fazer

atualmente. E algo que não

planejava e simplesmente
aconteceu", destaca. Gabriele
define sua manifestação artística
como um hobby e umamaneira de
aliviar o estresse a que o ser humano

é submetido diariamente.

Gabriele é autodidata, mas

participou de um curso de pintura.
Para aprendermais, ela procura ler
sobre as técnicas de pintura, visitar
exposições e assistir o processo de
pintura de pessoas mais

experientes. "Observar é amelhor
forma, pois perceber osmovimentos
do pincel e saber harmonizar as

cores se toma o princípio de tudo",
ressalta.

Natural de Jaraguá do Sul, a

artista atua profissionalmente na

área de assistência técnica daWEG
e ministra aulas do curso técnico
em Eletrônica no Centro
Politécnico GeraldoWemighaus.
Além de divulgar seu trabalho
como artista plástica, a exposição
visa incentivar as pessoas que todos
têm capacidade de fazer arte.

Expondo pela primeira vez, ela
afirma que escolheu a Unerj
porque a considera uma instituição
comprometida com a comunidade.
"De minha parte, estou gostando
muito, pois o espaço disponibilizado
é um local onde os estudantes estão

sempre em contato com a cultura
e, mesmo com pressa, acabam

- parando, observando, criticando,
elogiando e formando opinião
sobre o acervo", diz.

A exposição "Encontro" pode
ser visitada no hall de entrada da
Biblioteca Padre Elemar Scheid,
das 8 às 22 horas.

Técllicos d
Para r

a Samae trabalhavam na manhã de ontem

de s:staurar a tubulação de água rompida desde a noite

Fonse9unda-feira, na Avenida Marechal Deodoro da
Ca P

, .

adam' roxlmo ao número 1.544. Por aproxi-
ente duas horas, os moradores ficaram sem água
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Brincadeiras e muita diversão

agita "Iarde das Crianças'
CAROLINA TOMASELLI

.... Programação voltada
aos pequenos teve
atividades lúdicas
e recreativas

}ARAGUÁ DO SUL - O feriado
nacional de Nossa Senhora

Aparecida, Padroeira do Brasil,
também conhecido pelo Dia das

Crianças, reservou atividades

especiais para os pequenos da

região, que puderam se divertir
na "Tarde das Crianças". Mais de
10 mil meninos e meninas - o

dobro em relação ao ano passado
- participaram do evento, que

integra a programação da 16a

Schützenfest, realizada no

Parque Municipal de Eventos até
o dia 17.

Entre as opções disponíveis no
parque de diversões estavam os

brinquedos infláveis, como tobogã
e escorregador, carrinho de

choque, cama elástica, entre
outros. Também foram promovidas
atividades lúdicas, além de

distribuição de guloseimas e sorteio
de prêmios entre os participantes.

Suzana Romig, de São Paulo,

RAPHAEL GÜNTHER

Severino Júnior estava ansioso no colo do pai olhando os brinquedos

que pela primeira vez vem a

Schützenfest, trouxe a filha Taís,
de sete anos, para se divertir com
as brincadeiras, assim como a

Escritora carioca visita
escolas da rede municipal

}ARAGUÁ DO SUL - A escritora

carioca Roseana Murray estará na
cidade nos próximos dias 14 e 15 para
um encontro com educadores e

visitar escolas municipais. A
informação é da coordenadora da
área de Língua Portuguesa da rede
municipal de ensino, professora
IvanaAtanásioDias, explicando que
na quinta-feiraa autora se reunirá
com professores a partir das 19h, no
auditório do Shopping Center

Breithaupt, onde apresenta a palestra
"Na roda:da literatura comRoseana

Murray", Promovido pelaSecretaria
de Educação, o evento também
contará com a participação da
consultora pedagógica Edite

Faganello, de Curitiba/Plc, que fará
uma análise do estudo - a avaliação
de estudantes de 15 anos em diversos

países, dentre eles o Brasil-:- realizado
pelo Programa Internacional de

Avaliação de Alunos (Pisa), da
Organização para Cooperação de
Desenvolvimento Econômico

(OCDE).
Na sexta-feira, a escritora será

recepcionada por cerca de 1,2 mil
alunos de 22 estabelecimentos
escolares divididos em quatro pólos:
das 8h às 9h3Omin, naEmefAlbano
Kanzler, onde estarão reunidos 276
estudantes também das escolas
Alberto Bauer, AnnaTõwe Nagel e
Riciéri Marcatto; das 10h às

llh30min, na Emef Rodolpho
Dombusch, com a presença de 339
educandos oriundos ainda das
unidades de ensinoRibeirão Cavalo,
Vitor Meirelles, Max Schubert,
Machado de Assis e Marcos Emílio

Vetbinnen; das 13h3Ominàs 15h, na

• Roseana Murray nasceu

no Rio de Janeiro em 27 de
dezembro de 1950. Publicou

pela extinta Editora Murinho
o seu primeiro livro, Fardo
de Carinho, em 1980,

'

reeditado pela Editora Lê.

• A autora também faz parte
da Lista de Honrado do
International Board on

Books for Young People,
com o livro Tantos Medos e

Outras Coragens, publicado
pela Editora FTD, em 1994.

EmefRenato Pradi, envolvendo 228
alunos das escolasCristinaMarcatto,
Jonas Alves de Souza, MariaNilda
Salai,WaldemarSchmitz e Ribeirão
Molha; das 15h30min às 17h, na
EmefProfessoraGertrudesMilbratz,
com mais 269 estudantes

provenientes da Helmuth
Guilherme Duwe, Guilherme
Hanemann, Antônio Estanislau

Ayroso, Luiz Gonzaga Ayroso e

Santo Estêvão.
Aprofessora IvanaAtanásio Dias

salienta que ler é uma das

competências mais importantes a

serem trabalhadas com o aluno,
principalmente após recentes

pesquisas daOCDE indicando que
a leitura se apresenta como uma das

principais deficiências do estudante
brasileiro. Ela ensina que não basta

apenas identificar palavras, mas fazê
las ter. sentindo, compreender,
interpretar, relacionar e reter o que
formais relevante.

cunhada Vânia Romig, de

Pomerode, acompanhada dos
filhos Heloísa e Pablo, de 8 e 9 anos,
respectivamente. Elas

aproveitaram para distrair as

crianças enquanto o marido de
Vânia e irmão de Suzana se

apresentava no PavilhãoA "Achei

ótimo, porque essas festas são para
adultos e sempre trazemos as

crianças, que com uma distração
assim acabam nos perdoando",
avalia Suzana.

O pequeno Severino Júnior, de
três anos, estava super ansioso e

'

entusiasmado com os brinquedos
do parque, que vislumbrav.a no colo
do pai, Severino Medeiros. Amãe

Sandra conta que a semana inteira

o menino aguardava o momento'

de se divertir. "Acho muito

·interessante porque a gente
também já foi criança e sabe o que'
significa b�incar nessa idade",'
reflete Severino.

A secretária da CCO

(Comissão Central Organizadora} ,

da festa, Da-niela Lenzi,
considerou o resultado de público'
bastante satisfatório e que deve ter
aumentado em função do tempo,
bastante chuvoso na data em que'
foi realizado no ano passado. "O ',_'

objetivo mesmo é promover uma':
'

tarde de recreação e lazer, para quê
'

as crianças se sintam bem com

atividades especí-ficas para esse tipo '
'

de público", explica.
-.

Designer apresenta coleção
Primavera-Verão 2004/05

}ARAGUÁ DO SUL - Presença na
etapa brasileira do Circuito
Identidades Latinas, o designer
argentino Martín Churba

apresentou segunda-feira a coleção
primavera-verão 2004/05 da
marca Tramando de indumentária

para mulheres, homens e crianças.
Desenvolvida a partir de pesquisa
que combina materiais de alta

tecnologia com fibras de primeira
linha e um design extremamente

feminino, a coleção se propõe a

revelar a verdadeira forma através

damoda.Os drapeados e os tecidos
contornam o tronco do corpo

enquanto a silhueta ajusta-se ao

quadril. Os tops e os vestidos tendem
mostrar algumas transparências e as
peças externas como jaquetas e

calças são de inspiração esportivacom

texturas de tecido-papel. Nas

estampas aparece o encaixe que

apóia a idéia de uma pele feminina
e sexy. As cores estão inspiradas em',
combinações pares para se conjugar -,

sobre um fundobemclaro, tipo nácar
Com a marca Tramando, o'
designer assinou contrato para a'

distribuição da linha na China e

Japão, projetando-se nomercado
internacional. Será apresentada'
no Japão e Estados Unidos de'
maneira simultânea. Cada peça
da coleção de Tramando está

projetada como um desenho
único e não como seriado
industrial. Estão feitas utilizando"
novas tecnologias, materiais e

tecidos pensados desde sua"

construção na relação entre o

corpo, a silhueta e o tecido.

Coleção da marca Tramando foi apresentada por Martín Churba na Unerj
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Putin confirma interesse em

visitar o Brasil aindaeste ano

:- ... Missão empresarial
.

brasileira está na

Rússia discutindo
cotas de exportação

BRASÍLIA - o presidente da

Rússia, Vladimir Putin, confirmou
que virá ao Brasil ainda este ano

durante audiência que concedeu
ao vice-presidente da República,
José Alencar. "Estou me

preparando para viajar ao Brasil",
disse Putin, em entrevista à

agência Interfax. "Espero muito

desta visita. O Ministério de
Assuntos Exteriores e outras

instituições da Rússia preparam
documentos que serão assinados
�amais alta instância".

Alencar lidéra missão

empresarial à Rússia, integrada pelo
governador do Estado Luiz

Henrique da Silveira. As cotas

impostas à entrada de catne

brasileira foram tema de audiências
que teve ontem com o primeiro'
ministroMikhail Fradkov o vice
presidente da Duma (Assembléia
Federal), Dimitri Mezentsev
(presidente da Federação da
Assembléia Federal Russa), com o

vice-ministro responsável pela
agricultura, Alexei Gordeev e com

o secretário do Conselho de

Segurança, Igorlvano� Fradkov
enfatizou que as relações
diplomáticas entre os dois países
atingiu alto nível e que a Rússia
continua apoiando a participação
brasileira como membro

permanente do Conselho de

Segurança da ONU.
Hoje, o vice-presidente estará

em São Petesburgo, onde terá

encontro com o presidente da

'>:Brian Wilson conclui 'Smile'
; ;

�:.238 anos depois de iniciado

.'.,' NOVA YORK - Há 30 anos, ele
disse que completar o álbum

- -' "Smile" seria a mesma coisa que
_ "resgatar o Titanic" do fundo do

� � mar. Mas BrianWilson, eterno líder
da bandamais harmônica de todos

;-�, os tempos, os Beach Boys, resolveu
.:»

"enfrentar suas próprias "cicatrizes
mentais" e concluiu omais famoso
disco que jamais fora completado,
a "Sinfonia adolescente para
Deus".

EmNovaYork, na suíte 506 do
Hotel Rihga Royal, na Rua 54, ele
recebe a reportagem para falar
dessa façanha, a de concluir um
disco 38 anos depois que ele foi
iniciado. "Levou um mês e meio

para completar o trabalho. E então,
umas duas semanas para gravá-lo.
Pensei o disco como uma ópera
rock, com os temas distribuídos
como se fossem uma história e os

diferentes ritmos e níveis musicais

levando de um a outroterna", disse
Brian.

Smile, o álbum mais famoso
do mundo que jamais tinha sido
concluído não só está pronto
como BrianWilson e sua banda

.r
estão fazendo uma turnê para

,

: divulgá-lo. Ontem à noite,
, ,',estréiam o show no Carnegie
,

Hall, em Nova York. E o melhor
de tudo: a turnê passa pelo
Brasil. O show "Uma Noite com

,'-.Brian Wilson", no dia 7 de
. "novembro, às 21h30, no Tim

'"Festival, será o primeiro
encontro de Brian com seus fãs
brasileiros. Os ingressos, que

• Brian Wilson, eterno líder

da banda Beach Boys,
concluiu o mais famoso
disco que jamais fora

completado; a "Sinfonia
adolescente para Deus':

• 1 966 foi também o ano

em que foram lançados os

álbuns "Blonde on Blonde"
de Bob Dylan.'Revolver"
dos Beatles; e "Afterrnath"
dos Rolling Stones;

Câmara de Comércio e Indústria,
Vladimir Katchonov e participará
da abertura do encontro

empresarial Brasil-Rússia, onde são
esperadosmais de 50 empresários
brasileiros.

Durante o encontro com

Alencar, Putin afirmou que o

diálogo político entre a Rússia e o

Brasil se encontra num nível
elevado e que suas relações
pessoais com o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva "são muito

cordiais". Alencar entregou a

Putin uma carta do presidente
Lula e disse que o País esperamuito
da visita do presidente russo, que
será a primeira na história das

relações entre ambas as nações.
Durante a conversa, Putin se

disse a favor do desenvolvimento
da cooperaçãomilitar com o Brasil
e se interessou pelas impressões de
Alencar após sua visita à fábrica
de aviões de combate Sukhoi, em

• O presidente russo,

Vladimir Putin, confirmou
o interesse em visitar o
Brasil este ano. A revelação
foi feita ao vice-presidente
José Alencar, que lidera

missão empresarial na
Rússia.

• O governador Luiz
Henrique da Silveira integra
a missão brasileira na

Rússia, importante parceiro
comercial do Brasil, com
negócios entre os dois

países de US$ 2 bilhões.

Moscou. "Espero que a visita a esta

empresa sirva de base para o

desenvolvimento das relações no
âmbito técnico-militar entre os

países", afirmou Putin.

Mais de 150mil pessoas lotam o

Santuário Nacional de Aparecida
venho ver minha santinha"
afirmava o aposentado Jorge Dias,
de 75 anos.

Depois de rezar diante da

imagem, os romeiros visitavam a

Basílica Velha e faziam questão de
andar pela passarela de 392 metros
de extensão, sempre muito cheia.
No meio da multidão estava a

catarinenseMaria de Souza, de 42
anos, levando nas mãos quatro
velas de metro para pagar uma

promessapara a irmã, que não pode
visitar o Santuário. "Estar aqui era
um sonho, que eu realizei hoje.
Vou acender estas velas pela
família daminha irmã". Ela, a mãe
e a filha de quatro anos chegaram
de Florianópolis (SC) um dia antes
da festa. "Minha mãe vem todo
ano para pedir saúde e agradecer
as bênçãos recebidas".

s

custam entre R$ 120 e R$ 150,
estão quase esgotados.

Você, que é jovem, pode
pensar: quem é esse tal de Brian,
que está causando toda essa

agitação? "Sem Pet Sounds (disco
dos Beach Boys), Sgt. Pepper não
teria acontecido", diz George
Martin, produtor dos Beatles. "Pet
Sounds é o maior disco de pop

jamais feito", garante Eric Clapton.
"Costumava ouvir Pet Sounds e

chorar", contou PaulMcCartney.
O disco mais celebrado de

Brian Wilson, Pet Sounds, foi
concluído em 1966. Quando
McCartney o ouviu, disse: "Esse é

o álbum de todos os tempos. Como
nós podemos ir além disso?" A

resposta dos Beatles foi "Sgt.
Pepper's Lonely Hearts Club
Band".

APARECIDA, SP : O Dia da
Padroeira do Brasil levou 150mil

pessoas ao SantuárioNacional de

Aparecida, a 170 quilômetros de
São Paulo. Os devotos

aproveitaram o feriado para

agradecer aos milagres recebidos
de Nossa Senhora Aparecida e se

uniram em uma corrente de

orações. O número de romeiros

ficou próxime aos 160 mil

esperados. A Basílica ficou lotadà
e os fiéis tiveram de passar o dia

disputando lugares na igreja, na
passarela, nas lanchonetes e no

comércio.
Amaioria dos romeiros chegou

ainda de madrugada. A terça-feira
não tinha amanhecido e o pátio
da Basílica já estava cheio, com
pelo menos cincomil carros e três

mil ônibus. Por volta das 7 horas, as
dependências do Santuário

pareciam formigueiro. Pessoas de
todas as partes do país tinham algo
em comum: viajaram horas para
rezar e ver de perto a imagem
milagrosa encontrada pelos
pescadores há 284 anos nas águas
do Rio Paraíba do Sul.

"Venho aqui e tenho impressão
de que ela fala comigo. É uma

emoção mais forte que a gente",
disse a dona-de-casa Adelaide

'Moura, de 56 anos, de Santo
André. A espera de mais de uma

hora em uma longa fila para passar
pela imagem original da Santa não
desanimava nem os mais idosos.
"Estou firme aqui minha filha,
enquanto Deus me der vida, eu

• Aproximadamente 150 mil

pessoas aproveitaram o

feriado para visitar o

Santuário Nacional de

Aparecida, a 170 quilõmetros
de São Paulo, ontem, no Dia

da Padroeira do Brasil.

• Movidos pela fé os

romeiros seguiam dando

demonstrações de

superação e esperança. De

joelhos pela passarela, o
vendedor Fernando Costa,
de 41 anos, agradecia à

saúde do pai.

CPNOTASI�
... ADOçA0
Encontro sobre relacionamento
O Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Jaraguá do Sul B .

Fruto, convida pais, pretendentes, profissionais e interes' dendllO
adoção a participar de reunião com o tema "Relaciona�a oSe�
Famílias com Filhos Biológicos e Filhos Adotivos" O entoe�
acontece hoje, a partir das 19 horas, nas dependênci�s d��CO�ho
Evangélico Jaraguá, sob a coordenação dos pais: Leodete St �leglO
Marcos e Isolde Drews. Informações pelo �_als4
(benditofruto@pop.com.br, ou pelos telefones 275-2448 (Mmall
ou 275-7210 (Fórum de Justiça). www.benditofruto.org.br. aro)

... GASTRONOMIA

Círculo Italiano realiza jantar
o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul realiza no próximo dia 22
partir das 20 horas, na sede social (Rua dos Imigrantes Italiano la
Bairro Vila Nova), o jantar mensal da entidade, com o tradic�' �,

,. hd d 'h O'
10n,1

prato trpíco. acompan a o e vrn o. s Ingressos podem
d irid

.

d
.

b
sei

a qUIrI os antecl�a amente com os mem ros da diretoria
conselho, Coral Italiano e na sede (370-8636). '.

'

... ALTERAÇAo
Relator retira dispositivo do projeto da ppp
o relator do projeto que institui a parceria público-privada,senad�
Valdir Raupp (PMDB-RO), aceitou retirar do texto o d ispositivo qUi
prevê que o pagamento da contrapartida da União nt
empreendimento realizado por meio de parceria terá precedênc�
sobre outras despesas orçamentárias. Este gesto de Raupp deixa;
discussão com a oposição restrita, agora, a apenas um pontodi
impasse: o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) insiste que o gaslt
com a PPP seja considerado como .dlvida, enquanto o governo
interpreta que deve ser uma despesa de caráter continuado.Rau�
diz que se for contabilizado como dívida, ninguém usará a ppp,
A oposição, municiada pelas entidades que representam a indúslril
da construção civil, não aceitava o dispositivo da·"precedência'
com o argumento de que ele fere a lei 8.666, das licitações.!
precedência de pagamento era defendida pelo governo parada'
segurança aos investidores de que o pagamento da parte estala

no empreendimento não sofreria contingenciamenll
orçamentário:

... EVENTO

Festa da Criança do STIVestuário
Duas mil crianças já estão inscritas para participar da 9' Festa di

Criança, uma promoção anual do Sindicato dos Trabalhadca
do Vestuário em homenagem ao Dia da Criança e que aconteCi

neste Sábado, na sede da entidade (Francisco Fischer,60),1
partir das 13 horas. A Festa é exclusiva para trabalhadea
vestuaristas e seus filhos com idade de até 14 anos.lnscnçs
permanecem abertas. Toda a estrutura de brinquedos sei!

montada sob o galpão em pré-moldado construído pelr
diretoria, "o que significa que a festa acontece, faça chuvaoa

faça sol'; convida a vice-presidente do STIVestuárioe
coordenadora do Departamento da Mulher, Rosane Sasse.

Distribuição de brindes e, guloseimas, apresentações de dan(a
brincadeiras de palco e a encenação de uma peça teatral cujr
tema será a água estão incluídas na programação da'g' Festad!

Criança, que vai deflagrar a Campanha do STIVestuárioerr
defesa da preservação do meio ambiente. "Brincar é preciso
reciclar também" conclama Rosane Sasse."Neste ano as própri�
crianças darão o nome ao mascote do Sindicato, que seli

apresentado durante a Festa como personagem da Campan�i
conta, reforçando o convite para que a categoria prestigiei
divirta-se: "Vamos fazer daquela tarde um grande encontrO

festivo em homenagem aos filhos dos nossos associados';afirml
Rosane.

'

... FÓRUM ,

Controle da Poluição Ambiental em co�córdl:
Será realizado em Concórdia, na sede do Centro de Treinamen:
da Epagri amanhã, a partir das 10 horas, o Fórum Catarine�:
Permanente para o Controle da Poluição Ambiental por DeJedOl
Suínos. O evento tem como objetivo promover a melh?na dr
condições ambientais, da qualidade e disponibilidade da agua'''il

. . de no.
aumento da produtividade agrícola, d-a crraçao v�
oportunidades e condições para o turismo, bem como promo
investimentos para o setor em Santa Catarina. , isd:
Além das características econômicas, industriais. e .c�mer�l:eref
setor, o Fórum estabelece pauta para projetos pnontarros
efetuados com a parceria de empresas públicas e privadas.

f' "
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ESPORTIVAS
BASQUETE�

uá do Sul está na final do catarinenseJara� AJAB/MIME Infanto Juvenil começou com o pé direito o

A Equipe
I final do Campeonato Catarinense. Jogando em Chapecó

hexagona "

. uaenses superaram a boa equipe do Bandelrante/Brusqus, por
aSJar�� praticamente garantindo uma vaga na final da competição.
71 a

I�fone o técnico Julio Patrício avaliou positivamente o
por te

enho de sua equipe, que folga amanhã para retornar à quadra

dese:a�a_feira, 18 horas, quando enfrenta oC.lube de BasquetelXanxerê.naq
de vitória as jaraguaenses se classificam para a grande final.

Em casa . ,

I I mbrar que a base desta equipe e a mesma que recentemente
Va e e

-se campeã dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. A AJAB/
sagrou C

. ..

d B
IME está na Chave .juntarnente com as equipes e rusque e

M
rê Já a Chave D é formada pelas equipes de Joinville, Chapecó

Xanxe'. .

eSãoJosé.A melho� equipe de cada Chav� passa a final, que acontece

na noite de quinta, as 19h30, em Chapeco.

.. BASQUETE 2
.

InfantilMasculino deixa escapar chance
A Equipe AJAB/Jaraguá Infantil

Masculino deixou escapar a chance de

trazer o hexagonal final do Cam�eonato Catarine�se para Jaraguá do

Sul. Na tarde de sábado a equipe recebeu o lplranqa/Blurnenau e

acabou sendo derrotada por 64 a 58. O Ipiranga, única equipe invicta

da competição, foi responsável pelas duas únicas derrotas dos

jaraguaenses até o �omento. e segue c.omo �avorito ao título

catarinense. Na manha de dommgo a equipe tremada por Manoel

Vieira voltou à quadra do Arthur Muller. Desta vez o adversário foi o

Floripa Jr, que lutou muito durante três quartos, mas acabou sendo

derrotado por 70 a 52. A AJAB/Jaraguá volta à quadra no próximo dia

15, quando viaja para Florianópolis, onde enfrenta o Figueirense. No
turno os jaraguaenses venceram por apertados 49 a 47, jogando em

Jaraguá do Sul.

.. BASQUETE3

Infantil Feminino traz bons resultados
A Equipe AJAB/Jaraguá Infantil Feminino disputou no final de semana

o terceiro quadrangular do Campeonato Catarinense. Jogando em

São José as jaraguaenses conquistaram duas vitórias e sofreram uma

derrota. No primeiro jogo, na noite de sexta, a equipe treinada por
VivianCampos foi derrotada pelo Salesiano/ltajaí, por65 a 39.OSalesiano

segue como única equipe invicta na competição, com 9 vitórias em 9

jogos.Namanhã de sábado foi a vez de vencer a equipe UnisullTubarão,
por 55 a 33. A AJAB/Jaraguá voltou à quadra na noite de sábado para .

conquistar mais uma vitória, desta vez sobre o Geração local. Agora a

equipe jaraguaense tem 4 vitórias em 9 jogos e ocupa a terceira

colocação na Chave A, uma vitória atrás da equipe deTubarão.O último

quadrangular da fase classificatória acontece nos dias 22 e 23 de

outubro, em Jaraguá do Sul.

� SUCESSO

Brasil nomundial empiscina curta
o Brasil sai de Indianápolis com uma equipe vitoriosa. O 7° Mundial em
Piscina Curta, que terminou nesta segunda-feira deu ao time brasileiro
cinco medalhas (1 ouro, 1 prata, 3 bronze), 19 finais e 10 semifinais. A
equipe também bateu 10 recordes sul-americanos.
O resultado foi considerado excelente não apenas pela equipe técnica
_n�cional, mas também por treinadores das demais equipes que
disputaram o Mundial e imprensa especializada. Desde 1997, quando
Gustavo Borges ganhou o ouro nos 200m livre no Mundial de

Gotemburgo, na Suécia, que o hino brasileiro não era tocado em um

Mundial da Fina.
O pais terminou em quinto no quadro geral de medalhas. Estados
Unidos e Austrália tiveram suas bandeiras mais vezes no pódio. Os
americanos ganharam 41 medalhas e os australianos,28. Suécia e Grã
bretanha vieram em seguida, com nove e seis conquistas. O Brasil

�ma ��ora 19 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze em

undlals em Piscina Curta. Foi a melhor campanha do país desde
1995, no Mundial realizado no Rio de Janeiro, quando foram
con

.

qUlstadas 3 medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze.

el

i,�
ri�

� JOGOS

FogoSimbólico percorreo Estado
:el� primeira vez em sua história, o fogo simbólico dos Jogos Abertos

d
e a�ta Catarina percorrerá todo o Estado. Serão três mil quilômetros

ne �aJeto percorridos, culminando com sua chegada na cidade de

2�h 6 -local de abertura de sua 44" edição, no dia 4 de novembro, às

Co or�s� A promoção é da Comissão Central Organizadora da

Pr;�etlçao, com apoio das Secretarias Regionais de Desenvolvimento,

do tturasdas cidades sedes dosJASC e de Brusque, Fesporte,Governo

AChstado � o �atrocínio da Mueller Eletrodomésticos e Bescor.

será
ama oltrnplca da 44" edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina

traje:cessa ne�ta sexta-feira, às 18h30, em Brusque, iniciando um

Dese
o qu.e vai passar pelas cidades sedes das 29 Secretarias de

16 _ �V�lvlrnento Regional.Começando por Laguna eTubarão, no dia

Até o d'
1 5 haras, respectivamente.

Percor .�a 04de Novembro de 2004, serão três mil quilômetros
em po

fi os, envolvendomais de 200 pessoas. No dia 1 º, o fogo chegará
dia se m�rOde. Já no dia 3 de novembro, a tocha estará em lndaial.No

cerim�u�nte segue em direção a Timbó, cidade sede responsável pela
Brasil.

nla de abertura da maior competição do esporte amador do

ESPORTE/GERAL

CLASSIFICADO

Juventus conquista vaga para
a semi-final na prorrogação

... Adversário do Tricolor
sai do jogo entre

Figueirense e o

Internacional de Lages

Jaraguá do Sul- o Juventus
garantiu a classificação para a semi

final do returno do Campeonato
Catarinense pela série B1 com o

empatede 1 a 1 naprorrogaçãocontra
o Operários Mafrenses, na partida
realizada ontem no Estádio João
Marcatto. Depois de perder por3 a O
na casa do alvi-negro na semana

passada, só uma vitória no tempo
normal daria esperança ao Tricolor,
que levaria a partida aos 30minutos
de prorrogação.

Logo nos primeiros minutos de

disputa, oMoleque Travesso sofreu
algumas faltas, mas não conseguiu
concluí-las. O jogo, que parecia
truncado, ganhou fôlego com o

primeiro gol do Juventus, depois de
uma bela atuação do zagueiro
Acácio Edivaldo, que entregou de

bandeja paraEdivaldomarcar, aos 19
.minutos,

Durante todo o primeiro tempo,

Determinação dos jogos garantiu o resultado positivo do Moleque Travesso

o time jaraguaense continuou

dominando a partida, mas depois de
uma seqüência de faltas acaba
cedendo para O rime de Mafra, que
marca aos 45 minutos, com John
Daniel numa cobrança de pênalti.
No segundo tempo, oTricolor volta a

sair na frente depois de desperdiçar
ótimas chances de finalização, que
acontece aos44minutos,numchute

Técnico Estevam Soares arma o

Palmeiras contra o Juventude
SÃO PAULO - Tachado como

retranqueiro pela torcida

palmeirense, o técnico Estevam
Soares testou no treino de ontem
uma formação com três zagueiros,
dois volantes e apenas um atacante

de origem. E gostou. Disse que

queria testar o 3-5-2 havia algum
tempo, que vai usá-lo já no

domingo, contra o Juventude, em
Caxias do Sul, e que não descarta
manter esse sistema no restante do

Campeonato Brasileiro.
"Dependendo do rendimento,

pode ser até que a gentemantenha
esse esquema, sim", afirma o

técnico do Palmeiras, que já disse
não ter medo de ser chamado de

"retranqueiro" pela torcida. Nem
de "burro".

Estevam conta que resolveu
adotar o 3-5-2 porque o time estava
"tomando muito gol bobo". O
curioso é que, até há duas

semanas, ele dizia ter encontrado
"a formação dos sonhos do

Palmeiras", ao escalar um 4-4-2 em

que os destaques eram Claudecir
nomeio-de-campo e Pedrinho no

ataque. Com essa formação, a

equipe massacrou o Vasco (5 a 2),
no Rio, e venceu o São Caetano (3
a 1), no Palestra Itália.

Mas bastaram uma derrota para
o São Paulo (1 a 2), noMorumbi, e

. um empate com o Paraná (1 a I),
em casa, para Estevam rever os seus

conceitos. E adotar um esquema
mais cauteloso.

Estevam revela que tem

mexido bastante na formação
tática do Palmeiras por ainda não
ter encontrado uma formação
"auto-suficiente em campo".

'.

Admite que a equipe "não tem

identidade" e que, "às vezes,

parece se acomodar em campo,

precisando ser acordada aos

berros"..

Já há cinco meses no cargo, o
treinador reconhece também que
o time ainda não atingiu seu

ápice. "Estamos trabalhando,
procurando o melhor para o

Palmeiras", garantiu.
No 3-5-2 testado terça-feira,
Gabriel, Nen e Daniel formam a

defesa, sendo que este último
atua na sobra. Nas alas, o novato
André Rocha joga pela direita, no
lugar do suspenso Baiano, e Lúcio
atua pela esquerda. No meio,
Marcinho e Correia ficam como

volantes (Claudecir está

suspenso) e Diego Souza, como
meia. No ataque, Pedrinho forma

dupla com o artilheiro Osmar.

• O técnico disse que

queria testar o 3-5-2 já
havia algum tempo, que
vai usá-lo já no domingo,
contra o Juventude, em
Caxias do Sul.

• Dependendo do

rendimento da equipe,
pode ser até que o grupo
mantenha esse esquema.
Ele decidiu por esse

esquema porque o time

estava levando muito gol
'bobo:

como pé direito de Ivan.
Na prorrogação - 15 minutos

para cada lado - o Juventus começa
atacando e abre o placar aos 13
minutosdoprimeiro tempo,numbelo

gol de Itaqui, logo depois da expulsão
do jogador Tigará. O Operários
Mafrenses tenta uma reação e

consegue, aos 9minutos do segundo
tempo, no gol marcado por Tito.

"Hoje foio oposto deMafra. Esse é o
grupo que contratei, que honra a

camisa do ]uventus. Mesmo comum

amenos, não recuamos", avalia o

técnico Itamar Schuller.· O

próximo adversário do [uventus sai
do jogo entre o Figueirense e o

Internacional de L-ages, hoje, às

15h30, no Estádio Orlando

Scarpelli, em Florianópolis.

Esportistas preparam-se para. o
Triathlon daAcademia Impulso

JARAGUÁ DO SUL - Os atletas

que se inscreveram para participar
do segundo Triathlon promovido
pela Academia Impulso devem

comparecer ao congresso técnicoda

competição, nesta sexta-feira, nas
dependências da academia, a partir
das 19h30. Na oportunidade, os

esportistas receberão informações
sobre o regulamento da prova. A
atividade será realizada no

domingo, dia 17, a partir das 8h30.
Com patrocínio exclusivo da

empresa Zanotti e apoio Polícia
Militar, Corpo de Bombeiros
Voluntários de [araguá do Sul e
Rádio Stúdio FM, o Triathlon

compreende as modalidades de

natação, ciclismo e corrida.
Ao todo, 24 equipes -

formadas por três atletas - se

inscreveram para o triathlon de

revezamento, distribuídos em

quatro categorias, e 12 atletas vão

disputar o triathlon individual,
totalizando 84 esportistas (entre 12
e 58 anos). Em 2002, quando houve
a primeira edição da competição,
aconteceu apenas a prova de
revezamento. Segundo a

coordenadora de natação da

academia, Marlise Klemann, a

atividade tem objetivo de
confraternizar os atletas de
diferentes modalidades, estimular
a população para a prática
esportiva e promover a saúde
através de um estilo de vida mais

ativo. "Quando fizemos o primeiro
evento desse nos surpreendemos
com a adesão dos alunos da

academia, por isso resolvemos

promover novamente para que eles
se integrem e tragammais pessoas

• Os atletas que se

inscreveram para participar
do segundo Triathlon

devem comparecer ao

congresso técnico da

competição, nesta sexta

feira, na academia, a partir
das 19h30.

• Ao todo, 24 equipes -

formadas por três atletas
- se inscreveram para o

triathlon de revezamento,
e 12 atletas vão disputar
no individual, totalizando
84 esportistas.

para o esporte", diz.
A modalidade de natação

acontecerá na piscina da
Academia Impulso, num percurso
de 600 metros; o ciclismo (10,2
km) e a corrida (3,4 km)
acontecem nas ruas próximas da .

academia - contorno pela Rua
Bernardo Grubba, Rua Getúlio

Vargas, até Rua Artur Muller,
retornando pela Rua Presidente
Epitácio Pessoa.
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·3/10·
Nilo Sirnm

Odirlei Siewerdt
Marcelli I. H. Neuber

Maria J. L. Franzner

Marlice Bartel Steffens

Elemar Baumann

Diego A. Flor da Silva

Jane Vanuza Keunecke

Bonatti
Elvira Demarchi

Marli Franke Siewerdt

Franciela A. Leitempergher
Claudete Leitholdt

Roseli junkes
Iracema Holler Schulle
Dalton L. Ferreira

·4/10·
Nilton Bertoli

Jainir Baumgartel
Marcos Roberto Gascho

Gilda Valentín

Paulina P. Franzner

Tânia Becker Fodi
Azenir Parma

Maria Irene Gerent Poffo

Maria Henriette M. Patrício

Maurício Aparecida de
Almeida

Jalze C. Gonçalves
Francisleine Z. Bigaton

·5110·
Rosilene Fernandes

Riti Bento Raimundi

Elfi Dalpiaz
Valdir José Schwartz Jr.

Leandro Rogério de Souza

José Oríbio Moreira

Fábia Beatriz B. Miranda

Soraia Volkmann

Vivian Behling
Winni Püttjer
Norival Pacheco

Regiane Berlando
Hlsabeth Wolf Felippi
Ivo Mathias

Bianca Spezia
Fernando Schulz
Marina Goppi
Evelyn Daniele Konell

Silvino Winter

Altair P. do Nascimento

Hilário Kamemberg
Jéferson Sardagnane
Vivian Behling

·6/10·
Janice Nasato

Thiago Cole
Cesar Alexandre Hardt

Hildegard Rietter

Jussara Muniz
Aristides Angelhardt
Ernesto Hening
Amanda Luiza Bortolini

Evanilde Nicholetti Steilein

·7/10·

Dirceu Demathe
. Darei Arnoldo Buchmann

Deise Becker

Leonida Pereira

Bruno Behling
Wilson Edson Schneider

Patricia Junckes

Margarete de Souza M.

Santos

Egon Elmo Losch

·S/10·
Maria Kohler Bartel

Roselene Zanella

Curt Linzmayer
Roberto Billy Teilacker
Luciano Richter
Aliane Karsten

Dorival Buettgen
Celso Rangel
Vilson Borchardt

Fabiane Barg Turquetti
Aline G. da Silva
Marcos Beltramini

Maria Alvacir S. Konell

Aluina Priebe

Rafael da Silva
Antonio Marques Jr.

Roseli Tomelim

Felype Y. Nunes

R'aissa Lebrão R. de O. Turci

·9/10·
Moacir Lipinsky
Eliane Ap. Pedrotti
Arnaldo Formigari Filho
Nelson Nestor Gessner

Analú Sabino
Deise Wolf
Jucelia Ribeiro
Valmor Fleming
Nei Everson Rulceno

Trocam alianças no dia 16,Josiane Lemes

e Anderson Meyer. Votos de felicidades
de toda a família e amigos

·10/10·

Victor Hector Malamud

Ismar Lombardi

Ademir da Silva

Sigmar Grutzmacher
Evaldo Bast
Matheus Lucas Zesuino

Moacir Campregher
Evaldo J. Junkes

Rafael Arendt

·11/10·

Amadeus Mahfud

Moacir Stringari
Guilherme Wackerhagen
Edécio Davi Beck

Marta Pachecuski

completa 15 anos no dia 14. Os pais
Sandra e Antônio e demais familiares

desejam os parabéns <'

"

A debutante Neli

noAgropecuá ria.
Parabéns!

Deni Fachini,
proprietária da

Fachini

Veículos,
aniversariou dia

11/10.
Parabéns!

Completa 24

anos hoje, dia
13, Viviane
Tafner.Sua

família deseja
sucesso e

felicidades

r,

Completou 15

anos no último
dia �,Aline
Berti.Quem

deseja
felicidades é
seu namorado

Éderson, sua
mãe Adriana e

seus irmãos

Alan e Marllon.

A recepção em
comemoração
foi no Hari-On

Edson Klitzke e Scheila Mara Ponlreell'
d.

I
casaram no Ia 18/9. Parabéns ao casal

No dia 2

Richardt
Camacho

e Gisele
Sardanha

completaram
2 anos e 1

mês de
namoro

Casaram-se no dia 9; Romilda Lewerenze

Agenor Sell. A cerimônia religiosa foi na Igrejl
Evangélica da Barra do Rio Cerro II, e após os

convidados serão recepcionados na Sociedaae

Aliança. Felicidades!

Talge
Monteiro

Celuppi
Gonçalves

aniversariou dia
4. Parabéns de
seus familiares

Suelem Priscila

Berri comemora

hoje seus 15

anos, filha de

Jaime e Maria

Helena que
desejam muitas

felicidades. A

festa será no dia

15/10 na

Recreativa da

Duas Rodas

• PARABÉNS
Asta Dege aniversariou dia 9. Parabéns da amiga Alzira,

• FELICIDADES
Anderson Radüinz, cirurgião dentista de Corupá",
aniversariou dia 9. Parabéns da oma Alzira é familiares.

• PARABÉNS
Maria de Lourdes Ropelato aniversariou dia 30/9.

Felicidades!

Quart.a e Quinta-Feira

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

Anaconda 2

14:45 - 17:00 - 19:00 - 21 :00

A Supremacia Bourne

._.;.1_;..4.""'4=-5_-""'2;.;..1;.;;:3:;.0 ·� Di�
A Vila
16:45 - 19:00 DI
O Espanta Tubarão

_14_:0.:0_-_15_:4_5_-_17_:3_0_-_19_:1_5__� D/I
O Enviado
21 :15
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