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Diego Pereira exibe as duas medalhas de ouro conquistadas no Brasileiro de Caratê, no último fim-de-semana, em São Paulo

Atleta jaraguaense conquista
ouro no Brasileiro de Caratê

o atleta Diego Pereira, da Associação Formigari de Caratê,
conquistou, no último fim-de-semana, duas medalhas de ouro

no Campeonato Brasileiro, disputado no Ginásio Mauro
Pinheiros, em São Paulo. Junto com 'mais nove atletas da
associaçã�, Diego integrou a seleção catarinense que

, conquistou o terceiro lugar geral da competição. Ele conquistou
a medalha de ouro nas categorias Kumite Revezamento e Kumite
Individual. Além das medalhas de ouro, os atletas de Jaraguá
do Sul trouxeram ainda três bronzes, com Peter do Carmo,
Anderson Arantes e Marielli Benthien. _ PAGINA 7

DISCUSSÃO

Questionado o resultado da eleição
do Diretório dos Estudantes

Os presidentes dos centros acadêmicos se reúnem amanhã

para discutir a validade do resultado da eleição que deu
vitória à "Chapa Livre", com 67% dos votos.
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Alunos da
Escola

Frederico
Viebrantz

expuseram "!,
ontem os
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Louvável sob t o d os "

aspectos a de c is
â

o

deputado Díoncí cL1 SHv)
em p ro c u ta r 'os prf' te i to«

eleitos da microrrcgiáo, em

especial o de [araguá do \)111
Moacir Berrcldi, p.u I 'c

colocar à disposíç 'lu dos
ln U ti icípios e e s ta hc I et e r
uma agenda em CUJ1111l1l

Também digna de louvor a

recepção de Be rtol di às

declarações do parlamcnrar,
prometendo abrir as portas
ela prefeitura. As iniciativas

inauguram 111IH1 n o v a e

importante fasl' na política,
permitindo antecipar uma

convivê ncia pacífica e

produtiva entre os partidos,
Aliás, as primeiras ações de
Bertoldi s6 reforçam <JS

expectativas sobre o sc u

governo.
A se julga!' pelas d e

clarações e d i s pos i çóes
demo;lstradas pelos dois
líderes e rcspecnvos p.irr i

cios, [araguá cio '-;ld r,ll '.1

.Iue também a região
, I xperimentar um novo

li i I ti de se fazer política
p . .1 rríd a ria, onde os interes
ses comun.itários sobres
s.urão aos pessoais. Todavia,
II 1 , se pode perder de vista

ItI(· cx iste um fosso in,
I r a nspon íve l entre o

discurso ç a prática política,
especialmente em período

sociedade jaraguaense. O
encontro entre o prefeito
eleito e dirigentes do
Sindicato dos Servidores -

fato inédito na história da
cidade -é uma prova disso.

Aliás, o estilo conciliador

,

de Bertoldí permite antever

um governo de diálogo com

a oposição e com o conjunto
da sociedade. "Não haverá

� O estilo conciliador de Bertoldi permite
antever um governo de diálogo com a

oposição e com o conjunto da sociedade

dv transição, quando as

a c omodaçõe s estão:" em

processo de articulações de
bustídores. Mas não deixa
de trazer um alento à popu
lação cansada de tamanha
d ispu ra de interesses e

vaíclndes.
N:1S rodas políticas, as

fichas "lO depositadas numa
relação aberta e muito mais

nróv irua entre o Executivo
"'; diferenl:es setores da

enfrentamento. Cada um

tema sua responsabilidade
para com do município,
independente do partido e

do prefeito", lembrou
Bertoldi.

Ao revelar a disposição
em procurar os prefeitos
eleitos, o deputado Dionei

'

da Silva atende o desejo da
população e cumpre a

obrigação de lutar em favor
ela região que representa.

Não obstante, a decisão
suscita vários questio
namentos: por que somente

agora o deputado resolveu

ajudar? Por que antes não

"visitou" a Prefeitura de

[araguá do Sul? Por que os

prefeitos da região não

cobraram do parlamentar
petista uma atuação mais

próxima? Talvez as respostas
estejam no jogo de interes

ses e nas divergências.
Por outro lado, Dioriei

garante que, à exceção de
Pasold, mantém contato

permanente com os prefei
tos da região e que tem

procurado atendê-los "den
tro do possível". Pelo sim,
pelo não, a falta de sintonia

entre ele e PasoId trouxe

prej uízos apenas para Jara
guá do Sul e sua população,
coisa que Bertoldi pretende
evitar. Já não era sem

tempo. Afinal, já se perdeu
muito com picuinhas e

ataques de vaidades.

"Que ele (Oionei) mostro os protocolos das solicitações que fez de reunião comigo. Não recebi
nenhuma. Se tivesse recebido, o atenderia, sem problema"

� lrlneu Pasold, prt'lt:>ito clt' Ja! dqUZI (lO ',ui pelo PSDB, rebatendo as declarações do deputado Dionei da Silva (PT) de que o prefeito
nunca teve interesse em conVCI5iH com ele sobre assuntos relacionados ao municfpio
------------,- ,,_,,-------_.,,-._-,--------------------------------------�
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Docuruent
causa c'erm
A Sinclair Broadcast <.Il"", " l .• ,t u' 1",/ .,tsiJl
em Washington pOI ter criticado ii intenção
do grupo de comunicação de transmitir um
documentário crítico das atlvtdades contra a

guerra do Vietnã do candidato presidencial
democrata John Kerry. A ernrpesa, que
controla 62 estações de tevê, multas delas em
Estados-chave na corrida eleltoral, afirmou
num comunicado ter demitido o jornalista Jon
Leiberman por terem ficado "desapontados
com o fato de as posições políticas dele o

terem levado a violar a política da companhia
e falar com a imprensa sobre negócios da
companhia': (AE)

,
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Otan resgata os seis
funcionários eleltorals
Helicópteros da Otan (Organização do Tratado
do Atlântico Norte) resgataram ontem seis

afegãos que trabalharam nas eleições e que
ficaram presos nas montanhas nevadas de
uma remota área do país. Com eles, foram
recolhidas também as últimas quatro urnas

utilizadas nas primeiras eleições presidenclats
na história do Afeganistão,
Quatro funcionários e dois policiais ficaram

presos em meio a temperaturas gélidas na

província do Badajístão. desde o dia '/2. Neste

dia, o helicóptero da ONU que foi enviado

para recolhê .. los foi obrigado I folel um pouso
de emergência na cordilheir. d.' Pamlr, (AE)

� ISRAEL

. . imon Peres teme por
assassinato deSharon
o líder oposicionista Shlmon Peres disse ontem

que está "temeroso" com a possibilidade de
extremistas judeus tentarem assassinar o

primeiro-ministro, Ariel Sharon. Os comentários
do líder trabalhista vieram à tona em um

momento no qual os ataques verbais a Sharon
aumentam à medidaque ele avança na proposta
de retirar todos os colonos judeus da Faixa de
Gaza. Peres diz que isso o faz recordar do clima

que precedeu o assassinato de Yitzhak Rabin

(1995). Nos meses que antecederam o crime,
judeus ultranacionalistas lançaram ataques
verbais por causa dos acordos assinados por ele
com os palestinos. (AE)

",IRAQUE

Ataques da resistência
matam sete e ferem 80
Ataques de morteiro, disparos de foguetes e

explosões de carros-bomba resultaram na

morte de pelo menos sete pessoas, ontem, no

Iraque. Um ataque de morteiro pela manhã
contra uma base da Guarda Nacional iraquiana
ao Norte de Bagdá deixou pelo menos quatro
soldados mortos e 80 feridos.
No centro da capital, um estadunidense a

serviço de uma empresa privada morreu ao ser

atingido por cápsulas de rriorteiro disparadas
contra uma base militar dos Estados Unidos.
Em Mossul, explosões de carros-bomba
mataram dois civis iraquianos e deixaram três

feridos. (AE)

... EUA

Kerrye Bush vão atrás
dos votos nos Estados
Os dois principais candidatos à eleição presidencial
americana do dia 2" o presidente GeorgeW. Bush,
republicano, e o senador democrata John Kerry
intensificavam ontem a campanha em Estados
onde a disputa está mais acirrada. Bush esteve na

Flórida e deve visitar hoje Iowa, Minnesota e

Wisconsin - quatro Estados que, somados têm 54

dos 270 votos necessários no Colégio Eleitoral

que efetivamente define a escolha do

presidente.
Kerry deixou a Flórida para visitarOhio, Pensilvânia
e Iowa, Estados que reúnem 75 votos. Nesses
Estados e em pelo menos quatro outros as

pesquisas indicam empate técnico. (AE)

CORREIO DO POVO
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Shimon Peres teme por
assassinato de Sharon
o líder oposicionista Shimon Peres disse ontem

que está "temeroso" com a possibilidade de
extremistas judeus tentarem assassinar o

primeiro-ministro,Ariel Sharon. Os comentários
do líder trabalhista vieram à tona em um

momento no qual os ataques verbais a Sharon
aumentam à medida que ele avança na

proposta de retirar todos os colonos judeus da
Faixa de Gaza. Peres diz que isso o faz recordar
do clima que precedeu o assassinato deYitzhak
Rabin (1995). Nos meses que antecederam o

crime, judeus ultranacionalistas lançaram
ataques verbais por causa dos acordos
assinados por ele com os palestinos: (AEl
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SUA OPINIÃO

'Números para fazer história
DioneiWalter da Silva *

Omodo petista de governar, que prioriza a população e promove
uma gestão participativa e democrática, por pouco não poderá ser

colocado em prática em Jaraguá do Sul. Mas podemos comemorar
o resultado das urnas. Obtivemos 32,38% dos votos válidos (23.038),
ficando a apenas a 5,43 pontos percentuais do primeiro colocado
(26.899). Se não vencemos as eleições, podemos comemorar a

derrota das oligarquias no município - de partidos como PFL,
PSDB e Pp, que vinham há anos se beneficiando da estrutura

pública em proveito de poucos.
Os resultados mostraram que boa parte da população queria

mudança. Mais de 70% dos eleitores disseram não ao atual modelo
administrativo, votando contra o candidato tucano, representante
das oligarquias, apoiado pelo atual prefeito e por boa parte do
poderio econômico da cidade. O povo disse não a esse tipo de

administração, que coloca a máquina pública a serviço de
interesses pessoais, em detrimento do povo, e hoje se vê atolada
em suspeitas, de irregularidades, superfaturamento de obras e

nepotismo descarado.
Temos ainda outro motivo para comemorar. O PT foi o único

partido de Jaraguá do Sul que não perdeu representatividade na

Câmara de Vereadores. Mantivemos dois representantes, mesmo
com a redução de 19 para 11 vagas no legislativo, enquanto PFL
e Pp, que na eleição passada fizeram três vereadores, desta vez

elegeram dois. PMDB e PSDB também viram sua

representatividade minguar. Na eleição passada fizeram cinco

vereadores. Desta vez, os tucanos elegeram dois representantes e

o PMDB fez apenas um vereador.
O Partido dos Trabalhadores de Jaraguá do Sul, com sua

militância cada vez mais aguel:rida, está de parabéns porque foi o

partido que mais cresceu em soma de votos, quase dobrando a

votação das eleições municipais de 2000, quando obteve 7.459
votos. Nesta eleição, o PT recebeu 13.172 votos para vereador, um
aumento de 76,5%. Também crescemos nos demais municípios
da região e elegemos pela primeira vez um vereador em Schroeder.

Em Santa Catarina, o PT vem crescendo de forma sólida. Nas

eleições municipais de 1996 o partido elegeu sete prefeitos no

Estado; em 2000, conquistou 13 prefeituras; em 2004, venceu em

,,24 mu�icípios catarínenses, o que dá um crescimento consecutivo

superior a 85%. Já somos a segunda força política no Estado, embora
tenhamos perdido municípios importantes como Chapecó, Rio do

Sul e Blumenau. Mas vencemos em Itajaí, que é hoje o terceiro

pólo econômico do Estado, além de reeleger os prefeitos de

Criciúrna, Concórdia, Guaraciaba (terceiro mandato petista),
Indaial, Coronel Martins, Novo Horizonte e Xavantina, fazendo
valer o que todos já sabem: "Onde o PT governa, dá certo".

O resultado do primeiro turno nos permite dizer que a

população brasileira reafirmou sua confiança no Partidos dos

Trabalhadores e na reconstrução do país. O PT conquistou a

maior votação já obtida por um partido em uma eleição municipal,
fazendo 16,3 milhões de votos, que resultaram na conquista de

400 prefeituras, quase o dobro da eleição passada, e na eleição de

3.677 vereadores e vereadoras, 50% a mais do que em 2000. O PT

manteve sua força nas capitais, vencendo a disputa em seis delas

no primeiro turno, e disputa o segundo turno em 24 grandes cidades,
sendo nove capitais.

Esses números são dividendos do sentimento de mudança

positiva que o Brasil vive e das ações consistentes que o governo
Lula vem implantando. Resultam da vontade da população de

participar da administração pública e de ter representantes
conscientes de que qualidade de vida é um direito de todos,

Continuaremos trabalhando pela construção desse sonho em

[araguá do Sul. E estaremos atentos à administração eleita par�
apoiar o que for bom, para cobrar o cumprimento do que fOI

prometido e para fiscalizar qualquer ato que não seja do interesse

da população.

* OioneiWalter da Silva é deputado estadual pelo PT
.-
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�Avaliação
O Diretório do PT de Jaraguá do Sul

aliza no próximo sábado, entre 9 e
re .

di dAI'
16 horas, no Sin reato a rmen-

tação, reunião �mpliada - dire:ór�o,
filiados e simpatizantes - de avaliaçao
da campanha e das eleições 2004,

além de discutir a relação da legenda
com o futuro governo municipal.
No discurso oficial, o objetivo é·

analisar o processo "e construir um

partido forte, democrático e apto a

transformar a sociedade':Mas,muitos

apostam numa lavagem 'de roupa

suja.

�Candidaturas
Nem bem esfriaram as urnas das
eleições municipais e a classe política
já se articula para a próxima, as

parlamentares de 2006. Os partidos
discutem os possíveis nomes para
concorrer a deputado daqui a dois anos.
Segundo fontes, o prefeito Irineu
Pasold (PSDB) tem pedido apoio dos
vereadores do PSDB, PFL e PP para
candidatar-se a deputado estadual.
Talvez faça dobradinha com o

presidente do partido,Célio Bayer,que,
em tom de brincadeira (?), se lançou
candidato a deputado federal.

� Picuinhas I
O deputado estadual Dionei da Silva (PT)
disse o prefeito de Jaraquá do Sul, Irineu
Pasold (PSDB), nunca permitiu uma

aproximação dele com a administração
municipal. "Mandei vários ofícios à

Prefeitura para ele (Pasold) participar de
atividades do meu gabinete e para
conversarmos, não recebi nenhuma

resposta'; informou.
.

Dionei disse ainda que nunca foi
convidado para participar de cerimônias'
no município, nem chamado ao palanque
oficial, embora, como deputado, seja
autoridade estadual.

�Picuinhas II
Pasold negou que tivesse "fechado"
as portas para Dionei e que .não o

convidou para as cerimônias em

função da lei eleitoral. "Não chamei
os candidato para não constrangê-los';
justificou, garantindo que o deputado
nunca se ofereceu para trazer nada

para a cidade.
"O Dionei nunca pediu para falar

comigá. Se tivesse pedido, o atenderia,
sem problemas. Não guardo rancor.

Por que ele não vem agora falar

comigo?'; indagou, lembrando que
recebeu várias comissões de petistas.

�Brazil
Em Brazil, uma pacata cidadezinha de

8,6 mil habitantes, em Indianápolis, o
presidente George W. Bush ganhará
fácil do democrata John Kerry, apesar
do prefeito Tom Arthur ser democrata.
Arthur lembra. que o último
democrata que ganhou as eleições lá
foi l.yndon Johnson, em 1964.

A prefeitura de Brazil tem 82

funcionários, orçamento de US$ 7

milhões e pouco o que fazer,
segundo o prefeito, que pensa em

mudar o cargo que ocupa para

tempo parcial.

.. '" .

Tamaruru reune-se com eqrnpe
do governo de transição do pp

CORUPÁ - A equipe de

transição do prefeito eleito

Conrado Müller (PP) se reuniu

ontem pela primeira vez com o

prefeito Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) para receber infor

mações sobre a situação da

administração pública. A

intenção de Müller foi de

estabelecer relacionamento
cordial entre os líderes políticos,
conhecer as pessoas responsáveis
por cada secretaria e chefia,
além dos projetos em andamento
e convênios firmados. Na

avaliação do futuro prefeito, a

reunião foi positiva.
"Pudemos perceber que o

governo atual será bastante

receptivo conosco. Com as

informações que adquirimos e

com os materiais em mãos,
vamos analisar agora o que
consideramos viável darmos
continuidade", destaca Müller.
Com relação aos secretários, o
prefeito eleito disse que ainda
não mapearam os nomes, mas

que até o próximo mês terão essa

questão definida.
Tamanini garante que o

próximo prefeito vai receber a

Prefeitura dentro das normas

estipuladas pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.
"Estamos economizando para

conseguirmos chegar até o final
do ano com as contas fechadas,
tanto orçamentária quanto de
pagamento", destaca. Esta
semana, o peemedebista recebeu
a aprovação do Tribunal de
Contas referente ao ano passado.

e A intenção de Müller

foi de estabelecer
relacionamento cordial
entre os líderes políticos
e conhecer as pessoas
responsáveis por cada
secretaria e chefia.

eTamanini garante que o

próximo prefeito vai
receber a Prefeitura
dentro das normas

estipuladas pela Lei de

Responsabilidade Fiscal.

INDICAÇÃO

Dieter diz que pp pretende
lançar candidato a deputado

FABIANE RIBAS

"'Oecisão faz parte
de acordo firmado
entre PSOB, PFL
e PP, em julho

JARAGUÁ DO SUL - Acordo
firmado entre o PSDB, PFL e Pp, no
final de julho, acertou que os partidos
que lançassem candidatos à chapa
majoritária nas eleições municipais
deste ano, abdicariam de indicações
pará a disputa de 2006 -

independente dos resultados das
urnas. Como os tucanos' con
correram ao pleito com o ex

deputado federalVicente Caropreso
encabeçando a aliança, compete ao

PP apresentar um representante da
legenda para disputar uma vaga na
Assembléia Legislativa. O PFL, por
sua vez, lançaria um candidato à
Câmara Federal.

No cenário político da região,
muitas são as especulações em

torno dos possíveis candidatos. O
presidente do PP em jaraguá do
Sul, Dieter [anssen, disse que o

partido ainda não definiu nomes,
mas que conta com "repre
sentantes expressivos" que têm

chances de concorrer em 2006,
como o ex-deputado estadual Udo
Wagner, o ex-vice-prefeitoAlfredo
Guenther, além dos vereadores
eleitos na região. "Ainda é muito
cedo para avaliar quem será

i.

Presidente do PSDB, Célio Bayer, afirma que o partido vai cumprir com o acordo firmado

indicado", considera Janssen, que
não descarta ahipótese de colocar
o nome à disposição. "Tudo vai

'

depender das conversações entre
os líderes políticos", ponderou.

Apesar dos boatos de que o

prefeito lrineu Pasold (PSDB) seria
um dos candidatos a deputado
estadual, a possibilidade de os

tucanos indicarem concorrentes

está descartada, segundo o

presidente da legenda, Célio
Bayer. "Não vamos contrariar o

acordo firmado entre os partidos
coligados. Em 2006, vamos apoiar
o político indicado pelo PP e honrar
com o acerto", garante.

O mesmo discurso não se

aplica Pasold. O prefeito disse
que o acordo seria válido se

Caropreso tivesse se elegido
prefeito. "Como não se elegeu,
poderemos pensar em outros

nomes para as eleições de 2006,
como Cacá Pavanello, Maristela

.

Menel, Dieter ]anssen, entre
outros", declarou, acrescentando
que a pessoa será indicada
conforme a conjuntura da so

ciedade jaraguaense.

Em princípio, o ex-deputado
estadual Udo Wagner garante
que não tem interesse de se

candidatar, mas afirma que terá
participação direta no processo
eleitoral. Este ano, participou de
campanhas de candidatos da

Região Norte. O PP elegeu
prefeitos emCorupá, Schroeder,
São João do Itaperiu, Barra do
Sul e Garuva, além do vice, em
Guaramirim. Com esses·
resultados, o partido aposta no

apoio desses municípios nas

próximas eleições.
"O candidato precisa ser

expoente não apenas aqui na
microrregião. Precisa ter prestígio
em outras localidades do Estado

e o PP dispõe de vários nomes

expressivos, como os vereadores

eleitos", ensina Wagner. Na

avaliação dele, os políticos 'da região
devem ser inteligentes para
viabilizar a eleição de pelos menos
três candidatos. "Não adianta
concorrermos com sete pessoas e

elegermos apenas um, como

aconteceu em 2002. Política é

como matemática, tem de usar o

raciocínio", sugere. Segundo o ex

deputado, �m 1998, por exemplo,
não conseguiu se reeleger por falta
de 1,5 mil votos. "O partido saberá
indicar a pessoa apropriada, mas
ainda é prematuro apontar nomes",
reforça.

O ex-vice-prefeito Alfredo

Guentlrer também preferiu
descartar a possibilidade de
candidatar-se a deputado pelo Pp,
argumentando que o partido deve
apostar na renovação. Na opinião
dele, o vereador mais votado da
cidade - Dieter Janssen - seria a

pessoa mais adequada. Entretanto,
Guenther acredita que o prefeito
eleito, Moacir Bertoldi (PL) - que
há pouco mais de um ano era do PP
- terá papel relevante na definição
do candidato do partido. "Eu já não'
estou mais com idade para disputar
as eleições de,2006, mas contamos
com nomes expoentes, que têm

grandes chances de vencer e

representarmuito bem nossa região
na Assembléia Legislativa", discursa.

e Udo Wagner lembra que
em 1998 não conseguiu se

reele.ger por falta de 1,5
mil votos. Se houvesse
menos candidatos

disputando, mais
deputados da região
poderiam ter se elegido.

• Célio Bayer assegura que
o PSDB vai respeitar o

acordo firmado entre os

três partidos e vão apoiar
o candidato a deputado
estadual indicado pelo PP.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Bretzke lança três produtos
para a linha de sobremesas

MARIA HELENA DE MORAES

""Previsão é que o

volume de vendas
aumente em 8% com

os novos produtos
}ARAGUÁ DO SUL - A Bretzke

Alimentos lançou no início do
mês três novos produtos: gelatina
sabor Guaraná e Blueberry e

pudim de leite condensado, que
são' agregados à linha de
sobremesas e deve contribuir para
aumentar o volume de vendas em

8%, segundo estimativa do

gerente nacional de vendas da

Bretzke, Elias Muller. Ele salienta
que a meta é inovar a linha das

gelatinas aumentando o volume
de vendas a partir da oferta de
sabores até então não explorados
como o blueberry e o guaraná. "O
pudim de leite condensado
também acompanha essa mesma

tendência, sendo único no

mercado", salienta o gerente.
A linha de gelatinas da

Bretzke contemplava nove

sabores (framboesa, abacaxi,
pêssego, maracujá, uva, morango,
limão, cereja e laranja) e foi

lançada em 1978, nos sabores

morango, cereja e frambroesa. A

Gerente de vendas Elias Mullermostra os novos lançamentos, que estão no mercado nacional desde 10 de outubro

produção atual é de seis a sete mil
caixas com 36 unidades por dia.
Somente os novos sabores serão

responsáveis pela produção de 10
mil caixas por mês. O prazo de
entrega é de 24 horas. "Trabalhos
com estoques pequenos. A equipe
de vendas é informatizada e

produzimos depois que a venda foi
confirmada", salienta o gerente.

Vicente Donini faz palestra
em Fórum Nacional Lojista

}OlNVILLE - o diretor

presidente da Marisol, Vicente
Donini, foi um dos palestrantes
do Fó rurn Nacional do

Empresário Lojista, que encerrou
ontem em Joinville com a

participação de empresários de
renome nacional, como Ana
Maria Dinis, do Conselho de

Administração do Grupo Pão de

Açúcar, Fernando Lucenjl, do

Grupo Friedmann do Brasil,
entre outras estrelas.

O empresário Vicente Donini
falou aos participantes sobre como
fazer uma gestão do varejo com

resultados, sugerindo a adoção de

práticas, citando exemplos,
propondo ações e provocando a

platéia para repensar sobre os seus

negócios e tendências. Abordou
também aspectos relacionados a

sua experiência na construção de
canais de distribuição
multimarca, monomarca e

multivenda -, no país e no exterior.
A presença de Donini ao

evento coincide com o anúncio

de novos investimentos da
Marisol, que pretende centrar o
foco na Itália, onde a empresa já
tem representantes em várias

cidades e até o final do ano

pretende contar com um

escritório naquele país, Um dos

objetivos é instalar na Itália uma

extensão da equipe de criação,
que no Brasil conta com 95

pessoas, 25 para calçados e 70

para 9 vestuário.
AMarisol tem investido forte

"
'\

nas expo r ta çõ e s , como

alternativa para colocar a

produção e garantir crescimento.
No Brasil, além de investir na

diversificação - são seis coleções
por ano - está ampliando sua

atuação com a abertura de

franquias. Neste ano deverão ser

80 loj as contra as 49 do ano

passado, sendo que a previsão é

atingir 180 unidades em 2006.
Durante o Fórum Nacional do

Empresário Lojista, Vicente Donini
também falou sobre a importância
que a Marisol dá ao varejo, visão
que estimulou a criação da
Academia do Varejo, que
contribui para o desenvolvimento
do setor no Brasil através da

educação continuada e da

irradiação cultural.

• O presidente da (DL de

Joinville, Gilson Bohn,
afirmou que o Fórum
difere de outras iniciativas
em função do conteúdo

que oferece.

• O presidente da (DL

destaca a importãncia da

capacitação, do dono do

negócio ao vendedor,
como forma de manter o

setor competitivo.

Ainda de acordo com o

gerente de vendas, a Bretzke
.

ocupa atualmente o quarto lugar
no ranking das gelatinas no Brasil
com nada menos que 40 mil

pontos de vendas espalhados em
todo os estados brasileiros. Na

avaliação de Muller, o segredo
para ocupar tão boa colocação é

ampliar os canais de distribuição e

também apresentar produtos
diferenciados. No caso das gelatinas
os diferenciais são a consistência e

o sabor, que é natural.
Para.o ano que vem a empresa

projeto lançamento de novos

produtos e este· ano a Bretzke

registra crescimento de 30% em

relação ao ano passado em volume
físico e tonelagem.

Nível de emprego na indústria
cresce pelo 40 mês consecutivo

BRASÍLIA - Osernprego na

indústria brasileira subiu pelo
quarto mês consecutivo em

agosto. A expansão foi de 0,9%
em relação a julho, informou
esta semana o IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística). Em relação a

agosto de 2003, o índice

avançou 3,1%: No ano, o

emprego acumula alta de 0,8%
e, nos últimos quatro meses, a

expansão foi de 2,6%. A taxa

anualizada, indicador acumu
lado nos últimos 12 meses, teve

crescimento nulo (0,0%).
O índice de média móvel

trimestral acentuou a trajetória
de recuperação iniciada em

janeiro, acumulando cresci

mento de 2,9% entre os

trimestres encerrados em

dezembro do ano passado, em
agosto. Segundo o IBGE, o

emprego cresceu em 12 locais
e 14 atividades pesquisados.
São Paulo (1,9%) Minas Gerais
(5,6%) foram os principais
destaques positivos.

A folha de pagamento real
dos trabalhadores na indústria
se manteve estável em relação
a julho. Nas comparações com
2003, os índices foram

positivos, sendo que no

indicador de média móvel
trimestral, a folha de

pagamento real alcançou o

patamar mais elevado para os

meses de agosto, desde, o início
da série da pesquisa, em 2001.

Isso reflete uma trajetória de

recuperação da renda dos
trabalhadores do setor.

Após a estabilidade registrada
no mês anterior, a jornada de
trabalho voltou a crescer na

passagem de julho para agosto
(0,2%), segundo o indicador de
média móvel trimestral. A

recuperação do nível de emprego
industrial e o crescimento real da
folha de pagamento, segundo o

IBGE, refletem os efeitos da

manutenção do crescimento da
atividade produtiva ao longo de
2004.

COMEx
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POR llSETE C-:-CAMARGO
----

... Quais são os profissionais desejados
pelomercado de trabalho?

Ser um profissional competente nas mais diversas atribuições
é de extrema relevância, pois atualmente o mercado precisa
de generalistas e não especialistas.
Temos a necessidade de estarmos sempre em processo de
mudança, planejar e executar os sonhos, os objetivos; não
estacionar no tempo, reciclar - se, estudar e aprimorar os

conhecimentos, buscar qualificação, ser um profissional
diferenciado.
O profissional deve conhecer os princípios básicos do
relacionamento interpessoal em seu ambiente de trabalho
e na sua vida pessoal, ter noções humanizadoras, de modo a

proporcionar um bom relacionamento com seus colegas de
trabalho, sua família e com as demais pessoas que se

relaciona.
Deve ter sempre uma postura ética, atuar de maneira correta
na vida pessoal e principalmente na vida profissional.
Agir eticamente torna-se um processo de aprendizagem
constante em nossas vidas e estar atento aos padrões de
conduta de cada um, pois cada profissional deverá ser agente
do seu próprio desenvolvimento.
.É muito importante termos um PROJETO DE VIDA, que tem

• como objetivo levar o indivíduo a te'r sonhos e passos que
devem ser seguidos para alcançar seus objetivos e ter

sucesso na vida são:
\

SONHO: sonhar com uma nova perspectiva de vida, iniciar
uma carreira profissional capacitando - se profissionalmente.

META: é preciso estipular o tempo para a realização dos
sonhos, para que não se perca tempo na vida.

Quantos deixam de estudar sem concluir o ensino
fundamentai ...

PLANEJAMENTO: não se tem como alcançar uma meta sem

planejamento adequado e bem estruturado. Planejar quer
dizer também organizar. Organizar idéias, sonhos e coloca -

los em prática.

AÇÃO: precisamos de um planejamento para agir, buscar a

concretização dos ideais, e, ainda fazer um pouco mais que
sua parte. Sem ação, seus sonhos não sairão da teoria.

DISCIPLINA: é de extrema importância em qualquer área

de atuação, termos disciplina, com ela teremos um bom

desempenho das nossas atividades e colheremos os frutos
da nossa organização.

CRENÇA: acreditar em si, na sua ação, no seu planejamento,
na sua meta e nos seus sonhos. Todo profissional para
progredir na carreira, precisa confiar na capacidade de

conquistar o que almeja e a crença nos ajuda a reagir às

criticas, quando injustas, e acreditar que somos capazes de

superar a todos os obstáculos.

FÉ: Deus. A fé é o caminho para a vitória, é a esperança de

dias melhores, é confiar no Supremo Arquiteto do Universo,
e no que ele tem para nós. É desenvolver seu projeto convicto
de que com Deus venceremos.

Lisete C. Camargo Neve's Suzigan é Pedagoga e

coordenadora da Microlins Centro de Formação Profissional

Sociedade Esportiva e Recreativa Vierense
Rua Dona Matilde, 201 - Vila Lalau - Fone: 275 1544

Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Edital de Convocação
Pelo presente Edital, a Sociedade Esportiva e Recreativa Vieirense, no uso das atribuições que lhe

. confere o Estatuto Social, convoca os Senhores Conselheiros, para Assembléia Extraordinária, em sua
!

sede social sito à Rua Dona Matilde, 201, nesta cidade, a realizar-se no próximo dia 03 de Novembro
de 2004 (quarta-feira), às 19:30 horas em primeira convocação com maioria absoluta dos membros
e/ou às 20:00 horas em segunda e última convocação com qualquer número de Conselheiros, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Jaraguá do Sul20 de Outubro de 2004

Ordemdodia

1 . Reajuste das Mensalidades
2 - Outros assuntos de interesse da Sociedade

Antonio Berns

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anvisa estabelece regras para

tratamento de quimioterapia
'IA EstabelecimentosBRASIL
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funcionamento os serviços e

normatiza o prepÇlro e .a
administração dos m e d i

camentos utilizados, bem como

aspectoS referentes às ins

talações físicas, aos matertats,
aos equipamentos de proteção
individual e coletiva, às

questões de biossegurança e a�s
recursos humanos para ml-,
nimizar riscos aos usuários e

profissionais de saúde

envolvidos.
A partir da regulamentação,

os estabelecimentos de saúde

deverão manter um local

centralizado para o preparo
desses medicamentos, em área

restrita e exclusiva, dotada de

cabine de segurança biológica.
E o profissional de saúde deverá
fazer uso de equipamentos de

-; proteção individual. Até então
esses procedimentos não

estavam regulamentados.
Redução dos riscos - No

conjunto de normas há ainda

. recomendações quanto aos

cuidados com fluidos corpóreos
dos pacientes e especificação
dos itens do kit derramamento,
composto por substâncias que
devem ser utilizadas para

inativação do medicamento em

casos de acidente pessoal ou
ambiental, entre outras

recomendações.
Os antineoplásicos são

considerados medicamentos de
risco, que podem causar

genotoxicidade (mut açã o
genética), carcinogenicidade
(câncer) e teratogenicidade
(má-formação fetal). Daí a

grande necessidade de

regulamentação.
O regulamento foi elaborado

por técnicos da Anvisa e de
entidades representativas da

área, entre janeiro e setembro
de 2003. Durante o processo de
consulta pública, aberto em

novembro do mesmo ano, foram
recebidas 52 contribuições de

clínicas, hospitais, profissionais
autônomos e instituições como
o Inca (Instituto Nacional de

Câncer), vigilâncias sanitárias
estaduais e municipais, CRF

(conselhos regionais de
Farmácia), Coren (conselhos
regionais de Erifermagem) e da
ABF (Associação Brasileira de
Farmacêuticos), entre outros.

GERAL

PROJETO

Escola Frederico Viebrantz
realiza mostra sobre energia

CAROLINA TOMASELLI

�Instituição pioneira a

desenvolver o Procel

expôs os trabalhos
de conscientização

CoRUPÁ - Umamostra realizada
ontem reuniu os trabalhos
desenvolvidos através do Procel

(Programa de Combate ao

Desperdício de EnergiaElétrica) pela
Escola IsoladaMunicipal Frederico
Viebrantz, a primeira a implantar o
programa nomunicípio. Criado em
1985 pelo governo federal, o Procel
promove atividadés de combate ao

desperdício de energia elétrica e a

conseqüente redução dos custos e

impactos ambientes. Nas instituições
de ensino, foi adaptado para "Procel
nas Escolas".

Maquetes sobre a utilização da

energia elétrica no meio rural e

aparelhos eletrônicos com suas

respectivas potências, além de fotos,
grâficos e textos sobre as atividades
realizadas em sala de aula

compunham amostra dos trabalhos,
que teve aparticipação dos 18 alunos
da turma multisseriada, de pré
escolar a quinta série.

A professora Berenice da Silva

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

RUAWALTER MARQUARDT N° l111-BARRA DO RIO MOLHÁ
89.259-700-JARAGUA DO SUL/SC
FONE: (47) 372-8000

Pelo Presente Edital, NOTIFICAMOS os contribuintes em débito com a Fazenda Pública Municipal,por
falta de pagamento das Taxas de Licença Localização e Permanência-TLLPL/Alvará.para que no prazo
de30(trinta) dias,a contar da 'data desta publicação.dirijam-se ao setor deTributação deste Município,
e retirem o respectivo documento de arrecadação e efetuem o pagamento dos valores devidos, sob
pena de que o seu não atendimento 'caracterize confissão de dívida, permitindo-nos a IMEDIATA

COBRANÇA JUDICIAL dos referidos débitos, conforme a Lei Complementar n° 001/1993 - Código
Tributário Municipal e outros argumentos aplicáveis à espécie.
Salientamos que a omissão da cobrança de tributos pela Administração resulta em penalidades que
atingem diretamente o nosso Município, pelo não cumprimento do artigo 11 da Lei Complementar n°
101- Lei de Responsabilidade Fiscal.

OfvlOA ATIVA - TLLPL/ALVARÁ

Contribuinte Ano da Divida Valor Valor

lançado corrigido
em UPM' em R$"

CNPJ/CPF/RG Endereço

80.439,250/0001-61 R. Arnoldo Piske sn 2000/2001/2002 241204 1.857 7

R João Picolli 104 2000/2001/2002/2003 200000 1.54000
00.453,390/0001-55 Av, PrefeitoWaldemar Grubba 4577 2000/2001/2002 63899 49202

75,494,708/0001-45 R João Marcatto, 40 2000/2001/200212003 5.7799 445,05
566.094.009-97 Ex . Antonio Carlos Ferreira 627 2000/2001/2002/2003 64998 50048

82,793,381/0001·78 Exp, Gumercindo da Silva, 542 2000/2001 4,9200 378,84
004.058,679-05 Sra o Ribeirão Cavalo sn 2000/2001/200212003 64998 50048
089.832.830-68 R 13d Maio 166 2000/2001/200212003 209600 1.61392

03,357.685/0001·16 R Reinaldo Rau, 246 2000 2,1300 164,01

'UPM"'Unidad P d
-

M
..

I
'

"0 e aorao urucrpaValor eorriQido terá acréscimo de m�lta e juros.

Jarag .

ua do Sul/Se, 15 de Outubro de 2004.

Irineu Pasold
(Prefeito Municipal)

Solon Carlos Schrauth

(Secretário de Gestão)

ALEXANDRE BOGa

Maquete produzida pelos alunos mostra consumo de energia elétrica no meio rural

informa que a escola começou a alunos no projeto, que atingiu seu realizada uma palestra para alunos,
desenvolver o projeto emmaio com a objetivo com a conscientização sobre pais e comunidade com técnicos da

confecção de guarda -pós para a importância de preservar a energia Celesc, apoiadoradoprojetoemSanta
identificar os alunos que realizariam elétrica, através da mudança de Catarina. "Essa escola chamou nossa
a pesquisa de campo. Nessa primeira hábitos de toda a comunidade. "Eles atenção e nos emocionou. Tudo
etapa, os estudantes recolheram e aprenderam de onde vêm a energia aquilo que nós fomos sugerir, eles já
analisaram os talões de luz de suas elétrica, como ela chega até nós e, haviam feito", declara o técnico
casas para comparar o consumo das agora, quando saímos da sala, eles eletricista da Celesc, NilsonJansen.
famílias. "Envolvemos todas as desligam a luz", declara Berenice, Além do Procel, a mostra

disciplinas e trabalhamos não apenas referindo-se aos alunos. 'Aprendemos também reuniu os trabalhos
o que está exposto, mas outras que não é só você preservar no bolso, desenvolvidos no Projeto Lixo, que
atividades que estão nos cadernos", mas também aj udar o meio propôs a utilização e eliminação dos
explica. ambiente", explica a aluna Cléa dos resíduos de forma adequada, uma

Segundo a professora, houve Santos. vez que a localidade não conta com
intensa participação dos pais dos No mês passado, também foi coleta de lixo.

Análise turística será concluída em novembro
SCHROEDER - A Secretaria de

Turismo conclui em novembro a

análise, inventário e diagnóstico
dos principais pontos turísticos do
município. A pesquisa "Diag
nóstico do Potencial da Oferta
Turística de Schroeder" é tema

do projeto de conclusão de curso
do estagiário da Secretaria,
Ivânio Laube, acadêmico de
Turismo na Furb.

Desde agosto, foram ana

lisados locais como a Figueira
Centenária, os Clubes de Caça e

Tiro, o Trutário Arco-Íris e o

Recanto Afonso Oberdt, num
total de 25 atrativos naturais,
históricos e culturais, para que
fosse traçado um panorama sobre
as opções que o município
oferece, a situação em que se

encontram e quais os inves

timentos necessários para atrair

os turistas. "Esse trabalho é a base

para começarmos a .fazer a

estruturação do turismo na

cidade", afirma Laube.
-

Segundo ele, locais
desconhecidos ou inutilizados
poderão ser reativados para atrair
visitantes, como é o caso do
Morro Pelado, ponto que, de
acordo com a pesquisa, foi
bastante utilizado para a prática
do vôo livre, mas está há 13 anos

desativado. Outros, no entanto,
continuam em funcionamento,
assim como as corredeiras do Rio

aSAR JUNKES

Laube explica que intenção do projeto é desenvolver o turismo

Bracinho, adequada para a

prática da canoagem, aquaride
e boiacross. Além de propício
para a realização de campeonatos,
o local oferece área para
estacionamento e bom acesso,

"mas não mantém equipamentos
de segurança, nern posto de

observação de atletas. Também

precisa d� placas com

informações sobre o percurso,
tamanho, perigo e embarque e

desembarque. Isso seria essencial

para o turista que chega", explica
o estagiário.

No próximo mês, Laube afirma
que vai entregar o projeto para

apreciação da nova administração
municipal. "Precisa de uma análise

para ver quais os atrativos devemos

priorizar, pois alguns vão merecer
uma atenção especial e outros

poderão ser trabalhados ao longo
do tempo. Por isso fizemos o

estudo, para verificar a hierarquia
de importância", justifica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Derrotada, chapa questiona
resultado da eleição do DCE

GERAL

CELlCE GIRARDI

�Denúncias de possíveis
irregularidades levaram
a atual direção a pedir
impugnação do pleito

}ARAGUÁ 00 SUL- o resultado
da eleição para diretoria do DCE

(Diretório Central dos Estudantes)
que deu vitória à "Chapa Livre", foi
contestada pelos representantes da
"Força Acadêmica". O motivo do .

protesto se deve a série de
desencontros e discussões sobre a

maneira como a eleição ocorreu.

Realizada no dia 13 de outubro
durante todo o dia naUnerj, contou
com 885 votantes que elegeram a

oposição por67% ou 548 votos.
O pedido de impugnação

aconteceu no dia do resultado, e

segundo a vice-presidente da "Força
Acadêmica", Daiana Borghesan,
alguns fatores levaram a decisão. A

presença de 19 assinaturas amais no

registro com relação aos votos

apurados; a dispensa de.documento

para votantes na primeira hora da

votação, seguida da obrigatoriedade
de identificação no resto do dia; e a
denúncia de um aluno do Curso de

UNERJ

Daiana e Eder defendem as respectivas chapas na reunião de amanhã

Direito que tentou votar,mas que não

pôde porque alguémhavia falsificado
sua assinatura, foram os principais

Uma cidade que torce para

que todos continuem fumando

SANTA CRUZ DO SUL - Na
contramão de campanhas pela
redução do consumo de cigarros, um
município gaúcho torce para oBrasil
não parar de fumar: é Santa Cruz do

Sul, no Vale do Sol, região de

colonização alemã, a 155 quilômetros
dePortoAlegre.Comrenda per capita
de R$ 21.173 anuais - o dobro da
média do Estado -, Santa Cruz sabe

que deve seu alto padrão de vida ao
fato de 80% de sua economia estar

ligada às plantações e às indústrias de
fumo. Empresários e políticos locais
participam de uma guerra emdefesa
desse privilégio. Na zona rural,
agricultores plantam e colhem fumo.
Na cidade, essamatéria-prima é usada
em labricas das duasmaioresempresas
de cigarros do País, a Souza Cruz e a

Philip Morris. "É puro terrorismo",
sentencia o prefeito de Santa Cruz,
SérgioMoraes (PTB) revoltado com
a possibilidade de o Brasil ratificar o
tratado aceito inicialmente pelos 192
membros da OMS e, com isso,
restringir a produção de fumo e de

cigarros. Moraes conta com alguns
fiéis aliados emBrasília - um deles sua

mulher, a deputada federal Kelly
Moraes (PTB). Eleita em 2002, Kelly

• O governo federal está
dividido. O ministro da
Saúde, Humberto Costa,
insiste na necessidade de o

Brasil confirmar a adesão à
fórmula da OMS, alegando
as evidentes doenças
causadas pelo cigarro.

• O ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues, evita
negar apoio aos produtores
gaúchos, que não querem
trocar a cultura do fumo

pela de milho, que dá
menos dinheiro.

diz que defende os agricultores e não
o ato de fumar. "Tento sensibilizar o
Congresso e o governo para os

benefícios queo cultivodo fumo traz
para nossa região", explica.ACâmara,
porém, aprovou já emmaio a adesão
doBrasil à propostadaOMS. O tema

tramita por comissões do Senado e

pode chegar aoplenário nas próximas
semanas.

motivos para a solicitação do
cancelamento.

O presidente da "Chapa Livre",

Eder Xavier Ferreira, se diz

prejudicado com a eleição. Issoporque
no dia da votação o curso de

arquitetura, que apoiava a chapa,
estava sem aula e que muitos não

vieram votar, mas acredita que a

. vitória, por mais de 200 votos,

representou o protesto de muitos

estudantes. "Há três anos não

acontecia eleição para diretoria do
DCE. Acredito que o resultado

representou o desejo de mudança",
revelou.

Amanhã os presidentes dos
Centros Acadêmicos se reúnem na

Unerj a partir das 19 horas, para
decidir sobre a validade ou' não da

eleição. Ferreira diz que irá lutar para
que o resultado da eleição seja
mantido uma vez que 'ambos os

presidentes das chapas assinaram o

edital de publicação do resultado. "Se
tivermos que ir a nova eleição será

desgastante, mas estaremos prontos
para disputa-Ia", afirma opresidente
eleito.

Por outro lado, Daiana diz que a

chapa "Força Acadêmica" mantém
e reitera o pedido de cancelamento.
"São muitas dúvidas sobre a

legalidade do resultado desta eleição.
Uma nova votação, com fiscalização
mais intensa, trará um resultadomais

correto", analisa a vice-presidente.

Exposição nabiblioteca daUnerj
}ARAGUÁ 00 SUL - A exposição

itinerante '� Arte Gráfica Popular
Brasileira", de Edson Meirelles, em
parceria com Q Serviço Social do

,.

Comércio de Santa Catarina, pode
ser conferida na biblioteca daUnerj
(CentroUniversitário de Jaraguá do
Sul). A exposição é resultadode 25

anos de atividades de Meirelles como

fotógrafo e pesquisadorde antropolo
gia visual. Chamado de "Projeto
Mafuá", a iniciativa tem como

objetivo realizarum levantaménto das
diversas manifestações da pintura
popular brasileira. Na exposição '�

Arte Gráfica Popular Brasileira", o

artista revela em 50 painéis o quanto
essa forma de expressão é ignorada,
embora seja facilmente encontrada
em casas comerciais, placas,
cartazes, carroças de ambulantes e

de muitas outras maneiras. A

exposição ficará até o dia 28 de
novembro. Mas até o dia 5 de
novembro na Biblioteca Padre
Elemar Scheid, no campus da

Unerj, onde poderá ser visitada de

segunda a sexta-feira das 8h às 22

horas, e aos sábados das 8h às 13
horas. Depois a exposição acontece
de 10 a 28 de novembro, noMuseu
Weg. A entrada é franca.

Exposição é resultado de 25 anos de atividades do artista

Errata
Diferente do que foi publicado na edição de ontem, na caiu
N áo! 6 d S

.

á
.

na CP
atas, p çma , o promotor o ernm no flExcelênci

A di P rbll fi
a no

ten írnento ao u ICO ,que acontece entre 25 e 27 de autub
é Empresa MK3, e não o Senac, como noticiado. ro,

Pedimos desculpas aos leitores do jornal e às empresas
possíveis transtornos.

Por

CP N·OTAS

� SEMINÁRIO

Qualidade no atendimento a clientes'
A MK3 promove nos dias 25 a 27 de outubro o SeminárioflExcelên .

no Atendimento ao Público" no auditório do Shopping Cen�la
Breithaupt, das 1 9h às 22 horas. Na ocasião serão apresentadas palestrer
b d· "C

.

b dl
as

so re nversos temas como oncettos so re aten Imentos�'Estratégia
eficazes de atendimento e fidelização de clientes';"Qualidade tota�
sempre';"Criatividade e versatilidade na comunicação direta no

atendime�to;entre �utros assun.tos ..Os palestrantes serão o pSiCÓlogo
empresanal Antonio Carlos Feix Silva, com formação em Moscou
(Rússia) e a psicóloga Luciane Margô dos Santos, especialista em

Psicopedagogia. O investimento é de R$ 60,00 para até dez pessoas
acima de dez funcionários a inscrição é de R$ 50,00, (valor incluso com
direito a participar das 06 palestras). As vagas são limitadas. Mais
informações pelo fone 276- 1529 com Vivian.

� NOVIDADE

Arquitetura eUrbanismo no periodo noturno
Para possibilitar aos jovens da região Norte/Nordeste de Santa Catarina
acesso ao curso de Arquitetura e Urbanismo também no perfodo
noturno, a Unerj está oferecendo esta opção a partir de 2005. As

inscrições já podem ser feitas para o Vestibular da Acafe, de 20 de
outubro a 8 de novembro nas agências do Besc ou até 1 1 de novembro
pela Internet. Mais informações pelo telefone (47) 275-8200. O curso

noturno terá duração de seis anos, trazendo também maior facilidade
no financiamento. Com oito anos de existência, o curso de Arquitetura
e Urbanismo é uma das graduações mais procuradas na Unerj, com
estudantes de várias regiões de Santa Catarina e do Brasil. Desde a

primeira turma, a graduação já colocou no mercado de trabalho cerca

de 180 profissionais, atuando em diferentes campos da área, com
escritórios próprios ou em empresas. A qualidade do curso é atestada

pelas premiações e participações de ex-alunos em concursos e eventos

externos, como a recente escolha de projeto para a construção da

nova sede do SESC de Jaraguá do Sul, apresentado por profissionais
formados pela 'Instituição.

� PALESTRA

CDL promove debate comGeninhoGoes
"Administrando você com paixão" é a palestra de Geninho Góes que
será apresentada para o público no dia 26 de outubro. O especialista
em paixão, Geninho Goes que atua no mundo empresarial, estará
sintetizando atitudes que fazem as pessoas serem bem-sucedidas e

felizes.O palestrante dá sugestões de administração pessoal, profissional,
familiar, financeira, espiritual, intelectual e social, utilizando a paixão
para viver melhor. A palestra acontece no auditório do Cejas (Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul) a partir das 20 horas. O investimento é

de R$ 15,00 para associados CDL e R$ 25,00 para não associados. As

inscrições podem ser feitas na CDL, pelo fone (47) 275-7070

� MISSÃO EMPRESARIAL

Viagem paraCuritiba
o Sebae/SC, a Prefeitura e o Comtur realizam no dia 30 de outubro a

"Missão Empresarial':A viagem tem o objetivo de conhecer o roteiro

turístico utilizado em Curitiba. A saída esta marcada para às 5h30 e

retorno previsto para às 17 horas. O local de embarque será em frente

aos Cejas. O investimento é de R$ 40,00 por pessoa e está incluso no

pacote ingressos para a linha turismo (realizada em Curitiba), um almoço

e transporte em ônibus executivo. Serão visitados a Praça Tiradentes,

Jardim Botânico, Bosque Alemã, Santa Felicidade e Setor Histórico.

Inscrições e informações: Rafael Soldateli - Fones: 371 -7843/9994-
4330.

Falecimentos
Faleceu às21 :15 de 17/1 O o senhor HeitorTribes,com idadede64
anos. O sepultamento foi realizado no' Cemitério Municipal de

Schroeder. ,

Faleceu às 9:30 de 18/1 O a senhor Francisco Kruger,com idade de

81 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Barra do RIO

Cerro.

,_Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CP RONDA
� FURTO I

JOvem é preso por roubo �e bicicleta
.

vem Rodrigo Torres, 22 anos, fol preso na tarde de segunda-0)0 bl
.

I idê
.

d R V
f

.

a após roubar uma ICIC eta na resi encra e .. ,24, na rua

Fe��Z' Hasse, Centro de Jaraguá do Sul. A vítima avisou a Polícia

�;Iitar, passando as características do ladrão, que foi pego e

caminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi

e;conhecido. O delegado Uriel Ribeiro fez a atuação de flagrante
r

como Torres já tinha várias passagens de furto, foi encaminhado
e, .

I
ao presídio Reglona .

... FURTO" I

polícia prende ladrões no centro
A polícia Militar de Jaraguá do Sul foi informada, na tarde de

segunda-feira, que dois homens estavam em atitude suspeita

próximo ao Shopping Breithaupt, no Centro de Jaraguá do Sul. Os

dois foram abordados pela polícia, que constatou em suas sacolas

várias peças de roupa, inclusive algumas com cabides e grampos.

Elesacabaram confessando que tinham furtado as roupas no Lojão
da Marechal e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

Omar Leônidas da Luz, 33 anos, e um menor de 17 anos, foram

presos. O menor foi liberado após a chegada dos pais e não tinha

passagem pela polícia. Já Luz foi encaminhado para o Presídio

Regional de Jaraguá do Sul. Ele tem passagens em Blumenau e

Joinville, por furto e tráfico de drogas.

ESPORTIVAS
� TIRO

Samuel Lopes conquista títulos no Estadual
o atleta Samuel Lopes conquistou, no último fim-de-semana, dois
títulos no Campeonato Catarinense de Tiro Olímpico, em Blumenau.O

jaraguaense conquistou os títulos das categorias Carabina Deitado e

Ar Comprimido, com 3.527 e 3.470 pontos respectivamente. Por
equipes, Jaraguá do Sul terminou em segundo na Carabina deitado

(57 pontos contra 80 de Timbó) e em terceiro no Ar Comprimido (53
pontos, contra 59 de Timbó e 57 de Brusque). Desde 1999 um mesmo

atirador não era Campeão Estadual do Ranking Final nas duas
modalidades simultaneamente. Samuel acumula agora o seu 4°Título
de Campeão Estadual na modalidade de Carabina Deitado, venceu
em 2000, 2001, 2003 e 2004. Foi Vice-Campeão em 1998 e 1999. Na

m.odalidade de Carabina Ar Comprimido este é seu primeiro Título
Estadual. Samuel e a equipe da FME/Jaraguá do Sul preparam-se agora
para as competições dos JASC 2004 - Jogos Abertos de Santa Catarina.
A modalidade de tiro será disputada na cidade de Timbó.

� COMPETiÇÃO
Aberto de Futsal tem jogos nesta quarta
o Campeonato Aberto de Futsal tem duas partidas da chave F

agendadas para a noite de hoje, no ginási,o de esportes da
Arsepum, onde se enfrentam Baumann e Cachaceiros a partir das
19h30, enquanto que o outro confronto, com início previsto para
as 20h30, reúne Latoaria e Pintura Aristides e Belmec. A rodada
do último sábado (16/10) apresentou os seguintes resultados:

Kaelly Malhas/Posto Marcolla 3 x 11 Posto Cidade/Sales Seguro;
Cachaceiros.3 x 5 Latoaria e Pintura Aristides; Icro Informática/
Franca Calçados 4 x 4 Kiferro EC; Belmec 5 x 6 Baumann.
Outros quatro jogos estão agendados para a tarde do próximo
sábado (23/10), na Arsepum, reunindo Kiferro EC x Kaelly Malhas/
Posto Marcolla (14h), Belmec x Cachaceiras (15h), Latoaria e

Pintura Aristides x Baumann (16h) e Posto Cidade/Sales Seguro x

lera Informática/Franca Calçados (17h). Com 27 jogos já realizados,
a competição registrou 224 gols, o que representa uma média de
8,2 por partida. O jogador Fábio Roberto Maica (Posto Cidade/
Sales) lidera a artilharia do campeonato, com nove gols.

� BASQUETE
Infantil Masculino é finalista
A Equipe Ajab/Divina/Braz Fax Infantil Masculino é finalista do
Campeonato Catarinense, após vencer os dois compromissos neste
final de semana,jogando fora de casa. No sábado, venceu o Unisul por
S3 a 33. No domingo, derrotou o Figueirense, por 64 a 49. Hoje, às
19h30, a equipe jaraguaense recebe o Bonja/Joinville para a última
partida da fase de classificação. Apesar do resultado não interferir na
classificação, uma vitória sobre o tradicional adversário será importante
para motivar o time. O Hexagonal Final acontece entre os dias 27 e 30

d: outubro, em Blumenau. O adversário dos jaraguaenses será o

Iplranga. Na primeira fase,Jaraguá do Sul terá como adversários Joinville
e Chapecó (A). Na outra chave estarão as equipes Ipiranga, Xaxim e

Chapecó (B). Os vencedores de cada chave se enfrentam na final.

PRECISA-SE
DE ESCRITURÁRIO CONTÁBIL/FISCAL
COM EXPERIÊNCIA.
CONTATO - 275-6666

"

TíTULOS

Diego Pereira conquista dois
ouros no Brasileiro de Caratê

MARIA HELENA DE MORAES

� Dez atletas da

Associação Formigari
integraram a seleção
catarinense em SP

ALEXANDRE BaGO

}ARAGUÂ DO SUL - O carateca

Diego Pereira (Multiprin Etiquetas/
Ceij) conquistou, no último fim-de
semana, duas medalhas de ouro no
9ºCampeonato Brasileiro deCaratê
Interestilos, disputado no Ginásio
Mauro Pinheiros, em São Paulo. Ele
foi campeão nas categorias Kumite
Revezamento e Kumite Individual.

Junto com mais nove atletas da

Associação Formigari, Diego
integrou a seleção catarinense que
conquistou o terceiro lugar geral da
competição.

Além dasmedalhas de ouro, os
atletas de Jaraguá do Sul trouxeram
ainda três bronzes, com Peter do
Carmo (Kata porEstilos), Anderson
Arantes (Kumite Revezamento) e
Marielli Benthien (Kumite
Individual). Jean do Carmo,
Leonardo Glatz, Níve a Maria

Pacheco, Guilherme Benthíen,
Larissa Santos e Eliane Maria Diego Pereira é faixa-preta e pratica o esporte há mais de oito anos

Definidos os classificados
dos Jogos Regionais do Sesi

RAPHAEL GÜNTHER

Vôlei da Embraco (ataque) conquistou a vaga para o Estadual

}ARAGUÁ DO SUL - Depois da e Masculino - Weg.
realização da fase regional dos Jogos No Xadrez, os três classificados
do Sesi, neste fim-de-semana no foram Hugo dos Santos (Tupy),
município, foram definidos os Jordanne Buanacco (Cia ,

classificados das 11 modalidades Canoinhas) e Edney Pryplosky
para a fase Estadual, que acontece (M u I tibrás). Tênis de Mesa
dias 6·e 7 de novembro, em São Masculino - Jean Spilzner
José. Nas coletivas, os campeões (Tecmatic), Luciano Boiko (Tupy)
garantiram a vaga. Já no Tênis de e Fernando Ozório (Granaço): no
MesaenoXadrezosdoisprimeiros Feminino - Claudia de Jesus
e, nos jogos de mesa, os três (Granaço), Janete Jagelsky (Duas
melhores. Rodas) e Roseli de Azevedo

Os classificados, nas devidas __ (Embraco).
modalidades, foram as seguintes Nos jogos de mesa, os

empresas: Basquete Masculino - resultados foram os seguintes:
Weg; BochaMasculino-Busscar; Truco - 'Bu sscar e Condor;
Bocha Feminino - Weg; Futsal Canastra Feminina - Busscar e

Livre Masculino-Embraco; Futset Weg; Canastra Masculina -

Sênior Masculino":' Multibras: Metalúrgica Trapp e Maiwee;
Futset Feminino - Marisol; Vôlei Dominó Feminino - Metalúrgica
Masculino - Embraco; Vôlei Trapp e Weg; Dominó Feminino-
Feminino _ Tupy; Bolão Feminino Busscar e Rudnick.

completaram a delegação do

município.
O atleta comemorou muito

resultado, lembrando que é

resultado da dedicação dos treinos.
"Quero continuar praticando para
representar Jaraguá do Sul em

competições como os Joguinhos e

os Jogos Abertos dê Santa

Catarina", disse Diego, atualmente
com 14 anos e há oito anos no

esporte.
O professor da academia,

Arnoldo Formigari, comentou que
os resultados são expressivos, visto o
número de participantes e o nível
de dificuldade da competição.
"Mais de 1,8 mil atletas de vários
Estados participaram do Brasileiro.
Isso mostra a força do caratê de
Santa Catarina e da cidade",
informou.

Agora a equipe se prepara pára
a final do Campeonato Estadual de
Caratê, que acontece dia 4 de
dezembro em Rio dos Cedros. A

Associação Formigari está em

segundo lugar na classificação, atrás
de Blumenau, que é a favorita ao

titulo. O professor ainda informa que
os interessados empraticaro esporte,
devem entrar em contato com a

academia pelo telefone 370-7751.

Atletas da região participam
do 2° Triatlo da Impulso

}ARAGUÁ DO SUL-No último

domingo, 96 atletas estiveram

participando do 2Q Triatlo
Academia Impulso/Zanotti, em
quatro categorias - três no

masculino e uma no feminino.
Foram 84 participantes no

revezamento (equipe formada

por três atletas) e 12 na

individual. No individual
masculino, o vencedor foi
Fernando Radünz e no feminino

Solange Benz. Por equipes, os

vencedores foram José Carlos

Fagundes, Silvio Ewald e Valcir
Vicentino

A coordenadora da
Academia Impulso, Marlise
Klernann, diz que o número de
inscritos foi o esperado pela
organização, já que existia um

número máximo de participantes
por equipes. "Todos os atletas
conseguiram completar a prova.
O objetivo da competição é
incentivar a prática esportiva, pois
com um objetivo traçado, os

atletas treinam com maior

motivação", comentou.
No Revezamento, os

destaques individuais ficaram
com José Carlos Fagundes, na

Natação (600 metros), Silvio
Roberto Ewald, no Ciclismo (10,2
quilômetros) e Rafael Falcone, na
Corrida (3,4 quilômetros). Os
resultados do Revezamento, por
categoria, foram os 'seguintes: na
categoria A - Luciano Richter,
Jean Martostzat e Pyter Spézia;
na B - Jackson Narlock, Fenísio
Pires Junior e Giovani Kraiss; na
C Juliano Girolla, Altemar Souza
e Bruno Breitkaupt Filho e na D

DIVULGAÇAo

Solange Benz foi a vencedora
no Individual Feminino

- Márcio Carlos de Freitas,
Gustavo Fide li s e Rafael
Falcone.

Marlise ainda lembrou que
muitos atletas já estão pensando
na edição do ano que vem, e já
começaram seus treinamentos.
A Academia começa, a partir
desse sábado, a participar do
Circuito de Travessias que
acontece em todo o Estado. A

primeira será neste domingo, na
Lagoa do Peri, em Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I ANIVERSARIANTES
·12/10·
Valdemir Sabiano da Silva
Denise Muller
Alessandra Packer
Maria Herminia S. Porto
AnitaWackerhagen
Jair José da Costa
Norberto Gaulke
lrio Volkrnann
Alinda Klemann Fiedler
Jaime Giese
Jenifer Aparecida Hernacki
Antônio Valdir Stringari
BeatrizMartins
Francisca Soares
Estevan Portes do
Nascimento

Thales J. da Luz
Judite Dumke
Pedro Barcelos

·13/10·
Paulino Duarte
Alexandre Fernando

Wopsch
Clasira Pereira

Mateus Jantz Loghini
Adriano Buetegn
Maike Mateus
Débora Cristine
Zimmermann

Elia Dbge Roeder

·14/10·
Artur Zanella
Juliana Fernandes
Bruno Lewerenz

l.orenz Borchardt Júnior
Orlando Leitholdt
lolanda Perin
Isabel Marquardt
Hiltraudt Franz
Thais C. Danas
VanderGumz
Usandra Enke
Gracielle Meldau
Josiane R, G, Garcia

Rosangela Gneurich
Olívio Langer
SimoneWeinfurter
Tainá Francisca Rosa
Machado
Vaneide Mueller
Eleonor Urbam
Ivone Ribeiro
Gláucia Garghetti
Márcia K. Lennert

Luís Mário Conrado

·15/10·
Kethley Natali
Vanessa Raquel
Woladasczyk
César Muller
Celi G. K. Franzner
Analisa D.Wortmeyer
Emilia Terezinha da silva
Mareio S. Fuchter

·16/10·
Nercio Krüger
Iara R. Emmendoerfer
Cirila Lehn

'

Fabiano Baumann
Alrona Bartel
ClaudemirGonçalves
Carina Friedemann
Amarilda K, Zoz
Lorena Eggert
Killian Ricardo Siewerdt
Carlos Antônio Salai
Elton Salai

·17/10·
Marcos D. Silvano
Guilherme Augusto
Mayer
Ângela Eliane M. Knaesel

Klein da Luz
César Maba
Daniel Valentini
Emma Bartel

AntonyMatheus Fodi
Alcir Ribeiro Júnior

·18/10·
Guilherme Valmir Kellner
Albertina Pessate
Helena Varela
Marciana Eliete Leoni
Carin Petry
Gentil Baggio Folquini
Glorinha Spézia Lemke
Albrecht A, Manske

·19/10·
Uno Sarti
Caubi dos S. Pinheiro
Leodomar L, Lopes
Greyce G. Moser
Dr, Roberto de Oliveira
Fabio Hanemann
Ivana Izabel Vargas
Capraro
Eduardo Augusto de
Souza,
RicardO Luis Maas
lIena Bartel
Maira Aparecida
Jackson Michelson.
Adriana Berti

Sandro Roberto Imroth
Andressa Michels

Clayton Salonon

Casaram-se no último dia 16,
Mareio Hackbarth e Grasieli

Maas na Igreja Evangélica Luterana
de Guaramirirn. Os convidados foram

recepcionados na Sociedade
I Vieirense

Receberam a benção matrimonial no último
sábado dia 16 na Comunidade Evangélica
l.ut.Ap.Tiaqo,o simpático casal Vivian ,

Peggau (CDL-SPC) e Gilson C. Manske

(Metalnorte), Felicidades ao Casal!

Completou 15 anos no último dia 3, Aline
Bertl, Quem deseja felicidades é seu
namorado Éderson, sua mãe Adriana e seus

irmãos Alan e Marllon, A recepção em
comemoração foi no Hari-On

Aniversariou dia
12 Vanilde

Scaburi. Quem
deseja os

parabéns são
seus familiares

Sandreia
Garcia

completou 32

anos dia 15,

Feliciades!

Oma Ruth comemora com suas netas mais uma primavera. A neta Carin Friedemann (E) aniversariou dia 16, a
oma Ruth, dia 20 e neta Cinthia (O) aniversaria dia 25, Desejamos a vocês muita saúde e felicidades da família

No dia 17 completaram 45 de anos de vida
conjugal: Vitor e Herta Behling.
"Família é assim,é sentir o carinho,é ou�iro
chamado, é saber o momento de ficar calado
Família é somar alegrias,dividir tristezas,é

'

respeitar o espaço, é silenciar o segredo, Éa
certeza da mão estendida, A cumplicidade
quem nem se explica, apenas se vive,"
Expressão de carinho dos filhos: Paulo e Marilú
nora Joseana, genro Silvio, netos e netas,

'

Kathleen, Karolyne,Carlos Eduardo e Talyta '

Trocou idade no último dia 19,Clayton Salomen
A esposa Elisandra deseja felicidades

• INAUGURAÇÃO
Inaugura dia 23 no Salão Kanoppu-som, antigo SalãoColumbia,
em Schroeder. Animação com a Banda Som da Américaa

partir 23 horas

• MODA GESTANTE
A loja Cegonha Moda Gestante, localizada no Portal de·

Jaraguá, na sala 59/60 em frente a loja casa Grande, tem

roupas do básico ao social para vestir com elegância a futura

mamãe, Horário de atendimento: de 2a a 6a das 9 às 19 horal

e aos sábados das 9 às 17 horas, Fone: 2736397,

• PARABÉNS
,

Maira Aparecida Veloso aniversariou dia 19, Sua mãeManl

deseja muitas felicidades

• ANIVERSÁRIO
, . , 5 s familiarelCompleta Idade nova dia 23, Fab�ane G,use, eu

'Sifazem esta homenagem com muito carinho, paraben '

• FELlCIADES
Aniversariou dia 19, o competente coordenador do

Procon, Roberto Raposo de Oliveira. Felicidades de
seus

familiares

I NEMA Quarta e Quinta-Feira

,'Cine ShpPQing�t!t�1@1lJ2t
Jaraguá doSul- Rua Emílio c.Jourdan G�
SALA' FILME/HORÁRIO --
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