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Produtor.es e órgãos técnicos definiram em conjunto ações que serão exigidas no cultivo da banana no Estado.

Produtores debatem ações
de combate à Sigatoka Negra
Técnicos da Epagri, Cidasc, representantes do Ministério da
Agricultura e de associações de bananicultores de todo o

Estado discutiram ontem, na sede da Associação dos

Banani�ultores de Schroeder, em encontro organizado pela
Febanana (Federação Catarinense das Associações de

Bananicultores), medidas que serão incluídas na nova portaria
a ser decretada pela Secretaria Estadual de Agricultura, depois
que a Sigatoka Negra, considerada a praga mais destrutiva da

bananeira, foi detectada em 20 de 27 municípios catarinenses

pesquisados. • PAGINA 5
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RESULTADOS

Dionei entrega relatório final
. da CPI da Casan à Assembléia'

o presidente/da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito),
deputado Dionei da Silva (PT) entregou ontem o relatório
final das investigações para a Assembléia Legislativa .

• PAGINA 3

DEBATE

Conselhos Tutelares do Estado
discutem ações pela Infância

• PAGINA 6

MÃO-DE-OBRA

Oferta de empregos na região
duplicou desde o ano passado

ALEXANDRE BOGO

Rosimari �.-•.�."'�1II
Pinheiro, há

dois anos

desempregada,
confere a oferta

de empregos .

em agência do
centro da

cidade

fAvo Malft"cJllallIleo rm de Fon5 ca, 1698 .
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OPINIAO

Gol contra
o relatório da Organi

zação Mundial do Comér
cio que aponta as altas do

petróleo e de outras com

modities como principais
fatores para a retração do
setor em âmbito mundial
em 2005 coloca o Brasil
novamente no epicentro
do cenário internacional.
O país é o único que tem

um programa de combus
tível alternativo - o Pro
álcool - e é quase alto sufi
ciente em petróleo, produ
zindo mais de 85% da
demanda nacional. A

julgar pela preocupação da
OMC, o Brasil está pratica
mente isento das intem

péries, garantindo a conso

lidação da retomada do
crescimento econômico.

Todavia, não se pode
-"perder de vista que tran

sações comerciais são feitas

l' entre parceiros. �ss,im,
, mesmo que, no proxrmo
ano, o Brasil navegue em

águas calmas, alguns par
ceiros comerciais poderão
enfrentar mares bravios, o

que pode acarreta impactos
significativos nas relações
comerciais. De janeiro a

outubro, o petróleo no

mercado internacional
sofreu reajuste de 68%.
Número excessivamente

alto, mas que não foi ernpe-

Esse incremento, num

momento de aquecimento
da economia global, ainda
é pequeno, mas acontece

depois de duas décadas
amargando fatia de no

máximo 1 %. Para se ter

uma idéia das possibilidades
que o mercado permite, a

China detém cerca de 30%

hoje e tinha quase zero em

... A torcida contra continua sendo o

principal obstáculo para o avanço do país
nas mais diferentes frentes

cilho para o comércio inter
nacional que, segundo a

OMC, deve encerrar o ano

com crescimento de 8,5%
no volume de vendas em

relação a 2003, em abril, a

previsão era de alta de
7,5%.

Outro aspecto favorável

para o país nas trocas glo
bais de 2004 é o aumento

da participação brasileira,
que pode chegar a 1,3%.

1980. A expectativa do
governo brasileiro é a de

, atingir US$ 94 bilhões com

exportações este ano e US$
100 bilhões em 2005. Em
2004, o comércio exterior
brasileiro deve crescer 30%.

A alta do comércio
internacional deste ano tem

sido sustentada pelo desem

penho do setor exportador da
Ásia - especialmente na

China -, da América Latina

QUARTA-FEIRA, 27 de outubro de 2004

e da África. A recuperação
em um ritmo mais acelerado
da econor-ía japonesa, que
superou as estimativas da
OMC, também contribuiu
para o aquecimento das

exportações mundiais. No
entanto, o Brasil desponta
como um dos grandes par
ceiros comerciais, os números
das exportações e das

importações confirmam o

potencial do país.
O perigo para o Brasil

reside na dependência do

capital estrangeiro de in

vestimento, já que o humor
do mercado interno não foi

capaz de arrefecer o

crescimento econômico.

Todavia, a torcida contra

continua sendo o principal
obstáculo para o avanço do

país nas mais diferentes
frentes. O pior é que a razão

é a disputa política partidá
ria, sustentada pelos inte

resses e grupos, relegando o

país e os brasileiros.

FRASES t-----�--------------------------�
"É só convocar a executiva nacional e Eliseu Padilha e Jader Barbalho, por exemplo, saberão
tomar atitude em relação a qualquer problema de corrupção"
• R,oberto Requião, governador do Paraná pelo PMDB, comentando a denúncia de extorsão contra deputado federal André Luiz

(PMDB/RJ);que teria pedido R$ 4 milhões para serem divididos entre 40 deputados da Assembléia Legislativa do Rio

.Mundo I Pessoas & Fatos I
,i:» 1'1'�
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... TAILÂNDIA

78morrem sufocadas
caminhões da polícia

L _ Pelo menos 78 pessoas foram sufocadas ou

esmagadas até' a morte ao serem presas e

levadas em caminhões policiais depois de um
" ','violento protesto ocorrido segunda-feira na

'J província de Narathiwat, no Sul da Tailândia. O
subcomandante do Exército, general Sinchai

,',' Nujashit, admitiu que as vítimas morreram

-:, sufocadas "porque mais de 1,3 mil pessoas
,s foram amontoadas nos carnlnhões'O anúncio

'"eleva a 84 o número de mortos no mais
, 'recente episódio de violência no conturbado
sul tailandês. Autoridades já haviam informado
Jantes que seis pessoas haviam sido baleadas

""e mortas no protesto. (AE)

... JORDÂNIA

'Protesto no aniversário
do aeerde de paz
Cerca de 200 jordanianos participaram ontem

,
de um protesto para manifestar indignação no

100 aniversário da assinatura de um acordo de

.
paz entre Jordânia e Israel, queimando uma

bandeira do Estado judeu, mas um ministro do

pafs árabe veio a público elogiar o tratado.
Em 1994, a Jordánla transformou-se no segundo
pafs árabe a assinar um acordo de paz com Israel
- o primeiro foi o Egito. Entretanto, passada uma
década, os jordanianos estão revoltados com o

'atual ciclo de violência entre israelenses e

palestinos."Não queremos embaixada e não

queremos embaixador. Saiam já daqui!';
entoavam os manifestantes. (AE)

e CORREIODOPOVO
Olretora/Presidente: Yvonne Alice Schmõckel

Diretor edltoriaVadminlHtrnlivo: Frnnuisco AI\'t!!

... GRA-BRETANHA

Arma biológica supera
as químicas e nucleares
A ameaça representada pelas armas biológicas
superou a dos artefatos químicos e nucleares

por causa do "progresso desenfreado da

biotecnoloqlalaponta o relatório da Associação
Médica Britânica, divulgado ontem. Se os

avanços da biotecnologia continuarem fora de

controle, poderão ser alvos de abusos por parte
de terroristas dispostos a atacar grupos étnicos

específicos e reproduzir doenças devastadoras
como a gripe espanhola. Variantes de antraz

produzidos com a ajuda da engenharia genética
e uma versão sintética do vírus da poliomielite
estão entre as possíveis armas biológicas que
poderiam resultar em caos. (AE)

<'

... SUfÇA
ONU garante reforços'
ao contingente no Haiti
Diante da situação cada vez mais delicada
no Haiti, as tropas internacionais comandadas
pelo Brasil no país caribenho ganharão um

reforço significativo de quase mil soldados a

partir de novembro. Os governos da Espanha,
Marrocos, Sri Lanka e Guatemala vão enviar
nos próximos dias contigentes para apoiar a
atual tropa de cerca de 3,2 mil militares da
Missão de Estabilização da ONU no Haiti.

. Equador, Chile e EI Salvador já enviaram
soldados há poucos dias. Os reforços chegam
em um momento de emergência. A
retomada da violência toma conta das

preocupações da ONU no Haiti. (AE)

... COLÚMBIA

Reféns das Farc pedem
a libertação de rebeldes
As Farc (Forças Armadas Revolucionárias da
Colômbia), a maior guerrilha do país, distribuiu
videoteipe mostrando um grupo de

legisladores suplicando ao presidente Alvaro
Uribe que negocie a troca de prisioneiros com
os guerrilheiros para assegurar sua liberdade.
O vídeo, difundido emissoras de televisão, é o
primeiro sinal em cerca de um ano de que os

12 legisladores regionais - capturados em

2002 por rebeldes disfarçados de policiais -

podem estar vivos. Aparentando boa saúde,
pediram a Uribe que liberte membros das Farc

'

em troca da liberdade deles e de dezenas de
outros reféns, inclusive três americanos. (AE)

... ISRAEL

Parlamentoaprova
retirada deGaza
o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon,
conquistou ontem uma importante vitória política
ao ver aprovado, por 67 votos a 45 (7 abstenções),
o"Plano de desengajamento" - projeto que prevê
a retirada de 21 colônias judaicas e do Exército
israelense da Faixa deGaza e a remoção de quatro
pequenos assentamentos do Norte da

Cisjordânia.
Em meio a um clima hostil, com ameaças de
assassinato e acusações d� traição, Sharon chegou
ao Parlamento com um esquema de segurança
sem precedentes: 16 guarda-costas. Do lado de
fora, a polícia cercou o prédio para afastar dezenas
de milhares de manifestantes. (AE)
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SUA OPINIÃO

Associativismo e

comunidade

Paulo Rubens Obenaus*

Terminado o processo eleitoral e conhecidos os eleitos
podemos fazer uma avaliação positiva sobre como cada segmenj,
organizado da nossa 'sociedade pode contribuir para o

fortalecimento da democracia. Foi este objetivo que estimulou
a ACIJS, em parceria com a APEVI, a dar oportunidade aos

candidatos a cargomajoritário de apresentarem suas idéias aos

associados e por extensão à própria comunidade.
Julgamos que este seja um papel importante das nossas entidades:
atuar como uma caixa de ressonância das aspirações do conjunto
da sociedade, estimulando o poder público e mesmo a iniciativa

privada na solução de questões comuns ao desenvolvimento de
uma cidade com o porte de Jaraguá do Sul.

Historicamente, a Associação Comercial não tem se omitido
destamissão. Graças ao envolvimento das representações do seu

setor produtivo, o município pode se orgulhar por ostentar
indicadores expressivos que atestam a qualidade de vida de
toda a população, de maneira geral. Este, no entanto, é um

trabalho de mobilização que precisa ser permanente, para que

questões importantes como a saúde, a educação e a infra,
estrutura encontrem soluções namesma velocidade com que a

cidade cresce.

Para que estas conquistas sematerializem, a participação da

população se torna cada vez mais imprescindível. Uma das
.

maneiras de participar se dá, justamente, por meio das nossas

organizações, reconhecidamente capazes de mobilizar todos os

cidadãos. Isto porque o associativismo tem em sua essência uma

característica singular de capilaridade: está presente em t9�OS
os quadrantes, seja pelo empresário de micro, pequeno ou grande
negócio, seja pelos seus empregados, movimentando toda a

opinião pública. E omelhormomento para que este processo se

desencadeie é acompanhar e partic,ipar dos fóruns de discussão.
Um deles, sem dúvida, são os encontros semanais das diretorias
e dos associados da ACIJS, sempre às segundas-feiras, no CentrO

Empresarial. Estas reuniões são abertas a todos os empreendedores
e à comunidade, não havendo nenhum pré-requisito que não

seja a vontade de participar destemovimento de troca de idéias
e de pensamentos sobre como podemos contribuir para teTInOS

um lugar cada vezmelhor para as nossas famílias e para os nosSOS

negócios.
Dias atrás pudemos perceber que esta vontade do setor

produtivo de atuar de maneira sinérgica com o poder público
encontra receptividade junto ao Executivo e Legislativo. No
encontro com o prefeito eleito, sua vice-prefeita, e com

vereadores que representarão a próxima legislatura, constatamOS
que caminhamospara mais um período de trabalho conjunto.
'É assim que as entidades querem continuar atuando, cumprindo
seu papel de contribuir para que nossa cidade se sustente em

propostas de um desenvolvimento com qualidade, para o bem

de toda a comunidade.

* Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
doSul

d rpc 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, e c�eitc de
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dir

c as
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem com

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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.,Dissonância
Enquanto o prefeito eleito Moacir

B rtoldi (PL) garante que a futura
e

,

quipe de governo sera compostas
e

or pessoas com afinidades com a

�rea , independente da fili�Ção
artidária, Ifderes dos partidos
p, .

t tcoligados Juram que os ln egran es

das legendas (PL/PTB/PPS/PDT)

'ntegrarão os escalões governamentais.� se julgar pelas especulações em

torno de possíveis nomes para ocupar
as futuras pastas, as declarações de

Bertoldi não correspondem com as

articulações das lideranças partidárias.

�Senão vejamos:
Entre '05 nomes cotados para
assumirem futuras secretarias do

governo Bertoldi estão: bispo Jair
Alexandre - presidente do Diretório
do PTB =, Leônidas Nora - presidente
do PL -, Walter Falcone - presidente
do PPS - e Ruy Lessmann - presidente
do PDT. A lista se completa com o

vereador Jean Leutprecht (PTB), Jair
Pedri (PL) e o vereador eleito Ronaldo
Raulino (PL). Correm por fora ainda

Sérgio Pacheco (PL) e Celso Piermann

(PL), que devem assumir gerências no

governo.

� Arvore
Quando se fala em praça, logo vem à

cabeça um local aprazível, cheia de

árvores, bancos e espaço suficiente para
o lazer, certo? Para a atual administração
de Jaraguá do Sul isso não vale. Pelo
menos é o que ficou evidenciado com a

reforma na Praça Ângelo Piazera, que
mais parece um estacionamento com

espaços adaptados.
As poucas árvores que existiam foram
arrancadas. Com o calor excessivo da
cidade e nenhuma árvore para fazer

sobra, o local vai se transformar e fornlnho
para assar crianças.

�Despertar
Bastou passar as eleições municipais
para que alguns setores da sociedade

jaraguaense descobrissem que a

cidade tem uma infinidade de

problemas estruturais, como ruas

esburacadas ou sem pavimentação,
ponto de ônibus caindo aos pedaços,
entre outras coisas.
Até o dia 3 de outubro, Jaraguá do Sul
era um paraíso, inclusive para a

imprensa, mas agora fazem questão
de apontar as mazelas. É o milagre da

transformação política exigindo o

reposicionamento das opiniões.

�Prevenção
O Ministério da Saúde deflagra na,
mídia, no próximo mês, campanha,
nacional de prevenção à transmissão ,:
dos vírus da Aids e da sífilis durante a"
gravidez. A iniciativa tem objetlvos'
claros: estima-se que no Brasil, a cada";
ano, mães infectadas transmitem aS2

duas doenças para mais de 77 rnil-,
bebês.
Os números preocupantes chamaram
a atenção das autoridades de saúde,',
que garantem que a prevenção, além)
de evitar as doenças, é quase um"
terço mais barata que os tratamentos. í

POLíTICA
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�� Relatório final da CPI da
Casan foi entregue à Alesc

FLORIANÓPOLIS Os

deputados Dionei da Silva (PT) e
Mauro Mariani (PMDB),
presidente e relator, respectiva
mente, da CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito) que

investigou o passivo trabalhista da

Casan, entregaram ontem à tarde,
o relatório final das investigações à

mesa diretora da Assembléia

Legislativa. O relatório final,
aprovado no dia 21 de outubro por
cinco deputados membros da CPI,
foi recebido pelo vice-presidente,
deputado Onofre Santo Agostini
(PFL), representando o presidente
da Casa, deputado Volnei Mo
rastoni (PT), e pelo primeiro
secretário, Romildo Titon

(PMDB).
Com o relatório em 'mãos, a

presidência da Casa dará se

qüência aos trâmites regimentais.
O documento será enviado para

conhecimento dos demais

deputados em plenário e

encaminhado à publicação em

diário oficial. O relatório também
será enviado aoMinistério Público
Estadual, para que adote as

medidas cabíveis, e ao chefe do

poder Executivo, governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB),
para que sejam adotadas

providências saneadoras e de
caráter disciplinar e administrativo,
conforme prevê o regimento da
Assembléia Legislativa,

'

"Essa foi a entrega oficial do
documento à presidência da

Assembléia, mas todas as instâncias

competentes, Ministério Público,
Procuradoria Geral do Estado,
Tribunal de Contas e a própria
Casan, já receberam o relatório no
dia 21, quando aprovamos o

documento", explica o deputado
Dionei.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

NATUREZA Central de Tratamento de Resíduos
Industriais Ltda. CNPJ n° 85.178.549/0001-23 comunica
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EMPRÉSTIMO :)

Caropreso diz ter procurado!
"

,

.,

o BNDES 'por diplomacia'
FABIANE RIBAS

....Ex-deputado federal
afirmou que não

pretende disputar
as eleições de 2006

}ARAGUÁ DO SUL - O ex'

depu tado federal Vicente

Caropreso CPSDB) reforçou
ontem que esteve com o

.

presidente do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) , Carlos Lessa,
para negociar o empréstimo
destinado ao Transfácil, por "uma
questão de diplomacia". No
período de campanha eleitoral, o
tucano prometeu que entraria em
contato com o responsável pela
instituição financeira para saber
como estava tramitando o processo
para conseguir o recurso de R$ 41,5
milhões. Entretanto, a negociação,
segundo ele, aconteceu

despretensiosamente - devido à

possibilidade de candidatar-se em
2006.

O senador Leonel Pavan

(PSDB) também esteve na

reunião com Lessa, junto com

Caropreso. Depois de divulgar que
o início da liberaçãoda verba seria
entre julho e setembro de 2005,
Pavan entrou em contato com o

prefeito eleito, Moacir Bertoldi
(PL), para tratar do assunto. Para

conseguir o empréstimo, é preciso

'J

:1

ARQUIVO/ALEXANDRE BOGa

Caropreso esteve reunido com o presidente do BNDES, Carlos Lessa, na semana passada, no Rio de Janeiro
;
';

que a administração entre com

contrapartida de 40%, cerca de R$
16,6 mil. "Na época em que
estávamos estudando a

viabilidade do projeto, tivemos
informações de que a prefeitura
tem condições de endividamento

para apostar no investimento",
destaca o ex-deputado, frisando
que o empréstimo é uma

oportunidade "ímpar para
melhorar a situação do transporte

coletivo da cidade". Entretanto,
o tucano disse que se o prefeito

.

eleito não concordar com o projeto
ou com o empréstimo do BNDES,
está livre para "mandá-lo para o

espaço".
Caropreso explica que o

valor da contrapartida refere-se
também às obras já realizadas.
"O poder público não terá de
investir os 16,6 milhões porque
muitas obras estão feitas",

informa. Apesar de não integrar
mais a Câmara Federal, nem ter

vencido as eleições municipais
deste ano, Caropreso afirmou

que não mediou as 'negociações
com intuito de concorrei às

eleições de 2006. "Em princípio,
não pretendo me candidatar a

deputado. Depois dos resultados
das últimas votações, preciso
estudar melhor isso e conversa
com minha família", desviou.

Projeto sobre fiscalização tributária é rejeitado na Câmara
BRASÍLIA - A Comissão de

Desenvolvimento Econômico,
Indústria e Comércio rejeitou o

Projeto de Lei 3196/04, do

deputado André Luiz (PMDB
RJ), que obriga os estabele
cimentos comerciais, industriais
e de serviços a instalarem
terminais de acesso aos sistemas
de computadores e caixas

registradoras. Com esse sistema,
a Secretaria 'da Receita Federal

poderia acompanhar instan
taneamente as operações
realizadas. Segundo o projeto, o
contribuinte que precisasse ter
acesso ao sistema seria

notificado pela Secretaria da
Receita Federal. Caberia ao

Poder Executivo estabelecer

prazos .e técnicas para a

instalação do sistema.

O autor da proposta explica que
a intenção é agilizar o sistema da

fiscalização tributária. "É
necessário que o Fisco possua
instrumentos eficazes e rápidos
que permitam verificar, à

distância, a veracidade das

informações obtidas junto aos

contribuintes". Ele ressalta que
a implantação do sistema poderá
evitar possíveis transtornos ao

contribuinte pela presença física
da Receita Federal.

O relator, deputado Ronaldo
Dimas (PSDB-TO), argumenta,
no entanto, que as empresas já
possuemmuitas obrigações e que
não podem ser obrigadas a pagar

r
\

pela instalação do sistema, Para
o parlamentar, as empresas

"precisam, para gerar os empregos
e a renda de que o Brasil tanto

precisa, é de simplificação, de

desoneração, de redução de

encargos".
A proposição ainda será

analisada pelas Comissões de

Finanças e Tributação; e de

Constituição e Justiça e de
Cidadania. Como foi rejeitada
pela Comissão de Desenvol
vimento Econômico, a proposta,
que tramitava em caráter

conclusivo, terá agora que ser

analisada pelo Plenário. Se for

rejeitado pelas outras comissões,
no entanto, o projeto será

arquivado.

• O deputado Ronaldo

Dimas (PSDB-TOl,
argumenta que as

empresas já possuem
muitas obrigações e que.
não podem ser obrigadas
a pagar pela instalação d?
sistema.

• Como foi rejeitada pela
Comissão de
Desenvolvimento

Econômico, a proposta,
que tramitava em caráter i
conclusivo, terá agora quê
ser analisada pelo :

Plenário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ofertas de emprego aumentam
em Jaraguá do Sul e Região·

/V1ARIA HELENA DE MORAES

..Setores têxtil e

da alimentação
registram maiores

contratações no ano
I
r
i

�: jARAGUÁ DO SUL - Os setores

,têxtil e alimentício registraram o

rrnaior índice de oferta de empregos
:é:ste ano. A afirmação é da
r

�pnsultora de Recursos Humanos,
l�ngela Bachamnn. Segundo ela,
ti:oferta de empregos está maior

[4'ue a oferta de mão-de-obra
, -

�ualificada e as empresas de

�crutamento de pessoal já estão

:f,uscando trabalhadores fora de

�raguá do Sul. Na avaliação de

*ngela, que está há cinco anos na

larea de Recursos Humanos, a fase
�.
�tual é uma das melhores.
1!lInfelizmente, esbarramos na

carência de pessoal qualificado na
área de produção, o que há tempos

'l�ãO acontecia em Jaraguá do Sul",
,observa a consultora. '

I De acordo com Ângela, a

'[oferta de empregos simplesmentedobrou do ano passado para cá,

Isendo que algumas empresas estão
I dispensando nível de escolaridade
[em privilégio da experiência e do

jconhecimento técnico. Ela cita

Lima foi contratado esta semana, depois de oito meses desempregado
como exemplo a busca por torneiros
mecânicos, profissão que está em

falta na cidade, assim com a de
costureira. Nos dois casos, empresas
de grande porte estão recrutando

racionamento caso a economia

continue com o atual ritmo de
crescimento e não haja
investimentos privados. O FT
observa que, segundo cálculos da
consultoria Tendências, o setor de
eletricidade necessita investimentos
de R$ 20 bilhões anuais ao longo dos
próximos dez anos para conciliar
oferta e demanda.

O governo deverá prover um

terço desse valor. "Muitos grupos
internacionais de energia enfrentam

problemas até maiores em seus

mercados domésticos", disse o FT
O Brasil corre o risco de

racionamento caso a' economia
continue com o atual ritmo de
crescimento e não haja
investimentos privados.

FATOS

• De acordo com a

ministra de Minas e

Energia, Dilam Roussef, das
35 hidrelétricas que
estavam paralisadas, mais
da metade já iniciou o

processo de investimento.

• Segundo cálculos da

consultoria Tendências, o
setor de eletricidade
necessita investimentos de
R$ 20 bilhões anuais ao

longo dos próximos 10 anos

para conciliar oferta e

demanda.

\

trabalhadores em-outras cidades
doEstado.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário de Jaraguá do Sul e

Região, Gilda Alves, informa que'
somente no primeiro semestre deste
ano foram gerados 500 novos postos
de trabalho. Para esse segundo
semestre, de acordo com Alves, a
expectativa é de que o setor

continue em crescimento. O

aquecimento da economia, o

aumento das exportações e o

inverno rigoroso são os fatores

responsáveis por essa boa fase em

Jaraguá do Sul. O presidente do
Sindicato da Alimentação, Sérgio
Eccel, também comemora a boa fase
da economia. Segundo ele, algumas
empresas estão antecipando salário
para segurar o trabalhador. "Apenas
uma empreqa passou de 900 para
cerca de 1.400 funcionários",
exemplifica Eccel.

Ontem o ex-desempregado
Ezequias da Silva Lima, 25 anos,

assinou contrato de trabalho com a

Seara Alimentos depois de oito

meses sem emprego. Ezequias veio
de Curitiba (PR) há seis meses e vai

trabalhar no setor de expedição da
Seara.

A desempregada Rosemeri
Pinheiro ainda está em busca de
uma vaga. Há dois anos sem

carteira assinada, Rosimeire tem

oito anos de experiência no setor

moveleiro. Ela reside em Corupá
mas esteve ontem em Jaraguá do
Sul em busca de emprego.

Trabalhadores do setor do arroz
terão reajuste salarial de 7%

jARAGUÁ DO SUL - Os
trabalhadores das indústrias de
beneficiamento de arroz de Jaraguá
do Sul e Região conseguiram
reajuste de 7% nas negociações da
data-base da categoria. De acordo
com o presidente do Sindicatodos
Trabalhadores nas Indústrias de

Alimentação, Sérgio Eccel a

negociação foi boa e o percentual
conquistado estava dentro da

expectativa da categoria e do
sindicato.

O setor do arroz congrega
cerca de 1 mil trabalhadores na

região. A maioria trabalha nas

cooperativas. O piso da categoria
também teve um reajuste
significativo, passando de R$
425,00 para R$ 460,00, que serão

pagos apartir do próximo mês. Esse

reajuste, de acordo com Eccel foi
um dos melhores conquistados até
agora pelo setor do arroz. O piso
salarial de R$ 460,00 é pago depois
de passados os quatro meses de

experiência.
Ainda de acordo com o

presidente do Sindicato, além de
um reajuste de acordo com a

inflação, a categoria conquistou
garantia de emprego por mais 30
dias após o retomo do trabalhador
afastado por motivo de doença;
férias proporcionais a partir do sexto
mês de trabalho aos demitidos e

estabilidade dé seis meses para

gestantes.
O Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias da Alimentação
negocia em separado com os

empregadores do setor do arroz.
RAPHAEL GÜNTHER

POR RANDAl GOMES

,

Percentual do seguro-apagão
I

será definido esta semana
I .

I RIO DE JANEIRO - O secretário

!executivo doMinistério de Minas e

l�_nergia, Maurício Tolmasquim,
disse recentemente que a Aneel

'(Agência Nacionai de Energia
Elétrica) definirá ainda nesta

semana o porcentual de redução do
valor pago pelos consumidores com
o chamado seguro-apagão. Segundo
ele, a redução deve ficar entre 20 e

25%. A queda se deve à

;descon tra tação de 92 7 MW

!(megawatts) de um total de 1.827

iMW contratados ernergen

icialmente na época do

:racionamento.O restante do seguro
apagão continuará a ser pago até o

:ano que vem, quando será extinto.

i APAGÃO - Em Brasília, a

rninistra de Minas e Energia, Dílma
!Rousseff, classificou como "óbvia e

fantástíca'' amatéria publicada pelo
jornal britânico Financial Times
isobre os riscos de apagão no País e

:garantiu que, mantido o ritmo atual
de crescimento econômico, a

.�ossibilidade de racionamento é

�ero.
..

� "Mas é óbvio que em qualquer
'�aís do mundo que tenha taxas

:Significativas de crescimento, e

�;inguém faz nada, não vai ter

energia suficiente. O que está

icontecendo no Brasil é o

contrário", garantiu. A ministra

�firmou que, de 35 hidrelétricas que
�stavam paralisadas, mais da

f?etade já iniciou o processo de
Investimento.
,.:_. De acordo com o jornal>"

britânico, o Brasil corre risco de

.... A caminho dos 100
bilhões dedólares
Reportagem publicada numa edição especial de Veja (Agronegó .

&. Ex?ortaçãO! indica que as exportações bra.sileiras devem atingi�I��bilhões de dolares em 2004, num mercado Internacional de US$ 8
trio Ou seja, temos menos de 1 % do mercado internacional; o qu

,�
. .

d
e e

otrmo. porqu� mostra o quanto po .emos crescer através do
empreendedonsmo do corpo empresarial e de políticas sólidas d
desenvolvimento.

e

SUPERÁVIT DAS EXPORTAÇÕES EM 2004
Neste ano, a balança comercial brasileira deverá atingir um superávit
(diferença entre o que o país exporta e importa) de 32 bilhões de
dólares, um crescimento de 30% em relação a 2003. Outro ponto
importante é que 25% do PIB brasileiro hoje provém do comércio
exterior, índice bastante melhor que há alquns anos. Na emergente '

China, este índice é da ordem de 50%. Nos dois anos, sinalizam-se
novos comportamentos de negócios, que aliados a outras economias
como Chile, Tailândia, Coréia do Sul, México e Cingapura redefinem o

panorama mundial em muitos pontos.

INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS
Não apenas companhias estrangeiras passaram a atuar no mercado
brasileiro, mas também companhias nacionais passaram a atuar no
cenário internacional com investimentos produtivos. O total de
investimentos brasileiros acumulados chega a R$ 240 bilhões de reais
o equivalente ao PIB do Chile, por exemplo. Além do dinheiro que é
injetado lá fora, é uma maneira de disseminarmos as boas práticas
gerenciais que nosso país possui. Sem dúvida o calor humano, as
relações cordiais e o comprometimento brasileiro com o trabalho são
pontos a favor neste novo cenário.

JARAGUÁ DO SUL NAS DEZ MAIORES MULTINACIONAIS
Atualmente, as dez maiores multinacionais brasileiras são (por ordem
e em bilhões de reais): Petrobrás (95,7), Vale do Rio Doce (20,2),
Gerdau (13,3), AmBev (8,6), Embraer (6,5), Odebrecht (4,6),
Vororantim Cimentos (4,6), Klabin (2,3), WEG (2,0) e Marcopolo
(1,2). Sim, temos uma empresa de Jaraguá do Sul entre as dez maiores.

FALANDO SOBRE IMPORTAÇÕES - I
A cultura Delfim Netto de Negócios cunhou no imaginário popular
desde meados dos anos 80 - que todo o produto importado era

supérfluo. A verdade é que os anos 90 e (passada a crise de 1999)
recentemente, o corpo empresarial brasileiro passou a ver nas

importações a possibilidade de trazer para território nacional, tecnologia
e equipamentos necessários para a modernização industrial brasileira.
Este é um ponto importante, pois um dos erros da Argentina, na década
passada, foi não ter investido no parque industrial, que hoje se reergue
a duras penas no contexto globalizado da economia.

FALANDO SOBRE IMPORTAÇÕES - "
Entre 94 e 2003, os gastos com importações somaram 500 bilhões de

dólares, quase três vezes mais do que na década anterior. Embora
sucessivos déficits tenham ocorrido na segunda metade da década

passada, algo importante a dizer é que os investimentos foram bem
realizados. Há vinte anos, também tínhamos superávits comerciais,
mas a custa da repressão das importações. Hoje, mais competitivos,
podemos incorrer em maiores importações, porque exportamos mais

e melhor. Como segurar um país assim?

PROMOÇÃO COMERCIAL SEBRAE-APEX

O diretor Técnico do Sebrae Nacional, Luiz Carlos Barboza, anunciou
na sexta-feira passada, dia 22/10 que o Sebrae e a Apex aplicarão US$
40milhões em projetos de promoção comercial para micro e pequenas
empresas. Pesquisa realizada recentemente pela Funcex (Fundação
Centro de Estudos do Comércio Exterior); revela que o número de

exportadores neste segmento cresceu 21 % entre 1998 e 2003,

passando de 5.778 para 7.002 empresas.
O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e.Comércio Exterior, Ivan Ramalho, também participou do

evento e disse que os principais focos do governo são a diversificação
do mercado de destino, dos produtos da pauta de exportação e

aumentar o número de empresas exportadoras.

Eccel considera a negociação satisfatória para a categoria

MERCOSUL VIRTUAL
Em recentes análises feitas por pesquisadores internacionais sobre

estratégias brasileiras no caminho da internacionalização,
desmembram-se algumas frentes em relação aos diversos acord�S
existentes com o Brasil. Um mercado comum como oMercosul deveria
ser maior que a boa-vontade das partes, mas não é o que ocorre. Os
dois grandes players, Brasil e Argentina, mudam ao sabor dos ventos.

Logo, fica a pergunta: qual a funcionalidade do Mercosul?

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suao�
dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mal

cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da CAMBRA e Professor do Cursa

deComércio Exterior doCentro Universitário de Jaraguá do Sul.Ape�rda violência e do desnível absurdo de renda, é um esperançoso e

que dias melhores virão.
e-mail: randal@portalcambra.com.br
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Núcleo de Turismo do Jacu-açu
. "

.

promove Jantar típico na roça
GUARAMIRIM

- o Núcleo de
, do Jacu-Açu promove noTunsmo .

" o dia 5 a partir das 20h30,
proX1m '

la-o da Igreja Imaculada
nO sa

Conceição, o segundo J ant�r
Típico na Roça

com Arrasta-Pé,
erá animado pela Banda

que s .

Motivasom.
No local, será servido, em

\ ma de bifê livre, marreco
1s1ste
recheado assado no forno à lenha,

alinha caipira, nhoque, batatag ,/ A '

doce, aipim, tala, arroz orgamco,

saladas e outros acompanhamen-
toS, além de strude!de sobremesa

e cafezinho. "Também vamos ter

como opção a palmeira real

refogada, ,que fizemos no ano

passado e teve aceitação.muito
grande", comenta a presidente do
núcleo, Inês Fernandes.

Ela lembra que todas os pratos
utilizammatérias-primas produzi-

das dentre do próprio bairro, como
é o caso das verduras hidropônicas
(cultivadas em água). ''A proposta
é a geração de renda e a divulgação
da localidade de J acu-Açu,
prestigiando e valorizando a

produção local", declara.
Inês informa que com a

mudança do local do jantar, que
no ano passado foi realizado no

Recanto dos Lagos com 135

participantes, permitirá que maior
número de pessoas participem do
evento "Desta vez, colocamos a:

disposição 25 O convites",
acrescenta.

Os cartões estão sendo
comercializados a R$ 15,00 e

podem ser adquiridos pelos
telefones 9957-3374 com Inês ou
373 - 0247 (ramal 219), no setor de
turismo da Prefeitura de
Guaramirim.

Inês diz que os pratos utilizam produtos cultivados por produtores

ALEXANDRE BOGa

EqUipes da gerência de Meio Ambiente estão fazendo
a Poda das árvores Bauhinia Variegata, conhecida como

pata-de-vaca. A poda vem acontecendo ao longo da Rua
Presidente Epitácio Pessoa, Rua Joinville e outras na cidade.

? gerente de meio ambiente, Robin Pasold informou que
e a segunda poda realizada este ano neste espécie. O
motivo para o serviço neste período se dá principalmente
Pela variação do clima, ora quente, ora frio. "Realizamos

�odas o ano inteiro. Mas temos que respeitar a floração.
o caso da espécie pata-de-vaca os galhos crescem muito
epodem atingir os fios de alta tensão e ocasionar prejuízos';
explica Pasold.

GERAL

BANANICULTURA

Federação discute medidas de
de controle da Sigatoka Negra

CAROLINA TOMASELLI

....Representantes de

associações e órgãos
vinculados discutiram
nova portaria da SAR

SCHROEDER - A Febanana

(Federação Catarinense das

Associações de Bananicultores)
discutiu ontem medidas-que serão

incluídas na nova portaria a ser

decretada pela SAR (Secretaria
Estadual da Agricultura), com a

constatação dapresença em lavouras
catarinenses da Sigatoka Negra,
considerada a pragamais destrutiva
da bananeira nomundo. Realizado
na sede da ABS (Associação dos
Bananicultores de Schroeder), o

encontro teve a participação de
técnicos da Epagri (Empresa de

Pesquisa Agropecuária e Extensão

Rural), Cidasc (Companhia
Integrada de Desenvolvimento

Agrícola de Santa Catarina),
representantes do Ministério da

Agricultura e associações de
bananicultores todo o Estado, que
tem 15 associações instituídas.

Opresidente daFebanana, Jaime
Mittelmann, disse que a intenção foi
dar aos produtores a oportunidade
de discutir as propostas daCidasc.

Aportaria anterior, que proibia a

entrada da truta de estados com

lavouras contaminadas comadoença
e determinava outras medidas de
combate à Sigatoka Negra, será
revogada para que a nova portaria
seja editada. "Nossa preocupação é

nãobaixar a guarda. Queremos que
os produtores continuem ou passem
a utilizar cacharias novas ou, se for

Presidente da Febanana afirma que a praga não vai prejudicar a produção de bananas no Estado

plástica, que sejam esterilizadas, além
da eliminação de bananais
abandonados e de beira de estrada,
monitoramento e tratamentodos pés",
explica o coordenador regional da
Cidasc, Fernando Rothbarth,
lembrando que esses quesitos já eram
exigidos na antiga portaria e que a

nová deve ser editada até o final da
, próxima semana.

AUDIÊNCIA - Os deputados
Dionei Walter da Silva (PT) e

Rogério Mendonça (PSDB)
protocolaram requerimento conjunto
naComissão deAgricultura e Política
Rural, solicitando que a Assembléia

Legislativa realize audiência pública
sobre

_

a Sigatoka negra, que
acontece em Jaraguá do Sul, no
próximo dia 11, às 15 horas, em local
a ser'definido.

Sindicato da Construção Civil
elege nova diretoria amanhã

]ARAGUÁ 00 SUL - A eleição
para escolha da nova diretoria do
Sindicato dos Trabalhadores da

ConstruçãoCivil e doMobiliário de
[araguá do Sul e região) acontece

amanhã, com coleta devotos apartir
das 8 horas até às 18h30 em quatro
umas itinerantes e uma fixa, na sede
da entidade,

Apenas uma chapa inscreveu-se,
a "Na construção de um novo

sindicalismo", formada pelos
diretores efetivos Riolando Petry,
Helenice Vieira dos Santos, João
Augusto Becker, Biásio Alcides

Miotto, João Rechimbok Neto,
Wilson Pinter e Jair Rosa, além de
outros 23 trabalhadores das fábricas
e obras.

Terão direito ao voto 554
trabalhadores associados de 126

empresas da categoria da

microrregião, que terão que estar em
dia com a mensalidade sindical e
apresentar a Carteira de Associado
ou Carteira de Trabalho, crachá da
empresa ou ainda a Carteira de

Identidade, para conferência do
nome na lista de votantes. ''A

inscrição de apenas uma chapa
simboliza o reconhecimento da

categoria ao trabalho realizado até

aqui", avalia o presidente atual do

Siticom,Riolando Petry. Segundo ele,
durante o mandato o sindicato

assegurou importantes conquistas aos
associados e à categoria. Cita os

reajustes-dos pisos salariais acima da
inflação, resgatando o poder de

compra do salário-base dos traba
lhadores e trabalhadoras, e a manu
tenção das cláusulas sociais da nossa
ConvençãoColetiva de Trabalho.

Na área de Segurança, Rioiando
lembra que o sindicato "foi o grande
articulador na criação do Comitê
Permanente Microrregional, órgão
formado por representantes do

governo, trabalhadores e patrões
e que fiscaliza as condições de
trabalho e meio ambiente na

indústria da Construção, com o

objetivo prioritário de defender
a saúde dos trabalhadores".' Em
relação ao patrimônio, o prédio
do Siticom passou por intensas

reformas para melhor atender à

categoria. "Olhemos o futuro para
a fundação da federação, em
novembro, como ponto de

partida para o novo mandato
sindical", finaliza o presidente.

Segundo o presidente da Febanana, Jaime Mittelmann, a Sigatoka Negra'
'

não apresenta risco à bananicultura catarlnense, já que o Estado está

organizado em termos de pesquisa, tecnologia e associações. "Se os>

produtores aderirem às medidas, poderá até ocorrer uma melhora na-.

produção" projeta. Ele afirma que a queda nos preços da banana não são ",
reflexo do aparecimento da praga,mas de uma concentração da produção.r
que gerou sobras e a conseqüente diminuição no valor de mercado" =
comum no setor.

,

O coordenador regional da Cidasc, Fernando Rothbarth, lembra, no"
entanto, que ainda não se sabe a vurulência da praga, já que está

- ,

terminando o inverno, período em que a doença fica em estado latente. -:
"No verão, vão surgir folhas novas e a tendência é aumentar a:'
manifestação da Sigatoka, que atinge as folhas; explica, ressaltando que
a doença não atinge o ser humano e que a fruta pode ser consurnída;
normalmente.

Em Santa Catarina, a bananicultura gera uma movimentação
econômica de R$ 100 milhões ano, US$ 17 milhões em exportações.
Cinco mil produtores tem como atividade principal a banana, em 30 mil -,

hectares cultivados, com uma produção anual de 650 mil toneladas. �
""'" JUNKES

Scar e Corpo de Bombeiros

pedem apoio em campanhas
]ARAGUÁ DO SUL - Duas

campanhas comunitárias de apoio ao
Corpo de BombeirosVoluntários e da
Scar (SaciedadeCulturaArtística de
Jaraguá do Sul), escolhidas pelo
trabalho de valorização da vida e da
cultura do município, estão sendo
veiculadas na televisão. Com 30
minutos de duração, as campanhas
foram apresentadas a empresários de
Acijs e Apevi, na reunião da última
segunda-feira.

Aveiculação dos "cases sociais"
temo objetivo de pedir aparticipação
e o engajamento da sociedade
quanto a manutenção desses dois

patrimônios, através de contribuições
mensais às duas instituições.
No primeiro vídeo, o Corpo de
Bombeiros solicitauma contribuição
através do pagamento nas contas de
luz. Segundo Adolar Jark, do

departamento administrativo da

corporação, os bombeiros estão

passando por momentos difíceis,
devido a falta de repasse de recursos
do Estado. Ele explica este trabalho
busca a independência financeira,
sem necessitar recorrer ao

governo estadual. "Vamos provar que
é possível trabalhar somente com o

)

• A Scar e o Corpo de

Bombeiros esperam, com
as campanhas, angariar
recursos através de

doações para a .

manutenção das
entidades.

• As campanhas vão ser

veiculadas na RBS TV; de
Joinville, dentro da grade de

programação da emissora.

voluntariado, assegurando os recursÓS
da própria comunidade", ressalta,
Para a manutenção do Centro
Cultural foi lançada a campanha
"Seja amigo da Scar", que buscaa

participação de empresas e pessoas
físicas, na doação de recursos paraa
'manutenção da entidade. A

presidente Monika Hufenüssler
Conrads salienta que a entidade
necessita desse apoio e que, apesardo
esforço, não tem encontrado o

respaldo que nec�ssita. ''A Scar não
semantém por siprópria. Precisamos
do apoio de todos, aderindo a essa

idéia", frisa.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMBIENTE

Árvores plantadas na cidade
são divulgadas em cartazes

CELlCE GIRARDI

.... Iniciativa quer levar
�.'
ao conhecimento do

F::=público as diversas

fE.�espécies cultivadas
: ...._,.

��:.
:�::.� ]ARAGUÁDO SUL - A plantação
��� de um pau-brasil e duas sibipurunas
:::: encerrou a solenidade de lançamento
���: do cartaz "Árvores de Jaraguá",
::.- realizada na Escola Ana Tõwe

(. Nage!. Com esta ação a escola

��. : acrescentamais às outras 50 árvores
. plantadas pela Gerência de Meio
I.

:
_

.

Ambiente e Secretaria de Educação.
: .: Os cartazes têm função pedagógica
1·-.'

:. e informativa e possibilita que os

� _ professores trabalhemo conteúdo em
sala de aula e para que a comunidade

, "
também conheça as espécies.

,
' Cada cartaz apresenta imagens

,': das 1Z árvores nativas e exóticasmais

.Ó:: utilizadas na arborização de ruas e

... praças da cidade, acompanhadas de
:
..

� informações como os nomes popular
',. e científico, aorigem, os frutos, as flores
<, e as características de cada espécie:
.

quaresmeira, ipê roxo, ipê amarelo,
.- ._ pau-brasil, extremosa, pau-de-ferro,

fícus, figueira, flamboyant, pata-de
vaca, sibipuruna e lígustro. Os

Crianças ajudam no plantio de três árvores no pátio da escola

cartazes serão entregues em todas as

unidades de ensino de Jaraguá doSul
e entidades, como Acijs, sindicatos,
clubes de serviços e esportivos, além
das prefeituras da região.

Segundo a educadora

ambiental, Josiane Trocatti, o cultivo
de pau-brasil acontece desde de
ZOO 1, com plantio nó Dia daÁrvore,
realizado pelos grupos da terceira

idade. Em ZOOZ foi aconteceu em

parceria com a comunidade pelos
jardins da cidade e este ano na escola
Ana Tõwe Nagel. A diretora
Heloíza Padilha Bottaro informou
que o assunto é trabalhado com todos
os 808 alunos, do jardim ao ensino

,

fundamental. "Temos a preocupação
em manter a harmonia entre a

criança e a natureza. Se não

educarmos os estudantes não

teremos vida saudável por muito
tempo", destaca.

''A.gora com a divulgação dos
cartazes as pessoas poderão conhecer
melhor o que temos na cidade e

conseqüentemente ajudar-nos na

preservação das árvores", declarou o
gerente de Meio Ambiente, Robin
Pasold.

"Mais Ação pela Infância" é o

'��]ema dos conselheiros tutelares
]ARAGUÁ DO SUL - Iniciou hoje

o VI Encontro Estadual dos
Conselhos Tutelares e Municipais
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no Centro Cultural.
O evento prossegue até Sexta
feira. Com o tema "NoMunicípio
a Garantia dos Direitos da

Criança e do Adolescente",
. profissionais da área discutem o

lema "Mais ação pela infância".
O encontro pretende reunir os

mais diversos setores para

implementar, aperfeiçoar e

avaliar a proteção integral das
crianças e adolescentes em todos
os municípios catarinenses.

/ Segunda a coordenadora

regional da Associação Ca
,!.
tarinense de Conselhos

.. e.' Tutelares na Amvali, Maria
'.

Dolores Schadeck, o trabalho do
r: conselheiro é um desafio
,<

constante na garantia dos
.r:�.

direitos juvenis. "A proteção à
',',

criança não deve ser atribuída
':»:

somente aos governos ou às
i'

escolas, A educação é dever dos
�b. . _

pars , que multas vezes nao

sabem impor' limites e não devem

;. -= transferir a tarefa aos outros",
: ;' defende.

.:.

Segnndo rompimento de adutora
em uma semana no centro de JS

<'

]ARAGUÁ DO SUL - O

rompimento da adutora na Rua
PresidenteEpitácio Pessoa, noCentro,
comprometeu o abastecimento de

águanas residências sem reservatório,
O vazamento foi constatado em

virtude do acúmulo de água que se

apresentava sobre o asfalto. Técnicos
do Samae (Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto)
precisaram fechar o registro da R3
(Reservatório 3, no Centro) e

realizaram a troca da luva isolante.
O serviço foi finalizado por volta do

meio-dia e o registro reaberto,No dia
19, foi registrado outro rompimento
de adutora, próximo à Ponte Abdon

. Batista, tambémnoCentro, e deixou
cinco bairros sem abastecimento de
água por cerca de 10 horas. Segundo
o diretor do Samae, Nelson
Klitzke, estas situações são

naturais, O vazamento aconteceu

sem motivo aparente. "Tanto as

novas como as antigas adutoras
podem romper, seja pela
trepidação, pelo desgaste, pressão,
entre outros motivos", explicou,

A presidente do Conselho
Tutelar de Jaraguá do Sul,
Rosângela Meyer, informou que
no encontro serão discutidas as

problemáticas e sugeridas propostas
de solução, "Queremos passar os

conhecimentos teóricos, para uma

ação prática:', define. Em Jaraguá
do Sul são atendidos emmédia 300
casos, Amaioria das reclamações
é de maus tratos, abandono,
negligência familiar e abuso sexuaL

PROGRAMAÇÃO - A
solenidade de abertura inicia hoje
às 8h45. Às 10 horas oMinistro de
Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, Patrus Ananias,
realiza a conferência "Mais ação
pela infância". Às 14 horas haverá

apresentação do diagnóstico
estadual da política municipal de
atendimento à infância e à

adolescência. Às 16 horas
acontece a apresentação das

experiências desenvolvidas nos

municípios, universidades e

demais iniciativas. Os repre
sentantes do município irão falar
do trabalho que está sendo
realizado no tratamento de

dependência química em

adolescentes. Segunda adutora a apresenta_r problemas em uma semana

A festa dos preços baixos

� ESCLARECIMENTO

Shows na praça adiados devido aomau tem
A superintendência de Cultura divulgou que as ativid

PO

previstas para o último final de semana, dias 23 e 24, na pades
Anqelo Piazera, foram adiadas, devido ao mau tempo, para �:ça
a ser divulgada oportunamente. A programação, entretanttadeverá permanecer a mesma: apresentações das ba dO,
Elfadarma, Ponto de Apoio, G-Xokee, Leftover Soup,The sn as

Epicentro,Tribo da Lua,Alta Rotação e Kanaã;brincadeiras eres,

as crianças; show de lançamento do segundo CD da can�ara,

F' I ora
Jaraguaense rancle e .

� SCHÜTZENFEST

Divulgação dos números
A Comissão Central Organizadora da 16a Schützenfe t
terminou o trabalho de fechamento dos números da fes:
com relação a público, chopp e refrigerante c�nsumidos

a

tiros disparados. O público da 16a edição da Festa do:
Atiradores atingiu a marca de 81.652 pessoas e foram
disparados 111.969 tiros nas modalidades oficiais (carabina
,22, seta e chumbinho). Foram consumidos 61.820 litros de
chopp Antarctica durante os 11 dias e o lançamento da
Schützenfest e 20.046 copos de refrigerantes da companhia
Ambev. Nas modalidades de tiro paralelo foram disparados
8.565 ti ros. O ba Ia nço de receitas e despesas deverá ficar
pronto dentro de cerca de três semanas.

� ACIAS

Jantar de confraternização
A Acias (Associação Comercial e Industrial de Schroeder) através
do Núcleo das Ind ústrias convida para o Jantar de confraternização
e entrega dos certificados para as empresas que implantaramo
"5 S':O jantar acontece amanhã, a partir das 19h45 no Clubede
Idosos do município. Na oportunidade as 10 empresas
participantesmostrarão os resultados alcançados com O programa,
O investimento é de RS 10,00 por participante não incluso a

bebida.

� PALESTRA

Divulgação do trabalho do CVV
o Centro de Valorização da Vida (CVV), que está instalando

posto em Jaraguá do Sul, e está recrutando pessoas
interessadas em participar como voluntários do centro,
contribuindo para ajudar pessoas que sofrem e que
necessitam de alguém para desabafar, através do telefone,
Trata-se de um movimento filantrópico, civil, sem fins

lucrativos, desvinculado de religiões e política, que tem como

objetivo a prevenção do suicídio e valorização da vida.Em

Jaraguá do Sul, no ano passado, aconteceram treze

acometimentos através de enforcamento, número muito

elevado, acreditando-se que tenha passado de cinqüenta,
somado as tentativas de tirar a vida. Para ser voluntário,
doando algumas horas semanais do seu tempo, para trabalhar
nos plantões, os telefones de contato são os 372-3391,370·
4021 e 370-807.6, Todos os voluntários passarão pOJ,um
treinamento, marcado para o dia 31 de outubro, no Shopping
Breithaupt.

� FESTIVAL 1 MINUTO

GpoExorganiza representantes deJaraguá doSul
Através do Grupo de Experimentação Cênica da Scar,Jaraguádo
Sul vai marcar presença em um dos mais importantes projetoS
mundiais de valorização da imagem como manifestação da a�e
e da mídia, Através da supervisão geral de Gilmar Morettl e

coordenação de Leonardo Marotte, o GpoEx está estimulandoos
participantes da Guerrilha Digital realizada em julho para quese
inscrevam no Festival1 Minuto, A data-limite para a entrega de

vídeos é 30 de outubro: Os interessados vão se reunir para troca

de idéias, formatação de vídeos e edição de imagens. Dois vídeoS

serão selecionados pelo GpoEx, enquanto os demais poderão;e
inscrever individualmente.lnteressadós em participar da seleçao

podem entrar em contato com Nelson Borchard, na SCAR, pelo
telefone (47) 370-6488. Cada realizador poderá inscrever.�o
máximo três trabalhos. Para cada trabalho deverá ser preenchida
uma ficha de inscrição. O custo da inscrição de cada trabalhoé de
RS 20,00 e para se inscrever no XI Festival Mundial do Minuto e

Brasília basta fazer o download da Ficha de Inscrição e enviar para
o e-maiI1minuto@uol.com.br.
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ESPORTIVAS
BERTO DE FUTSAL

� �/Franca e PostoCidade/Sales decidem títuloler
Informática/Franca Calçados e o Posto Cidade/Sales SeguroA IC.� m o título do Campeonato Aberto de Futsal em jogo marcadodeCl e

20h30 desta quinta-feira, no ginásio de esportes Arthur Muller.para a�ida preliminar da final, às 19h30, Baumann disputa o terceiroNa P�a competição contra a Latoaria e Pintura Aristides. Estes confrontoslugar
definidos nas semifinais realizadas no Arthur Muller, na noite daforam .

'I' segunda-feira, quando lero/Franca venceu Baumann de 5 x O e
u tlma .

d L
.

A' ldt Cidade/Sales fez 7 x 2 no time a atoana rístt es.pos o .

d
. - .

268 I35 jogos já realiza os, a competição registrou go s, o queCom
senta uma média de 7,6 por partida. O jogador Fábio Roberto

Mrep!e (Posto Cidade/Sales) lidera a artilharia do campeonato, com 12alca
I

'

id I F d
-

M
..

I dI O Aberto de Futsa e prornovt o pe a un açao uruopa e

�� �rtes, que premiará os quatro primeiros colocados com suínos

(1bOk9' 80kg, 60kg e 50kg) ,e troféus" mais me�alhas. aos �Ia�si�cados
até o terceiro lugar. Tambem havera troféus a equipe disciplina, ao
artilheiro e à defesa menos vazada.

MASSARANDUBA
Definidas as semifinais doMunicipal de Futsal
As semifinais do Campeonato Municipal de Futsal de Massaranduba

contecem neste sábado. Às 15h45 jogam 10 Braço/Jull e Dipil, Logoa

m seguida, entram em quadra Restaurante Zandoná e Glória. As finais

estão marcadas para o dia 6 de novembro, no mesmo horário das

�emifinais. As partidas acontecem no Ginásio Poliesportivo Alfredo

Jacobowski.

Il> ESTADUAL
Malweeempata em Itajaí
Em partida antecipada da penúltima rodada da terceira fase da Divisão
Especial do Campeonato Catarinense de Futsal, a Malwee empatou
em 2 a 2 com a equipe da Unlvall, em Itajaí. A última partida dos

jaraguaenses acontece nesta sexta-feira, às �Oh30, no ginásioWo�fgang
Weege, em Jaraguá do Sul. Para a partida contra o Colegial, de
Florianópolis, o técnico Marcos Moraes irá mesclar juvenis e os

profissionais que não atuaram nos últimos jogos.
Na partida em Itajaí, Malwee e Univali igualaram-se não só no placar,
mas nos erros e nos acertos. Chico abriu o placar para a equipe do
litoral aos 4'02" da primeira etapa. Xande empatou a 5'44" enquanto
que Diego pois a Univali na frente novamente 11 '14': O empate da
Malwee saiu no segundo tempo, aos 6'22" por intermédio de.Márcio.

Il> FIGUEIRENSE
Técnico tem tJúvidâ nomeio camp-o
A equipe do Figueirense, que viajou ontem para Curitiba, leva na

delegação 19 atletas e uma dúvida na definição da equipe que
enfrentará o Paraná Clube, pela 38a rodada do campeonato brasileiro
da primeira divisão, hoje às 20h30 no estádio do Pinheirão. Com a

ausência de Cléber e André Santos, suspensos pelo terceiro cartão
amarelo, o técnico Dorival Júnior definiu a equipe com Edson Bastos,
Paulo Sérgio,MárcioGoiano, Eloy eCésarPrates;Jeovânio,Carlos Alberto,

.
Galeano (ou Everton) e Bilú; Romualdo e Genílson. Completam a lista
de relacionados o goleiroGustavo, o zagueiroVinícius, osmeiasOliveira,
Nenê e Alex Gaúcho, e os atacantes Marlon e Rodriguinho.

� CRICIÚMA
Sandriainda nãodefiniu substituto deDouglas
Otécnico Lori Sandri vai definir hoje para definiro substituto de Douglas
no meio campo do Tigre para a partida contra o Corinthians, hoje no

Heriberto Hülse. O jogador que marcou o gol da vitória do Criciúma
sobre o Figueirense levou o terceiro cartão amarelo por ter
comemorado o gol no alambrado e com isso desfalca a equipe tricolor.
Quatro jogadores são os prováveis substitutos. Saulo,AlexGoiano, Rafael
e Laércio disputam a camisa dez. Ontem o treinador acompanhou, no
Centro de Treinamentos, o treino dos jogadores que não atuaram no

clássico. Os demais ficaram no Estádio Heriberto Hülse onde fizeram
um trabalho de desintoxicação. O atacante Vagner Carioca que sentiu
o tornozelo e foi vetado pelo departamentomédico, fica fora da partida
contra o Corinthians. Logo após o coletivo que define a equipe os

atletas entraram em concentração.

� AVAl
Jogadoresvoltam aos treinos
Depois da classificação antecipada para a fase final da Série B do
Brasileiro, os jogadores do Avaí receberam uma folga. Eles voltaram
para os treinamentos na manhã de ontem, quando se reapresentaram
no Estádio da Ressacada, para dar início aos preparativos visando o

�Itimo jogo do quadrangular semifinal contra o Náutico em Recife. O
Jogo, que vale a primeira posição do grupo B, acontece no próximo
sábado, às 16 horas, no Estádio dos Aflitos.
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ESPORTE/GERAL

FUTSAL

Ala Falcão começa a acertar

transferência para a Espanha
JULlMAR PIVATTO

� Contrato do craque
com a Malwee vai
até 31 de dezembro
do próximo ano

JARAGuA DO SUL - o ala da
Malwee e da seleção brasileira de

Futsal, Falcão, assinou um pré
contrato com o clube espanhol
Playas de Castellón. O contrato

seria para 2007, logo após as

dispu tas dos Jogos Pan

Americanos, que será realizado no
Rio de Janeiro. O atleta está em

Caxias do Sul, onde treina com a

seleção brasileira para o Mundial,
que acontece na China em

novembro.
O supervisor técnico da

Malwee, Kléber Rangel, disse que
não sabe da assinatura desse pré
contrato. O craque fica em

Jaraguá do Sul até 31 de dezembro
de 2005, onde já tem contrato

assinado. "Se o contrato é só pra
2007, esperamos que ele continue

aqui", disse Rangel.
O ala teve uma breve passagem

pela Espanha, quando defendeu o

ARQUIVO/ALEXANDRE BaGO

Falcão (12) está em Caxias do Sul (RS), onde treina com a seleção brasileira de Futsal

Cartagena, mas voltou ao Brasil por
problemas familiares. O jogador foi
o terceiro artilheiro da Liga
Nacional de 2004, marcando 23

gols, e também foi considerado o

melhor ala esquerda da
competição. Até o fechamento
dessa edição, a reportagem do
Jornal Correio do Povo não

Sem quatro jogadores, Adesc
vence apenas uma em Criciúma

Adesc precisa buscar a reabilitação em São Bento do Sul

SCHROEDER - Desfalcada de

quatro jogadores, todos contundidos,
a Adesc/Angerô/Gramever/Mime
conseguiu apenas uma vitória, no
último fun-de-semana, emCriciúma.
A equipe esteve disputando o turno
da 6a fase do Estadual de Futsal

Infanto-Juvenil e ocupa a terceira

colocação da chave. Foram duas
derrotas - 4x3 paraSão Bento do Sul
e 4xO para Criciúma, e a vitória de
2x 1 contraBalneárioCamboriú.

Comapenas trêspontosna tabela,
a equipe precisa buscar a vaga nos

dias 12 e 13 de novembro, no returno
que será disputado emSão Bento do
Sul. Para essa fase, a Adesc estará
com força total na busca de uma das
duas vagas para a semifinal. 'Acredito
que iremos reverter essa situação e

chegar entre os quatro melhores da

competição", disseo treinadorGlauco
Behrens.

No momento, a liderança está

com São Bento do Sul com nove

pontos, seguidodeCriciúma com seis,
Adesc com três e Balneário
Camboriú que não pontuou na

rodada. O time está em Joaçaba,
onde disputa a Copa Catarininha,
que envolve as sete melhores do
Estadomais oAtlântico, de Erechim
(RS).

Para essa competição, aAdesc
conta com três jogadores de
Blumenau para suprir a falta dos
três atletas que estão se

recuperando de lesão. Schroeder
está na chave A, junto com o

Atlântico, Chapecó e Salto Veloso.
No outro grupo estão Joaçaba,
Seara, Fraiburgo e São Miguel do
Oeste. "Estamos úsando os

jogadores reservas para que eles
peguem ritmo de jogo. Nessa fase
decisiva, precisamos que todos os

atletas estejam em condições de
jogo", comentou Behrens.

conseguiu entrar em contato com

o jogador, que treinava com a

seleção brasileira.
RENOVAÇÕES - O técnico

MarcosMoraes rrrtormou que todos
os jogadores e a Comissão Técnica

que atuam hoje na Malwee
renovaram seus contratos para a

temporada 2005. Quanto às

contratações, o treinador in
formou que o técnico Fernando
Ferreti irá fazer alguns contatos
no exterior para a vinda de dois
alas, um pivô e um goleiro. "Mas
também poderemos chamar
atletas que atuam no Brasil,
inclusive em Santa Catarina",
comentou.

Botafogo é absolvido e joga
contra o Cruzeiro em casa

RIO DE JANEIRO - O Botafogo
obteve efeito suspensivo do STJD
(Superior Tribunal de Justiça
Desportiva) e não vai perder o
mando de campo contra. o

Cruzeiro, sábado, em partida que

já estava transferida para a

cidade de Joinville. A decisão de
punir o clube havia sido tomada
pela 4ª Comissão Disciplinar do
tribunal, na sexta-feira, sob a

alegação de que o Botafogo não
tomara providências capazes de
prevenir a atitude de um

torcedor, que arremessou garrafa
cheia de água no gramado do
Caio Martins, durante partida
com o São Caetano, ern . 7 de
outubro.

De acordo com os auditores
da 4ª Comissão, o Botafogo errou
ao permitir a venda de garrafas
plásticas no Caio Mar tíns.
Deveria, segundo eles, seguir o
exemplo do Atlético (PR), que
só negocia bebidas em copos sem

tampa, na Arena da Baixada. A
garrafa não atingiu ninguém.
Mas motivou a denúncia,
oferecida pela Procuradoria do
STJD. Quem assinou o pedido
de efeito suspensivo foi o

presidente do tribunal, Luiz
Zveiter, torcedor do Botafogo.

Em documento emitido por
sua Assessoria de Imprensa,
Zveiter explicou que o Botafogo
reprimiU o torcedor, detido e

le�ado para a delegacia mais

próxima, onde houve registro de
boletim de ocorrência. O homem
também passou a ser processado
pelo Juizado Especial Criminal.
Na mesma sexta-feira, outros

• O presidente do STJD,
Luiz Zveiter, é torcedor do
Botafogo. Ele centrou sua

decisão na repressão das
autoridades presentes no

Caio Martins, na data do
incidente.

• O caso ainda vai ser

julgado pelo tribunal
pleno do STJD presidido
por Zveiter, e o Botafogo
poderá ter a pena de

'

perda de mando de

campo restabelecida.

três clubes sofreram punição de

perda de mando de campo:
Atlético (PR), Atlético (MG)
e Grêmio. Os dois Atléticos
entraram com pedido de efeito
suspensivo, negado por Zveiter.
O Grêmio foi punido porque
um torcedor arremessou um par
de tênis no gramado, no jogo
com o Fluminense, em 6 de
outubro, no Olímpico.
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·20/10·
Antonieli Merine
Renaldino Rahn
Giovani Venturi
Claudemir J. G. dos Santos J
Guido Barg
Jonas Deamthê
Claus Melcher
Ruth Z. Friedemann
Mauricio dos A. Júnior
Gerson M. de Oliveira ,

Everson Jagn
Dusnilda K. Schumacker

·21/10·
Anderson Nasato
Marli Rengel
Inaura Mattos
lido Wolf
Avenita Gessner
Zelinda Gneipel
Charles R. Gomes
Richardt Manhke
Jeane Schmidt

Valburges S. Piccoli
Vitória G. Schroeder
Ivo H. Júnior
Bruno Schimiguel
Clara Guths
Neuritânia W de A. Nagel
Silvino Forlim

Olga Saibert
Hilário Weber

·22110·
Ema Zanella
Dirceu L. Lenzi
Cenise O. Motta
Elias A. Raasch
Ana Krueger
Edemilson L. Baade
Luiz F. Franzner
Daniel A. Bartel
Lurian P. Gehrke
Vilma Morais

Dayse Ribeiro
Rosani Porath
Ivonete B. Kreu.tzfeld
Francis Zoz
ítalo c. Mayer
Viviane Verbinen
João V. dos Santos
Isabel K. Fagundes
Jair J. Maestri
Juliana Alquini
Hilario Scheuer
Jeferson L. Guths
Charlie Hilbert

·23/10·
Mirson Baumgartel
Henrique P. Loja Filho
Lino Dalpiaz
João M. de Mira
lIete Uller
Marineusa de Oliveira
Andressa Finta
Sueli Kannemberg
Ivo Laube
Valnir de Ávila Velho

·24/10·
Valério Deretti
Marisa Gerent
Olanda Lewerenz
Richardt Fabian
Carlos Fontanive
Ademir Pfiffer
José Boshammel
Aldolino Gonzaga
Evaristo Floriani
Gabriel Engelhardt
Rodrigo Siewerdt
Silvana P. de Lima
Jackson Meres

Ingrid Bridaroli
Alcido Nitzke

25/10·
Daria Emirisch
Catarina Lopes
Cíntia Friedemann
Alcebíades L, Bassani
Alberto Risso

F. Benkendorf

Efigênia Rengel
Luciane Scheidt
Letícia Siewerdt
Adilson Kath
Valdinei Aleluia
Emerson L. de Souza
Claudino Porath
Vilma Zimmermann
Maria R. Ferreira
Liliane Buettgen

·26/10·
Marlize Correia
Súsamar Blanch

Goulart
Cristiane S. Mayer
Walter Mayer
Roberto C. Kõhn
Maria Braier
Alire J. Tisse
Clovis Benner
Amilton Teixeira
Lucas Leal
Rosane Belegante
Anélia Méier
Maria Braier

·27/10·

Ignácio Muller
Viviane A. Lipinsky
André J. Volkmann
Alessandra L. Muller
Juarez Novaski
Renato Régis
Guilherme Hening
Valdir Straub

Felipe Müller
Denise Fuchter
Edemir Felippi

Grasieli Maas e Márcio Hackbarth
uniram-se aos laços do matrimônio no

último dia 16/10. A cerimônia religiosa foi na
Igreja Evangélica Luterana de Guaramirim e

os convidados foram recepcionados na

Sociedade Vierense. Felicidades!

QUARTA-FEIRA, 27 de outubro de 2004

Casaram no dia 16, Andréia Sueli e Sidnei César
na Igreja Luterana Cristo Bom Pastor a recepção fo;
na Sociedade Alvorada. Felicidades dos pais e irmãos

o competente
Coordenador do
Procon Roberto

Raposo de Oliveira
ao lado de sua esposa

Alcyaniversariou
dia19/10

Os recém casados Fábio

Pasqualine e Joice
Pauli Pasqualine
aproveitando a lua-de
mel em Fortaleza

Completou idade nova dia 26 Diogo
Savi Parabéns!

Vanessa

Wolodasczyk
completou 18 anos
dia 15. Parabéns dos

paísValfredo e Leonir,
e dos irmãs Andréia e

Viviane

Silvino Winter aniversariou em

outubro e participou da Schützenfest

Os professores do
Centro de Educação
de Jovens e Adultos -

CEJA - viajaram com a

CosmosTurismo para
Foz do Iguaçu, Paraguai
e Argentina, nos dias 14
a 17 de outubro,
acompanhados da
guia Célia Cassulli

A mãe Alexandra e os

avós Jair e Marlene,
'dacurtindo a festa oferecI

em comemoração ao
-

ániversário do Gatinho
000 Caio que completou-.

.

. 18/2aninhos no ultimo dia

10. Beijos da tia Adriana

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

Nadia Terezinha Voelz
colou grau em pedagogia no

último dia 22."Foram 4 anos
de muita luta, muito esforço

e dedicação." Felicidades dos
seus familiares

Chamas da Vingança.
14:30 - 17:30 - 20:30

Anaconda 2

17:00 - 19:00
2 A Dona da História

17:00 - 21:00

05o Espanta Tubarões
15:15 - 17:15

cShow de Vizinha
19:15 - 21:15

I
"
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Das váriash.0vidades,a grande'
maioria éde j(l'TI'lDol1tados, '

• C1A'SSIMAIS VEf<:::LJEos

Atletas jaraguaense carregaram o fogo em desfile pelas ruas do centro de Jaraguá do Sul

Desfile marca a passagem do

fogo simbólico dos Jasc/2004
Cerca de 400 pessoas participaram, namanhã de ontem, do desfile

que marcou a passagem do fogo simbólico dos 44° Jasc (logos
Abertos de Santa Catarina). Atletas e alunos representando os

cinco municípios da região saíram em frente à Secretaria

de Desenvolvimento Regional, na Rua Thufie Mahfud, com

destino à Praça Ângelo Piazera. No local, foram

homenageados os atletas que participaram dos Jogos
Escolares, realizados em Gaspar, em agosto. Os J asc
acontecem de 4 a 13 de novembro, nas cidades de Pomerode,
Timbó e lndaial, envolvendo 44 modalidades. - PAGINA 7

o procurador de jusd�a a� Paraná, c&límpiólie Sá Neto,
palesti\ou na 'ábel"tufoa dt!) M��Enconno. Es�;ad�al. dos
Conselhos .�uteJ,ar�s. �é;lis;,de�rnjl pes�q�i a�§istiram ao,

procurador, que veio em substituição .:10 Ministro de

Desenvolvíméhto' So�ial e Com6até à'P:ofuê, Patr'us
Ananias. Netofez um r�tr0Ees'so da Histónia da Educação»
e das �oHtjca�;<p�blic;,as at�!.,a criªção .gos éonseihos
Tutelares. ' • PAGINA 6

w
'

CARGAS, ENCOMENDAS E
DOCUMENTOS

NACIONAIS E INTE.RNACIONAIS

371 0363
,

Cassllli AdvogadosAssociados SIC
OAB I se 391/99

J'� •. www.marisolsa.com.br www.brasilaerocargo.com.br

..

TRANSiÇÃO

Conselho daAdministração
daWeg tem novo presidente
Eggon João da Silva deixa a presidência do Conselho de

Administração da Weg. No lugar, assume Nildemar

Secches, que integra o conselho desde 1997.

_ PAGINA 4

EDUCAÇÃO

. Sesi inaugura laboratório de

Informática para estudantes
- PAGINA 5

ETAPA

Programa de Alimentos Seguros
concluiu ontem primeiromódulo

- PAGINA 5

Vendedores
ambulantes

receberam

orientações
sobre

empreendedorismo 1''"--;7;;;;.:i.">ilJ;iff!.'

• Cotação U$$ Compra Venda
"vi

Comercial 2,8577 2,8585
Paralelo 30000 3,1000
Turismo 2,8200 2,9200

• Cotação Euro Compra Venda
'él.

3,6252 3,6439

�.CUB R$: 807,56 (o.\Jtul:>.ro) i.

;!nçl.icE!,s," Pontos oscllaçãc

Bovespa 23.170 1,41 % ..
,--------

Dow Jones 10.002 1,15% ..

Nasdaq 1,969 2,14% ..

• Poupança (%) 0,6339

www.uu a s r o d as i c o rn

Unimedlft
Unímed. Seu Plano, Sua Vida

3702200
www.unimed.com.br
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I QUINTA-FEIRA, 28 de outubro de 2004

não satisfazem o distinto

público, espera-se ações
concretas e respeito ao

contribuinte que banca
todas as farras. Precisa-se
também evitar os truques
extremos, ainda que bem
intencionados, mas que são

apenas propostas para

entupir prateleiras das

repartições públicas e fazer
média com a sociedade.

Todavia, para que o

futuro prefeito faça
realmente o dever de casa,

vai precisar cumprir a

promessa de fazer uma

auditoria fiscal e adminis
trativa na Prefeitura. Aliás,
se permite a sugestão,
poderá contratar auditores
da Controladoria-Geral da
União, é a garantia de

isenção e profissionalismo.
Depois deve Comprometer
se com o trabalho sério de

segunda a sexta-feira e com

o . fim das mordomias e do

nepotismo.

II
I

OPINIAO

D r de casa
Antes que qualquer LIma

'das partes reivindique pari)
si os louros da iniciativa e

as glórias pelo bom rela
cionamento entre as

equipes de transição e a do
- .atual governo de Jaraguá do
Sul, é preciso lembrar que
os encontros, além de

, necessários, nada mais são
'do que obrigação daqueles

- que, em palanque" prome
teram trabalhar em favor do

município. Os que vão

entrar precisam saber o que
receberão como herança
administrativa e os que
sairão têm o dever ele
informar os futuros gover
nantes sobre a real situação
da Prefeitura, É praxe,

compromisso, e não
,

,�,benevolência.
Aliás, na maioria dos

municípios brasileiros as

reuniões entre as equipes do
futuro governo e do atual
existem. É a oportunidade
para conhecer previamente

os meandros do poder e para
tomar pé da administração
que se vai assumir. Por

enquanto, oficialmente,
nem o governo tampouco a

equipe de transição fez

qualquer discurso acerca do
"ineditismo" e das "provi
dências" que estão sendo
tomadas para governar bem
a cidade. Todavia" tem

completamente desneces
sários. Por outro lado, é

preciso colocar o dedo na

ferida, apontar e propor
alternativas às mazelas
crônicas, às distorções e ao

encastelamento do poder,
exigidas pela democracia

participativa, ou como

prefere o prefeito eleito,
pela humanização. O que

lIl- O que não se permite é o jogo de faz-de-:
conta apenas para-cumprir o ritual da transi

ção política-administrativa para eleitor ver

alguns membros da equipe
de transição já se sentindo
celebridade em asilo de
velhinhos, em festa de final
do ano, fazendo a caridade
necessária.

O importante, no en

tanto, é que as reuniões

sejam marcadas pela respon
sabilidade, pela seriedade,
e pelo compromisso para com
a comunidade. Palavrórios
ocos e gesticulações são

não se permite é o jogo de
faz-de-conta apenas para

cumprir o ritual da transi

ção política-administrativa
para eleitor ver.

Além de seriedade' e

responsabilidade, a futura

administração municipal
precisará de muita

criatividade para tentar

reverter o quadro e resgatar
a confiança da população.
Promessas de reformas já

"Por enquanto, estamos preocupados com o diagnóstico das secretarias. Somente depois
dos relatórios das equipes e que vamos iniciar a discussão em torno de possíveis nomes"

• Ruy Lessmann, presidente do Diretório do PDT de Jaraguá do Sul e membro da equipe de transição do governo Moacir Bertoldi (PL),
reforçando as declarações sobre possíveis integrantes da futura administração municipal

Mundo I Pessoas & Fatos I
lIl- JAPAO

Menino é salvo depois
de 4 dias soterrado
Num surpreendente}esgate mostrado ao vivo

pela televisão, um menino de dois anos foi
salvo com vida ontem depois de ter passado

-, quatro dias soterrado por causa dos diversos
• I ; ,terremotos que atingiram o Japão no fim de

,_semana. As equipes de resgate também
retiraram dos escombros a mãe de Vuta

. Minagawa, Takako, 39 anos, que não resistiu
,

-aos ferimentos e morreu pouco depois de ser
,

socorrida. A pequena Mayu, três anos, irmã de
-

Vuta,ainda está soterrada e não se sabe qual a
condição de saúde. O carro da família

- �
Minagawa foi atingido no sábado por rochas e
terras que deslizaram de um barranco. (AE)

_' lIl- ESPANHA

AI denunciam abusos
de presos pelos EUA
OS Estados Unidos condenam publicamente
os abusos de prisioneiros em outros países
mas os têm cometido em sua guerra contra o

terrorismo, denunciou ontem a AI (Anistia
Internacional). A organização de defesa dos
direitos humanos pediu ao presidente George
W. Bush e ào democrata John Kerry para se

comprometerem, quem ganhe a eleição da
semana que vem, a aceitar uma investigação

_ independente com a participação de

estrangeiros dos abusos de prisioneiros no

Afeganistão, Baia de Guantánamo, Cuba, e na
prisão Abu Ghraib, no Iraque. (AE)

lIl- PORTO RICO

PresosdeGuantánamo

exigem indenização
Quatro prisioneiros da base naval estadunidense
deGuantánamo, em Cuba, apresentaram ontem

a primeira ação por danos contra os Estados
Unidos porabusos supostamente sofridosdurante
a estadia na prisão. A demanda judicial foi
apresentada pelo Centro de Direitos
Constitucionais e pela firma de advocacia Baach,
Robinson e Lewis, deWashington, em nome dos
britânicosShafiq Rasul, 26 anos,Asiflqbal eRhuhel
Ahmed, 22, e Kamal AI-Harith, 37, libertados em
março. Cada um pede indenização de US$ 10
milhões. Os quatro apresentaram a ação em um

tribunal deWashington. (AE)

lIl- RÚSSIA

Parlamento aprova
Protocolo de Kyoto
A câmara alta do Parlamento russo ·ratificou
ontem o Protocolo de Kyoto, abrindo caminho
para o último passo para a adesão do país ao
tratado ambiental e para a conseqüente
implementação do acordo internacional para
cortar as emissões de gases causadores do
efeito estufa.
O Conselho da Federação aprovou a

adesão da Rússia ao protocolo por 139
votos a favor, um contra e uma abstenção.
A rápida votação ocorre uma semana

depois de a Duma, câmara baixa do
Parlamento russo, ter ratificado o acordo
ambiental. (AE)

IIl-IRAQUE

Alto diplomata do país
é assasslnado a tiros
Um alto diplomata do Ministério do Exterior

iraquiano, antigo embaixador nos Emirados
Árabes Unidos foi morto ontem numa

aparente tentativa de seqüestro.Qusai Mahdi
Saleh seguia para a casa, no Norte de Bagdá,
quando quatro homens pararam o veículo e

tentaram arrancá-lo do carro. Saleh resistiu e

os homens atiraram contra ele, que teve morte
instantânea. Segundo vice-chanceler Labeed
Abbawí, a ação foi promovida por criminosos
comuns, mas o Exército Islâmico no Iraque
assumiu responsabilidade pelo assassinato
num comunicado à tevê arabe AI-Jazira. (AE)

lIl- EUA

Bush tenta esconcer

aquecimento global
o governoGeorgeW.Bush está tentando abafar
evidências científicas dos perigos representados
pelo aquecimento global por meio de um

esforço concentrado para manter o público
desinformado, denunciou um cientista da Nasa.
"Em mais de três décadas de serviços prestados
ao governo, nunca vi tamanho grau de controle
e filtração das informações que vão dos
cientistas para o público como ocorre hoje':
alertou James E. Hansen durante uma palestra
na Universidade de Iowa.
Hansen é diretor do Instituto. Goddard de
Estudos Espaciais da Nasa, com sede em Nova

Vork.(AE)
.
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SUA OPINIÃO

Por uma, Casan eficiente,
)

não privatizada

_ CORREIODO POVO
Diretora/Presidcnie: YvonneAlice Schmõckel
Diretor editorial/udrninístrutivo: Francisco Alves

DioneiWalter da Silva*

Durante um ano emeio a Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) que investigou o passivo trabalhista da Casan, que tive a

honra de presidir na Assembléia Legislativa de Santa Catarina
debruçou-se sobre uma infindável quantidade de documentos:
Reunimos provas incontestes sobre as mais variadas
irregularidades que contribuíram para o gigantesco volume de
ações trabalhistas de que a .Companhia é alvo e que
comprometem sua saúde financeira. É preciso salientar que,
desde o início dos trabalhos, mantivemos uma preocupação
clara de evitar que essa CPI fosse usada como justificativa para
a privatização da empresa.

Água e saneamento são questões tão sérias que deveriam
ser tratadas como prioridade de Estado. Não podem ficar à
mercê dos interesses da 'iniciativa privada, que só se interessa

pelas fatias lucrativas do mercado, a exemplo do que ocorreu

na telefonia celular, que ainda não chegou aos municípios mas

afastados do Estado porque o interior tende a ser um mercado

pouco lucrativo para as empresas do setor. Esse caminho deve
ser evitado no setor de água e saneamento.

A Casan tem perdido a concessão dos serviços em muitos
.

municípios. Esses casos precisam ser estudados isoladamente e

não foram objeto da CPI que presidimos. O que ficou evidente
é que, em função dos muitos problemas administrativos e

financeiros, a Casan de fato não se apresenta como uma

alternativa eficiente e competitiva no setor. Basta observar que
nos últimos 11 anos a empresa teve apenas dois balanços
positivos.

Como diz o relatório final que a CPI da Casan aprovou no

dia 21 de outubro, ''A excessiva rotatividade e a falta de

profissionalização da diretoria da empresa têm proporcionado
campo fértil para desmandos administrativos que, se não são

estimulados, também não são coibidos pela estrutura

hierárquica da empresa". Da série de conclusõês e

recomendações que estaCPI reuniu e encaminhou às i.i1stâncias

competentes, talvez a mais importante seja a necessidade
urgente de implantar na companhia uma gestão profissional e
moderna, promovendo o enxugamento de custos e uma

completa reestruturação das áreas administrativa, financeira,
contábil e jurídica.

ACasan tem sido alvo, ao longo dos anos, de pessoas mal

intencionadas, que não prezam pela saúde financeira da

empresa. Só isso pode explicar o número descabido de ações
trabalhistas. As ações atualmente em andamento, muitas em

fase de execução, contemplam valores que podem oscilar entre

R$ 20 milhões e mais de R$ 50 milhões, a depender do sucesSO

da defesa jurídica da empresa. Na imensa maioria dos casoS, a

Casan não deve nada. Em geral, as ações trabalhistas são

fomentadas por um Plano de Cargos e Salários irregular, e a

empresa é defendida por uma assessoria jurídica negligente.
Temos exemplos concretos de que o setor de saneamento pode
e deve ser lucrativo. A paranaense Sanepar, tal como a Ca:ao,
é uma empresa mista em que o Estado é o acionista majoritano.
Mas a Sanepar ê uma empresa lucrativa, que apresentoU
rentabilidade de R$144,5 milhões em 2003, e o Paraná ostenta

índices de saneamento básicomuitomelhores que os de Santa

Catarina. Prova de que a Casan precisa ser saneada para q�e
volte a ter capacidade de investir, nesse que é um setor tao

carente em nosso Estado.

* Dionei Walter da Silva é deputado estadual pelo pT
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MOSA ICO �MauríliO deCarvalho------�------------------------------,

�Mulher�candidatura
A mais nova especulação em torno das

eleições parlamentare� de 200� apo�ta
ra a candidatura da vice-prefeita eleita,

��semeire Vasel (PTB), à Ass,e�bléia
Legislativa. Nas rodas politicas, a

especulação tem como ar?umento: a

aposta na �oa ir::agem d� vice nas�çoes
da adminlstraçao Moam Bertoldi (PL),

que podem afiançar a candidatura.

Os especuladores acreditam que a

candidatura pode, inclusive, servir de
termômetro para o governo. Além do

mais, não tem nada a perder. Se não se

eleger volta ao governo.

QUINTA-FEIRA, 28 de outubro de 2004

o prefeito Irineu Pasold (PSDB) enviou,
na tarde de ontem, à Câmara de

Vereadores, para análise, proposta de

criação do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher - órgão colegiado,
de caráter permanente e composição
paritária entre governo e sociedade civil.
A sugestão para a criação do Conselho

Municipal foi apresentada, no final do
ano passado, pelo vereador Zé Padre
(PT), mas a matéria é de iniciativa
exclusiva do Executivo. O texto final
do projeto deve estar concluído na

próxima semana.

�Raio-X
A equipe de transição do futuro governo
será dividida em grupos de três ou

quatro pessoas para avaliar cada uma

das secretarias municipais. Cada grupo
fará um diagnóstico da respectiva pasta
e elaborará um relatório ao Conselho
Político e Administrativo, composto
pelos presidentes dos quatro partidos
da coligação mais o prefeito eleito,
Moacir Bertoldi (PL), a vice, Rosemeire
Vasel (PTB), e outros "técnicos':
De posse dos relatórios, a equipe
definirá as diretrizes e as ações da
futura administração.

�Esquema
Matéria publicada no site da Rádio
Rural, de Concórdia, já dá como certa a

partida do quadrangular final da Série
B1 entre Concórdia e Brusque.
Acontece que, caso o Juvêntus de

Jaraguá do Sul perca o returno.:o
adversário do time do Oeste será-o

Figueirense B.

Ou esqueceram de avisar o Concórdia
ou será que existe algum esquema para
favorecer o time do filho do presidente
da Federação Catarinense de Futebol,
Delfim de Pádua Peixoto, e levá-lo para
disputar o quadrangular final?

POLíTICA I � I

� "Bendlto fruto"
A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou,
em primeiro turno, a proposta do
vereador Eugênio Garcia (PSDB) que
reconhece de utilidade pública o Grupo
de Estudo e Apoio à Adoção "Bendito
fruto': A segunda e definitiva votação
acontece hoje, depois o processo segue
para a sanção do prefeito Irineu Pasold

(PSDB).
O grupo é uma entidade, sem fins

lucrativos, que incentiva a adoção,
orienta e apóia os pais adotivos sobre'
os aspectos legais, psicológicos e sociais

que envolvem a adoção de filhos.

. Governo pode adotar novo
iA

modelo para programas sociais
BRASÍllA - o governo federal

quer que as famílias mais pobres
possam ser atendidas em centros de

referência municipais quando
quiserem se beneficiar de progran:as
assistenciais. O anúncio foi feito na

manhã de ontem pela secretária

nacional de Assistência Social,
MárciaHelena Lopes, em seminário

realizado pela Comissão de

Seguridade Social e Família. O

SistemaÚnico deAssistência Social,
ummodelo semelhante ao SUS na

áreadeSaúde, está sendo implantado
ejácontacom899 centrosmunicipais,
segundo a secretária.
A idéia é reunir todos os serviços

aslistenciaispúblicos e privados nesses
centros, ou seja, desde programas de
assistência ao idoso até o

encaminhamento para o bolsa
família.OGoverno, no entanto, não
trabalha com prazos fixos para a

implantaçãodo sistemaem todooPaís.
'?\ implantaçãodo sistema, assimcomo

foi com o SUS, é um processo que

daqui a dez anos nós vamos estar

ampliando, melhorando e

aperfeiçoando", disseMárcia.
O representante do Conselho

Nacional de Assistência Social,
Carlos Ajur, defendeu a

normatização da contrapartida por
parte dos que participam de

programas sociais, como o Bolsa
Família. Essa normatização, segundo
ele, permitirá um controle maior

desses programas. Carlos Ajur
assinalou que os conselhos nacionais
de AssistênciaSocial devem cumprir
o papel de controle social na base, ou
seja, nosmunicípios. Ele avalia que,
nessa nova fase de elaboração do
PlanoNacional deAssistência Social,
é muito importante a eficácia dos
entes federados.

'

umacasa

com 1 carros"
n ragem!

{J,

PRAZO

Justiça fará plantão para
receber prestação de contas'

FABIANE RIBAS

....Todos os candidatos
têm ainda cinco
dias para entregar
os relatórios

JARAGUÁ DO SUL - Todos os

candidatos, eleitos ou não, e os

comitês financeiros dos partidos
políticos têm ainda cinco dias para
prestar coritas da arrecadação e

.dos gastos realizados durante a

campanha eleitoral de 2004. O

prazo final para a entrega do
documento relativo ao primeiro
turno termina no dia 2 novembro,

.

conforme informações são do TSE

(Tribunal Superior Eleitoral). A
obrigatoriedade inclui os

candidatos que desistiram da

candidatura, os que tiveram o

registro indeferido pela Justiça
Eleitoral e até mesmo o candidato
falecido - neste caso a

responsabilidade é do
administrador financeiro da

campanha ou do partido político.
O candidato que não prestar
contas à Justiça Eleitoral ficará

impedido de receber a certidão de

quitação eleitoral e não poderá
participar das próximas eleições.
Para prestar contas, basta acessar

os sites do TSE ou dos tribunais

regionais eleitorais (TREs), clicar
em "Eleições" e depois em

"sistemas eleitorais". O

procedimento abrirá o sistema

Kramer informa que os candidatos que não prestarem conta não serão diplomados
desenvolvido pela Justiça Eleitoral que serão entregues à Justiça ELEIÇÕES - O Cartório
e disponibilizará a confecção Eleitoral. Eleitoral irá dispor de duas urnas
informatizada da prestação de Até ontem à tarde, apenas três eletrônicas para as pessoas 'que
contas. Depois de registrar as candidatos a vereador não eleitos, estiverem em Jaraguá do Sul e

informações sobre arrecadações e de Jaraguá do Sul, haviam tiverem de justificar o voto no

gastos feitos na campanha eleitoral, efetuado à prestação de contas. "A segundo turno das eleições
o sistema gera automaticamente as maioria costuma deixar para a municipais. Os eleitores podem
informações das contas em meio última hora. Por isso, vamos estar votar das 8 às 17 horas. Em Corupá,
magnético (disquete), os relatórios de plantão no feriado do dia 2 a urna estará no posto de
e os demonstrativos (formulários novembro para receber a atendimento da Justiça Eleitoral,
preenchidos pelo próprio programa) documentação", informa. no prédio da Delegacia Civil. :

Projetos de preservação à natureza terão continuidade em 2005
CORUPÁ - o prefeito eleito

Conrado Müller (PP), assim como

os demais que venceram as

eleições .

deste ano, está

participando de um curso no Rio
Grande do Sul, que encerra

amanhã. Apesar de' ainda não

estar 100% inteirado dos projetos e

convênios da atual administração,
Müller garante que' dará
continuidade às atividades que
tê� contribuído com o

desenvolvimento da cidade, em
todas as áreas. Para fomentar o

turismo, o prefeito eleito assegurou
que uma equipe capacitada estará
trabalhando em projetos que visam
desenvolver o setor, bem como

preservar o meio ambiente e a

riqueza natural da região.

Firmar parcerias com a

iniciativa privada é uma das
alternativas para viabilizar a

aplicação de alguns trabalhos. A
Lunelli Industria Têxtil, por
exemplo, desenvolve em parceria
com a Prefeitura projetos voltados
à preservação ambiental, desde
2002. O trabalho "Preservar é

amar" está na terceira edição,
envolvendo aproximadamente seis

mil estudantes do ensino

fundamental, de escolas

municipais e estaduais. Os alunos
recebem cartilhas educativas,
visitam a empresa para conhecer o
fluxo de produção, a estação de
tratamento de efluentes, além de
conhecerem o trabalho de

recuperação das margens do Rio

Itapocu.
Este ano, a empresa e a

Prefeitura estão desenvolvendo

projeto para incentivar a coleta
seletiva. Alunos de 8ª séries

criaram a logomarca da campanha,
que será estampada nos materiais
de divulgação, como sacolas,
outdoors, entre outros.

RECONHECIMENTO -

Há três anos a empresa tem

recebido prêmios pelo trabalho
voltado à preservação do meio

ambiente. O trabalho de

recuperação da margem do rio foi
reconhecido pela Editora

Expressão, que entregou prêmio à

Lunelli, que inscreveu projeto na
categoria recuperação de área

degrada.

• Este ano, a prefeitura, em
parceria com a Lunelli,
recebeu prêmio "Expressão
de Ecologia'; na categoria
Educação Ambiental, pelo
desenvolvimento do

projeto "Preservar é amar':

• Em 2003, a Lunelli
recebeu reconhecimento
da CNI/FIESC, que
entregou prêmio à

empresa também pelo
projeto "Preservar é amar':
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Secches substitui Eggon no

Conselho de Administração
MA�IA HELENA DE MORAES

....Fundador do Grupo
Weg deixa a

presidência por ter

atinqldo a idade
limite de 75 anos

: }ARAGUÁ00 SUL - o empresário
Eggon João da Silva deixou a

presidência do Conselho de

Administração do GrupoWeg esta

sen::ana, Eggon representa o "E" da
Weg e deixa a presidência da empresa
que ajudou a fundar em

cumprimento ao estatuto do grupo,
que limita em 75 anos a idade
mâxnnaparaos conselheiros,Onovo

presidente é Nildemar Secches,
engenheiromecânico e presidente da
Perdigão, integrante do conselho
desde 1997, Também é conselheiro
deAdministração daUltrapar, já foi
diretordoBNDES e doGrupo Iochpe
-,--Maxion, Eggon continua na Weg
Participações, daempresa controlada
pelas três famílias de fundadores e

que detém 96,95% do capital
votante daWeg S,ª

: AviúvadeGeraldoWeminghaus
(um dos fundadores daWeg), Lilia
Werninghaus, também deixou o

Conselho, que assumiu em 1998

depois damorte domarido, O outro

fup-dador da empresa, Werner

Gerd Baumer(E), Edson Vaz Musa, DietherWernighaus, Nildemar Secches, Márcia da Silva Petry eWernerVoigt

Ricardo Voigt, permanece no

Conselho até setembro do ano que

vem, quando completa 75 anos de
idade, A advogada Márcia da Silva

Petry, filha de Eggon João da Silva

ocupa o lugar do pai no Conselho,
enquanto o engenheiro Diether

Weminghaus ocupa o lugar que era

do Lílian, Os dois já participavam das
reuniões doConselhohá quatro anos,
como trainees.

Na avaliação do diretor

presidente daWeg, Décio da Silva, a
mudança do Conselho está

acontecendo em uma boa hora,
ressaltando que a transição foi
administrada de forma cautelosa,
Décio da Silva enfatiza que o novo

presidente tem o apoio e a confiança
dadiretoria e dos outros conselheiros,
Parao novo presidente doConselho,
o diferencial daWeg é a paixão dos

Horário do comércio em dezembro

Atâmara de Dirigentes Lojistas anunciou ontem o horário de funcionamento do comércio para a época
d� Natal, De acordo com a sugestão, que foi aprovada pelo Sindicato Patronal, o harãrio deverá ser o

seguinte:
Diãs 1 a 3/12 - horário normal;
Dia 4/12 (sábado), até às 17 horas.
Dia 5/12 (domingo) das 15 h às 19 horas
Na semana de 6 a 10/12 - até às 20 horas
Di.a 11/12 (sábado) - até às 17 horas

Dfa 12/12 (domingo) - das 15h às 19 horas

Na semana de 13 a 17/12 - até às 21 horas

Dia 18/12 (sábado) - até às 17 horas

Dia 19/12 (domingo) - das 15h às 19 horas

Na semana de 20 a 23/12 - até às 21 horas

ma 24/12 - até às 13 horas
Dia 25 e 26/12 (sábado)- comércio fechado
De 27 a 30/12 - horário normal
No dia 31 - até às 13 horas

RAPHAEL GÜNTHER

1 � 2 de janeiro - o comércio estará fechado

Dla 3 de janeiro - horário normal,

Os supermercados e o shopping não seguem o horário do comércio da Câmara de Dirigentes Lojistas

Horário natalino foi anunciado ontem, na reunião da CDL

INFORME CP I
,

'.... RECUPERAÇÃO
Emprego em alta
A taxa de desemprego no país voltou a registrar
'retração no mês passado e o rendimento dos
: trabalhadores mostrou recuperação. Segundo
dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia

.
e Estatística) a taxa de desocupação ficou em

'10,9% no mês passado. Em agosto, o

desemprego representou 11,4% e em setembro

de 2003 a taxa estava em 12,9%. O IBGE

destacou ainda que, também em relação a

setembro de 2003, o número de desocupados
caiu 14,8%, enquanto a população ocupada
cresceu 3,6% e a população em idade ativa

aumentou 1,9%, A proporção de ocupados em

relação ativa atingiu seu maior nível (51,5%)
desde março de 2002.

.... AVANÇOS
Brasil cumpremetas
o Brasil é o único entre os 191 países
signatários da Declaração do Milênio, aprovada
ecas Nações Unidas em setembro de 2002,
que conseguiu avanços em todos os oito

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
que prevêem melhorias econômicas e sociais

até 2015, especialmente nos países em

desenvolvimento. Até o final do ano o

presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai

apresentar, na ONU, os resultados do país,
obtidos segundo quatro estratégias de atuação,
que incluem a divulgação de um Relatório

Nacional. a elaboração do Projeto Milênio, a

criação de uma Campanha Nacional de Massa

e um conjunto de Projetos de Voluntariado.

colaboradores em relação à empresa,
AWeg obteve um lucro líquido

consolidado até 30 de setembro deste
ano de R$ 307,7 milhões, o que

representa um acréscimo de 38,4%
em relação aomesmo período do ano
passado.

QUINTA-FEIRA, 28 de outubro de 2004 C1'n9iJHt"Ht'q,,,_

o diretor-administrativo do Correio do Povo, Francisco Alves I 9
participou na segunda-feira da reunião da Acijs, quando falou ao;
empresários sobre as metas da diretoria do CP para os próximos anos e

fez um relato sobre a história do Jornal, que completou 85 anos em
maio deste ano.

------ - - - --

LOTERIAS
�-- �

Megasena Quina
concurso: 61 O

25 - 30 - 43

45-47-49

concurso: 1367
23 - 37 - S6

71 -77

concurso: 464

06 - 08 - 15 - 21 - 26 - 39 - 40 - 41

53 - 54 57 - 59 - 63 - 65 - 70 - 73
76 - 81 - 88 - 92

concurso: 03879
1 ° Premio: 72.055

2° Premio: 54.428

3° Premio: 73.188
4° Premio: 49.590

5° Premio: 68.402

Você também pode tirar
estes projetos do papel.
Vamos juntos combater
a sonegação.
o ICMS -Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços - vem incluído no preço
dos produtos e serviços que você compra.

E com ele, o Governo pode investir em

saneamento básico, educação, segurança e

tantos outros benefícios que.nada mais são do .. ,

que um direito do contribuinte. Mas para garantir
o dinheiro do ICMS, o Governo só tem um

instrumento de fiscalização: a nota fiscal. Peça
sempre a nota ou o cupom fiscal, é seu direito.

Faça seu papel, peça nota Iisclll.

Secretaria de
Estado da Fazenda
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�ndedores annbtÜantes

concluem módulo do alimentos
jA)\AGUÁ DO SUL - Vendedores

b 1 ntes de alimentos do
3nl u a

I
'

, 'pio conc urram ontem o

nlunlCl d PA
, íro módulo o S-

Pnme1
Ambulantes (Programa de Ali-

Seguros), realizado pelo
mentoS " '

b (Serviço de ApOlO as MICro
Se rae

Penas Empresas de Santa
e equ

Catarina) e Senac (Serviço

N danaI de Aprendizagem Ca
l a

, 1) com apoio da Vigilânciamercla ,

Sanitária. .
.

Nessa primeua etapa, ln-

ritulada "Saber Empreender",
os 19

participantes receberam
orienta

� 'ões para despertar o espírito
, :mpreendedor, permitindo, o
crescimento pessoal e o melhor

conhecimento das suas car

acterísticas empreendedoras, a

artir da vivência do dia-a-dia de
p ,. O' d
um pequeno negocio.

nenta os

pelo consultor do Sebrae,
Audilau

Machado, eles realizaram tarefas

em grupoS, exercícios, assistiram a

vídeos relacionados ao tema e

desenvolveram um plano de

negócio, apresentado na tarde de

ontem. "Eles foram estimulados a

abrir uma empresa fictícia, saíram

paravender e depois, apresentaram
os resultados: números de vendas,
valores e faturamento", explica o

consultor do Sebrae, Jerônimo
Finta.

Finta lembra que o primeiro
módulo é essencial para os

vendedores ambulantes, amaioria
pessoas que perderam ou emprego
ou que resolveram abrir um negócio
sem ter noção mínima de

empreendedorismo. "Estamos
dando embasamento sobre como
administrar o dinheiro e sobre a

manipulação e armazenamento dos

alimentos, para que se torne

seguro", acrescenta.
Foi por isso que o vendedor

ambulante, Dorvalino Negherbon,
resolveu participar do programa,

onde, segundo ele, aprendeu a

conduzir a parte financeira de seu

pequeno negócio. "Vai contribuir
para me organizar, melhorar os

preços e os custos", analisa

Negherbon, que iniciou este ano a

comercialização de cachorro

quente há menos de um ano no

Bairro São Luiz.
No segundo módulo, o PAS

Ambulantes vai abordar as práticas
de higiene recomendadas para o

manuseio de alimentos, visando a

obtenção de produtos seguros.
Além das aulas de 4 a 12 de

novembro, no mesmo período os

participantes terão acompanha
mento de nutricionista e profis
sionais da Vigilância Sanitária em
seus estabelecimentos comerciais.

RAPHAEL GÜNTHER

Negherbon resolveu participar pela necessidade de "ampliar negócio"

Alunos Maristas do Ensino Médio

realizaram viagem de estudos

Osalunos dos primeiros anos do EnsinoMédio doColégioMarista
São Luís realizaram no mês de outubro sua viagem de Estudos

para Viamão e Porto Alegre.
Aovisitaro Museu de Ciência eTecnologia da PUC-RS,onde
encontram-se mais de 700

experimentos interativos, os
alunos Puderam participar
de experiências ligadas às
grandes descobertas da

1'.

GERAL

ENSINO

Programa de Educação do Sesi

passa a contar com Informática
CAROLINA TOMASELLI

....Jovens e adultos

Iniciaram, dia 20,
aulas de artes no

laboratório digital

}ARAGUÁ DO SUL - Jovens e

adultos trabalhadores das indústrias
da região que participam do

Programa Sesi Educação do
Trabalhador passam a contar com

aulas de Informática no laboratório
de inclusão digital, inaugurado terça
feira, na unidade do Sesi.

Inicialmente, os 400 estudantes
trabalhadores têm duas horas
semanais de aula - que começaram
no último dia 20 - na disciplina de

artes, com acompanhamento de um
professorhabilitado em artes e com

conhecimentos em informática. A

proposta é extracurricular,mas todos
os alunos aderiram às aulas, segundo
o supervisor educacional, Armando
Cipriani, responsável pela
implantação do ProgramaEducação
do Trabalhador no município, em
1999. ''Amaioria dos alunos nunca
teve acesso a essa tecnologia e agora

elesvão utilizar essa ferramenta para
buscar novos conhecimentos",
afirma, informando que os alunos
receberão certificação em artes após
12 encontros.

Cipriani explica que a intenção
era que o laboratório fosse itinerante,
deslocando as aulas para as indústrias

parceirasnoProgramaEducação do
Trabalhador, mas em função das

dificuldades de locais adequados
nessas indústrias, foi instaladona sede
do Sesi. ''Assim poderemos utilizar
pormais tempopor todas asempresas

Laboratório de informática inaugurado terça-feira atende alunos do Programa Educação do Trabalhador :"

e abrangendo maior número de

alunos", acrescenta.
O objetivodoprojetode inclusão

digital é oferecer à indústria

catarinense uma oportunidade de

qualificação de seus trabalhadoresno
uso das novas tecnologias da

informação e comunicação, para
agregar valor à educação básica
oferecida no Programa Educação do
Trabalhador. "E o aluno não paga
nada a mais, apenas a

mensalidade normal das aulas. É
emocionante assistir eles
executando os trabalhos no

computador", comenta o

supervisor, lembrando que no

lançamento do laboratório foi
realizada mostra de trabalhos de
artes elaborados pelos alunos nas
aulas de informática.

Camerata e Grupo de Câmara

realizam concerto para gaúchos
}ARAGUÁDO SUL-ACamerata

e o Grupo de Câmara da Scar

(Sociedade Cultura Artística de

Jaraguá do Sul) levarão os sons dos

violinos, violoncelos, contra-baixos,
violas e acordeonspara o interior do
Rio Grande do Sul, neste final de
semana.O ptimeiro concerto, no dia

31, serána IgrejaEvangélicadacidade
de Três Passos, a partir das 20 horas.
No dia 1 º, os grupos vão para o

município de Santa Rosa, onde se

apresentam apartir das 20 horas, na
Igreja da Paz. A entrada é gratuita
para os dois concertos.

Sob a regênciadomaestroRicardo
Feldens, os grupos apresentarão
durante, umahora, peças consagradas
como "ConcertoemDóMenorpara
viola e orquestra", de [ohanSebastian
Bach; "l'EstroArmonico", deAntonio

Vivaldi; "DivertimentoemRéMaior",
de Wolfgang Mozart; "Kanon", de
[ohan Pachelbel; "Pequena Suíte do
Boi de Mamão", de Carlos Alberto

Vieira; "Devaneio", de Bento

Mossurunga; e "QuatroMomentosn.º
3", deEmaniAguiar.

É a primeira vez que os grupos
realizamconcerto emSantaRosa. Em

Ijuí, tambémnoRioGrande doSul, o
maestroRicardo Feldens revelaque a
Carnerata plantou uma semente da
música erudita, quando.se apresentou
emuma escoladaquelemunicípio, há
cerca de 8 anos. "Depois que nós nos
apresentamos naquela escola, o

instituição iniciouum trabalhomusical
e hoje mantém grupos de cordas e

violinos", comenta, satisfeito com a
\

contribuiçãoque [araguádeu àdifusão
damúsica no vizinho estado.

... ,.1
, '.

, -,
.,o Programa de Educação de Jovens e Adultos é voltado para a

formação de trabalhadores da indústria, possibilitando a conclusão

dos estudos no Ensino Fundamental e no Ensino Médio. O Sesi

oferece duas metodologias para adaptar o programa às necessidades

das empresas: Ensino Modularizado e Telecurso 2000.
, ":

Em Jaraguá do Sul, são 400 estudantes, que trabalham em nove
_ -.

empresas da microrregião, parceiras do programa. As aulas, tanto

para Ensino Fundamental como Médio, acontecem no próprio '-'

ambiente de trabalho e também no Sesi, na metodologia de ensino - ,

modularizado - oficina de trabalho.

Implantado na região em 1999, o programa visa elevar a escolaridade

básica da força de trabalho com vistas ao domínio de competências
para o exercício da cidadania e inserção produtiva.
Em todo o Estado, o programa atende aproximadamente oito mil

trabalhadores das indústrias. Durante o mês de setembro, 15 unidades

de operações sociais do Sesi inauguraram laboratórios, cada um

deles com 12 microcomputadores, sistema multimídia e acesso à

internet para utilização dos alunos que participam do programa.

.... �
..

'.

'-..i

A Casa da Amizade de Jaraguá do Sul realizou a entrega de

toalhas, confeccionadas pelas senhoras que integram a entidade,
ao Hospital São José. A solenidade foi realizada na noite de terça
feira, no salão superior da Recreativa Duas Rodas.
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Rotatória daWalterMarquardt
gera polêmica na comunidade

��::CELICE GIRARDI

���.... Enquanto alguns
=ª;reclamam, os
��::moradores da Vila Nova
:>;-se sentem satisfeitos

,_ _ JARAGuÁDOSUL-Arotatória
implantada no cruzamento entre
a Rua Walter Marquardt e a Rua
25 de Julho, no Bairro VilaNova,
tem causado contestações entre
motoristas e a comunidade. A
morte do motociclista Carlos
Alberto Friderich, 22 anos, no dia

..........
, :9 de outubro, quando colidiu

, :contra um Fusca, mostra que
:��>muitosmotoristas ou não sabem ou

não estão respeitando a

preferencial, que no caso é de

� . quem circula na rotatória (da 25

'_, de Julho para a Barra do Rio
"" Molha).
.'

O diretor da Divisão de
,

'Trânsito, da Gerência de

'�:� Planejamento, Mauro Mahfud,
::

-

afirmou que recebeu algumas
: ,reclamações de motoristas

�'_.insatisfeitos, mas acredita que a

,�',�" rotatória foi amelhor alternativa.
"Foi cogitado colocar semáforo, o

Alguns motoristas não respeitam a preferencial na rotatória

que foi reprovado por ficar muito
perto um do outro. A lombada
eletrônica foi descartada por causa
do custo. A possibilidade de tonar
mão única também não foi aceita

f -'Canta Quatro é atração hoje
na Quinta Cultural da Scar

JARAGUÁ DO SUL - O

,Quarteto Canta Quatro é a

atração hoje da Quinta Cultural
;:da Scar, às 20h30, no pequeno

;_teatro. O grupo surgiu em janeiro
;'de 2002, em Brusque, com

:Heloísa Hoffmann de Oliveira,
:Eliana Maurici, Suzana Eva Brito
:: e Maria Gertrudes Stoll e vem se

:consagrando em todo o Estado.
I :Em sua performance, o quarteto
"busca explorar compositores
'catarinenses, divulgando e
c

valorizando o trabalho artístico

:' da região.
O repertório é composto por

:,_ músicas dos compositores
. _ florianopolitanos Guto Seara,
Débora Machado, Heitor

Bittencourt, dos brusquenses
Lauro Maurici , Aldo e Edino

Krieger e do lageano Daniel
, ,Lucena. Para incrementar o

repertório o grupo trás também

,>músicas de compositores do
.cenário nacional: Zélia Duncan,

,_ .Tom Jobim e Vinícius de Moraes,
Caetano Veloso, Vicente de
Paiva e Luiz Peixoto, Braguinha

Gil e Ribeiro, Belchior e Chico

",l:_, Buarque. As q�atro cantoras

,':, possuem experiências anteriores
',', em corais e grupos vocais, além

de estudos com Heitor

_, Bittencourt, músico e regente
,', de Florianópolis; aulas de piano,
,,-:, expressão corporal, canto,

:_', técnica vocal; bem como

,participação em oficinas de
, música no Festival de Música de

C" Itajaí. No momento tem a

-r, : orientação semanal do professor
de música e regente do Coral da

• Os ingressos são de R$
10,00 e R$ 5,00 para
estudantes e idosos,
mediante apresentação de
documento.

·Informações e reservas

de ingressos estão

disponíveis pelo telefone
370-6488 ou 275-2477

Furb (Universidade Regional de
Blumenau) Euzébio Kohler. O

Cantaquatro tem participações
em cinco CDs e participou
também do 40. Festival de
Música do SESC na etapa de

[oinville, garantindo a gravação
de sua composição "Sonhos" no
CD das 15 melhores do Estado
no festival em Florianópolis.

A Scar está concluindo em

novembro a edição da Quinta
Cultural que já se consagrou
como opção de cultura e

entretenimento no meio da
semana. Para 2005, a entidade'

planeja novidades, incluindo
uma reformulação completa na

proposta do espaço gastronômico
e de descontração que foi
batizado como Arte Bar.

pelos moradores. A rotatória foi a

solução encontrada", destacou,
informando que serão colocados
nos próximos dias míni-tachões
iluminados para identificação à

noite. "Os motoristas devem se

acostumar com a rotatória e ficar
alertas para a velocidade, que não
pode ultrapassar 60 Km por hora",
destacou.

O presidente da Associação de
Moradores do Bairro Vila Nova,
Sérgio Zapella, explicou que, há

quatro anos, vem pedindo um

redutor de velocidade que

permitisse a passagem dos veículos

que saem da 25 de Julho. "O nosso

problema de trânsitomelhorou em
90%. Há ainda a resistência de

alguns, mas acreditamos que aós

poucos as pessoas vão se acostumar.

É só respeitar a sinalização que dá
tudo certo", aconselhou, reiterando
a necessidade do redutor por causa
do excesso de velocidade.

O comerciante Marcelo Monn
disse que antes da rotatória era

muito difícil conseguir vez no

trânsito. "Não sei se diminuiu o

número de acidentes. Mas que
reduziu a gravidade deles, isso é

fato", acredita. O frentista Edson
CésarRotermel observa quemuitos
não respeitam a rotatória. "Tem
motoristas que ficam parados no
meio do caminho, tentando passar.
Temmuita gente que não dá vez",
revelou.

Conselhos Tutelares discutem

diagnósticos e ações até amanhã
JARAGUÁ DO SUL - O

procurador-geral de Justiça do

Paraná, Olímpio de Sá Neto, fez a
palestrade abertura doVI Encontro
Estadual dos Conselhos Tutelares.
Mais demil pessoas de várias partes
do Estado assistiram o procurador;
que veio em substituição aoMinistro
de Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, Patrus Ananias.
Neto fez um retrocesso da história
da educação e das políticas públicas
até a criação dos Conselhos
Tutelares. Ressaltou ainda a

importância de se canalizar recursos

para ações voltadas a infância e

adolescência. "Pouco vale os

discursos se não houver a canalização
de recursos para efetivação das

políticas orçamentárias destinadas à
infância e adolescência", criticou
lembrando que o Brasil é

,

reconhecido internacionalmente por
Ter a maior integração de forças a

favor do infanto-juvenil.
PROGRAMAÇÃO - Apartir

das 8hI5 de hoje, acontece a

apresentação da metodologia do
trabalho das oficinas. A partir das
8h45 até às 18 horas serão realizadas
as oficinas com os temas: a garantia
dos direitos e a realidade do
Conselho Tutelar, o CMDCA

cumprindo suaMissão; uma rede de
proteção para as vítimas de maus

tratos; o atendimento de criança e

adolescentes nomundó das drogas;
a adequação doFIA e do orçamento
para a garantia dos direitos; violência
sexual infanto-juvenil: enfren

tamento; a implementação das

deliberações das Conferências dos
Direitos da Criança e do
Adolescente.

Palestra do Procurador de Justiça, Olímpio de Sá Neto, abriu o encontro

NÚCLEOS EM PAUTA
Dia do Mecânico

O Núcleo de Automecânicas convida seus integrantes p
Confraternização de Encerramento das atividades do Núcle

ara a

2004 e comemoração ao Dia do Mecânico (20 de dezemob ern

Será no dia 27 de novembro de 2004 (sábado), às 17hOO, no B �o),
Rio Clube de Campo. O convite é extensivo aos colaboradorelra.
familiares dos nucleados. Investimento de R$ 11,50 por peses e

b bid
-

P" d d
Soa

com e I as a parte. artrcipe esse momento e confraterniza'
'

e descontração entre os parceiros que trabalham pelo sucessoÇ�o
todos através do Associativismo! Mais informações e confirmaç"

e

com Rejane ou lonimara, fones (47) 275 7015 e 275 7012 ouoe:
mail rejane@acijs.com.br.

'

e

CP NOTAS
.... SENAI

Semana da Leitura e da Biblioteca
Em comemoração a semana da Leitura e da Biblioteéa, de 25 a 29
de outubro, a biblioteca do Senai/SC Jaraguá do Sul estará
premiando, amanhã, o aluno e o colaborador que tiver o maior
número de empréstimos domiciliares, desde a informatização pelo
Sistema Pergamum, até o dia 28 de outubro. O prêmio será uma
caixa de bombom em formato de livro.

.... CONFRATERNIZAÇÃO
Encontro ex-integrantes do 10 BPE
Acontece no dia 30, o 50 Encontro Nacional dos Ex-integrantes do
10 Batalhão de Polícia do Exército. A confraternização será na

Associação Recreativa da Weg (Arweg) a partir das 10 horas,

.... HALLOWEEN DAY

Festa das Bruxas na Lilia Ayroso
A escola Lilia Ayroso Oeschler realiza no dia 29, uma programação
direcionada ao dia da bruxas. Ás 9hs4 haverá apresentação de
halloween, com desfile dos alunos fantasiados, dança com os alunos
das 4", 6",5",6",8" séries e apresentação de canto das
5"01,5"02,5"03. O encerramento está programado para 11 h30, [
a tarde inicia a partir 3h24 até às 17 horas. O objetivo da festa é de

possibilitar ao aluno vivenciar outras culturas favorecendo assim a

ampliação do universo cultural e o crescimento da educando como

cidadão do mundo.
'

.... UNERJ

sa Semana de EstudosJurídicos
Discussões relacionadas ao Direito Penal integram a 5" Semana

de Estudos Jurídicos que acontece de 3 a 5 de novembro, no

auditório do Bloco E, da Unerj (Centro Universitário de Jaraguádo
Sul). Durante o encontro, acadêmicos e profissionais da área

poderão aprimorar conhecimentos e trocar informações, através
de debates envolvendo temas abordando a prática de crimes

hediondos e ética, até um júri simulado com a apresentação de

um caso, pelos acadêmicos de Direito. As inscrições podem sei

feitas na Secretaria do Curso de Direto, localizada no bloco F, da

instituição. O investimento para estudantes é de R$ 15,00, que dá

direito ao participante assistir a todas as palestras, ou RS 5,00 por

período. Profissionais pagam R$ 30,00 para assistir a todas as

palestras ou R$ 10,00 por período. Mais informações podem ser

obtidas pelo telefone (47) 275-8262.

.... PROGRAMAÇÃO
Semana de EstudosJurídicos
A palestra de abertura, no dia 3, inicia às 19h30 com João José Leal,

professor do curso de mestrado em Ciência Jurídica, da Univali. °

tema é "Crimes Hediondos e Leis de Ocasião: Análise Crítica da Lei

8.072/90': Depois, às 20h4s, o presidente do 10 Tribunal de Ética e

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de Santa

Catarina, Renato Kadietz, fala sobre "Ética na advocacia': No dia 4,

'.'Garantismo Penal e Processo Penal Cautelar" é o tema que o

promotor de justiça Sidney Eloy Dallabrida aborda, a partir das 19

horas. Em seguida, às 20h4;;, inicia a palestra sobre "Tribunaldo
Júri: um resgate histórico'; com Ivone Fernandes Morcilo Lixa,

mestre em Teoria do Direito pela Universidade Federal de san�
Catarina (UFSC). O encerramento do evento acontece, no dia I

com a apresentação de júri simulado, a partir das 19 horas, co�:
reprodução de um caso julgado no ano de 1926, na comarca

Jaraguá do Sul.
•

.... FESTA

Paróquia de São JudasTadeu realiza festa ,

, Ula
Nos dias 6 e 7 de novembro acontece a tradicional festa da Paroq

'S.

f'
. , sábadoaSão Judas Tadeu, no bairro Agua Verde. A esta irucra no

J11
19h com a santa missa. Logo após os festejos p0pulares c�as
animação do Musical Evolução; No Domingo, a santa miss� seratO,
1 Oh30 e a animação da festa fica por conta do Musical Movl�en OS-

h"
.

I 'Iha e dlversAs 17hs avera um binqo especta r com uma novi
o

prêmios. Haverá completo serviço de bar e cozinha, C��a5,
tradicional churrasco, galinha assada, sortido, salada, strudel, bebl gã,
Jogos, cama elástica, piscina de bolinha, balão pula pula: to °ar3
pescaria, bingo e música ao vivo serão atrações garantidas p

toda sua família.

,
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ESPORTIVAS
� BRASllEIRÃO
Grêmio tentà segurar o técnico Cuca

di eção do Grêmio informou ontem à tarde que o técnico Cuca
A

. Irermanecer no comando do Grêmio. Ele havia colocado o cargo
vai p .

. di posição na madrugada de ontem, depois da derrota por 2xO
a IS

o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Os diretores dizem quepara d t
.

d da i
-

d
.

seguiram emover o rema ar a mtençao e sair, mas o caso
wn .

I
ainda pode ter revrravo ta. '

� vOlEI

Cinco atletas da cidade na seleção juvenil
f deração Catarinense de Vôlei para integrar a equipe juvenil
easculina gue representará Santa Catarina no Campeonato
�asileiro de Seleções - Divisão Especial, a ser disputado de 10 a 15

de novembro, em Saquarema, no Rio de Janeiro. José J. S. Souza

Júnior, Gabriel Luiz da Silva, Jader Naiburg, Luiz Carlos Kreyssing e

Roberto Clasen se apresentam à comissão técnica no próximo dia

5 em Balneário Camboriú, onde cumprem quatro dias de

t:einamento para a competição. O time está sob o comando do

professor Marcelo Constantino Pereira (Tubarões EC/Balneário

Camboriú), tem Marcelo Zenni Klein (Unisul EC/Florianópolis) como
auxiliar técnico e Nilson José Rex (Aprov/Chapecó) como supervisor.
Santa Catarina integra o grupo "A'; ao lado de Minas Gerais, São

Paulo e Alagoas. A chave "B" é composta porParaná, Rio Grande do

Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. .

� CONVOCAÇÃO
Lista de Parreira tem quatro novidades
Com quatro novidades em relação à lista anterior, o técnico Carlos

Alberto Parreira divulgou nesta quarta-feira, a relação dos 22

jogadores convocados para a partida da Seleção Brasileira, contra o

Equador, dia 17 de novembro, em Quito, pelas eliminatórias da

Copa do Mundo. O treinador chamou o lateral-esquerdo Gilberto

(ex·São Caetano e que está no Hertha Berlim) e os meio-campistas
Júlio Baptista, Kléberson e Dudu Cearense. A ausência mais

destacada foi a do meia Alex. Os volantes Edmílson e Gilberto Silva

não foram chamados por estarem contundidos. O jogo contra o

Equador é o último da Seleção este ano. Goleiros: Dida, Julio César;
Laterais: Cafu, Maicon, Roberto Carlos, Gilberto; Zagueiros: Roque
Junior, Juan, lúcio, Luisão; Meio-campistas: Júlio Baptista, Juninho
Pernambucano, Zé Roberto, Kaká, Edu, Kléberson, Dudu Cearense,
Renato; Atacantes: Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, luis Fabiano.

� SANTOS

Teixeira nem querouvir falar na saída deRobinho
Diego e Rabinho nasceram juntos para o futebol e, ainda crianças,
começaram a treinar no Santos. Em 2002, ano em que ganharam a

chance de suas vidas na Vila Belmiro formaram a dupla que
empolgou os torcedores santistas e devolveu ao time a condição
de campeão. Mas Diego joga agora no Porto e Rabinho pode estar

indo para o Benfica, o que faz prever para o ano que vem um

confronto inédito entre os dois clubes rivais. O diretor-geral do
Benfica esteve no Brasil, conversou com o empresário do atleta,
Wagner Ribeiro, e a imprensa portuguesa já dá como certa a

contratação do atacante, que será incorporado ao clube em janeiro,
num negócio que seria fechado em torno de 20 milhões de euros.

Para isso se tornar realidade, é preciso a concordãncia do presidente
Marcelo Teixeira, que está irredutível e nem quer ouvir em falar nas
propostas para tirar da Vila Belmiro o seu maior ídolo:"Já deixamos
claro que não temos o menor interesse na negociação do jogador
neste momento';disse ele, informando que fechou as portas para esse

tipo de conversa e que já advertiu o procurador do atleta, Wagner
Ribeiro,sobre isso."Não admitimos qualquer hipótese de entendimento
pelo menos até o final do ano e disse isso a todos os empresários e ao

próprio procurador do atleta: quero concentração total para a disputa
do Brasileiro e da Sul-Americana e não admito, como não admitirei,

.

nenhuma interferência de empresários ou de procuradores':
,Marcelo Teixeira revelou que as negociações não só de Rabinho, mas
de todos os atletas do elenco, estão fechadas e prometeu retaliar se
esse tipo de assunto continuar sendo tratado por procuradores e

empresários e isso interferir no desempenho dos atletas nesse

momento em que o time está lutando para readquirir a liderança do
Brasileiro:"se eu souber que esses empresários e procuradores estão

�ntervindo diretamente com os atletas, como foi feito, disse que, se
ISSO se repetisse, ele hão mais negociaria com o Santos':
O preSidente do Santos chamou o 'pai de Rabinho para a reunião
ocorrida na terça-feira."Nós ouvimos dele que é do interesse da família
edo jogador sua permanência no Santos para as disputas de 2005. Essa
era a nossa esperança e é hoje a nossa garantia. Por isso, encerramos o
aSSunto':

ESPORTE 111

DESFILE

Fogo simbólico dos Jasc passou
pelo centro de Jaraguá do Sul

JULlMAR PIVATTO

�Atletas que
participaram dos

Jogos Escolares
foram homenageados

,-

}ARAGUÁDO SUL - Desfile pelas
ruas do Centro da cidade marcou,

namanhã de ontem, a passagem do

fogosimbólicodosJasc (logosAbertos
deSantaCatarina) pela região.Cerca
de 400 pessoas participaram da

comemoração, que terminou. com

uma solenidade na Praça Ângelo
Piazera, comhomenagens aos atletas
que participaramdos [ogosEscolares.
O fogo foi levado até a pira olímpica,
que estánopalcodapraça e fica acesa
até 4 de novembro, dia da abertura
dos Jasc, emTimbó.

A concentração inicial foi na
sede da Secretaria do Estado do
DesenvolvimentoRegional, naRua
ThufieMahfud. De lá, alunos e atletas
representantes dos cincomunicípios
integrados naSDRdesfilaram pelas
Avenidas GetúlioVargas eMarechal
Deodoro da Fonseca (calçadão),
entrandonaRuaQuintinoBocaiúva

Atletas medalhistas de Jaraguá do Sul carregaram o fogo simbólico até a Praça Ângelo Piazera

e chegando naPraçaÂngelo Piazera. Organização do Lazer, Gilmar comissão, entre atletas, técnicos e

É a primeira vez que o fogo passa Knaesele foi aprovadapeloConselho equipes de apoio, que ficarão alojados
em todas as regiões do Estado.A 44a Estadual deDesportos. emTimbó.

edição dos jogos acontece de 4 a 13 PARTICIPAÇÃO-[araguádo Noano passado, a cidade ficou
de novembro, nas cidades de Sul participará da competição em 18 com o 5° lugar geral, com três troféus:
Pomerode, Timbó e Indaial. A modalidades: Atletismo, Bolão 16, Futsalmasculino, Xadrez e Bolão 16,
proposta dos jogos serem disputados Handebol,Natação, XadrezeCaratê ambos no feminino. Para este ano, o
em três cidades partiu do ex-atleta de (em ambos os naipes), além de Bolão cóordenador técnico da delegação,
ciclismo, conselheiro, e hoje 23, Tiro, Futsal, Basquete, Tênis de HercílioMendonça da Rosa, espera
presidentedaCCO,MarceloGreuel, Campo e Voleibol (todos no que [araguá do Sul fique entre os seis
com apoio do Secretário da masculino). Serão 170 pessoas na primeiros colocados.

.

Markolf Berchtold conquista'
título de Down Hill no Chile

ctSAR JUNKES

Markolf exibe o troféu conquistado no último fim-de-semana

SCHROEDER - O piloto
schroedense de Down Hill,
MarkolfBerchtold, conquistou, no
último domingo, o título da DH

Cup, realizada em Santiago, capital
do Chile. A prova reuniu os

melhores pilotos das Américas e

também o atual campeãomundial,
Fabian Barel, da França. C_Qm O'

tempo de 2m56s96, Markolf
superou o francês por dois segundos
e conquistou o troféu da categoria
Elite.

O atleta diz viver seu melhor
momento no esporte. Neste ano,

em uma etapa da Copa doMundo,
conquistou o segundo lugar que,
para ele, foi o melhor resultado de
sua carreira. "Foi o ano que me

mantive commaior regularidade.
Somente nas duas últimas provas,
uma na Itália e outra na França,

que tive problemas e não consegui
terminar", comentouMarkolf, que
terminou o Mundial em décimo

lugar.
Competindo com uma equipe

da Espanha (MSC/Maxxis/Adidas/
Avaí), o piloto tem em seus

currículos vários títulos importantes,
como o tetracampeonato no Pan
Americano. Para este ano, Markolf
ainda disputa os J ase, represen
tando Florianópolis, onde

conquistou cinco títulos.No dia 14
de novembro participa da final do
Catarinense em Schroeder e no dia
21 a final do Brasileiro emMairink,
São Paulo.

Depois disso, ele pretende
descansar, pois já se apresenta em

março, onde busca o pentacam
peonato do pari-americano, que
será disputado noMéxico.

o presidente das Escolas Wizard Idiomas do Brasil, Carlos
Martins (centro), conheceu ontem, na sede da escola em Jaraguá
do Sul, os projetos sociais apoiados pela entidade no município.
Representantes do Proerd e das categorias de base do Futsal
estiveram presentes, mostrando os resultados obtidos em 2004 .

Homem é preso por tentativa
de estupro no JaraguáEsquerdo

}ARAGUÁ DO SUL - A Polícia
Civil prerideu, na tarde da última

terça-feira, a um homem de 26
anos (não foi informado o nome) ,

foi preso por tentativa de estupro
a uma menor de 15 anos. Ele
invadiu a casa da vítima, pela
janela de um dos quartos,
agarrando-a, mas a menor

conseguiu fugir e pedir socorro,
com ajuda do irmão.

Ao fugir, ele pulou a janela,
quebrando a vidraça, causando
vários ferimentos no seu corpo.
Com auxílio da vítima e do irmão,
a Polícia Militar encontrou o

agente transitando numa .rua

próximo à casa em que aconteceu

o fato. Ele foi encaminhado ao

Pronto Socorro do Hospital São
José para tratar dos ferimentos e,
em seguida, foi levado para a

Delegacia de Polícia.
FURTO - Por volta das 18

horas de terça-feira, na Rua

Leopoldo'Mahnke, Centro de

Jaraguá do Sul, a Polícia Militar
recebeu a denúncia que um

carro havia sido roubado. O
dono do Corsa MFY-5650, de'
Jaraguá do Sul, junto com os

policiais, constatou que também
havia sido arrombada a sua

residência; de onde furtaram
um vídeo-cassete, um toca-fitas
e jóias. Até o fechamento dessa

edição, o car i ,) não foi lo
calizado.
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Black 100 lpi at 45 degrees

por e.mail
poracaso@netuno.com.br

fazer o 'qui?
�7" '- .,._/ "

Téo Bogo manda a foto via e.mail mostrando
o alto-astral que estava rolando no camarote do
Floriane, na última Schützen. Na foto,Téo e Cleiton
Jantsch zoando com as perucas que a galera usava.

- faltoumostrar...
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por Darlon Anacleto/Cromoart

Poderio yankee:junte
umrodaster e uma

picape. Dessa mistura
saiu a Chevrolet SSR, uma
picape que emprega o

mesmo motorV8 2.0 do
Corvette. Esse "rojão"
atrai a atenção no stand,
onde divide espaço com

a linha SS, sigla que
designa esportividade
nos modelos Meriva,
Astra e Corsa.
A Dodge exibe a nova

Ram, picape de grande
porte da marca,

enquanto a conterrânea
Ford mostra o novo

Mustang e o bólido GT
40, dono de um poderoso
motor de 500cv (!)

,

eicu os

Salão lnternacional
do Automóvel 2004
Esta edição do Salão de São

Paulo é aque apresenta a

terceira gr�nde mudança no

evento, iniciado em 1960. Em

sua 23ª edição os expositores
estão melhor distribuídos, com
melhor circulação dos

visitantes. Isso foi possível
graças à reforma do Pavilhão

de Exposições do Anhembi.
Quase tudo que está sendo
mostrado no Anhembi já foi
visto em alguns dos

principais salões de 2004,
entre eles, Detroit, Paris e

Genebra. Esta edição,
especialmente tem um sabor
meio amargo para os

"

brasileir�;: �� n�;idades �
serem fabricadas aqui são
poucas. A maior parte é

mesmo importada e portanto,
Caras.

França com tudo: fabricantes franceses trouxeram as novidades já àpresentadas nos

salões de Genebra e de Paris. Ao lado, de cima para baixo, o C3 Pluriel, versão que pode
tornar-se cabriolet ou picape e C4, o substituto do insosso Xsara. Ao invés de pegar
carona nas tendências, a Citroén criou um desenho exclusivo e inusitado, como era de
se esperar, para o novo médio da marca. Na intrigante traseira do C4 destaca-se a área

envidraçada que acompanha as lanternas horizontalmente. Ele será produzido na

Argentina sob a plataforma do Peugeot 307 e portanto, deve vir ao Brasil em breve.
Acima, um dos destaques do stand da Renault: o belíssimo conceitoWind, conversível
com jeitão de bólido feito para duas pessoas. A Renault também exibe a linha Laguna
com algumas alterações, especialmente no conjunto ótico.

Novidade
asiática: um dos
mais simpáticos e

representativos
modelos da Kia
está de cara

(totalmente)
nova. O Sportage
ganha feições
mais modernas,
basedas no

Hyundai Tucson,
com quem divide
plataforma, �

Repare que 'ã"
"-"

traseira lembra

vagamente o

Volvo XC 90. No stand, o modelo divide espaço com

o novo Sorento, e também com o luxuosíssimo
sedan Opirus, além da conhecida van Carnival e do
remodelado utilitário Besta.

Força alemã: a BMW apresenta, entre
outros modelos, o Série 1, que inaugura
o segmento na marca, que será
comercializado a partir de 2005. O

compacto divide o stand com outra

novidade: o novo Série 6, dono de um

atraente desenho combinando
detalhes do sedan Série 7. Pode-se
admirar também o X3, "irmão menor"
do utilitário esportivo X5

[uros

É bom você ir se habituando ao desenho dos três modelos acima, já que estarão nas ruas tupiniquins ainda no final deste ano. O
primeiro é o Peugeot 206 SW, uma versão com mais espaço do nosso conhecido hatch, que já deve nascer com motor bi-combustível. A
tampa traseira tem abertura parcial - somente do vidro - ou total, para facilitar a retirada de volumes.Já a Kia, satisfeita com a boa
aceitação no país, passou a fabricar aqui o novo utilitário Bongo. A Renault anunciou a produção do belíssimo sedan Megane 2.0 16V

bl-combustível, recém lançado na Europa. Além do design agradável que o faz passar por um quase cupê, o modelo destaca-se pela
seg�rança e pelo excelente desenho e soluções interiores.

•

•

*

• Auto Center
•
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2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CL.ASSIMais

..................... , ..... ,.� ....

•

,
.

�. �,

Novos e Semi-Novos'.
Consóroio . Seguro· Financiamento!

( 7 37 301S�
R: Presidente Epitácio Pessoa�

�., ,570
Sala 2 - Ao lado da Joa Vfdeo Locadora

"

BLAZERDLX
COMPLETA

1997

VECTRA GLS 2.0
COMPLETO

1997
---_.. ,_._-_.__.....__._.__ .

VOLKSWAGEM

Gol 1.0 ,1.6V GIII Branco
Gol 1.6 CL Branco
Saveiro Dourada
Santana 2000 MI Evidencl Preto

GM
Astra GLS vermelho
Kadet GL compl Cinza
Vectra GLS Verde
Vectra CD Azul
Corsa Wlnd 4p Branco
Plck UP Corsa GL· Branca
Monza GL Bordo
Chevet DL Cinza

FORD
Focus completo prata
Escort Hobby azul
Escort Hobby prata

FIAT
Palio EX Flre branco'
Palio EOX 4p Cinza

Tipo IE Cinza

G 2000
G 1998
G 1995
G 1997

G 2000
G 1998
G 1995
G 1994
G 1998

.G 1998

G 1994
G 1992

G 2002
G 1996
G 1994

G 2002
G 1998
G 1994

PICK-UP
s-io Gablnada 2.8 grafite O 2002

Mltshublshl-Pagero Preta O 2001

Spotage 4WD Compl Verde G 1998

Ranger XL C/Ar Vermelha G 1997

Blazer DL Branca G 1996

F-l000 Dupla Compl Prata D 1995

0-20 Oe-Luxe compl Branca D 1995
F-l000 Gablnada Turbo Verrnelha D 1993
0-20 Bordo D 1992
F-l000 Gablnada Turbo Bege D 1989

Kombl Branca A 1984

dupla, 98,compl,
GNV.Tr: 9983 .. 1925

SAVEIRO - compra
se.Tr: 370-7431

VECTRA - vende-se,
GlS,95,rodas esp,
compl.R$ 13.300.00 ou

R$ 3.900+
36x418.00. Tr: 9123-
7355

,
.

I
1J-���'

!

_ (047) 376-025,1
Rua Ângelolkubíni, 900

Barra do Rio Cerro 1 Jaraguá do Sul- SC

VECTRA - vende-se,
CO, 97,- teto e bco de
couro, ótimo est.Tr: 371-
2666 ou 9125-7399

VECTRA - vende
se,Gl, (c/ todos os opc.
do GlS), 98,2.0,
compl.R$ 21.000.00.Tr:
275-8033 c/ Adriana

VECTRA - vende-se,
98, compl - vidro
elétr.R$ 14.500.00.Tr:
9962-3664

Corsa Sedam 99/00 ou
COMPRA-SE - carro Gol GIII, ou Palio.Pagaflnanc.Entr. + Saldo ano diferença à vista.Tr:
2000 - 2003.Tr: 9602- 9902-4818
6353 c/ Clovis ou Elaine ------

COURIER - vende-se,
98/98, azul, ótimo est.R$
7.000.00 entro +
financ.Tr: 9134-1680 ou
372-2345ASTRA - vende-se,

Sedam, 99, 2.0, GLS, CORSA' t GLcompl, 4 p.Tr: 370-2468
- roca-se,

ou 9953-1717 1.4,95. Troca-se por

MONZA - vende-Se ou
CORSA.- vende-se, t SLE ? O
S d S 98/98 4

roca-se, ,,,. ,

e arn. uper, .' p, 90,4p' compl, 2' dono
prata, vidro/trava eletr. e .Tr: 276-0397 ou 9103-
alarma orlg., aro esp.R$ 5991
14.800.00.Tr: 370-2365 .

CORSA - vende-se,
Sedam, 2001, 4p.R$
16.500.00.Tr: 373-3001

MONZA - vende-se, EFI'
650, 93, 2p, bordô, todo
orig., O.H. R$ 8.500;00.
rr. 371-5157 ou 371-
5615 à noite c/ Cristiane.

OMEGA - tende-se,
95,GlS, cornpl., + teto,
azul.R$ 14,800.00. Tr:
370-5918

,

S - 10 - rende-se,
luxo, ano 9]7, diesel,
bco de coura, branca,
equipo Tr: 99g,3-5946 ou

376-1678 :

8-10- vende-se, cabine
w w W.

,
.

QUINTA-FEIRA,28 deoutubro de2004

lPalio ELX 2005 Flex KVIKIIAQ.
t !
1. ... _. __...- ....._._._ ... __.. _ .. -._--.1

Truppel Cor
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra . vende· troco- financia

o ;$2p
"Sa'l'eJro 1.8
Unó2p eompl
Uno Mille 4p
Corsa Sedam Super 4p
Palio 4p EpX .

Rua Erwfno Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul
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CORREIO DO POVO

CLASSIMals
CORREIO DO POVO 3QUiNTA-FEiRA, 28 de outubro de 2004

IB
2.600.00.Tr: 8806-9250

-GOLF vende-se, GOL vende-se, PALIO vende-se,
I FUSCA - vende-se, 73, GL,MI, 1.8, branco, 4p, 1.6,91.R$ 6.600.00.Tr: 97,EDX, 4p, ar cand.,R$

branco, bom est.R$ campl, impec.Tr: 371- 9112-3138 ou 379-1760 12.500.00.Tr: 373-3001

BELlNA - vende-se, 80, 2.500.00.Tr: 9135-7729 8153 ou 9122-6233 PREMIO - vende-se, 87,

gas., azul.R$ KAOET vende- gas.R$ 4.300.00.Tr: 371- PALIO - vende-se, 1.6,
FUSCA vende-se, GOLF - vende-se, GTI, se,97,GLS, GNV.R$ 16 valv., 98, campl.R$2.000.00.Aceita troca por 71,1500, branco, câmbio aut., 12.800.00. Aceita prop.Tr:

8229 cl Jean
18.000.00.Tr: 373- 2672 cl

moto.Tr: 8806-9250
estofados de celta, aro 2001 ,compl., + couro. 371-6000 PALIO vende-se ou

FUSCA - vende-se, 76, 14.R$ 2.700.00.Tr: 376- R$ 42.000.00.Tr: 373- troca-se por carro menor

1.600, ótimo est.R$ 1758 3001 vlar.Tr: 370-5723

dana,1.0.R$ 8.700.00.Tr:
9602-9353

Daniel ou 373-1404. preto, ano 94,
campl.,ótima est.R$
10.500.00Tr: 9135-7729

UNO - vende-se, 99/00,
EX, 4p, campl - ar

cand.R$ 10. 700.00.Tr:
9962-0135 ou 275-6598

UNO - vende-se, 95/96,
branco, gas., único

PALIO - vende-se, EX,
01, Fire, 2p, rodas esp.,
CD.R$ 15.500.00. Tr:
370-3574 ou 9123-7355

UNO - vende-se, EP, 96,
trio elét., alarme, ótimo
est.R$ 2.400.00 + 32x
276.00.Tr: 371-0202 cl
Julio.

UNO vende-se,
Smart, 2001, 2p.R$
2.800.00 + 31x 428.00.Tr:
370-3574 ou 9123-7355UNO - vende-se, turbo,

275-3711
372-1919

XLR ES preta 2001

_i&'S '�;' -::ra�r.gm'&"'j:;.!Ia",••
CB 500 Vermelha 200 I
.ElDl�'�":;i4_"1 rnlà:iII
1988
I_f�n_
Sahara 350 Roxa 1997
_il, . iKIII __
XLX 250 Preta 198
��-
XT 225 Prata 2000
:."lm.� ,�=__j"
CBX 200 Strada Roxa 1996

�rif··::···"�.t_--.w,,"I!MI@%it1iI!!Pj!!!!L'%···· ·,_"t\�.·M·".*,\,;,e-.R1O�awtW.1f$Wmmit,liW. "�'$iffi;'j.mffi�reta,, :l:.Wiwt!'i*�'@,

2001
'

!fUB�le
Twister vermelha 2002
Iftd�ê'lr afiXa J D WIIll' J ;,�.
Titan 150 ESO Vermelha 20

VEicULDS

Temos toela a linha ele veículos OKm�oros

Titan KS Preta

(371-1970)
\

Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 até 2002 -

financ. em até 36 x s/ entrada

Não FechamosAlmoço

I Horário de FU�Cionamelitol
I Das 8:00 as 1 9:00 .

1...•....•...._, --_ _ _............. . , , ........••....... _ .•........�

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
,

Jaraguá do Sul- se

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Umpesa e Conservação

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controie de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

Aplicação de veneno
contra cupim
e baratas, aplícações no litoral
e na cidade:SEGURANÇA E TRANQUILIDADE

A.au de� ."�� d<I4-� des� e(e.. <t«4 E-/i-"U'44 .1:AAt

��.���C<:Un·_�deS�4A�

Fones: 371 '59 17 / 9149 0840
Joaquim Francisco de Paula- Lote 16

R$ 15.000,00
R$ 2.900,00
R$ 2.500,00
R$ 4.500,00
R$ 2.500,00
R$, 9.500,00
R$1.200,00
R$1.600,00
R$1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00+ 12xl.20
R$ 3.000,00

Gas
Gas
Gas
Gas
Gas.
Díe
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas
Gas

preta
branca
azul meta
branca
vermelha
branco
branca

bege
azul
vermelha
verde

preta

! Fusca
Fusca
Chevy
Selina 2
-O-60 Carroçeria
DT trilha
Brasílía
Chevette Rach
Brasília
CG Titan Parto F.Disco
RD 350

'Serviço�\d�:
• Suspensão'
• Freio

,\
\.'
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Asrtra + Couro GLS impecavel 4p
S-10 compl. + couro estendida
F-l000 4.9
Tempra compl. 8 v 4p Impecavel
Corsa Sedam impecavel
D-20
Corsa Wind
Gol4p
Gol4p
Palio ELX 1.0
Blazer DLX

Rural4x4

S-10 Comp
Mondeo comp

Fusca 1.300

00
96
97
93
99
92
98
99
98
97

97

75

00

98

86

preto G
preta GNV
Vermelha GNV
preto G
branco G
branca D
cinza G
verde G
verde G

cinza G

branca D

branca G

prata GNV

marrom metalico G

branco G

� automóveis

Av. Waldemar Grubba
CLlO RL 1.0 AR
CELTA 1.0
BLAZER DLX 4.1 COMPL.
VECTRAGLS
CORSA WAGON GLS
ASTRA GLS, COMPLETO
CORSAWAGON GL 1.6
PEUGEOT 106, COMPLETO
VECTRA GLS 2.2
PALIO 1.6 16V, COMPLETO C/TETO
SANTANA QUANTUM 2.0, COMPLETO
MONZA GL, CI TRIO 4P
MONZA SL/E
UNOSX

PAMPA I
Palio WekendStile
Santana compl
Vectra GLS
Corsa 4p

Jaraguã do Sul • se
PRATA
VERMELHO
BRANCA
PRETO
CINZA
AZUL
VERDE
PRATA
BRANCO
BRANCO
CINZA
AZUL
VERDE
Prata
Branco
verde

prata
prata
branca

2003
2002
1997
1997
2000
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1994
1988
1998
1994
2000
1999
1998
1999

Flat

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul
01 prata R$ 15.500,00

prata R$ 8.500,00
Prata R$ 9.800,00
Prata R$ 9.500,00
vermelho R$ 14.800,00

bege R$13.500,00

Ford

Palio EX 2p
Tipo 95 4p
Fiesta

Escor! cl ar
Ford Ka

Vectra GLS completo
Vectra GLS compl
Pick Up corsa

Omega GLS

Chevete

Corsa

Corsa Super
Corsa

GM

vw

Goll.6

Gol4p
Motos

CG titan

Biz c artida

95

97

95

01

95

97

96

93

89

99

98

97

cinza

Branca

cinza

azul

Bordo

verde

branco

R$ 18.500,00

R$10.500,00
R$ 12.900,00
R$ 5.500,00
R$ 12.000,00
R$ 12.500,00
R$ 10.800,00

92

00

azul

branco

R$ 8.000,00

.R$ 18.000,00

03 cinza R$ 1.500,00

+17x205,00
R$ 3.400 0002 vermelha

Amar;'cI!' 370-2769
U70MOVE'S

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

Classe A 160
Honda Civic LX Aut.

Corsa Sedam
Honda Civic LX Autm.
Gol GII18V
Clio RL cj ar
Bonanza cj Kit gás
Corsa GL 1.6 SW

Escort GL 16V compl.
Vectra GLS compl
Uno Mille Smart

Gol 16V
Escort GL 1.6 I

Renaut 21 TXE

Gol
.

Santana GLS
Monza SLjE 1.8

cinza
Prata

preto
prata
branco

branco

preto
azul
Cinza

bordo
azul
cinza

bege
cinza
azul

preto
branco

00
97
01
97

02
01
91

99
98
95
01
98

96
92
91
89
88

R$ 29.000,00
R$ 21.000,00
R$ 17.500,00
R$ 21.000,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 17.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 14.500,00
R$ 13.500,00
R$ 11.500,00
R$ 10.300,00
R$ 7.300,00
R$ 6.300,00
R$6.300,OO
R$ 5.000,00

Faça parte da BV
financeira

você também

Celta 4p
Celta 4pcj ar
Clio RN compl.-v.e.
Fiesta Class 4p
Corsa Sedan acjte
Corsda Sedan·

Escort Hobby 1.6
Uno SX 4p cj opc.
Vectra GL 2.2

Vectra GL comp.
GolG111
Goll000 16v cj opc.
Goll.8
Astra Sedam 1.8 GL comp.
PalioWekend Stile

Palio EX 4p e opc.
Reno Senic RT comp.

Ranger Splash compl (6 cc)
Omega GLS 2.2 comp

vermelho 03
prata 03
vermelho 00

prata 99
cinza 01

Prata 00
vermelho 93
bordô 99

prata 99
Azul· 97

verde 00
Cinza 00

branco 96
Verde 99
Preta 99

Verde 01
Cinza 00

preta 94
cinza 97

G
G
G

G

G

G

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

GjGNV
G

prata 98

Fax Okm

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - jaraguá do Sul

Veículos

preto 05

azul 98

branco 02

Gol,

1.6jTotal flex

1;0 -16Vj4p

1.0j4pjopc

1.8j4pjSL

2p

1.0j2p

1.0j2p

450 SR

125

4pjopc

1.8j4pjcomp - Ar

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Gol power

Ipanema GL

Celta

Uno SX

cinza 95

branco 03

branco 99

LD veíeulos 373-4047

cinza 03Gol Special

Honda CBR brajverm. 90

vermelha 04

dourado 00

BR 280KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

Sundown Hunter

Palio EX

Escort GL

cinza

verde
azul

R$11,500,00
R$21.000,00
RS10.900,OO
R$8,900,OO
R$6.900,OO
R$10.500.00

R$ 9.400,00

R$6.700,OO

R$31.500.00

R$7.500,OO
R$16.500,OO
R$7.500,OO
R$13.900,OO
R$12,800,OO
R$1'.500,OO

R$9.500.00

R$5.500.00

R$13,700.0Q
R$8.90Q,QQ
RS3.500.00

R$1.900.00
R$1.600.00

R$1.000.00

RS 15.800,00
RS10.400.00

RS 9.900,00

RS9.800.00

RS5,900.00
RS7.900.00

F1AT

Palio EDX cI opc verde

branca
branco

Branca
vermelha

Bordo

1997

1999

1999
1993

1993
199B

Marea ELX

Uno EX4p
TempralE Bv compl,
ElbaWekend4p
Palio 1.0C.Opc
FORD
FiestaCLX 1.0

VeronaGLX 1.8
VW

Golf1.6compl
GotCL 1,6
Gol GIII 4p
GolCL 1.6

Go11.0MI e4p
Go11.0MI

Gol CLI 1.6 C. Opc
LogusCLI c. Opc
Santana Quantum compl
ParatiCLll.6-Ar

ParatiCL 1.8

Fusca1.600

suscat.aoc
Fuscal.300

Fusca
GM

branca

azul

1996

1990

Vemelho

bege
Branco

prata'
veroe

branco

bordo
branco

prata
branca
azul

Branco
verde

branco

verde

2001

1990

2001
1992

1999

1999
1996

1995

1989

1997
1993

lO"
1973

1980
1972

verde

prata
1996
1996

1996

1994

1989
1992

S-10deluxe
Corsa Wind 1.0 C. Opc
KadetGL

Monza GL 4p compl
MonzaSLE

Monza SL 4p c AR

azul

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Vectra GLS 2.2 compl + ar digital
Gol GIII2000 1.0 4p
Senic RT 1.6 2000 compl
Escort SW 1.8 GL 1997 compl
Vectra CD 2.0 1994 compl
Uno Mille 1991
Palio Fire 1,0 2004 Limn/Desem.
Corsa Milenium 2001 4p Limp/Desem
Goll.61991
Renaut cuot.o 2002 Basico 4p
Ford Ranger 2001 4p turbo diesel compl
Omega 3.0 compl
Uno 20011,0 4p c/Trto eletrico
Pick Up Corsa 1.6 1999 c( RLL
Corsa 1.0 2001 4p Limp(Desem(AQ(AC
Logus CL 1.8 1993 AQ(Desem
Palio Wekem 1.0 16V Fire 2003 cornpl
Celta 2004 4p 1.0 Limp(Desem(AC(AQ
Siena Fire 2001
S-10 2.5 Turbo diesel 1996 cornpt
Fiesta 4p 1998 Limp(Desem(AQ
Siena 1.6 1999 4p compl
Gol 1.0 1996 Llmp/Oesen(AQ
Astra GL 1.8 2001 compl
Kangu 1.6 2003 compl
Senic 1.0 2004 Alize cornpl + couro

Kangu 2001 cl AC
sente 1.6 2000 compl
Vectra GLS 1997 Com I Ar Ba CD

Azul Metalico
Azul Metalico
Branca
Branco
Azul Metalico
Prata
Prata
Azul Metalico
Azul
Verde
Verde Metalico
Prata
Prata
Prata
Prata
Azul
Cinza Metalico
Cinza

Faça parte da BV
financeira

você também

o

G

GNV

G

o

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Ford Ranger2.5CO
GoIGII14p
Saveiro

Vermelho

Cinza

branca

praia
cinza

2000

2000

1994

1995

1997

1994

1994

1982

2000

1993

2003

1994

1998

2001

1999

1995

Goll.8

S-10compl
Veclra GL 2.0 comp.

Golf2pcomp. GTI

Monza4p
Fusca 1300

CBX200

Uno1.0

Celta4p
Logus 1.8 cornpl.
Corsa Sedam 1.6

Corsa Super4p
Corsa Super4p clAr

Pampa 1.8

Azul

prela
vermelho

Branco

Vermelha

azul

vermelho

Vermelho

praia
branco

branco

branca

BARRA VEICULOS
Fone:3761949
Fax: 376-1498

Rua: Angelo Rubini s/no Barra do Rio Cerrai

branca
branca
branca
prata
verde
verrn

prata
verde
azul
cinza
branca
prata
azul
branca

2000
2000
2003
1995
1997
1996
1994
1996
1995
1997
1998
1992
1993
1983

Audi A31.8
Blazer DLX 4x4
Frontier 4x4

Sportage
Corsa Wagon
Corsa Wind 1.0
Gol CL
Parati CL

Tempra IE 8v

Quantum
Vectra GLS
Kadett si

Logus GLS
Mercedes 608

gas
die
die
die

gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
gas
ale
die
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'I' lotorartlim I finanças

275·1184 Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3727
Bairro Vieiras

Rua Angelo Schiochet 99 310-238189251-600 - Jaraguá do Sul

Reno Clio 1 6 C

Corsa Sedam compl Bordo 1998 Gas
VT Shadom 600 cc Preto 2002 Gas. Omega GL eompl. 94 R$ 12.800,00

Reno Cl'
. ompl 16v/top de linha 2001 garfite Gol 1.0 16v 4p branco 1999 ,Gas

IQI
10 1.0 Fiesta 4p GL 1.0 branco 2001 Gas Corsa Super 98 R$ 13.000,00

c/ar/tr/4p/alarme 2001 Astra GLS 4p Sedam Comp branco 2000 GNV Corsa 4p eompl. 98 R$ 13.800,00

%1 Special 1 O
4'p/16v/ar 1999 branco Blazer campo 2.2 branco 1999 GNV Tempra 16v ouro 93 R$ 9.000,00

C/ ar cond. 2003 branco Omega GLS 2.2 eomp branco 1998 GNV Verona LX 1.8 ale 94 R$ 9.000,00%1 trend GIII' Fiesta 4p 1.0 azul 1999 Gas

flesta cj dh 4p 2002 branco Corsa Super azul 1998 Gas Palio EDX 98 R$ 12.000,00

�alea HLX 2001 prata Silverado Blazer 4.1 branco 1998 Ale Perua Sweompleta +GNV 98 R$ 16.500,00
Palio 1,0 4p comp bege 1998 Gas Perua SW eompl G 97 R$ 14.500,00�Ita 1.0 VHC comp. 1999 preta Palio 1.0 2p verm 1998 Gas

Vectra GLS' eomp R$ 12.800,00
cj ar + pers. Gas 2003 preto Vectra GLS 2.0 comp branco 1997 Gas

94

;% EP 1.0 S-10 DLX eompl preta 1997 Die Veetra GL eompl + GNV 97 R$ 21.000,ÓO
�eilo 18 4p, cj ar 1996 cinza Suprema compl 2,2 bordô 1996 Gas Monza SLE 90 R$ 5.600,00

'1000
.

cj dh Gas. 2001 branco Calibra compl verm 1994 Gas Monza 89 R$ 5.300,00
� rnotorMWM Gol CLll.8 verde 1996 Gas

. nZa SL 2.0 cjvidro,teto,dh 1992 Omega GLS 4.1 eompl verde 1995 Gas Asia Towner furgão 95 R$ 5.500,00

'�TOday 2p. Gas. 1993 prata Quantum 1.8 4p branco 1995 Gas Uno 86 R$ 3.600,00

gasolina 1991 vermelha L-200 4x4 eompl azul 1993 Die Bote Inflavel R$ 1.000,00
� F-l000 e.dupla verde 1990 Die

� PI trilha
2001 prata Ka 1.0 c/trio prata 1997 Gas

Alfa Romeo 164 eomp.+ Teto 95 R$ 15.500,00

1986 Variant azul 1974 Gas Trailler Angola el 1 eixo 90 R$ 6.500,00
nOSX Kombi stander e/'11 lugares 95 R$ 8.900,00

2p/Gas 1998 cinza

"

I"

Prata

'VEíCULOS
370-7516

on1pra Vende
. T�oca Fi�ancia s

� WaHer Marquardt, 185�
- Barra do RIO Molha - Jaragua do Sul - se 1

Ãrduíno
Veículos 371·4225
Av. Preto Waldemar Grubba, 1033 - Baependi

41) 2003 PrataFiesta

_" Golf2.0 compl.
Cinza 98 Gol Power 1.0 2p 2002

PickuP Corsa compl.
Verde 98

Corsa Wind 2p Bordo 96 Corsa Wind 1,0 2002
Pampa

Vermelha 94

Saveiro Diesel Bege 89
2000

HiluxSw4, diesel
Cinza 93 Uno SX 1,0

Rorino furgão branca 96

Santana GLS compl. Azul 92 Courrier 1.3 1998

Courier 1.3 Prata 98

Parati 2p 1.6 Cinza 97 Escort GLX 1.8 16v 4p 1997
L.200 Diesel Cinza 96

Corier 1.3 Furgão branca 00
Uno S 1.3 2p 1990

Rorino píck up branca 95

Monza SLE verde 86

Gol1.6 MI cinza 97 Voyage GL 1.8 2p 1989

Prata

Branco

Branca

Prata

Branco

'VEICUI.!10S:CARROS NOVOS E USADOS -

Novos e Usados 370-0013
GM 2003/2004 XSARA PICASSO GX AZUL GASOLINA

·10 comp, C.Dupla prata 2002 Die 2003/2003 KA Gl BRANCA GASOLINA
2002/2003 FRONTIER 4X2XE PRATA DIESEL

ectra Milenium prata 2001 Gas ,2002/2003 CORSA 1.0 COMPLETO BRANCA GASOLINA

eso Recth 4p ct ar bran 2002 Gas 2002/2003 PALIO FIRE VERMELHA GASOLINA
2001/2001 GOL 1.0 PlUS CINZA GASOLINA
2000/2001 VECTRA CHAllENGE CINZA GASOLINA

olGII14p 8V bran 2000 Gas
2000/2001 CELTA PRATA GASOLlN�
2000/2000 CORSA SEDAN BRANCA GASOLINA

01 Especial 2p 8V bran 2002 Gas 2000/2000 PALIO EX BRANCA GASOLINA
2000/2000 GOL 1.016V 4PTS CINZA GASOLINA

I GTI GIII compl prata 2003 Gas 1999/1999 UNO EX 4PTS VERDE GASOLINA

rati cf DH cinza 2001 Gas 1998/1999 FlORI NO PICK UP BRANCA GASOLINA
1998/1998 VECTRA CD 16V BRANCA GASOLINA

FORD 1998/1998 GOL 16V PRETA GASOLINA

�anger 4x4 C.Dupl compl bran 2000 Die
1998/1998 ESCORT Gl 16V F PRATA GASOLINA
1997/1998 CORSA GlW PRATA GASOLINA

erona GLX comp 4p verm 1996 Gas 1997/1997 PARATI GTI16V BRANCA GASOLINA
1995/1995 UNO ElX ElX AZUL GASOLINA

lesto 4p cinza 1998 Gas 1993/1993 lOGUS Cl VERMELHA GASOLINA

Particulares

Palo Branco G 97 R$12.000.00
Fusca Branco G 71 R$2.300,00

Faça da BV
Gol Branco G 92 R$ 7.000.00

parte
Kombi Bege GNV 95 R$ 4.500.00 +5000 +25x400
Santana 4p Marrom G 90 R$ 6.500.00
Saveiro Bege G 83 R$ 4.000.00
Caravam Bege A 85 R$ 3.500.00

financeira
Corsa e. AC Verde G 00 R$18.000.00
Chevette Dourado G 84 R$ 2.900.00

Opala Azul G 87 R$ 5.500.00
Uno Prata G 96 R$ 8.500.00
Piek Up Fiemo Branca G 93 R$ 8.000.00

Tempra Cinza G 93 R$ 8.900.00

você também Tipo 1.6 +Ar Cinza G 97 R$10.600.00
Palio Prata G 02 R$ 17.000.00
Del Rey Dourado A 85 R$ 4.000.00
Fiesta Vermelho G 95 R$ 2.000.00 + 32x315,76
Escort Dourado G 94 R$ 7.500.00
F·l000 Vermelha O 82 R$15.500.00
Towner Branca G 95 R$ 4.000.00 + 32x370 ABN
Volvo 460 Branco G 55 R$ 17.000.00
Bis Sundown Roxo G 97 R$1.500.00
CG 125 Vermelha

E MUrrO MAIS R$ 1.500.00

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

Faça parte da BV
financeira

você também

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Kadett completo vermelho 1998
S10 de luxe completa prata 1997
Corsa Super 4p cl opc. vermelho 1997
Corsa Wind el ope. branco 1996
Corsa Wind el ope. azul 1995
Gol GIII elope prata 2004
Gol Plus Comp. GNV bege 2002
Gol GIII 8V cinza 2001
Gol GIII 16V comp prata 2001
Gol GIII completo prata 2001
Palo Classie eomp bege 2001
Gol Power menos AC branco 2002
Gol GIII 16V 4p el AC branco 2000
Parati CL 1.6 eomp branco 1999
Palio Week. Comp branco 2001
Palio ELX el ope preto 1999
Palio el opc prata 1997
Clio Privilége comp prata 2003
Seenie RT 1.6 eomp bege 2002
Clio RN 1.0 el ope preto 2001
Seenie RXE 1.6 eomp cinza 2001
Clio RL el AC dourado 2000

l
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6 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
QUiNTA-FEiRA, 28 de outubro de 2004

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Viia Lalau

[PiANiNSCHECK VeiCULO! I
Fone/Fax:370-5712

tcçuno compl 95 vermelho
Reno Troflck 98 bronco
Mandeo CLX 97 azul
Clio RI 99 vermelho
Clio RN +Ar 02 cinzo
Sephla lS 99 bronco

Peugol 106 99 branco
Peugot 106 98 verde

i Palio EIx 4p branco'

I Palio Wekend 97 ouro

,i Escoo SW 16V 97 branco
1

Escort SW 98 verde
Tempra 8V 93 branco
Vectra GLS 96 cinza
CorsaWagon 01 Cinza CBX 200 - vende-

Rua .João Planinschech, n° 27 se Strada, verrn. 98,

Bairro Nova Brasilia írnpec. Aceito troca,
Lw w •• v , .. .._.w.y.,y w ••••••• v ,"'0'0' ••• •• • v·····v • 0.0 •• ·····v··_······· T r , 91 O 3 - 7 8 9 5 o u

_ � � 9103-2613,

- l'i!l'1'l'jID'I � GS ·-125 -vende-se,
BMW-vende-se, 3801, 1113. vende-se, Truck, BIZ - vende-se 2003 2000, prata, ótimo

compacta, bordo, rodas 77,pneumatico,freio verrn., semin'ova.Tr: est.R$ 2,000,00,Tr:
17, som.as 26,500,00.Tr ar.Tr: 9979-1437 372-7912 ou 9135- 275-3317

Lançamento
MONTANA
M U L TI- M A R' C A S

I M P o R T A o o S

MA.A::EJ::ES CZD 94 am> veroe

CIVC EX 'iJ7 a.t� tmrlOO

PE:1.K?EQT ics 00 1.0 arq Ithaz. azul

flEU2B)1"3)3 XS 'iJ7 � bsoco

flEU2B)1"4:6 93 �ms pata
flEU2B)1"4:613f1EilCK 94 � fWla
Af'A..AJ..S: 94'�Eiv t:mm

cw.RADE 00 4p!txtls �

NACIONAIS

F100J 00�
..

10J

&10 'iJ7 00reib:;u0b;(t bID::a

Brasilia 75 impecável vem

I'\)g)\ 86 ,Em tr.n:o

ESPECIAIS

I'\)g)\
KCMli

VAAt#JT

es pj<XX..ECK:.NAIXl

ro triJ;l d:ro�
70 triJ;l d:ro�

Camera Digital
Olympus 390
A Vista R$ 699,00
ou 1+5 R$ 116.50
no cheque

Nokia 1100
no Pré ..pago
A Vísta R$198,OO
ou 1+9 de R$19.80
no chequeWALTER MARQUARDT, 2260

BARRA. DO RIO CERRO
FONE: 376-1678

8785 TITAN -vende-se, cf
partida elét .. R$
4,300,00.Tr: 9953-
2627.

'

Temos tambem outras marcas

e modelos de cameras digitais
BIZ - vende-se,OKm,
cor a escolher
entrada R$ 3.300,00
+ 18x R$ 106,00,Tr:
370-2385 ou 9973-
8955

CLIENTES

TITAN - vende-se,
125, 2003, prata.R$
1.500,00 + 18x

COMPRA-SE - XL, 205.00.Tr: 9123-7355

ou DT ou CB,Tr: 371-
8772 ou 9101-3494 TlTAN-vende-se, C

G, ES, (partida e freio
a disco), 2000, ótimo
est.R$ 3.600.00,Tr: 47-
9117 -5839 Eder

* ( 03) três contemplações
mensais.

Antecipação de parcelas na
UI direta ou inversa.

Ice embutido de até 30%.
edução das parcelas após a

ntemplação,
razo indeterminado para
ramento.
m taxas extras durante todo o
o.

ire escolha do veículo.
lOS de até 80 meses

ragar,

60 meses
G 100 B1Z ES--
YBR 125 K------
cc fíS------ ----

xrz 125 K--·-·--
NXR 125 KS----
1\vister 250---··
Tornado Z50····
NX Falcon·------

R$106,47
R$ 103,75
R$ m,59
R$130,26
R$ 133,97
R$188,96
R$ 207,48
R$ 263,05

60 meses

R$ 10.640,00--- R$ Z(i3,05
R$ 12.966,00--- R$ 252,85
R$14.178,00··· R$ 276,48
R$15.276,OO·-- R$ 297,88
RS 16.669,00 .. · RS 325,06
R$ 17.994,00--- RS 350,89
R$ 19,480,00--- &$ 379,87

73 meses
RS 11,478,00··· R$ 177,3
RS 12.966,00.. - R
RS J 4.178,00--
R$ 15,276,00--
R$ 16,669,00---

77
11$ 19.321,00··
R$ 22.890,00-·
R$ 24.690,00-·
R$ 26.500,00--- R$ 4.
R$ 29.520,00--- &$ 48
R$ 32.467,00··· R$ 529.23
R$ 34.920,00-- R$ 569,22
R$ 37.850,00-- R$ 616,98
R$ 41.100,!J{)--- R$ 669:96
1($ 43,090,00- &$ 702,39
R$ 44,491,00--- n$ 725,23

Consórcio
UNIÃO

TWISTER - vende
se, preta, 2002, 250cc,
ótimo est, cf 24.000 Km
r o d a dos -. R $
7.500.00.Tr: 9104-
6677 cf Luis
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se, de frutas. Tr: 9146-
7484 após 14hs

CELULAR - vende-se,
Motorolla c-210.R$
150.00.Tr: 9135-9199

COMPRA-SE - pinus
toras, em estaleiro ou

ANDADOR - compra- árvores em pé. Tr: 374-
se, pi bebê.Tr: 371-8772

*1196.c/Datargnan
ou 9101-3494

COMPRA-SE
BALANÇA - compra- banheira cl pé. Tr: 9905-
se slétr.. cl marcador.Tr: 6102
37'1-8772 ou 9101-3494 -------

Fone: ( - rãfí75 0197
E-mail: aldano@netuno.com.br

Rua: CeI. Procópio Gomes de Oliveira,
n° 288 - centro - jaralluá do Sul

.. Declaração de imposto
de'rerida
I 1" Abertura de tIr

COMPUTADOR
CACHORRO - vende-

vende-se, compl.R$
se Pit Bul, cl 50 dias.R$

700.00.Tr: 9979-0605
200.00.Tr: 8805-04981

CACP.ORRO - procura

se, pint,her, preto, n°. 1,

sumiu no bairro

Czerniewicz.Tr: 372-3897

CARRINHO - vende-se

ou aluga-se, hot dog.R$
550.00 sx ou R$ 110.00 por

mês aluguel.Tr: 9117-2447

600.00.Tr: 276-0397
C O M P R E N S O R - noite
vende-se, Schulz, 10 -------

pés.Tr: 370-7970 CHURRASQUEIRA
vende-se.Tr: 371-2965
ou 371-4979COMPRA-SE

teclado Yamaha,
profissional, PSR620, OVO vende-se,
pga' à vista.Tr: 374-1483 P h i I i ps, 6 1 5 . R $
ou 9992-8400 300.00.Tr: 9135-9199

C A L C U L A O O R A COMPRA-SE bife EQUIPAMENTO

compra-se, HP - 12C. Tr: quente cl 8 cubas, ótimo vende-se, pi padaria. Tr:

370-5271
estTr: 371-8772 _91_1_7-_2_92_6 _

ESTEIRA - vende-se,
elétr.R$ 260.00.Tr: 9905-
2385

CAMA vende-se, CONTRA BAIXO

solteiro cl colchão.Tr: vende-se, Phil,

9146-7484 após 14hs profissional, 4 cordas,
semi novo, capa, cabo e

CENTRIFUGA - vende- pedaleira zoom.R$

COIWFIO no povo

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 7

e

Su�'�ilitação
com maior rapidez

VIA
ONICÂ

500.00.Tr: 371-5917

R: Maior Julio ferreira, 170· Vila lalouFREEZER - vende-se,
4201, 2 p, metalfrio.R$

FREZA - vende-se,
KF30, Koni, 90mm de

mesa,ótimo est. Tr:
376-3568 ou 371-0431

GELADEIRA
vende-se, biplex 3201,
Cônsul.R$ 350.00.Tr:
9113-2661 et Paullno

ROUPA
- venge-se, casal cl 1
mês de uso. De R$
1.062.00 por R$
450.00.Tr: 370-3142

GUITARA - Phil, prot.,
2 oitavas, sistemas

Cloyal rouse,

compl.R$ 750.00.Tr:
276-0397 noite

LIVROS - vende-se,
coleção, curso

enfermagem.R$
450.00.Tr: 370-.2183 ou

9145-6320

MESA - vende-se,
centro, espelhada. Tr:
372-1448

-

MESA vende-se,
jardim, artesanal.Tr: 372-
1448

MODEM vende
se,ADSL
USROBOTICS, 9001,
seminovo, na caixa.R$
190.00.Tr: 372-0354 cf
Cássio

MOTOR - vende-se,
trifásico, seminovo. Tr:
370-7970

PROCURA-SE
banda de Rock ou

outras pi tocar
Bateria.Tr: cf Adenilson
370-2959 ou Junior
9155-608

SÓCIA - procura, com

50% do capital, para abrir

nego de alimentação ou

outro ramo interessante
e lucrativo.Tr: 9909-7562

Centro de Formação
de Condutores

• 1 a Habilitação
- Alteração de categoria

- Renovação
- Carteira provisória

- Segunda via

• PLAV$TATION 2

·)(SO)(
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NltrrE:NOO 64
• GAME SOY COLOR
• GAME aOY ADVANCe
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS e ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
vioeo GAMES ,COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

•>.·@8PLANETGAME
'"

...•
s,

* VENDAS *lOCAÇAo t CONSERTOS EM GERAL

Minnares e reveSUmentos ltda." ME

Granitos: Cozinhas, Banheiros, Escadas, Tumulos e Jazigos.

Revestimentos: Grafiato, Textura, Massa. Corrida e Pintura

Es�ap��.�!!�_�=�����!T_i�,= ��J�_��_�"��_�.�!?
Injeção Eletrônica - Mecânica em Geral

AUlnniudA:
CM,VW
H�l' Fond

Cl..io AUTHENTlQUE 1,0 8V 2P 04/05
Ar quente. Barras de proleção lateral, Faróis com duplo ranetar óptico,
Vidros Verdes,

TAXA (4)

O,49�. ENT.+24x
Toda linha CUo e scéníc com Pintura Metálica GRATIS (veículos em estoque)(3)

E MAIS:
TRAVAS E VIDROS ELÉTRICOS

OU PINTURA METÁLlCAGRÁTIS

(5)
scêniCAllz,�_ 1.6 16V no cv 04/05
Air Bag Duplo. Ar-condicionado. Computador de bordo.
Direção hidráulica, Travas e Vidros elétricos.

2 ANOS DE GARANTIA

TAXAO ,49%. ENT.+24x

Rede Renaulr. Mais de 160 Concessíonérías 110 Brasil.

.BLUMENAU
322 - 8800

ITAJAr
346-7400

Vale do .Hajaf e Lltnral Norte - SC

JOINVILLE
435 .. 3700

JARAGUÁ DO SUL
370 .. 6006 ,

Fin;mC(Úra RenaultLiberte
�-----------_..-----------.

(1)Preço a vista. doClioAuthentique 2portas 1 ,O SV04/05semAirBag duplo. cor sólida. sem opcionais. Válldosomen!e para veículos adquiridos pela internet F'rete lncíusopara todo o Brasil. (2) IPVA+ LicenciamentoGrâtls1'l mail'!Travas liVidros Elétrícosou PinturaMetálicil.
�ltlldOS somente para, o Clío Autnontiquo 1:0 8V 04/0.5� (3) T�a LI.nha Clio II Scéníc em es�oquo na Concef>Sionárla com Pintura Motá.lica Grátis, (4) Taxas do juros vá�ida para as Linhas Clio ( exc�to Authentique 04/04) e Scénic 04/04 e 04105. Mega�e 04/05 e anteriore� e

�ngoo 04/04 e antsríores. O km, nas segUintes condtções: FlnanClamento pelo coe (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 60% do valor a vista + saldo flnanClado em 24vezescorn Taxá Cltente prefixada d.e 0,49% a.m. + IOF + RS 2,15 por�mmadoBol,toBaneâno.

FlnanciamontoRonault atmvos da Cia, de Crédito, Financlamento II Invastimento Ranault do Bmsil, Cr&dito sujeito ii análise e aprovação de cadastro, Taxa de abertura de crédito (TAC) não Inciusa, consulte o valor para sua região.As taxas poderão seralleradas se houve!"

mUdançauígnlflcativas no Mercado financeiro sem prévio aviso. (5) Preço a vista do ScénlcAII�é 1.,616 V 11 Ocv 04105., cor sólida sem opcionais, Não estilo inclusos os valores de trete, pinturametaílca eopcíonais PinturámetàHCà e opoionais. (5) Preço a vista do Cilo

Aluil1entiQue 2 portas 1.0 8V 04105, sem Aif Bug duplo, cor sólida, sem opcionals,fotos para fins pUblicilários, Alguns itens mostrados elou mencionados são opclonaís e10u acessórios e/ou referem-se a versões especificas, Modelos. código valores.estio 6ujeltosa
aterllçtiesconformepolltica de comerci6lizaçilo dll FábricEl. A Renauttresarva-se ao direito de alterar 85 especiflcaçõesdastilusVelculossemprévioeviso. Pms9rve 8 vida. Cintos de segurança em conJuntocom elr baga salvem vidas,
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I
I

r r r

C
371-4000

Promoção valida até 26/10 ou enquanto d
,

urar o estoque Taxa de 0,99 subsidiada I Cpe a aragua com seguro prestamita
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LIVROS - vende-se,
coleção, curso

enfermagem.R$
450.00.Tr: 370-2183 ou

9145-6320

ENCANADOR & eletricista

(47) 9975-5659�
C] Bruno

...._,

, ':::!....5

MESA - vende-se,
centro, espelhada.Tr:
372-1448�

vendede.se .celular
adiente neo semi-novo

�� 350,00 Tr: Alexandre

�fCOMPRA.SE
-

.

bl e

quente cl 8 cubas, ótímo

t Tr' 371-8772�
CHURRASQUEIRA

-

vende-se.Tr: 371-2965

ou 371-4979
�

EQUIPAMENTO
-

vende-se, pi padaria.Tr:

�-
fREZA - vende-se,

Kf30, Koni, 90mm de

mesa,ótimo est.Tr: 376-

3568 ou 371-0431

MESA - vende-se,
jardim, artesanal.Tr: 372-
1448

' Adestramento e Escolínha
para 1ódas as Raças e IdadesRua: Exp. Gumercindo da Silvà, 616 - Centro - laia uá do Sul - se

SUPERMERC.ADO Pós-Graduação Lato Sensu

T•O ESCOLAR Duração 10mesesv" GESA·· 01 e1tCOlltro semallal

./ PSICOPEDAGOGIA
rnfo rm ações; Loçal dos I:UI'IIO$" matrículas:

0800",708.88 ..,88 Instituto Educacional Jangada
Av. Pres, Epitácio Pessoa,B76 v Centro

UjQ (
u.!n;!l�Q Jangada

ATENDEMOS SÁBADOS ATÉ iSh
(47) 370-8563 - 9t03-3580

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

Tranferencia de Credito
PI Comprar, reformar, construir ou

hipotecar. Seu Imóvel pi Capital de giro
k �

5.000�00 Presto .�� ��,,50,
10.000,OOPrest. R$107,60

R$ 15.000,00 Presto R$ 1�1,71
oumaior valor atéR$ 75.000,QOjá

liberado de imediato

FRAN STUDIO fOTOGRAFICO
Vende-se

Book Adulto/fnfatil
AGORAvocl TEM DINHEIRO
fAC_L ESEM BUROCRACIA'�pva e quita��,�.tp<praia de �a,17nl do

Velha R$ 16.00Q,QO
Tratar:.44 9103-7853 cf

Norval

INAUGURAÇÃO DIA 29/1 O
'" Alé 36 meses para pagar;
'.J Som limita 00 kfado;
: 'J prostaçóes dosoxl:{adas na fc�M dê' pagamenio do JNSS:
i Empréslmc sem consulta ao SPÇt'SERASA (E fazemos ernprêetimos
para se .....tdcees pub!icos, estaduals ou f�der�is, aOvM ou inativos).

[iel:i••�"••ipt**�iI
fone: 37fHi2i1

lNII. A\�1�t4 c.tln. �"'.H'...lr.. , �(jO
!�!ljU"""'''f�l!r..�uJ'''''''í'";",,l!ju[::;� ..

••••01... 101,

FmnclfotoS@lbest,eom.bt'
Rua Bania do Rio Branco n' 411

Snla 3 Jarag"é do 8",1
Fone, .371-15351913�-2864

5O ACOMPANHANTES
"

)- � � t, _.,_ �_SUPER MASSA
GRAFITADA

1!EX!HÜPJmGUr·
....

'";:1 ,a'1IW t9tmA:rIiI'J!liU,l!'!� 'r: f7�1MlCO$mérÍ(�sl i a-c,(J,Htp4n'a-aU I .•_..._....._IiIII_....._..._..._._.,rantolSiasl i g_w�êt!l f�abiM' roochQ

I' Estamos Convidando fodos os clienfes e II' eem a cabeça� hOIOOllC,

i ' amigos po ra conhecer a «(Jsa cf & i�o n6� s�bclno� fazet h)QIfn

I d b I h I VenhQ PJI�U' InllhlOntOg agtM4wli. �Ó 14Qo dQ�
1 i in os e e as acompao antes

I !,:�M)!��fnqi<,,�le"i<).IPIl!�. ddQIQ!(fllI doSilr,

I ,

24 hs 00 seu dispor. I
I'
I

i . . , I 275-0052 / 273-1174
: endereça, atendimento e entrega com total prrvar[dade 1 '

!�'.@lexS!I.�a.'-a.g!l!:Eom..��'.I_'r!W,s���oPJa'!.gua,Cóm,brJ

VANTAGENS: - -

... Economia

... Resistência

... Rendiment�

... Impermeabilidade
Prolfloçfío ,só (1St:! !:otIlUtlll!!!

PagUl.l Urna (! leve D,uas por
a�!lha\t R$ 70,0.0 "

I Estamos CHIIl NUlas Moças na Casa
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CLASSIMais
QUINTA-FEIRA,28 de Outubr do e2004,

• "Banco do Bradesco
• Banco do Brasil
• Caixa Econômica Federal
• Construcard
• Losango
• Visa

"I •

Na loja da Barrá Materiais de Construção, que esta situada na

Rua: Feliciano Bortolini nO 1110, você encontra a melhor entrega da cidade. Um diferencial adquirido pelo
Gerente da loja
Sr. Oldemar Bonatti, que .qarante afirmando que o pedido feito pela manhã no Maximo até o final da tarde
,estará um sua casa.

Nós funcionários da Barra Materi.ais de Construção temos o prazer de lhe atender bem. Temos o

I"

atendimento personalizado, vamos até sua obra
temos o serviço de visita externa para melhor
atender você.

Nós somos conveniados com:

RIa 18sé 11Iellllo;0 Rillell'l, 2793·SI 02
"'216-2000

Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro Ru.aJoQo Franzncr, 153 • São Luiz

r___.-j
!
I ARTELAJE
I Nosso negócio é concreto I
!' -1011
! R: EKp. Anlonío �rlo� fetrlí�ad:�;I laia 01 • Nova BrMilia' Jara.gua

<'

• Visa Electron

Temos um de atendimento mais amplo para melhor lhe atender:
.. ,

De Segunda á Sexta da 7:30 às 19:00 hrs sem fechar pI o almoço e

De Sábado das 7:30 às 12:00 hrs.
Estamos disponibilizando o nosso E-mail paraorç.amentoedemaisfins:barramc@terra.com.br ou
pelo Fone: 276-2000

Tel. 47. 376-29Z9

\

Do fundamento ao acabamento
• , de sua"abra

Rua: João Planincheck, 1832
•

Nova Brasília· Jaraguá do Sul

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUçAo rMicar'

IMAT. DE CONSTRUÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO

275-3462
L 370-4508

"310-4991

BARRA

Rlla JelIc.l1I1I1J BlIrtoUllll11D· a.1IO lUa cerro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMals

lIétlda e AssitêJfcia Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Di�itais

Suprimentos

Centrais telefônicas Infelbras

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.

Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

Um micro por aluno
-

Novo sistema de recarga de cartucho,
venha conhecer este novo método que
com ele você pode chegar a economizar
50% de seus gastos com tinta! Faça
nos uma Visita e confiraesta novidade.

CORREIO DO POVO 11

senac

•
UMA NOVA EJNTB..IGEN1E0I'Ç40NODESENVOLVIIENTODASCOAIPE'1tNcIAs.

PRAT1CANDOUDERANÇA COACHING

Ação de treinar, acompanhar os resultados e estabelecer correções do rumo
de uma equipe aproveitando ao máximo as capacidades individuaiS de seus
colaboradores. Programa direcionado para classe empresarial e seus lideres
que objetivam o desenvolvimento de sua equipe.

Mediador: renomado Sr. Marco Antonio Perdiz, Graduado em Administração de

Empresas, Pós Graduado em Gestão Estratégicas da Qualidade, Change
Management e Gestão do conhecimento peja EAESP FGV Fundação Getúlio
Vargas. Multinacional como Sfemens, Agip do Brasil e enquanto consultor
associado, ReA, Brasilconsult, Manager, Projectus, APP Advanced Performace
project, GEL Centro de Estudos e Liderança, Gestão da Excelência, Dohler,
Te/emar, Monsanto, Pernambucanas, Hospitfjl Dona Helena, Akzo Nobel, AACD,
GODESP (Porto de Santos), Senac dentre outros.

Local: Hotel Saint Sebastian (incluso coffe break e almoço executivo)
Período: 10 e 11 de novembro de 2004 (4". e 5", feira)
Horário: 8:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00
Investimento: R$ 370.00 até o dia 29/10/04 ou 1+1 R$ 200.00

Inscreva se pelo fone (47) 275-8403 e-mail: jaraguadosuf@sc.senac.br
Rua dos Imígrantes,310 Vila Rau

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
'

, Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

Kif Monitor 6" + Câmera (CFTV)

iNFORMAÇÕE$� "Rua: �o.s Imigrantes, 310 Vila Rau
,

• E-mail: Jaraguadosul@sc.senac.br
TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PA8X)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televencas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

Kit Portão Eletrônico + Intenone

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e AssistênCia TécAica)
Cabos (upt cal. 5e)
RacksFechado 19"
Patch PaneI 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
, (Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo

/ Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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- GINECOLOGIA -

flulusln
CiM/Se 1242 - nco 030/79

çã,o SOBRAClL 1.019

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: GUilllCl111C Wceze, 50 - SL 406

Fone: 370-1705
$f)ttlahl@neiuno,CI)III.Qt- [arnglllí do Sul

Manipulaç:io de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Picolli 1 10 - Centro

L.
, .

CII.ico d. Gi ••�ologio • Ob.'.t,ldo

I· .2l;!:::.:�:'::';.'!
..
"'.
"AI

SAUDE Bc, INFORMAÇA.:

O 'a �;i;;;;
.

Ginecologia e Obstetrícia
• '. Videolaporoscopia Ginecológico
ti is _ O 3 9 S i Rua: Preso J�c;liM, 4r : ! - l' andar • centro

Trabalhando com
LP��L�2RuádoSuI.S(

A SAÚDE VOCAL DO PROFISSIONAL DA VOZ

QUINTA-FEIRA, 28 de outubro de 2004

A utilização da voz humana como forma principal ou exclusiva de trabalho categoriza as profissões em dois grandes grupos: vocais e não-vocais.
As áreas da comunicação e artes, em especial os locutores, cantores e atores fazem parte do grupo dos profissionais vocais. Para estes a voz é seu principal instrumento de

trabalho,embora nem sempre eles tenham consciência disso. t importante ressaltar que para ser um bom profissional desta área é fundamental cuidar bem da voz,mantendo
saúde e estética vocal. Para tanto deve-se buscar a orientação e acompanhamento vocal com profissionais habilitados, pois a manutenção saudável e estética da voz garantem a

estes permanência no mercado de trabalho.

Hoje, na era da comunicação, já é mito afirmarmos que somente os vocalmente "bem-dotados" podem exercer profissões vocais. As práticas fonoaudiológicas, legalmente
reconhecidas'na área da saúde, auxiliam no desenvolvimento do potencial vocal saudável sem recursos medicamentosos ou cirúrgicos. Apesar disso, o desconhecimento da

higiene vocal tem levado muitos a manifestarem doenças laríngeas leves, e as freqüentes repetições destas afecções chegam até mesmo à agravamentos que culminam em

tratamentos cirúrgicos.
O alto índice de alterações vocais nos profissionais da voz tem merecido especial atenção dos fonoaudiólogos,pois a utilização da voz inadequada, resulta em uso abusivo do

aparelho fonador. A exposição aos fatores nocivos como falar/cantar prolongadamente em ambientes ruidosos, sem tratamento acústico apropriado, ou mesmo o inocente hábito
de pigarrear bruscamente, sempre antes do ato da fala, deixam o falante mais vulnerável. Alguns profissionais utilizam erradamente como prevenção aos problemas vocais
pastilhas, conhaques, gengibre, sprays, entre outros. É ainda muito comum encontrarmos locutores, atores e cantores dedicando grande parte do seu tempo em ensaios e

preparos de leituras, sem contudo investir igual atenção na forma saudável de apresentá-Ias.
t preciso conhecer e desenvolver medidas preventivas,mudando pequenos hábitos e comportamentos no nosso cotidiano, não apenas quando a rouquidão aparece. Alguns
cuidados básicos devem ser observados, como:
1- disciplinar os horários de trabalho para que haja repouso vocal após cada apresentação;
2- hidratar-se com 7 à 8 copos de água por dia;
3- evitar a ingestão de drogas inalatórias ou injetáveis que têm ação direta sobre o laringe e a voz, além de alterações cardiovasculares e neurológicas.
4- evitar o uso do fumo, inclusive da maconha, pois a aspiração provoca um super aquecimento no trato vocal deixando a voz mais grave (grossa);
5- utilizar roupas leves que permitam a livre movimentação do corpo, principalmente na região do pescoço e cintura, onde estão situados o laringe e o músculo diafragma;
6- evitar a ingestão de refrigerantes, comidas gordurosas ou condimentadas, pois estes produzem gases e refluxo gastroesofágico prejudicando os movimentos respiratórios, além
de lesar a mucosa;
7- evitar as mudanças bruscas de temperatura no ar ou líquido;
8- realizar exercícios de relaxamento reçularmente, liberando a tensão corporal evitando a produção vocal com esforço e tensão; 9- realizar avaliações auditivas e

fonpaudiológicas periódicas.
, o- manter a melhor postura da cabeça e do corpo durante a fala ou canto.

O melhor seguro que os profissionais vocais podem fazer para preservar seu instrumento de trabalho é manter a saúde vocal, I

A autora é professora em curso de impostação da voz, profissionalizante de locução, e foi conferencista em,julJ97, do 2° conq, regional de Fono no RJ com o tema "Saúde vocal na

formação dos profissionais da voz".
,

Fonoaudióloga: Rosane Paiva da Silva.

Venda de Equipamentos para informática

Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva. Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

HUm click em sua vida pessoal e profissional"

i

I Computadores
I completos
�"_'_""""""m"n'"""""""'_""_""""'" •.•..••..

Periféricos Móveis
CDRom

gravador e
leitor de OVO

Suprimentos
indústrias: Sistemas.
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles
administrativos de ges
tão empresarial.

Informatização
de comérclo e

Acessórios

Assistência Técnica

Especializada
Tlntas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

/lól
HORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA « R$ 20,00
EXTERNAS· R$ 20,00 +

R$ 15,00 deslocamento

Outras cidades +

R$ 0.50 o I�m rodado

promoçã'o=-d'
Micros Usad
AMD K6 2,500"

.

COrTIRI
3xR$28

M leRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12/ 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb

de memória, Hard Dísk 40GB, fax
modem 56k, cd rem LG 52x, Placa

mãe Asus A7V 266·MX, Placa de

video AG? 32 mb integrada, monitor 15"

drive disquete t ,44, teclado.

njouse, gabrnete atx 30OW. caixas de

som amplificada, 180w, placa de som

e rede integrada
-_ .....�.�-�.�.........�.�........-..:.-.--.,,,...,....... ..�� ..._-�-�_ . .,.��...... -�..__..................

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

A

CONCORRENCIA

VEREADORES Fone/Fax: 275�2:684 - email: in(otli�k@ibest.com.brILLrUM - FRENTE CÂM
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