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Dezenas de policiais civis e militares participaram do cerco e perseguição dos acusa-dos deassaltarem joalheria no Centro de Jaraguá do Sul

Polícia prende assaltantes de
joalheria após perseguição

Depois de perseguição policial e troca de tiros entre os ladrões e onde fizeram um refém. Mas foram presos pela polícia na Rua

policiais,Luiz Antônio de Lima do Amaral, 27 anos, e José Pedro Emílio Stein, Bairro Nova Brasília. Junto com a dupla, foram
de Jesus, 31, foram presos, acusados de assaltarem a Joalheria recuperados vários estojos de jóias de ouro (valor ainda não

S·unara, localizada na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca. calculado) e cerca de R$ 1,2 mil em dinheiro e cheque. Os dois
Os bandidos fugiram em direção. aos fundos da Igreja Matriz, foram encaminhados ao presídio regional. - PAGINA 7
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INICIATIVA

Pré-incubadora inaugurada
hoje no Centro Universitário
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RESULTADOS

Atletismo feminino melhora

colocação nos Jogos Abertos
Jaraguá do Sul terminou a modalidade em quarto lugar, com
seis medalhas e 72 pontos no geral. Destaque para Miriely
�os Santos e Sally Siewerdt, com duas medalhas cada.
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LONGA-METRAGEM

Filme catarinense 'Procuradas'

estréia sexta-feira nos cinemas

Longa
catarinense foi

indicado entre 47
inscritos no

Festival de
Cinema de
Gramado
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OPINIAO

o esperar quê?
A Câmara de Jaraguá do

Sul deve indicar, nos pró
ximos dias, os membros da
CEI do Issem, que inves

tigará as denúncias de

irregularidades no Instituto
de Seguridade -d o s Ser
vidores Municipais. A

instalação d� Comissão

Especial de Inquérito foi

proposta pelo ve r e ado r
Marcos Scarpato, no-início
de setembro, e desde então

se arrasta nos corredores do

Legislativo. A resistência -

negada taxativamente

pelos órgãos públicos
envolvidos - tem dificul
tado O início dos trabalhos,
apesar da promessa de

apoio incondicional à CEI,
feita pelos respectivos
chefes dos poderes.
A preocupação, no

entanto, é com a com

posição da comissão, já
'que, a partir de janeiro,
apenas cinco dos atuais 19
vereadores voltam à

FRASES

Câmara Municipal. Como
se pretende dar conti

nuidade aos trabalhos ini

ciados este ano? Se é que
vai iniciar. Mais, entre 15
de dezembro e 15 de
fevereiro, os nobres parla
mentares estarão em

recesso. No retorno das
atividades, provavelmente
no dia 17 de fevereiro,

de membros. Pelo

Regimento Interno, após a

instalação, a CEI, composta
por sete vereadores, tem

120 para concluir os tra

balhos. Atualmente, são 19

parlamentares, mas, a partir
da próxima legislatura,
serão onze. Assim, sete é um

número excessivamente

alto, o que poderá compro-

� A apuração é a oportunidade dos
vereadores demonstrarem o compromisso
prometido à sociedade nos palanques

farão novas indicações dos
membros da CEI? Os atuais

darão subsídios àqueles que
continuarão as investi

gações? O futuro relator
usará as anotações feitas

pelo atual?
São questões que me

recem atenção especial,
antes que a comissão se

perca no emaranha&b da
burocracia, das artimanhaf
e da inevitável substituição

meter os trabalhos. Talvez
o atual presidente da Câ
mara de Vereadores, Eugê
nio Garcia possa apresentar
alternativas para resolver
os impasses que se apresentam.

Mais do que necessária,
a CEI do Issem é a

oportunidade para se

esclarecer de uma vez por
todas as denúncias de
desvios, que chegam a R$
10 milhões,' entre setembro
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de 1996 e março deste ano.

Mesmo sob suspeita de as
'

denúncias terem moti

vações políticas, a socieda
de espera que a Câmara as

investigue com seriedade.
Até porque a auditoria do
Ministério da Previdência
apontou irregularidades
nos depósitos da parte
patronal no Fundo de
Previdência dos funcioná
rios municipais.

A investigação das
denúncias é uma questão
de honra. A população, em
especial os funcionários

públicos, tem direito de
saber o que se passa no

âmbito da administração
municipal, principalmente
no que se refere aos re

cursos gerados de contri

buições f impostos. A

apuração é a oportunidade
dos nobres vereadores
demonstrarem, na prática,
o compromisso prometido à

sociedade nos palanques.

"Antes da campanha, o Piazera veio pedir voto dizendo que resolveria o nosso problema de
moradia. Cumprimos- nossa parte e queremos que ele cumpra a dele':

• Adriana de Souza, vizinha da família que foi despejada no Bairro Jaraguá 84 e que também"invadiu" uma das residências há cerca de

um ano, esperando uma solução do gerente de Habitação, Afonso Piazera.

MundO I Pessoas & tatos I
� .. ; '.

� VATICANO:'
v

Igreja Católica reforça
proibição à eutanásia
o Vaticano voltou a manifestar ontem a

proibição da Igreja Católica à eutanásia, com
autoridades eclesiásticas defendendo o uso

de analqésicos para ajudar pacientes terminais
a sobrevivere'r'n "até o fim natural':
O cardeal Javier Lozano Barragan, homem de

confiança do papa João Paulo" para questões
de saúde, fez a declaração durante uma

entrevista coletiva concedida no Vaticano.

"Nós precisamos preservar a vida desde o início
até o seu fim natural'; disse Barragan. "A vida
não pertence a nós. Ela pertence a Deus';
prossequiu. (AE)

� ALEMANHA

País comemora 15 anos da

queda domuro de Berlim
A Alemanha celebrou ontem o 150 aniversário

da queda do Muro de Berlim em meio à

frustração com os altos índices de desemprego
no Leste e ao sentimento generalizado de que
a nação não conseguiu reunificar-se

plenamente. Não houve desfiles nem fogos
de artifício para recordar o 9 de novembro de

1989, quando o regime comunista abriu o muro

que separava os setores oriental e ocidental da
cidade e desencadeou uma euforia nacional

que culminou na reunificação alemã 11 meses

depois. O prefeito Klaus Wowereit depositou
flores em homenagem aos mais de 200

alemães que tentaram fugir da Alemanha
Oriental. (AE)

� IRAQUE

Partido deixa governo
e vai boicotar a eleição
Um importante partido sunita anunciou ontem
que havia se retirado do governo interino

iraquiano e entregue o ministério que ocupava
em protesto contra o assalto dos Estados Unidos
a Faluja. Ao mesmo tempo, a Associação dos
Acadêmicos Islâmicos defendeu o boicote das

eleições marcadas para janeiro. Líderes do
Partido Islâmico Iraquiano se reuniram na

segunda-feira e decidiram que o ministro da

Indústria, Hajim AI-Hassani, deveria entregar o

cargo. "Não podemos fazer parte ... da injustiça
sendo cometida contra o povo inocente" de

Faluja, explicou Mohsen Abdel-Hamid, líder do
partido. (AE)

� IRAQUE

Em 48 horas, 16 soldados
americanosmortos no país
As tropas americanas tiveram segunda-feira o

maior número de baixas num só dia no Iraque
desde maio: 11 soldados mortos em diferentes

pontos do país, Mais cinco morreram ontem,
elevando a 16 o saldo de baixas por morte em

48 horas. Apenas na segunda-feira a resistência

promoveu 130 ataques.
O primeiro-ministro interino iraquiano, Ayad
Allawi, decretou toque de recolher em Bagdá
e municípios vizinhos para evitar que a

resistência abra uma segunda frente de batalha
nomomento em que os Estados Unidos atacam

Faluja, na região conhecida como Triângulo
Sunita. (AE)

� FRANÇA

Piora o estado de saúde
deVasserArafat
Piorou a saúde do presidente da Autoridade
Nacional Palestina, Yasser Arafat. O hospital
militar de Percy, em Paris, informou que ele
entrou em "coma mais profundo': A ANP
afirmou que Arafat teve um derrame cerebral.

Chegou a correr novamente o boato de que
ele havia morrido."Só Deus sabe se Arafat vai
sobreviver'; disse o ministro do Exterior, Nabil
Shaath. A delegação palestina que visitou o

líder regressaria hoje mesmo a Ramallah -

território palestino da Cisjordânia onde

anunciaria, segundo fontes palestinas, a morte
de Arafat. A liderança da ANP anunciou hoje
ter planos para enterrá-lo em Ramallah. (AE)

� EGITO

Liga Árabe pede fim
da ofensiva em Faluja
o secretário-geral da Liga Árabe, Amr Moussa,
pediu ontem o fim da ofensiva militar contra

Faluja e disse ter mantido contato com

diversas autoridades iraquianas com o objetivo
de "conter a situaçàot'Ninquém pode aceitar
de jeito nenhum a forma como os civis são
atacados em Faluja, como vem acontecendo

agora'; disse Moussa a jornalistas no Cairo.

"Esperamos que o que está acontecendo em

Faluja termine Ioga'; declarou o diplomata
antes de uma visita à Espanha. Ele qualificou a

ofensiva como muito grave e alertou que os

civis não deveriam ser alvejados, como

exigem os tratados internacionais. (AE)
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Abandonadas pela mídia
Fátima de Oliveira*

dia
Ou

Semana passada causou surpresa, aflição e pre
indignação notícia de colunista de respeitável jornal ceI
de circulação nacional, que o presidente Lula vetara car

direitos das mulheres. Rádios também caíram no conto, Fel
confundindo "alhos com bugalhos" e reverberavam o

que a partir do veto, a mulher deveria agüentar PII

"quietinha" e jamais abandonar o lar para não perder (PI
direitos sobre filhos, a casa e tudo o que nela houvesse! agi

cal
Li a notícia com espanto, dor e o sentimento de PT

que "não faltava mais nada" para acontecer. Jornais e mi
rádios não diziam qual era o raio de lei, o que revela ror
que desconfiar sempre faz bem. Da mídia então, é da

prudente. Em países machistas, um grande jornal não Se

se dá ao luxo de noticiar perda de direitos da mulher,
ainda mais relativos à violência de gênero - crueldade I du

naturalizada que a grande mídia insiste em não ver,
Se

A chamada "Lei de Abandono do Lar" pretendia
os

ni,
alterar o Código Civil com a seguinte formulação: "0

ag
abandono urgente do lar, em virtude de iminente risco tie
à sua integridade física ou moral, ou à de seus filhos, bo
não acarretará a perda de direitos para o cônjuge, no pc

caso de posterior separação judicial, desde que O

decorra de grave conduta do outro cônjuge e seja ar

seguido do pedido de separação de corpos ou de Cl

afastamento temporário da morada do casal, a ser

b d
"

formulado nos trinta dias seguintes ao a an ano,

Cabia à mulher provar a conduta indevida do agressor
e pedir separação de corpos ou afastamento do lar em

até 30 dias!
O veto presidencial foi embasado em sólida

recomendação da Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres: a lei subtraia direitos. A separação de

corpos já é garantida por lei e não há prazos e nem

exige-se da agredida comprovar a má conduta do

agressor; e não se configura como abandono do lar,
sair de casa movida pelo medo da violência. A que se

deve a mídia disseminar inverdades sobre um veto I
presidencial correto? Pura piração?

-

I

Mas merece reflexões que uma lei, aprovada pelo
Congresso Nacional,

•

ao' ser analisada pelo organismO
responsável pela elaboração e implementação de

políticas públicas para mulheres, é constatado que

solapa direitos e amplia vulnerabilidades de gênerO,
revelando que a sanha legisladora de parlamentares
pode ser daninha.

Dedicamos mais tempo pelejando para que "fogo

amigo" não torre direitos, do que elaborando novos

ou ampliando os existentes. Entendo ��e
parlamentares tenham ânsia em legislar, afinal e da
essência da função. Mas precisam ter a humildade, e

buscar lastros para que, embora com boas intençoes,
- f' di O'

"

e melhornao rram ireitos. u seja, prevemr e sempr

que remediar.

* Médica

fatimaoliveira@ig.com.br

orpO 11,1Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c 'Iode
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlfe�oal:
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co I
correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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�Licença
A vereadora reeleita Maristela Menel

(PFL). que se recupera de uma

pneumonia, pediu mais 30 dias de

licença. Anteriormente, havia solicitado
outros 30 dias para tratar a doença.
Neste período, será substituída por
Ronaldo Raulino (PL). Ambos foram
eleitos em 2000 pelo PMDB. Maristela
deixou o partido no ano seguinte
filiando-se ao PFL, legenda da base

governista do prefeito Irineu Pasold

(PSDB). Já Raulino filiou-se ao PL no ano

passado. Nos dois casos, creditaram a saída
a divergências com a cúpula do PMDB.

� Muita farinha ...
O presidente do Diretório do PPS de

Jaraguá do Sul, médico Walter Falcone,
afirmou que só aceita participar da
futura administração se for para ser

secretário de Saúde, nenhuma outra

pasta o contentará. "Não é admissível

ocupar uma função que não conheço';
justifica.
Pode ser, mas um pouco de humildade
é bom. O PPS, quando muito, tem mil
votos - em 2002, o candidato a

deputado estadual da legenda fez

pouco mais do que 400 votos. E já falar
em oito anos de mandato ...

(' �parada
dorMarcos Scarpato (PT) ocupouQverea .

d 'I'
'b na da Câmara, na norte a u tima

atn u
.

, ta-feira, para denunCiar a falta de
qUln .

d V' 'I
A •

fiscalização prev�ntlva a Igl ancia

(' 't'r'la deJaragua do Sul que, segundoSan! a , .

,

o parlamentar, deixou de realizar os
""

balhos por não ter combustível.Ira
, . ibli t

Aliás, funcionariaS pu ICOS gara.n em

a maioria das secretarias e
que ,

gerências sO,fre d� mesmo mal, alem
-=-'

de otras casita mas.

Segundo informações, já tem

fornecedor preocupado com a

possibilidade de não receber.

�Aliás
Alguém tem alguma dúvida que quem
venceu as eleições em Jaraguá do Sul
foi Moacir Bertoldi (PL) e não a

coligação "Viva Jaraguá"? Que a

maioria esmagadora dos votos foi dada
à pessoa, sem nenhuma relação com

o partido do candidato, muito menos

daqueles que integraram a aliança
vencedora?
Por isso, antes que os partidos se

esfolem para conquistar cargos ou

afagos, precisam fazer um exame de
consciência e lembrar que são muito

pequenos diante do carisma do eleito.

�Novo Estado
A Comissão de Constituição e Justiça
do Senado começou a discutir a criação
do Estado do Planalto Central, formado
com áreas de Minas Gerais e Goiás. A

proposta foi apresentada pelo ex

senador Francisco Escórcio (PMDB-MA).
O projeto enfrenta resistência dos
senadores mineiros Hélio Costa

(PMDB) e Eduardo Azeredo (PSDB) e

do goiano Demóstenes Torres(PFL).
Paulo Otávio (PFL-DF) é contra pelo
fato de diminuir érea e verbas de
Brasília. O projeto prevê plebiscitos em
Minas e Goiás.

NEGOCIAÇÃOI Ação pede cassação do registro
da candidatura de Felipe Voigt

SCHROEDER - Até o próximo
dia 20, o Fórum da Comarca de

Guaramirim deve receber novo
e processo de pedido de can

lal celamento do registro da

Ifa candidatura do prefeito eleito

:0, Felipe Voigt (PP). Em setembro,
fi o candidato derrotado à

ar Prefeitura, Hilmar Hertel

(PFL) I protocolou ação, que
er

agora também será en
e!

caminhada pelo Diretório do
1e PT Os partidos alegam o uso da
e máquina pública para au

la topromoção de Voigt, candidato
da aliança "Juntos por

io Sehroeder".

:f, No dia 26 de setembro,
durante o desfile festivo da

Schroederfest, que comemorou
ia os 40 anos de fundação do mu-

J nicípio, aproximadamente 50

:0
agricultores e outros par-
ticipantes usaram camisetas,
bonés e adesivos de propaganda

,0 política da coligação PP/PMDB.
e O evento foi organizado pela
a atuaJ.�dministração municipal,
e cujo prefeito Osvaldo Jurk

(PMDB) é aliado de Voigt.
O dossiê a ser entregue à

Justiça Eleitoral contém fotos e

filmagens do desfile, de

poimento de testemunhas,
matérias jornalísticas, entre

outras provas. Segundo o petista
Osnildo Konell, além da

carreata, também foram dis
tribuídos materiais de cam

panha durante o desfile. "Isso é

proibido porque ele (Voigt) é um

agen te público", assegurou,
afirmando que, o vereador

Voigt apoiou a aprovação de

repasse de R$ 40 mil à Prefeitura

para organização da festa, "já
sabendo que iria ser privile
giado". Na avaliação de Konell,
a ação tem todas as possibili
dades de ser favorável ao PT, já
que está bem fundamentada.

Konell lembrou caso se

melhante ocorrido em Mauá

(SP), onde a justiça Eleitoral
cassou a candidatura do can

didato a prefeito do PT por ter

distribuído material de cam

panha durante uma festa.

Oposição articula acordo para
presidir a Câmara Municipal

--------------��-------

�Partidos pretendem
reunir, amanhã, os
vereadores eleitos

para discutir a união

GUARAMIRIM - Na tentativa de

conquistar a Presidência na

Câmara de Vereadores, PMDB e

PSDB articulam acordo entre os

vereadores eleitos - Maria Lúcia

Richard, João Deniz Vick e Osni

Bylaardt, do PMDB, e o tucano

Marcos Mannes. As negociações
envolvem também o PT do
vereador reeleito Evaldo Junckes,
o Pupo, que já se lançou candidato
a presidente. Amanhã, os partidos
pretendem reunir os par
lamentares na Câmara, às 17 horas,
para costurar os acordos,

O Diretório do PMDB não

esconde a intenção de fortalecer
a oposição ao PFL, do prefeito
reeleitoMário Sérgio Peixer (PFL).
Bylaardt, entretanto, informou
que a reunião pretende também
avaliar as eleições municipais deste
ano, "A idéia é já indicar o possível
candidato para disputar a futura
presidência da Câmara", revelou,
lembrando a participação do
vereador eleito do PSDB. Bylaardt
não descarta a possibilidade de

disputar novamente a Presidência

que, segundo ele, depende de uma
decisão final do partido,

"É claro que o PT e PSDB

Bylaardt é um dos pré-candidatos da oposição a presidente da Câmara de Vereadores

também têm interesse em presidir
aCâmara", confirmou Bylaardt. Por
outro lado, Mannes avisa que pode
participar da reunião, mas "está
aberto" para discutir com os

vereadores da base governista.
Segundo ele, a decisão final caberá
aoDiretório do PSDB. "O diretório
se reúne no fim-de-semana para
definir o posicionamento. Será uma

discussão mais ampla, para nós

reestruturarmos o partido, já
pensando nas eleições de 2006 e

2008", declarou.
OPOSIÇÃO - Segundo

Bylaardt, como oposição à

administração do prefeito Mário

Sérgio Peixer, o PMDB vai cobrar o

cumprimento das promessas feitas
durante a campanha e fiscalizar as

ações do governo da aliança PFL/PP.
Por outro lado, o PP da base

governista elegeu quatro vereadores,
exigindo da oposição união para
manter as esperanças de eleger o
presidente da Câmara e garantir
maioria na Casa. Qualquer
divergência entre os partidos de

oposição reforça a base de

sustentação do governomunicipal.

Secretário do Tesouro elogia proposta de fixar limite à PPP
BRASÍLIA - o secretário do

Tesouro Nacional, Joaquim Levy,
considerou a proposta de fixar um
limite rmrumo para a

participação do sócio privado nos
empreendimen tos feitos por
meio da PPP (Parceria Público
Privada) "excelente". Levy
participou da audiência pública
na Comissã� de Assuntos

Econômicos do Senado. "A

proposta aponta na direção
correta e não vai atrapalhar em
nada a PPP", afirmou.

Ele advertiu apenas que será

necessário definir com clareza se,

no limite de 30%, será

considerado apenas o capital
próprio do sócio ou também os

finá�ciamentos obtidos em

instituições financeiras, até

mesmo públicas.
Levy lembrou o caso das

privatizaçôes realizadas durante
o governo do ex-presidente
Fernando Henrique Cardoso

(PSDB), em que os compradores
privados receberam fartos

empréstimos do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), que tornaram
viáveis as ofertas que fizeram.

Para o líder do governo no

Senado, Aloizio Mercadante
(PT-SP), nos 30%, estariam
computados apenas os recursos

próprios do sócio privado.
"É capital privado mesmo",

afirmou. "O princípio é de que
não faz sentido uma parceria
público-privada em que o sócio

privado não entre com recursos",
afirmou.

No entendimento de

Mercadante, a participação dos
fundos de pensão de empresas
estatais nos empreendimentos
também não poderá ser

computada no limite de 30%.
O senador Tasso Jereissati

(PSDB-CE) aplaudiu a decisão
da administração federal de
acolher uma proposta dele e que,
inicialmente, encontrou grande
resistência do Ministério do

Planejamento, Orçamento e
'

Gestão.

e O secretário do Tesouro,
Joaquim Levy, elogiou a

proposta de fixar limite
mínimo para a participação
do sócio privado nos

empreendimentos feitos

por meio da Parceria

Público-Privada)

.e Ele advertiu que será

necessário definir se, no
limite de 30%, será conside
rado apenas o capital pró
prio do sócio ou também os

financiamentos obtidos em

instituições financeiras, até
mesmo públicas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPANSÃO

GrupoWeg adquire fábrica de
motores na China continental

MARIA HELENA DE MORAES

�A aquisição faz

parte da estratégia de

internacionalização da

empresa jaraguaense
}ARAGUÁ 00 SUL - Os grupos

Weg e o chinês Weifu assinaram

contrato de transferência de
titularidade de ações da empresa
Nantong Electric Motor

Manufacturing. Emmeados domês

que vem a empresa jaraguaense
assume a direção a empresa chinesa.
A aquisição das ações da Nantong
ElectricMotorManufacturing émais

um passo dentro da estratégia de

internacionalização da Weg.
"Visamos ampliar a penetração
comercial no mercado asiático,
melhorar a logística operacional e
comercial e gerar maior

competitividade", afuma opresidente
executivo da empresa,Décio da Silva.

A empresa passará a se

denominar Weg Nantong Electric
MotorManufacturing; com 20.300
metros quadrados de área construída,
está localizadanum terreno de 67 mil

m-, o que possibilita a ampliaçâo da
fábrica, no futuro, e conta com

aproximadamente 350 funcionários.
Seu faturamento para este ano está

estimado emUS$ 12 milhões; para
2005, a previsão é de US$ 15,7
milhões.

A primeira fábrica da Weg no

continente asiático é dedicada a

produção de motores elétricos
trifásicos de baixa e alta tensão,
destinados principalmente para os

CÉSAR JUNKES

Weg assume a direção da empresa chinesa mês que vem. A intenção é entrar no mercado asiático

segmentos de acea�a, mineração,
petroquímica e fabricantes �bombas
e compressores.AWeg já conta com
fábricas na Argentina, México e

Porrugal.
A aquisição da fábrica na China

vem sendo planejada hámais de um
ano, e as expectativas em relação ao

fechamento do negócio são muitas.

"O próximo passo é adequar a fábrica
à cultura empresarial daWeg através
da organização dos contra tos

trabalhistas de todos os colaboradores",
afirma Sergio Schwartz, diretor
superintendente da Weg para as

regiões daÁsia,Oriente e Australásia.

Quatro colaboradores de Jaraguá
do Sul farão parte da equipe chinesa,
dois deles engenheiros fluentes no

idioma chinês, que iniciaram na

empresa como trainees contratados
com esta finalidade, há um ano.

JaraguáTec será inagurada hoje
no Centro Universitário de JS

}ARAGUÁ DO SUL - Com a

expectativa de estimularo surgimento
denovas empresas na região, acontece
hoje a inauguração dapré-incubadora
de projetos tecnológicosdoJaraguáTec
(Núcleo de Desenvolvimento

Integrado de Incubação). O evento

acontece às 19h30min, no Centro
Universitário de [araguá do SuL A

instituição integra o projeto ao lado
da Prefeitura, Senai, Sebrae, Acijs,
Apevi, Prefeitura e Funcitec.

De acordo com dados do Sebrae,
enquanto 44% das microempresas
morrem antes de completar dois anos,
aquelas que passarampor incubadoras
têm taxa de mortalidade reduzida

para 10% em 2 anos. O diretor

superintendente do Sebrae de São

Paulo, José Luiz Ricca, afirma que as

empresas vindas de "incubadoras"
crescemmais rapidamente, atingindo
o status de pequena empresa.
VictorAlberto Danich, coordenador
da Comissão de Avaliação do

JaraguaTec, explica que a pré
incubaçãobusca preparar as empresas
selecionadas pelo projeto a integrarem
um sistema compartilhado de

experiências tecnológicas que
acrescentem valor agregado a seus

produtos e serviços.O [araguaTec faz

parte da Recept (Rede de
Incubadoras de Empresas de Santa

Catarina) e visa atender as

expectativas de empreendedores que
querem iniciar seus próprios negócios
a partir do desenvolvimento de novos
projetos tecnológicos.

O professorVictor Daníchassinala
que esta iniciativa está direcionada ao
fomento ade emprego e renda na

comunidade e na participação efetiva
na implantação de um núcleo de
transferência de tecnologia e

conhecimento, com a presença de

empresas inovadoras, centro de

pesquisas, instituições de ensino,
formação e treinamento.

• O articulador regional do
Sebrae, Donizete Bôerqer
alerta para a necessidade
de treinamentos, a
exemplo do Programa de
Desenvolvimento

Empresarial.
• se Programa, de acordo

com Bõerqer, tem a parceria
da Facisc (Federação das

Associações Comerciais

,
Industrias de Santa

Catarina).

A Weg Nantong está localizada na Zona de Desenvolvimento
Econômico da província de Jiangsu, a 250 quilômetrs de

Shangai, uma das principais cidades da China. "Uma zona de
desenvolvimento como esta pressupõe alguns incentivos às

empresas como a redução/isenção de impostos, uma ótima

vantagem competitiva'; afirma Sérgio Schwartz.
A Nantong é uma empresa "jovem'; já que foi totalmente
reestruturada em 2001 pelo governo chinês por conta de

prepará-Ia para a privatização. "A China conta com

aproximadamente 1,2 mil fábricas de motores elétricos; cerca
de 70 empresas dominam 80% do mercado e a maioria é estatal':
A empresa fica próxima aos maiores mercados consumidores
na China, numa área com farta disponibilidade de mão de obra

qualificada e já habituada à presença de capital estrangeiro.
"Nantong é praticamente um porto natural, já que está à beira
do "Rio Amarelo'; com cerca de oito quilômetros de largura
nesta região. A cidade tem 700 mil habitantes e a província,
com 1 00 mil quilômetros quadrados, conta com 70 milhões de
habitantes.

Lojas Americanas adia data
da inauguração ernJaraguádo Sul

}ARAGUÁ DO SUL - A

inauguração das Lojas Americanas,
prevista para o dia 2 dezembro, foi
adiada. De acordo com a assessoria

de imprensa da empresa, no Rio

Janeiro, a nova data ainda não foi
marcada, mas a superintendência do
ShoppingCenterBreithuapt, que vai
abrigarAsAmericanas, estima que a
instalaçãodanova lojaaconteça ainda
antes doNatal, provavelmente ainda
na primeira quinzena de dezembro.

As LojasAmericanas jácontratou
aproximadamente 40 funcionários

para trabalharem em Jaraguá do Sul.
De acordo comos recrutadores, cerca
de 600 pessoas foram em busca das

vagas oferecidas pela empresa nas áreas
comercial e administrativa.Oprocesso
de seleção foi realizado em

aproximadamente 20 dias.
O acordo entre as Lojas

Americanas e o Shopping Center
Breithaupt foi assinada em 17 de
setembro.A loja vai ocupar o segundo
piso do Shopping, numa área de 1.400
metros quadrados. O investimento

inicial é deR$ 2,4milhões.

Americanas se instala no Shopping Breithaupt no mês que vem

� liA EMPRESA DE MIL LÉGUAS COMEÇA
COM O PRIMEIRO PASSO"

A Indústria de Madeiras Butzke,deTimbó,participou da moS!
Furniturelnos dias 8 e 9 de novembro, no Hotel President

�

do �é�ico. O enc?�t�o é o:ganizado pela. �s:ociação B;;�
lndústrias do Mobiliaria (Abirnovel), numa IniCiativa de pro
comércio internacional neste segmento, e conta com a pr!)
Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex) eda�.
Comércio México Brasil (Camebra), que ajudou a seleei'
expositores.

-'

Foram seis expositores brasileiros mostrando seus produtos,A�
a única representante no segmento de móveis para jardins e
certificados com o SeloVerde FSC.Voltada às necessidades do

�

ela exporta atualmente cerca de 80% da produção para mi�
países, inclusive o México.

Apesar disso, o México é um mercado emergente para os�
brasileiros.Tanto que,no ano passado,o país já alcançou ogolu�
maior comprador de móveis do país. A Abimovelluta agorapiR
a alíquota de exportação mexicana sobre o mobiliário brasileiro!
para 18%, o que tornaria o produto nacional ainda mais Com,
Por que noticiar isto? Porque um dia também esta empresa�1
primeiro passo ...

A PARTICIPAÇAO DE MICRO E PEQUENAS
Dados do BB apontam para o fato de que no Brasil, em 2001,
12% das pequenas e microempresas realizaram alguma opei
comércio internacional, basicamente em exportação. QUI
confronta este número com outros países, percebe-se quehá
crescer. Entre alguns exemplos, pode-se citar EUA (57%),ltáli
Japão (50%), México (50%) e Alemanha (50%).
A ITÁLIA COMO EXEMPLO PARA AS EMPRESAS BRASil
No próximo dia 1/12, virá a Jaraguá do Sul para palestrar SObl1
MADE IN ITALYe o associativismo italiano,o diretor do Prometl'l
Oscar Lenzi. Ele, que é ítalo-brasileiro e representa aqui os inter

província de Trento, vê muitas similaridades (e possibilidades)!
exemplo italiano e o sul do Brasil. Será uma oportunidade e!

principalmente para aqueles empresários que querem conh!

pouco mais sobre o processo e sobre os erros e acertos que�!
2°. ENCONTRO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS, EMJA
DO SUL
De 29/11 a 02/12 Jaraguá do Sul sediará o 20 Encontro deN
Internacionais (EN!) que reunirá profissionais e executivosinter�
em discutir questões pertinentes ao comércio exterior brasileiro,
aqui profissionais da Espanha e Itália, bem como empresasbr
que são exemplos em seus campos de atuação. Acreditamosq.
um evento bem-sucedido, visto que o I ENI, em julho passado,
cerca de 600 profissionais.
NOTICIAS BOAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA-I
Até 2007, a Receita Federal vai reduzir de 30% para 5% a quanl'
mercadorias que passa pelo crivo nas aduanas, diante do exv

aumento do volume de comércio do Brasil com o exteriornoí'
dois anos. A Receita anunciou um conjunto de medidas par,
mais ágil e eficiente a fiscalização de produtos que entram e

país pelos portos e aeroportos.
E, apesar desta diminuição, o Fisco pretende usar técniej

sofisticadas para a seleção das mercadorias, com o uso inte

serviço de inteligência e cooperação com outros países. pret�
também aumentar a repressão ao contrabando, pirataria eful�

fora dos portos e aeroportos.
NOTICIAS BOAS SOBRE A FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA-I
O coordenador-geral de Administração Aduaneira, Ronaldo i,
assegurou que a redução da quantidade de mercadorias fisel

não vai representar afrouxamento do controle. Na maioria dos

média de mercadorias fiscalizadas é entre 5% e 2%.
,

Para ele, as mudanças reduzirão o tempo que as mereadonal
. 'bldadelparadas nas aduanas. As empresas terão mais prevlsl II

tempo de liberação dos produtos e, com isso, mais seguran�
cumprimento dos prazos dos contratos de-entrega.
ARGENTINA QUER MUDAR REGRAS DO MERCOSUL

u[OI
O governo argentino quermudar algumas regras do MereoS 'I
a proteger a indústria do país. Segundo o diretor do Conselh� :
de Relações Exteriores da FIESp, o setor industrial daquele palsl�
pressionado não só por mudanças estruturais, como a desvaOI
da moeda, mas também por desajustes setoriais que inclue�o,
e rápido aumento das importações de outros países,espeClaill
Brasil. n�
Para ele, o fato de o Brasil ter deixado de exportar para a Arge

.

significou que as empresas argentinas supriram essa fa!ta,�os�
interno. "As empresas argentinas não estão bem eqUipa a

ell
competitivldade" Segundo ele, "houve um desvio d: e��itiJ'
alguma parte dessa não-exportação brasileira e que fOI su s

importações do Chile e do México':
. IVo.É ovelho tema da rivalidade no futebol e da largura das blto

as

• • _ _ •• _ r: caminhe suas d�
Sua opmtao emuito Importante para nos. sn

bro,
sugestõesecríticasparanossoe-mailcambra@portalcam

_ de Ne�
Randal Gomes é Diretor-Executivo da Camara

. rdal
Internacionais - CAMBRA e professor de Comércio Ext�no cadl
Está estarrecido com o fato de que mais uma vez - em e�� pa�
gordas - a exportação deixou de ser um foco de b

empresários nacionais.

e-mail: randal@portalcambra.com.br
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País tem 36 milhões de alunos

matriculados no primeiro grau
SÃO PAULO - Desde o início

do Programa de Educação para

Todos, que juntou 155 países no

começo dos anos 1990 com o

compromisso de priorizar a

educação, o Brasil passou por

avanços consideráveis na

educação, com destaque para a

universalização do ensino

fundamental. Mesmo com a

pobreza e o isolamento de algumas
regiões dificultando o acesso à

educação, o País viu seus principais
índices educacionais melhorarem.

O acesso à Educação
fundamental passou de 86 para

97% da população de 7 a 14 anos,
número que representa 36 milhões

de crianças. O índice de

analfabetismo apresentou um

recuo de 20,1% (1991) para 13,3%
(2001). O número de matrículas

demulheres subiu e já supera o de
homens em todos os níveis do
ensino.

Outras iniciativas que

ajudaram amudar os números da

Educação no País são os projetos
que incentivam as famílias
carentes amanterem seus filhos na

escola, e também a criação do
Fundef (Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do
Magistério), que permitiu a

redistribuição de recursos e

responsabilidades entre as três

esferas de governo, tornando as

regras de financiamento público
mais claras.

Com o fundo, o número de
alunos que apresentavam
defasagem na relação idade/série

• Desde o início do

Programa de Educação
para Todos, o 'Brasil passou
por avanços consideráveis
na educação, com
destaque para a

universalização. do ensino

fundamental

• Mesmo com a pobreza e

o isolamento de algumas
regiões dificultando o

acesso à educação, os
principais índices
educacionais melhorarem.
O acesso à Educação
fundamental passou de 86

para 97% da população de
7 a 14 anos

recuou de 47% (1997) para 41%

(2001), favorecendo os estudantes
das camadas mais carentes da
sociedade. No mesmo período, o
salário dos docentes teve um ganho
real de 19%, segundo estudo do

Ipea (Instituto de Pesquisa
Econômicas Aplicadas).

Apesar dos avanços, 21,7% dos
brasileiros não ficam 11 anos em

período escolar, tempo necessário
para a conclusão do segundo grau.
Segundo especialistas, as iniciativas
educacionais não devem se

restringir ao nível governamental.
A sociedade civil e as ONGs devem

participar do processo,
incentivando e reivindicando

ações dos governos.

Câmara analisa projeto que
,.,

acelera processo de adoção
SÃO PAULO-Um projeto de lei

que pretende acelerar os processos
de adoção de crianças e

adolescentes, prevendo inclusive
auxílio financeiro para algumas
famílias, criou polêmica entre juízes,
promotores, psicólogos e assistentes
sociais que trabalham com a

questão no País. De autoria do
deputado catarinense João Matos
(PMDB), da Frente Parlamentar da
Adoção e pai de um garoto adotado,
o projeto, que depende do parecer
de uma Comissão Especial da
Câmara dos Deputados para ser

votado, institui a Lei Nacional de
Adoção. Hoje, não há uma lei
específica para esses casos - os

processos são geridos segundo
artigos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), do Códig�
Civil e de normas estaduais distintas.

Se aprovado, o texto do projeto
coloca prazos para ajustiça julgar os
processos. Basicamente, em três
casos as crianças são levadas para
abrigos (nova denominação dos
antigos orfanatos): se ela for órfã,

filha de pais desconhecidos ou se

for afastada de sua família natural,
seja por maus-tratos, abandono e

negligência, entre outros.
É justamente neste.último caso

que se concentram as longas esperas
atuais, pois nos outros dois elas
entramdireto para a adoção. Como
nãq há um prazo para o processo de

destituição do poder familiar -

quando a família perde o direito
sobre o filho - ser julgado, algumas
crianças esperam por anos nos

abrigos. Pelo projeto, o Ministério
Público terá 30 dias para entrar com
a ação e os juízes terão 120 dias,
prorrogáveis uma vez, para decidir
se ela deverá voltar para a família
ou ser colocada para adoção.

"O projeto pretende racionalizar
o processo de adoção, dando prazos
e promovendo mais agilidade.
Pretendemos que o processo todo
dure de nove meses a um ano, e

não mais até 10 anos como hoje.
Estamos pensando nas crianças que
ficam esperando por uma família",
afirma o deputado.

CINEMA

'Procuradas' estréia sexta

nas salas de Jaraguá do Sul
ALEXANDRE BOJ

CELlCE GIRARDI

� Filme é o segundo
longa-metragem de
Santa Catarina e foi
exibido em Gramado

}ARAGUÁ DO SUL - O longa
metragem catarinense "Pro

curadas", de josé Frazão e Zeca

Pires, estréia sexta-feira, na

cidade, simultaneamente com

outras nove salas do Estado. O
filme é distribuído pela Imagem
Filmes. Procuradas foi exibido no
Festival de Cinema de Gramado,
em agostooe foi um dos cinco

filmes selecionados entre 47
longas nacionais inscritos.

Produzido pela Mundo

Imaginário, o filme é considerado
o segundo longa-metragem
catarinense. O primeiro foi "O

Preço da Ilusão", realizado em

1957 -, e representa uma fase
bastante produtiva do cinema

regional, comprovando a

capacidade de produção do
núcleo catarinense ao inserir no

cenário nacional um filme

florianopolitano.
Procuradas foi totalmente
rodado em Florianópolis e

explora o cenário natural da Ilha

sem, contudo, deixar que se

sobreponha à trama da ficção
policial. Caracterizado como

um pseudo-documentário, o

roteiro, assinado por José Frazão,
transita entre a realidade e a

ficção e aborda a história de

garotas de programas de alto

padrão. "O que me fascina no

filme é a mistura de linguagem,

o diretor e produtor Zeca._8ires esteve na cidade divulgando o filme que estréia sexta-feira

entre a narração e o

documentário", apontou o

diretor e produtor Zeca Pires,
que há 20 anos trabalha com

cinema.

Segundo ele, a repercussão da
indicação do filme no Festival de
Gramado foi muito positiva no

cenário nacional. "Quando
fazemos um filme, sempre

esperamos tudo, de bom e de

ruim, a indicação foi uma

oportunidade de abertura do
cinema catarinense, que não tem

tradição no mercado nacional",
destaca. O próximo trabalho do
diretor e produtor, é a ficção ''A

Antropóloga", que foi vencedor
em 2002 do projeto da Fundação
Catarinense de Cultura -

Cinemateca Catarinense, mas

depende de recursos do Estado

Na história, dois executivos, um solteiro (Ricardo Busse) e outro casado

(Luige Cutulo), resolvem sair num veleiro com duas garotas de programa.
Durante a noite elas desaparecem misteriosamente. As evidências de
um crime deixam um clima de desconfiança entre os dois amigos.
Simultaneamente, uma diretora de documentários (Rita Guedes) reúne I
depoimentos de algumas garotas de programas e encontra Viviane �
(Larissa Bracher), a irmã de Isa (Paula Burlamarqui) - uma das meninas ii

desaparecidas. Juntas, as duas iniciam uma investigação para tentar

localizá-Ias. O filme finaliza deixando o espectador com uma visão
sobre a vida dessas garotas e as contradições afetivas, econômicas e

existenciais.
Rita Guedes faz sua estréia no cinema como protagonista da história

ii'na qual vive a jornalista Angela, que dirige o documentário. O filme
também é narrado pela câmera da documentarista com os personagens
interagindo com a mesma. Paula Burlamarqui incorpora a garota
desaparecida Isa e questiona o papel do documentário realizado por
Angela num dos momentos mais marcantes de Procuradas. Viviane,
irmã de lsa, interpretado por Larissa Bracher, é uma pesquisadora de

maricultura, um dos cultivos mais difundidos na Ilha de Santa Catarina.
O numeroso elenco é composto por atrizes do Rio de Janeiro e de

Florianópolis.

para a execução.

Projeto Quinta Cultural faz última apresentação do.ano
}ARAGUÁ DO SUL - A cantora

e compositora jaraguaense
Franciele, se apresenta amanhã,
no Pequeno Teatro da Scar. A

apresentação marca o

encerramento da edição 2004 do

projeto Quinta Cultural, que
retorna em março de 2005. No

show, que inicia às 20h30,
Franciele apresentará músicas do
seu CD e sucessos nacionais' e
internacionais.

A cantora iniciou sua carreira

aos sete anos, participando de
festivais. Em 2002, com 15
anos, foi convidada para gravar
seu primeiro CD intitulado "O

que diz meu coração", uma pro
dução independente lançada
apenas na região norte catari

nense, mas suficiente para fazer
com que as músicas alcançassem

o primeiro lugar nas paradas d
rádios locais, rendendo convit
para shows e apresentações e

emissoras de TV da. região.
No início de 2004, FrancÍ<�

entrou em estúdio para grav
seu segundo trabalho, sob

direção de Raul Albornoz e KiJ

Martins, nos estúdios da Tridem
em Porto Alegre. O CD tem

faixas com pitadas do pop-roi
mesclado voltadas ao públii
jovem.

Os ingressos para o shc

podem ser adquiridos 1

secretaria da Scar no valor de I

10,00 - idosos e estudantes cc

apresentação de carteirinJ'
estudantil pagam R$ 5,00. M:
informações podem ser obtid
através do telefone 370-6488/27
2477.Apresentação da cantora jaraguaense encerra Quinta Cultural do ano

o Núcleo da Comunicação Social ACIJS·APEVI
promove um delicioso .

� �1f@ ��WW
N(lCLEO DE

COMUNICACÃO
SOCIAL

Data: 20/11/2004.
Horário: 11 h 30m in.

Local: Salão da Igreja
N.Sra. Rainha da Paz.

Valores:
Salada mista: R$ 1,00 I porção.

Almoço: R$ 6,00 I prato.
Haverá sorvete e bebidas no local!

Participe! Traga a sua famílic

Adquira suas credenciais com lonimara ou Vilson,
pelo fone (47) 275-7012 ou e-mail: vilson@acijs.com.br
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

Apresentado projeto da nova
sede dos Amigos dos Autistas

CELlCE GIRARDI

� Expectativa da
diretoria é de iniciar a

obra no primeiro
bimestre de 2005

JAAAGUÁ DO SUL - Foi entregue
na noite de ontem, no auditório da
CPL (Centro do Integrado de
Profissionais Liberais), o projeto
arquitetônico da nova sede daAMA
(AssociaçãodeAmigos dosAutistas) ,

elaborado por uma equipe de

profissionais da Associação de

Engenheiros eArquitetos de Jaraguá
do Sul e acadêmicos daUnerj.

Anova sede, de dois pavimentos,
orçada emR$ 577mil, será instalada
na esquina das Ruas LenoNicoluzzi
e AfonsoNicoluzzi, no Bairro Água
Verde.A expectativa para início da

construção é o primeiro bimestre do
ano que vem. Para que o projeto seja
colocado em prática, a entidade
conta com a ajuda de empresas e

empresários comrecursos emateriais.

O trabalho voluntário dos

profissionais e acadêmicos iniciou em
janeiro e contribuiu para a

concretização do sonho de 13 anos

da AMA de ter sede própria. "Este
foium trabalho feito com o coração,
sem pensar em recompensa

financeira", frisou a arquitetaJosiane
Pietsch.

Ela explica que os profissionais
optaram por um projeto com linhas

arrojadas emodernas. "Tivemos esta
preocupação pois é um fator

primordial para que o autista se sinta

bem. Há ambientes que vão permitir
termais qualidade na atenção que a

AMA já dedica aos pacientes",

ALEXANDRE BOGO

Projeto arquitetônico foi desenvolvido por profissionais voluntários

assinalaJosiane.O prédio tambémvaiQ.

contar com espaço para eventos

culturais, através de um ambiente
onde poderão ser realizadas diversas
atividades.

Durante a apresentação do

projeto, a presidente daAMACarla

Mayer, divulgou que entrou em

contatocomogovernodoEstado, para
receber apoio no trabalho com

crianças com arrasona aprendizagem,
que não são atendidasnem pelaApae
(Associação dos Amigos dos

Excepcionais), nem pelas escolas
normais. "Enviamos ofício através da
secretaria de Desenvolvimento

Regional e aguardamos um

posicionamento do governo do

Estado", declarou. Na oportunidade
o Lions Club entregou para a

entidade cheque de R$ 20 mil,
resultado daNoite Alemã, realizada

A síndrome do autismo é identificada quando o bebê ou a

criança não abraça, não fixa seu olhar nos olhos de outros, não

responde a demonstrações afetivas ou ao tato, apresentando
inabilidade para se comunicar e a incapacidade para
estabelecer algum tipo de inter-relação social. O autismo é um

problema que afeta o desenvolvimento humano e surge,

geralmente, nos três primeiros anos de vida. Resultado de uma

desordem neurológica que afeta o desenvolvimento do cérebro,
o autismo e to�os os comportamentos. a ele associados, têm
quatro vezes mais chances de ocorrer em meninos do que em

meninas. Não existem exames médicos que podem diagnosticar
o autismo.
A AMA existe desde 1983 no Brasil. Em Jaraguá do Sul, a entidade
foi criada em 1991, e surgiu por iniciativa de pais com filhos

portadores da síndrome. Desde então, atende 16 alunos e conta

com a participação de voluntários e de pessoas que dividem o

tempo entre seu dia-a-dia e a manutenção da escola, com o

objetivo de tornar as crianças portadoras do autismo mais

sociáveis e mais próximas da realidade.

em setembro.

Equipe da Seara conquista prêmio de inventores de se
}ARAGUÁ DO SUL - A Equipe

de Qualidade da Seara Alimentos

conquistou o segundo lugar na
Feira Catarinense de Inventores,
promovida pelo Sistema Fiesc/
Senai, ocorrido na semana passada,
em Florianópolis. Amáquina para
retirar a gordura do dorso dos

frangos, atendendo os critérios do
mercado internacional de

percentual de gordura que pode
permanecer na carne, foi criada

pela equipe, liderada pelo chefe de

produção da empresa, José Aldacir
Stringari.

A inovação reduziu o trabalho
manual e os riscos de acidentes e

foi adotada na linha de produção
da empresa. Segundo Stringari, a

. necessidade de reduzir os índices
de gordura fez com que o grupo de

CCQ (Círculo de Controle de

promover o desenvolvimento

tecnológico e a criatividade. Este

ano, dos 125 inscritos, 90 foram
selecionados.

Os cinco primeiros colocados
receberam cheques de R$ 3mil aR$
1 mil. O principal objetivo da Feira
foi criar oportunidade para que os

inventores pudessem expor suas

inovações e manter contatos com

potenciais parceiros que possam
viabilizar a entrada dos inventos no
mercado. Nos três dias de realização
da Feira, um grande público esteve
presente, incluindo inúmeras pessoas
interessadas em negociar alguns dos
projetos. "O propósito da Feira é

exatamente viabilizar a

industrialização e comercialização
das inovações", salientou o

presidente do Sistema FIESC, José
FernandoXavier Faraco.

Equipe apresenta o cheque ganho na Feira de Inventores

Qualidade) montasse em seis meses

o equipamento, que foi levado para
a Feira. A redução na gordura foi
de 20 para 15%. A Feira

Catarinense de Inventores integra
o Programa Senai/SC de Inovação,
Desenvolvimento e Transferência
de Tecnologia, cuja finalidade é

CP NOTAS 111------
� ESPETÁCULO

Noite Cultural Alemã �

A banda "Original Markgrafler Blaskapelle" do sul da Alemanh R
composta por 24 músicos está pela quinta vez em tournée Pia, Bi
Brasil. A primeira estação visitada foi na cidade de Dois Irmãos apeo BI

,
' OI

Novo Hamburgo, ambos no RS. Em Jaragua do Sul eles se apresenta
I VI

no dia 16 da "In.ternacional Noite Cultural Alemã" no pequeno teat� Ti
da SCAR, a partir das 20 horas, com entrada franca. Evento que Cont

I N
com a parceria da Fundação Cultural da PMJS. Além da boa mÚSica N
alemã, nesta noite haverá ainda a apresentação do Coral Evangélica,
Luterano e do Grupo Folclórico da empresa Duas Rodas Industriat
Depois de Jaraguá do Sul, seguem para São Bento do Sul, Vitoria-Ele
Rio de Janeiro.

� CEAP

Cursos da semana
o Ceap (Centro de Educação e Aperfeiçoamento ProfiSSional)
oferece para Jaraguá do Sul os cursos de Secretariado e Etiqueta
profissional, de 16 a 19, das 18h às 22 h. Com carga horária de 16
horas o objetivo do curso é o de identificar as habilidades e

deficiências na expressão oral e escrita em Língua Portuguesa e

Comunicação, Empregar adequadamente os sinais de acentuação IGráfica, pontuação, ortografia de crase, correspondência, Empregar·
de forma adequada a Ética e a etiqueta em universo profissional e
pessoal, Facilitar a compreensão do comportamento dos agentes I

econômicos e sociais e do funcionamento da estrutura como um I
todo. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (47) 438-
0655.

� CURSO

Como lidar com clientes inadimplentes IConhecimentos em negociação, análise e concessão de crédito,
cobrança por telefone, cobrança pessoal e legislações reladonads
são alguns dos temas que serão abordados no curso "Cobrando
Clientes Inadimplentes': O treinamento acontece de 23 a 25 de

novembro, das 19 às 22h30, no Centro Empresarial de Jaraguá doSul

(CEJAS) e é uma iniciativa da Associação das Micro e Pequens
Empresas do Vale do Itapocu (Apevi), com o apoio da ACIJS.lnscriçõel
e mais informações podem ser obtidas, com Estela, através do telefone

(47) 275-7003 ou pelo e-mail eventos@apevi.com.br.

� ACAFE

Inscrições para vestibular até amanhã
Interessados em ingressar na universidade têm até amanhã para
confirmar presença no vestibular 2004 das instituições de ensino

superior ligadas ao Sistema Acafe. Para as inscrições no BESC a data

limite é 8 de novembro, mas para dar mais comodidade o Centro

Universitário de Jaraguá do Sul - Unerj, mantém a data de 11 de

novembro para as inscrições via Internet pelo endereço www.unerj.br.
São 18 graduações à disposição, como o curso de Arquitetura e

Urbanismo no período noturno. Os cursos mantidos pela Unerj são:

Administração (matutino/noturno), Administração - Comércio Exterior

(noturno),Administração- Marketing (noturno),Arquitetura e Urbanismo

(matutino/noturno), Ciências Contábeis (noturno), Direito (matutino),
Letras - Licenciatura em Língua Portuguesa e Inglesa (noturno), Letral
- Bacharelado em Línguas e Internacionalização (noturno), Moda

(not�rno), Pedagogia - Educação Infantil (noturno), Pedagogia - An�s
Iniciais do Ensino Fundamental (noturno), Sistemas de Informaçao

(informática) (noturno), Engenharia de Produção (confecção de

vestuário), Engenharia de Alimentos, Engenharia Mecânica e

Engenharia Mecânica,Tecnologia em Mecãnica - Processos Industrrals

(noturno) e de Tecnologia em Automação Industrial, em convênio
com o Senai. Mais informações pelo telefone (47) 275-8200.

Falecimentos'
Faleceu às 10:00 de 7/110 senhor Alaercio Altair Zandonai,com
idade de 34 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério daVila
Lenzi.
Faleceu às 17:00 de 7/11 o senhor José Avelino Neto. O sepulta'
menta foi realizado no Cemitério municipal de Schroeder.

O
Faleceu às 11 :00 de 8/11 o senhorWalter Rahn, com idadedeB
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Rio da luz I.

4
Faleceu às 12:30 de 8/11 o senhor Rena Ido N iels, com idade de�
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério municipal da VI a

Nova.
. de

Faleceu às 16:00 de 8/11 o senhor Leopoldo Baruffi, com.l�ade de
79 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal
Guaramirim.
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� JASC I

Resultados de Jaraguá do Sul ontem
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., JASC II .

Jaraguá do Sul lança candidatura
o prefeito eleito de Jaraguá do Sul, Moacir Bertoldi (PL), a sua

companheira de chapa, a vice Rose Vasel e o futuro secretário

de'esportes, Jean Cario Leuprecht, estiveram na tarde desta

terça-feira (9) no Parque de Eventos de Timbó, conversando

comodiretor geral da Fesporte, João Ghizoni. Em visita ao Centro

de.lmprensa Moacir Bertoldi informou sobre o interesse do seu

município para sede da Olesc em 2006 e Jogos Abertos em

2007. O plano é investir pesado no esporte a partir de 2006

inclusive levando adiante o projeto de construção de uma arena

multiuso ao lado de um centro poliesportivo com a possibilidade
de agregar uma pista sintética para o atletismo. "Jaraguá tem

muito potencial econômico e esportivo para ficar tanto tempo
seu uma grande competição como os Jogos Abertos. Depois de

sanear a Prefeitura quero investir muito no esporte'; prometeu
o prefeito. Na conversa com o diretor geral da Fesporte, Moacir
Bertoldi tomou conhecimento dos prazos para o pedido oficial

de sede. Jaraguá tem até setembro do ano que vem para
encaminhar sua documentação já que, as sedes de 2005 e 2006,
estão definidas em favor de Chapecó e Joinville,
respectivamente.l,l

� I
� I

., JASC III

Julgamento altera quadro de medalhas
A pena aplicada pela Comissão Disciplinar à atleta de Balneário

Camboriú, Conceição Maria de Oliveira, suspendendo-a por 90

dias, e desconsiderando seus resultados nas provas de 5.000 e

10.000 metros, alterou o quadro de medalhas da 44a edição dos

Jogos Abertos. As medalhas de bronze computadas para
Conceição, foram herdadas por Solange Souza, nos 5.000 metros,
e Mariva Gane, nos 10.000 metros, ambas de Blumenau. Com
esta decisão, foram desconsideradas duas medalhas de bronze
Balneário Camboriú, e acrescentadas ao município de Blumenau.

� JASC IV

Tênis feminino começa hoje
o tênis feminino começa hoje com cinco equipes olhando para
o céu desde as primeiras horas da manhã. Com tempo bom a

competição será disputada' nas quadras descobertas do Clube
Guairacás, caso contrário terá outro destino, as quadras cobertas
dO·Clube Bandeirante, em Brusque. A decisão será tomada a

partir de 8 horas com o encontro de todas as equipes com Paulo
Morigutti, coordenador da modalidade. Independente do tempo
dificilmente o tênis feminino de Florianópolis será derrotado
por Blumenau, Gaspar, Itajaí ou Urubici. A equipe do técnico
Carlos Alves é muito forte, começando por sua filha, Maria
Fernanda (Nanda) Alves, a número um do Brasil. E ainda tem

Fernanda Hermenegildo, cabeça de chave número três de um

torneio "future" que será realizado em Florianópolis, de 22 a 27
de novembro. Carla Tiene é a outra força da equipe que tentará
recuperar o título perdido para Blumenau ano passado, além de
Jeninfer Widjaja, todas entre as melhores ranqueadas do país.

� JASC V

Florianópolis vence aGRO
o troféu da Ginástica Rítmica Desportiva nos 44° Jogos Abertosde Santa Catarina foi para o município de Florianópolis. As
ginastas da capital somaram 122,977 pontos e deixaram Joinville

�rnsegun<;lo, com 121,421, e Blumenau em terceiro, com
11,740. A classificação geral da modalidade teve ainda Indaial

�rn quarto, Itajaí em quinto e Brusque em sexto. No último dia
e apresentações, Joinville conquistou a medalha de ouro na

��ova de Conjunto. A prata foi para Florianópolis e o bronze para
Ul11enau.

., JASC VI

�illlbó amplia a vantagem no tiro

d
0111 a realização da prova de carabina deitada, quinta categoria

5 abl110dalidade de tiro, a equipe de Timbó ampliou a vantagem

F� re FlorianópOlis, e passa a somar 37 pontos, contra 33 de

d onanópolis e 16 de Joinville. O melhor atirador da carabina

Peitada foi Luiz Borck, de Florianópolis, que acumulou 584
Onto

Le
s e levou a medalha de ouro. Com 583 pontos, Samuel

P
andro Lopes, de Jaraguá do Sul, conquistou a medalha de

d:a�a, e o bronze foi para Paulo Muller, de Timbó, com a marca

1.73:2 POntos. A melhor produção foi de Timbó, que somou

po
Pontos e a medalha de ouro por equipes. Com 1.711

pontos, Florianópolis ficou com a prata e Joinville com a mesma

Co
ntuação garantiu a medalha de bronze. A última etapa da

Abll1petição, o Tiro ao Prato, que vai definir o troféu dos Jogos
eT�rtos, será realizada na quinta e sexta-feira, no Clube de Caça
Iro F d .re enco Donner, em Timbó.

ESPORTE/GERAL

ASSALTO

Ladrões de joalheria trocam
tiros com a PM e são presos

JULlMAR PIVATTO

... Eles são acusados de
roubarem jóias e cerca
de R$ 1,2 mil da

Loja Simara

]ARAGUÁ DO SUL - Dois
ladrões foram presos na tarde de

ontem, após perseguição policial
e troca de tiros no Centro da
cidade. Luiz Antônio de Lima do

Amaral, 27 anos, e José Pedro de

Jesus, 31, são acusados de assaltar
a Joalheria Simara, na Rua
Marechal Deodoro, e foram

presos na Rua Emílio Stein,
Bairro Nova Brast)ia. Com os

assaltantes foram apreendidos
dois revólveres calibre 38, estojos
de jóias (de valor ainda não

calculado) e cerca de R$ 1,2 mil
em dinheiro e cheques .

Os assaltantes chegaram na

Joalheria por volta das 14 horas,
ainda não se sabe a pé ou de táxi.

Quando anunciaram o assalto, um
cliente fugiu e avisou a polícia, que
logo chegou no local, mas os

bandidos já haviam fugido em

direção ao calçadão. Nos fundos

Carro do refém usado em perseguiç@::>foi atingido por três balas, uma delas acertou a porta do passageiro

da IgrejaMatriz, renderamAVP.,
56 anos, que estacionava o Fiesta,
placa MEM-0800, de Jaraguá do

Sul, e o obrigaram a dirigir.
Saindo pela Rua Irmãos

Maristas, chegaram até a Emílio

Stein, onde foram abordados pela
polícia. O refém disse que chegou

Família do Bairro Jaraguá 84
espera solução da Prefeitura

RAPHAEL GÜNTHER

Família não tem para onde ir e os móveis continuam fora de casa

]ARAGUÁ DO SUL - A família vizinhos e dos pais de Adriano.
de Adriano Proença de Souza e Uma das vizinhas, Adriana de
Marta Weber, despejada da casa Souza, admitiu estar na mesma

ondemorava, na tarde de segunda- situação, mas que, no momento

feira, no BairroJaraguá84, diz que das "invasões", eles foram
ainda aguarda solução do Setor de aut�rizados a entrar, inclusive com
Habitação da Prefeitura. Os as chaves nas mãos. "Ninguém
móveis do casal continuam na arrombou nada. O que está

frente da residência onde acontecendo é que muita gente
moravam, na Rua Alvino Flor da está vendendo ou alugando as

Silva, e a família passou a noite casas", denunciou.
dentro de casa. J á o gerente do Setor de

"Não temos a chave da porta, Habitação, Afonso Piazera, alegou
mas uma delas foi arrombada na que Marta já tinha comprado uma
tarde de ontem. Então, para não casa, com seu ex-marido, no Bairro
ficar na rua, dormimos aqui", Jaraguá 99. "Ela largou o marido e

revelou Marta, pedindo uma foimorar COfJ1 o Adriano, que vivia
solução da Prefeitura para o caso. com pais, e resolveramentão invadir
"Existem cerca de oito casas quase a casa. Agora ela está se fazendo de

prontas aqui no bairro. Já que não vítima", disse Piazera.Sobre as outras

podemos ficar aqui, gostaríamos de famílias que estão na mesma

ir para uma delas, mas a prefeitura situação, Píazera informou que isso

disse que todas já têm dono". é da competência dos proprietários
A família conta com ajuda de das residências "invadidas".

a ser ameaçado de morte, mas que
ao chegar os policiais, os bandidos
se renderam, após troca de tiros.

N a manhã de ontem, dois
assaltantes também tentaram

roubar a mesma joalheria, mas não
conseguiram. O delegado que

preside o caso, Uriel Ribeiro, disse

que ainda não é possível saber se
os ladrões fazem parte da mesma

quadrilha ou se foram os mesmos

da manhã. Os dois foram
encaminhados na noite de ontem
ao Presídio Regional de Jaraguá do
Sul, onde vão responder por crime
de roubo qualificado.

Atletismo femininoterminou em

quarto lugar nos Jogos Abertos
.

.

]ARAGUÁ DO. SUL - Quarto
lugar, seis medalhas e n pontos.
Com esses números o Atletismo
feminino conseguiu superar a

participação da equipe nos Jasc
"(Jogos Abertos de Santa

Catarina) de 2003. O primeiro
lugar ficou com Blumenau, com
311 pontos, seguido de Joinville
(265) e Concórdia (178).

As medalhas ficaram com as

seguintes atletas: Mírielv Cristina·
dos Santos, prata nos 100 metros
com barreiras e no Salto com

Vara; Sally Mayara Siewerdt,
prata nos 200· metros rasos e

bronze nos 100 metros rasos;
Priscila Fritzke, bronze no

Lançamento de Dardo, além do
bronze no Revezamento 4x 1 00
metros rasos.

Para o coordenador da
modalidade, Adriano Moras, a

equipe fecha o ano com êxito,
principalmente por termelhorado
os números em relação ao ano

passado. "Nossa equipe é jovem
e carente, mas a união da
comissão técnica e dos atleta;
traz os resultados", comemorou,
lembrando que o objetivo era

realmente ficar entre o quarto e

o sexto lugar.
Adriano ainda lembrou a

superação dos atletas, visto a

estrutura em que treinam.

"Sabíamos das nossas limitações
e que não poderíamos brigar pelo
título. Não digo que é uma

surpresa, mas foio resultado foi o v

melhor do que planejado", disse.
No masculino, a equipe não

foi tão bem. A equipe acreditava
na medalha de Olavo Realli no

Adriano Moras comemorou os

resultados do Atletismo

Lançamento de Martelo, mas os

atletas foram prejudicados pela
chuva, que deixou o local da

prova escorregadio. "A
dificuldade foi a mesma para
todos os competidores, mas

acredito que ele poderia ter se

saído melhor com a pista seca",
diss� Adriano.

��
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ACOMPANHE O P'LOTO
PELO SITE

www.kreisjr.com.br
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·6/11·
Maicon da Silva Cerusa

·7/11·
Janete Franzner

Cristofher Bauer

Daniela Fugel
Marcos Antonio Fari

Invald Siewerdt
Ana Maria Horongoso
Vitor Volpi
Isaura Salai
Herta Kleinschmidt

Gabriela Schrnauch
Maria Fátima Silva
Eroni Barcellos

Nirce Spézia
Dra. Eliane Vieira Cardoso
Leonice S. Klein
Daniel Patrício
Waltraudt P. Pereira

Francisco Lux Neto

Clair Maria Schwarz

-sn t-

Inelde Zanella
Edson Franzner

Jaslyn Marcelly Demarchi
Vanesa Trumseiser

Catarina Zatelli Schmidt
Tânia Nígia Dorow

Maria Marisete Vegine
Osmar Engel
Nelson Becker

Antonio C. Pedri
Andrei Roberto Erthal
Amanda Gracielli Fagundes
Rivelino Michels

Ely Terripile
Elisabeth Konrath

·9/11·
Décio Tadeu Pereira Lima

Eduarda Hufenussler
Irma Bublitz

Ivanete Gentilin lanegitz
Afonso Kasmierski

·10/11·
Antenor Galvâo

Max Marcos Cerutti

Iverson Domingos Gasda

Rafael Marcos Vieira

Rodriqo José Postai

Douglas Ciconeti Kuhn
Wilson Edir Skalel
Sidnei A. Stinghen
Carmem A. R. Dalcanale
Gabriel Muller
Iverson D. Gazda

·11/11·
lido Pereira

Diego Rosa

Denise Ribeiro
Herivelto José Silva
Juvino Formigari ,

Luciana Leite Kath
Caroline Pacheco
Erciede José Postai

Izabella Gonçalves
Schroeder
Evanildo Kinen

Nelson Krenke

Rafaela de A. Ribeiro
Helena Lux

Clarice M. Ferreira

Rosangela C. Vicente

Nicole da Costa Rodrigues

·12/11·
Otília Eichinger
Débora Altine

Ana Lucia Colella

Ângela Cristina Priebe
Schaiane F. Marquardt
Iliane Krueger

soo QUARTA-FEIRA, 10 de novembro de 2004

Os noivos Adriano e Cassiana, no último sábado 30/1 O, curtindo a festa

com seus amigos no Clube Atlético Baependi ... a eles muitas felicidades ..

de seus amigos: Anna e Gilmar

Helmuth Becker

Ricardo Schmidt

Juarez Antônio Demarchi
Dr. Fernando Arthur

Springmann
Renato José Freiberger
Everson Hoegen
Patrícia Ap. Bachmann
Caroline Luciani

Sérgio Martins

Melchioretto

Parabéns a Erene

Vasel Schmidt pela
passagem de seus

70 anos.

Homenagem dos
familiares e amigos

·13/11·
Liliane Benke
Denílson Murara

Márcia Rutsatz

Alécio Piovezan

Denise Jociele

Pommerening
Sônia Rocha Kroegel

No dia 8, Lilian
e Itamar

completaram 1

ano de casados.
Felicidades de

seus pais e

família

Simone Fernandes em sua viagem de formatura do

3° ano do Jangada realizada no dia 18/10, para Porto

Seguro encontrou no aeroporto de São Paulo os

cantores Guilherme e Santiago

Lauro Schlichting Júnior completou 40 anos no

dia 14/1 O."Uma vida dedicada a profissão e com

c........ � muito respeito ao ser humano ...

"

Completou 56 anos no dia 4, Olavio Rosa.
Felicidades da esposa Elizabet, seus filhos e netos

Aniversariou dia 4, Leoni. Quem deseja felicidades
o marido Valfredo e suas filhas Andréia,Vanessil
Viviane

Completará seus 15 anos no dia 12 a gatinha Shaiane

Francine Marquardt."Um beijão de seus paisWolnei

e Rosane, e da irmã Larissa, muito sucesso e felicidades.
Parabéns"

BODAS
Comemoraram 25 anos de casados no dia 3, AlcideseMa
Pasold Cani. A cerimônia e a festa foram na Recreativa da

Duas Rodas no dia 30/1 O. Felicidades dos familiares. Ga

NOTRE DAME
Acontece neste sábado dia 13, a Noite do Semáforo,na
Boate Notre a partir das 23 horas, esta é uma promoçãod
Terceiros anos da E.E.M.Abdon Batista.lngressos
antecipados com os alunos da escola. Contamoscomasua
participação.

RISOTO COM FRANGO
O núcleo da Comunicação Social Acijs é Apevi, promove
um delicioso Risoto com Frango no dia 20, no Salão da

Igreja Nossa SenhorzrRainha da Paz, a partir das 11 h30.
,

Almoço R$ 6,00/prato, salada mista R$ 1 ,aO/porção. Have�
sorvete e bebida no local. Participe traga sua família.

GRUPO DE CHORINHO
A Associação Recreativa Duas Rodas promove Grupo d.e
Chorinho arregada com uma deliciosa Muqueca de Peixe,

nesta sexta-feira, dia 12, a partir das 19 horas, IngreSSOS
limitados a R$ 10,00 na recreativa

C I N EMA Quarta e Quinta-Feira

IÇ)ne Shopping B�ftttbauRt
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Rei Arthur
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Nem Que a Vaca Tussa

�1�4:�4�5_-�1�6�:4�5 �

Mar Aberto
19:15 - 21 :15

.�.�--------------------

Chamas da Vingança
14:00

2

3
Resident Evil 2 - Apocalipse
17:00 - 19:00 21:00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




