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MOTOCROSS

luciano Oliveira fica em 2° lugar
na prova disputada no Paraná
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ALTERNATIVA

A Sigatoka Negra já atingiu os

bananais da região do Vale do

Itapocu.' No Estado, são 21 município
contaminados pela praga.

A Federação das Associações de

Bananicultores de Santa Catarina

decidiu exigir da Secretaria Estadual

de Agricultura a substituição dos pés
contaminados por mudas sadias, além

de monitoramento, assistência
técnica e financiamento.

Na região, muitos bananais estão

sendo abandonados e os prejuízos
começam a preocupar os produtores.
A redução da produção já reflete no

preço da fruta, que está mais cara.

Bananal controlado pela
Epagri em Rancho Bom, em

Schroeder.
• PAGINA 4

Sigatoka NegraJá <atingiu os

bananais do Vale do Itapocu
Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

Calluli Advogados AssQcíados SIC
OAB/ se 3'J7/99

(47) 371·7511
AdVl)('n(�ia Empresarial

IT4)L7TIgj�LDCJn0([)rn
Anuncie!www.marisolsa.com.br

N° 5.016 I R$ 1,25

PARCERIA .j

Alunas do Curso de Estilismo

apresentam projetos a empresas

Alunasde
Estilismo do

Senai concluíram
.

a primeira etapa
do projeto"Santa

Catarina Moda

Conteporânea"

.CONFIRA NA pAGINA4
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OPINIAO
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�egócios da China
I
i Por longos anos, o Brasil indústria, energia e combate

ignorou o potencial do ao crime organizado. O

�ercado chinês. Talvez por acordo prevê, entre outros,

imposições externas, talvez financiamento chinês de
I .

em função das divergências cerca de U$ 2 bilhões para

ideológicas e políticas ou até as obras de infra-estrutura

�esmo por negligência, mas no Corredor de Exportação

�I fato
é que somente agora Norte, compra de aeronaves

oI Brasil
descobriu o país de da Embraer, avaliada em

1,3 bilhão de consumidores. US$ 200 milhões, e a

Em.que pese as exigências comercialização das imagens

ftitas pelos chineses para
selar o acordo comercial
com o Brasil - o reconhe
cimento do país asiático

como de economia de
mercado -, não restam

dúvidas que o fortaleci
mento das relações comer

dais bilaterais só trarão

beáefícíos para a economia

bf'asrleira, garantindo a

r��omada do cresc��ento.Durante a visrta da
c6initiva do presidente Hu
\ 'r'

JiJl�ao ao país, Brasil e a

C)1ina firmaram negócios
que somam cerca de US$ 2,3
bilhões, nas áreas de turismo,

média de 9,5% ao ano. O
Brasil é o maior produtor de
soja do planeta e possui uma
das maiores reservas de

FRASES 11----

minério. Para atribuir à

China o "status de economia

de mercado", o Brasil exigiu
garantias de acesso ao

mercado chinês e de inves-

timentos do país asiático em

empresas brasileiras e em

... A importância da negociação Brasil/China
está na expansão do comércio bilateral e na

redução da dependência das exportações

QUARTA-FEIRA, 17 de novembro de 2004

milhares de empresas de todo
os cantos do planeta
decidiram investir no maior

e mais populoso país do
mundo, entre eles o Grupo
Weg, que adquiriu recen

temente a Nantong Eletric
Motor Manufacturing. Por
outro lado, é importante
lembrar que a abertura foi
uma imposição da globalização.

Todavia, a importância
da negociação Brasil/China
está na expansão do co
mércio bilateral e na

possibilidade de reduzir a

dependência das expor

tações brasileiras dos Estados
.

Unidos, que impõem exi

gências e sobre taxam nossos

produtos. Até porque, se

cada chinês comprar qual
quer um produto da pauta
de exportação do Brasil, o

crescimen�1 econômico
� I

estará asse ;'Í"ado. Além do

mais, quariflo mais o país
ampliar os acordos interna

cionais melhor.

-------- --------- --------------_

"

Mundo I Pessoas & Fatos I
mi

do satélite Sino-Brasileiro áreas estratégicas, como

de Recursos Terrestre, que infra-estrutura. Com o

serão negociadas no acordo, a China torna-se o

mercado internacional ao terceiro,maior destino das
custo de US$ 250 mil - taxa exportações brasileiras.

por adesão. Não obstante, é preciso
Em troca os chineses ressaltar que apenas de uns

querem soja e minério, dois anos pra cá a China iniciou

produtos de grande interesse o processo de abertura para
comum. A China consome o mundo, permitindo este

atualmente quase a metade tipo de acordo comercial.
do aço produzido no mu(Jdo Aliás, aproveitando essa

- o país cresce a uma taxa Cil mudança de posição,

Prisioneiro desarmado
.rferido é executado
2
o Exército dos Estados Unidos investiga as

ii?fagens que mostram um fuzileiro naval

a1>àrentente executando a sangue frio um

prisioneiro iraquiano ferido e desarmado no

interior de uma mesquita de Faluja. As cenas

�i'náticas
foram feitas por Kevin Sites,

respondente da NBC. De acordo com ele,
ros três prisioneiros feridos um dia antes

mesquita também foram aparentemente
ecutados no dia seguinte pelos marines.

P incidente ocorreu no momento em que
ilitares dos Estados Unidos retornavam a

ma mesquita de Faluja. O templo onde

correu o assassinato não foi identificado
elo repórter. (AE)

... IRAQUE

Mârgaret Hassan é

Executada,dizTV
Extremistas islâmicos executaram a refém
britânica Margaret Hassan, 59 anos,

seqüestrada no dia 19 de outubro, e enviaram
um vídeo mostrando o crime à TV árabe AI

Jazira. "Nós podemos confirmar que existe
uma fita que parece mostrar o assassinato de

Margaret. Provavelmente é genuíno'; disse
um porta-voz da Embaixada da Grã-Bretanha
em Bagdá.
A emissora recebeu a gravação dias atrás, mas
não estava certa da autenticidade. O vídeo

mostrava uma pessoa encapuzada disparando
uma pistola contra a cabeça de uma mulher

vendada, vestindo um uniforme laranja. (AE)

... SUíÇA

Situação dos civis em
Faluja preocupaONU
A alta comissária de direitos humanos da ONU,
Louise Arbour, manifestou ontem profunda
preocupação com a falta de acesso

independente aos civis presos em Faluja
durante uma sangrenta ofensiva americana
contra a cidade."Surgiu relatos dando conta de

violações às convenções de guerra, destinadas
a proteger tanto civis quanto combatentes. As

partes em conflito devem tomar todas as

precauções possíveis para proteger esses civis.
Todas as violações às leis humanitárias
internacionais e aos direitos humanos devem
ser investigadas e os responsáveis por contra

venções levados à justiça'; disse Louise. (AE)

1�N'inguém compra uma empresa sem saber o que está levando. Assim é com a Prefeitura.

�,i,�guém assume sem saber qual a verdadeira situação física, econômica e administrativa"

ék
..

·'

••.
�. Moacir Bertoldi (PL), prefeito eleito de Jaraguá do Sul, reforçando a promessa de fazer uma auditoria na Prefeitura da cidade para

CConhecer a "verdadeira situação"
.

pr

"'lRAQUE() ..

.

Diretor edltorlaVudministrativo: Francisco Alves

... PALESTINA

Abbas pede cessar-fogo
durante campanha
o Hamas e a Jihad Islâmica rejeitaram o pedido
do presidente da Organização para a Libertação
da Palestina, Mahmoud Abbas, para que os

militantes interrompam os ataques a lsrael nas
semanas que antecedem as eleições de 9 de

janeiro de 2005, quando será definido o sucessor

de Yasser Arafat à frente da Autoridade Nacional

Palestina. Abbas reuniu-se com líderes dos

grupos envolvidos no levante contra Israel na
tentativa de forjar unidade e tranqüilidade, mas
o avanço aparentemente foi nulo. O presidente
da OLP resistiu a um pedido de partilha de poder
com os grupos, apesar de estes terem planos de
boicotarem as eleições. (AE)

... IRAQUE

EUA lançam ofensiva

'para retomarMossul
Tropas americanas e iraquianas invadiram ontem

bairros e delegacias de Mossul que haviam sido
tomados pela resistência iraquiana à invasão do

país, desencadeando uma ofensiva para retomar

partes da cidade tomadas durante um levante

promovido na semana passada enquanto os

Estados Unidos engajavam-se numa ofensiva
contra Faluja.
Soldados já haviam retomado o controle sobre
diversas delegacias até o meio da tarde, encon
trando "resistência muito pequena': Moradores
informaram que pelo menos três delegacias da
cidade foram explodidas, antecipando-se à

ofensiva americana para desalojá-los. (AE)

EUA

ois altos funcionários
a elA pedem demissão

�OiS dos mais altos funcionários do principal
erviço secreto americano - Stephen Kappes,
ubdíretor de operações, e o adjunto, Michael

ISulick - pediram demissão na segunda-feira.
tl_:s faziam parte da Diretoria de Operações
da CIA (Agência Central de Inteligência),
eçao responsável pelas ações secretas

realizadas pela agência em todo o mundo.

fato veio à tona depois de uma série de

desestendtmenros dos agentes com a nova
\

direção do órgão e em meio a uma onda de
rumores no serviço americano de espionagem
raramente tornados públicos. (AE)
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SUA OPINIÃO

CEI,do Issem: apuração
.

transparente e Isenta

Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul

A Comissão Especial de Inquérito, conhecida como

CEI do Issem, instalada na Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul em setembro desse ano para apurar

possíveis indícios de irregularidades junto ao Fundo

Municipal de Previdência Social (FMPS) foi arquivada
porque os líderes dos partidos representados no

Legislativo, com exceção do PT, deixaram de indicar
os membros acreditando que levar adiante os

trabalhos da CEI seria um ato arbitrário e

irresponsável, em virtude do prazo restrito para concluir'
as investigações, convocar pessoas e solicitar
documentos. A presidência respeitou a decisão da

maioria dos vereadores e cumpriu todo O processo

legislativo, conforme determina o Regimento Interno

da Câmara. As denúncias levantadas na tribuna em

setembro motivaram a instalação da CEI deliberada
pela presidência e, apesar do arquivamento ter

repercutido perante a opinião pública, seria inviável
dar continuidade aos trabalhos devido a limitação do

tempo para apresentação do relatório final. -A CEI-,

do Issem poderia ser proposta e instalada em qualquer
período dos últimos quatro anos, pois despertaria o

interesse dos vereadores diante dos fatos levantados,
principalmente a denúncia de que a Prefeitura teria

deixado de repassar ao Fundo de Previdência a parte

patronal. Mas o período eleitoral protelou as apurações
em decorrência dos inúmeros compromissos
assumidos pelos vereadores candidatos à reeleição
dos partidos de situação e oposição. O

arquivamento da CEI do Issem não é sinônimo de

que as denún�ias não serão apuradas por quem lhe

compete, no caso o Poder Legislativo, mas demonstra

a maturidade dos agentes públicos que investidos do

mandato querem atuar com legitimidaqe e

responsabilidade, sem politicagem, mostrando aos

jaraguaenses que .atos de improbidade administrativa
precisam ser investigados com dedicação e tempO

hábil, para que os responsáveis acertem as contas com

o Judiciário e os cidadãos. Foi assim com a CEI d�
Zona Azul, que com provas e fundamentação lega

sugeriu o cancelamento do contrato da Prefeitura com

a empresa que gerenciava o sistema de estacionamento
rotativo no município. Na próxima legislatura um no�o
requerimento solicitando a instalação da CEI o

Issem poderá ser expedido cumprindo o regime�t� I
interno da Câmara. Sendo assim, as denúnclda, a

poderão ser apuradas e a opinião pública esclarecld'da e

sobre os fatos envolvendo o Instituto deSegun
)

dos Servidores Municipais de Jaraguá do SuI(lsse!11'
de maneira transparente e isenta.

, d corpo 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, e

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

mO aS
,

rn co
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, oe

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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continuando�. da sobre as declarações feitas peloAiO
etário de Saúde de Jaraguá do Sul,

secr .

.

.rt n Weber da Silva, rebatendo as
AIo. _

. f rl11ações acerca da alteraçao da
In o

'do d P f'
,

ga de me ICOS a re ertura. as
car d

.

d d
'speras da aposenta ona, a as

ve , .

I b
ste espaço, e Importante em rar

ne
e o Artigo 10, da Lei 3169/02, reza

qu d
.

e trêS meses antes e CinCO anos
qu dori h

,.

da aposenta ona a carga orana

riginal pode ser restabelecida.

�aisla lei impede o Executivo de vetar
opedido de alteração na carga horária

feita pelo médico.

QUARTA-FEIRA, 17 de novembro de 2004

....Assim
Se o médico' optou por trabalhar,
inicialmente, 40 horas semanais e

depois reduziu para dez poderá,
faltando três meses antes de cinco anos

da aposentadoria, voltar a requerer as 40
horas originais, vindo a se aposentar com
o vencimento final integral.
Quem perde é a Previdência Municipal,
já que trabalhou décadas dez horas por
semana, com vencimento proporcional,
e contribuiu sobre esse valor e, no final,
aposenta-se com vencimento integral,
sem ter contribuído sobre. esse

vencimento a maior parte da vida.

.... Viagens
o prefeito eleito Moacir Bertoldi (PL) e
assessores da coligação "Viva Jaraguá"
pretendem visitar, nos próximos dias,
cidades do interior de São Paulo para
conhecer o sistema viário e de transporte
coletivo urbano e colher subsídio à futura
administração de Jaraguá do Sul.
Em Santo André, cidade de melhor

qualidade de vida do país, o foco será o

transporte coletivo. Em Araraquara,
querem ver de perto a reengenharia de

trânsito, com a expectativa de implantar
em Jaraguá do Sul. Em São Carlos, o

objetivo é a guarda municipal e mirim.

....0 meu Deus
A Câmara de Jaraguá do Sul decidiu

"explicar" o arquivamento da CEI do
Issem. "Seria um ato arbitrário e

irresponsável, em virtude do prazo
restrito para concluir as investigações,
convocar pessoas e solicitar docu
mentos. A presidência respeitou a

decisão da maioria e cumpriu todo o

processo legislativo, conforme deter
mina o Regimento Interno':
É muita cara-de-pau. A CEI foi instalada
em 9 de setembro, tempo mais do que
suficiente para investigar as denúncias,
se os nobres vereadores quisessem, claro.

....Exportações
A Anfavea (Associação Nacional de
Fabricantes de Veículos) pretende rever,
nos próximos dias, a previsão de

exportação para este ano. Em janeiro, a
estimativa era de que as vendas de peças
e veículos dasmontadoras somariam, até
dezembro, US$ 5,8 bilhões. A diretoria
da entidade prevê aumento em torno

de 35% - US$ 7,8 bilhões.
Esta é a quinta vez, desde o início do

ano, que a Anfavea refaz as contas

sobre as projeções de exportação. Ou
não confia na política de governo ou

não tem parâmetros de análise.

ESTIMATIVA

POLíTICA

Orçamento de Jaraguá do Sul

para 2005 é de RS 166 milhões
CAROLINATOMASELLI

�Proposta atual
apresenta redução
de R$ 2 milhões em

relação a de 2004

. JARAGUÁ DO SUL - A

previsão orçamentária para o

município em 2005 é de R$
166.680.210,80, conforme o

projeto de lei encaminhado
enana passada pelo prefeito
IrineuPasold (PSDB) à Câmara
de Vereadores. O valor é menor
que o do orçamento deste ano,

fixadoemR$169.139.273,69. A
proposta que estima a receita e

fixa a despesa para o próximo
ano foi entregue à Comissão de

Fínanças e Orçamento do
Legislativo, que estipula prazos
para apresentação de emendas

parlamentares, cotas e datas
para apreciação e votação do
projeto. Se não for votado até o

dia 15 de dezembro, o recesso

parlamentar será suspenso.
A previsão de arrecadação

para2005 é de R$ 125.654.904,04
pela Prefeitura' R$
11

'

.756.000,00 de Autarquias'
�

,

.

� 53.063,00 de fundações
Instituídas e mantidas' e de R$
IJ .

'

.216.243,76 de fundos es-

peciais. A receita será realizada
atra' dves a arrecadação de
tributo dA'
.

s, ren as, transferências
,Intergovernamentais e outras

RAPHAEL GUNTHER

J

Lessmann afirma que Prefeitura terá R$ 7 mi em recursos próprios

I

receitas correntes e de capital,
previstas na legislação.

O orçamento para 2005

prevê R$ 5,5 milhões para o

Legislativo e R$ 161.180.210,80
para o Executivo (administração
direta e indireta), sendo que R$
688.880,40 para o Gabinete do

prefeito; R$ 1-}2.750,00 para o

Gabinete do vice-prefeito; R$
1.210.480,00 para a chefia de

Gabinete; R$ 879.180,00 para a

Pro curadoria Jurídica e R$
253.230,00 para a Controladoria
Geral. A Secretaria de Gestão
terá R$ 11.301.188,00 para

investimentos; Secretaria de
Desenvolvimento Municipal, R$
27.714.310,40; Secretaria de

Educação, R$ 37.766.953,00;
Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, R$ 3.447.378,00; Secre
taria de Desenvolvimento Social
e Habitação, R$ 3.474.434,00;
Secretaria de Produção, R$
1.836.650,00; além de R$
14.927.377,00 para encargos
gerais e R$ 1 milhão para reserva

de contingência.
Os fundos municipais de

Incentivo ao Desenvolvimento

Rural, de Turismo, dos Direitos
da Criança e do Adolescente;
de Saúde; de Assistência Social;
de Meio Ambiente e Recupera
ção de Bens Lesados, dos Di
reitos Difusos e do Fundo Rotativo
Habitacional do Município de

Jaraguá do Sul devem receber,
segundo a proposta orçamentária,
R$ 29.729.350,00 no total.

da Prefeitura é de R$ 16milhões,
mais que o dobro de todo o recurso

para opróximo ano. É uma situação
bastante delicada", afirma.

Na opinião de Lessmann, o
prefeito lrineu Pasold elaborou a

proposta "com responsabilidade",
tomando por base a atual situação
em que se encontra a

administraçãomunicipal. "Não há
o que fazer, a não ser esperar uma
reação da própria economia para
que os impostos possam gerir uma
arrecadação devida para os

municípios", alega acrescentando
que do total arrecadado pelo
governo estadual, retomam apenas

25%, que são redistribuídos aos

lessmann afirma que próximo ano será de poucos investimentos
transporte e social. "Em 2003, a

previsão de investimentos da
Prefeitura era de $ 29milhões e para
2005 ficará na ordem de R$ 7

milhões, o que nos causa

perplexidade, porque existem

programas que devem ser

implementados. Vamos ter

dificuldades, mas pretendemos
executá-los", declarou.

O coordenador da equipe de

transição cita, por exemplo, os

recursos para o projeto de transporte
coletivo, em torno de R$ 48
milhões, já anunciados pelo BNDS
(Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social) para
o final de 2005. ''A contrapartida

municípios eqüitativamente.
Segundo o diretor da

Câmara, os vereadores têm 20
dias para apresentar alguma
emenda à propo$�aorçamentátia.
a partir da data da entrega, no
último dia 10, mas em função da
proximidade com o recesso

parlamentar, o prazo deverá ser

teduzido. "Os vereadores deverão
ter bom senso com seus

compromissos e enxugar os prazos
para votar o orçamento",
comenta, não descartando a

possibilidade de' que a votação
entre no períodode recesso "para
que seja analisado de forma mais
contundente".
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Troca de partidos foi de
350/0 na Câmara Federal

'10;)

"aí ;)

!O;)

9m

'uh

15 21

21 17
12 12
1 1
5 6
6 6

BRASÍLIA - A tão propalada
reformapolítica continua dividindo
a classe política e se arrasta pelos
corredores do CongressoNacional
há anos. Entre os entraves para a

aprovação da proposta está a

fidelidade partidária, considerada
quase uma heresia. Para se ter uma

idéia da infidelidade do dia 6 de
'outubro de 2002, data da eleição
parlalentar, mais de 68 deputados
·�derais - contabilizando apenas os
11 maiores partidos - trocaram de

legenda. Neste período, o que mais
perdeu o PFL, que elegeu 84

parlamentares e empossou 75. No
outro lado, o PTB quase dobrou a

bancada, passando de 26 eleitos para
41 empossados.

O PT elegeu .91·deputados
federais e empossou 90. No PMDB,
a relação foi inversa, elegeu 75 e

empossou 69. O PSDB perdeu sete
deputados entre a eleição e a posse,
o PP perdeu seis e PDT quatro. O
PPS elegeu 15 e empossou 21, o

-,

mesmo aconteceu com o PSB, que
entre a eleição e a posse ganhou seis

parlamentares e o PL ganhou sete.

Apenas o PCdoBmanteve omesmo
número de deputados entre a

eleição e a posse.
Mas a dança das cadeiras

aumentou significativamente nos

últimos dois anos. Em algumas vezes
foi de 30%, como foram os casos de

PSDB ePFL-principais adversárícsn
do governo federal-, que perderam-i

- 21 e 22 deputados respectivamentej-]
N as hostes da situação, s'ld
crescimento das legendas �Ab'I
proporcional as baixas sofridas pera
oposição.O PL do vice-presidente
José Alencar tem hoje ��;)
parlamentares e elegeu 26. AssifN (
como o PPS doministroCiroGomg;J
que elegeu 15 deputados e te1í:!P
atualmente 23. 1Hd

Entre as explicativas para, o

troca-troca estão os

conChavos,�:interesses e "projetos" dos eleitos ê a
atraçãomagnéticaexercidapeloIJ04ê�
central. Os partidos dabase aliada!W
cresceram, enquanto os da oposiçâó
minguaram. Apenas oPT e o

PCdOBjpraticamente mantiveram �
bancadas. Entre a posse e hOje,g
PCdoBperdeu três deputados (elegeu

.

12 e tem nove), que foram para Os
escalões do governo. O PT, que
expulsou três, perdeu um, o chefe�Casa Civil, José Dirceu. Entres.
tucanos, uma das baixas refere-se à:

nomeaçãodeHenriqueMeirellespara
a Presidência do Banco Central.

A expectativa é que o quad�o�
mude muito. mais até às eleiç�q
�arlamentares de 2006.A tendên<f'e
e manter o troca-troca com ganhos

. la
para ospartidos dabase de sustenta�o .

do governo federal e perdas pará�
I

. _ ,q6
oposiçao. .hq

:':ini

\I
O diretor da Câmara de

ereadores, Ruy Lessmann,aflnnou ontem que 2005 será um

�e POucos ínvesnmentos.em
o daprOpó$ta orçamentãnaquepre A •

Ve apenas R$ 7 milhões

�aplicaçãOde recursos própriosefeitura.

equlessrnann, que coordena a

ti .Ipe de transição do prefeito
elta M .

acred'
OaClr Bertoldi (PL),

adtni��a que a fu tura

'd lsttação terá que se

esdobrar" .,. d -

()ara
no nucio a gestao

Par Cúnsegui,r verhas e convênios
io

a exeCutar; as propostas de
Vetno .

'. ,que contemplam,
SlPahnente) as áreas de saúde,

A CASA DA AMIZADE
.sb

tem o prazer de convidá-Ia para o seu r CAFÉ NATALINO. .

-rib

DATA:24/11/04' lUl

Horário: a partir das 15:00h
Local: Duas Rodas Associação Recreativa
Valor:R$ 15,00

.

lã
No dia será realizado um desfile de bijuterias e acessórios. O caféIJ
é beneficente e quem puder traga aro de óculos para ser doadoa
Assistência Social do Município.
A Casa da Amizade Agradece.
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RESOLUÇÕES

t(8cambra
COMEx

'�
... JJDESAFIOS PARA A INDÚSTRIA
TÊXTilA PARTIR DE 2005"

Produtores de banana querem B
C(

indenização do governo de se oi

POR RANDAL GOMES
..,

O início de 2005 será um divisor de águas para o setor têxtil

mundial e isto se reflete diretamente na indústria catarinense.

.

_,
Em janeiro próximo, caem as cotas determinadas pelo Acordo de

,u''; Têxteis e de Vestuário (ATV), que regula o comércio internacional

I há décadas. "O segmento nunca viveu um cenário de liberdade

comerciai'; explica o diretor de comércio exterior da ABIT,
-

.•: Domingos Mosca.

�.
�: Além de passar a seguir as regras da OMe, em termos mundiais o

�:' setor enfrentará uma grande alteração nas cotas e posições
:-

.

tarifárias. As conseqüências serão o acirramento da competição
entre os países exportadores (notadamente os asiáticos), com
uma tendência de redução do número de concorrentes.

Analistas na área avaliam que estarão mais bem posicionados os

países com elevada competitividade, como índia e China (com
baixos custos de mão-de-obra e baixíssimos impostos) e os que
fizerem parte de acordos internacionais que incluam grandes
importadores, como Estados Unidos e União Européia. Países
desenvolvidos' poderão utilizar mecanismos de proteção como

regras de origem, medidas antidumping, salvaguardas, normas
ambientais, normas trabalhistas e sistemas próprios de tarifas.

O Brasil deverá enfrentar um desafio determinante para a cadeia

: produtiva, que de certa maneira repetirá os' termos do quebra
� : quebra pós-94. Primeiro porque terá que ganhar em escala, preço
• � e diferenciação de produto para competir no novo cenário; depois
.: porque enfrentará a concorrência em mercados hoje assegurados

MARIA HELENA DE MO'RAES

... Perda dos bananais

com sigatoka negra
é estimanda em

5 mil hectares

}ARAGUÁ 00 SUL - A diretoria
da Federação das Associações de
Bananicultores de Santa Catarina
está cobrando do governo do Estado
medidas eficazes no que diz respeito
ao controle da sigatoka negra, praga
que ataca os bananais e que já
dizimou cerca de 5mil hectares, que
corresponde a bananais

abandonados, de beira de estrada e

domésticos. O, presidente da

Federação, Jaime Mittelmann,
enfatiza que a erradicação desses
bananais abandonados se faz

necessário para que a contaminação
não se prolifere. Ressalta tambémque
a intenção da Federação é conseguir
que o Estado faça a substituição dos
bananais contaminados pormudas
'sadias. "Queremos que o produtor
recebamudas resistentes à sigatoka",
enfatizaMittelmann.

A Federação das Associações
de Bananicultores foi criada há

I}dos Santos mostra as análises feitas pela Epagri em bananal no Rancho Bom
"'r_.: ..

•

:::; : por cotas.
•

Assim, uma ferramenta essencial para o segmento serão os

acordos com a ÁLCA e com a União Européia, que garantirão ao

País preferências em relação às mercadorias produzidas na «sia.
Os maiores riscos para a indústria brasileira estão localizados na

sub-cadeia de sintéticos e no setor de vestuário (onde nosso

design internacional não é competitivo).
O especialista Alexandre Barbosa analisará a reviravolta por que

passará o mercado têxtil mundial durante palestra que será

promovida pelo Portal NetComex (www.netcomex.com.br/
palestra) em 23/11, em São Paulo. Além das mudanças, falará
sobre o novo cenário que irá se desenhar, sobre as perspectivas
brasileiras, além de descrever o atual estágio das diversas cadeias

que compõem o setor no País.

Como comentei, em 1994 não tínhamos a percepção clara de

quanto os produtos chineses e coreanos poderiam afetar a

indústria têxtil nacional. Isto causou o fechamento de inúmeras

pequenas empresas têxteis no Estado, que não estavam

preparadas para competir. Agora, mais maduros em relação à

competição internacional, há formas de se preparar para o que
inevitável- e temporariamente - será um período de vacas magras
para o setor.

O QUE A INDÚSTRIA CERÂMICA TEM A DIZER

Os principais players no mercado internacional de pisos cerâmicos
são os italianos e espanhóis, com empresas que em muitos casos

estão situadas no além-fronteira. Países como o Brasil e a Turquia
têm se beneficiado do mercado total, em que obtiveram um

__
aumento médio de 20% (em termos reais) nos últimos cinco

anos. É obvio, mas importante lembrar que nem sempre a

\
� competição leva a melhores resultados, havendo em tais casos o

que se chama de coopetição (competição com cooperação). Em
1999 as indústrias brasileiras do setor exportavam US$ 169

eb milhões; atualmente, US$ 330 milhões.
51) DÓLAR X EURO

cerca de 'is meses justamente
para representar os bananicultores
nessa questão da sigatoka negra,

que vem sendo .estudada pela
Epagri há mais de 10 anos. De
acordo comMittelmann, que é de
Luís Alves, todas as Associações
estão trabalhando no levantamento
dos prejuízos e das áreas atingidas.
''A intenção é saber exatamente

onde existe controle da doença,
quais as tecnologias usadas e a área

atingida", resume.
Entre as reivindicações que a

Federação está fazendo ao governo
do Estado, Mittelmann cita ainda
a necessidade de criação de linhas
de crédito para aquisição de caixas
de plástico ( as de madeira estão

proibidas de serem reutilizadas) e a

disponibilidade de mais técnic�:
disposição. O presidenuj
Federação informa que Sanll
Catarina produz cerca de 650al��
mil toneladas de bananas por aro
sendo que 80% da produçãoée
regiãoNorte do estado. Deacoroo
com dados da Epagri, a sigatob
negra foi detectada em banan�
de 21 municípios.

Empreendedores são orientado
sobre administração e Iinanç

Produção industrial cresceu
c-

em todas as regiões do país
dorismo, o segundo módull
enfocou as práticas de higiem
recomendadas para o manuser

de alimentos e o terceiro,1jIri

encerra hoje, abordou capital ai
giro, controle de financeiros,Oi
caixa e de banco, além de açÓli As

redutoras e geradoras de dinhe�l -

O proprietário de um ponl
de venda de cachorro-quente�

VI&Barra do Rio Cerro, a

Kopsch, (que está fazeno,
)

.

f' que a experiênclcurso, a irrna
J

es tá sendo proveitosa, Segun:
I d 'armas a:

e e, a equar-se as n
. ,

f li
-

t m traZIOI
rsc a tz aç ao e

I.
b f "M' h cliente.
ene ícios. mal

" 'la KOpSCIlaumentou, assma
.

- '. há dOls1
que abriu o negocie

. C
d quelXar,não tem o que se

,
, la que'empreendedor assma

r

,. íd r mnaarralterações exigi as tora
, 1

- d lilnentOIde mampu açao e a
,

AlEXANORt60.

BRASÍLIA - O IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística) divulgou ontem que

houve expansão na produção
industrial em todas as 14 regiões
pesquisadas no mês de setembro.
O destaque ficou com o Ceará,
onde a produção industrial cresceu
21,3% em relação ao mesmo mês

do ano passado. Em São Paulo,
houve alta de 14,6% na

comparação com setembro do ano

passado. No Rio de Janeiro, o

crescimento foi de 2,9%.
De maneira geral, o IBGE

divulgou na semana passada que o
nível de atividade da indústria
brasileira ficou estável em setembro
na comparação com agosto. A

estabilidade interrompeu uma

trajetóriade seismesesdecrescimento.
Em relação a setembro de 2003, a
expansão chegou a 7,6%. Já no

acumuladodo ano, o crescimento foi
de9%.

Entre as categorias, o único

destaque positivo foi o dos bens de

consumo não-duráveis (1,5%).
Segundo o IBGE, a estabilidade não
representa urna reversãode tendência
e sim uma "acomodação no ritmo

industrial".De acordo como instituto,
os resultados das vendas industriais e
do comércio varejista também
contribuíram para a perda de fôlego
da indústriaemsetembro.Alémdisso,
a melhora na base de comparação
também influenciou o resultado.No
ano passado, a indústria e a economia

brasileira em geral tiveram um

desempenhomuito fraco no primeiro
semestre e deram sinais de

recuperação na segundametade do
ano.

Apesar da piora das expectativas
de empresários com o aumento dos

juros de 0,75 ponto percentual desde
setembro, o IBGE avalia que a

elevação da Selic ainda não afetou
os resultados da indústria. De acordo
com o instituto, a análise do

comportamento da indústria tem

uma defasagem em relação aos

movimentos de ajuste nos juros.,

}ARAGUÁ DO SUL

Proprietários de trailers de

cachorro-quente e crepes estão

participando do curso de

Administração de Pequenos
Negócios, promovido pelo
Sebrae e Senac e que faz parte
do Programa de Alimentos

Seguros, implantado em outubro
com a finalidade de incentivar
as boas práticas de manipulação
e fabricação de alimentos.
Ontem e hoje aconteceu o

terceiro e último módulo do

Programa, enfocando as noções
básicas sobre a área financeira
de uma empresa de pequeno

porte.
De acordo com o coor

denador do Programa pelo
Sebrae, Jerônimo Finta, o pri
meiro módulo abórdou o

conceito teórico do empreende-

lJO O mundo absorveu negativamente a vitória de George W. Bush

nos EUA e não apenas pelos fatos que a mídia amplamente trata.
Há também a continuidade da gestão temerária de recursos

econômicos, que faz com que os EUA tenham incorrido no maior

déficit de sua história. Enquanto o dólar tem girado por volta de

R$ 2,87, o Euro atinge R$ 3,65, o que tem feito alguns empresários
- que usualmente exportam para a Europa - fecharem o câmbio

nesta moeda.

LAÇOS COM A HOLANDA

Especialmente para companhias catarinenses, a Holanda é um

destino importante, devido à questão logística, notadamente os

portos de Rotterdam e Antuérpia. E como é um país pequeno (li
3 do território catarinense), cerca de 80% dos produtos que recebe

de nosso Estado têm como destino o mercado alemão. Para

empresas interessadas em ter acesso ao perfil holandês de

negócios, vale consultar o site www.embaixada-holanda.org.br.
Recente evento em Joinville demonstrou as potencialidades no

comércio entre Brasil- Holanda, que tem um PIB de 455 bilhões

e uma renda per capita de 28 mil (cerca de 7 vezes maior que a

renda brasileira).

26 <
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INDICADOR ECONÔMICO
'

, Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 27848 27856 ...

Paralelo 2,9600 3,0600 ...

Turismo 2,7700 2,8900 •

, Cotação Euro Compra Venda

3,6112 3,6186 ...

'CUB R$: 815,94 (novembro)

-Indlces Pontos Oscilação
Bovespa 23.772 1,100/0 ...

. ão doS fiS(a�
Nasdaq 2,082 0,53 0/0 ... Valdir Kopsch prepara cachorro-quente conforme onentaç

oL.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@porta!cambra.com.br.

! , Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios
I r Internacionais - CAMBRA e professor de Comércio Exterior da
I,

UNERJ. Está estarrecido com o fato de que mais uma vez - em

época de vacas gordas - a exportação deixou de serum foco de

boa parte dos empresários nacionais.

e-mail: randal@portalcambra.com.br
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Biblioteca Pública se firma
n

corno espaço aberto às artes

JARAGUÁ no SUL - A Biblíote

caPúblicaMunicipalRui Barbosa,
a]'lll do acervo, apresenta

todos os
e

urna exposição. Até o dia 20
;ÜN1, meses '"

de novembro estarão abertas para
itação as telas de ZenaideMaria� . .

I dGiovanella. A mostra, mtitu a a

I)\rteesentimento", tem30 telas

intadas em óleo, acrílico e textura.
p
ABiblioteca Pública, apesar de

estar localizada longe do centro, é

uma alternativa para os artistas

locais mostrarem as suas obras.

Apenas este ano foram

desenvolvidas exposições de

fotografias, gravuras, quebra
cabeças, quadros, com as mais

diversas técnicas de pintura e

cerâmica.
Esta é a 11 º exposição deste

ano na biblioteca e mais uma es tá

prevista e vai acontecer entre os

dias 22 de novembro e 22 de

dezembro. O autor é o artista

. Fabiano M. de Souza e a

exposição chama-se "Dois
momentos". Por coincidência ele
também abriu as exposições deste
ano, em janeiro, com a mostra

"Corpo e Pedra".
As exposições ficam a

disposição do público nos horários
de funcionamento da biblioteca,
de segunda a sexta-feira das 7 às

19 horas e aos sábados das 7 às 13
horas.

A artista nasceu em Rio dos
Cerros e desde pequena mora em

Jaraguá do Sul. Aprimorou a

técnica da pintura com a artista

plástica Mármora Gonçalves
Martins. "Soube que a Secretaria
de Cultura estava dando

oportunidade para os artistas da
cidade com o objetivo de mostrar

que a biblioteca pode ter mais

do que livros, afinal é um centro

de cultura", afirma a artista.

GERAL 151

MODA

Alunas do Curso de Estilismo
I
I

desenvolvem coleções
1
I

I

i
I
i

ALEXANDRE Boho

MARCIA BENTO

� Estilistas aplicam o

que aprenderam sobre

pesquisa de moda em

12 empresas do Estado

}ARAGUÁ DO SUL - Quatro
alunas do Curso Técnico de
Estilismo do Senai de Jaraguá do
Sul, Carolina Charles, a professora
KarolTestoni, JulianaGascho, Ana
Paula Kurtz e Aline Drews, vão
apresentar para a empresaBuettner
de Brusque três proje.tos
conceituais. Um deles será

escolhido para ser desenvolvido e

apresentado em

iOiS
desfiles em

abril do ano qUI' em, um em
til

Santa Catarina e utro em São
Paulo.

.

As alunas e a professora com os projetos aprovados na primeira etapa do projeto
Na primeira etapa do projeto

foram escolhidas as quatro alunas
finalistas, que agora estão

trabalhando em três projetos; um
deles vai ser escolhido para ser

desenvolvido com a ajuda dos

profissionais da empresa. ''Até a

apresentação, amanhã, os projetos
são segredo", afirma a aluna
CarolinaCharles.

O projeto "Santa Catarina
Moda Contemporânea é uma

iniciativa que une instituições de
ensino, 12 empresas e entidades de
classe com o objetivo de capacitar
estilistas catarinenses. ''As quatro
meninas tem o dever de apresentar
uma proposta de produto inovador
para a empresa", afirma a

professora, Karol Testoni.
Através do projeto as alunas

selecionas em todo o estado estão

participando de worshops e

palestras, assim como os professores
e empresas envolvidas. O

organizador do projeto é Carlos

Ferreirinha, conhecido nomundo
da moda como organizador do
"Fashion Rio", especialista em

moda de alto luxo e trabalhou
muito tempo com a empresa

LMVH, detentora de váriasmarcas
famosas, entre elas a Luis Vuitton.

A relação entre as entidades e

as empresas foi definida por sorteio
e o Senai de Jaraguá do Sul tem

que desenvolver uma linha de

cama, mesa e banho. Nessa área

não existe pesquisa ou formação
de estilistas. "Os produtos
desenvolvidos pelas alunas é

conceitual e não tem obrigação de
ser comercial, mas se a empresa

puder aproveitar algumas idéias
seria ótimo", afirma a aluna Ana
Paula Kurtz.

o projeto Santa Catarina Moda Contemporânea pretende
chamar a atenção do Brasil para a produção de moda em

Santa Catarina. "Os projetos desenvolvidos para as 12

empresas catarinenses vão ser apresentados em um

desfile em São Paulo, fora do calendário da moda'; afirma
a professora do Senai, Karol Testoni.
Com a apresentação das coleções conceituais

desenvolvidas pelas alunas e com o apoio das empresas
o projeto quer formar uma identidade aos produtos
catarinenses e lançar os novos profissionais formados.
"Para nós vai ser uma vitrine muito grande, até por que
estamos trabalhando com uma fatia do mercado que não

existe, a moda cama, mesa e banho'; afirma Aline Drews.

As empresas participantes são patrocinadoras do projeto
e contribuem com tecnologia, mídia e com a força das
suas marcas. "As empresas não tem a obrigação de
contratar as alunas ao fim do projeto, mas elas ganharam
uma grande chance no mercado e uma oportunidade para
se tornar conhecidas'; afirma Karol.

Mais de 1,5 mil assistiram ao lançamento. do CD de Francielé
,

,

Porto Alegre (RS). A equipe ide
produção estava sob o comanddde
Raul Albornoz, que já trabal�'oucom várias bandas, entre e as

Nenhum de Nós, Tequila Bati e

TNT. No estúdio da gravadora
independente Tridente for�m
gravadas as 12 faixas do CD. A :13"
música é um bônus que foi gravtdo
no teatro da Assembl ia

Legislativa do Rio Grande do ui,
apenas com piano e voz.

Aos 17 anos a cantora tem

participação na composição de, 12
faixas do CD. O estilo, é como leia
mesma denomina, "pop rock
romântico". A faixa 2 do novo CD,
"Não sei mais", lançada em �m
single na internet, já está toca�do
em rádios de Santa Catarina,

I
O CD, intitulado "Franciele", Paraná, São Paulo, MatoGrosso do

foi gravado no ínicio do ano, em Sul e até no Nordeste do país.l"---- �F�r�a�n�c�ie�1e�d�i�ss�e�q�u�e�o�e�v�e�n�to�s�u�p�e�ro�u�a�s�e�x�p�ec�t�a�ti�v�a�s �--

,________-.------.---.-------- .. - .. "-- -.- --- - .. - -'-------------.-----.--- ------ ..-----.--.. - ----- .. -------.. --.----- .. --------------.----.. - .. ---- r-l
O Núcleo da Comunicação Social ACIJS-APEVI Valores:· ! I

promove um delicioso
Salada mista: R$ 1,00 I porção. Haverá sorvete e bebidas no locai! I

���1r� ��{i$J ��;}J!J®® Almoço: R$ 6,00 I prato. Participe! Traga a sua famíli�! I
I I
! I

i

Aninha da Silva (vocal) e Alegre Corrêa (guitarrista e

percurssionista da Vienna Art Orchestra) abriram a

�preSentação da orquestra na noite de ontem. A cantorajoinvilense
aZparte de um grupo de divulgação da música popular brasileira

�participa de apresentações da Vienna Art Orchestra na Áustria.
aiS de 300 pessoas ouviram o espetáculo no Centro Cultural,

Data: 20/11/2004.
Horário: 11 h 30min;

}ARAGUÁ DO SUL - Na noite

de segunda-feira a cantora

Franciele fez o show de

lançamento do segundo CD e

gravação do DVD, que ainda não
tem data prevista de lançamento.
Por causa do mal tempo, o show foi
transferido da Praça Ângelo
Piazera para Parque Municipal de
Eventos.

c:

Com um público estimado em
1,5mil pessoas, o pavilhão ''/\' ficou
lotado. "Foi muito legal, e todos

gostarammuito das novasmúsicas.

Superou a expectativa", declarou
a cantora. Durante a apresentação,
com 1h20 de duração, a cantora
reuniu músicas de seus dois CDs e

ainda clássicos da música pop
internacional.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREVENÇÃO

Vigilância Epidemiológica vai
intensificar combate à dengue
.

.

q�iéE GIRARDI

p

�: Agentes de saúde

estarão dia 20, no
centro, distribuindo�'

ril'aterial informativo
�'

E'
E JARAGUÂ DO SUL - No dia 20,

a�entes de saúde estarãono calçadão
d�Marechal, noCentro, distribuindo
fQlderes e repassando informações

, �bre adengue àpopulação. Sábado é
o!Dia "D" da campanha nacional de
ptevenção da doença. Além das

orientaçôes, os profissionais de saúde
e�tarão recebendo da comunidade

i�formações e comunicados de

Pbssíveis focos da doença.
:' O coordenador da campanha
c6ntra a dengue, Carlos Teixeira,
i�formou que os trabalhos de

prevenção são realizadosdurante todo
o ano, com visitação às residências,
comércios, indústrias cCj:m a

verificação da existência de lonas,
pneus, garrafas, vasos e percorrem
também pontos estratégicos, como
cemitérios, borracharias, ferros
velhos, materiais de construção e

floriculturas, e um terceiro trabalho

que são as armadilhas. "Nós vamos
às transportadoras, e colocamos

pedaços de pneus para atrair o

mosquitoque possa tervindode outro

RAPHAEL GÜNTHER

Estado, junto com a carga", explica
Teixeira. Das 150 armadilhas
instaladas, foram detectados, no ano
passado, nove focospositivos,mas sem
contaminação.

Este ano foi registrado um foco, no
BairroNovaBrasília, emumaempresa,
mas também sem registro de
infectados. Segundo Teixeira, os

índices em Jaraguá do Sul são
considerados pequenos. 'Acreditamos

que as pessoas estejam colaborando

para que a doença não se prolifere.
Mas é precisomais atenção no verão,
quando a incidência tende a

aumentar", destaca Teixeira,
apontando a redução de focos em
49% no Estado; este ano.

FOCOS - Não deixar água
acumulada é �ieito m_!lis eficiente
de combater tI)_.�/ngue. Eunportanteverificar se a�:dixa de água está bem
tampada, be�como lixeiras garrafas,
latas, embalagens, copos, vasos

sanitários, pneus e qualquer outro
objeto que possa acumular água.
Bromélias devem ser tratadas com

água sanitária. Ralos devem estar

desentupidos, vasilhas de água de
animais domésticos, bandeja externa
de geladeira, suporte de garrafão de
água, lagos, cascatas, espelho de água
decorativo, tonel e depósito de água
devem ser limpos. Evite água
empossada em laje e coloque areia

nos' cacos de vidro em cima dos
Não deixar água acumulada é uma das formas de combater a dengue muros.

Estudantes exigem a ampliação Volta a ameaça de demissão

do repasse de bolsas de estudo de merendeiras e serventes
i FWRIANÓPOUS/JARAGUÂDOSUL
-+ Estudantes de 25 fundações
�duca:cionais do Estado estão

�eunidos hoje, em frente à

,j\ssembléia Legislativa, em

Florianópolis, para entregar abaixo-"

assinado pedindo a ampliação do

fepasse das bolsas de estudo. Além
das 40 mil assinaturas, será

ê�tregue ao Presidente da

bssembléia, Volnei Morastoni, o
�rojeto de Iniciativa Popular da
tJCE (União Catarinense dos

�studantes) para Ampliação do

Artigo 170.
l Os universitários querem exigir
dia governador Luiz Henrique da
Silveira o cumprimento da lei e o

�epasse em dia das verbas para o

�rtigo 170, bem como a ampliação
das bolsas de estudo, o fim do
�rédito educativo e do Serviço
rYohmtárioObrigatório.
1) A constituição do Estado, ,

.através do artigo 170, prevê o repasse
,4e 5% dos recursos da educação
,para as instituições de ensino

superior instituídas por lei

municipal, mas deste percentual,
ãpeiias 50% é repassado às bolsas.

Do restante 10% é destinado à

pesquisa e 40% ao crédito
educativo.

Segundo Edson Piotto, da
diretoria executiva da UCE, os

recursos destinados ao crédito
educativo não estão sendo
utilizados. Ele aponta ainda que a

mobilização quer que os 5% que
seriam destinados às universidades

sejam repassados na íntegra. "Isso
ampliaria a quantidade de bolsas

repassadas aos estudantes", explica.
O presidente da UCE, Junior

Lauri Schwingel, informou que o

projeto de Iniciativa Popular
ocorreu por causa do veto do

governador e da Assembléia ao

projeto do deputado Paulo Eccel,
que solicitava a ampliação. "A
alternativa foi conscientizar os

estudantes do Estado para a nossa

luta. Com as 40 mil assinaturas o

projeto não precisa de aprovação
da Assembléia, por ser uma

mobilização popular", explica
Schwingel. Representantes da

UCE, terão 10 minutos da sessão

para apresentar as reivindicações e

explicar o projeto.

JARAGUÂ DO SUL - A

possibilidade de demissão das
merendeiras e serventes que

prestam serviços às escolas da
rede pública estadual, até o final
do ano letivo, preocupa o

Sindicato dos T�abalhadores em
Educação. A medida deve ser

tomada, em todo o Estado. O
motivo seria a precariedade das

contratações, já que as APPs
não garantem os direitos destes
profissionais, uma vez que
sobrevivem da contribuição
espontânea da comunidade.

A demissão é a possibilidade
mais provável, segundo
informações do coordenador do
Sinte Regional, Sebastião

Camargo. "Não acre-ditamos na
possibilidade da recontra-tação,
uma vez que a maioria delas não
tem qualificação, muitas são

semi-analfabetas e outras estão

perto da aposentadoria",
acredita, apontando que na

, região a demissão atingiria 13 2

mu-lheres, sendo 80 ern jaraguá
do Sul. A proposta do Sinte é a

criação do cargo, com a

contratação de novos profis
sionais em substituição aos que
vão saindo. N a Gerência de

Educação, a gerente Deni

Rateke, informou não ter

conhecimento da decisão.

"Aguardamos um posicio
namento mais concreto sobre o

assunto", alegou.

... SCHROEDER

Curso de gestante
A Secretaria da �aúde e Assistência Social de Schroeder realiz
amanhã, a partir das 14 horas, no Centro de Múltiplo Uso, oterceir�
encontro do 7° Curso de Gestantes "Arnarrnentando-Os aSSunto
a serem abordados serão "importância do aleitamento matem:
preparo das mamas para o aleitamento materno, importância d�
pirâmide alimentar e alimentação da gestante': O encontro
acontece a partir das 14 horas. O quarto encontro será no dia 25
abordando o parto normal e cesariana e puerpério, cuidados co�
recém-nascido. crescimento e desenvolvimento da criança, teste
do pezinho e vacinação. O último encontro será no dia 2 de
dezembro onde será realizada a visita hospitalar.
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... PLANEJAMENTO FAMILIAR

Casais recebem orientações'
Com o objetivo de oferecer. instruções sobre os métodos
contraceptivos e subsídlos para o planejamento familiar,a
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Schroeder
promove palestras com grupos de mães, casais e estudantes. O
trabalho é coordenado pela enfermeira Marisa Born. Nos encontros
sobre planejamento familiar, os participantes recebem ainda
orientações sobre os métodos contraceptivos corno DIU,
laqueadura e vasectomia. O próximo encontro acontece amanhã,
a partir das 19 horas, no centro de múltiplo uso. Para participare
preciso ligar para 374.1733 cf Priscila.

... CURSOS

Como alavancar as vendas de final de ano,
o Ceap ( Centro de Educação e Aperfeiçoamento Profissional)
promove de 22 a 26 de novembro, das 18h às 22 horas, o curso

"Como alavancar as vendas de final de ano': O objetivo é o de
possibilitar aos participantes a melhoria de seus resultados,através
do conhecimento e uso diário das técnicas de venda no varejo,
Ampliar sua visão de vendas e prestação de serviços, objetivando
não somente satisfazer o cliente mas também encantá-lo. O fone

para contato é o (47) 438-0655.

19/
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... EDUCAÇÃO SUPERIOR

Processo seletivo da Unerj
A Unerj oferece formação em Pedagogia para Espaços Soçiais
Múltiplos e Secretariado Executivo. O ingresso nas duas graduações,
para 2005, se dará através de processo seletivo especial (sem
vestibular), até 10 de dezembro. Mais informações podem ser

obtidas pelos telefones 275-8236 e 275-8278, pelos e-mails

pedagogia@unerLbr e letras@unerLbr ou ainda no site

www.unerl.br,

19h
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... EDUCAÇÃO SUPERIOR II

Locais de atuação
o curso de Pedagogia para Espaços Sociais Múltiplos habilita o

I vez
profissional para atuar em espaços educativos não esco ares: no
informais. O profissional desta graduação podera

d d sus
atuar em ambientes como empresas, hospitais, na comuni a ee

em espaços informais de aprendizagem. O curso terá duraçã�de
3 anos, com aulas nos períodos matutino, noturno e em regime

especial.

Aus

ma
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jáFalecimentos Co
"

'd de
Faleceu às 22:30 de 12/11 a senhora Antonia Lucheta,com � �, rea

.

I' d C
.,' MunK� �de 98 anos. O sepultamento fOI rea iza o no emrtenc

me
de Massaranduba.

.·dde sit
Faleceu às 10:45de 13/110 senhorLeonides Schadeck,com I �d est
de 76 anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério municipa o

Su
Centro. •

,

.

. de61 fav
Faleceu às 12:30de 13/110 senhorJosé Malinski, com Idad�
anos. O sepultamentofoi realizado noCemitério da Vila Lenzl.

'n'l, Bonol111Faleceu às 22:30 de 14/11 o jovem garoto Gilmar Jose 't�
Junior, com idade de 7 anos.Osepultamentofoi realizadonoCel111
rio da Vila Lenzi. '

. dedeílFaleceuàs6:00de 1 5/110 senhorZeno Staehlin. com Ida.
anos.O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila LenZI"dade
Faleceuàs6:00de 1 5/11 a senhora Anna pffer Dancker, co�� sul
de 79 anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério Banana. �om
Faleceuàs8:SS de 1 5/11 a senhora Leopolda Dalpra Sp�ZI,\ di
idade de 79 anos. O sepultamento foi realizado no Cemlteri
Vila Lenzi.
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ESPORTIVAS
FUTSAL

; gunda fase da Copa de Futsal Menor
� 'ogoS abrem hoje, a partir das 17h40 na quadra do

Tr�� JiO Evangélico, a segunda fase da z- Copa Celinho Sport/
coeJe Futsal Menor. Na primeira fase, foram realizados 36
CeJ

nas quatro categorias (Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim e

j09fOStil), com 288 gols, uma média de oito gols por partida.In an
" .

d f' 22 d f'
.

fase segue ate na proxima segun a- eira, ,para e irur
Essa

A
.

F I d
.

h I f '1'
,

emifinalistas. s categorias ra In a e n anti j aOS s
I 'f' d N d

..

hecem os quatro c asst rca os. as outras uas, seis times

con·o classificados, divididos em duas chaves de três onde

estalassificam os dois melhores. Na Pré-Mirim, Roland, Albano�c
_

Homago estão em uma chave e Canguru, Nova Geraçao e

�. '/Aurora na outra. Já na Mirim, de um lado estão Cej/
A�jrora, São Luís e Albano e de outro Di�ina Pr�vidênci�,
G'ardini Lenzi e Jonas Alves. Na categoria Fraldinha, Cej/
A�rora x Canguru e Roland x São Luís fazem as semifinais

no dia 26/11 e na Infantil Cej/Aurora x Albano e Sinodal/

Aurora x Giardini disputam as vagas para as finais. Confira a

tabela abaixo.

:e

e

17/11 - Colég io..:E;;.;v;.;;a�n.g2..;;é,;,,;,li;;;.;co;;.._ -,"", .................

17h40 - Roland x Homag�o�(P..;.r.;,é..;.-M�ir..;.im..;.):- _

18h20 - Nova Gerasão x Ce'/Aurora (Pré-Mirim)
19hOO - São Luís x Albano (Mirim)

18/11 - Colégio Ev;.,;a..;.n;..=g!.,;é�li;.,;c.;,o __.

18hOO - Cej/Aurora x Albano (Mirim)
18h40 - Giardini x Jonas Alves (Mirim)

�--------------�

19111 - AABB
17h30 - Albano x Homag

.

.,;.o_(;..P_r�é-�M�ir_im_.;..)__..:,_ _

18hl0 - Divina x Jonas Alves (Mirim)
18h50 - Canguru x Cej/Aurora CP-re"",-"'"M-'i"'r""'im-)"

io.
�o 22111 - Arsepum

14hOO - Cej/Aurora x São Luís (Mirim)
14h40 - Divina x Giardini (Mirim)
22111 - AABB
18h40 - Roland x Albano (Pré-Mirim)

--�----�����----------�
19h20 - Canguru x Nova Geração (Pré-Mirim)

� BOXE

Popó vai enfrentar um argentino
Oargentino Fernando David Saucedo, de 23 anos, será o

adversário do brasileiro Acelino Popó Freitas, dia 11 de
te dezembro, no Ibirapuera, em São Paulo. O anúncio foi feito

ontem pelo empresário Arthur Pelullo, que definiu com a

Globosat a transmissão da luta via pay-per-view. A assinatura
deverá custar RS 50,00. O cartel de Saucedo, que só lutou
duas vezes fora da Argentina - uma na Itália e outra na

Austrália - não assusta. Em 21 lutas, o pugilista perdeu três
'E' vezes, empatou duas e venceu 16, mas nenhuma por

nocaute. HOLYFIELD - A Comissão Atlética de Nova York .

Suspendeu a licença do ex-campeão. "Por mim, ele não luta
mais'; disse Scott Stevens, presidente da comissão.

� ELIMINATÓRIAS
Seleção treina em Guayaquil
A seleção brasileira fez ontem, às 19 horas (horário de
Brasília), seu único treino para o jogo de quarta, contra o

lquador, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Todos os

j�gadores convocados pelo técnico Carlos Alberto Parreira
la estão em Guayaquil, onde a equipe do Brasil ficará
concentrada até algumas horas antes da partida, que será
realizada em Quito. A viagem de última hora para Quito é
para evitar os efeitos da altitude - a cidade fica a 2.850.
llIetros acima do nível do mar, enquanto Guayaquil está
Situada no nível do mar. No treino desta terça-feira, no
estádio Municipal de Guayaquil, Parreira deve definir o

;Ubstituto do meia Zé Roberto cortado por contusão. O
avorito para ficar com a vaga é Ricardinho, do Santos. Assim,a sele' .

C
çao deve ter Dida; Cafu, Roque Júnior, Juan e Roberto

tios; Renato, Juninho Pernambucano, Ricardinho e Kaká:
llonaldinho Gaúcho e Ronaldo. O Brasil, que lidera as
IllIlnat' .

.

io
orras com um ponto de vantagem sobre a Argentina,

Atg� nesta quarta-feira contra o Equador, no estádio

A ;,�alpa, de Quito, a partir das 19 horas (horário de Brasília).
io rOdada das Eliminatórias também terá os seguintes
Ch��s, tOd,os na quarta-feira: Argentina x Venezuela, Peru x

e, Colombia x Bolívia e Uruguai x Paraguai.
�
FIGUEIRENSE

�Olllllaldo voltou aos treinos

co�t:cante Romualdo, que ficou de fora do jogo de domingo
re/a o Palmeiras, foi a novidade no trabalho técnico

Fi9UlZado ontem à tarde no Centro de Treinamento

prepelrense/Casvig, em Palhoça. O jogador recomeçou sua

parti�ração e deve estar à disposição do técnico Júnior na

cOnt
a do próximo sábado, às 16 horas, em Volta Redonda,

8raSi:� o Fluminense, na -42a rodada do Campeonato
etap

eira da Série A. O trabalho será repetido hoje em duas
as: as 9 e 16 horas, também no CT do Cambirela.

-_._-------------
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RESULTADOS

Atletas desafiam OS limites
nas trilhas de Schroeder

JULlMAR PIVATTO

.. Equipes de todo Sul
do Brasil disputaram
cinco modalidades da
Corrida de aventura

Scrm.OEDER - Mais de 200 atletas

participaram, no último fim-de

semana, da 4" Etapa do Circuito
Catarinense deAventura. Divididos
emduas categorias, os participantes
competiram em cincomodalidades:

Orientação, Trekking, Mountain
Bike, Bóia Cross e Rapel, num total
de 75 quilômetros na categoria
Competidores e 62 naAventura.

A prova,

realiza�a
paralela ao

Catarinense de . wn Hill,
começou no sába ,onde as

equipes receberam as instruções e

os mapas, definidas no dia. A

largada foi namanhã de domingo,
às 8 horas, em frente ao Ginásio
Alfredo Pasold, no Centro de
Schroeder.

O resultado final foi o seguinte:
na categoria Aventura, Quarteto
Misto, a vitória foi da equipe Eco
Intertec/Academia Corpo e Mente,
de Jaraguá do Sul, com o tempo de
6h58min.A segunda colocação foida
ClemarAdventure, de Florianópolis,
com 7h48min. Na Geral- Duplas,

.

"�
.

Trios e Quartetos, vitória da equipe
Massarico, de SãoBento doSul, com
7h24min, seguido da Pégaso, de
[araguá doSul, com 9h39min.

Já na categoria Competição -

Quarteto Misto, a equipe
Papaventuras, de Venâncio Aires

(RS), foi a campeã, com o tempo de
9h37min, quatrominutos amais que
o segundo colocado, Cinamomo/
Harpya/Iivon, de Nova Petrópolis

Equipe Eco-Intertec (camiseta preta) con�uistou o título na categoria Quarteto Misto Aventura
� ,�
(RS). E na Geral- Duplas, Trios e trekkíng.cíncodebóíacross.alémde o

Quartetos, vitória da equipe Ama umrapel le4(\metrosnaCachoeira'J
Verde, deSchroeder, com lOh4lmin, doMacaco. "Nos perdemos logo no-v
seguido de Piau! (Blumenau), com início da trilha, mas logo nos-q
llh13min. recuperamos.Conhecíamos jáa regíão.r

A equipe jaraguaense da Eco- e isso também facilitou", comentouo
Intertec/Academia Corpo e Mente, Verônica, informando que a equipe, .,
era formada por Verônica Paciello, conquistou o título geral da,:i
PauloMatile, JeffersonSpeziaMaia e catarinense. Para o ano que vem, a'[1
GilsonFischer.Aequipe percorreu 38 equipe pretende participar da-é
quilômetros de bicicleta, 19 de categoriaCompetição. "",

Pilotos da região aproveitam
prova no Paraná para treinar

Beto Alchini lidera a categoria Força Livre Nacional no Estadual

}ARAGUÁ 00 SUL/GUARAMllUM
- Aproveitando a folga no

calendário catarinense, os pilotos
Beta "Schumi" Alchini, de

Guaramirim, e Luciano "Boca" de
Oliveira, de Jaraguá do Sul,
estiveram no último fim-de
semana em Lapa (PR), disputando
l O" Etapa do Paranaense de
Velocross. Beta é o líder do
Catarinense na categoria Força
Livre Nacional com 175 pontos,
seguido de perto por Boca, que tem
167, oito de diferença.

Os dois foram convidados a

participar da prova e aproveitam
paramanter o ritmo de competição,
já que a última prova do estadual
foi nos dias 9 e 10 de outubro, em
Schroeder, e a próxima está

marcada para os dias 4 e 5 de
dezembro em Barra Velha. Esta

pode ser a última etapa da

competição, mas a Federação
Catarinense deMotociclismo está

negociando ainda uma outra

etapa. .

"Aproveitei a prova para
também testar as mudanças que
fiz namoto. Percebi amelhora nos
tempos dos treinos livres. Não fui
muito bem 'na prova, porque

largueimal e terminei em terceiro

lugar", informou Beta, lembrando
que enfrentou muita poeira
durante a prova. Já Bo.ca sentiu o

desgaste pela falta de competições.
"Continuo treinando regular
mente e participando de outras

provas. Eu estava na frente, mas,
para não atrapalhar os participantes
de lá, preferi não forçar muito",.
comentou.A prova foi vencida por
Flaviano Ramos.

.rr

Jaraguaenses conquistam o

Brasileiro de Bicicross 2004
}ARAGUÁ DO SUL - Três

atletas da Equipe Jaraguaense de
Bicicross conquistaram o título
do Campeonato Brasileiro de
Bicicross. Joyce Moretti (Unerj)
conquistou seu sétimo título
nacional na categoria Elite
Woman, Guilherme Getelina
(Bheling Veículos) venceu na

Boys 12 Anos e Jade Hillsheirn,
campeã na Girls 7/8 anos.

Os dois primeiros estiveram
presentes na última etapa,
realizada no último fim-de
semana em João Pessoa (PB).
Jade não participou, mas já tinha
confirmado o título por
antecedência.

De acordo com o diretor da
equipe jaraguaense, Valdir
Moretti, apenas esses três atletas
participaram da competição, por
questões de custos. "Temos que
salientar a força desses pilotos,
que, mesmo enfrentando uma

longa viagem, mostraram garra e

coragem para confirmar o título",
comemorou.

Com isso, Jaraguá do Sul vem
se firmando como um dos
maiores pólos de Bicicross no

país. "Temos uma das melhores
estruturas do sul do Brasil, além
de vários interessados em praticar
o esporte", informou Moretti. Da
equipe, oito conquistaram o

título Sul-Brasileiro nessa

temporada: Jade Hillesheim

(Girls 7/8 anos), Aline Muller

(júnior Feminino), JoyceMoretti
(Elite Woman), Guilherme
Getelina (Boys 12 anos), Feman-

DIVULGAÇAd'

Guilherme e Joyce participaram,
da última etapa na Paraíba 2

do Prado (júnior Man), Sebastião'
Vieira (Cruizer 40/44), Doriv�l
Gruetzmacher (Cruizer 45 +) lê
Fábio Prieber (Expert 17/25). J

Neste fim-de-semana, .�
l..

equipe jaragvac nse vai coordenar
a última etapa da Copa Duas
Rodas de Bicicross, a partir dá:s
13 horas de sábado no Parque
Malwee.
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·14/11·
Ademilson da Silva
Julio l.utenperqher
DioneiWalter da Silva
Rosiris Elí Schmitz Stortz
Nathan Rother Correa
Rosane Schutze
Glaucia Mayer
Oswaldo Steilen

Edgar Hornburg
Jeferson Geraldo de
Moura
Valdir Rezena
Nelson Krehnke
Ivone da Silva Coradini

Jonas da Silva
Antônio E. M. Ferreira

Henrique Kuster
Isabel Meurer

·15/11·
Paulo Sérgio Schiochet
Cristina W.Colle
Alexandre F. Ruysam

. José Ferreira dos Santos
Filho
Nadir Klein da Luz
Eloísa Steffens
Gustavo Luis Bussoralo
Juliane L. Ribeiro Stassun
Alexandra Piazera
Lais Pickler
Alexandre Fernandes

Ruysam
VolmarMax dos Santos
Thibes
Liniter Parma
José Ferreira dos Santos
Thaína Correa

·16/11·

Sérgio Luiz dos Passos

Ingomir Krueger
Emília Braier
Catarina Oliveira da Silva
Dirceu L. Puhl

Djones Carlos Poglia
RomildaWinter
Éder de O. Finta
Dirceu Renato Lemke de
Souza
Emilia BraierGazda

·17/11·
Carlos Cenci
Márcio Voelz
Marciane Neumann
Guilherme Felipe Fodi
Matheus Felipe Fodi
Daniela Fugel
Elaine da Silva Santos
José Schroeder

,

Johann Mychel Konell
Ademir Konell
Eleni R.Weiler
Eliane Daiana Junckes

·18/11·

Rodrigo Kuskowski
ManoelWerner
Cecília Raulino
Jucelei S. Pinter
Izane L. Ciconeti
Simone Fabiana Imroth

·19/11·
Sandro Brandenburg
Bruna Paula Bittencourt
Renan Cario Reitz

Nair Gumz Milbratz
Adilson Hélio dos Santos
Doraci Franz Radunz
Valdemirno Ferreira de
Melo
Kátia Rosimere Holler

Beneficente: Da esquerda para direita as

organizadoras da Flora de Natal, Soraia
Koffke, Elise Margarida, Patrícia

Pamplona e Gladys Dorigatti Werner, que
acontece todas as terças-feiras das 15 às i

21 h30, na rua Bertha Weege, 1500. Vale a

pena conferir! Leve 1 Kg de alimento ou

brinquedo em bom estado e contribua com

as entidades, além de adquirir belos enfeites
de natal

·20/11·
Etelvina Hornburg
Dr.Carlos A.
Emmendoerfer
Cirlei Vanessa Pacheco
Célia Nagel Guths
Emília Piccoli Cezario
Gislaine Ferraz
Osnildo Konell

Angélica Lamas
Iris K. Pommerening
Protásio Venera

Cl

Em pose para a coluna o

casal, Bianca C. Deretti
e Fabian A. Bublitz

,
'

Claudio e Claudia Tubbs comemoram 10 anos de casados
no dia 20. Felicidades!

.:. BODAS
O casal Cibila e DivoWischral, residente deJOinville'd S. f I' 'da e
comemora no dia 20, Bodas de Ouro. MUltas e lei

irmã Alzira e familiares

Alexandre F. Ruysam,
com a esposa Célia/os
filhos Camila e Lucas,

aniversariou dia 15,

Parabéns do pai Ademar"
irmão Ademir e a sobrinnl
Jéssica

.:. PARABÉNS
_ I irl

Aniversaria dia 19 Hermis Durval Raduenz. Sua maeAz
familiares desejam felicidades.

No dia 23 comemora mais um ano de vida Ademar
Küster, sua esposa Ursula e seus filhos Maycon,
Cristiane e Daniel desejam feliz um aniversário

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

Diário de Uma Princesa 2

Sessão única 14:45

Celular - Um Grito de Socorro

17:00 - 19:00 - 21 :00

Resident Evil 2: Apocalipse
15:30 - 17:30
Procuradas
19:30 - 21 :20

Completa 15 anos no dia 19, Ana
Rita. A festa em comemoração

será no mesmo dia na Armalwee.
Parabéns!

Nem Que a Vaca Tussa

15:00 - 16:45

Rei Arthur
19:00 - 21:15

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




