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Bayerr'Sentíque O part]
osvereadores foram t

José Carlos Fagundes fica
er:n2°' na Travessia de Piçarras

DECISÃO

�pertoldi decreta moratória de
90 dias nas dívidas públicas
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Centenas de consumidores fizeram fila durante todo o dia de ontem para aproveitar a promoção de até 50% na Loja Berlanda
Lojas de eletrodomésticos de Jaraguá do Sul estão realiz�ndo
promoções para zerar o estoque do ano passado. Ontem,
centenas de consumidores fizeram fila em frente à loja Berlanda
na tentativa de adquirir produtos comercializados com descontos

que variavam de 10 a 50%. De acordo com o presidente da CDL

(Câmara de Dirigentes Lojistas), Sandro Moretti, as promoções
pós-Natal são realizadas todos os anos pelo co�ércio local. A

intenção .é fazer caixa e zerar estoques antigos. No geral, o
incremento nas vendas de final de ano foi de 12% em relação ao

anopassado.' • PAGINA 6:
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Informática

Duas 'Rodas
Industriil

Feliz de quem faz,
Feliz de quem usa.

www.duasrodas.com

'i

:.')

mínima:220 I máxima:28°
-Ierça-Ieíra nublada, com
probabilidade/de chuva de 90%

,. 220 I ,. 270mrruma: '! maxima:

'" ',1/ '"�,
,', ,', I

, Quarta-feira nublada, com
probabilidade de chuva de 80%

TERCEIRO TURNO

PTB vence as eleições em Mafra

com 63% dos votos válidos
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SUCESSO

Indústria de eletroelctrônícos

cresceu 20% ano passado
• PAGINA6

TRAGÉDIA

Duas pessoas morrem afogadas
no domingo na microrregião
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TENDÊNCIA

Dólar inicia semana em queda
de 0,33%, cotado a R$ 2,703
o dólar fechou ontem com desvalorização de 0,33%, cotado a

R$ 2,703 pará.compra e R$ 2,704 para a venda. Mesmo com o

BancoCentral comprando amoeda estrangeira.
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l OPINI'AO

Hipocrisia
Enquanto o discurso oficial
defende a democracia, a Casa
Branca apóia e sustenta as

ditaduras dos aliados - Arábia.
Saudita e Paquistão, por

exemplo. Enquanto o presi
dente George Bush con

clama o mundo a lutar contra
o terrorismo, a máquina de

guerra estadunidense impõe
ao mundo o regime do medo.

Ao visitar os países
atingidos pelas tsunamis na

Ásia, o secretário de Estado
dos Estados Unidos, Colin
Powell, disse que ficou
chocado com a destruição.
As declarações soaram ao

mundo como uma grade
hipocrisia. Os Estados Uni
dos estão destruindo o Iraque
numa guerra covarde, sem
sentido e sem o aval da ONU,
e o secretário não está

chocado com o que se

transformou o país árabe
desde a invasão, nem com os

abusos e a violência come

tidos pelos militares esta

dunidenses contra o povo

iraquiano. É preciso lembrar
que os Estados Unidos des
truíram também o Japão com

as bombas atômicas.

As 'contradições da mais

rica e poderosa nação do

planeta contribuem direta
mente para o descrédito dos
Estados Unidos diante da
comunidade internacional.

FRASES

canismo mundo afora. Aliás,
Bush perdeu a oportunidade

.

em conquistar o respeito da
comunidade internacional
durante a tragédia na Ásia e

na África. Prim�iro deu de
ombro - sequer abandonou
as férias para solidarizar-se
com as vítimas. Depois
ofereceu uma quantia pífia
aos países atingidos. Por fim,

.... As constantes demonstrações de

arrogância e desprezo pelos demais povos E�

nações já não mais surpreendem

Enquanto evoca as ·leis para,

justificar as ações bélicas e

econômicas, ignora a ONU e

os tribunais internacionais ..
A lista de conttadições

entre o discurso e as ações do
governo dos Estados Unidos
é extensa. Felizmente, a

população mundial j a

percebeu isso. A constatação
está referendada no cres

cente sentimento antiameri-

criou um grupo seleto para

prestar apoio, relegando a

liderança da ONU.
As constantes de-

monstrações de arrogância e

desprezo pelos dem�is povos
e nações já nro, maissurpreendem. São partes
integrantes dai / polttica
externa dos Estap,os Unidos
e frutos da natureza do

escorpião que 'esculpiu o

DNA bélico dos e stadu
nidenses. As atrocidades
cometidas - Coréia, Vietnã,
Hiroshima, Nagasaki,' Gra
nada, Panamá, Kosovo,
Afeganistão, Iraque, entre
outros - construíram ao

longo do tempo a repulsa ao

modelo dos Estado Unidos

para O' mundo e des
vendaram o caráter do país.

As contradições li
mitaram os admiradores
do "american style" aos

grupos de protegidos e

beneficiados pela política
da Casa Branca. A hi

pocrisia não encontra mais
eco. São os primeiros sinais

.d a queda do império,
ainda que mantenha a

fabulosa máquina de

guerra e o poder eco

nômico. A desconfiança
mundial é a maior ad
versária do país que um dia
foi referência e exemplo de
democracia e respeito às

leis.

"Queremos ser bem objetivos e corretos nas decisões ;e, principalmente, com a questão da

transparência. Nosso compromisso é com a cidade': /
I
/
I

• Marcelino Schmidt, secretário de Gestão, em discurso característico no início de mandato.

Mundo I Pessoas & �atos I
.... CUBA

País normaliza as

relações com a Europa
o governo de Cuba anunciou o

restabelecimento de relações normais com

todas nações da União Européia, pondo fim a

disputa de mais de um ano provocada por uma

repressão à dissidência em 2003 e pela
execução sumária de três homens envolvidos
no seqüestro de uma lancha."Cuba restabeleceu
os contatos oficiais em nível de governo com .

todos os países da União Européia'; disse o

chanceler Felipe Pérez Roque. Os laços
diplomáticos jamais foram cortados
formalmente, mas os contatos de alto nível entre
Cuba e diversas nações da União Européia ficaram
limitados por mais de um ano e meio. (AE)

.... ARGENTINA

Lavagna diz que proposta
para dívida é realista
o ministro da Economia, Roberto Lavagna, disse
que a proposta argentina para a reestruturação
da dívida pública com os credores privados é
"realista" e que o país está aplicando o princípio
da boa-fé, que é o de não prometer coisas que'
não pode cumprir."Apresentamos uma proposta
que é a máxima oferta que a Argentina pode
fazer sem comprometer seu crescimento e

desenvolvimento social'; argumentou. Desta
forma, o ministro rebateu as críticas dos donos
de títulos em estado de calote, que sustentam

que a oferta do governo é absurda, já que

implicará em redução do valor da dívida que
oscilará entre 63 e 65%. (AE)

.... ISR�L

Justiça autoriza casal
de lésbicas a adotar
A Suprema Corte de Israel decidiu ontem que
duas mulheres lésbicas podem adotar suas

respectivas crianças, em um caso sem

precedentes para o Estado judeu. Porém, na
decisão, por sete a dois, os juízes advertiram que
o caso não deve abrir caminho para que outros,
semelhantes, possam ser aprovados, reiterando
que suas considerações estão relacionadas

especificamente ao caso deste casal e à opinião
dos juízes sobre a melhor solução para as crianças.
O caso diz respeito a um casal de lésbicas que
convive há 15 anos. Elasmoram com três crianças
que foram concebidas a partirdo esperma doado
anonimamente a um banco. (AE)

.... ITÁLIA

Entra em vigor lei que
proíbe o fumo em bares
Os fumantes italianos foram colocados para fora,

.

no frio, - alguns deles sob protestos - quando a lei

que proíbe o fumo em bares, restaurantes,
escritórios e outros espaços públicos entrou em

vigor ontem. Opositores da proibição saudaram
a chegada, às 00h01 de ontem, com festas

regadas à muita fumaça, enquanto aqueles
favoráveis à lei queimaram nas ruas pequenos
lotes de cigarros e inspecionaram os bares para
confirmar se as novas normas estavam sendo'
respeitadas. A lei proíbe o fumo nos ambientes
fechados a não ser que tenham fumódromo

separado, com ventilação. É uma das leis anti
fumo mais rígida da Europa. (AE)

.... EUA

Bush diz que EUA estão

comprometidos com vítimas
o presidente George Bush disse ontem que os

Estados Unidos "estão comprometidos hoje e

estarão comprometidos amanhã" com as

vítimas dos tsunamis, mas não se comprometeu .

a aumentar a ajuda americana à região. Bush
também disse que a área de Banda Aceh, a mais
atingida na Indonésia, vai necessitar de um

esforço mais intenso. Bush recebeu um relatório '

do secretário de Estado, Colin Powell, que na

semana passada visitou Indonésia, Tailândia e

Sri Lanka, devastados pelos tsunamis. A Casa
Branca disse que dos US$ 350 milhões

. prometidos pelo governo americano, US$ 78

milhões já foram gastos. (AE)

.... CHILE

Situação judicial de
Pinochet se complica
A situação judicial do ex-ditadorAugusto Pinochet,
processado por violações do direitos humanos e

sob prisão domiciliar, está cada vez mais

complicada e difícil. Agora Pinochet enfrenta um

novo processo por suas rnilíonàrias operações
financeiras secretas. Enquanto isso, o juiz Juan
Guzmán concedeu ontem liberdade condicional
a Pinochet, solicitada pelos advogados de defesa,
e fixou fiança de dois milhões de pesos (cerca de
US$3,5 mil). Há cinco dias, o juizGuzmán mantém
Pinochet em prisão domiciliar em sua residência
litorânea de Los Boldos, por sua responsabilidade
em crimes da Operação Cóndor. (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO --I---l
Vendas, o novo sinônimo

de estratégia
Miguel Abdo*

No passado, à processo de vendas entre empresas acontecia em

função da experiência e conhecimento técnico .dos profissionais
dessa área, com discussões que giravam basicamente em tomo de
produtos e suas funcionalidades' e também de suas marcas.

Depois, apareceu a necessidade de se criar relacionamento
com o cliente por meio do estabelecimento de um clima de

confiança mútua e do foco no trabalho corporativo.
Até que se percebeu a necessidade de conhecer também o

setor em que o cliente trabalha.
Foi a chamada "verticalização". Os clientes foram agrupados

dentro de um determinado segmento (ex: energia, finanças.i.),«
partir do qual todas as análises eram elaboradas.

Porém, isso já não é mais suficiente.

Em'alguns tipos de oferta - e também em função do tamanho
do cliente - se faz necessária uma análise mais aprofundada e

individualizada. Para se diferenciar, fugir da redução drástica das

margens e da competição acirrada, é necessário não só conhecer a

vertical, mas também conhecer a fundo o cliente e todos os aspectos I li

do cenário a que pertence. Desde sua situação financeira, passando
pela regulamentação do setor em que se encontra, ambiente

competitivo até saber dados sobre seus concorrentes e desafios, S
ir além, sabendo até mesmo, como empresas similares estão se

comportando no resto do mundo, quais novos serviços estão sendo
oferecidos, bem como de que forma seu cliente pode ter ganhos
operacionais, se defender da concorrência e crescer sua

participação no mercado, enfim, ser mais lucrativo.
Diante disso, a missão da equipe comercial hoje'vai além da

entrega do produto pura e simplesmente. Para fazer bons negócios,
essa equipe deve entender que só vai ultrapassar suas metas, se

.ajudar seus clientes a ganhar mais, dinheiro, aumentar

competitividade e a reduzir custos. É aí que surgem novos desafios,
Como então criar um time comercial com perfil de relacionamento,
conhecimento técnico, com expertise de negócios e estratégia ao

mesmo tempo? Como aumentar o overhead (capacitação e o

investimento em venda e pré-venda) e manter uma rentabilidade
adequada? Realmente, é muito difícil encontrar profissionais que
combinem todas estas características, e a um custo razoáveL

Uma das saídas é criar estas competências de forma distribuída
entre os times de venda e pré-venda. Ou seja, o profissional de pré;
venda pode possuir competência técnica e de negócio, enquanto
o de vendas se encarrega do relacionamento e da estratégia.

Outra maneira é capacitar os profissionais de vendas em

estratégia. E para a área de pré-vendas contratar técnicos e
engenheiros para trabalhar junto com profissionais oriundos de �
consultoria de gestão, cujos custos costumam ser altos. Só que,
cada vez que se aumentam os custos indiretos, mais altas devem
ser as margens.

Uma saída então, é a transferência interna de conhecimento
e capacitação cruzada é�·ttre os times. Mesclar profissionais seniores
com jovens recém formados. Além disso, o envolvimento da equipe
de operação no processo de venda também é fundamental. E não

há como escalar e diminuir o custo da venda sem este engajamento,
Baseado nestas competências, passa a ser possível então praticar o
conceito de planejamento estratégico dos clientes, em que análises
aprofundadas, planos de ação e pesquisas de mercado acabam se

tornando rotinas pára os homens de vendas.
Enfim, para se ter sucesso nas vendas hoje em dia, sua equipe

precisa se tornar um verdadeiro time de consultoria de tecnológica
e de gestão para seus clientes,

Quem conseguir ajudar o cliente na sua estratégia, no seU

posicionamento competitivo, conectando ofertas de produtos e •

serviços a estes objetivos, terá um diferencial absolutamente
inigualável.

"ex-aluno da Kellogg School of Business, uma das principaiS
escolas de negócios dos EUA, e diretor da Promon.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de carpa ��fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direItO J
fazer os cortes exigidos 'para adequar os textos ao espaço, bem corno a'

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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A conferir
A assessoria de Comunicação da

Prefeitura de Jaraguá do Sul informou que
o prefeito Moacir Bertoldi (PL)
determinou a "humanização no

atendimento da população" - atenção
,

especial ao contribuinte que procura o

órgão público.
É uma medida louvável. Todavia, a

humanização - tão propalada pela atual

administração - deve incluir também as

relações entre governo e servidores. As

perseguições registradas no passado
precisam acabar e as punições revistas,

L _

além, é claro, de se evitar à caça ás bruxas.

� Rebelião
Corre à boca pequena que muitos dos
13 integrantes do Conselho Deliberativo
do Issem (Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais) prometem fazer
um estardalhaço para que' os

superintendentes de Previdência e de
Assistência e Saúde sejam do quadro de
funcionários municipais. "Q dinheiro é

nosso e deve ser cuidado por nós, e não

por pessoas estranhas ao quadro';
justifica, um dos conselheiros.
Foram nomeados Nílo Simm'para a

.

Assistência e Saúde e Nicácio Gonçalves
para Previdência.

� Aliás
Há um movimento interno para
alterar o estatuto do Issem. O objetivo
é impedir que o presidente da autar

quia seja indicado pelo prefeito,
como acontece atualmente. A idéia,
segundo um conselheiro, é promo
ver eleições diretas en�re os servido
res para escolher o presidente, "que
tem de ser também um funcionário

público de carreira e, de preferência,
com afinidade com a área':
A proposta não tem nada de absurdo,
mas as chances de vingar são muito
pequenas.,

� Posição
Do vereador Carione Pavanello (PFL)
pode-se discordar de muita coisa,
principalmente na atuação parlamentar.
Todavia, há de se concordar com uma

coisa: é coerente com a postura política e

partidário, não poupando críticas àqueles
que considera descompromissados com

os princípios da legenda, como acontece

agora com a colega Maristela Menel.

Gostem ou não, Pavanello é um dos

poucos políticos que têm postura política
definida. Talvez seja por isso que está

cogitado para ser candidato a deputado
estadual no ano que vem.

� Indefinição
o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer (PFL), disse que os nomes da

equipe de governo só serão divulgados
em fevereiro. No dia 24, se reúne com as

executivas do PFL e PP e os vereadores
eleitos dos dois partidos justamente para
discutir nomes do secretariado.
A demora na definição da equipe de

governo em parte tem a ver com a ação
movida pela coligação PMDB/PT, que
pede a cassação do mandato de Peixer,
acusado de autopromoção em revista
sobre obras e serviços da Prefeitu ra,

publicada em junho.

MEDIDA

Bertoldi decreta moratória

para analisar as dívidas
CAROLINA TOMASELLI

....Prefeitura suspendeu
o pagamento das
dívidas contraídas até

;� 1 de dezembro

}ARAGUÁ DO SUL - o

prefeito Moacir Bertoldi (PL)
decretou, na sexta-feira, a

� suspensão do pagamento das

,,� dívidas contraídas pelo
município até o dia 31 de
dezembro de 2004, quando
terminou o mandato do prefeito

.

I Irineu Pasold (PSDB). A

I moratÓria terá prazo de 90 dias,
I a contar de 10 de janeiro,
I

I período em que será feita uma

'I análise criteriosa dos
I
documentos apresentados por
ocasião da transmissão do cargo.

Bertoldi disse que a

intenção é "tomar conheci
mento sobre quais as dívidas
deixadas pela administração
passada, consideradas por ele
como 'contas a pagar', com o

objetivo de otimizar o

gerenciamento das despesas".
Ele disse que sem um

levantamento aprofundado não
há como precisar valores e nem

saber quais são as dívidas
existentes. "Até o dia 16, já

aSAR JUNKES

Bertoldl disse que será montada uma programação de pagamentos

devemos ter esses números",
revelou.

O prefeito lembrou que a

medida está sendo tomada por

grande parte dos administra
dores que assumiram os

governos municipais pela
primeira vez. "Quem me

garante que tudo que foi

apresentado por Irineu Pasold
na transição de governo é o

total? Não estou aqui para fazer

críticas, mas, buscar conhecer
todas as dívidas para poder
administrar bem o município",
justificou.

Bertoldi informou ainda que
será montada uma comissão -

formada por funcionários da
Secretaria de Gestão - para'
analisar as condições
financeiras do município. Ele
ressaltou que não tem intenção
de deixar de pagar as dívidas,
mas saber quais as obrigações
reais dentro da Lei de

Responsabilidade Fiscal.
"Existem situações em que não

vamos poder deixar de pagar,
como as contribuições
previdenciárias, fiscais e alguns
convênios", informou.

O secretário de Gestão,
Marcelino Schmidt, salientou
que todas as contas da

administração, tanto da
anterior quanto da atual, estão
sendo analisadas pela equipe,
que conta com uma consultoria

paralela. "Inclusive' secretários
e ou tros .funcioriár ios estão

envolvidos", acrescentou.

Schmidt lembrou que a questão
orçamentária é um dos maiores
desafios e que já se tem uma

idéia sobre quais são as dívidas,
mas preferiu aguardar o

fechamento da contabilidade.

Executiva do PSDB se reúne

para decidir sobre Piazera

}ARAGUÁ DO SUL - AExecutiva
do PSDB programa reunião, até o

próximo dia 20, para tomar uma

decisão com relação ao vereador
Afonso Piazera Neto. Se não houver

deliberação, o assunto poderá ser

encaminhado ao Conselho de Ética
do partido. Piazera contrariou a

decisão do bloco PSbB/PFL/PP, que
apoiava a candidatura de Rudolfo
Gesser (PP) para a Presidência da
Câmara Municipal, votando no

vereadorRonaldoRaulino (PL).
Na semana passada, lideranças

do partido se reuniram para ouvir os

vereadores tucanos EugênioGarcia
e Piazera. Na oportunidade, Piazera
declarou não ter prometido votar em
Gesser, segundo informou o

presidente do partido, Célio Baver,
"Porém, ele (Piazera) participou das
reuniões em que se decidiu apoiar
Gesser. Penso que, quem cala,
consente. Ele deveria ter se

manifestado nesses encontros",
alfinetou.

Ainda na semana passada, o
parlamentar negou que houvesse

orientação para votar no candidato
do bloco. Piazera também negou as

especulações de que tenha votado
emRaulino em troca de cargos para
ele, a esposa Sílvia e para o pessoal de
"apoio" na atual administração
municipal. "Nem vou me declarar
sobre isso", disse Piazera ao Jornal
Correio do Povo.

Bayer lembrou que antes da

eleição da Mesa Diretora, o

relacionamento de Piazera com o

PSDB era "muito bom". ''Antes do

fato, conversei com ele, que disse
estar se reunindo com os outros cinco

vereadores", garantiu. O presidente
do PSDB não confirmou se Piazera

pode ser expulso do partido e disse

que prefere não semanifestar sobre
o que acha que deve ser feito. "Senti

que o partido' foi traído,
,

principalmente os outros vereadores,
que contavam com o apoio dele

(Piazera) ", criticou.

"Tem situações em que não tem

financeiro", adiantou.II
I ;-FoJha de pagamento consome 50% da receita do mu.nlcípio

Segundo a Secretaria de

Gestão, dos R$ 1.66 milhões
previstos pelo orçamento de
Jaraguá do Sul para 2005, R$

: I 55.837.00,00 são,para pag;mento
, •

da folha de pessoal dos 2,8 mil
servidores municipais. No

entanto, 'o valor sobe para R$
77.727.000,00, se incluídas as

folhas de fundações, autarquias,
etc, comprometendo 46,8% da

arrecadação do município. Já o

pagamento dê juros de

compromissos de longo prazo

(obras da rede de esgoto,

pavimentação, habitação e da

compra do prédio onde funciona
a Prefeitura), somaR$ 4.740.000,00

este ano. Quanto à amortização
para quitação de financiamentos

. efetuados em governos anteriores,
a despesa chega aos R$
8.894.000,00 ao ano.

Sendo assim, o total de
inyestimentos da atual ad

ministração para este ano é de R$
13.427.000,00,menosas operaçôes

de crédito que somam R$ 3,7
milhões, mais R$ 1 milhão do
Fundefpara obras d� construção
da EscolaMunicipal Três Rios do
Norte, além de R$ 4 milhões

\

destinados para investimentos

em novas Estações de
Tratamento e saneamento

básico, entre Outros.

João Herbst é eleito prefeito de Mafra com 63% dos votos

DA REDAÇÃO - O empresário
João Alfredo Herbst (PTB) foi
eleito no domingo prefeito de
Mafra, com 63,16% dos votos
válidos. Dos 32.794 eleitores,

, _ J ango, como é conhecido,
, ,recebeu 19.664 votos, contra

I� 6.379 do segundo colocado,
" � Casimiro Konkel (PT). Os

candidatos Delfim Girardi (PP)

e Rubens Coelho (PDT)
,
receberam 4.421 e 670 votos,
respectivamen te.

Herbst teve apoio do ex

prefeito Carlos Roberto Scholze
(PTB), que foi eleito prefeito de
Mafra em 3 de outubro, mas teve
o registro cassado. Scholze, foi
acusado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de ter divulgado

matérias com conotação
eleitoral emmaterial publicitário
da Prefeitura. Como reéebeu
mais da metade dos votos válidos,
foi necessária a realização de
nova eleição.

A apuração dos votos, que
aconteceu em frente ao Fórum
da Comarca, iniciou dez minutos

depois do fechamento das seções

eleitorais. Apesar da última urna
ter chegado por volta das 18h30,
bem antes disso os eleitores já
comemoravam a eleição de

Jango, que nunca hav'ia
disputado um cargo político. A
posse do novo prefeito deverá
ocorrer ainda esse mês e a equipe
de governo começará a ser

definida já esta semana.

Bayer: "Senti que o partido foi traído, principalmente os vereadores"

Anderle reassume terça-feira
a Secretaria da Educação

FWRIANÓPOLIS - o secretário

Estadual da Educação e Inovação
JacóAnderle retornahoje as funções
como titular da pasta, depois de 60
dias de afastamento. O secretário

licenciou-se em 10 de novembropara
tratamento de tumor no pulmão.
Anderle comandará a reforma
administrativa do órgão, que passará
a se chamarSecretariadaEducação,
Ciência e Tecnologia, seguindo a

"filosofia de que as três áreas do
conhecimento, devem andar

integradas como o único caminho

para desenvolver o Estado".
Ontem à tarde, Anderle esteve em

seu gabinete, onde se reuniu com

AntônioDiomário deQueiroz, que
o substituiu durante a licença, além
de outrosmembros doColegiado da
Secretaria. Diretor geral da Funcitec

(Fundação de Ciência e Tecnologia
de SantaCatarina), órgão vinculado
à Secretaria, Queiroz permanecerá
como secretário-adjunto até a

reforma administrativa ser concluída,
quando está prevista a extinção do

cargo. A reforma devolve à área
científica e tecnológica o status que
já teve em Santa Catarina. Na
décadade 70, o Estado foio primeiro
no Brasil a criar a pasta, mas com a

extinção, tornou-se umdos quatro do
país sem a secretaria.

Ao mesmo tempo, Queiroz
permanece como.diretor-geral da
Funcitec, que será transformada em
Fapesc (Fundação de Apoio à

PesquisaCientífica e Tecnológica de
Santa Catarina), incorporando o

Fepa (FundoRotativo de Estímulo à

PesquisaAgropecuária).
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Falecimentos
-Faleceu às 18:00H do dia 09/01, o senhor Luiz Alberto Piovezan,
com idade de 41 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no Cemitério de São Estevão.
Faleceu às 12:20H do dia 10/01,a senhora Lenita Piazera, com
idade de 48 anos. O velório foi realizado na Igreja São João e o

sepultamento no Cemitério de São João.

Tailanda
Comércio e Decorações TAILANDA deseja a todos um Feliz
Ano 2005. Parabenizando em especial seus clientes
aniversariantes do mês de Janeiro. Caso seu nome não esteja
na lista, e é cliente TAILANDA, favor entrar em contato. Fone:
376-0418.

'

01- Sérgio-Gielow -Ivanilda Antunes - Valério Rocha;
02- Edite Jungton;
03- Renita Baumgartel- Renato Leverenz- Vânia Mathias

-Itacire Volnei Barcelo;
04- Lenir Hass - Alíria Gielow - Márcia Hornburg;
05- Jones Schoenfeld - limar Borchardt - Deonesia

Ruediger;
06- Marciana Baumgartel - Sidnei Kõpp - Katiane

Cristina I. Romig;
07- Rosileia Lenh - Joice K. Dumke;
08- Areli Laube -Ivone Mank;
09- Caio Krüeger - Rovena G. Schroeder - Arnaldo

Hornburg;
10- IIse Romig - Sandro Volkmann - Elfi Hornburg -

Cilene Jeisler Schulz;
11- Janice Vânia Krenhke - Juliana Rocha;
12- Ivan Borchardt;
13- Edir Mass Konell- Wania Milbratz;
14- Denise Sell- Adelir Baumgartel- Erilda Nazário;
15- Marildo Toni - Elenir Borchardt;
16- Dulce Sell- Vilson Krüeger - Roger Fritzke - Diego

Zarcomowski;
17- Vanderlei Krehnke - Ivone B. Mathias - Marilze S.

Tait - Marilenza S. Hornburg - Diathã Picklers
18- Eluiza Hornburg;
19- Elsina B. Konell - Wilma r Reblin - Eno Rux - Edla

Borchardt Rux;
20- Francisca Volpi - Vanderlei Neres de Oliveira;
21- Raulina Gnewuch - Inês Petris - Iracema Gaedke -

Juliana Vargas;
22c Lourival Schubert - Oaniele Stelow;
23- Lodimar Rux -Iracema Martins Schroeder;
24- Celia Reinert;
25- Iracema Krueger - Elvira Schmidt Kieckhoelfel -

Eloita Tissi Reche - Osmar Hornburg :- Leonida
Rohling; .

26- Solange Giese;
27- Janete Borchardt Sell - Deise Leia Nitzke - Waldir

Kõpp -Ingo Berdt - Varney Schuetze - Deise Briese
Jantz - Alcindo Volkmann - Aliria N. Michels;

1\
28- Edi Kressin Volz - Nilton SeI!; IV

29- Vali Weiss - Arlete Bachmanri - Inge Briese;
30- Almir Drews - Rose SchneiderTomporoski�atrine

Aline Stelow -Irena Flahr;
Lenir Sthutz Steinert - Iria K.Volkmann.

Aproveite·esta
oportuni

����:;:
informações:
275-3475

fellows@netuno.com.br

Fatma identifica 24 pontos
impróprios nas praias de se

ctSAR JUNKES

Segundo o Boletim da Fatma de
7 de janeiro existem 24 pontos
impróprios para banho no litoral
Norte do Estado.

Porto Belo
Balneário: Praia de Perequê
Frente à Rua Almirante Fonseca

Neves

Próximo à Foz do Rio Perequezinho

� No litoral Norte 42

pontos apresentaram
níveis de poluição
preocupantes

JARAGUÁ DO SUL - A

pesquisa de monitoramento da

qualidade da água do mar,

realizada pela Fatma (Fundação
do Meio Ambiente) em todo o

Estado apontou 42 pontos
impróprios para banho, No litoral
Norte são, ao todo, 2410cais. Esta
pesquisa analisa as águas de cada
balneário e determina se estão

próprias ou impróprias para banho.
O que determina é a

contaminação por esgoto

doméstico, que é verificada
através da contagem da bactéria
Escherichia colia presente nas

fezes de animais de sangue

quente, que podem colocar em
risco a saúde dos turistas e da

população local.
Em Barra Velha, na praia do

Tabuleiro, o esgoto corre a céu

aberto, desembocando no mar e

contaminando a água e a areia.

Os moradores reclamam que
quando chove o mau cheiro dos

esgotos atrai moscas e outros

insetos.

A pesquisa de Balneabilidade
é realizada pela Fatma desde

1976, seguindo as normas da

Resolução Conama (Conselho
Nacional do Meio Ambiente). O
trabalho começa com a coleta de
amostras da água do mar em

mais' de 180 pontos dos 500

quilômetros da costa catarinense.
A Fatma seleciona esses pontos
de tal forma que todo o litoral

seja avaliado, concentrando as

coletas justamente nos locais
mais suscetíveis de poluição; de
maior fluxo de banhistas. As
coletas são feitasmensalmente de

março a novembro e

semanalmente de dezembro a

fevereiro - durante a temporada

8alneabilidade

TERÇA-FEIRA, 11 de janeiro de 2005 �CORREIO DO POVO
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Esgoto a céu aberto na praia do Tabuleiro, em Barra Velha

de Verão.
Os técnicos fazem a coleta

de 250 mililitros da água do mar
a um metro de profundidade, em
cada ponto. O material coletado
é submetido a exames

bacteriológicos durante 24 horas.
São necessárias 5 (cinco)
semanas consecutivas de coleta

para se obter um resultado
tecnicamente confiável. A

pesquisa do litoral Norte é

realizada pela equipe técnica de

[oinville, onde também fica o

laboratório da Fatma.

Segundo a Fatma, um ponto
é considerado impróprio para
banho em duas situações.
Primeiro, quando em 60% dos

últimos cinco resultados o

volume de bactérias for superior
a 800 NMP (Número Mais

Provável) por 100 mililitros de

água, nas amostras coletadas.
Ou ainda quando, na última

amostragem, o valor obtido for

superior a 2.000 NMP por 100
mililitros de água. Quando o

resultado obtido é impróprio,
indica que há o risco de

contaminação naquele local, e

não necessariamente a

contaminação, A Fatma, como
órgão público, t;em a

responsabilidade e a

determinação legal de divulgar
que existe esse risco.

Perigos -A água contaminada

pode causar doenças como

gastroenterite, verminoses, doenças
de pele e até doençasmais graves, de
veiculação hídrica como hepatite,
cólera e febre tifóide.

Com o objetivo de garantir o

acesso à informação da população e

dos turistas que freqüentam as praias
do estado, a Fauna disponibiliza as

informações através do Pare (plantão
de Acidentes e Reclamações
Ecológicas) pelo telefone 1523.

Segundo a Fatma o serviço atende
24 horas por dia, inclusive domingos
e feriados. A reportagem do Jornal
Correio do Povo tentou obter

informações através do telefone, mas
ele não está disponível para Jaraguá
do Sul e Região.

Itapema
Balneário: Praia de Itapema
À direita do Rio Bela Cruz

Frente à Rua 113

Frente à Rua 205

Frente à Rua 227

Balneário: Praia de São Miguel
Em frente à Rua Principal

Balneário Camboriú
Balneário: Praia de Taquaras
l.aqoa.de Taquaras

Barra do Sul
Balneário: Praia da Barra do Sul
Frente à Capela dos Navegantes

BarraVelha
Balneário: Lagoa de Barra Velha
Rua Santa Catarina Altura n° 336

Balneário: Praia do Balneário (Central)
I

Balneário: Praia da Barra Velha
Frente ao salva-vidas

Pontal Norte
Pontal Sul Joinville

Balneário: Praia de Vigorelli
50 metros à esquerda do trapicheBalneário: Praia de Porto Belo

Em frente à Ruã João B. Guerreiro

Frente à Rua João Climaco, ao lado

do trapiche

Navegantes
Balneário: Praia de Navegantes
Foz do Rio Gravatá
Frente à Rua 8150 São Francisco do Sul

Balneário: Praia dos Ingleses
À direita do trapiche

Bombinhas
Balneário: Praia de Bombinhas

Frente à Câmara Municipal de
Vereadores

Penha
Balneário: Praia da Armação do

Itapocorói .

Em frente à Rua Antônio Aniceto da Costa
Em frente à Rua Fortaleza
Em frente à Rua Maria Emília Costa

Balneário: Praia Canal do

Linguado
Prainha da Foz do Canal do Linguado

, í.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veranistas aproveitam sol
e lotam as praias da região

JULlMAR PIVATTO

�Temperaturas no

fim-de-semana
oscilaram entre

30 e 35 graus

LITORAL - Num fim-de-í5Jfi semana demuito sol e calor acima
dos 30 graus, os veranistas lotaram
as praias do litoral Norte. Muitas
pessoas aproveitaram os últimos dias
de férias e, em alguns lugares,
tiveram que "disputar" um lugar
para colocar o guarda-sol na praia.

_ Além de aproveitar o sol, os

esportistas também aproveitaram as

condições domar para a prática do
surfe e outros esportes típicos no
litoral.

A estudante de Blumenau,
Morgana Schmidt, que estava em
Piçarras, foi uma das que encontrou
dificuldades para achar um lugar
na praia. "Muita gente veio para
assistir a travessia e a praia ficou
lotada. Mas eu prefiromesmo com
bastante movimento, para conhecer

gente nov� e fazer amizades", disse
Morgana, que costuma veranear

em Itajuba com a família.
Na Praia do Trapiche, em

Penha, os veranistas aproveitaram
o trapiche, para escapar do calor. O
local, característico por ser de'

pescadores, estava cheio na tarde
de sábado e, omais difícil foi achar
local pra estacionar. "Rodamos
bastante para deixar o carro, mas

compensa na hora de entrar na

água", disse o analista de sistemas

_
Antônio dos Santos, morador de
Navegantes.

Uma das praias mais procuradas
pelos moradores da região é Barra
Velha. Mesmo no final da tarde de

sábado, muita gente disputava
espaço na areia, enquanto surfistas

disputavam as melhores ondas do
local. "Temos que aproveitar os

últimos dias. Segunda-feira já
começo a trabalhar de novo", disse

ti Jean doAmaral, de Jaraguá do Sul.
Em ltajuba, o movimento foi

menor. "Gosto de vir aqui porque é
, mais tranqüilo. É bom para trazer osP filhos", disse a comerciante Greice

Machado, de Laurentino. Os

meteorologistas afirmam que este

é um dos verões mais quentes dos
últimos anos.

OOUtRO LADO - Mas as
'

praias lotadas também trazem
I

'

incômodos para turistas e

moradores das praias da região. A
falta d'água é um dos principais
motivos de reclamações. A Praia de

Armação, em Penha, foi um dos
locaismais atingidos no litoralNorte.
Os moradores e comerciantes do
local admitiram que sofreram com

o problema, mas preferiram não se

identificar commedo de aumento
nas taxas de água.

"Foiumdos piores anos.E sempre
vem alguém dizend,o que vai

melhorar e nunca muda", diz um
morador de Penha que não quis se

identificar e não deixou a reportagem
doJornalCorreio do Povo fazer fotos
dos baldes que estavam estocando

água ao lado da casa.

Praia do Trapiche, em Penha, é muito procurada por banhistas daquela região

Piçarras foi uma das praias que registrou maior movimento no litoral Norte do Est�do

No' sábado à tarde, a praia de Itajuba registrou um movimento menor que na manhã

Praia de Barra Velha é uma das mais procuradas por moradores da nossa região

,cp NOTAS

.. ACERVOS CULTURAIS

Museús receberão recursosdaCaixa
O presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, anunciou na

última sexta-feirao nome das 28 instituições contempladas pelo Programa
de Adoção de Entidades Culturais, que investirá R$ 5 milhões por ano na

preservação de acervos da cultura do país.
O evento, que aconteceu no Rio de Janeiro com a presença do ministro

,

daCultura,GilbertoGil,marca um ano promissorem investimentos culturais

da Caixa. O banco investiu R$ 23,7 milhões �m 2004 e, em 2005, pretende
ampliar sua atuação no apoio à preservação do patrimônio cultural e

hlstórko do País e expandir sua rede de conjuntos culturais em quatro

novos centros pelo Brasil (Fortaleza, Porto Alegre, Recife e outro no'Rio de
Janeiro).
Dois museus da região norte de Santa Catarina, estão entre os 28

selecionados: Museu Nacional do Mar - Embarcações Brasileiras de São

"Francisco do Sul e Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville.

.... POS-GRADUAÇÃO ,

Marketing étema deespecialização naUnerj
'A pós-qraduação em Marketing se inicia em 11 de março e prossegue às

sextas-feiras das 18h30min às 22 horas, aos sábados, das 8 às ; 2h30min

e, eventualmente, das 14 às 18 horas, na Unerj. O curso é direcionado a

graduados em administração, marketing, comunicação social, ciências

contábeis, engenharias e demais áreas e tem duração de 16 meses.

Através 'do aprendizado, os participantes estarão aptos para analisar,
estruturar e sintetizar as informações relacionadas à propaganda, ao
produto, aos clientes, às negociações, às finanças e à logística com a

finalidade de atuarem em mercados competitivos. Os alunos que

desejarem habilitação para o magistério superior deverão cursarmais 90
, horas de aula dedicadas à formação didático-pedagógica e apresentar

monoqrafia, As inscrições podem ser feitas até o dia 10 demarço de 2004.

Mais informações através do telefones (47) 275-8226/275-8219 ou pelo
e-mail pos@unerj e no site www.unerLbr.

.... CASEWEG

ProfessordaUNERJ participade conferência
. Professor do curso de Direito do Centro Universitário de Jaraguá do Sul, o

advogado Dimas Tarcísio Vanin é um dos palestrantes da Conferência

sobre Planejamento Tributário que acontece nos dias 26 e 27 de janeiro,
emPorto Alegre (RS). Durante o encontro, ele vai apresentar no dia 27

um case da WEG, onde é gerente jurídico.
Além de palestras, o evento vai reunirworkshop pós-conferência. Durante

,

os dois dias serão abordados temas como alterações na legislaçãotributária
e influências no planejamento fiscal; o planejamento com tributário do

ISS, do PIS e da Confis com base nas novas regras; novas operações
tributárias em processos de transferprincig;e casos práticosde estruturação
do planejamento tributário.

','

,O'
.. ., QUINTA-FEIRA '

.

:.Aberturada temporada2005daNotre
A boate Notre abre suas portas para a temporada de 2005, e começa o

ano já em ritmo de carnaval, trazendo para o palco dos grandes eventos
o grupo "Beleza Pura" Samba e pagode numa festa pra lá de

agitada. Ingressos antecipados: 115 chopp bar - omelhorchopp da cidade,

p�sto mime (kohlbach) e no boticário (shopping). Início 23h.

.... SAÚDE
FabricantedoAtroveran émultado
·0 Laboratório DM Indústria Farmacêutica, fabricante do medicamento

Atroveran, foi multado em três milhões de UFIR, correspondente a

R$3.192.300,00 (três milhões cento e noventa e dois mil e trezentos

reais) pelaCâmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED).
A decisão, publicada no Diário Oficial da União do dia cinco de janeiro, foi

tomada porque o laboratório desrespeitou as regras do governo federal

sobre elevação e redução de preços de medicamentos.

Em agosto de 2001, a CMED instaurou um processo administrativo contra

o laboratório por ter lançado o produto Atroveran líquido, 20ml, com

preço superior à média das apresentações já existentes no mercado. O

-laboratório também foi autuado porque aumentou de forma abusiva o

preço do produto Atroveran, na apresentação fração 4 comprimidos, de

�$ 0,56 em março de 2001 para R$ 1,24 em julho do mesmo ano. O

laboratório ainda pode recorrer da decisão.

.... CHANCE

, MECdivulga listadecandidatosdoProUni
o Ministério da Educação prometeu divulgar ontem, pela Internet (
www.mec.gov.br/prouni).alista dos candidatos escolhidos na segunda
fase do ProUni (programa Universidade para Todos). Ao todo, 38.859
estudantes foram pré-selecionados e os interessados poderão conferir o
resultado no sitedoMEC nalnternet. No total, oministério está oferecendo
112,4 mil bolsas mas, mesmo com duas seleções já feitas, ainda estão

sobrando cerca de 16,6 mil. Uma nova seleção será aberta na próxima
quarta-feira, dia 12, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai

sancionar o projeto de lei que cria o programa. Das 16,6 mil bolsas que
, sobraram até agora, 12,8 mil estão entre as reservadas para estudantes

negros e indígenas, em um sistema de cotas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INFORME CP
� RENTABILIDADE

Celesc entra asmaiores
O jornal Valor Econômico divulgou a lista dos papéis com maior

rentabilidade em 2003 e 2004, situando as açôes da Celesc PNB

entre as dezoito melhores do País nesse período. Os rendimentos
das ações da Celesc ficaram 79,2% acima do IGPM; 1'91,5% acima

do dólar e 52,9% acima do CDI, segundo os números divulgados.
Do setor elétrico, somente os papéis Cemig PN entraram também
na lista. No estudo realizado para formar o ranking, a empresa

i Economática levou em conta três variáveis principais: a alta da
I

I ação acima do CDI nos últimos dois anos, o pagamento de dividendo
em 2003 e 2004 e o crescimento do lucro - corrigido pela inflação
medida pelo IPCA - em relação ao ano anterior, em cada
caso.Foram selecionadas apenas ações com liquidez, negociando
na média mais de RS 1 milhão por dia.

� SONEGADORES

Sindireceita combate
As mudanças de alíquotas tributárias para pessoas físicas e jurídicas
continuam causando polêmica, mas o Sindicato Nacional dos
Técnicos da Receita Federal (SINDIRECEITA) acredita que a melhor
maneira de fazer justiça fiscal é aplicar uma política para sobrar

sonegadores."Há muito tempo, o Sindireceita defende mudanças
.• estruturais, com investimentos em pessoal e tecnologia, com o

fim de melhor aparelhar a Secretaria da Receita Federal e com isto

combater com mais eficácia a sonegação, fraudes, contrabando,
pirataria e descaminho, criando as condições necessárias para que
a carga tributária diminua'; enfatiza Paulo Antenor, presidente da
entidade.

.

O SINDIRECEITA defende a ampliação das operações de fronteira,
como a Operação Catarata, que no dia M1 apreendeu 800'caixas

de cigarro em Foz do Iguaçu. ;'
"

,

� GÁS NATURAL
,"

"

Aumenta consumo em SC ...�i'·:·'J .,

A SCGÁS atingiu a média de 165.741"m:íidia na venda de Gás

Natural Veicular no mês de dezembro último. Ao divulgar a

informação, o presidente da Companhia, Otair Becker, revelou que
a região da Grande Florianópolis atingiu a maior média diária na

comercialização de GNV. O município de São José(Grande
Florianópolis), que conta com cinco postos de 'abastecimento,
alcançou a média de 28 mil m3/dia. Em segundo lugar ficou Joinville,
com 27.500 rn-/dla. Blumenau aparece na terceira colocação, com
26 mil e Criciúma no quarto luqar, com 25.500 metros cúbicos/
dia.Becker acrescenta que o total de vendas no Estado foi 11,61%

superior ao mês de novembro. Lembrou que em dezembro
entraram em operação mais três postos de abastecimento de GNV

em Santa Catarina.

� USADOS

Vendas crescem 17,56% em 2004 .' .�

Os revendedores independentes de veíc�'t�s associados à

Assovesp (Associação dos Revendedores de V�ítlJlos Auto�otores
no Estado de São Paulo) fecharam 2004 ç'9mb o terceiro ano

consecutivo de recuperação do setor. Fotam" 549.423 carros

negociados, 17,56% mais que 2003, quando foram negociados
467.347 veículos. Desse total, 374.363 dos carros negociados foram
modelos populares, 22,98% mais do que em 2003, quando 304.404
carros populares foram revendidos. Entre os veículos usados
vendidos em 2004, 65% foram financiados, com saldo médio de

67%, segundo a entidade. Em 2003, 57% dos carros usados foram

financiados, com saldo médio de 62%.0 prazo médio para

pagamento dos financiamentos entre oscarros subiu de 32 meses

em 2003 para 33 meses em 2004.

'i I
I

1°. Prêmio: 807.346

2°. Prêmio: 346.746

3°. Prêmio: 746.317

4°. Prêmio: 317.352

5°. Prêmio: 352.807.

RESULTADO DA RIFA APAE NOEL 2004

OSNÚMEROS PREMIADOSREFERENTE"CAMPANHAAPAENOEL2004";

Quina
concurso: 1395
04-14-31
34 - 70

concurso: 629
15 - 16 - 39

40 - 47 - 51

Lotomania Loteria Federal
concurso: 483

01-04-16-17-19-22-31

43 - 45 - 50 51 - 57 - 61 - 62
65 - 66 - 84 - 91 - 92 - 97

concurso: 03898
1° Premio: 05.813
2° Premio: 04.796
3° Premio: 22.738
4° Premio: 38.980
5° Premio: 56.925

ESTRÉIA

• CORREIO DO POVO

Promoção de até 50% provoca
corrida d-e consumidores á loja

MARIA HELENA DE MORAES

�Alguns amanheceram
na fila para aproveitar os
preços, principalmente
dos eletrodomésticos

]ARAGUÁ DO SUL - Lojas de
eletrodomésticos do Centro estão
realizando promoções que

pretendem zerar o estoque e dar
fim aos modelos do ano passado.
Ontem, centenas de consumidores
fizeram fila em frente à loja
Berlanda na tentativa de levar para
casa mercadorias vendidas com

até 50% de desconto. O gerente
da loja, Fernando Fava, disse que
a promoção já é tradição no

comércio e é realizada
simultaneamente em todas as 48
filiais da loja em Santa Catarina,
sempre na mesma data, ou seja,
no dia 10 de janeiro.

De acordo com o gerente, a

intenção é fazer caixa (já que a

maioria das compras é à vista) e

tirar da vitrine peças do ano

passado. "Nossa estimativa é

vender 80% do nosso estoque.
Desde as 4h30 damanhã já havia
gente na fila", .comenta Fava.

Segundo ele, a promoção valeu

apenas para o dia de ontem, até às

18 horas, e hoje é a vez dos

DA REDAÇÁO - O site [Bonlíne
divulgou que a indústria de produtos
eletroeletrônicos encerrou 2004 com
cresciniento nas vendas em tomo de

20%, segundo balanço preliminar
realiz�do pelaEletros - (Associação
Nacional dos Fabricantes de

ProdutosEletroeletrônicos), combase
no desempenho de dezembro ..

Desde 2000 o setor não registrava
aumento nas vendas.

De acordo com comunicado da
entidade, a queda nos preços dos
eletroeletrônicos associada à

Adenilson Jacobi aproveitou a promoção para comprar um televisor e um forno de microondas

funcionários terem a oportunidade
de comprarem produtos com

descontos imperdíveis.
A procura foi tanta que

obrigou o gerente a disciplinar a

entrada dos consumidores na loja,
autorizando apenas quatro clientes
de cada vez. O comerciário

Adenílson jacobi, 26 anos, afirma

que sempre espera as promoções
pós-Natal para comprar produtos
da linha branca. Ontem, ele

expansão do crédito e à recuperação
do emprego foram os fatores
determinantes para o resultado do
setorem 2004.Ademanda foipuxada
pela linha imagem e som, que teve

32,72% de aumento nas vendas em

relação a 2003, e pela linha branca,
com alta de 23,32%. A linha de

portáteis deve fechar o ano 8,52%
acima de 2003.No total, o.setor deve
comercializar 35,78 milhões de
unidades.

O setorcontabiliza avendade3,6
milhões de refrigeradores - 20%mais

comprou um televisor e um forno
de microondas a preços bem mais

em conta. ''Ainda preciso de um

ventilador, mas vou esperar as

promoções deoutras lojas", ensino
Jacobi, que ficou sabendo da

promoção da Berlanda através de
anúncios de rádio, durante o final
de semana.

Parao vendedor da rede Salfer,
Paulo Jorge Rodrigues da Silva, as
promoções dos concorrentes não

do que em 2003 - e 3,7 milhões de

fogões- aumento de 22%.Asmaiores
taxasde crescimento, na linhabranca,
foram das secadoras de roupa, com
159%, e lavadoras automáticas, com
30010.

Na linha de imagem e som, os

DVDs mantiveram a posição de

destaque com vendas 80%maiores.

Apenas em 2004 foram comerciali
zados cerca de 3 milhões de aparelhos,
elevandoo parque instalado deDVDs

para aproximadamente 6,5 milhões
de unidades.As vendas de televisores

intimidam. De acordo com ele,
foram vendidos nada menos que
45 unidades de ar-condicionado
somente ontem.O calor e os preços
baixos, segundo ele, são os

responsáveis 'pelo sucesso das

vendas.t'Depois doNatal é normal
o comércio realizar promoções.
Todas as lojas de eletrodomésticos
adotam essa estratégia para vender
o que sobrou do ano passado",
afirma o vendedor.

atingiram cerca de 7 milhões de

unidades, 33% superior a 2003.
No segmento de portáteis, o

melhor desempenho foi o dos
secadores modeladores, que
cresceram 54,75%, seguido pelas
cafeteiras e batedeiras de bolo, com
vendas 17% e 15% maiores,
respectivamente. Em volume os ferros
de passar roupa mantiveram a

liderança, com 5,2 milhões de
unidades comercializadas, seguidos
pelos liquidificadores, com3,5milhões
de unidades.

Eletroeletrônicos têm aumento de vendas na ordem de 20%

Empresas.do Estado mostram criatividade na 24° edição da FIT
DA REDAÇÁO - A região sul

do Brasil, tradicional pólo têxtil
e calçadista, comparece muito
bem representada nos quatro
dias da 24.ª edição da FIT 0/16
(Feira Internacional do Setor
Infanto-Juvenil - Bebê), que
acontece em São Paulo, entre
os dias 25 e 28 de janeiro, no
pavilhão branco do Expo Center
Norte.

Contando com 145
expositores espalhados por 13

mil metros quadrados, a feira
acolhe 32 empresas vindas do

Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul- ou seja, 22%
do 'total de exibidores -

apresentando as novidades em

meia-estação e outono/inverno.
São roupas, calçados, enxovais
e puericultura, que disseminam
a qualidade das empresas da

região para os visitantes do

evento.
,

O frio rigoroso do inverno

passado animou as empresas, que
viram suas peças sumirem

rapidamente, especialmente
nesta parte mais extrema do país.
Apesar disto, e devido à grande
extensão territorial do Brasil, as
empresas também criam peças

que se adequam também às

temperaturas amenas das regiões
norte, nordeste e centro-oeste,
com peças de meia-estação.

Entre os expositores estão as

paranaenses Baby Fio e Márcia

Barbieri. Em maior número, 14
no total, estão as empresas de
Santa Catarina, como Jeito de

Menina, Guloseima, Fruto da

Imaginação e Oficina do Bebê.
Os gaúchos comparecem com 11

empresas, entre elas, a gigante
de calçados Bibi, Surf Boys e

Primaverinha.

Otimista em sua primeira
participação na FIT 0/16, a

catarinense Paccatá - que
desenvolve artigos para recém
nascidos e primeiros passos - traz

novidades em vestuário, no qual
utiliza materiais que são

apropriados e confortáveis para
. o bebê, assim como a malha
100% algodão, por exemplo. As
cores são limpas, modernas e

representam toda a magia do
mundo encantado do bebê. O

proprietário da marca, Roberto

Mardegan, está confiante no

sucesso do evento e, inclusive,
já reservou seu espaço para a

próxima edição, que será a de
verão.

A empresa Verbeam, que
vem da capital gaúcha, trabalha
a linha de enxoval, roupas e

pijamas para bebês. Para esta

edição, uma novidade:

alrnodredons - almofadas que se

transformam em edredons para
berços ou carrinhos. Com esta

proposta, oferece praticidade e'

versatilidade.

FATOS I
• Na edição de primaveral
verão, em junho de 2004,
13,5 mil visitantes, de
diferentes regiões do
Brasil e do exterior,
visitaram o evento.

• Estima-se que 15 mil

pessoas compareçam à

mostra de outono/inverno,
de acordo com o diretor
da Interfeiras, Humberto
Rebonato.
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Duas pessoas são vítimas de
afogamento no fim-de-semana

JULlMAR PIVATTO

� Outros dois casos

foram registrados
no Rio Cubatão,
em Joinville

JARAGUÁ DO SUL - Duas

pessoas morreram afogadas, neste
fim-de-semana na região. A dona
de casaMaria Corrêa Antônio, 45
anos, em [araguá do Sul e o

adolescenteWilliam Kalisnki, 16,
que estava em um parque

aquático em Corupá. Mais duas
mortes foram registradas na região
Norte do Estado, ambas no Rio

Cubarão, em [oinville,
No domingo à tarde, a família

de Maria Corrêa Antônio e�tava
na festa do marido da vítima, nas

_ margens do Rio Jaraguá, na

localidade e Ribeirão Casilda. Por
volta das 17 horas, ela entrou na
água em um lugarmais profundo.
Os familiares ainda tentaram

socorrê-la, mas ela faleceu no local.
Cerca de meia hora antes, no

Recanto do Luli em Corupá, o
adolescente William Kalinski, 16

anos, estava com um amigo
quando, após comer, entrou no rio
e sofreu uma congestão, e morreu
afogado. Ele foi levado para o IML
de São Bento do Sul, cidade onde
mora.

.

JOINVILLE - Mais duas
mortes em rio foram registradas no
fim-de-semana, ambas' em

Joinville. A primeira aconteceu no
sábado, na localidade de Ponte
Alta. André Adriano Gomes, 18
anos,morreu quando entrou no Rio
Cubatão. No domingo, a poucos
metros do mesmo local,']airo Regis
Costa, 19 anos, também morreu

afogado. Segundo os Bombeiros,
o jovem teria sofrido uma

congestão por ter comido antes de
entrar na água.

É a terceira vítima fatal por
afogamentos em rio em 2005. A

primeira foi registrada no dia Iode

janeiro, quando José Leandro
Vicente Ramos, 21, morreu no rio
.da Ponte Baixa, na Estrada Timbé,
bairro Jardim Paraíso. O Corpo de
Bombeiros de Joinville,
juntamente com a Defesa Civil,
estará fazendo uma campanha de
conscientização para diminuir esse
tipo de ocorrências.

Flamengo ameaça não disputar Campeonato Estadual
>'�
< RIoDEJANEIRO - Após o fracasso
� da Liga de Clubes do Rio de Janeiro,
.� onde foi o principal articulador, o

presidentedoFlamengo,MárcioBraga,
voltou a ameaçar não disputar o
CampeonatoEstadualdoRiode 2005,
previsto para começar dia 22. Para

r participar da competição, o dirigente
= irá exigir que as arrecadações da

competição sejam administradas pelas
agremiações além de mudanças na

'. comissão de arbitragem.
QA Liga não prosperou. O

Fluminense não assinou e

,

aparentemente deu para trásQ, disse
Braga, afirmando ainda desconhecer
a reunião do Conselho Arbitral da

FederaçãoEstadualde Futebol doRio

de Janeiro, responsável por decisões
sobre o Carioca, marcada para esta

terça-feira, na sede da entidade. ':A,

Liga seria para gerir as questões
econômicas, porque aFederaçãonão
tem credibilidade por estar sob

intervenção jurídica".

ACOMPANHE O PILOTO
PELO SITE

www.kreisjl..com.br

A nova ameaça de Braga surge

após a fracassada criação da Liga, no
final do ano passado, quando
juntamente comBotafogoAmérica e

SãoCristóvão, afirmaraqueelaboraria
uma competição paralela ao

CampeonatoEstadual. Abandonado

pelo Fluminense, que sob a nova

administração de Roberto Horcades
desistiu de participar da entidade, e
sem o apoio da Confederação
BrasileiradeFutebol (CBF), odirigente
Rubro-Negro foiobrigado a adiar sua
intenção.

Amigos da
Informação
� 1i��"'G""""� DE ANALISES CLINICAS LTDA.

371 2322

bS'i AS!

ESPORTIVAS

371 0882

� FUTEBOL DE BASE

Copa São Paulo tem duas partidas hoje
.

Os primeiros classificados para a próxima fase da 36" Copa São;
Paulo de Juniores começam a ser decididos hoje, com o início(
da terceira e última rodada da etapa de classificação. A partir das;
16 horas, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Santos;
enfrenta o Botafogo-SP precisando apenas de um empate parai
ficar com o primeiro lugar do grupo B e garantir sua vaga - a:

ESPN Brasil transmite ao vivo. !
O Santos tem seis pontos" graças às vitórias sobre Democrata-;
MG (4 x O) e Vila Aurora-MT (2 x 1). Já o Botafogo soma quatro e:

também luta pela vaga. Na preliminar, às 14 horas, Democrata e;
Vila Aurora, já eliminados, tentam terminar suas primeira�
participações na Copa São Paulo com uma vitória. A terceira:
rodada prevê 40 jogos na quarta-feira e mais dois na quintaj
quando dos 88 participantes apenas 32 vão continuar na brig�
pelo título. Passam à segunda fase os campeões de cada grupOi
e mais 10 times por índice técnico. Depois, começa o mata�
mata. Por enquanto, apenas o Campinas, no grupo D, est�
classificado. 1

Academias
Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
• BODY BALANCE.

• BODY COMBAT

.BODY JÀM

.BODYPUMP
• GINÁSTICA LOCALlZAQA
• MUSCULAÇÃO
• NATAÇÁO ADULTO E. INFANTIL
• POWE.R POOL

• HIDROGINÁSTICA

�LEXlBILlDADE DE HORÁRIOS E DE MODALIDADES

�SEGUNDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO MEIO-DIA;
,

Fique tranqüilo.
A gente entende você
e as suas cargas e

encomendas também!

Transporte terrestre
também é com a

Brasil Aero Cargo.
Consulte! o

LOGfSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL
CARGAS, ENCOMENDAS -E DOCUMENTOS

o
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Jaraguaenses trazem três troféus de travessia

Equipe da Academia Impulso voltou da competição com dois troféus da Travessia de Piçarras

JULlMAR PIVATT�

� Prova que aconteceu
em Piçarras envolveu
232 nadadores do
Sul do Brasil

PIÇARRAS - Em um sábado de
muito sol, com o mar com poucas
ondas, 232 nadadores participaram

da I Copa Fiat de Travessias,
realizada na praia central de

Piçarras.AAcademia Impulso, de
Jaraguá do Sul, esteve presente
com 13 participantes, e trouxe dois
troféus, um de segundo e outro de
terceiro lugares. O terceiro troféu
da cidade foi conquistado por

.

WilliamMaul, da Ajinc/Urbano,
nacategoria 15+.

Pela Impulso, foram premiados
Marlise Klemann, em segundo na
Master D, e José Carlos Fagundes,

terceiro na Junior. Além dos

troféus, mais três medalhas foram
conquistadas: Tâmara Martins (4º
na Master A), Natalia Cunha (5°
no 15/16 feminino) e GilsonEggert
(5° no 15/16 masculino).

William, que terminou a prova
em décimo lugar geral, disse que
sempre participa quando o

calendário das competições nas

piscinas permite. "Gostomuito de

participar para manter o ritmo de

provas", comentou o nadador. No

Criciúma goleia na Copa São Paulo de Juniores
DA REDAÇÃO - Jogando na

casa do adversário, o Criciúma
venceu o Paulista de [undiaí por
4xO e assumiu a liderança do grupo
C. Agora o Tigre precisa apenas
de um empate, amanhã às 17

horas, contra o Barra do -Mato
Grosso para garantir a classificação
à segunda fase.

Jogando em casa ecom apoio
da torcida, o Paulista partiu pra
cima desde o início da partida,mas
o time catarinense conseguiu
equilibrar a partida e as equipes
foram para o intervalo com o placar
em branco. No segundo tempo,
quem partiu pra cima foi o

Criciúma, que marcou aos três

minutos comÉder, depois de driblar
dois zagueiros e chutar de perna
direita. A partir de então, o time
da casa foi pra cima, buscando o

empate a todo custo quase
marcando por duas oportunidades.

Aproveitando os contra

ataques, o Criciúmamarcou mais
uma vez comÉder, aos 12minutos.
O Paulista .tentava, m�� não

conseguiamarcar. Aos 31 minutos,
Danilo recebeu naárea, tirou do

goleiro e marcou o terceiro do

Tigre. Quatro minutos depois, o
mesmo Danilo invadiu a área e foi

derrubado, 'e o juiz marcou o

pênalti. Gleidson cobrou e fechou
o placar.

FIGUEIRENSE - Com a

derrota de 4x1 para o Madureira
RJ, também no domingo, o time do
Figueirense deu adeus à Copa São
Paulo de Futebol Júnior. Os gols
da equipe carioca forammarcados

porMaicon (2), Baiano e Marcel.
Mazinho descontou para o time

catarinense, que encerra sua

participa amanhã, às l ô horas,

L0ntra o Ituano.

• Agora o Tigre precisa
apenas de um empate"
amanhã às 17 horas, contra
o Barra do Mato Grosso,
para garantir a classificação
à segunda fase.

• O Figueirense perdeu
por 4x1 para o Madureira
e deu adeus à competição.
O time da capital encerra
sua participação amanhã,
contra o Ituano.

Equipe brasileira abandona o Rali Dacar
DA REDAÇÃO - A equipe

brasileira de caminhões, formada
por André Azevedo, Luiz
Azevedo e o checoMiraMartinec,
abandonou ontem o Rali Dacar.

Eles, que chegaram a estar na

segunda colocação geral, tiveram
problemas com o semi-eixo do
caminhão. Agora, o Brasil está

representado apenas nas motos,
com Jean Azevedo, e nos carros,
com a dupla Klever Kolberg e

Lourival Roldan.
Ontem foi anunciada amorte

do piloto espanhol José Manuel

Pérez, que competia entre asmotos

e sofreu um grave acidente na

última quinta-feira, no trajeto
entre Zquerat e Tichit. Ele chegou
a ser operado para a retirada do

,

Ir
ii

li

baço, fígado e um dos rins, mas não
resistiu emorreu após ser transferido
para a Espanha.

MOTOS - O brasileiro Jean
Azevedo voltou a subir na

classificação geral do Rali Dacar,
após o estágio de Atar

(Mauritânia), e passou a ocupar a

nona colocação. Azevedo

completou a etapa em nono, com
o tempo de 6h04min34s, e agora
está a 1h39min42s do líder, o

francês Cyril Despres, vencedor
do estágio.

Azevedo contou ao site do
Terra que as dunas do percurso
de 482 km, emAtar (Mauritânia),
foram as maiores j á encontradas
na história da competição. Além
disso, segundo o piloto, o estágio

teve um trecho de altíssima

velocidade, em que sua moto

KTM chegou a 182 quilômetros
por hora.

"Além de altas, as dunas

,tinham areiamuito fofa e exigiam
muito da navegação. Eram retas

enormes, que pediam tudo do

acelerador'», disse'Azevedo,
brasileiro mais bem colocado no

Dacar, Despres percorreu os 483
km da etapa em 5h28min26s e

agora tem 9min13s de vantagem
para o italiano FabrizioMeoni, que
ficou em segundo no trecho de
Atar e foi beneficiado pela decisão

,

dos organizadores em diminuir de
dez para apenas doisminutos a sua"

punição por irregularidades na

etapa anterior.

-

Mais de 200 nadadores de todo Sul do Brasil estiveram presentes na 1 a Etapa da Copa Fiat de Travessias
•

1nasculino, o primeiro colocado

geral foi IgorAmorelli, seguido de
Alexandre Rech e Felipe Correia.
No feminino, Soelen Bozza

venceu, seguido de Estefanie
Bender e Carla Cristina Fontana.

A coordenadora da Impulso,
Marlise Klemann; disse que as
condições domar estavammuito

boas para a travessia. "O mar

estava bem tranqüilo e o sol
também ajudou na conclusão da

prova. Todos os nadadores estão

ainda pegando ritmo de prova e,

para nós, concluir o trajeto já é

uma vitória!', avaliou. Já
Fagundes, que participa de
travessias há quatro anos, disse

que já enfrentou várias condições
de tempo e que se sentiu nadando
em uma piscina. "Geralmente
chove' nas travessias. Fiquei
contente com meu resultado e

participante na categoria para

olímpico, Vanderlei Quintino, do
Colégio EliasMoreira de Joinville,
participa de travessias há nove

anos e hoje sobrevive disso. "O
mais difícil é chegar até o local da

prova, por causa dos custos de

transporte", comentou o atleta,
que fez a prova em 29 minutos e

38 segundos, contra 21min42seg
do vencedor geral da prova. A

próxima etapa será no sábado, 16,
em Bombinhas.

espero participar de todas as

etapas", disse.
DI;:SAFIO Único

Epitác!O' f>e�sO:à 1081 , Cehlro
CEP 89251 100, Jarogúá do Sul. se

Fqfl'e Iq7) tf5 1862
acadumia;r11' ulsoli.\)terro,coITl.br
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