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I�erretti diz que Malwee está

preparada para a Taça Brasil
- PÁGINA 7
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,IMPASSE CICLISMO

Governador.Luiz Henrique da Silveira anuncia a proposta do governo estadual para a polêmica questão do Bairro Itoupava-Açu

O governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) propôs a na manhã de ontem, no Clube dos Idosos "Alegre Vida", em
realização de convênio entreo governo estadual e os municípios Schroeder. No próximo dia 3, às 8 horas, acontece o enconfro
de Jaraguá do Sul, Joinville e Schroeder para atender os no bairro para que o convênio seja formalizado. A localidade
moradores do Bairro Itoupava-Açu. O assunto foi tema da pertence a [oinville, mas fica distante do centro da cidáde em

reunião do Conselho de Desenvolvimento Regional, realizado mais de ,40 quilômetros.

Governo firma convênio com'
municípios sobre Itoupava-Açu

- PÁGINA 3

,

Conselho Administrativo do Issem

quer a saída de superintendentes .

Em reunião realizada na semana. passada, o ConselhoAdminis
trativo do Issem decidiu, por oito votos a um, pedir a exo

neração �Ri5 atuais superintendentes do instituto.
I
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RECICLAGEM

'Boa partedos jaraguaenses
não costuma separar o lixo

·i

Município coleta 1,8 mil toneladas de lixo orgânico e 41 toneladas.
de material reciclável todos os meses - PÁGINA 6.

I

INDICADOR ECONÓMICO
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o de novo
A se julgar pela dispo

sição demonstrada na sessão

de segunda-feira da Câmara
dê Jaraguá do Sul, o clima
de arrefecimento entre os

nobres vereadores, que

imperava até o in ício do

período legislativo, não deve

per.durar. Durante a dis
cussão da moção de repúdio
à. MP- 232 do governo

federal, os parlamentares se

desentenderam, oportuni
zando a abertura do baú das

picuinhas, relembrando os

embates desnecessários
ocorridos nas legislaturas
anteriores. Pior, O velho e

torpe bate-boca de bo

tequim, que provocou a

suspensão da sessão até que
os ânimos- se acalmassem,
promete desdobramentos.

Na primeira efetiva
sessão legislativa - na sema

na passada foi mais uma

apresentação das intenções
-, os vereadores se perderam
no emaranhado politiqueiro

FRASES

, e conseguiram desviar o foco
da discussão, enveredando
pelos caminhos obscuros da
ofensa gratuita. O pefelista
Carione Pavanello cobrou do

deputado Dionei da Silva
uma posição contrária à

Medida Provisória, apro
veitando para desenrolar o

rosário de críticas ao

parlamentar petista. Aliás,

parecer o quanto ainda é
tacanha a percepção dos
vereadores em relação à

função parlámentar e à

importância do cargo

outorgado a eles pela popu

lação. Se os desenten
dimentos fossem motivados

pelas concepções ou es

tratégias acerca da atuação
do Legislativo na con-

... O episódio contrasta com a decisão do

presidente Ronaldo Raulino em fazer o

Legislativo jaraguaense respeitado
desde que se elegeu, o

deputado é alvo dos "elogios"
de Carione, que o considera
o pior deputado da região em

todos os tempos.
O vereador Ruy

Lessmann, na tentativa de
reconduzir a discussão,
acabou incendiando o

debate. A seqüência de

apartes à questão foi um
festival de deboches e

frioleiras, deixando trans-

tribuição para o desenvol
vimento do município, vá
lá. Todavia, o que se viu foi
uma demonstração explí
cita de vaidades e pi
cuinhas.

Funcionários da Câmara
informaram que a troca de

insultos se estendeu para os

corredores da Casa, o que
apenas reforça as renitentes

críticas feitas nes te espaço
à atuação dos nobres
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vereadores. Aliás, o episódio
contrasta com a decisão do

presidente Ronaldo Raulino
em fazer o Legislativo
jaraguaense respeitado. O
perigo reside na conta

minação dos novatos pelos
vícios dos veteranos'. Há

. uma infinidade de maus

exemplos - que não devem

ser seguidos - que man

cham a imagem da Câmara.
A persistir a falta de

compromissos com a cidade
e de respeito com o povo de

Jaraguá do Sul, pouco ou

quase nada se conseguirá;
justificando as críticas aos

.

vereadores e alimentando

os esforços pelo fim das
Câmaras Municipais. Liber
dade de expressão não

autoriza impropérios ,infun
dados. Ou se retoma o rumo

ou estará condenada a

repetir as bizarras e infelizes
cenas promovidas nas

legislaturas anteriotes; para
desgosto de todos.

"Respeitarei todos os colegas, mas exigirei respeito de todos. Não permitirei que ninguém faça
qualqueração que tenha como objetivo direto ou indireto de constrangimento ou de desrespeito"i·.J jl ;.;

• Vereador Ruy Lessmann (PDTl, durante palavra livre na ttlbünada Câmaífadê Jaraguá doêu], num recado aos colegas que insinuam
a condição de suplente.

Mun I Pessoas & Fatos I
� IRAQUE

AI-Jaafari liderou luta
armada contràSaddam
Ibrahim al-Jaafari, o político xiita favorito para
tornar-se o próximo prlrneiro-mlntstro do

Iraque, passou mais de duas décadas no exílio,
a maior parte no Irã, liderando a resistência

armada ao regime de Saddam Hussein. Ele,
um dos líderes do Partido Islâmico Dawa, fugiu
para o Irã em 1980 e se manteve no país, até
1990, organizando ataques nas proximidades.
daJronteira. Era considerado o líder da facção
pró-Irá do Dawa com laços estreitos com o

governo '(Ierical iraniano. AI Jaafari diz que as

suspeitas de seus laços com o Irã são uma

"generalizada crença equivocada': (AE)

... AFEGANISTÃO

Frio intensomatou pelo
menos 180 crianças
Pelo menos 180 crianças morreram no

inverno mais frio dos últimos anos no

Afeganistão. O trágico anúncio veio à tona em
meio a alertas de que o número final de
vítimas das temperaturas congelantes e das
nevascas que atingem o país poderia chegar
aosmilhares. O governo ainda não apresentou
nenhuma estimativa nacional de vítimas de
uma onda de frio que tornou diversas regiões
do país inacessíveis por causa da neve. Apesar
disso, a Federação Internacional da Cruz
Vermelha e as Sociedades do Crescente
Vermelho informaram que calculam em pelo
menos 260 o número de mortos por causa da
onda de frio. (AE)

� ISRAEL

Governo querdesarmar
'colonos antes de retirada
A polícia israelense anunciou' ontem planos.
de desarmar os colonos jUdeus que
ameaçarem com atos de violência por causa

dos planos de retirada de parte dos territórios
palestinos ocupados. Quase todo o

,
contingente policial israelense será destacado

para retirar os colonos e controlar os protestos,
sinalizando o aumento da preocupação com

a possibilidade de a retirada transformar-se
num episódio sangrento. Os colonos têm dito

que executarão uma operação em estilomilitar

completa, com o objetivo de impedir a retirada
de toda a Faixa de Gaza e de quatro pequenas
colônias judaicas no norteda Cisjordânia. (AE)

� IRA

Terremoto deixa pelo
menos420mortos
Sobreviventes enfrentavam a chuva fria do

. inverno boreal enquanto caminhavam sobre
os cadáveres e reviravam os escombros de casas

de pau-a-pique em busca de parentes depois
de um poderoso terremoto ter devastado
aldeias inteiras na região central do Irã na terça
feira, causando a morte de pelo menos 420

pessoas. O número de vítimas pode aumentar
à medida que equipes de resgate começarem
a ter acesso a três aldeias mais isoladas situadas
na região montanhosa. Cerca de 30 mil
moradores foram afetados pelo abalo sísmico
de 6,4 graus na escala Richter, que deixou
muitas famílias desabrigadas. (AE)

... IRAQUE

Ataques deixammais

quatromortos no país
A explosão de um carro-bomba no momento

da passagem de um comboio das forças
especiais iraquianas em Bagdá, que deixou

dois mortos e 20 feridos, ontem. Também na

capital, uma bomba de beira de estrada

explodiu perto de um comboio militar dos

Estados Unidos em Doura, não há informações
sobre vítimas Na zona oeste, homens·
mascarados levaram explosivos para o interior

,
de uma'mesquita xiita no bairro de Ghazaliyah.
Os explosivos não foram detonados e guardas
abriram fogo contra os suspeitos,matando um
e obrigando os demais a fugir, prosseguiu
Kadhim. (AE)

... BtLGICA

Bush e líderes europeus
anunciam novos tempos
Os 25 líderes da União Européia reuniram-se
ontem na capital belga com o presidente dos
Estados Unidos, George Bush, inaugurando o

que definiram como nova era nas relações
com os Estados Unidos. Pela manhã,
participaram da cúpula na reorganização da

Otan (Tratado do Atlântico Norte), ficando
acertado que a aliança vai prolongar o período
de treinamento das forças de segurança
iraquianas. Na reunião da UE, os líderes
debateram a situação no Oriente Médio (os
conflitos no Iraque e entre israelenses e

palestinos) e o polêmico programa nuclear.
iraniano. (AE)
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SUA OPINIÃO

Ambiente hospitalar:
saúde e

I

educação
Manzarine Pedro Cunha"

Toda internação num hospital provoca traumas na

pessoa. O que a levou a instituição, quanto tempo levará

seu tratamento, a idéia de ficar deitado num leito, as

punções realizadas, exames complementares e cirurgias se

houver. Somado a tudo isto, temos a distância da pessoa

hospitalizada de seus familiares, amigos e trabalho.

Imaginem essa situação retratada, quando essa pessoa é

uma criança. Compreendamos como o aspecto psicológico
de sua vida é afetado, de como abruptamente o sentimento

e as emoções, da criança e das pessoas (família) que as cercam

ficam envolvidos e desequilibrados com a situação de
.

internamento hospitalar.
.

Para a criança em fase escolar, a internação hospitalar
ainda se torna mais sofrida, pois esse momento lhe desafia

a ficar longe de seus colegas, do professor, dos amiguinhos
e companheiros de estudo. Além disso, o tratamento

hospitalar interrompe o ciclo pedagógico no qual constrói
seus processos de aprendizagem escolar. Talvez uma .das
questões mais importantes no decorrer da internação seja
o contato com a sua família, mas além também seja a idéia
de como mesmo estando longe da escola, a criança, possa

. continuar aprendendo, que essa situação não interrompa
.

o seu' bem estar físico, psicológico e social. Vendo esse

processo como saúde, pois se preocupa com a integralidade
e totalidade do processo de desenvolvimento da criança.

Pensar na parceria do Hospital Maternidade ]araguá e

uma instituição de pesquisa como a UNER], para realizar
um projeto sério de elaboração da proposta pedagógica no
ambiente hospitalar pediátrico, é sem dúvida o que
denominamos de visão holístíca, hoje tão propagada e

difundida nos meios acadêmicos da área de saúde e da

educação.
Paulo Freire (maior educador brasileiro), desde a década

de 70, demonstrava sua preocupação em discutir uma

educação para além da escola e da sala de aula. O ambiente

hospitalar pode ser propicio para promover momentos de
aprendizagem às crianças, pois podemos 'passar a reconhecer
que saúde e educação estão interligados na busca do

aperfeiçoamento do ser humano, seu auto-conhecimento
e da sua existencialidade.

�

A criança pode descobrir seu corpo e seus limites,
perceber que houve continuidade de seus processos de

aprendizagem e construção de conhecimentos e adquirir'
habilidades para confrontar-se com a re�lidade de sua

patologia.
O grupo de pesquisa composto por profissionais.da

UNER] e do Hospital Maternidade Jaraguá, responsáveis
por desenvolver esse projeto de elaboração de uma Proposta
Pedagógica, acredita que o fato de a criança se separar de

seus familiares e escola pode se tornar menos doloroso e

traumático, passando a humanizar os atendimentos

oferecidos hoje em dia pela maioria dos hospitais em suas

alas pediátricas ...
Temos que respeitar' os limites e anseios do paciente

nas instituições. Porém, temos que buscar mostrar de fato
o direito real de ser cidadão e de pertencer a uma

humanidade solidária.

*enfermeiro chefe do Hospital Maternidade Jaraguá .

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os éortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem' como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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� Pesq�lsa II .

(J�.,:;. if: �tl
Pesquisa 9/0, Instjtuto:,Setl'su$" �,'n
divulgada é)",�em, .aponta vitória pp' ,;daíJ... a que redige a Lei de Combate M; 'tI'
presidente Lu!� (PT) rio primeiro tprn�. ,à � ; �m de Dinheiro, a fiscalização ,: i'ft

.

das eleiçõeS�e 2006. Fo.ram, feitas :' \ifas 'õl?�tações financeiras e a punição

F,,')'�.:.·.,,!cinco simulações. Em quair'Q, A�thony '; s�rão'�xemplares. ;;;" ,,;,

Garotinho (FiJy1DB) fica e� se9yn�9' , ,: U"1:�'�igo obriga profissionais liberais - �. "1.
entre 13,8 é 11,5,9%, Na que coticorr;e' ,l,adVogados, médicos entre outros - a',' : I

com José Sena (PSDB),� Lu�a ',te'n'l ."; '/::irlfor
)

em, ao Cdrselho ,de controle;'
.,

44,4% e na disputa contra CésárM'aia, ;" '!�:d'e
'

a ,1 i.n1a,nceiràs qualquer]
.o presidente�alcança'46,5$.J, �j ,:�'�'�,��" "o '( c�rri� ,;su'spe!ta ;,dosi
Nas simulaç�es de segundq.flJr�ó)..L1illa ': O" (fIi�l1�esl seja < e$��a� OU! empresas.
vence Fern.à"d;o HemiqU� (pstl'B)l:- 'i" Q'uetn $e o�it,irlP'o���Ap�rdeT Q regiS1!ro,,1
56,8% contr.��ii,6% e TássÓJJ�re�satti .,j <'�Jªaf:t;nUlta�;'Se fÓ�O��sQ"rlesp�ndera',.,
(PSDB) - 595% con'tra 167%. "," ,I. nro���iâililiHal. ��':;�� .' :,,"'.

;

"i,' '_;ly ,·f t'/ft � rL:',J> -:1.,'�' I 'f;.

Duelo
Pelos primeiros movimentos na

Câmara de Jaraguá do Sul, a briga entre
os vereadores promete ser acirrada.
Já tem gente ressuscitando velhos
dossiês para prejudicar os colegas.
Outros já articulam grupos para armar
uma espécie de tropa de choque para
enfraquecer os que se consideram e

agem como Ifderes.
O burburinho, que pode ser apenas
jogo de cena, toma conta dos
gabinetes. É muito cedo para tamanha

trairagem, mas em se tratando de

disputa política, nada surpreende,

Falcão � Pesquisa I

Dirigentes do time da Malwee viajaram
na tarde de ontem para São Paulo.

Segundo fontes, foram tentar negociar
a volta do ala Falcão à equipe [ala
guaense. A expectativa é que o melhor

jogador de Futsal domundo volte, já que
não se adaptou aos gramados,
Falcão foi contratado pelo São Paulo
Futebol Clube .no final cio ano passado
por seis meses, Todavia; a diretoria da
Malwee sempre alimentou a esperança
em tê-lo de volta. Como nos últimos

Circula nos meios políticos pesquisa de

intenção. de votos para deputado
estadual no ano que vem. Na relação
constam os nomes de 29 possíveis
candidatos, alguns desconhecidos e

outros sem qualquer cacife político que
justifique a inclusão na lista, a não ser

pelo cachê,
O deputado Dionei da Silva (PT) lidera
com 19,92%, seguido por Cecília Konell

18,25%, Pedro Garcia 16,19%, ambos do
PMDB, Dieter Jassen (PP) 15,68%,
Rosemeire Vasel (PTB) 14,65% e Vicente

Caropreso (PSDB) 13,62%.
jogos nem no banco ficou, as esperanças
aumentaram.
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Pa ra atender ItoUPava AçU ...
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F

..•{.�.úe..,s.".:.:�p.,.. 'n.0)1. ÓIVlaI0F,�.H.a�'tarffa.'s;;\<:.t.....!.;.- :.J !,ereadoteS'�b� nasegufda;-fe� i<.!��b�:1\�?s pela,s '�ua�( ,Tmpr�sas, e.l�:! '

�
'. ii . uma GE (Comissão Espec�al� 'pata� i qfl�'RU �ue Il�' p��;ca:s J�nh�s, <,

:'i ;investIg'ar,osproblemásemiolvenqb�
..

·� ià;isr"omveis ·Pílra;,o·c�n.t-td,de;..,ia.·:i
.

ALEXANDRE BaGO .";j.<� ','f,'I: � J e
·tf. �- � t -1.... �-;:."

i'.)Y, O transporte coletiV)d ur8ario !!'�i '�d�t;.óe�de�, .o que p':re�l!I'dica o', [
;;f interurbanonomUnicípiô.O assunte í� , ��réi0Iocru.E1� ta�!5fm leriíbrou

'

'�
.

já vinha sendo discurdoldesde íi�'�xistefu <denúÍ1ciâ�. �obre
. 4' . primeira sessão ordinána de ano, fi,

'.

êonc�ssão do transpor��, �úposta- ,

::.1: dia 31de janeiro, quando overeadq�[tl.� tnenFe iI1\e�lal1pela in�ist�ndade ::
;,; .Valmor p'ianezzer (FBL) propôs ��:;; con�ato e planilha de �us�os" e do �h»
,: ' ,instalação da CE. , '.

l" �, Ç) ;r;:'não recolhimento de ímpesros aos 'H.'
�,l� Na semana passada,�fd�ah(��' �fr:es.públidqs pelas en,}Pr�,; .; H' t
• :.Oinomeados osmembrosda comissão;'ff'., i ,� ;0 veter,-dor diss�,qu��so n�ot"?·
. ','que passa a ser presidida pOT \�, ,s�jamconstatadaS,irreIDlI�rldades', a.�;

"

" 1Pia�ezzer, �ue havia reforçad? o �';C�mara vai �e�tar ��,v�r ?��al05es;É
'

; �.pedldo de,mtegrar a,CE. A Vlce-,:.,.d�l?assagense�u�,relVlJldicaçoes"
'(Ç presidente é Norma Stricked�"'atdlvé's [de: u'm ac�rdo entre as

(PMDB), rela�réDécioPiske (PP) � 'f empresasres�l1sáveispelo�rte'
, e os. membros são os vereadores '.1 �>e' o Deter (Departamento de

,

Manoel Burgardt (PT).e UrivaH :pTranspqrteseTennillais). '�gora,se
!
Weiss (PSDB). O president� dá,�:. :"forem constatadas irregularidades,

: Casa, Rudibert; Tank (PN1DB),� �\vamos'lhar a questão aoS órgãos
! informouqueaCOlnissãoterá�di�t ',�oÍnp�tentes para que, sejam
; para concluir os trabalho�; COUt' toinad�s as devidas providências",
, ,··1.·' ,

.', possibilidade�� prorrogação�r�: 'fressalt0t).
,;� 90dias. j ,

..

':
A comissão analisará, entreoutrai

t,·' itens, o valor das tarifascobra��l�t'rl
"

'.
duas ��presas; re�ponsáv�Hp.�l���t
serviço,:supi;!rlotação de pas�Jj:g�ir0_§!rt; ,

:

desré��ei�9 às; regras bá
"

ét! ;

Presidente da Associação de Moradores apontou as necessidades do bairro , segurançaéausênciàdefls '.�r ,

anexado. Ele informou que o comunidade e lembrou que em Tebaldi (PSDB), reconheceu que "Há uma discrepância ehtre' b� t"
plebiscitodeveacontecerem2007, 2000 já havia sido realizado um a responsabilidade pelo bairro cabe valores cobrados' nos ,()\iti:�sf!'
um ano antes das eleições plebiscito, no qual 93% da aomunicípio e apoiou a realização municípios.Nãosabemososcritéri�'
municip a is. "A Iógic a é que população optou pela anexação do de convênio entre osmunicípios e utilizados, por�o predsam� s�bbH
I toupav a - Açu p e r ten ça a bairro aSchroeder.Na opinião dele, o governo. "Vamos botamo papel qual o órgãoCompetente 'qué,defule;
Schroeder ou a Jaraguá do Sul, ou a falta de aS,sistência da Prefeitura e, em 30 dias, ter esse convênio o preço da ;tarifa para darn1&s���i '::
seja dividido nos termos que a de JQinville é de ordempolítica, já defi�ido", reforçou. O prefeito de 'explkação ,.�à c;�w�i:!Í��dade'''''�'
comunidade decidir", ponderou. que343 moradores são eleitores de Schroeder, Felipe Voigt (PP); : defendeuTank. '. 'T � p" ,

'Ü presidente da Ambia í
Schroedére apeRas 179 votam em 'também se mostrou solicito, em'�,'r.i�j.:;rtl:e�tíf1"J!It;����U

(Associação de Moradores doBait:ro ; JoinJille. j,o prefeitoestá no segundo resolver os problemas dos 942'
.
transportecoletivoé'alv{)fr�ü .;

Itoupava-Açu), Círio Schmidt, í mandato e, ainda não fez nada",' habitantes da localidade. "Em geral, �,dereclamaçõesporparteâO\;úsuári�;;;'
encaminhou ofício ao governador;, criticou. os candidatos buscam votos e depois

'

Em entrevista ao Jornal Cotreio �o\' ';�'anl(; i'��ssa maior preocupação �
cOm as principais reivindicações da.; O prefeito de Joinville, Marco abandonam o bairro", revelou,

, >.
Povo ,no início do mês, oivereador':�rÓcus�nêi:raAsporte iflteni:llinicipal",

CAROUNA TOMASELU

� Luiz Henrique
sugeriu contrato entre

o governo estadual e
os municípios da região

SCHROEDER - o governador
Luiz Henrique da Silveira (PMDB)
propôs a realização de convênio

entre o governo estadual e os

municípios de Jaraguá do Sul,
Joinville e Schroeder para atenâer
os moradores do Bairro Itoupava
Açu.O assunto foi tema da reunião
do Conselho de Desenvolvimento

Regional, realizado na manhã de

ontem, no Clube dos Idosos '�legre
Vida",cem Schroeder. No próximo
dia 3, às 8 horas, foi marcado
encontro no bairro para que o

cQnvênio seja formalizado.
A localidade pertence à

Joinville, mas fica distante do centro
da cidade em mais de 40

quilômetros e faz divisa com]araguá
do Sul e Schroeder. Na opinião do

governador, que foi prefeito de

]oinville, o poder.público precisa
trabalhar integrado para que

àquela comunidade receba os

atendimentos considerados
essenciais e que não são oferecidos
ou são realizados de forma precária.

O convênio é a alternativa

proposta por Luiz Henrique até 'a

realização de um plebiscito, através
do quaÍ os moradores decidirãota
qual município o bairro deve s�r

assessores também participaram da
reunião do Conselho de
Desenvol-vimento Regional,
realizada ontem no Clube dos

Idosos '�legre Vida". Dionei,
assim como os deputados tucanos
Gilmar Knaesel e Nilson Gon

çalves, foram convidados a

participar do encontro. Na

ocasião, os assessores do

parl'amentar petista coletaram
assinaturas para o abaixo-assiriado'
contra a tarifa básica de telefone.

A ação faz parte da Campanha
"FaleAgo�ou Pague ParaSempre",
deflagrada porDionei paramobilizar
a sociedade e pressionaros deputados
estaduaisdabasegovemistaadelTIlbar
o veto dogovernador LuizHenrique

ALTEllNATIVA

Oionei participou do encontro e aprov�itot,J para colher assinaturas

da Silveira (PMDB) aoprojeto de lei do deputado Paulo Eccell (P1), foi
que proíbe a cobrança da taxa de assinado pelo bancada petista e

assjnatura básicade telefone fixo em aprovadopelaAssembléia Legislativa
Sa..'1taCatarina.Oprojeto, de autoria em dezembro:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�}lcambra

.... O lançamento da marca Brasil

o governo lançou na sexta-feira passada, em reunião na FIESP,
um logotipo que passará a ser estampado em souvenires dados
a turistas e possivelmente em produtos exportados. O objetivo é

criar uma marca do país no exterior, contribuir para o esforço de
atrair até 10 milhões de visitantes ao país até o final do atual

governo e, de uma vez por todas, consolidar a grafia do nome do
País com a letra "s"
A marca, um logotipo de formas arredondadas com as cores azul,
amarela, verde, vermelha e laranja, e com a palavra Brasil escrita
em branco.foi escolhida em um concurso realizado pela Embratur.
O lado positivo da notícia é que muitos dos empresários presentes
manifestaram interesse em utilizar a Marca Brasil em seus

produtos, notadamente alguns em que o país tem grande
participação internacional.

Segundo o presidente da FIESp, a apresentação da nova marca foi
melhor que o esperado, pois houve um trabalho criterioso, que
consumiu cerca de US$ 4 milhões e pesquisa com mais de 6.000

pessoas em 19 países, para verificar o impacto da Marca. Segundo
ele, "quando começamos a pensar em uma marca para o Brasil
tínhamos apenas o foco no turismo. Depois percebemos que
tem infinitas possibilidades."

.

Foi um trabalho de tentar captar como o Brasil é visto e como

transformar a imagem de hospitalidade que temos em

desenvolvimento e-qeração de emprego, por meio do comércio

internacional, sendo que será usado nas 550 feiras em que o País

estará presente em 2005.

Segundo o presidente da Embrátur, Eduardo Sanovicz, a Marca
Brasil será apresentada no exterior na feira de turismo ITB, em
Berlim, na Alemanha, de 11 e 15 de março. "O estande brasileiro
será decorado nas cores e layout da Marca Brasil e a partir dessa
feira, espero que os outros setores comecem a usar a-marca;
disse.
Particularmente, entendo que o esforço é válido. Não entendo,
entretanto, porque queremos ser chamados de Brasil, se

historicamente, o Português grafou Brazil, quando do
'Descobrimento' e o que os demais países fizeram, foi se adaptar
a isto. A Marca (que segue abaixo) também contraria itens básicos

· de identidade de marca, Gomo. o uso de cores e formas e a b.u_s_c�a.
· da simplicidade. Entretanto, vida longa à Marca Brasil e à justa
iniciativa do Poder Público.

BUNGE E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
A Ferronorte,que faz parte da Brasil Ferrovias compreende um sistema
ferroviário com 4.500 quilômetros de linhas que cobrem- Sp, MT, MS,
além de atender GO, MG, Paraguai e Bolívia, anunciou que acaba de
assinar um contrato de dez anos com a Bunge Alimentos.

Informações divulgadas pela empresa ferroviária indicam que a

parceria, de cerca de R$ 120 milhões, será para o transporte de mais
de 17 milhões de toneladas de produtos do complexo soja e outros

granéis agrfcolas. Já na primeira fase contratual ocorrerá a viabilização
pela Bunge, de 374 vagões para a Ferronorte, sendo 190 vagões
novos do tipo HFT e 17 locomotivas, que deverão estar circulando
até o segundo semestre deste ano, entre os terminais da Ferroriorte,
no MT,MS e SP.

'

ACORDO ENTRE MERCOSUL E COMUNIDADE ANDINA (CAN)
PODERÁ AUMENTAR NEGOCIOS ENTRE pMSES
Entrou em vigor no último dia 10 de fevereiro, o Acordo de Livre
Comércio entreMercosul e Comunidade Andina (Colômbia, Equador
e Venezuela) - o ACE-59 - assinado em outubro de 2004. O acordo

prevê a liberação comercial. progressiva, por meio de reduções
graduais de tarifas de importação.
Também significa um possível aumento no processo de aproximação
entre países integrantes dos blocos econômicos, criando-se com os

benefícios e concessões do ACE-59, um mecanismo privilegiado
para o comércio regional. O Ministério das Relações Exteriores

explicOu que o comércio preferencial entre os dois blocos é um

passo fundamental em direção ao aprofundamento da integração
das economias dos países envolvidos.

·

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@porta/cambra.com.br.

,-'
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ijs eApevi reconduzem os

pre identes para novomandato
MARCIA BENTO

.... Paulo Obenaus e

Alessandro Coelho
serão reempossadós
no dia 17 de março

}ARAGUÁ DO SUL - Em
assembléias realizadas na

segunda-feira, a Acijs (As
sociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) e Apevi
(Associação de Micro e Pequenas
Empresa do Vale do Itapocu)
reelegeram os presidentes, Paulo
Rubens Obenaus e Alessandro

Coelho, respectivamente, para
novo mandato. Os dois

empresários lideraram as chapas
únicas e serão empossados
oficialmente para o segundo
mandato no dia 17 de março,
durante evento .no Centro
Cultural de Jaraguá do Sul. Como
é praxe, as diretorias acabaram
sendo reconduzidas para uma

nova gestão, até fevereiro de

2006, cumpridas as diretrizes
estatutárias, previstas nos editais
de convocação.

O diretor-secretário da Acijs,
Newton Elizeu Burdzaki,
aPr.y�e)1tou o relatório de gestão
de 2004, de'ntro das cinco

diretrizes da gestão estratégica,
que são os benefícios à co

munidade, melhoria da infra
estrutura da região, melhoria da

competência da classe ernpre-

DIVULGA AO/FLAVIO UETA

Paulo Obenaus e Alessandro Coelho continuam a frente das duas entidades

sarial, fortalecimento e defesa dos
interesses e necessidades da classe

empresarial e, também, a

evolução das atividades da Acijs.
As ações foram relatadas, junto
com os serviços que a entidade

presta e o alcance da marca de
mais de mil associados. A meta é

chegar até o final da nova gestão
com mil e duzentos sócios.

A diretoria apresentou, também,
os eventos realizados no período
2004-2005, que aumentaram no

comparativo com os anos

anteriores,'o sistema de gestão
interna e a imagem que tem junto
aos associados. Uma pesquisa
realizada em �004 apresentou
índice de satisfação de 92%. O

planejamento financeiro e

orçamentário foi demonstrado

pelo diretor-tesoureiroAldo Salai,
recebendo a aprovação do
conselho fiscal e da assembléia.
Entre as metas para este ano, está

o fortalecimento dos núcleos, que

foram ampliados para atender 25
segmentos. "Agradecemos a

confiança no nosso nome para
mais um mandato. É um orgulho
muito grande presidir uma

entidade empresarial modelo e

referência no Estado e no Brasil,
como é a nossa. Dividimos com a

diretoria e com a equipe de
colaboradores, o sucesso que

alcançamos nesse ano. Agora a

responsabilidade passa a ser ainda

maior", declarou Paulo Obenaus.

Assembléia aprovou ações realizadas no ano passado
}ARAGUÁ DO SUL - Houve

apenas uma alteração �a
diretoria da Apevi (Associação
de Micro e Pequena Empresa do
Valedo Itapocu). Alessandro
Coelho continua na presi
dência, e o novo diretor da
indústria é Alessandro Hansen

Vargas. A assembléia aprovou

as ações desenvolvidas ao longo
de 2004, dentro das diretrizes

estratégicas, onde se desta
caram a Expo, realizada de 13 a

18 de julho, que reuniu 72

expositores, 26 mil pessoas e

gerou cerca de R$ 4,5 milhões
em negócios gerados. O painel
de negócios, realizado parale-

Inadimplência cresceu menos

nos dois anos do governo Lula

SÃO PAULO

inadimplência total (pessoa
física e jurídica) no País

apresentou aumento de 10,9%
no período de janeiro de 2003 a

dezembro de 2004, durante os

dois primeiros anos do governo
Luiz Inácio Lula da Silva, mas
representou forte desace

leração, se comparado com o

biênio anterior (2001/2002),
que registrou alta acumulada
de 55,2%. A informação foi

divulgada na terça-feira pela
Serasa, por meio de um

levantamento que inclui

registros de cheques devol
vidos, títu los protes tados,
dívidas vencidas com bancos,
cartões de crédito e financeiras.
De acordo com a Serasa, o

indicador de inadimplência de
pessoa jurídica mostrou

crescimento de 3,2% nos dois

A primeiros anos do governo atual,
com um número bastante
inferior aos 30% registrados etn
2001/2002.A inadimplência de

pessoa física cresceu 15,2%, mas
também ficou bem abaixo,
quando comparada à veri

ficada no biênio anterior, com

expressivos 57,7%.
A empresa destaca que a

melhora no indicador pode ser

justificada pela realização de
novos negócios, motivados,
principalmente, pelo de

sempenho do setor exportador,
em especial o agronegócio. Tais
negócios teriam propiciado a

geração de recursos que, por
sua vez, possibilitaram às

empresas a administração do

orçamento de um modo mais

equilibrado e a realização do

pagamento de seus com

promissos.

lamente à Expo 2004, contou
com a participação de 480
pessoas.

Os 36 cursos e palestras, os
cinco encontros do Apevi nos
Bairros que envolveram 547
empresários, a participação em

eventos para o fortalecimento
do segmento, a aprovação da

planta do projeto de construção
da incubadora, além da licita

ção para contratação da em

preiteira à obra, soma-se à

inauguração da pré-incubadora
em dependência anexa a Unerj,
entre as ações da Apevi, no pri
meiro ano da diretoria presidida
por Alessandro Coelho.

Pequena empresa sente efeitos
da retomada da economia

SÃO PAULO - As MPEs

(Micro e Pequenas Empresas)
paulistas estão começando a

sentir os efeitos da retomada da

economia, apesar de terem

enfrentado um início de ano

difícil em 2004. Segundo a

pesquisa de conjuntura reali
zada pelo Serviço de Apoio às

Micro e Pequenas Empresas em
São Paulo (Sebrae-Sl'). o fatu
ramento real das MPEs encerrou
dezembro do ano passado em

alta de 2,4% na comparação com
o mesmo mês do a-no anterior.

Os números divulgados nesta

segunda-feira também mostram

pela primeira vez desde 2001 um

aumento na comparação com o

mês anterior. Nesse caso, o

faturamento real cresceu 2,1%,
o que representa um acréscimo
de R$ 403 milhões entre Um mês

,

,
e outro. I

,(
,\
,

Apesar dos dados positivos
em dezembro, os valores refe
rentes ao acumulado do ano

mostraram queda de 5,2% no

faturamento real das MPEs,
provocada principalmente pela
performance negativa registrada
nos primeiros meses do ano.

Nesse caso, as companhias foram
prejudicadas principalmente pela
fragilidade do poder de compra
dos trabalhadores, segundo o

diretor-superintendente do
Sebrae-Sf José Luiz Ricca.

"Tivemos uma gangorra em

2004, com um início de ano

difícil que acabou prejudicando
a performance do a no inteiro.
Mesmo assim, os dados do

segundo semestre ajudam a

comprovar uma tendência de
retomada e ajuda a confirmar

que a economia interna em geral
estámelhor", afirmou Ricca ..

/
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Conselheiros do Issem querem
a saída dos superintendentes

.... Querem que os

novos diretores sejam
funcionários de
carreira da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL - o
presidente interino do Conselho

, Administrativo do Issem (Instituto
de Seguridade dos Servidores),
Osmar Pedrelli, reafirmou ontem
a disposição do órgão em exigir que
os superintendes do instituto sejam
funcionários de carreira do
município. Na última reunião do
conselho, na quinta-feira, por oito
votos a um, foram rejeitadas as

nomeações dos superintendentes
de Assistência e Saúde e de
Previdência, Nilo Simm e Nicásio

Gonçalves, respectivamente,
nomeados pelo prefeito Moacir
Bertoldi.

Segundo Pedrelli, na reunião,
foi colocado em pauta a análise da

portaria de nomeação de Walter
Falcone à presidência do instituto.
Falcone é funcionário de carreira
e foi eleito pelo conselho por
unanimidade. "Essas ponderações
d justificativas para a não

aceitação dos superintendentes é

de suma importância para que o

Issem não amargasse problemas de
pessoas indicadas sem nenhum

Pedrelli justifica a decisão alegando que os superintendentes precisam ter vínculos com o Issem

vínculo com órgão. Estamos

amparados noArtigo 9 da Lei 033/
1203", explicou.

Pedrelli informou ainda que, na

primeira reunião do conselho, dia
4, foi solicitado as portarias que
exoneraram os conselheiros
indicados pela administração
anterior e as que nomeiam os atuais.

"Recebemos uma relação com os

nomes, mas sem o número das

portarias", informou, acrescen-

Cientistas descobrem cura

para doenças da citricultura
DA REDAÇÃO - Pesquisadores

da: Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em
Piracicaba (SP), e da empresa
Gravena Manejo Ecológico de

Pragas em Jaboticabal (SP),
descobriram no Brasil o inimigo
natural do psilídeo Diaphorina citri,
minúsculo inseto transmissor da
bactéria do greening, ou

huanglongbing, a principal doença
da citricultura mundial.
A inédita descoberta da existência
no país da vespaTamarixia radiata,
feita em novembro do ano passado
e confirmada agora, ocorreu por
acaso nas duas cidades de São
Paulo, Estado que já tem 46
municípios com pomares
contaminados com greening.
"NoBrasil, relatos de 1940 indicam
a existência da Diaphorina, mas
vários estudos feitos até 1996 e

apresentados em congressos
intemacionais comprovaram que
não havia aqui a Tamarixia, seu
predador", disse Santin Gravena,
que encontrou a vespa durante
uma análise de uma amostra de
planta com a Diaphorina.
O pesquisador explica que a

Tamarixia ataca a Diaphorina de
duas formas: "Primeiro ela coloca
os ovos nas ninfas (formas jovens
do psílideo). Esses ovos se

desenvolvem e utilizam essas ninfas
como alimentos, matando-as. A
outra maneira de ação é o fato de
a Tamarixia picar e se alimentar

• As pesquisas agora,
ganharam novas linhas e

se concentram na

reprodução da Tamarixia

para a avaliação de sua

eficácia no combate à

Diaphorina.

• A descoberta de um

inimigo natural do
transmissor da bactéria
causadora do greening é

apenas um braço da

grande ação para tentar

controlar ou até acabar
com a doença no Brasil.

diretamente das ninfas mais

novas", explicou Gravena.
Os pesquisadores ainda não têm

explicação para o surgimento (ou
ressurgimento) da vespa no Brasil,
e nem se preocupam em encontrá

la, já que a maior notícia para o

setor, segundo eles, é a existência
dela e o fato de a Tamarixia já estar
combatendo naturalmente o

Diaphorina, transmissora do
greening. O principal projeto até
então de controle do greening era
o liderado pela Esalq/USP e previa,
entre outras ações, a importação da
Tamarixia de países nas quais ela
age com efetividade no controle

d� Diaphorina.
-

tando que os conselheiros querem
responsabilizar os representantes
que, muitas vezes, aceita "mandos
e desmandos do Executivo" por
não ter compromisso com o Issem.

NAOAADECLARAR- O
atual presidente, do Conselho
Administrativo do Issem, Egídio
José de Freitas, nomeado no último
dia 17, não quis comentar a

decisão dos conselheiros em rejeitar
a indicação dos superintendentes.

"Não vou falar nada até que seja
tudo oficializado", disse, infor
mando não conhecer a portaria
que o nomeou presidente.

Falcone também evitou falar
sobre o caso, informando que pre

tende abordar o 'assunto na reunião
de hoje doConselhoPolítico eAdmi
nistrativodogoverno. "Politicamente,

, os conselheiros não ganharamnada.
Eles deveriam apoiar a nova

administração", sugeriu.

Identificadas as principais
alterações do DNA humano

DA REDAÇÃO - O DNA de 71
norte-americanos, com ancestrais

europeus, africanos e asiáticos,
gerou a primeira lista com as

variações genéticas mais comuns
publicadas até hoje. O trabalho foi

publicado na edição de sexta-feira,
dia 18, da revista Science,informou
a agência Fapesp.

Os pesquisadores da empresa
Perlegen Sciences, em conjunto
com outros cientistas de
universidades norte-americanas,
estudaram 1.586.383 SNPs

(Polimorfismos de Nucleotídeo
Único, na sigla em inglês).
Segundo eles, os padrões
identificados como os mais

comuns entre as três populações
devem ter sido preservados por
milhares de anos.

Como as diferenças individuais
presentes nas seqüências de,DNA
são as bases genéticas da
variabilidade humana, os

pesquisadores acreditam que a

lista possa ser útil para, no futuro,
auxiliar na identificação de fatores
genéticos de determinadas

doenças. Entre elas, os problemas
cardiovasculares e as disfunções
mentais.

As mais comuns variações no
DNA humano estão presentes em
todas -as populações e datam do
período em que o homem saiu da
África para povoar a Terra. Mas
ou tras mu tações genéticas
populacionais. são encontradas

apenas em determinados locais e

grupos.
Para os autores do estudo, que

também foi apresentado na reunião
anual da Sociedade Americana

para o Progresso daCiência, a lista,
é um primeiro passo para que se

entenda melhor como essas

variações ocorrem dentro e ainda,
entre as diversas populações
humanas.

O artigoWhole Genome Pat
terns ofCommon DNA Variation
inThree Diverse Human Popu
lations, de David A. Hínds, Laura
L. Stuve, Geoffrey B. Nilsen,
Dennis G. Ballinger, Kelly A.

Frazer, David R. Cox, Eran

Halperin e Eleazar Eskín, pode ser
lido no site da Science, em http:/
/www.sciencemag.org.

presentes em todas as

populações e datam do

período em que o homem
saiu da África para povoar
a Terra.

;

• O DNA de 71 norte

americanos, com ancestrais

europeus, africanos e

asiáticos, gerou a primeira
lista com as variações
genéticas mais comuns

publicadas até hoje.

CP NOTAS
.... POLONÊS

Inscrições para CUI'SO na Associação daCultura
A Associação da Cultura Polonesa de Jaraguá do Sul informa que estará'
realizando um curso de língua polonesa e para isto está formando um
grupo de no mínimo 25 pessoas que não necessariamente precisam ,

ser descendentes, portanto aberto a toda a comunidade. O curso será
realizado todas as sextas-feiras das 19hs às 21 h30mln com o Proto Elias
Kasmirski, de Curitiba, em local a ser definido, e com um custo de R$
50,00 por mês, As inscrições estão abertas até o dia 10 de março,
Informações c/ a secretária da Associação, Sra. Olga Piazera MaJcher,
pelo fone 372-0785, ou com Sra. Regina K. Kuskowski, fone 372-1200,
ou na Fundação Cultural, fone 275-1300, com Sidnei.

.... ENSINO

Literatura catarinense terá antologia
Todas as 1300 escolas da rede pública estadual vão receber a

partir do dia 5 de abril um exemplar da Antologia Um Dedo de
Prosa, que reúne no primeiro volume a obra e a vida de 10 autores
catarinenses em uma edição ilustrada. Desde dezembro do ano

passado, o grupo está se reunindo na Secretaria de Estado da

Educação e Inovação (SED) não só para lançar a obra, mas para
garantir a continuidade do projeto, criar o Dia da Literatura
Catarinense e reavivar o Projeto o Autor vai a Escola nas unidades ,

públicas de ensino. A comissão está trabalhando para atrair no
mínimo mil pessoas, entre autoridades, alunos e professores de
escolas da rede pública, familiares dos autores e público em geral.'

.... MUSEUWEG

Prorrogada a exposição'TalentosWeg'
o Museu Weg prorrogou a exposição dos Talentos Weg. Ao invés de
terminar no dia 20, a mostra de bicicletas antigas, de Andersen Luiz

Pereira,prossegue até o dia 27 de fevereiro.A idéia do projeto'Talentos
Wegl/ émostrar à comunidade os dons artísticos dos colaboradores da
empresa, que empresta o cenário para uma verdadeira confrater

nização. Em março, de 7 a 13, Jarles Dunker traz pinturas em tela óleo

e, no mês seguinte, catálogos de diversas máquinas, equipamentos e

motores permanecem no Museu Weg de 4 a 10 de abril, sob a tutela'
do colaborador Patrício Riegel da Silva. O Museu funciona de segunda
a sexta-feira, das das 9 horas às 11 h30 e das 13h30 às 16h30,
permanecendo, na quarta-feira, aberto até às 21 h.Aos sábados o horário
é das 9h às 11h30 e aos domingos, das 14h às 16h.

.... SERViÇO MILITAR

Bertoldi assume presidência da Junta
Em Solenidade realizada na manhã de segunda-feira, dia 21, no

palácio de esportes AgnesGualberto, em São Bento do Sul, marcou
a posse dos prefeitos da região na presidência da JMS (Junta do

Serviço Militar).
A função é atribulda aos prefeitos por Lei e é de responsabilidade
em relação aos encargos do Serviço Militar no municfpio.
Assumiram como presidentes das JSM, os prefeitos de 15

municípios da Região Norte/Nordeste do Estado.

.... ROTARY

Jantar comemora centenário internacional
,

A Família Rotária de Jaraguá do Sul convida a população para
participar das solenidades de comemoração do centenário da

fundação do Rotary Internacional. Ao longo destes 100 anos o

Rotary sempre desempenhou papel no desenvolvimento social e,
humanitário através das diferentes formas de atuação nos mais
variados países em que atua. Da mesma maneira a Famllla Rotárla
de Jaraguá do Sul também cumpre e amplia a atuação desta
organização mundial. O jantar festivo será no dia 23, quarta-feira,
às 20h, no Restaurante da recreativa Marisol. O traje é passeio
completo e o jantar custa R$ 20,00 por pessoa.

.... MPSC

Programacontramaus-tratosé lançado naamanhã
A Secretaria Estadual de Educação e Inovação promove amanha,
na Unisul, em Tubarão.mals um lançamento do Apomt (Programa,
Aviso por Maus-Tratos Contra a Criança ou Adolescente),de autoria
do Mpsc (Ministério Público de Santa Catarina). Durante todo o

dia serão realizadas palestras, depoimentos e explicações práticas
sobre a notificaçãó compulsória ele maus-tratos pelas escolas das
redes pública e privada. O lançamento faz parte de uma série de
eventos que a Secretaria está promovendo nas 29 regionais pOr
em prática o Apomt. O objetivo é qualificar os professores da rede,
pública estadual para que saibam identificar casos de violência e

lidar com eles, além de mobilizar uma rede de instituições
parceiras em defesa das vItimas. O primeiro lançamento regional
ocorreu em Caçador, no dia 11 de fevereiro.

.... NOVO MILIONÁRIO?

Mega-Sena pode pagar R$ 31 milhões
A Mega-Sena voltou a acumular, e o sonho de ficar milionário deve
movimentar as nove mil casas lotéricas espalhadas pelo país esta
semana. O sortudo que for premiado hoje vai levar a bolada de R$
31 milhões, o maior prêmio deste ano.

A aplicação desse dinheiro na poupança pode render R$ 210 mil
em apenas um mês. Para concorrer ao prêmio basta ir a qualquer
casa lotérica até às 19h e torcer para ser o grande milionário do ano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Projeto "Meu Lugar" visa o

desenvolvimento sustentável
JARAGUÁ DO SUL - o primeiro

seminário regional para a

implantação do projeto "Meu

Lugar", do Pnud (Programa das
Nações Unidas para o Desen
volvimento Social), aconteceu na
noite de segunda-feira, na Scar. O

projeto tem como objetivo o '

desenvolvimento sustentável e o

fortalecimento das identidades
locais através da implantação de

ações e programas discutidos

previamente com a comunidade
com a orientação e respon
sabilidade da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e

parceiros. Santa Catarina é o único
estado brasileiro a contar com um

escritório do Pnud.
Semana que vem está prevista

s realização de uma oficina de

capacitação, quando serão

apontados os problemas da região e

as possíveis soluções. O projeto está
sendo implantado pelo governo do
Estados através da Secretaria de

Desenvolvimento Regional com
apoio da Amvali (Associação dos

Municípios do Vale do Itapocu). O
,

coordenador do Pnud em Santa
Catarina, Valéria Turnês, até o final
do ano o "Meu Lugar" deverá estar
implantado nas 30 secretarias de
Desenvolvimento Regional.

Ainda de acordo com Turnês,
o propósito desse projeto é

implementar a metodologia de

planejamento participativo, com
base em experiências já desen
volvidas pela Pnud e, outros países
e regiões brasileiras. "Com as

equipes de coordenação e de
animadores do projeto, o pla
nejamento é feito nas próprias
regiões sob a responsabilidade das
secretarias regionais, dos conselhos
de desenvolvimento e organizações
parceiras da sociedade civil, meio
de comunicação, universidades,
associações comerciais e de

municípios", explica o coor

denador.
RAPHAEL GONTHER

Secretário adjunto da SDR, Osni Bylaardt, apresentou o programa

Atraso nas negociações levou à "

falta remédio de coquetel antiaids
DA REDAÇÁO - A falta de

medicamentos antiaids no país não
é fruto apenas de uma crisemundial
de abastecimento, como afirma o

Ministério da Saúde. Um dos
produtos, o atazanavir deixou de ser
distribuído nos serviços pela
dificuldade da negociação do seu

preço com o laboratório fabricante,
a Bristol, e também por uma demora
na liberação de recursos do

orçamento.
O secretário-executivo do

Ministério daSaúde,AntônioAlves
de Souza, atribuiu o desa
bastecimento também ao fato de o
País ter registrado uma elevação no
consumo domedícamento.que há
menos de três anos foi incluído no

coquetel indicado para brasileiros

portadores de HIV.
Souza não soube explicar, no

entanto, por que um termo

adicional, que permite uma compra
superior à inicialmente acertada, não
foi feito para evitar o

desabastecimento. "Não era

necessário", afirmou. Ele não admite

que o gove!1l0 cometeu um erro de
cálculo, apesar de ter sido preciso
importar medicamento ernergen
cialmente.

No domingo um carregamento
de três toneladas de vários
medicamentos chegou da

Argentina. Outra parte chega esta

semana: 7992 milhões de cápsulas
de AZT e 260 mil de atazanávit

Com essa segunda etapa, a compra
será suficiente para abastecer o
mercado por uma semana. O
Ministério da Saúde calcula que, a
partir de segunda-feira, a produção
brasileiradeAZT esteja normalizada.

Ao contrário do AZT, o

atazanavir é um medicamento

protegido por patente e, por isso,
somente pode ser comercializado

pela empresa detentora do direito, a
Bristol, 11.0 caso.

A crise enfrentada em relação
ao atazanavir mostra a dificuldade
crescente que o País pode apresentar
nas negociações com fabricantes de
medicamentos antiaids protegidos
por patente.

"
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Coleção de chapéus antigos
mostrada no Museu Municipal

MARIA H ELENA DE MORAES

� Peças fazem

parte da coleção
particular de
Ellen Vollmer

JARAGUÁ DO SUL -}Chapéus
femininos das décadas de 20 a 60

que pertenceram' a mulheres do
Vale do Itajaí estarão expostos ao

público no segundo piso doMuseu
Municipal Emílio dai Silva-até o

dia 14 'de março, marcando a

primeira atividade-deste ano do
Museu e da nova administração.
A inauguração da mostra foi
ontem, com a presença de
secretários municipais, vice
prefeita Rosemeire Vasel e

convidados.
São 117 chapéus que fazem

parte da coleção particular de
Ellen Vollmer, de Blumenau.
Confeccionados em feltro, tecido,
veludo e palha e para todas as

ocasiões, os chapéus revelavam o

modo de vida e condição social
das pessoas. Através das cores,

também podemos ter uma idéia
do período em que foi
confeccionado. Os chapéus
escuros, por exemplo, eram usados
na década de 20. Já os modelos
em cores vibrantes, como o

vermelho, foram usados na

RAPHAEl GONTHER

Exposição de chapéus foi aberta ontem, no Museu Municipal

década de 60. Na década de 40 as

boinas volumosas e coloridas foram
as preferidas das mulheres.

Usados em princípio como

proteção contra o sol, chuva ou frio,
o chapéu foi, aos poucos, ganhando
espaço como adereço de moda,
usado em eventos esportivos e

sociais.. A artista plástica Arlete
'Schwedler compareceu à

inauguração usado um chapéu cor
de rosa, ao estilo anos 30. Além

disso, ela cedeu um traje completo
que faz parte da mostra. Vestido,
casaco de pele e chapéu. "Na
Europa as pessoas ainda usam

chapéus. Infelizmente, aqui no
Brasil perdemos esse hábito",
lamenta a artista. '

A supervisora doMuseu Emílio
da Silva, Ivana Cavalca�ti,
enfatiza que estão sendo

planejadas muitas exposições para
este ano. A próxima é "Páscoa na
Cesta da História", de 15 a 28 de

março, e vai abordar as formas
como as etnias da região
comemoravam a Páscoa. Para o

mês de abril está prevista uma

exposição indígena e no Dia
Internacional dos Museus, em 18
de maio, várias apresentações
culturais acontecem no Emílio da

Silva, Também estão previstas,
-

exposições 'sobre a colonização,
semana farroupilha, Schützenfest,
Arquitetura catarinensé, mesas de
Natal e presépios húngaros.

Maioria dos jaraguaenses não faz a separação do lixo. ,

JARAGUÁ DO SUL- Uma grande
parte dos jaraguaenses não tem o

hábito de separar o lixo orgânico
do lixo reciclável. A prova é que a

Engepasa, empresa responsável
pela colet� de lixo na cidade,
recolke uma média mensal de

, 1.800 toneladas de material

orgânico, enquanto a coleta de
materiais recicláveis é de pouco
mais de 41 toneladas:

O gerente regional da�mpresa
coletora, Mário Luiz dos Santos,
acredita que a causa seja a

desinformação. Ele observa que
muitas pessoas pensam ser

necessário separar os materiais

segundo seu tipo, ou seja, vidro,
com vidro, papel com papel, metal
com metal, etc .. ''A única coisa a

ser feita é:separar o que é reciclável
do que é lixo orgânico", enfatiza.
"Também há os que pensam que é

preciso lavar osmateriais e, de fato,
é aconselhável passar uma água,
mas isto para evitar a proliferação
de insetos, já que a coleta seletiva
acontece apenas uma vez por

semana", explica.
Muitas pessoas fazem a

separação do lixo, mas preferem

RAPHAEL GONTHER

No Centro de Reciclagem 15 funcionários trabalham na s�eparação dos materiais

entregar os recicláveis para os

catadores, como é o caso da
secretáriaMara Lúcia Ferreira. '�
cada dois ou três dias, eu junto tudo
que é reciclável e coloco em

sacolas plásticas em frente de casa.

Não demora muito e alguém já
passa e recolhe, Desta maneira eu

evito o acúmulo e ajudo as pessoas

que sobrevivem com a venda
destes materiais", ensina. Todo o

"Iixo reciclável recolhido pela
Engepasa é enviado para o Centro
de Reciclagem Jaraguá, na Vila
Lenzi, uma empresa privada onde
15 funcionários trabalham na

separação dos materiais que depois
são vendidos para Itajaí e São Bento
do Sul. Já o lixo orgânico é

depositado no aterro sanitário, em
Brusque. A coleta do lixo,
incluindo o transporte para o

aterro, custa R$ 280 mil para os

cofres do município. (EB)

r
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LANÇAMENTO

Malwee pronta para receber
.

) -

a 32a edição da Taça Brasil
JULlMAR P'IVATTO

� Coletiva na manhã
de ontem marcou

o lançamento do

campeonato nacional

]ARAGUÁ DO SUL - Depois de
entrar no cenário internacional I

do Futsal, com os títulos do Sul
Americano e da Copa América
em 2004, a Malwee se prepara
agora para sediar a 3 2a Taça Brasil
de Futsal, O Ginásio Wolfgang
Weege receberá os jogos da

primeira fase do Grupo A, e a

outra chave será em Carlos
Barbosa (RS), local onde
acontecerão as semifinais e as

finais. A tabela oficial da

competição sai no próximo
domingo, e os jogos começam no

dia 7 de março.
O anúncio oficial foi na

manhã de ontem, em uma

coletiva no Restaurante da
Armalwee. Além do time

jaraguaense, mais seis times estão
na chave, que classifica dois para
o cruzamento olímpico.
Confirmado até agora, apenas a

Ulbra, que foi convidada. Mas a

comissão técnica já fez uma

projeção e os outros cinco times

que devem jogar em Jaraguá do
Sul são: UCS-RS, uma equipe do
Pará, ABC ou América de Natal
(RN), Paulo Afonso (BA) ou um

HORST BAUMlE

Coletiva na manhã de ontem marcou o lançamento oficial da competição em Jaraguá do Sul

time pernambucano e o Banespa.
Até o momento, a SporTV é

a única rede de televisão que já
confirmou a transmissão e,

provavel-mente, a Rede TV
'deverá transmitir as semifinais e

finais. Por isso, os horários dos

jogos ainda não foram definidos
e dependerá da discussão com a

televisão. Serão três jogos por dia,
com um time folgando, ao valor
de R$ 7,00 com direito de assistir
todas as partidas. O pacote de

ingressos para todos os dias custa
R$ 30,00 e estará à venda na Rede
de Postos Mime.

Marcelinho Carioca estréia
amanhã no Brasiliense

DA REDAÇÃO - Para uns ele é
tido como polêmico às vezes mal
humoradoou até jogador-problema.
Para outros trata-se de um craque,

cujos pés podem mudar a história
do jogo e o futuro de umaequipe
no Campeonato. Em qualquer um
dos casos e aos 34 anos de idade, o
meia-atacante Marcelo Pereira
Surcin, o Marcelinho Carioca,
que acaba de trocar a França pelo
clima quente e seco do cerrado
da região Centro-Oeste, está

disposto a fazer sua estrela brilhar.
Amanhã, às 21 horas, ele estréia

no invicto Brasiliense, líder do
Cam-peonato Candango, com 16

pontos ganhos, enfrentando o

lanterna SantaMaria, que tem três

pontos. Mesmo estando um quilo
acima do peso acima do normal (67
Kg), de cumprir um rigoroso
regime, correr em busca de ritmo,
ter velocidade e tempo-de bola, o
público da estréia promete ser

recorde.
"Com o Brasiliense' estou

iniciando uma nova fase naminha
carreira", disse Marcelinho. "E vou'
entrar em campo com disposição
total para vencer", anunciou o ex.
jogador do Corinthians, Flamengo
e Vasco, contratado nomês passado
quando jogava no francês Ajaccio,
por dois anos.

Marcelinho volta a jogar após

quatro meses e uma cirurgia no

joelho direito. Mesmo assim, e nos
dois coletivos desta semana, seus

passes se revelaram precisos e as

jogadas de efeito, que o

notabilizaram entre 1998 e 200 1 no

Corinthians, levantaram a tor�ida
e entusiasmaram o presidente do
Brasiliense o ex-senador Luiz
Estevão de Oliveira Neto: "Estou
muito satisfeito com o

investimento", disse o dirigente, que
monta um time competitivo para a

estréia do Jacaré no Campeonato
Brasileiro. "O Marcelinho está
motivado para a estréia, treinou
sábado e domingo, é alegre e

extrovertido, ele é nota 10".
Luiz Estevão também anulou

as especulações sobre uma possível
contratação de Rivaldo para o

Campeonato Brasileiro, revelou
que até o mês de março não fará
novos contratos. A chegada do
"Pé-de-Anjo" ao grupo foi recebida
com festas. Para o técnicoEdinho,
que foi zagueiro do Fluminense e

da Seleção Brasileira, "ele veio para
.

somar", sintetizou o treinador, que
está armando o time com dois
meias - Iranildo e Marcelinho,
Além do Corinthians, Marcelino
já atuou pelo Santos e o Vasco da
Gama; mais ó Gamba Osaka

(Japão) e o AI Nasr (A�ábia
Saudita).

A primeira edição da Taça
.Brasil aconteceu em 1968, na
cidade de Lages (SC), tendo
como campeão o Carioca-R]. Até
1980, o torneio era de dois em

dois anos e, a partir de então,
começou a ser anual. O primeiro
catarinense a conquistar um

título dessa competição foi o

Perdigão, em 1987. Em 2003, a

Malwee foi campeã em casa, ao

vencer por 2x 1 a Anjo Química.
No ano passado, a equipe
ja r agu aense conquistou o

bicampeonato em cima do Carlos
Barbosa, em Goiânia (GO).

EQUIPE - Depois da

conquista da Taça Sul de Futsal,
no último sábado em Erechim
(RS), o técnico Fernando Ferretti
se mostrou satisfeito com a equipe,
principalmente com a chegada dos
reforços. "Mantivemos a mesma

base do ano passado, o que já é

um ponto positivo. A'chegada dós'"
novos atletas veio somente a somar

e todos estão.prontos para jogar".
Para o treinador, os reforços se

encaixaram bem no esquema da

equipe. A intenção da equipe é

conquistar o inédito tricampeonato
consecutivo da competição..

!

Leão diz que Falcão não se

adaptou ao futebol de campo
DAREoAÇÃO-OtécnicodoSão'

Paulo, ÉmersonLeão, afirmouontem
em entrevista ao site Pelé.net que
Falcão ainda está pouco adaptado ao
futebol eque por isso não vem sendo

aproveitado no time. O melhor do
mundono Futsalnãoentra emCampo
desde adia 27 de janeiro, quando jogou
contra a Inter de Limeira.No clássico
doúlrírrodomíngo, contraoPalmeiras,
o jogadorsequer foi relacionado parao
banco de reservas.

Diante desse impasse,oex-jogador
da Malwee já pensa em atuar como

atacante, ao invésdomeio-campo. "O
Falcão tem falado algumas coisas e eu
estou procurando auxiliá-lo. Ele
mesmo não está definido, precisa
escolher", disse Leão. "Cada um

merece serobservado no que se sinta

melhor.OFalcão não será diferente.
Ele não falou nada ainda sobre jogar
como atacante,maspodemosdiscutir
o assunto", emendou.

,

Mas oproblema é que no ataque
abriga é aindamais acirrada.Ao invés
dedisputarposiçãocomDanilo,Vélber
e Souza, Falcão terá que "brigar" por
uma vaga como artilheirodoPaulistão '

Diego Tàrdélli, Grafite e Luizão. Este
último já está confirmado no ataque
ao lado de Tàrdelli para.o jogo de
amanhã, contra aPortuguesaSantista,
jáqueGrafite está suspenso.

"Eu vou conversarcomoLeão. Se
ele achar melhor, eu posso mudar e

atuarno ataque", comentou Falcão.
Ele já atuou como atacante, na

CopaSãoPaulode Futebol[úníot em
2001.Na época, o jogadordefendia o
Paulistano de São Roque e, naquela
época, o treinador eraMilton Cruz,
atualauxiliar-técnico de Leão. ''Éuma
posiçãomais fácil para mim. É quase
sempre driblar e finalizar ao gol. Já
atuando no meio-campo preciso
carregai;pensaro jogo", disseo craque.
Mesmo semcontarcomGrafite, queI

terá de cumprir suspensãoautomática
pelo terceirocartãoamarelonaquinta
feira, o jogador não deverá ser

novamente relacionado para o

confronto diante da Portuguesa
Santista. Leão deixou clara sua

preferência para Jean e também
MarcoAntônio.

Pela segunda partida consecutiva,
Falcão não ficará nem na reserva

CP ROND.A I
� TRAGÉDIA

Seminaristamorre afogado no Rio Novo
o seminarista Vanderlei Paulo Barros, 19 anos, morreu afogado
ontem, no Rio Novo. O jovem estava apenas há 14dias no seminário'
Sagrado Coração de Jesus. Os seminaristas, segundo o padre
Amarildo, costumam ir todas as tardes ao rio, e sempre são

acompanhados por um fráter responsável. Quando o jovem gritou
por socorro, alguns seminaristas tentaram ajudar, e logo Vanderlei
desapareceu. Depois de dez minutos de busca um religioso achou
o corpo do jovem que foi levado diretamente pelo Corpo de
Bombeiros ao Pronto Atendimento da cidade, onde foi constada
morte por afogamento. "O local é· calmo e banhável. Foi uma

fatalidade'; disse o padre. O corpo foi deslocado ontem, às 23h30,
para Praxitá/PR (próximo a Foz do Iguaçu), cidade natal de
Vanderlei.

ESPORTIVA·S
� MASSARANDUBA

DME abre inscrições para lorneiodeVôlei deAreia
o DME (Departamento Municipal de Esportes) de Massaranduba
está com as inscrições abertas para o II Torneio Aberto de Vôlei de
Areia. As duplas interessadas podem entrar em contato com o

DME através do telefone 379- 1203 ou no dia da competição,
marcada para 20 de março. O valor é de R$ 20,00, nas duas

categorias: Masculino e Feminino, ambos com idade aberta.
O congresso técnico será às 8 horas, no dia da competição, que
acontece na quadra da Escola Básica Municipal Pedro Aleixo. A

premiação será de troféus e medalhas para os três primeiros
colocados. O sistema de disputa será definido no congresso técnico
de acordo com o número de atletas inscritos.

� TtNIS

Fel CUP começa neste final de semana
A FCTCup,evento estadual por classes que abre o calendário de torneios
organizados pela Federação Catarinense deTênis,começa neste sábado,

.

no taqoalate Clube e vai contar com a presença de quase 220 tenistas

em diversas classes, além das categorias 10 e 12 anos. Em um formato

inédito, a competição será realizada em dois finais de semana - 26 e

27 de fevereiro e 5 e 6 de março.
A FCT também estará dando início ao projeto de responsabilidade
social 2005. Durante toda a competição estarão sendo arrecadados
materiais escolares, jogos e brinquedos educativos para a Escola
Comunitária da Lagoa do Peri, que atende 60 crianças de baixa renda,
com idade entre dois e seis anos.Também serão aceitos livros didáticos
usados que serão encaminhados à bibliotecas de escolas públicas. Os
donativos serão entregues pelos campeões do torneio. As doaçôes '

podem ser feitas por qualquer pessoa que quiser ajudar, lá mesmo, no
Lagoa Iate Clube, na sala do torneio.

� PROJETO

Governo federal lança campanhade incentivo fiscal
o ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, lançou ontem, às 12h30,
durante palestra na Confederação Nacional da Indústria, uma.
campanha de incentivo fiscal para estimular empresas de todo o país
a investirem em projetos esportivos sociais. Além de buscar o apoio
do setor industrial, o ministro espera contar com à adesão também
do comércio, ONGs e sociedade civil. Com esse incentivo do governo.
feder.al, os empresários poderão abater até 1 % do valor do Imposto
de Renda devido. Já as pessoas físicas, poderão deduzir até 6%.

� JASC

Fesporte faz vistoria em Chapecó
Chapecó recebeu ontem uma equipe de dirigentes e técnicos da

Fesporte para a primeira vistoria visando a 45a edição dos Jogos
Abertos de 2005 que será realizada no município de 3 a 12 de
'novembro. O diretor. geral da Fesporte, João Ghizoni, esteve'
acompanhado do diretor de desporto, Marcelo Mello, da gerente de
rendimento, Josélia Teixeira e do técnico Osvaldo Juncklaus, em uma.
audiência com o prefeito João Rodrigues e posterior visita aos locais
de competição, futura sede da Comissão Central Organizadora e

algumas. das escolas escolhidas para alojamento das delegações.

� GAUCHÃO
Inter depende demais uma vitória
o Internacional precisa vencer o Novo Hamburgo, hoje, no estádio
Santa Rosa, para subir da quinta para a terceira colocação na Chave 1 da
fase classificatória do campeonato gaúcho. Se empatar, o tricampeão
estadual, que tem seis pontos, continuará na mesma posição, mas terá
suas chances de passar às semifinais reduzidas. Se perder, será
ultrapassado pelo próprio Novo Hamburgo, que tem cinco pontos, e
cairá para a lanterna do grupo. No outro jogo da chave o Veranópolis
(quarto colocado, com sete pontos) enfrenta o Farroupilha (segundo
colocado, com oito pontos). Na quinta-feira oGlória, que tem 14 pontos,
defende a liderança diante do Santa Cruz (terceiro, com oito pontos),
na casa do adversário.

.

No Grupo 2, o líder Brasil (13 pontos) será desafiado pelo Guarani,
último colocado, com cinco pontos. O Grêmio, terceiro colocado (oito
pontos), joga em casa contra o São Gabriel (quinto colocado, com seis

pontos). Na outra partida do grupo, o vice-líder Caxias (11 pontos)
enfrenta o São José de Cachoeira do Sul (quarto com sete pontos).
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·20/2·
Haroldo Horst
Rafael Fagundes
Dirceu R. da Silva
Anderson Pires
JoãoVitor Saganski
Thiago Souza
Gerhardt Spliter
Marcia D.Muller
Pedro Paulo Bassani
Tais Correia
Alcionir Vieira
Altamiro Hornburg

·21/2·
Cirlene Lehn

Egon Hornburg
Maria de Lurdes Chaves
Débora Cristina Kellner
Juliane Caroline da Costa
Denis Picolli
Carlos Alexandre Eggert

·22/2·
Gabriela V.Krueqer
Albari Donizete de Souza
Marli Elfsa Siewerdt
Mayara Luciane Uller
John Marinho
Leonardo Glatz
Emília Vasel Andreatta
Dr.Alfredo Günther
AdemarMenegotti
Erol Sasse
Ruth Hoffrnann
Jacson Belegante
Yaldinei Oeretti
�rio João dos Santos
Pedro Vieira
Ellen Luize Papp
Adriana Cristina Neitzel
Lairton Paulo Erdmann

·23/2·

Olga Franzner
DomaniWille

Angélica Hinsching
Gelson da Maia
Nara Elisa Beltramini
Fernanda Alquini
Roniérisori Parma
Benicio Giacomozzi
Lucia KasmierskiWosniack

IgorMathias
Álvaro Agostinho de Souza

Wigando Borchardt

·24/2·

Diego Douglas Rech
Ivo Reichert

.

Lincoln Stein
Amandio Schmidt
Camila Pereira
ElbertoWagenknecht
Aline Barcelos
Karim Roseli Kogler
teãndroMachado

·25/2·
Sara Jéssica Rosa
Gelson Nunes
Eliane Belarmino
Valdir Lebrão
Ivo Ranghetti Jr
Mario Bloedorn
Lucimar Bacca

. Marise G. Pereira

·26/2·
Ana Caroline Ciconeti
Rosa Maria Kiatkowski
Priscila Pawlak
Sidnei Szirkowski
Evaldo Maestri
Paulino Tabashi Kita

Felipe Nunes
Nilda Borba
Moacir Pedrelli
Antonio Manoel
Machado
Marlene Bona
Roseli Aparecida Rezena
Rosima G. Derretí
Susane H. Roweder
Sydney Szirkowski
Polaina L. Luiz

IvoneJagn

Completou idade nova no último
dia 18, Alexandre Minatti.

Parabéns e muitas felicidades da
esposa Daysi

Willian Würz, ao lado da
namorada Carol,
aniversariou no dia 20.

Os amigos Anderson e Dani

desejam muitas
felicidades!!! ";

Em recente viagem a Foz do Iguaçu, o jovem Ivanio
Dalton Laube, comemorou idade nova, no último dia
17. Em abril colará grau em Turismo e Lazer, pela Furb

No dia 27, Jaqueline Giese comemora mais um an'iversário e

completa 19 anos. Quem deseja felicidades são os pais Jaime e

Isa, e o irmão Anderson

·:·PARABÉNS
No último dia 22, Pedro Vieira esteve de aniversário.
Parabéns!

II CINEMA
Quarta e Quinta-Feira

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

Hitch - Conselheira Amoroso
14:30 - 16:45 - 19:00 - 21:15

G�NERO

A Volta ao Mundo em 80 Dias
14:15 - 19:15"Comemoramos seu aniversario

de 90 anos no último dia 22, e
ficamos muito felizes e orgulhosos
de fazer parte dessa história. Uma
história repleta de lutas, dores e

vitórias que se torna para nós um

exemplo a ser seguido. Feliz
aniversário vovó Emília, 'de seus

filhos, genros, noras, netos,
bisnetos e tataraneto"

A Lenda do Tesouro Perdido
16:30 - 21 :30

Tainá 2

14:00 - 15:45

Alexandre'
17:20 - 20:�5

_________�.�__� � � � l� ---------�---------------------
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EmBRlRGEnS
• A MAIS COMPLETA

Atendimento persenaüzado
Entrega gratuíta

Atendemos atacada e varejo

Av. Márechal Deodoro da fonseca, 1475
Jaraguá do sul/se -

e-mail: e�balagens@ciaembalagen_s.ço�.br. .

fone/fax: (47) 371-3400/371-1275

.

I
,

00, PORMÊS

,
.�

•

)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



1 O CORREIODO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais

CACHORRO vende-se Siemens MC 60. c/ RS 200,00. Tr: 9903- VENDE-SE 2 máq.
filhotes de Cooker, câmera. R$ 500,00. Tr: 0500. Overlok.2 cobertura. 2

reta e 1 motor trifásico.desverminados, Lindos. 370-4468.
Tr: 370-0975, após 19hs

ou 9973-5052 c/Denis.
IMPRESSORA Vende- Tr: 370-2417.

COMPUTADOR Vende- se, HP 656 c/ cart. Coi.

se.Tr:9133-0546. R$150,00. Tr: 9903- VENDE-SE Consórcio de

AR Vende-se, condicio- CAIXA. Vende-se, 4 de 0500. imóveis. Carta de créd.

nado.Tr:275-6180. som c/ 8 autofalan- CONTRA-BAIXO Vende- R$ 35.611,29. Vir. à
tes .400W. RMS. R$

se. Tr: 9957-7974.
IMPRESSORA Vende- combinar. Tr: 371-0508.

2.000,00. Tr: 370-4461. se, matricial 80col. Tr:

DOA-SE Gatinhos. Tr: 9903-0500.

CÃO Vende-se, filhotes
376-1255.

de maltês. vacinados. Tr: MÁQUINA Vende-se, de

APARELHO Vende-se,
SKY. Philips. R$ 250,00.
Tr: 8806-2173 ou 8813-

8949.

VENDE-SE Aquarela
banca, revistas e jornais.
Tr: 376-4169 ou 9149-

1340.
370-9062.

AVIÁRIO Vende-se. Tr:

370-7438.

ENSERADEIRA Vende-
costura baby machine.

se, semi-nova. R$ 90,00. R$80,00. Tr: 275-2803.
CÃO - Vende-se, de

cocker fêmea desvermi-
Tr: 275-1237.

MÁQUINA Vende-se, 2
VENDE-SE 1 cadeira de

AR Vende-se, condicio- nada. Tr: 370-6847 ou
ENCICLOPE'DIA V d retílineas Shima Seiki e 1

na do. C ô n sul. R $ 9924-8655 .

en e-

1.200,00. Tr: 371-4741. se Barsa c/ 9 livros, Tr: conicaleira p/8 cones. Tr:

CÃO Vende-se, lhasa- 9905-8113.
\

8808-5378.

praia. R$ 20,00 cada. Tr:

275-2803.

VENDE-SE Título do
A R V e n d e - se, apso. Brancos e escuros.

condicionado. Cônsul. R$ Puros. a partir 280,00 ESTAÇÃO Vende-se, de ROÇADEIRA Vende-se, Baenpendi. R$ 300,00.

390,00.Tr:376-1903. faço2x. Tr:370-1225. musculação c/ 21 R$ 800,00.Tr: 9133- Tr:371-4741.

exercicíos. R$4.000.00. 0546.

BERÇO Vende-se, bege CÃO Vende-se. filhotes Tr: 275-1409.

em bom est. R$ 100,00.
Tr: 9135-1196.

VENDE-SE Cabras letei-

Cocker puro,macho,
caramelo. Desvermina- FOGÃO Vende-se, 6

dos. R$ 90,00. Tr: 370- bocas. R$ 50,00. Tr: 275-
BICICLETA Vende-se,

0975 ou 9973-5052. 2803.
infantil. R$ 30,00. Tr: 275-
2803.

SECADORA Vende-se, ras e filhotes. Tr: 275-

Brastemp 4Kg. R$ 2385.

450,00. Tr: 371-9897 ou

99058113. VESTIDO DE PRENDA

Vende-se, verde. R$

BICICLETA Vende-se,
média. Tr: 9137-5709.

CÃO Vende-se, filhotes

de pitb�1I c/ pedigree. R$
200,00. Tr: 373-4156 ou

9122-5901.

FREEZER Vende-se, c/4 SOM Ve n d e - se, 80,00. Tr: 371-5270.
gavetas, marrom. R$ Gradiente.3 cd's, Tr: 379-

250,00. Tr: 376-3225. 0010. VENDE-SE Play-station I

BICICLETA Vende-se,
CÃO

18M. semi nova. R$

60,00. Tr: 9137-5709.

GATO - Vende-se, persa TELEFONE Vende-se,

puro. RS 100,00. Tr: 370- sem fio. Panasonic.

1225. R$90,00. Tr: 376-1903.

c/ 25 jogos. Seminovo.

R$ 250,00. Tr: 9137-

5709.Procura-se,

pintcher marrom. nome

Pingo. Tr: 372-0412 ou

CAIXA Vende-se, ·9122-8565.

amplificada.F-P800. Tr:

9902-5259.

VIDEO-GAME Vende-
GAITA Vende-se, " 120 TOLDO Vende-se, p/

se, play station. C/ 3
baixa, preta. Amplificada. porta. Azul. Tr: 275-1237. controles + 10 cd's. R$
R$ 2.800,00. Tr: 9902-

300,00. Tr: 372-2833.
60, c/ câmera. Pré-pago. 5259.

CAPACETE Vende-se, Tr: 380,00. Tr: 370-1225.

EBX. R$ 20,00. Tr: 370-

CELULAR - Vende-se, Me

TORNO Vende-se,

mecânico de bancada. VENDE-SE Walita

Máster. R$ 320,00. Tr:

9969-4207.9062.

IMPRESSORA Vende- Super resistente. RS

Vende-se, se, HP- 3535 c/ cart. Coi. 2.700,00. Tr: 372-3922.CELULAR

,
, .....
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Venda e Assitência Técnica em Computadores,
Redes e Periféricos em Geral

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de CD
e Leitor de DVD

Maquinas
Digitais

Estamos também com curso de
informática básica e-avançada.
Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

Um micro por aluno

Suprimentos
Novo sistema de recarga de cartucho, venha
conhecer este novo método que com ele
você pode chegar a economizar 50% de
seus gastos com tinta! Faça-nos uma visita e

confiraesta novidade.

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemás

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações e Substituições de Peças, etc.

"Um c i t c k em sua VIda pessoal e profissional"
J -,

----.- OfertaPeriféricos I Móveis
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Computadores
,,��.�.p.!�_�<?�._. --_._. __ ...

Assistência Técnica

Especializada

Suprimentos
I Tintas Originais e ,6

.

l Recar�as todas ���.����� de
.. ��������__ ._

HORA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
INTERNA· R$ 20;00
EXTERNAS· R$ 20,00 +

R$ 1õ,00 deslocamento t8lOutras cidades +

R$ 0,50 o km rodado

",

M1CRO a partir de:

R$ 1.650,00
Financiamos em 6 / 9 /
12 / 15 / 18 e 24 meses,

Conflgurações: AMD 2.2 GHZ - 128 mb
de memoria, Hard Disk 40GB,' fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa

Informatização' mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb integrada, monitor IS"de comércio e drive disquete 1.44, teclado,

indústrias: Sistemas, mouse, gabinete atx 300w, caixas' de

Aplicativos comer- som amplificada, 180w, placa de som

ciais, Impressoràs
__ :.!��_e i��;�ra�� _

Matriciais pi emissão
de N.F., Impressora pi
emissão Cupóm Fiscal,

UdOS
os controles

dministrativos de ges
tao empresarial.

Acessórios

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA
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rl.l1
HUIV1ANA

URGENTE

Recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

AUXILIAR DE PRODUÇÃO Todos os setores (7011/7023/
7022 JE - ES 6990 MO)
AFIADOR DE FERRAMENTAS (6796 ES)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE (7029/ 7030 JE)
AUXILIAR DE COZINHA (7034 JE)
ANALISTA DE LABORATÓRIO (7028 JE)
AUXILIAR DE PINTOR (7033 JE)
AUXILIAR TÉCNICO ElETRÔNICO (7021 ES)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO COBRANÇA (7026 MO)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSO (6798 ES)
AUXILIAR TÉCNICO (6800 MO)
AUXLlAR ADMINISTRATIVO (6996 JE)
ALMOXARIFE (6949 ES)
AUXILIAR DE OPERADOR DE MÁQ.INJETORA (6955 MO)
AJUDANTE DE MADEIREIRA (6967 ES)
AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (6987 MO)
AUXILIAR DE CORTE (6981 MO)
CALDEIREIRO (6732 MO)
CALDEIREIRO SERRALHEIRO (6634 MO)
CONTATO PUBLICITÁRIO (6572 MO)
COSTUREIRA (6980 MO/ 6970JE) ambos os sexos'
CHACREIRO (6916 MO)
CONTADOR (7024 MO)
CAMAREIRA (7014 MO)
ENCARREGADO SETOR DE DESTOPADEIRA(6490 MO)
ESTAMPADORA (6979 MO)
GERENTE DE VENDAS (7032 ES)
FERRAMENTEIRO (6631 JE/ 6314 JE)
FRESADOR/FERRAMENTEIRO (6827 MÚ)
FRESADOR (6520MO/6505 MO/6921 JE/6975 ES)

,

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6985 JE)
MODELADOR (6637 ES)
MONTADOR COM CONHECIMENTO EM ELETRÔNICA

(6763JE)
MOTORISTA (6658 ES) com habilitação E
MOTORISTA DE CAMINHÃO (Categoria C ou D e E)(curso

MOPI)(6976 ES)
OPERADOR COLADEIRA (7002 MO)
OPERADOR DE SERRA-FITA (7001-MO)
OPERADOR DE MÁQUINA BORDADO (7019 ES)
OPERADOR DE CALDEIRA (6999/7003 JE)
OPERADOR DE MÁQUINA- INJETORA PLÁSTICO (6954

MO)
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA (6953 ES)
PROJETISTA (6632 JE )
PROFESSORA DE INGLÊS (7012 JE)
PINTOR reparador de instalações para empresas (6961 JE)
PEDREIRO reparador de instalações para empresas (6962

JE)
REPRESENTANTE COMERCIAL (6812 MO)
RECEPCIONISTA COM AUTOCAD (6998 MO)
SERRALHEIRO SOLDADOR (6624 MO)
SERRALHEIRO (6972 ES)
SOLDADOR (6390 JE/ 6851/ 697TES /7027 MO)
SUPERVISOR DE FERRAMENTARIA (6630 JE)
SUPERVISOR DEVENDAS (6563 JE)
SUPERVISOR OU LlDER DE PRODUÇÃO (6629 JE)
SECRETÁRIA EXECUTIVA (7031 ES)
TÉCNICO ELETRÔNICO(6150 JE)
TELEVENDAS (6784 MO)
TORNEIRO MECÂNICO (6620 MO /6504 MO '/ 6701 MO/

6974 ES)
TECELÃO (6814 MO)
TRAINEE (ENG. MECÂNICO) (6943 JE)
VENDEDOR (6919 ES/6950 MO/6995 JE)

Rua Jorge Czernlewlcz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal 200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

CONTRATA-SE ELETROTÉCNICO
Com experiência (AT e MT),

,

mínima de 2 anos.
- Salário compatfvel com cargo

- Vale Transporte
- Vale Refeição

- Produção
Enviar currlculum:

servitecl@uol.com.br

Campo Grande - MS

(67) 398-4104
• Torneiro Mecânico
Ensino fundamental

é&mpl$to, conhecimento
de dois anos na função,

• Auxiliar de Produçâo,
Ensino fundamental

co o.

• 'Auxiliar Quimlco
Têxtil

'01 vaga; Ensino técnico na

" '. área. Conhaclmento
,

de seis meses na função'
• Costureira

. Conheclrnento de dois
. anos cóm qualquer tipo de

áqulna industrial.

• Vendedora
02 vagas, El]sino médio

pleto, 'conhecimento:,
um ano com vendaS\i;

dem6veis e .decoração.
'

K Salário médio de
R$1.000,00 por mês,

PROCURA-SE Diarista pI
todas as sextas.

Baenpendi, Tr: 9113-0213.

PROCURA-SE Cabelereira

cl experiência. Tr: 376-

2752.

PROCURA-SE Instalador

cl experiência em vidros

temperados. cf 10 grau, Tr:
370-2647.

PRECISA-SE De
.

revendedores. Tr: 371-
5176,

OFEREÇO-ME Pltrabalhar
de motorista particular. Tr:
9975-0931.

OFEREÇO-ME PI trabalhar
em farmácia cl 20 de anos

de experiência. Tr: 375-
1014.

OFEREÇO-ME PI trabalhar
de babá. Tr: 376-2036.

OFEREÇO-ME PI trabalhar
em administração, Tr: 387-
2685,

OfEREÇO-ME PI trabalhar
em serviços gerais. Tr:
9103-9436,

OFEREÇO-ME PI trabalhar
de atendente de

enfermagen à noite pI
idosos ou doentes. Tr:
9153-8224.

Mais re·cursos.
;"MfiJl:horês humanos.
TRABALHO TEMPORÁRIO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO. CONSULTORIA. ESTÁGIOS

• Operador de
Produção

Ensino médio em curso.

Para atuação em segundo
turno com montagem de
estruturas metálicas.

• Operador de Máquina
de Corte

Ensino médio completo
ou em curso.

Çonhecimento em

informática básica,
dinamismo, agilidade.

• Secretária Executiva
Blllhgüe

Cursando ensino
superior em Secretariado

Executivo.
Inglês e Espanhol
intérmediário.
Conhecimento

intermediário com

ferramentas do offlce e
internet.

• Atendente Interno e

Externo
Ensino médio COmpleto

ou em curso. Ser
motorista habilitado
em categoria AB,

conhecimento básico
em informática.• Vendedor Externo

Ensino médio completo.
Ser motorista habilitado e
ter carro próprio. Vivência
em vendas. Facilidade na

comunicação verbal.

.Orçamentlsta/vendedol'
Ensino médio técnico
completo na área

mecânica ou elétrica
ou eletro eletr6nica.

Conhecimento
em informática, AUTO

CAD, leitura e

interpretação de desenho
mecânico, com Cláudia ou Andréa

• Auxiliar .Contábil
Cursando ensino superior
na área, necessário um ano

de conhecimento na

função.

• Operador de
Bobinagem

20 vagas. Ensino médio
completo, para

Atuação em indústria
de motores,

em segundo turno.
Necessário residir
na rnicro regiâp .de
Jaráguá do Sul:

• Torneiro Mecânico
03 vagas. Ensino
fundamental

completo, conhecimento de
dois anos na (unção.

• Operador de Máquina
Extrusora

05 vagas. Ensino médio
completo. Dois anos de
conhecimento na função.

PROGRAMA CVV

• Operador de '

Pródução
.

29 vagas. Ensino médio
completo, para atuar em
setor de serralharia.

• Operador de Corte e

Solda Plástica
05 vagas. Ensino médio
completo. Dois anos de
conhecimento na função.

De valorização da Vida e

prevenção ao suicídio.
"POSTO SAMARITANO'"

• Auxiliar de Produção
50 vagas. Ensino

fundamental completo
• Auxiliar Contábil
02 vagas. Ensino médio
completo. Necessários

dois anos de conhecimento
em área de

escrituração fiscal.

• Operador de Máquina
Guilhotina I Serra
'·'05 vagas. EnSino
médio completo.

Desejável conhecimento
na função,

Seleção de voluntários
Data

05 e 06 de março de 2005

, TEM CLASSIFICADOS,
TEM ENTRETENIMENTO,

TEM CULTURA,
E TEM MUITA INFORMAÇÃO!
POR ISSO TODO MUNDO LÊ! E AGORA, COM APENAS

R$ 13,00 POR MÊS,
VOCÊ JÁ PODE TER O MELHOR

E MAIS COMPLETO DIÁRIO
REGIONAL NA SUA CASA!

ESCOLA NECESSITA
COM URGÊNCIA'

de professor na área

contábil, com
disponibilidade de horário.

Comparecer na BuaJorqe
Czerniewicz, 665 - em

horário comercial.

AQUI EM CASA, TODO MUNDO lÊ!

e
CORREIO DO povo
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1 2 CORREIO DO POVO CORREIO DO POVO

CLASSIMais
TERÇA-FEIRA, 22 de Fevereiro de 2005

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

Manipulação de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picolli 110 - Centro

Receituário
ÉTICA
RESPEITO
QUALIDADE

r: d

(41) 215�164
farmácia de manípulação
www.receltuarlo.com.br

V �f-.
WING TSUN

ARTE MARCIAL CHINESA

* A OPORTUNIDADE DE APRENDER A
RELAXAR EM SITUAÇÕES

DE ALTO STRESS OU PRESSÃO

* TÉCNICA DE DEFESA INTELIGENTE

*TÉCNICA SEM USO DA FORÇA FíSICA

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL
PELOS MESTRES DA ALEMANHA.

HANS-JURGEN REMMEL
ANDREAS GELLER

DORES EM GERAL, LER,
OM.BROS, BRAÇOS,
PERNAS, COLUNA.

TEMOS TRATAMENTO
ANTITABAGlSMO

9955-0230 / 376-0698

�
HERBALIFE

SAÚDE Bc INFORMA ÃO
BULIMIA

Bulimia é uma grave alteração do comportamento alimentar, caracterizada pela presença dos

ataques de comer, provocados por ansiedade e privação de alimentos, (ingestão de grande

quantidade de comida em um período curto de tempo, de forma compulsiva) e por

comportamentos compensatórios (provocar o vômito, fazer exercícios de forma compulsiva, utilizar

laxantes e diuréticos, fazer jejuns entre os ataques ou uma combinação destes métodos). Após o

abuso alimentar, a pessoa sente-se culpada inadequada e elimina o "excesso" através dos

comportamentos descritos.

Muitas vezes, é difícil detectar a bulimia. A pessoa come compulsivamente, se desintoxica às

escondidas e mantém um peso normal ou levemente acima.A vergonha e a sensação de sóela ter o

problema faz com que se isole e mantenha a doença oculta por anos a fio. Por isso, procura ajuda

por volta dos 30-40 anos, quando seus hábitos estão muito arraigados. A idade de maior incidência

é a partir dos 18 anos, mas existem casos anteriores.

ANSIEDADE ENGORDA

A ansiedade pode associar-se ao comportamento alimentar por diversas maneiras, entre as quais
vivências pessoais, ptedlsposlção individual, fatores familiares, culturais e outros.

A pessoa adquire ansiedade concomitantemente ao ato de comer e associa, sem perceber, o
aumento da quantidade de comida a uma redução temporária da sensação desagradável. Como a

ansiedade volta.o ato é repetido: a pessoa "come preventivamente" ao menor indício. Mantém um'

baixo nível de ansiedade comendo sempre,

Qualquer sinal de "perigo': pensamento negativo, emoção. Estresse, cansaço, ócio ou fato ambiental,
aciona o ato de comer. Só que, quando a pessoa come movida pela fome, pára de comer assim que

sente-se satisfeita, o que não acontece com a ansiedade ou outras emoções negativas.

Ao tentar uma dieta, por mais equilibrada e apetitosa que seja, a ansiedade
sai do estado latente e aparece em toda sua força, inviabilizando, de
forma aparentemente incompreensível, seus esforços,
sua vontade racional.Quer emagrecer,

ençaja-se no_processo, mas, em dado momento, come desenfreadamente.
. Aparece a culpa ela come novamente. MARILENE NEGHERBON

(47) 371:"5176 ou 9118-8386
.

Av. Getúlio Vargas. 49 Sala 105 - Em cima Banco Unlbanco

..
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