
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923-1936 .

JARAGUÁ DO SUL, 11 DE OUTUBRO DE 2005

IUnlme-fjTI\Tlj......!19!1'!11�...
-:

( , 1

I Unimed. Seu Plano, Sua Vida i
1- -

- -

.

- '}
( . �

i .

. !

13702200 I
< :

I www.unimed.com.br !

CORREIOTV

Rodrigo Santoro dá .salto
na carreira internacional

_ PÁGINA6

mínima: 18° máxima: 26°
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Projeto beneficia Cecília Konell
Acordo pode garantir aposentadoria da ex-servidora. Em troca, a psicóloga promete por fim à ação movida por ela contra o município. - PAGINA 3

A rotina de Jaraguá do Sul já
não é mais a mesma. O
desfile das Sociedades de

Caça e Tiro, realizado

[omingo de manhã, na

�alter Marquardt, reuniu

mais de quatro mil pessoas.
Apossibilidade de proibição
da venda de armas de fogo é

uma preocupação. que foi
de m on s t r a d a p e I a s

Entidades que participaram
do evento. E em Corupá, os
organizadores festejam o

sucesso da IV Edição daBa
nanenfest que teve público .

superior a 25 mil pessoas nos
três dias de festa.O evento,

promovido pela Prefeitura
no Seminár(o Sagrado
Coração de Jesus, está cres
cendo a cada ano e tem

recebido visitantes de outras
cidades; que aproveitam as

festas de outubro de Santa
Catarina para conheceram
toda a região. _ PAGINAS 7 E 8

FESTAS DE OUTWBRO

EXPECTATIVA

C';mércio otimista' com venda para Dia das Crianças
I

O comercio de Jaraguá do" Sul já está

moviment�do em função do Dia das'

Crianças. Os lojistas preparam uma

variedade de produtos 'e preços para

agradar todos os tipos de consumidores. A

expectativa é de que as venda? aumentam

ainda mais hoje, véspera dOI feriado. Para'
os meninos a grande pedida é a pista de

rally da Hot Weells vendida a R$ 79,00.
Para as meninas, bonecas, Barbie e Hello

Kitty que variam de preço conforme os

r

acessórios. - �AGINA 4

CLASSIFICADOS

Juventus vence fora de casa e

está na semifinal da série A2
Uma vitória fora de casa por 2x f sobre o Guarani de
Palhoça deixou o tricolor jaraguaense entre os quatro
melhores do returno.' A primeira semifinal será neste

,dop:üngo, às 15h, contra o [oinville
.

no Estádio João
Marcatto. O técnico' Itamar Schüller já convocou a torcida

para este jogo. No Acaraí, a manhã de sábado foi da

natação, que reuniu 161 atletas de 17 escolas no Circuito
Interescolar de Natação. O Colégio Divina Providência
conquistou a última etapa e acabou confirmando o título
geral da competição. .

_ CORREIO ESPORTIVO

DECISÃO

_Destino do Bairro Itoupava-açú ,

debatido na câmara de Joinville
A câmara de vereadores de joinville iniciou ontem o

debate para definir para qualmunicípio desl�car o bairro
de Itoupava-açú. Três propostas foram apresentadas: a

anexação ao município de Schroedér 01) de Jaragúá do
Sul, um convênio, ou ainda permuta. .

'

_ PAGINA 5

MOVIMENTO

Estudantes da Unerj fazem
manifestação de protesto

- PAGINA 5
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Números contraditórios
Se o comércio de armas

for proibido no Pais, pelo
referendo marcado para 23
de outubro sobre o Estatuto
do Desarmamento aprovado
pelo Congresso Nacional em
2003, apenas policiais, mili
tares e funcionários de .ern

presas de segurança privada'
terão direito a carregar
armas. Os civis, com porte
concedido pela polícia,
poderão mantê-las em casa.

O Estatuto define que resi

dentes de áreas rurais serão

considerados 'como caçado
rese a eles será permitido o

uso de armas específicas,
como espingardas, por

exemplo, embora a caça seja
proibida em quase cem por
cento do território brasileiro.
Caso a proibição do comércio
de armas e munições não seja
aprovada, todas as exigências
para o porte definidas pelo
Estatuto do Desarm'amento
continuarão em vigor.

Entre elas está a compro-

vação de idoneidade, com
apresentação de antece

dentes criminais, e aptidão
psicológica para o rnanuseio
de armas de fogo. Segundo
dados da Polícia Federal, até
o início de outubro-quase seis

milhões de armas foram

regularizadas no País. Mas a

ONG Viva Rio, uma das mais

atuantes, afirma ,que exis.tem

"acidentais" provocadas por

policiais.
Dados da Unesco mostram,

que essa cifra de mortes' é

maior, que a ocorridà na

Guerra do Golfo, nas guerras
civis de Angola e Colômbia,
e no conflito Israel/Palestina.

Em 2004, pela primeira vez

em 13 anos, o total de mortes

por armas de fogo caiu 8%,

.... O Brasil exporta armas e equipamentos
sofisticados de apoio logístico que se

destinam, também, a fomentar guerras
mais de '17 milhões de armas

espalhadas pelo Brasil, 56%
delas irregulares. O
Ministério da Saúde' exibe

pesquisa mostrando que mais

de 39 mil pessoas morreram,

em 2003, vítimas de arma de

fogo, o que equivale a 108
mortes por dia. Entretanto, a

pesquisa não dis tingue :

mortes em brigas por pontos
de tráfico de drogas e

também não cita mortes

FRASES

para pouco mais de 36 mil
casos. Entre 1992 e 2004, as
mortes por arma de fogo
atingiram ,especialmente
homens jovens, entre 10 e 29

anos', causando mais vítimas

que doenças respiratórias,
cardiovasculares, câncer,
aids e acidentes de trânsito.

Mas o Brasil exporta armas

para
-

fomentar inclusive

guerras em outros países, é
um mercado altamente

"Um desrespeito ao povo catarinense e ao Governo do Estado':

rentável, que vai de aviões e

moderníssimos tanques de
combate. A Taurus é a maior .

fabricante privada no País de
armas leves de cano curto,
com 24 modelos de revólveres
e 14 tipos de pistolas. Em 2004-
a empresa exportou US$ 34,6
milhões, crescendo 41% em

relação ao ano anterior. A

Companhia Brasileira de
Cartuchos é a única que
fabrica munições para uso

civil, com material para fuzis
e' metralhadoras e outros 18
modelos de espingardas.
Resumidamente, estes dados

podem servir como orien

tação ao' eleitor que for à

urna, seja para votar pelo
"sim", seja para votar pelo
"não". E que, embora possa

parecer �açante, deve

prestar muita atenção' nos
horários da televisão voltados
a discussão do referendo.
Como nas eleições para
cargos eletivos, também

agora não se pode errar.

• Do governador Luiz Henrique sobre a operação da Polkia Federal que na sexta à noite, em surdina, trouxe Fernandinho Beira-Mar

para se,"hospedar"em Florianópolis. ;, ,,' .'

'

1:' ,

i"

.;

Ele.ainda será um
dia "Lula, o omisso'

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

Florianópolis � São os gestos, os

detalhes, os pequenos cuidados, que
definem o caráter das pessoas e seu

comportamento social. Se esta pessoa
é pai de família, pessoa pública, um líder

e). especialmente, .Presidente .da

República estes pressupostos ficam à

mercê da avaliação de todo um povo.
Infelizmente, passados dois anos e nove

meses de Governo, o ex-líder sindical se

revela, na melhor das hipóteses, um
omisso.' Corrupção no Governo, no PT?

MensalaorValerioduto"? "Não sei, não vi

e não quero saber-estas são as respostas
daquele que deveria ser o responsável
maior pela apuração do Mar de Lama. E

agora, para os catarinenses, a pá de cal: a
Polícia Federal traz o maior bandido do

País para cá e ele também não tem nada

a ver com isso. Toda a operação foi feita
às escondidas, na surdina, se bem que na

quinta-feira à tarde a Polícia Federal fez

uma simulação na Avenida Beira-Mar

Norte e quem viu não entendeu nada.

Ficoumais ou menos como o presidente'
da República, que nada sabe, nada vê -, É
Lula, o omisso.

Passo à frente
o jornal "Diário do Norte do Paraná';
filiado 'à ADI/Brasil (Associação dos
Jornais Diários do Interior do Brasil), é o

mais novo afiliado do IVC, o Instituto

Verificador de Circulação. O IVC fez uma

auditoria prévia de circulação da

publicação e anunciou a provação de sua

filiação. O anúncio foi motivo de

destaque no "Meio Bt Mensagem'; o mais

importante veículo do setor de Mídia e

Comunicação do País. O "Diário" faz

parte do mesmo sistema de jornais do
.Interior do qual também faz pinte o

'Correio do Povo, hoje filiado à ADI/SC

(Associação dos Jornais do Interior de
Santa Catarina).

Mídia Re-gional
A inclusão no IVC do "Diário do Norte do

Paraná'; de Maringá (pRi, veículo da
chamada Mídia Regional, me'receu também
uma carta de congratulações enviada pelo
presidente' da ANJ (Associação Nacional
dos Jornais), Nelson �irotsky, ao diretor

presidente do "Diário'; Franklin Vieira da'
Silva. Diz o presidente da ANJ: "Caro

Franklin, É com grande satisfação que a

Associação Nacional de Jornais - ANJ toma

conhecimento da iniciativa do seu jornal de
filiar-se ao Instituto Verificador de

Circulação - IVC. A ANJ considera que a

vinculação ao IVC é Um dos instrumentos

fundamentais que as empresas jornalísticas
brasileiras têm para se posicionarem no

mercado':

Transparência
Prossegue o presidente da ANJ: "O meio
Jornal é o mais tradicional e qualificado
dos nossos meios de comunicação, mas
vem atravessando, nos últimos anos, uma

preocupante perda de espaço no mercado
. publicitário para outros velculos.
Entendemos que uma das razões é a falta
de transparência de muitos dos nossos

jornais em relação à situação real de sua

circulação, dado essencial para qualquer
avaliação mercadológica. O IVC é um

instituto independente, de alta

credibilidade, que credencia de forma

inequívoca todos seus filiados. Saúdo a

iniciativa do seu jornal como
demonstração de maturidade empresarial
e confiança na qualidade do produto, Que
seu exemplo possa se! segúido por todos

os jornais associados, à ANJ':

Faculdade deTecnologia
o Ministério da Educação autorizou o

Senai/ltajaí a lançar o Curso Superior de
Tecnologia em Manutenção de
Eletromecânica Industrial. Com a

aprovação, a unidade de Itajaí se
transforma na 11 a Faculdade de Tecnologia
do Senai/S,c. O novo curso será oferec-ido a

partir de 2006, com as inscrições para o

vestibular márcadas para o início de

, dezembro, com provas em janeiro.Com a

aprovação do novo programa, o Senai tem

24 cursos superiores de graduação em

tecnologia próprios, dos quais 20

obtiveram conceito "A':

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
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SUA OPINIÃO

Amentira do desann�ento
.

A maior desgraça para o homem é trair sua própria consciência pela b
omissão.

Não posso quedar silente sobre o abominável Referendo do p
DesarmaÍnento que acontecerá no próximo dia 23 de outubro, quando cada E

brasileiro, pormeio do voto, aprovará ou não a proibição da venda de armas
de fogo emunições no Brasil.

Com aexperiênciaadquiridano decorrer de algumas dezenas de anos, no ..,

cargo de Juiz de Direito, com atuação na área criminal, penso que tenho o
.

dever de alertar o eleitor brasileiro para o engodo, a hipocrisia de. certos
'

políticos e daprópria rrúdiabrasileira, tentando passaraopovo a falsa idéia de
.

que: "proibida a venda de armas" não mais se cometerá crimes. Nadamais 'I

irreal,mentalidade retrógrada atribuir-se às armas o aumentáda criminalidade.
Não lembro de ter condenado alguémpelaprática de crime com arma de fogo J

legalizada e, segundo a estatística, nãochega a um por cento do cidadão
brasileiro autorizado a portar arma de fogo.Há que se concluir; portanto, que
o bandido nãocompra armas em lojas, nempode comprá-las por não preen-
cher os requisitos legais. Tanto que as armas utilizadas pelobandido, principal
mente em centros urbanos maiores, são de uso proibido, porque de uso

. exclusivo das ForçasArmadas, €Orno, por exemplo, metralhadora, fuzilAR15,
granada, pistola 9mm, e tantas outras, De outro lado, poucos são'os brasileirds
honestos que conseguem comprar armas legalmente, justamente em razão

das exigências e da burocracia previstas em lei, aliadas ao fato de que não é

pequenoO custo de uma arma e das altas taxas cobradas pelo governo. Jáouvi '

alguns políticos afirmarem que são favoráveis ao desarmamento porque a

maioria das armas utilizadas pelos bandidos é furtada. Argumento absurdo,
eis que amaioria das armas é contrabandeada, ou de uso exclusivo das Forças
Armadas.Na hipótese de ser verdadeira tal afirmação, apenasparaargumentai;
cabe ao aparato policial atuar fortemente no combate ao contrabando, ao AJ

roubo e ao furto de armas, apreendendo-as e devolvendo-as aos seus legítimos
proprietários, prendendo o bandido, que é quem deve ser desarmado.

�..
Em verdade, quem efetivamente mata não é a arma: é o bandido. E '''lil

quemmatamuitomais que o bandido, por incrível que pareça, é omotorista, •C'
que sequer possui arma, utilizando-se do automóvel, principalmente a '.1
motocicleta, que estão não só matando nossos jovens, pais e esposas, mas

'

6
deixando-Os paraplégicos ou tetraplégicos, acarretando vultosa despesa para '.1j
o governo com tratamentosmédico-hospitalar e fisioterápico. O índice de

"

.mortalídade e aleijão por arma de fogo de uso permitido e legalizadà em

relação ao automóvel e àmotocicleta é nenhuma. Aliás, o veículo automotor ':Jé uma constante arma engatilhada contra a cabeça de seus ocupantes e é j;

considerado a terceiramaior causa demortes, só perdendo para o câncer e o
'

e I

enfarte, principalmente a motocicleta por não preencher nenhum dos" f. 1Tl

requisitos exigidos pelá Código de Trânsito Brasileiro para circular pelas ) eq
nossas rodovias. Com umdetalhe que.foge a todos: para adquirir a carteira de ; n

habilitação, omotoristanecessita ter apenas r8 anos de idade, enquanto-que, r)�
para a compra de uma arma, a idade não pode ser inferior a 25 <).I).OS. Com I rq
outra diferença, o Cidadão que mata, pormotivo fútil, utilizando-se de arma i sb
defogo,écondenadoàpenamínimade 12 (doze) anosdereclusão,enquqnto,'

r

ao motorista infrator, a penamínima é de apenas 1 (um) ano de detenção.
J U

Matar por matar, então por que não proibir referidos veículos?
' ;;!

Retrocederíamos à era da charrete e do cavalo. )b

Não tenho dúvidas de que o desarmamento fará o homem retroceder à;' e

era do "homem da pedra lascada", porque passará a fazer liso da faca, do '�J

'punhal, da espada, do arco e flecha, da lança e por aí emdiante, assombrando
a todos, porquanto os bandidos continuarão usando armas de fogo. Ao 'Jf[J

trabalhador r�stará o consolo �� rezar e pedir ao bandido que lhe poupe a" p
,

vida, pois a polícia jamais podera estar em todos os lugares aomesmo tempo, b
entregando a tão almejada proteção. O índice de criminalidade crescerá,
conforme se temverificado"nos países que optaram por essa insensatez. Vejo

',( .q

o Estatuto do Desarmamento como uma verdadeira falta de bom senso,
1 '[

completamente fora da realidade nacional, porque criado justamente num i 1

momento críti�o em que a escalada do crime assola o País e assusta o povo. ' rr

Na realidade, o ser humano sempre precisou usar armas, seja de fogo ou J �5

arma branca, para sua proteção, de sua família e de seu patrimônio. Por isso, -lb
o homem'de bem t�m o direito, sim, à legítima defesa própria e de terceiros.

no;
Assim é que, desde asmais antigas civilizações, o homem precisou de armas, .; .1
não só para defender-se de outro homem, ou de ataques externos, mas

, i' S
também para defender-se de animais, e para caçar, garantindo, assim, a sua

� ,

sobrevivência.
.

É uma idiotice pensar que as fábricas brasileiras deixarão de fabricar"
armas. Conrinuarão fabricando e vendendo para o exterior, e, o que é pior, .

retomarão ao Brasil por vias ilegais, sem o pagamento de impostos, e

continuarão nas mãos dos bandidos. Observa-se que o Estatuto do
Desarmamento (Lei n. 10.826; de 22-12-03) não proibiu a fabricação de:3.v1
armas, mas tão-somenteavenda,. _

Aos brasileiros honestos vaiomeu conselho: não abrammão do direito
n )

de possuir uma arma para a su!, defesa, de seus familiares e proteção do seu) }S
patrimônio, pois não é desarmando o trabalhador que reinará a paz nas ruas. :3 iq

Ao contrário, o bandido continuará armado, invadindo estabelecimentos -) (5
comerciais, propriedades rurais e residências, corno, aliás, já vem ocorrendo, '1 JS

e por certo ocorrerá com maior freqüência, com O cidadão desarmado.j S

'espalhando pãnicoentre a população ordeira. J ,Is
Pense muito bem, reflita omais que puder, pois a sua decisão, votando , �'l

pelo desarmamento, será irreversível. Você, seu filho, seu neto, enfim, seusI .

descendentes, jamais poderão adquirir uma arma para se defender.
' S

Tenho a consciência do dever cumprido, e nadamais oportuno invocar.
o pensamento do escritor francês ANATOLE FRANCE, por se amoldar.!fb
perfeitamente sobre a barbaridade que se está querendo impor ao brasileiro ' ):�

honesto e ordeiro: "SECINQÜENTAMILHÕESDE PESSOAS FAZEM! 11(,

UMA GRANDE BESTEIRA, NÃO SERÁ POR ISSO QUE ELA i O
DEIXARÁ DE SER UMA GRANDE BESTEIRA" (1844-1924). "ci

.; Eo bandido agradecerá o desarmamento,
, 'J

Rui Fortes, Desembargador doTribunal de Justiça de Santa Catarina
. .

}W

OS textos para esta coluna devem ter de 35 a 45 linhas, de corpo 12, fonte
Times New Roman, O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de fazer ) -:

o's cortes exigidos para adequar 05 textos ao espaço, bem como as')" J

correções ortográficas..e gramaticais necessárias.
� ���t

f '}(;
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... Resistência
Não vai ser fácil para a população de

I�oupava-açu livrar-se do histórico

dfsprezo da prefeitura de Joinville para

cpm a localidade, distante quase 60
, quilômetros da sede. O processo de
anexação, ou 'a Schroeder, ou a Jaraguá
do Sul, envolve um dós bens mais pre
ciosos do .planeta: a água. A região
concentra extraordinárias reservas, das

- quais a maior cidade do Estado vai pre-
� , ,

, qsar em futuro próximo. Como a sepa-
r ção do território depende também da
âmara de Vereadores daquela cidade,
ca clara a postura política a ser adotada.

TERÇA-FEIRA, 11 de outubro de 2005 POL

... Pois é
Relea�e da assessoria de imprensa
informa que o diretor de Saúde, Sérgio
Luiz Ferrazza, o diretor de Adminis
tração da Secretaria de Saúde, Jocélio
Voltolini, e o consultor Eni Voltolini, em,
andanças pelos postos da rede muni

cipal de saúde,constataram "satisfação"
-

das pessoas com o atendimento odon

tológico, o que não ocorre na demanda

por consultas de especialidades, que
alguns postos nem oferecem. E ace

nam com a possibilidade de agenda
mento de consultas.Ora, se não existem
especialistas, então, agendar � que?

... Demagogos
Dois vereadores de Blumenau
defendem que o salário (deles) seja de

apenas um mínimo, hoje R$ 300,00,
contra os atuais mais de R$ 5 mil.

Proposta fõi apresentada por Nagel
Marinho (PFL), comissérlo aposentado da
Polícia Civil e já 'no terceiro mandato, para
vigorar em 2009. Angelo Roncáglio
(PPS), segundo mandato e vivendo
exclusivamente' disso, quer que o

mínimo seja pago já a partir de ,

novembro desse ano. Se queriam espaço
na mídia, conseguiram. Na verdade,
ninguém crê que estejam falando sério.

Entre quinta-feira e domingo' a 17"

Schützenfest registrou público de 28.966

pessoas. Considerando-se as mais de sete

mil pessoas que entraram de graça, até que
'a' performance não foi ruim: Chama a

atenção a participação do público nas l ,;

disputas de tiro, quase 66 mil pess,oa�, não',
'�:';

incluído o tiro paralelo, o que reflete
,

,

interesse pelo esporte que, infelizmente,
- "

pelo custo, não está ao alcanée da maioria.
O total de chope- 19.527 copos de 40.0 ml- r1"

;

d� 1,48 por pessoa, o que não é muita coisa :-,',
em evento que tem nessa bebida o carro

chefe.
mosalcotêjomalcorrelodopovo.com.pr

... Turismo
Rivadávia Rassele, o Geraldo José, corrige
nota da coluna:' informa que assume a

diretoria de turismo no lugar de Nelson

Eischtd, que vai para função na Fundação
� . \

Cultural, e não no lugar de Loreno

Hagedorn, que, sequndo ele, pediu
remoção para outro setor. Dito isso, a
coluna mantém o escrito antes, Sai um
teórico ,e entra outro, prevalecendo a

conveniência política e não a experiência
necessária para a função nunca antes
exercida pelo novo titular, guindado ao

posto por conta de' remanejamentos
gerados pela reforma administrativa,

... Balanço

,,:\'

I NEGOCIAÇÃO

IAcordo deve por fim à açãode
(ecília Konell contra município

i
CA�OLlNA TOMASELLI

I
.... Se fechar,a
psicóloga conseguirá a

aposentadoria. Projeto
tramita na Câmara

: }ARAGUÁ DO SUL �Tramita na
Câmara de Vereadores projeto de
lei que autoriza a administração

I
, municipal a firmar acordo com a

psicóloga Cecília Konell (PMDB)
para por fim à açãomovida por elaI

contra o'município" Servidora

pública, ela foi afastada do cargo

d� professora de Educação Infantil
erii 1998 e move ação na segunda
vdra cível da Comarca de JaraguáI

dó Sul para ser reintegrada ao cargo
e ressarcida dos benefícios a que
tem direito.

! O procurador-jurídico do

��nicípió, Jurandyr Bertoldi, disse
que Cecília o procurou no início

dh ano para informar da

p4ssibilidade de firmar um acordo

j�rídico com omunicípio para ser

r�integrada ao cargo, diante da
morosidade da ação, que se

eitende hámais de seis anos. "Era
disse que não tinha interesse em

assumir cargo na Prefeitura, só se

.reintegrar e depois voltar a pedir o
,

afastamento, porque ela estaria
I

" I

encaminhando a aposentadoria",
disse o procurador, informando que
os anos em que esteve afastada -

de 1998 a 2005 - completariam o

tempo de serviço necessário para

que a psicóloga tivesse direito à

aposentadoria.
Apesar de admitir a

possibilidade de o município vir ?
ganhar o processo, J urandyr
considera o acordo "vantajoso" para
a administração, que; segundo ele,
não teria ônus algum com a

proposta apresentada por Cecília.
"O que nos fez ficar interessado em
fazer o acordo é que ela abririamão
de todas os salários e de�ais
benefícios a que teria direito e

arcaria com os valores que devem
ser repassados ao Issem (Instituto
de Seguridade dos Servidores

Municipais)". De acordo com o

procurador, levantamento realizado
pela administração apontou que,

,

caso vencer o processo, Cecília terá
direito a R$ 201.643,00, somados o
valor do salário atualizado' mais
benefícios.

Na opinião de Jurandyr, firmar
o acordo e, com isso, permitir que a

psicóloga consiga a aposentadoria
não é um favorecimehto político,
mas algo aque tem direito e o

'

"reconhecimento .pelós serviços
prestados". "Não temos ligação
política com ela (Cecília), até

(\
-...'Descentralização será tema

da campanha presidencial
- CORUPÁ- Ao participar do

encerramento da 4ª Bananenfest, o
governadorLuizHenrique daSilveira
(PMDB) adiantou que o mote da

campanhapresidencial de 2006- se o
partido lançar candidato à sucessão

dopetísta Luiz Inácio Lula daSilva- ,

Será a descentralização do governo,
nosmoldes implantados por ele em
janeiro de 2003. LHS, que tem

demonstradoprofunda irritação com
O tratamento dispensado porBrasília
ao seu governo, defende tal postura
por acreditar que, se deu certo em

âmbito estadual, como ele tem

anunciado em todos os atos públicos
que participa, certamente Omodelo

poderá seraplicadona esfera nacional.
O governador catarinense, em sua

postura reivindicatória por verbas

legalmente devidas ou prometidas a
'

SantaCatarina, tem tidosempre apoio
incondicional dosgovernadoresdoRio
Grande do Sul, Germano Rígono, e
do Paraná, Roberto Requião.

-

Os três são defensores intransi-

Assembléia Legislativa, com a qual
� j':

teriamaioria tranqüila navaração de .\-:

projetosde interessedoEstadqe,mais, ,.")
de olho naspromessasde��çãode '�J
verbas pelo novo governo que já se ;�)

desenhava diante do resultado das,J
umasnoprimeiro turno, ogovernador .b
projetou realizações de porte que lhe I r'

pudessem assegurar urria reeleição r;'�,
tranqüila. '

_

-;
Rompida a breve luademel com

,':l

a bancada petista e constatada a"
'J

desatenção da União para com o

Estado, ogovemadorreviusuapostura
pessoal e alinhou-se aos colegas

-

descontentes doParaná eRioGrande
do SuL Entretanto, candidatura
própria tendo a tese da descentraliza

çãocomoumdosprincipais argumen
tos de campanha ainda são assuntos
-longe de definições, até porquereinas �
mais impactantes- o valordo salário
mínimo, revisão dos benefícios pagos
pelo INSS, reforma tributáriae queda
dos juros, por exemplo- deverão
prevalecerno contextodos discursos.

porque vai se afastar assim que for

.

reintegrada, Ela e nenhum Konell
vão assumir cargo r;a'
administração, Não estamos

preocupados com quaisquer
comentários. Foi uma situação que
analisamos", declarou ..

'

Mulher .do ex-deputado Ivo
Konell (PMDB), que está cornos
direitos políticos cassados por oito
anos, desde 2002, Cecília já havia
sido afastada da secretaria de

Educação na gestão do prefeito
Durval VaseL Em 1997, ela foi

reintegrada ao cargo pelo então

'prefeitoGeraldoWerninghaus por
força de decisão judicial.Em 1998,
foi afastada pelo, mesmo prefeito.
Em abril do ano passado, a psicóloga
foi contratada pelo Detran para a

execução dos serviços de avaliação
psicológica doCiretran de Jaraguá
do SuL Nas eleiçõesmunicipais do
ano passado, foi candidata á vice

prefeita na coligação PMDB/PT.
Ontem, até o final da tarde,

Cecília Konell não foi localizada
peloCorreio do Povo.

gentes, até omomento, de candida- (Celso Machado)
turaprópria doPMDB à presidência
daRepúblicae,mais, dodesembarque

,
imediato de peemedebistas liderados

I pelo senadorJoséS�ey, de todos os
postos que ocupam atualmente no

governo federal, LHS, nas eleições
presidenciais de 2002 em segundo
turno, apoiou a chapa Lula!Alencar,
emdetrimehto das candidaturas do
tucano José Serra, hoje prefeito de

,

São Paulo, e dá então deputada
federal Rita Camata, do PMDB.
Seduzido pelá possibilidade de um

bomrelacionamento com ábancada
petista eleita 'à época para a LHS: críticas ao governo federal �

Jurandyr Bertoldi descarta privilégio político com acordo

I '

,

(parlito cobra orçamento mais elástico para contemplar salário.
I BRASÍLIA - O deputado Carlito

Merss (PT) "relator do Projeto de Lei
dçamehtária 2006, deverá solicitar
adGoverno uma revisão das receitas
p�evistas para q próximo ano. A

expectativa é de que a reestimativa

acréscente recursos aoOrçamento,
aHrindo folgapara o cumprimento de
al�masmetas importantes, como o
reajuste do salário mínimo e o'

aJm�nto dos investimentos públicos,
:

-

Merss explicou que o projeto foi
elaborado combase em indicadores
e�onômico� de julho e precisa ser

a�alizado. Por trás desse pedido está
o tecente anúncio deque a economia ,

brasileira cresceu 3,4% no segundo
trimestre desteano em comparaçãoI

com igual período de 2ô04, número
superior ao esperado.Oreflexo desse
crescimento pode chegar a 2006,
elevando a arrecadação tributária. "O
crescimento doPIB (Produto Interno
Bruto) daráespaço pará a negociação
d� demandas que com certezavirão",

disseMerss. um reajuste da tabela do Imposto de Salário mínimo
O pedido de reestimativa deve Renda, que somente no Governo O parecer preliminar também

constardoparecerpreliminarqueele Lula acumula uma defasagem de deve manter o reajuste do salário
vai apresentar àComissão Mista de 12%.Mesmo sem falarempercentuais -,

mínimo de 7,07%, que ficaria emR$ ,

Orçamento hoje. Com a
.:.. "isso ficará para a negociação -

321,21. Mas o próprio Merss

apresentação, abre-se umprazo, até o ,política" -disse, o relator entende que reconhece que esse número é

dia 18, para que-deputados e' é hora de o Congresso aprovar um 'provisório, pois o Congresso pode
senadores enviem emendas ao texto, benefício em favor da classe média. aprovar um valor maior, desde que
ParaMerss, o relatório é o inicio, de

,

No ano haja indicação de onde sairão os

fato, da discussão em' torno d� passado,atabeladOIRteveum recursos.' "Tenho procurado
Orçamento 2006. "O jogo começa: reajuste de 10%,avalerapartirdeste trabalhar para não criar uma falsa

agora", afirmou. ano, após uma intensanegociação no expectativa. Não vou inflar�eceita",Congresso.
.

avisou.
O dinheiro para o reajuste da Sobre o reajuste do salário dos

tabela viria do aumento de servidorespúblicos, orelatordísse que
arrecadação jáprevistopeloGoverno. há possibilidade de um reajuste
Na proposta encaminhada ao médio de 29% para todas as

Congresso, o governo prevê que a categorias.Os valores, porém, seriam
receita 'tributária deve ficar em. diferenciados. "Sou contra um
16,25% do PIB. Como a Lei de -

reajuste linear", disse Merss, Esse
Diretrizes Orçamentárias (tOO) número é omesmo já divulgado'pelo'
determina que o teto de arrecadação ministro do Planejamento, Paulo
deve ficarem 16%, o excesso poderia Bernardo.OOrçamento já destina
ser usado, entre outras coisas, para o R$ 1,5 bilhão para aumento, do
reajuste da tabela do IR. funcionalismo público.

Imposto de Renda
O parecer vai confirmar os

indicadores macroeconômicos que
constam do projeto enviado pelo
Executivo - como o crescimento de
4,5% da economia em 2006 - e

sinalizarpara algumas pendências da
proposta enviada pelo Executivo. O
texto não conterá números, como
salientou o relator, mas vaidirecionar
os debates.

Merss, porexemplo, querdiscutir

RAPHAEl GÜNTHER

Julio' Carcia assume' gov�rno
FWRIANÓPOIlS-Opresidente da

Assembléia, Legislativa, deputado
Julio Garcia (PFL), assume hoje o

comando doEstado, após transmitir
seu cargo aoprimeiro vice-presidente,
deputado Herneus de' Nadal
(PMDB). Ele ficará à frente do
Executivo por dez dias, período em
que o governador LuizHenrique da
Silveira realizará viagem a China e

AÍemanhaemmissãogovernamental
e o vice-governador, EduardoPinho
Moreira, estará em ferias'.
Entre as atividades como chefe do
Executivo estadual, Julio Garcia
deverá enviar ao Legislativo um

projeto de lei que destinará 1% dos
recursos do Fundo Social para as

APAEs (Associações de Pais e

Amigos dosExcepcionais) .jáà frente
daMesa daAssembléia, Herneus de
Nadal informou que irá dar
continuidade ao "trabalho realizador
e harmônico" do atual presidente.

SegundoHerneus, a iniciativade
I 1":5

>

transmitiro comandodoEstado a um
parlamentar é umabomenagemqàe

.

oExecutivo faznão somenrena fiirra
'

de seu presidente, mas em relação a .

todos os 40deputados. "OLegislativo
tem uma ação independente dos •

demais poderes,mas é imprescindível
que se atue com harmonia em,',
relação a eles, como forma de
alcançar um bom resultado para ,

SantaCatarina", dizNadal,
A transmissão de cargos ocorrerá

no Plenário daAssembléia, a partir
das 10h30min. Primeiramente, o
deputado Julio Garcia passaráo
comando do Legislativa a Herneus
deNadal, para em seguida receber o
comando do Estado do governador
LuizHenrique.Nesta legislatura, esta
é a segunda vez que o présidente do
Legislativo assume a administração
estadual. Em 23 janeiro de 2004, o
então presidenteVolneiMorastoni
exerceu o governo pelo período de
13 dias.
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CORREIO ECONÔMICO
Números

\ o superávit dá balança comerciá I acumulado neste ano já superou

I
o resultado alcançado durante os 12 meses de 2004; batendo seu

terceiro recorde anual cons,ecutivo. O saldo positivo entre

;, exportações e importações alcançou US$ 33,746 bilhões neste ano
"

até a primeira semana de outubro, contra US$, 33,664 bilhões de
J

todo o ano de 2004. Trata-se de um crescimento de 32,9% sobre o
"
saldo do mesmo período do ano passado. Essedesempenho ocorre

,:;,
mesmo com uma cotação do dólar em torno R$ 2,30 -ern tese, isso

':S reduziria a competitividade dos produtos brasileiros. No entanto,

',' n-ão é o que tem sido verificado. As vendas ao exterior neste ano já
ir chegam a US$ 89,546 bilhões, um crescimento de 26,4o/q na
v :

comparação com o mesmo período do ano passado. As importações
, crescem a um ritmo de 22,7% e já cheqam a US$ 5'5,8 bilhões.

,;' Metas
"1'

o recorde anual foi alcançado
G
com a ajuda do resultado da

p' primeira semana de outubro

(entre os dias 1 e 9). Neste
período, o superávit

f,; comercial foi de US$ 1,075
,S bilhão. As exportações na

,. última semana somaram US$
I'� 2,826 bilhões e as

1, importações, US$ 1,751
(l' bilhão.O Ministério do

Desenvolvimento reviu suas

metas e espera exportar
is: neste ano US$ 117 bilhões -

,: foi a segunda revisão para
cima neste ano.

fr

Redução
A decisão americana é
bastante positiva para países
em desenvolvimento como

o Brasil, que cobram das

nações mais desenvolvidas
a redução dos incentivos
concedidos aos agricultores.
Muitos desses subsídios já
foram considerados ilegais
pela OMC como no caso do

algodão e do açúcar.Os
Estados Unidos estão
dispostos à assumir parte da

dor'; afirmou o secretário de
Comércio dos EUA, Rob
Portman.

Subsídios
2' Os Estados Unidos,
�, anunciaram uma proposta de,

corte de 60% nos subsídios a

seus produtores agrícolas
como forma de destravar as

negociações para uma maior

abertura do comércio
intemadonal, A proposta só'
será levada 'adiante se Japão
e países da' União Européia
concordarem em também

,

reduzir seus subsídios em

certa de 80%.

Previsão
A UE já aceita reduzir
subsídios de produtos como
trigo, laticínios e arroz em

até 65%. O comissário de
comércio do bloco, Peter
Mandelson, afirmou que a

Europa vai fazer "mais" que
os EUA."A Europa está

pronta e disposta'; afirmou.A
proposta dos EUA prevê

"
reduzir totalmente os

subsídios até 2023.
.,'

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

• CotaçãoU$$ Comprà VE!nda
Comercial 2,237 2,239 T

Paralelo 2,427 2,510 •

Turismo 2,190 2,360 T

• Cotação Euro Comprá Ve_nda

2,696 2,699 T

·CUB R$: 863,75 (outubro)

·Indices Pontos Oscilação,

Bovespa 30.277 1,02% .&.

Dow Jorres , 10.238 0;52% T

Nasdaq 2.078 0,55% 'T

• Poupança (%) 0,7482
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PARA OS PEQUENOS

Dia das Crianças aumenta
, '

vendas do comércio local
MARIA HELENA DE MORAES CESAR JUNKES

V1

� Preços e produtos
variados facilitam a

compra e garantem
o presente certo

JARAGUÁ DQ SUL - Desde
sábado o comércio da cidade
tem dado mostras de que está

em boa fase em função do Dia
das Crianças. Os donos delojas
de brinquedos do centro estão

satisfeitos ,e esperam vender
ainda mais hoje, véspera do
feriado e do dia dedicado aos

pequenos. Brinquedos de todos
os tipos e para todos o's gostos
podem ser encontrados por

preços os mais variados possíveis.
"Os preços variam muito. Temos
do mais barato ao mais caro",
resume a proprietária de uma das
mais antigas lojas de brinquedos
da cidade, em funcionamento
desde 1984, Eunice Savi.

Na avaliação dos donos de

lojas, as vendas sempre são boas
nesta época do'ano. "Os pais não
deixam de comprar um presen
tinho para os, filhos, nem que,

seja uma coisa simples, de pouco
valor. O que importa é a inten
ção e quando a criança éainda
muito pequena, não exige",
analisa Eunice. Mas para aqueles
que já 'sabem o que querem, as

lojas estão oferecendo uma

, ínfinidade de tipo de brinquedos.
Para os meninos a grande pedida
é a pista de rally da HotWeells,
que está sendo vendida a R$
79,,00. Para as meninas, bone�as
Barbie, Polly e Hello Kitty. Os
preços variam de acord� com os

acessórios. A boneca Polly pode
custar R$ 14,00 (sem acessórios)
ou chegar a R$ 149,00.

,

A vendedora Dora Rumph
cita ainda a procura pelos
tradicionais "Iegos" que são

peças de montar que podem ser

transformadas em robôs ou'

insetos, chamados "Bionicle" ou
os play statiori, que também

estão sendo bem procurados pelo
público infantil. As meninas têm
a opção pelas bonecas de 1 metro

Muitos pais deixam a decisão para os filhos que desde pequenos já sabem escolher os presentes

de altura, que andam e sentam

por R$ 109,99.
Ontem, o metalúrgico Louri

val Tomaselli, 36 anos, comprou

)

presente para o filho Patrick, de
oito anos e a pequena Patrícia,
de dois anos, vai ganhar umar j

boneco; "Tira Chupeta".

para o filho Gabriel, de cinco

anos, uma pista de rally, O casal
Ivan il e Paulo Bombassaro
também escolheu o mesmo

I

- Verifique se o objeto escolhido é adequado para a idade da criança, pois muitos brinquedos�
possuem partes móveis que se ingeridos, podem causar perfurações. Outros brinquedos apresentaml
riscos de acidentes, como perfurações, choques elétricos, intoxicações etc.
- Sempre que possível, dar preferência aos brinquedos educativos, aos que desenvolvem as)
capacidades físicas e intelectuais das crianças.

'

,

"

- Na hora da compra, verificar se o brinquedo escolhido está dentro das normas de segurança [

especificadas pela legislação brasileira, como rótulo em lí,nguá, nacional, indicação de faixa etárta.I
eventual composição, advertência de riscos, modo dé utilização, prazo de validade, garantia erc..

Outra dica importante é a averiguação do selo do INMETRO, que garante que o produto foi.,
efetivamente, testado para a circulação no mercado nacional.

- Após a compra, se po ssfvel. brinque juntamente com a criança. Além de fortalecer os laços':
afetivos, é uma boa oportunidade de acompanhar se o produto pode oferecer algum tipo de riscol

,) -
"

'"

AQrindo.espaço para a educação
A prefeitura de Guaramirsn acaba de concluir a reforma e ampliação

,

das escolas Germano Laffin, Timbiras, Atilano ,Kruger e laro Hansh, Além
,

", \

das obras físicas, as escolas do município estão sendo equipadás com

aparelhos áudio-visuais para auxiliar no processo de aprendizagem por

meio da tecnologia.

ADMINISTRAÇÃO 2005 • 2008

GUARAMIRIM
,

o trabalho faz a diferença
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Estud'antes se mànifestam
contra decisão da reitoria

MARIA HELENA DE MORAES

.

� Inadimplentes
t�uerem renegociar
[71ensalidades e

�foltar para as aulas
,

f.,,<

�N }ARAGUÁ DO SUL - Munidos

�de faixas e vestindo camisetas com
.

�bs dizeres "Queremos Estudar -

, �uem vai nos impedir?" um grupo,
.' ,

[de alunos da Unerj protestou
, ontra a decisão da reitoria, que
:lão aceitou renegociar a dívida
�àos alunos com mensalidades
ít:J
�atrasadas e que por isso perderam
��§ prazo da matrícula. De acordo,'

':�om o presidente do DCE

.,JDiretório Central " dos

tJstudantes), HeberSilva, cerca de
.: 230 alunos, dos mais diferentes
L '

�,�ursos, estão nesta condição, ou
'

�,seja, correm o risco de perderam
Ktodo o segundo seme,stre de 2005

, i e somente podem retomar quando
tOquitarem as dívidas com a Unerj.�.
'o) O estudante do Curso de

CESAR_JUNKES

Estudantes de vários cursos paralisaram as aulas ontem à noite, Eles querem renogociar mensalidadesi Direito Mário Prieto, que está na
quinta fase do curso, informou que

,o caso está na Justiça e que todos

:;'esperam uma resposta positiva
) 'dentro de pouco tempo, Os alunos
1- 'que entraram na Justiça 'com

processos individuais já çonsegui
ram voltar às aulas através de

I' Íiminar: "Cada aluno é um caso
I ----__--------------------------

diferente, mas no geral, todos os

que estão com mensalidade
atrasada nã� -puderam fazer a
matricula para o segundo
semestre", resume Prieto, que
lamenta ainda o comportamento
de um professor, que recente

mente constrangeu 0$ alunos

Municípios debatem destino
do: Bairro Itoupava-açú

}OINVILLE - A câmara de
vereadores de [oinville iniciouontem
o 'debate para definir para qual
município deslocar o bairro de

Itoupava-açú. O objetivo 'é buscar
uma solução que atenda melhor as
condições de vida da comunid�de
do local, já que, [oinville é o

município que mais se distancia da

região, sendo Schroeder a localidade
mais próxima, e depois a de Jaraguá
do SuL Três propostas foram

'previamente abordadas pelo
presidente da Câmara de [oinvílle, ,

Darci de Matos (PFL): a anexação
ao município de'Schroeder ou de'

_ [araguá do Sul, um convênio, ou
ainda permuta.

Pela análise exposta pelo técnico
jurídico da Câmara de [oínvílle,
MauricioRosskamp, baseado em lei

, complementar estadual, se a

população do Itoupava-açú
corresponder a mais de 10% do

,

município que se pretende anexar

há necessidade de um plebiscito. Se
o valor for, inferior a 10% são

necessários três requisitos: abaixo
assinado, laudo territorial e uma lei
municipal'com manifestações 'dos

,

prefeitos envolvidos.O presidente da
Câmara de Vereadores de

Schroeder, Rudibert Ta�k, revelou
os limites da localidade; expôs alguns
itens básicos como a quilometragem,
dobairro, número de moradores que
chega a quase .mil e ainda
acrescentou: "social, histórica e

economicamente, tem mais haver
.

�n, Schroeder". Para o presidente

• O tema foi debatido

ontem na câmara de
veradores de Joinville. Três

propostas foram

apresentadas.

• Os moradores dizem que

quando precisam do
serviço público têm que
recorrer a Schroeder ou

Jaraguá.

da Associação de Moradores do

Itoupava-açú, hánecessidade dessa
conquista. "Nós viemos pedir aos
vereadores de [oinville para tomar

providências para o bairro". Os
vereadores de Joinville se

solidarizaram com esta questão, pois
sabem quemuitasdas exigências da
comunidade não são atendidas pelo
fator da distância que é .de

aproximadamente 35 km. Agora, o
primeiro passo é esclarecer a

comunidade do Itoupava-açú, na
reunião doPlanoDiretor deJoinville,
quais as possibilidades de alteração
daquela região. Outra abordagem,
.é realizar uma reunião com os

moradores para definir saber a qual
município éles têm intenção de

pertencer, constituindo uma

comissão que estudará o assunto, Por
último, levar todas as iníormaçôes ao
conhecimento da Comissão de
Justiça da Assembléia Legislativa
para fortalecera busca de solução
para este assunto.

devedores em plena saia de aula. ,

A estudante da última fase do
curso de Marketing, Rochelc
Vehrmeister, 21 'anos, deve ser

formar no final de ano, mas, diante
das circunstâncias, não sabe mais
o que vai acontecer. Ela ficou
devendo a mensalidade de

fevereiro. "Quando vim fazer 11

matrícula para o segundo semestre, .

não pude por causa da dívida.

Paguei, mas aí o prazo damatrícula
jáhavia expirado e não aceitaram '

minha matrícula. Não sei mais o

que posso fazer", lamentou a

estudante.

Comitiva de Jaraguá do 'Sul

parte para missão na Itália

)ARAGUÁ DO SUL Para
consolidar aindamais a cidade como

agente ativo do processo de
desenvolvimento intetnacional, urna
comitiva partiu ontem para a Itáli�
comdois objetivos distintos: aentrega
de carta de intenções para cidades
irmãs com Trento, culmina�do 'em
umamissão vinda da Itália no início
do ano que vem. E a verificação do
setor da construção civil, suas

potencialidades, oportunidades, e

aproximação dos canais de

informação daquele país pelo
convênio das entidades de classes
como aACIJS-APEVl.

Faiem parte da comitiva,
,

o

presidente da câmarade vereadores,
Ronaldo Raulino, o secretário de
planejamento, Afonso PiazeraNeto,
Alessandro Machado e Ariane
Correa (Núcleo daConstruçãoCivil!
Hexagonal) e Alex Becker, Diretor
deNegócios daCambra (Câmara de
Negócios Interna-cionais) .Segundo

Becket;um dos objetivos do grupo é
'

fortalecer a cooperação internacional
objetivando a integração e o apoio a

projetos de pesquisa e desenvol
vimento científico e tecnológico.

Em julho deste ano, aprefeitura
promoveu uma missão à Itália para
estreitar o relacionamento de

algumas empresas da região de
Trento na Itália com a administração
municipal. Ainda no mês de
setembro houve a instalação de uma
empresa italiana na cidade, e parte
da produção será realizada com apoio
de três empresas jaraguaenses do setor
metal-mecânico, visando os

mercados do Brasil eChile. Existem
aindamais duas empresas italianas
com interesse em investir aqui, Q que
deve ocorrer durante o próximo ano,
principalmente pelos diversos
interesses comuns que existem entre

as duas regiões.
'

A comitiva deve retomarno dia
21 de outubro para [araguá do Sul.

Comitiva partiu ontem e deve retornar no próximo dia 21

o

.Governador amplia vigência da
LicençaAmbiental de Operação i

.,
' I

FLORIANÓPOLIS - A indústria questõ�s levantadas pela FIESC, q
secretário da Fazenda, Mai
Bornholdt, apresentou aq
governador, durante a reunião)
proposta de decreto que revoga até
o começo' do. próximo ano �
limitação ao .aproveitamento dq
crédito presumido. "Em quinze di�
pretendemos apresentar uma

, I

proposta para a questão a partir dé
2006", disse, acrescentando que n4
mesmo intervalo de tempo deverá
ser definido o encaminhament�
para a tributação do trigo, já que �
FIESC pediu isenção do ICMS pará
este produto e para e produtos

1 'I' I
popu ates que o uti izam cqm<p
matéria-prima.

Para o algodão, a FiESC reivinl
dicou a suspensão da exigência d�
governo do Estado de que as e�pre�
sas estornem o crédito gerado sobrf
a compra o insumo nos estados d<p
MatoGrosso eMatoGrosso do Su1

, I

em função de benefício concedido
, I

pelos governos daqueles estados aos
seus produtores rurais. OExecutivb
estadual se comprometeu a avaliar
os efeitos que amedida pro�ocarir

,

na arrecadação e negociar ump'
alternativa em quinze dias. AindaI
na área tributária será estudada a

possibilidade de oferecer incentivds
para aexportaçãopormeio dosportes
catarinenses. . ,i

Outra proposição feita pela
FIESC que o governo do Estado*
comprometeu a atender foi a d�
reabertura do prazo para opção de

, ". - 1

amortização do Prodec 98 e o apoib
para a aprovação do projeto de lJi
que institui o Código de Direitos!e
Deveres do Contribuinte' nb
Assembléia Legislativa.

catarinense obteve do governo do
Estado o compromisso para 'a

,

solução de uma série de problemas
que afetam a cornpetitivídade das
empresas de Santa Catarina,
durante reunião realizada na sede
da Federação das Indústrias

(FIESC) ontem. O governador Luiz
Henrique da Silveira atendeu

solicitação da entidade e assinou

decreto ampliando o prazo de

vigência das Licenças Ambientais
de Operação (LAO) das empresas
de um para até quatro anos. O

Executivo também se

comprometeu a apresentar, em

quinze dias, propostas para solução
de dificuldades competitivas
provocadas por questões tributárias
que afetam setores que usam

chapas de aço, trigo e algodão. '

O encontro, um "superdespacho''
que reuniu empresários, secretários
de Estado e diretores de órgãos e

empresas públicas, foi uma resposta
ao, recente encontro' entre o

governador e o presidente do
Sistema FIESC, Alcantaro Corrêa.
Hoje Silveira propôs a realizaçãode
uma nova reunião, no mesmo

formato, noinício de dezembro para
avaliar os resultados das soluções
encaminhadas. "Teremos muitos

encont�;s como este realizado na
casa da indústria. O importante foi
o encaminhamento prático dado a

uma série de questões", disse
Corrêa. "Só avançamos quando
temos essa interação com a iniciativa

privada", disse, o governador.
'Com relação à tributação das

chapas de aço compradas pelas
indústrias catarinenses, uma das

Comunicado
UMBERTO BORCHARDT comunica que requereu à Fundação do Meio
Ambiente - FATMA, Licenciamento Ambiental (LAP. LAI. LAO), para a

atividade de Supressão deVegetação (Corte Seletivo), com localização
no município de Jaraguá do Sul, Rodovia SC416, Rio Cerro II.
O prazo de impugnação junto à FATMA é de 20(vinte) dias corridos a

partir da data desta publicação e o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental.

os

Venha se divertir com o Vox 3

Hoje.l1J
na 17a &�ü�tuf�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.

I � I PA'NORAMA

Sevidores da' segurança ganham
reajuste salarial de 20% e abono

DA REDAÇÃO. O governador:
do Estado, Luiz Henrique da

Silveira, anunciou hoje a

conf.�ssão de 20% de reajuste
salafial a todos o� a�entes d� áre�
de �egurança Pública que inclui

poli�iais civis emilitares, bombeiros
milrtares, agentes prisionais e

mo�itores dós centros de

ate�dimento ao adolescente
infr�tor. '

b reajuste será pago em quatro"

par�elas" de 5% cada uma, a partir
de�vembro. O abono passará de
R$ �50 paraR$ 290.

:Todos os servidores Secretaria,
exceto delegados de polícia e

ofiqiais da Políti�Militar, também
receberão uni abono de R$ 40. Já
os �ervidores administrativos
rec�berão abono de R$ 250 e mais'
os iO% de reajuste.

;;.: Este aumento salarial será,
senÍl dúvida, um motivador para
quJ possamos reduzir ainda mais'

as estatísticas criminais - disse o

secretário de Segurança Pública e

Defesa do Cidadão, Ronaldo
Benedet.

De acordá com a avaliação
, técnica feita pelos servidores das
secretarias da Fazenda e

Administração, o impacto na folha
de pagamento dos servidores

públicos será de R$ 8,7 milhões.
Com o reajuste, o saláriomédio de
um policial civil oumilitar da base
ficará em torno de R$ .2 mil.

• O reajuste de 20% será
,

pago em quatro parcelas
de 5% cada uma, a partir de
novembro deste ano.

·De acordo com avaliação
técnica, o impacto na folha
de pagamento será de R$'
8,7 milhões.

!
I

"

Falecimentos
,
,

Fáleceu às 21 :30h do dia08/10,0 senhorAdilson AntônioVaz dos
Santos, com idade de 29 alias.O velório foi realizado na Igreja Nossa

S�nhora do Caravagio e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

F�leceu às 11:00h do dia 01/:10, o senhor Clodovel Rovaris, com'
idade de 45 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuáriada Vila
Lénzí e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

FéÍleceu às 05:50h do dia 10/1 O,a senhora Herta Méier Hofmann,

cJJl1 idade de 86 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Cdsto Salvador e o sepultamento no cemitério Rio da Luz I.

F�eceu às 02:00h do dia 09/1 0,0 senhorHugo Kruger, com idade

d�81 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
n�lcemitério Benjamin Constant.

,

" '

'

Fãleceu às 11:00h do dia 09/1 O,a senhora MariaWinsnieski,com
idade de 77 anos.O velório foi realizado na Igreja Evangélica da Barra

eío sepultamento no cemitério da Barra doRio Cerro. -

Fpleceu às 16:15h do dia 09/10,a senhoraJraci Quaefl'as da Silva,
cpm idade de 66 anos. O velório (oi realizado na Igreja Assembléia
de Deus e o sepultamento no cemitérioMunicipal de Guarami'rim..

,
r

Amiqo da

I�formação:
:�:

.

r:

,

.4i
LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CLINICAS LTOA.

371 0882

Semana da Criança no Marista
('ii
� J

,

A Semana da Criança no Coléqio Marista São Luís foi recheada de

�tividades especiais e bastante significativas para as crianças.Fez parte
qa; programação lanches coletivos, brincadeiras no parque, dia da

I:rícicleta, ida ao Teatro, jogos recreativos, circuito de brincadeiras e a já,
t;radicional Noite do Soninho, não esquecendo das reflexões realizadas
ém 'sala sobre o que é ser criança, seus direitos e deveres e a Campanha
90 Brinquedo que iniciou no dia 03 de outubro e se estende até o final
do mês, quando os alunos das 3as e' 4as séries que pàrticipam do Pré
EDA (Movimento Juvenil), farão a entrega dos brinquedos a uma

tomunidade de JaragUá do Sul.

�em o mal tempo dos últimos dias impediu que a Semana fosse

r;narcada por momentos de muita inteqraçãc, convivência e diversão,
somente foram transferidas algumas atividades para que pudessem
�er curtidas com mais tranqüilidade.
�o Marista, .o brincar é valorizado como uma ação que possibilita à

��iança a oportunidade de interagir com o outro, vlvenciando emoções
� contribuindo no seu desenvolvimento físico, afetivo, social e .rnoral.
",j
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Final de semana teve vítima

Eus BINI

� Motociclista
morreu na se 413 e

rapaz perdeu o braço
em acidente na 416

GUARÁMnuM/JARAGUÁ DO SUL/
CORUPÁ:"Um acidente no km 45,5
da SC 413, entre Guaramirim e

Massaranduba, resultou namorte de
AdilsonAntônioVazdosSantos, 29
anos, qVe conduzia a moto Honda

placaMCB-2646, de Jaraguá do Sul
no fim de semana. De acordo com

informações da Polícia Rodoviária

Estadual, omotociclista, quemorreu

na hora, bateu de frente' com uma

caminhonete Silverado placa MIl-I

0009, de Jaraguá do Sul. Oijovem
Jonata Alberto Pivan, 20 anos, que
estava na carona damoto, continua
internado no hospital São José, mas
nãocorre risco demorte.Omotorista
da caminhonete (nome não divul-

,

gado) sofreu apenas ferimentos leves.
:No domingo, 9, por volta das

15h45, outro acidente de moto foi
/

registrado no km ,22 dá SC 416
(rodovia Wolfgang Weege). A,
principal vítima foi o motoqueiro
GílmardeJesusDuarte, 25 anos, que
conduzia a moto CG Titan placa
MCX 8885, de [araguá do Sul. Ele
está internadonaun dohospitalSão

, José e teve que amputar o braço

esquerdo. Segundo informações da
Polícia Rodoviária Estadual, o

acidente envolveuoutros trêsveículos
- Ummicro-ônibus, um fusca e um

Veçtra, mas o único ferido com

gravidade foi Gilmar DU9�te. Os
laudos técnicos sobre as causas dos
acidentes ainda não foram
concluídos pelaPolícia.

Furtos
No sábado, 8, foi furtado o Fiat

Uno placa LYJ�6778, de Canoinhas.
O carro, ano 1992, cor bege, estava
estacionado em frente à residência
doproprietário, na ruaAfonso Bartel,
bairro Baependi, desde as 22h do dia

anterior, mas o furto só foi percebido
na manhã de sábado. Em Corupá,

foi furtada umamoto Yamaha YBR :; ,

125K,corpreta,ano2005,placaMDL G
2706, de São Bento do Sul. O '

""'i'
, proprietário da moto (nome não' i ,

divulgado), contou à Polícia que
deixou o veículo estacionado com a

chave na ignição, namaPadreGabriel o' j
Lux,bairroAnoBom.Quandovoltou, :)11

horas depois, amotonão estavamais, {'I
no local. Até agora os veículos não ;[. r

foram localizados, ;'

Ainda no sábado, por volta das F!

14h, a PolíciaMílitarfoi informada IG

sobre um furto a residência, na rua (ié,

ElisabethVieira, bairroChicodePaulo. L'\
\ r

A casa teve a porta dos fundos li ..

arrombada. Foram levados aparelhos ,,; ,

de DyD e Vídeo Cassete e alguns; i\
objetos pessoais. ,2:,

Museus promovem expos�ções dedicadas'ao Dia .das Crianças

Não gostou
Zezé tem ligado para a presidência da Rede TV! pedindo
para quetirem do ar "Um Filho e 1/2 de Francisco'; sátira
do "Pânico" ao filme "Dois Filhos de Francisco'; que conta a

'história de Zezé Di Camargo e Lucíano. Mas a Rede TV!

não está disposta a atender o pedido dele.

}ARAGUÃ DO SUL

"Brinquedos e brincadeiras:
Histórias de infâncias do século
XX" e "Mitos e Lendas - O

catálogo do Imaginário" são os

temas das exposições nos Museus
M�lwee e Weg, respectivamente.
Na exposição sobre Mitos e lendas
o visitante vai poder conferir as
histórias e os personagens que
constr�íram a nossa cultura,
como o Uirapuru, as sereias

Kianda e Kiximbi, o Muiraquitã
e até o Saci-Pererê. Já na

exposição 'sobre as brincadeiras
do século passado os visitantes do
Parque Malwee poderão ver as

bonecas; peões, camnhos e

CORREIO TV

ou motivo das narrativas repe- .h
tidas e transmitidas através dos ,;{
tempos, de geração a geração. Já Ft

os mitos são, ao mesmo tempo, J;

arcaicos e contemporâneos: \'J

'tecem a verdade int�rna de ,,;
cada povo e convivem com

outros mitos inventados pelas, ':
mídias. A partir de nossas )(';

experiências e necessidades ,:,

perante a família, a cultura e a :

sociedade, as histórias são+.
constantemente ·atualizadas e:])
reinventadas. Mitos africanos",
europeus e americanos'B
constroem o Brasil, contando ';�
nossas tradições e maneiras de�
viver e interpretar o mundo. ��

,

�
��--------------------------------------�------------------�------.�
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�
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bambolês que fizeram parte da
infância de muitas crianças.

Com o objetivo de apresentar
um pouco da diversidade social
e cultural representadas através
dos 'brinquedos e das'brinca

deiras, o Museu Parque Malwee
Wolfgarig Weege estará promo
vendo uma exposição em que
será possível conhecer alguns
brinquedos que fizeram parte da
infância de crianças desde os

anos 10 até os anos 80 dó século
XX e também algumas brinca
deiras conhecidas por crianças da
região podendo-se inclusive
interagir com as brincadeiras na
prática. A exposição apresenta

novamente um pouco do acervo

particular da sra. Ellen W.
Vollmer que conta, por exemplo,
com um carrinho de boneca dos
anos 30, um cavalinho de
madeira de 1907, um joguinho
de cozinha de madeira, teddys,
entre outros.

Mitos e Lendas
Organiaada pelo Sesc a

exposição explica que as lendas
falam sobre, acontecimentos
misteriosos ou sobrenaturais de
forma poética, misturando fatos

reais e históricos com aconteci

mentos fantasiosos. Nas lendas,
o mito se apresenta como tema

, JSenora'

si

'"

Gimenez e a Buena Fortuna.

Susana Vieira passou o fim de semana em Buenos Aires por conta do
sucesso de "Senhora do destino" lá. Ela deu entrevistas a Suzana

Casamento
, "

Segundo a imprensa americana, o casamento da cantora Britney
Spears está passando por uma séria crise. Até mesmo 0S pais da artista

acreditavam que, corri o nascimento de Sean Preston, Spears e o

marido Kevin Federline voltariam a se entender.Mas, tudo indica que
o casal continua discutindo a relação.A revista tite & 5ty/e
Week&,publicou que a suposta depressão pós-parto de Britney não

tem ajudado muito, e o ex-bailarino prefere sair para curtir as baladas
com amigos, deixando a mulher sozinha.Vale lembrar que, quando
,Kevin e Britney começaram a sair, ele abandonou ?I mulher, a atriz Shar

Jackson, que estava qrávida do seu segundo. filho. ,

'

Livre e solto
Quando alguém pergunta a Dado Dolabella se ele está

namorando, o bonitão responde: "Eu sou de nlnquérn.Eu
sou de todo mundo':

Trio elétrico
Deborah Secco está descartando convites para o Carnaval.
Ela quer ficar com Falcão em Salvador.

Cabeleira
Deborah Secco não fará mais o longa "Muito gelo e dois
dedos d'água': Além de um problema de agenda, ela tem,
um contrato com a L'Oréal que a impede de cortar o

cabelo como a personagem exige.

Coroado
A carreira jnternacional de Rodrigo Santoro promete dar um salto com

�
seu próximo papel. O ator irá
viver o imperador persa Xerxes

no longa-metragem baseado
na história em quadrinhos
"300'; de Frank Miller, o
mesmo autor de "Sin City':
Santoro - que estreou em

Hollywood no filme "As

panteras" e teve seu último

papel em "Simplesmente
amor" - deverá entrar em

estúdio somente no ano que
vem.

"Se vier a rodar esse filme, só
devo fazê-lo em janeiro';
declarou o ator em matéria do

jornal "O Globo.Conflrrnado
no papel, Rodrigo será o

antagonista da história que
terá Gerard Butler, na pele do
herói Leônidas.

Escovão
,
A Record tem um projeto engavetado de Um talk show

para Roberto Justus, em 2006. A idéia foi sugerida por um

diretor, mas nada ainda foi decidido.

Bolo
Luciana Gimenez não perdoa Gilberto Gil. A pedido de
Flora Gil, muther do cantor, Lucianá arrumou convites para
o casalir ao show dos Rolling Stones em troca de Gil dar
entrevista a ela no "Superpop': Masisso nunca aconteceu ...

Chato, né?

Às claras
E, por falar, em Record, os bispos mandaram tirar as

persianas das produções para .poderem fiscalizar o que
está acontecendo lá dentro. -

redacao@jormilcorreiodopovo.c0m.br

\ .
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17a SCHÜTZENFEST

Mais de 4 mil pessoas assistiram ao desfile

o tradicional desfile das Sociedades se repete no próximo domingo com outras entidades.

MARIA HELENA DE MORAES

.... Dez Sociedades de

Caça e Tiro marcaram'

presença no desfile
na Walter Marquardt

}ARAGUÁ 00 SUL - A tradição
do tiro que nãomata se fez presente
no desfile de rua das Sociedades de

Caça e Tiro, realizado domingo de

manhã, naWalterMarquardt, com
aparticipação de IOdas 20 entidades

.

promotoras da Festa. As outras 10
Sociedades desfilam no dia 16, no
encerramento da 17ªSchützenfest.
Alegorias, danças folclóricas emuita
alegriamarcaram o primeiro desfile
de rua desta edição da "Festa dos
Atiradores que agradou o público,
e�timado em cerca de 4mil pessoas.

A preocupação com a possibili
dade de proibição da venda de armas
de fogo foi ostentada por várias So- rendeu vários títulos de rainha e de

-...: .

ciedades que participaram do desfile princesa conquistados nos 17 anos de
dedomingo.ASociedadeVitóriado Schützenfezt. Iracema teme pelo fim
RiodaLuz, por exemplo, levou uma do esporte também em função dos
faixapedindo que a população vote dois netos, de 15 e 12 anos e que já
contraodesarmamentopropostopelo colecionammedalhas.

.

governo federal no plebiscito . Iracema começou a atirar há
marcado para o dia 23 destemês. 15 anos, mas no início não era

Comquase40medalhasnopeito, muito boa. Com a ajuda das amigas
a atiradora IracemaJung, 58 anos, da FridaEngelmann e Raulina Roeder
Sociedade Brüderthal, de Guara- superou as dificuldades iniciais e

mirim, acredita que a proibição da hoje é mestra nas modalidades
venda de armas vai inviabilizar a chumbinho, seta e carabina. Está

prática do tiro aoalvo, um-esporte-
.. participando diariamente desta

r

que pràtica há 15 anos:e que já lhe edição da Schützenfest como

responsável pelo carregamento das
armas usadas nas competições de
tiro.

f

Crescimento:
Naavaliaçãodopresidente da 17ª

Schützenfest, Wilson Bruch, tudo
está acontecendo de acordo com a

expectativa da coordenação e a

edição.deste ano não deixa a desejar
ado anopassado. De acordo com ele,
em apenas quatro dias de festa já foi
contabilizado umpúblico 20%maior

que o registrado no mesmo período
.

do ano passado.No que se refere ao-

. Blauer Rhein contagia público da 17ª Schützenfest
.

o Blauer Rhein Tanzgruppe fez uma belíssima apresentação no último sábado (08/10) na 17ª
Schützenfest e contagiou o público presente. O grupo folclórico da Duas Rodas, corno é conhecido,
apresentou uma seqüência de danças em dois atos: no primeiro, um poutpourri chamado Schwiibische .

Tanziolge, originário da região de Schwaben (região de onde veio o Sr. RudolphHufenüssler). Na
seqüência, o grupo apresentou duas danças da região central norte alemã: a Lünenburger e a

Mühlenpolka. O'primeiro ato foi encerrado com a apresentação da Sttetiner Kreuzpolka, do norte da

Alemanha.
.

No segundo ato, o grupo apresentou a Rüpeltanz, uma dança em que dois rapazes brigam para

conquistar uma moça. No final desta encenação, os dançarinos '

.

demonstraram que a violência não é o caminho certo e"então, a

moça é conq,uistada por um terceiro rapaz que lhe

entrega. uma flor. Orna apresentação divertida e

contagiante que foi encerrada com a

participação do público em danças de

integração .

.
Há 12 a-nos, o BlauerRhein procura
divulgar'um pouco das tradições
germânicas dos fundadores da Duas

Rodas Industrial que vieram das

regiõescentro e §u!.:da Alemanha.
Na apre,sentação do dia 8, o
,-Blauer.Rhein vest'i� tràjes da

, régiãq de' Schwaben, do estado de
.' Baden-Württemberg e de'

.

Tegernsee, da.Bavária,

consumo de chope, o crescimento foi
de 14,5%.

Somente no domingo 9.629

pessoas foram até o Parque de

Eventos, sendo que 7.06 não

pagaram ingresso já que até omeio
dia a entrada era liberada. No total

geral, quase 30mil pessoas passaram
as catracas do Parque de Eventos
de quinta até domingo. Neste
mesmo período foram consumidos
19.527 litros de chope e 5.759 copos
de refrigerante. Foram disparados
65.607 tiros na competição oficial e
2.130 na competição paralela.

FOTOS RAPHAEL GÜNTHER
oL

Iracema Jung de 58 anos é.mestra em três modalidades de tiro

Governo levamelhorias-a escolas
"

da Regional de Palmitos. '

•

Na Regional de Palmitos, os recursos aplicados em educação garantiram reformas
e ampliações em diversas escolas. A rede de ensino, na região já recebeu do Governo

mais de S-$ 5 milhões em melhorias. Os beneficios à EEB Cardeal Arco Verde, em

São Carlos, são um bom exemplo. As obras. nesta unidade são resultado de quase
R$ 500mil em investimentos na qualidade da educação da população. É o Governo do

Estado aprimorando a qualidade da educação em Santa Catarina .

SecnnanadeEmadodo
Desenvolvimento

.

Regional em Palmitos
•
SANOCATARINA

-,

_.,

i
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TRADiÇÃO

Mais de 25 mil pessoas na IV
, ,

Festa da Banana em Corupá
.

MARIA HELENA DE MORAES

� Organizadores
comemoram o

resultado e pensam
na próxima edição

I

CORUPÁ - o clima bucólico
do Seminário Sagrado Coração

. de [esus foi substituído pela
alegria das milhares de pessoas
que prestigiaram a 4ª Bana

nenfest, 'que encerrou no

domingo com a participação de
mais de 25 mil pessoas durante
os três dias de festa.O evento,

promovido pela Prefeitura no

Seminário Sagrado Coração de

Jesus, está crescendo a cada ano
e tem recebido visitantes de
outras cidades; que aproveitam
as festas de outubro de Santa
Catarina para conheceram toda
a região.

,

De acordo com o presidente
da Comissão Central Orga
nizadora, Bonifácio Gonçalves
Neto, a festa foi um sucesso de

público e de vendas, "Somente
. ,

no domingo, 9 mil pessoas
estiveram na festa", exemplifica
Gonçalves Neto, anunciando
para daqui algumas semanas a

realização de um jantar com a

presença dos patrocinadores,
imprensa e organizadores,
quando serão apresentados os

números finais do evento e as

novidades para a próxima edição
da Festa da Banana.

O governador Luiz Henrique
da Silveira compareceu ao

encerramento da festa e ficou

surpreso com Q expressivo
número de público no local. LHS
visitou todos os estandes e

elogiou a qualidade da banana

produzida na cidade, que não

por acaso, é detentora do título
de "Capital catarinense de
Banana". '

Como rião podia fal tar,
comidas e bebidas à base de
banana foram as mais expe
rimentadas. Entre as novidades
deste ano; o suco de banana,
vendido em latas de 330ml, além
de panquecas, empadas e

salgadinhos de banana, tudo
vendido a preços acessíveis. À
disposição do público, gra
tuitamente, quilos .e quilos de
banana in natura. A Epagri
aproveitou para expor o

artesanato produzido com a fibra
da bananeira, que tem se

revelado em uma excelente
alternativa de trabalho e renda

para' os pequenos agricultores
ruraís.do município.

.

,FOTOS: RAPHAEl GÜNTHER

Venha conhecer através de um agradável
passeio, as belezas naturais do Arquipélago
das Graças em São Francisco do sul/se.

arujo
,�igo

MARUJO AMIGO PESCA OCEÂNICA E TURISMO LTDA.
Rua Macapá, 1332 Enseada

São Francisco do Sul SC 89240
Fone: 55-47-449.0875
Fax: 55-47-449.1'525
CeI. 55-47-9146.3986

www.marujoamigo.com.brmarujoamigo@ilhanet.com.br

'" , �H� v � ,('1
..'

.
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Jaraguá do Sul

41INTERESCOLAR: DIVINA PROVIDÊNCIA É CAMPEÃO

VITORIA FORA DE CASA:

Juventus se elassiflca e

volta aostréinos hoje
pensando no Jec

Com a vitória por 2x 1 sobre
o Guarani, em Palhoça, o
Juventus conseguiu o que
muitos não acreditavam: a

classificação para as

sémífínais do returno .. Os
gols do tricolor foram

. marcados por Pereira oe
Carlos Rogério (foto). No
próximo domingo acontece o

primeiro jogo decisivo, às
15h no João Marcatto,
contra o [oínville.

DECISÃO:

Guaramirim vive
clima de decisão
em campeonatos
Futsal e futebol suíço definem
os finalistas no próximo fim-de
semana

'QÂDIO AM
,

.

1010

JÁDAGUÁ

TEMRO ATRAPALHA:

Kreis Jr,mantém Opíl�t�\t·�t��ua�nse:KreisJ;.p�,? .., '" '
.

'

'.

.... • _
entre os S,fnC9 pnmelFQS n;ofetawa

..

f _ (RS), .q,tl,e
a nona poslça'O no domingo, Com o sétimo' lugar, ele manttveadçcim ..

n a Copa' C I io a�ora tem mais dificuld�de� para t�rminar o cam�e��ato entre
cinco melhores, como vinha planejando desde o mlC10dQ ano. A

com 7° luqa r chuva.atrapalhou o planejamento das equípeé, que estavam corri
poucos pneus para pista molhada.

cosmos@cosmos.com.br
www ..cosmos.com.br info@solsports.com.br

_---_
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H TÊNIS
Mesmo sem entrar em quadra para jogos oficiai; nesta última
semana, o brasileiro Gustavo Kuerten, ex-número um do mundo,
subiu quatro posições e passou a ser o número 293 da lista que leva
emconta as últimas 52 semanas do circulto mundial.

�� FUTSAL
O pivô brasileiro Fernandinho, jogador da equipe espanhola de
futsal Azkar Lugo, desfalcará o time pOJ dois meses ao romper
parcialmente o ligamento lateral interno do joelho direito na

última partida do clube.

�� HIPISMO
O Brasil sagrou-se campeão da Copa das Nações de Hipismo, t ::>'"
que foi disputada no Rio de Janeiro, neste sábado. Em disputa, ;�
acirrada com os argentinos até os últimos instantes, o Brasil �.

levou a taça com oito pontos perdidos.

�

«

h

"
< ;,:

SÉRIE í/i.. - BRí/i..SmElliHJ, .

, «)� h "'" � '" h «h x x»;;) <

.... RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS
.... HOJE

.... AMANHÃ

.... CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO

SÉRIE B - BRASILEIRO

.... RESULTADÔS

PRÓXIMOS J'OGOS

.... SEXTA-FEIRA

.... SÁBADO

... CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
'

I�JJifj.

,
.,
I.

AMADOR: HORA DE DECISÃO

Competição em Guaramirim chegam reta final
� Três competições,
simultâneas

.

movimentam o esporte
na cidade

'

GUARAMIRIM

competições em Gua
ramirim estão chegando na

reta final. Nesta sexta-feira,
'

a partir das I9h30, aconte
cem as finais do Campeo-

I nato Municipal de Futsal,
no Ginásio Rodolfo Jahn. A
final será entre Rebas, que
venceu o Cruzeiro por 8x2,
e Vem Vê Nóis/Droga Leve,
que goleou A Mais Gelada
P<:)f 6xO. Antes da decisão;
as, equipes perdedoras deci
dem o terceiro lugar.
Já o Campeonato Munici

pal de Futebol Suíço Sêníors
Taça Norberto Wulf, define
os semifinalistas nopróximo
sábado. Neste fim-de-sema
na, quatro jogosmarcarama
'rodada: Barro Branco 2x2

"
. � ,

Real Play/ -Mauriline, Ma-

gna Logística 3xJ Serenata,
Rio Branco.' 5x4 MD e'

Barcelona I{(I Travos. Sá
bado mais quatro jogos
definem os semifinalistas.

...-J..
c

•

.,!' ��.

As

Na rodada do Campeonato Varzeano do fim-de-semana, o Clube Atlético Guará e o Oeste ficaram n? 2'í2., no campo do Amizade

No Jacuaçu, O MD, já des
classificado, recebe o Real

Play/Mauriline, única equi-
'

pejá classificada e que tenta

buscar 'a primeira coloca

ção. Barcelona e Serenata
se enfrentam no mesmo

local em busca de uma vaga.
No Barro Branco, dois jogos

com equipes disputando va
ga: Travos -x Magna Logís
tica e Barro Branco x Rio
Branco.
Já o Campeonato M�nici

pal Varzeano teve três jogos
no fim-de-semana. No

campo do Avaí, o Cruzeito
fez 7xO na Lanchonete Ti-

::)

tão. No campo da Amizade,
o Beira-Rio fez lxO no

R'ubro Negro e Clube
Atlético Guará e Oeste
ficaram no 2x2. Amanhã,
mais três jogos pela Chave
C. No Beira-Rio, a partir
das 13h45 jogam Oeste x

Cruzeiro e Beira-Rio x

Lanchonete Titão. Às .. '

14h30, no Amizade, jogam
CA Guará e Desportivo '.

Guará. As equipes estão di- .�:,� .

vídidas em três chaves e se
��:�.

classificam 'para a. segudà J�'
fase os três melhores de ca-

. da grupo e o melhor quarto . .,
.'

colocado. .,;

.���
_.'

';';:� .

ELIMINATÓRIAS: VÔO ATRASADO
.

Seleção Brasileira é recebida em Belém do Pará'
.' '.

DAREDAÇÃO - Apesar Parreira da 'viagem à

da urna hora de atraso do Bolívia: Dida, Cafu, Juan,
vôo fretado, a Seleção Roberto Carlos, Emerson,
Brasileira foi recebida com Kaká, Ronaldinho e Ronal
festa 'pelos torcedores pa-

-

do. Todos os jogadores da
raenses, às 3h2Q.A chegada' Seleção Brasileira treinaram
da delegação que empatou ontem no Estádio Olímpico
por IxI com a Bolívia, em do Pará; o Mangueirão. O
La Paz, atrasou por causa do duelo contra a Venezuela,
tráfego aéreo durante a que fecha à participaçãoI .

escala em Santa Cruz. Os brasileira nas Eliminatórias
torcedores começaram a

lotar o aeroporto de Belém,
desde o final da noite de'

domingo.Tá nas imediações
do Hotel Hilton, onde a

delegação chegou às 3h40,
também era grande o

número de fãs da Seleção
Brasileira.

Antes, ainda' na noite de

domingo, chegaram ao ho
tel os jogadores poupados
pelo técnico Carlos Alberto

Sul-Americanas para a

'Copa do Mundo da

Alemanha, será realizado
na quarta-feira, 'às 21h45:
KAKÁ - O 'meia Kaká

disse, que não se sente ga
rantido no grupo que repre
sentará a Seleção Brasileira
na Copa do Mundo de 2006,
ria Alemanha. O meia do
Milan disse que ainda tem'

,

muita coisa para acontecer

até o embarque. ''Ainda

temos muito tempo para a

, Copa e muita coisa pode
acontecer até lá. Não dá

para ninguém achar que está

garantido" .

Kaká também comentou o

número de vagas destinadas
para a África, cinco, e' a

América do Sul,. quatro ou

cinco, para a Copa do Mun
do. "Acho que a distribuição.
é justa. Na América do Sul
são dez times e metade se

classifica. Na África, são

mais países e também há
muita disputa". O meia do
Milan também disse que
ficou feliz com a clas

sificação de algumas sele-

. ções para a Copa, em espe

cial, a Ucrânia, do amigo
Schevchenko, companheiro
noMilan.
Sobre o jogo contra a Ve-

",

Depois de empatar em 1 xl com a Bolívia no domingo, Seleção se

prepara agora para enfrentar a Venezuela, em Belém (PA)

nezuela, O craque disse que
mesmo com o Brasil já
classificado para a Copa, os
torcedores vão esperar por
um show da Seleção sobre
os venezuelanos. ''A cobran

ça do torcedor é sempre por

:;,
isso (show), mesmo em jogo

.-

que não vale existe a co-

brançapor espetáculo.
Agora a cobrança é ainda

maior por ser contra um ,l
time que está deselassi
ficado", disse.

.e CORREIODO POVO '\

Diretor Editor-chefe
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CATARINENSE:VITÓRIA FORA DE CASA

Técnico Itamar Schüller já convocà
torcida parasemifinal do returno
� Juventus venceu o
Guarani por 2xl no
domingo e conquistou a

vaga para o quadrangular

JARAGUÁ DO SUL
On-tem o dia ainda era de co
memoração no Estádio João
Marcatto. Jogadores e comis
são técnica voltam aos treinos

hoje, já pensando no confron-
,

to contra o Joinville, no próxi
mo domingo em Jaraguá do
Sul. E o técnico Itamar Schül
ler já fez um pedido para a tor

cida. "Esperamos ver o está-:

dio lotado para nos, ajudar no
domingo, pois sabemos que'
em [oinville as arquibancadas
também estarão cheias"; O
tricolor conquistou a vaga'
para-a semifinal do returno do

Campeonato Catarinense da
Série A2 ao vencer o Guara-

.

,

ni, em Palhoça, por 2xI no

domingo, com gols de Pereira
e Carlos Rogério.
. "Estamos numa posição em

que mui t o s não- acre

ditávamos que estaríamos.
Más nunca deixamos de de
sistir e os números nos coloca
ram nesta semifinal", disse'
Schüller, que creditou a vitó
ria à determinação da equipe.
"Estivemos bem em todos os

setores do campo. Criamos
bastante oportunidades reais

ARQUIVO CP

No último encontro entre Juventus e Joinvílle no João Marcatto, os
jaraguaenses levaram a melhor e venceram o time B do Jec por lxO

/de gol, mas também per-
-. "Eles estão com uma estru

demos várias chances. Os·' tura melhor, chegam como lí
jogadores que entraram deres do campeonato. Mas o

durante o jogo também foram [uventus já mostrou que está
bem e conseguimos segurar a vivo e que pretende incomo-
vitória até o fim do jogo". dàr".
Schüller também falou

/

o tricolor ainda contou

com uma "ajuda" do [ec para

conseguir a vaga, já que eles
. venceram o Brusque por 2xO.
A 'outra semifinal será entre

Caxias e Atlético Hermann
, �
Aichinger. Os dois jogos serão
às I5h. União e São Bento'
foram rebaixados para a Série
BIem2006.

sobre os objetivos já con

quistados este ano. "Primeiro

conse-guimos a vaga para a

Série AI e agora estamos nas

semi-fina is do returno.

Vamos pensar maior agora e

tentar passar para a decisão".
O treinador também já jogou
o favoritismo para o Joinville.·

r \

DECISÃO: TRÊS VITÓRIAS' EM TRÊS JOGOS

Basquete feminino chega
invicto, às finais do Estadual
JARAGUÁ DO SUL,

Mais três vitóriàs em trê�
jogos. Esta' frase já está

virando rotina quando se fala
no basquete feminino
infantil, que chega invicta às

finais do Campeonato Esta

dual da categoria. Com a me

lhor campanha da compe

tição, a equipe Jangada/FME
conseguiu o direito de trazer

para Jaraguá do Sul. o

quadrangular final. No· fim
de-semana, as meninas ven

cer Brusque por 52x39, fio
rianópolis por 62xI9 e Itajaí
por 53x39.-
Além da melhor pontua

ção, o time da técnica Vivian
Campos chega com o melhor

ataque (729 pontos) e a me

lhor defesa (426) do carn-
.

peonato. "Vamos ter que tra
balhar mais a questão psi
cológica do que a técnica
nesta' semana. As meninas

A armadora Mayara (O) teve uma

lesãono pulso e ainda é dúvida

para os jogos finais

têm que entrar concentradas
no jogo, porque quando isso

não aconteceu, tivemos mais

dificuldades pra vencer",
disseViviari.
A treinadora disse .qúe o

fato de jogar em casa é muito

importante para a equipe.

"Podemos contàr com o a

poio da torcida e das famílias
das atletas" .Asmeninas trei
!1am durante. toda a semana

para corrigir os erros come

tidos nó último fim-de-se
mana" A única dúvida ainda

-

é Mayara, que voltou com

- /
.

T RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS

T DOMINGO

,

... CLASSIFICAÇÃO GERAL

uma contusão no pulso, mas
'

tem
. grandes chances de

jogar. As finais acontecem

sexta-feira, sábado e domin
go, no Ginásio Artur Müller.
As adversárias das, jaragua
enses são Concórdia, Xaxim
e Bnzsque.

• LINHA DE FUNDO
Julimar Pivatto

Na liderança .
.

o piloto jaraguaense Luciano de Oliveira, o Boca (foto), venceu
a 6" Etapa do Campeonato Catarinense de Motovelocidade,

,

que aconteceu no fim-de-semana emWitmarsum.Com o

resultado, ele abriu 16 pontos para o segundo colocado, ,

Oenísio do Nascimento, de Brusque. O adversário até tentou
anular a vitória, protestando com a organização que a moto do : .

jaraguaense estava fora do regulamento,mas não foi feliz. No ��;<
próximo fim-de-semana, o desafio será maior, pois Boca.
tentará manter a liderança na casa do adversário. Além dessa, ,;.
mais duas etapas serão realizadas para definir o campeão:
Joinville e Barra Velha.

lnscrlções abertas
Já estão abertas as inscrições
para o Campeonato
MunlcipalAdulto de Futsal
de Massaranduba. A
competição inicia no
próximo dia 22.Cada equipe
poderá inscrever apenas um
jogador de fora do município.
O valor da inscriçãoé de R$
150,00 e a premiação será,
além de troféu e medalhas,
de R$ 600, R$ 450,R$ 250 e

R$ 150 do primeiro ao quarto
colocado, respectivamente.
Mais informações através do
telefone 379-12Q3 com Miri
ane ou Adima. A entrega da
inscrição deve ser até o dia
19/10, às 20h, quando acon-

(

tece o congresso técnico.

Castigo?
o zagueiro PierreWome, que
perdeu o pênalti que
garantiria Camarões na Copa
de 2006 nos acréscimos da
partida com o Egito, teve sua

casa e seu carro destruídos por
desconhecidos na capital
camaronesa, Yaoundé. Além '

disso, o salão de cabeleireiros'
de sua mulher foi danificado
por vândalos,mas ninguém de
sua família ficou ferido. Fontes
do Ministérip de Esportes de
Camarões disseram queWome_
deixou o país num carro da �

Polícia rumo ao aeroporto, de "

onde em-barca ria para a -

Europa, loqo após o fim da
partida.Wome é jogador da
Interde Milão.

Na semifinal
Muita gente não acreditava, mas o Juventus está na semifinal.
O time que até domingo não tinha vencido fora de casa, o fez
no momento em quemais precisava. Conseguiu abrir 2xO,

. tomou o gol no segundo tempo e conseguiu segUrar o placar
até o fim do jogo, graças também a atuação da melhofdefesa
do returno. Agora enfrenta o Joinville, time com melhor
campanha até o momento. E se otime tem pretensões de
chegar às finais da competição, precisa ser campeão deste
returno, pois não tem mais como conseguir a vagá pelo índice
técnico. O convite já foi feito pelo técnico Itamar Schüller:
"queremos ver o estádio lotado domlnqo'Tern grandes
chances disso acontecer.

Alfinetando
o goleiro do São Paulo,
Rogério Ceni, esquentou o

clima para o clássico
remarcado contra o

Corinthians. Para o jogador
, tricolor, a vitória não é uma

questão de honra para o São

Paulo,já que o Corinthians
não vence o duelo há mais
de dois anos e ainda perdeu
os dois clássicos jogados
neste Brasileiro."Ganhar do'
Corinthians nunca é uma

questão de honra. Quem
tem de salvar a honra não
somos nós'; alfinetou
Rogério. Rogério não

esqueceu de criticar o fato
do duelo diante do
Corinthians estar marcado
para 48 horas após o'
clássico contra o Santos.

Perseguição? ,

o árbitro Edilson Pereira de
Carvalho reclamou neste

domingo da perseguição que
vem sofrendo após-a
revelação do escândalo na

arbitragem, disse que passou
a ser o"Saddam Hussein do
Brasil" e criticou a anulação
dos 11 jogos que apitou no

Campeonato Brasileiro. A
decisão foi tomada. na
semana passada pelo
presidente do STJO, Luiz
Zveiter, após concluir que as

partidas poderiam estar
- "contamlnadas'Desde que

saiu da carceragem da Polícia'
.

Federal, Edilsonvern com
-

novidades sobre o esquema.
Nem ele acha que as 11

partidas deveriam ser

realizadas novamente.

Na corda bamba
o brasileiro Antonio Pizzonia não teve um bom desempenho
na corrida de Sukuza, no Japão, disputada no domingo e válida
pela-penúltima etapa da atual temporada da Fórmula 1.0
piloto rodou sozinho na pista, abandonou a prova e viu suas
chances de ser promovido como piloto titular da Williams em
2006 serem reduzidas. O piloto espera que no GP de Xangai, na
China, possa desenvolver bem-o seu trabalho para que na
próxima temporada não tenha que voltar a ser piloto de testes.
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��CI(u'SMO
O brasileiro Murilo Fischer venceu, neste domingo, mais uma prova
de ciclismo na Itália. Desta vez, foi a nona edição do Grand Prix
Beghelli, com um percurso de 199,9 km. Fischer está na equipe
Naturino-Sapore di Mare.

�� VÔLEI DE PRAIA
Larissa e Juliana venceram, neste domingo, Renata e Talita
por 2 sets a O, com parciais de 18/11 e 18/13, e. ficaram com

. o título da 12a etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia,
que foi disputado em Natal.

HOLlMPíADAS 2008
.

JacquesRogge, presidente do Comitê Olímpico
. Internacional, disse ontem em Seul que esperava que uma

equipe unificada das duas Coréias competisse nos Jogos
Olímpicos de Pequim de 2008.

Il> O'sequndo lugar ficou
com a Escola Anna Tõwe

NagE;1 e o terceiro com o

Jangadà� ,- .

JARAGUÁ DO SUL -
-

No último Sábado, 161
nada-dores de 17 escolas
de Jaraguá do Sulpartici
param da última etapa do
6º Circuito Interescolar de .

Natação 8° Troféu Ernani

Volpi Coitinho.O Colégio
Divina Providência con

quistou a etapa e confir
mou o título geral da com
petição com 27 pontos. A
Emef Anna Tõwe Nagel
foi a surpresa neste ano e

tom o terceiro lugar no

sábado, ficou com o vice

campeonato geral,
.

com

19. O Instituto Educa-'
cional Jangada, segundo
no sábado, 'foi a terceira

melhor escola do ano, com
15 pontos, empatado com

o Centro '. Educacional
Dente de. Leite, que per- .

.deu nos critérios de de-

sempate.
O destaque foram os dois

novos recordes estabe
lecidos na competição. Na
categoria infantil, Lucas'
Watanabe cravou 38"31
nos SOm peito. Na pré
mirim, Juliana Demarchí

(

fez 19"1� nos 25m livre e

também estabel�celi o no
vo recorde. Para o técnico

..

INTERESCOlAR: FESTA NA ÁGUA I

,
.

,

..

Divina Providência vence o','

I',
' I

-,
. .

Circuito Interescolar de Natação. . .

da equipe Ajiné/ Urbano/
FME, Ronaldo Fnictuozo,
ô' Kíko, o '.grande ponto
positivo foi a boa parti
cipação das escolas' pú-"
blicas, que pela primeira

,
vez em seis edições teve

um representante entre os

trêsmelhores.
"Temos que àcabar com

estti-6tulo de" que a nata-" doS" atletas campeões' no
ção é um esporte de elite. geral e os que' farão um es

Existe até Um�1'llOyÜjI:);�'Thta'Í';�1i1,t�g�W de40 dias com.a�q��
dentro dá Confederação pe jaraguaense. Este está
Brasileira para que' isso gio j@_ temdatamarcadade
acabe. Hoje é um dos es- 7 de novembro a.17 de élt
portes que mais leva atle- zembro. A�ntr�ga dos' tro
tas à competições", disse féus 'sérá no dgl 20 de ou-

.

Kiko. Até o final desta se- rubro, étn'ioca1.ainda a ser

mana será divulgada a lista definido, ,.,0."

T PROVA T.CAMPEÃO T ESCOLA

Competição interescolar reuniu 161
atletas de 17 estabelecimentos de ensino
de Jaraguá do Sul. Os melhores serão
convocados para um estágio de 40 dias
na equipe Ajinc

JEBS - Quatro na

dadores de Jaraguá do Sul
estiveram em Brasília, no
fim-de-semana, onde dis

putaram osjebs (jogos Es
colares Brasileiros) e trou

xeram quatro medalhas.
Luana Martins foi pt-ata
nos 100m livre e Eduardo

Junkes levou o bronze nos

100m costas. Além dos

dois, Mayara Martins foi
quarta colocada nos

100in costas e J an
Doubrawa terminou em

sétimo nos 100m peito.
Luana e Mayara ainda'

levaram o bronze no re

vezamento 4 x 50 me

dley.

COPA ClIO:TEf'vlPO INSTÁVEL ATRAPALHA

Kreis Jr.termina em-sétimo lugar em Tarumã
.

I

Kreis Jr.largou na décima posição e conseguiu se recuperar, terminando a prova em sétimo lugar

-

_._-�

JARAGUÁ DO SUL - O
I

Kreis . largou na décima

tempo instável atrapalhou os posição, mas foi cauteloso e

planos do piloto Kreis [r, de logo perdeu três posições por
terminar- entre os cinco pri- causa do mau tempo. Depois
meiros na etapa da: Copa Clio que a chuva parou, ele partiu
em Tarumã (RS). Durante a para conquistar algumas posi
prova . que aconteceu no c ções e ainda teve cabeça fria

domingo, por várias vezes a . para ,escapar de alguns
chuva atrapalhou o planeja-' acidentes e terminar a prova
menta das equipes e o etnsétimo lugar.
.jaraguaense terminou em O vencedor da prova foi o
sétimo lugar, mantendo a paulista An&é Bragantini,
nona colocação na classifi- seguido de Wagner Cardoso
cação do campeonato,' agora (SP), Miguel Paludo (RS) e

com31 pontos. Luiz Frediani Jr. (SP). A
"Eu estava apenas com liderança da competição é de

quatro pneus para chuva, a José Córdova, com 109 pon

exemplo da maioria das equi- tos, seguido de Cláudio

peso Foi um fim-de-semana Gontijo (92), Wagner Car-

difícil, pois tivemos que pou- doso (79) e Elias Jr. (78). Você
par estes pneus para a prova.

.

poderá ver O· compacto da

Larguei com pneus secos e prova de Tarumã no próximo
na terceira volta já estava domingo, às 10h 45 pela Rede

chovendo", disse o piloto. Record.·
,

'"
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Autotec Segurança Privada Ltda

Rua Donaldo Gehring, 103 • Centro
Fone/Fax: 372-3680
e-mail autotecltda@netuno.com.br
site: www.autotecsegurança.com.br

A MELHOR INSTALADORA

ergométrica. Tr: 3.70- cão.R$30,00.Tr:9139- fazer sacola. R$ VENDE-S'E - Estufa
0975após20h. 0727: 2.000,00. Tr: 8818- grande, e expositor de

5393. pães. TI: 9938-0260 ou

373-5130.BICICLETA -' Vende-se, CONTRA-BAIXO - Vende-
18". R$ 200,00. Tr: 372- se. R$ 290,00. Tr: 276- OURO - Compra-se, vou
1142. 0190. até você. Tr: 99'79-0605. VENDE-SE - Furadeira de

bancada, compressor de
AR e cortador de ferro.
R$ 850,00. Tr: 370-
OG67.

APARELHO - Vende-se,
de ginástica, 2 em 1. Tr: BICICLETA - Vende-se,
376-2926. nova. R$ 130,00. Tr:

9139-0727.

CX. DE SOM - Vende-se.
Tr: 370-4461.

PENTIUM -. Vende-se, 4.
gravador de CD. R$
1.350,00. Tr: 9966-
4209.APARELHO - Vende-se,

fax. Tr: 275-1680.
ESTEIRA - Vende-se,
elétrica. dobrável. H-1 00.
cl 6 funções. Tr: 371-

AR - vende-se, cond- '. 0508 ou 9117-0666.
icionado, 21.000 BTUS. BITONEIRA - Compra-se.
Tr: 374-1163. Tr: 8805-9345 ou. 370-

5363.

BITONEIRA - Aluga-se. Tr:
370-5966. VESTIDQ : Aluga-se ou

PENTlUM Vende-se,
compl. cl impressora. R$' vende-se, social azul. Tr:

273-0779.400,00. Tr: 8815-8671.

BALCÃO - Vende-se, de

padaria, seco, caixa e

frios. Tr: 9938-0260 ou

373-5130.

FREEZER - vende-se..
horizontal. Tr: 370-0433. RACK - Vende-se', pi TV, VIDEO GAME - Compra

cl 2 bidês. Tr: 9152.- se, Play Station I e II. Tr:

6025. (47) 375-0190.CÃO - Vende-se, 2 GELADEIRA - Vende-se.
pintcher. R$ 100,00. Tr.: Tr: 9139-0727.
273-0779. VIDEO GAME - Vende-se,

PiaI{ Station, na caixa c/ 6
jogos, 2 controles, 1

memory cardo adaptador
de voltagem. R$ 350,00 .

Tr: 8406-2148.

QARZINHO - Vende-se, CÃO - Vende-se, filhote de
em mogno. Tr: 370-0433. poodletoy. Tr: 275-2130.

TELHAS - Vende-se,
MÁQUINA - Vende-se, francesas. R$ 300,00. Tr:
cobertura, a s agulhas. 374-5174.
Tr: 275-6062.

. TV - Compra-se, 20". Tr.:
BICICLETA - Compra-se, CASINHA - Vende-se, de MÁQUINA· Vende-se, pi (47) 375-0190.

Gara'ltia de qualidade e diversão
Você só e'l.co'ltra aqui

Desbloqueamos o seu Playstation 2 (qualquer modelo)
na hora cem um jogo a escolha do cliente.

3 meses'de garantia a R$ 280,00 ou 3X s/juros

Os melhores acessórios para você bombar o seu game
.

'

Rua Bertha Weege, 1087 • Barra do Rió Cerro· Jaraguá do Sul·' Fone: (47) 376·2206 • E·mail: planetagame@ibest.com.br
! -

senac

TÉCNCIO EM SEGURANÇA
NO TR'A,BA,LHO

SENAC "ÓTIMO NO SEU CURRíCULO'�

<
.

,
..

1.200 HORAS
,

Início: 1:7 Outubro 2005 a üezembro 2007,

Matrículas Abertas.

Inscrições pelo fone 275 ..8400

Estagiário em métodos e
.

Consúltor Come.reial
processos: Cursando ensino superior

Auxiliar de Controle de Cursando Técnico ou em marketing ou
Qualidade Superior. Conhecimento AdministraçãO. Oenhecímento

Cursando técnico têxtil 'em auto cad, interpretação Vendédor em informática básica
ou completo. Para atuar de desenho. Para o ramo Necessário experiêncla mínima (editor de texto, planilhas).

com controle de gramatura. metalúrgico. de um ano com vendas de Ter cârrô próprio.
Experiência de 01 áno na autopeças. Residir em Jaraguá E vivência na área de vendas.

função, Ferramenteiro. do Sul ou micro-região. .
Residir em Guaramirini ou

Ensino médio cursando. proximidades.
Auxiliar de Produção Conhecimento em moldes

,

Ensino médio cursando. .

para borracha ou injetora. GUARAMIRIM Enfestador
Residir próximo ao bairro Ensino Fundamental

centenário. Mçeânieo de Manutenç�o. Auxiliar de .Produçãô Completo. Conhecimento d.e
Gursando Técnico Ensino'médio cursando. seis meses na função.

Caixa Mecânico ou-completo. Residir em Guaramirim ..
. 'Residir em Guaramirirn ou

Segundo grau completo. Montagem de máquinas proximidades.
'

Experiência de seis meses na' de acordo com desenho, Auxiliar de Cozinha.
função. Disponibilidade para ajuste de máquinas, Ensino Fundamental cursando. Gerente de Prodúção

atuação aos .sábaoos e leitura e interpretação Residir em Guaramirim. Técnico Têxtil. Vivência de 03
domingos, de desenhos mecânico, anos com';

conhecimento em mecânica Auxiliar de Expedição. gerência/coordenação
Coordenador de Produção básica. Residir em Jaraguá Ensino Médio Completo.

.

no ramo de confecção.
Ensino superior completo. ou proximidades. Residir em Guaramirim Conhecimento em informática.
Três anos de atuação ou proximidades'. Vag�s Para atuar em

com liderança de setores Mensageiro. pára primeiro, segundo e Massaranduba.
de produção. Cursos na Ensino fundamental completo.

Y terceiro turno.
área de liderança e qualidade. Residir em Jaraguá do Ssui.

Auxiliar de SerVi�os Gerais
Estampador

Conhecimentos no sistema Ter Carteira Habilitação Ensino Médio Completo.
ERP - Datasul. categoria "ab", disponibilida Ensino' Fundamental Atuar como estampador em

de para atuar ein segundo turno completo. Residir em máquína manual.Residir em
Costur.eira e aos finais de semana. Guaramirim ou Guaramirim, ou proximidades.

.Ensino fundamental' proximidades.
completo ou em curso.

.

Vendedor Talhador
Conhecimento. de um ano Possuir moto e celular. Cronometrista Ensino Fundamental

com máquina reta e
'

Já ter aluado com vendas EnsiAo médio completo. Completo. Conhecimento de
overlok. Residirpróximo externas de proputos Conhecimento de dois anos na . seis meses na função.

ao bairro Jaraguá esquerdo alimentícios ou bebidas no função, Disponibilidade para- i Residir em Guaramirim ou
E bairro amizade. mínimo seis meses.

.

aluar em Massaranduba. proximidades.
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100cc
� ; , BAÚ PO,RTA CAPA'CEIE",�_�CARACTERí;STICAS
," Paio" com indicador digitaJ de marchas e indicador de combustível

· � i, Trave no guidiQ " Roda: traseira aro 16"
'

�, Transmissio serni:...autotnética eorn .4 veloc'id,ades
.
Amorte.cedor tms-eiro com :2 regulagfnls

.: Pedaleira trasaira suspensa fix,i· fiQ chassi
rl Novo con�unto óptico, com lanterna '1:1 piscas com 'cristal e
: mrol com lente lisa � ,freio dianteiro, a tambor de '130mm

'. Core's: a�ul. preta. vennelha e prata

.................. ,,_ ..... _� .. _.

,

CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JATO DE TINTA E TONER 'J
, -[\��,..* IG._ ..

, ,

(

OPORTUNIDADE DE·NEGÓCIO
Você ganha o que merece? ,

; Seja um Distribuidor

.lndependente Herbalife
Ganhos ilimitados',

conforme seu empenho.
Ligue: Círico & Leila

: Fones: (47) 376-2953/9905-9214
www.decidavencer.com�br/cirico

·
. �--�--------------------------�--�
· ,

- ,

CAO DEAÇUCIIR
PETSNOP

. Venda de filhotes
'Poodle
Boxer

Dachshund (Cofap)
lhasaApso
Yorkshire
Pinscher
Hamster(47) 275-3351

Rua João Planincheck, 1820 - Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Produto com excelente aceitação,
mercado em franca expansão,

Pré-requisitos:
• 2° Grau Completo
ou Cursando

• Desejável experiência
em vendas e veículo próprio.

Oferecemos:
• Comissão atraente
• Ajuda de custo
• Benefícios
• Premiações

'

Interessados enviar currículos vijl e-mail para:
t_eltroncorporativo@netuno.com.br

--,
MANUTENÇÃO DE MÃO.
- Ofereço-me, pi
trabalhar.. Tr: 372-1763 .

TELEMARKETING OFEREÇO-ME - PI fazer
Precisa-se, de pessoas. poços-semiartesianos.
Das 19:30h às 22:00h. Tr: 372-0735.
Tr: 273-0444.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Renda extra

Não é necessário experiência em
, . -r

vendas,
Oferecemos treinamento,

acompanhamento
e excelente plano de carreira,

Agende sua entrevista:

273-5564
,9122-8146 com Alex

Espirita Santo, Vós que me esclareceis tudo, que
ílurnínals todos os caminhos para que eu atinja o meu

ideal; vós que me dais o dom divino de perdoar e
. esqueçer o mal que me fazem e 'que em fados os

instantes da minha vida estais comigo, eu quero neste
curto diálogo, agradecer-vos por tudo e confirmar

mais uma vez que eu nunca quero me separar de vós.
Por maior que seja a ilusão material, não será o

minimo da vontade que sinto de um dia estar
convosco e todos os meus irmãos na glória perpétua.

Obrigado mais uma vez. Amém"

'MAIOR ECONOMIA
) i

MELHOR QUALIDADE

PELO M'ELHOR
P,REÇO

Marechal D. Fonseca 1020 Sala 02 COMPRAMOS CARTUCHOS VAZIOS' i

Jaragua do sul - SC Centro Compras online msn: pclinkinformaticâ@hotmaiLcom i
'---.. ..

t-__
.. __ ._ .. _ __ .. . __ •. _._ _ _ .. c __ _ _ _ __ __ __ _ �_ __ __ __ .� _ _ _.� _ ..i

TERÇA-FEIRA, 11 de Outubro de 2005

I
i

� •CONFIRA OUTRAS FORMAS DE PAGA.MENTO
r

.

. '. •.... -_. ,

lEMPiLACAMENTO GRATIS
+ 1 CAPACETE

1 PA,R DE lUVAS
, .

Interessados enviar currículos via e-mail para:
gerenciapn@hotmail.com ou ligar para 9934-2203

Compramos ;

seu Ticket/Vale
;;

Restaurante
"

i'
,
,

ou Refeição. t

Pagamos a vista.
Fone: 9943 1480

VENDEDORES
. Empresa de São Paulo, cediando filial

em Jaraguá do Sul, seleciona
. vendedores com ou sem experiência.

Agendar entrevlsta.

Ps. Eu agradeço aos Três anjos Protetores

pela graça alcançada.

" Se você está em dificuldade - seja
financeira, doença ou qualquer outra coisa,

faça essa simpatia durante tres dias
seguidos. Pegue um prato

acenda tres velas e coloque um pouco de

agua e açucar, depois coloque em lugar
mais alto que sua acbeça. Ofereça aso tres

anjos protetores (Gabriel,Rafal e Miguel) e

taça o pedido, e em tres dias você
alcançará a graça. Publique no terceiro dia e

observe o que acontecerá no

quarto dia.
Quando publicar, faça o agradecimento aos

3 anjos protetores: "oQrigado aos tres anjos
protetores pela graça alcançada".

SUZUKY GSXF 750 1997
I

vermelha, pneus novos, toda revisada, impecável. A vista, financia - troca ou

entr. e assumir consórcio. Tratar (47) 371-8153 I 9936-1304

NX 200 1997

azul, Km 1 tooo maisnova impossivel. R$ 5.900,00.
Tratar (47) 371-8153/9936-.:)304 '.-- .'.

\
SUNDOWN 125 MAX SED

2005 - OKM, vermelha, completa. Vendo emplacada por apenas

R$ 5.200,00. Tratar (47) 371-8153 I 9936-1304

Em agradecimento por uma Graça recebida
. Terço da Libertação

1 - Faz-se o pedido
2 - Reza-se um Creio em Deus

3 - No lugar do Pai Nosso, fala-se: se Jesus me libertar,
eu serei verdadeiramente livre.

4 - No lugar das Ave Marias, reza-se: Jesus. tende
piedade de mim, Jesus-cura-me, Jesus salva-me, Jesus

liberta-me.

� - Por último faz-se um agradecimento e reza-se uma

Salve Rainha.

'Pode ser rezado para outra pessoa também, só
mudando: Jesus, tende piedade de (nome da pessoa),

Jesus cura (pessoa), Jesus salVa' (pessoa), Jesus liberta

(pessoa). Se Jesus libertar (pessoa) ele(a) será
verdadeiramente livre.

Amém!

TADO!ES
cê perdeu os dados do

seu HD, chame-nos, .

solvemos seu problema.
(47) 374 ..5174
(11) 7376-0222

.

bin, 54 - Rio Hern - Schroed�r

sac@sexshopjaragua.com:br

(4-7) 370-9068
,

Mal. Deodoro da Fonseca, 320 (c�lçadão) Centro Comercial Fa" 10 piso sI. 36

. "I
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AUDE

o Efeito da Cafeína
i A substância estimulante mais consumida no mundo é uma droga que pode detonar a saúde

1 Mas basta urna xícara do produto para que a dor de cabeça desapareça Como por encanto. O tratamento baseado na mesma substância
.

causou o problema como se um médico gerasse a doença e em seguida oferecesse para curá-Ia. Não teríamos muita simpatia para com
esse profissional, tão logo descobríssemos os seus métodos. Mas é exatamente assim que atua a cafeína e muitas outras substâncias
psicoativas como a cocaína, álcool, nlcotlna e alguns medicamentos. Prometem alívio para o problema que eles mesmos causam.

O café não oferece tanta dificuldade para interromper o uso, como acontece com a cocaína. É exatamente por esse motivo que ele não é
: classificado' pela Associação Americana de Psiquiatria como estimulante causador de dependência. Em parte, essa é origem do

: problema em relação à saúde pública. Não sendo vista como grande vilão, tolera-se o seu uso.

: UMA DROGA CHAMADA CAFEÍNA
� Tecnicamente, a cafeína é chamada de 'trimetilxant,ina. Trata-se de um derivado da xantina correlato ao ácido úrico formado no

organismo e um tóxico a ser excretado pelos rins. É encontrado no café, no chá verde, no chá preto, no chá mate, em bebidas à base de
cola e em nienores quantidades no "chocolate.

.
.

Apesar da defesa de alguns setores, multiplicam-se as evidências dos prejuízos que a cafeína causa para a saúde. Veja os principais:

, »Sensação de fraqueza ao longo do dia.

» Alteração do humor, levando à depressão.

»_Dor de cabeça.
» Distúrbios e desconforto abdominal.

» Prisão de ventre.

» Agrava a tensão pré-menstrual ou cólicas menstruais.
» Insônia e ansiedade.

4"

t» Taquicardia ou batimentos cardíacos irregulares.
í..; ,

fEsses e outros problemas podem ser desencadeados pelo uso de 250mg de cafeína por dia. Sem se aperceberem, muitas pessoas .

�;chegam a ingerir300 a 900mg pordia.
l'

1;.1'
.

,

t"Aoolharmos para essa lista, vemos que esses problemassão usualmente atribuídos ao estresse e dificilmente ao uso do café. Mas,é
�.exatamente isso que a cafeína produz no organismo: estresse, ou melhor, dlstresse. Quando entra em contato com o organismo, a

cafeína provoca um aumento da produção de hormônios do estresse pela glândula supra-renal. Entre eles, destacamos a adrenalina e a,
.: noradrenalina, bem como os hormônios glicocorticóides, que suprimem as reações imunológicas.

.

.

, .

.

: Talvez você possa estar se perguntando por que não se fala desses problemas com mais freqüência, se lsso tudo é verdade. Muitos'
•

profissionais da saúde sequer admitem que.o café e a cafeína possam ter algum efeito nocivo. Pelo contrário, acham que têm efeitos

terapêuticos. É verdade, a cafeína nas mãos de um médico pode ser um poderoso remédio. Mas estamos falando de cafeína usada
como se fosse alimento.

. .

.

�
.

Tampouco faltam artigos e campanhas decantando os benefícios de tais produtos. Isso sempre foi assim e sempreserá. Onde houver
muitos interesses econômicos por trás, sempre haverâ defensores, inclusive ligados à ciência médica. Igualmente no passado, as

companhias de cigarro defendiam o seu produto venenoso, como se fosse inócuo. Atualmente, os rnaleflclós de tabaco são maisdo que
evidentes.'

.

, ,

: falar de cafeína num país conhecido como um dos maiores produtores mundiais de café pode não ser muito popular. Estamos, porém,
� interessados na sua saúde. E ela não é produto do acaso; deve ser conquistada com escolhas inteligentes no dia-a-dia. A cafeína é uma
r substância que se incompatibiliza com nossos melhores interesses. Não espere que sintomas mais graves apareçam.
\ .

\

Decida pela diminuição gradativa até deixar completamente o uso do café e de outros produtos ricos em cafeína. Os efeitos se

prolongarão pelo menos durante três semanas, enquanto as glândulas supra-renais conseguem se recuperar das exigências impostas
pela cafeína. Após esse período, você vai experimentar uma diminuição da fadiga crônica, ansiedade ou estado depressivo, melhora da.
capacidade mental e provavelmente l,lm sono.mals tranqüilo.
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Causas Civeis e 'Criminais, (47) 372-0556/9912-8114
Comércio e Industrial, Furtos e

(49) 9126-1472 (oeste/Se)
Roubos, .Caso.Extra·Conjugal,
Desaparecimento de Pessoas, Atendimento 24 horas em

Investigação Trabalhista e Contra todo o Brasil e exterior
Espionagem Industrial.

Credenciado a SSPjSC nQ 154/93 Sigilo Absoluto
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275-2124,
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nRRIPlANAGfM Aline - mulata 23 anos
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