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OLíMPIADAS

Senai organiza evento
esportivo neste sábado

• PÁGINA 8

SAUDADE

Emoção marca despedida
,

,

J

de Eugênio Vi�tor Schmõckel
ü corpo do jornalista,

istàriador e diretor do Jornal
arreio do Povo, Eugênio Victor
chmockel foi sepultado na

anhã de ontem no cemitério

municipal da Vila Lenzi.

Schmock�l faleceu na manhã de

segunda-feira, vítima de ataque
cardíaco. Eugênio Victor

Schmockel tinha 82 anos de idade

edesde 1957 exercia a função de

diretor do Correio do Povo. Além

de jornalista e historiador foi

contador, professor e' político
renomado. Sua atuação na área

cultural é lembrada pela criação
da Biblioteca Pública, Arquivo
Histórico e participação na

instalação da Ferj (, Fundação
EducaCional Regional J ara

_
guaense), atual Unerj.

I

• PÁGINA 5

AlEXA�.DRE BaGO

Centenas de pessoas compareceram ao velório do jornalista e diretor do CP, Eugênio Victor Schrnõckel

COMEMORAÇÃO

"Contosnum canto doMuseu"
foi atração no Emilio da Silva

I

�ntem:estudantes do jardim e da pré-escola da Escola Municipal
•

e EnSino Fundamental Alberto Bauer prestigiaram a história

DConto Mágico'; contada pelo professor e ator Paulo César Silva. I

esde 1999 ele integra o projeto "Canto dó Conto'; idealizado

rela Fundação Cultural com o objetivo de incentivar o hábito da
eltura entre os estudantes. A apresentação de ontem integrou 'a
programação comemorativa do Dia Internacional dos Museus.

• PÁGINA 4

WYI!".maris�lsa.com.br

B1 DO CATARINENSE

Juventus perde e cai três

posições na tabela

•

REPRESENTATIVIDADE

Definida a nova diretoria
do PFL Jovem de Guaramirim
Anova di�etoria do PFLJovem de,Guaramirim'foi nomeada e�te
final de semana. O grupo se reúne para debater a respeito de política
e atividades sociais em geral. (

,

• PÁGINA3

EVENTO

Empresa comemora 40 anos com
Dia do Voluntariado e show

• PÁGINA 6

FUTSAL

Malwee jogamal e perde em
casa para a Unoese/Joaçaba

, J

Aproveitando os erros do time de Jaraguá do Sul, a Unoesc vence a

Malwee, que agoraestá em terceiro lugar no estadual

ACORDO

Prefeitura e Marisol fecham
acordo na compra do imóvel

ALEXANDRE BaGO

Público passará a

ser atendido na

nova sede dentro
'de 90 dias

PÁGINA6

• Cotação U$$ Compra Venda

COMERCIAL 3,1114 3,1122

2,9700 �,0700PARALELO

TURISMO 2,9700 3,1700 '

900/0
de preferênciawww'cuasrodas.ccm
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I 2 I OPINIAO

o legado de um homem
o que faz um homem

grande e lembrado, mesmo

depois de partir, é sua obra e

o legado que deixa para as

gerações futuras.

Eugênio Victor Schmõckel,

entanto, pode-se afirmar,
com toda a serenidade, que
ele laborava no presente,
tendo um olho no passado e

outro no futuro. Em outras

palavras, o passado lhe servia

jaraguaense não de nas- de arrimo para construir o

cimento, mas .de coração,' presente, rumo ao futuro.

falecendo segunda-feira - Inúmeras ações são

adormecendo segundo sua testemunhas. Como pro-

... Descrever ou enunciar sua obra traz

dificuldades. Corre-se o risco de errar,

esquecendo ou deixando de avaliar
adequadamente a grandeza das ações'

esposa Brunhilde - com

certeza, será por muitos e por

muitas gerações lembrado,
pelo legado que deixou.

Descrever ou enunciar

sua obra' traz dificuldades.

Corre - se o risco de errar,

esquecendo ou deixando de
- avaliar adequadamente a

grandeza das ações. No

fessor colaborou na formação
de várias turmas de

professores, contabilistas e

administradores. Como

administrador de empresa?,
soube conduzir seus em

preendimentos através de

tempestades e calmarias com
maestria. Como jornalista,
incansável, sempre esteve em

\

FRASES

busca do fato, comprometido Instituto Histórico e Geo- .

com a verdade e com o gráfico de Santa Catarina,
. compromisso, de bem inf�)f- reconhecimento' de sua

mar. Como político deu seu dedicação e empenho em

quinhão 'na construção da nível de Estado. Tem várias

sociedade jaraguaense, pro- obras publicadas sobre a

curando, acima de tudo, dar- história local e regional.
lh�' urna identidade e um Sempre colaboro u, até o

distintivo, com a criação do final de sua vida, no

brasão, da bandeira e do registro da história, a tra-

hino de Jaraguá do Sul, que' vés das páginas deste
teve sua participação direta jornal. Para ele, a história
ou indireta. Foi também sua não era apenas a coletânea
a primeira iniciativa de de fatos do passado.Ímas de
criação do arquivo público lições a serem 'aprendidas
municipal, com o intuito de no presente para quem quer
preservar os documentos alcançar o futuro com (

que registram nossa h is- sucesso. Uma visão moderna
tória. de historiador.

Amava a história, a tal Eugênio Victor Schmõckel
ponto de ser um pesquisador terminou sua jornada. Abre-
meticuloso e al?aixonaclo e se uma lacuna. mas é nosso

um profundo conhecedor da �

dever continuar a obra por
história'

. j araguaensé : e ele iniciada, certos. que seu.
.

regional, ehe'gando ao' legado permane�erá' por,
honrado lugar de :rnembro do gerações.v v () ,

"Há cerca de dois anos selecionamos projetos para construção de uma novasede até que
'

vimos .aí uma grande possibilidade de compra, que hàje,'fiiÍaln1:enté, se efetivou" c.
'

• Irineu Pasold, Prefeito Municipal de Jar�guá do Sul, no dia da assinat.ura;dé),qQrnpr� do Imóvel que seráa nova sede da Prefeitura ,

Municipal.
'

..
" .'

.

",
'

Mundo I Pessoas& Fatos

... Vaticano

Papa marcá: ?eu
.

aniversár:io;bôiri inovo livro
'o papa João paulb lI;fé; ontem 84 anos. E,

mais do que com festê)os;'seu à.oiversárip está
sendo comemorado com 0larÍçamento,de 'um
novo livro, misto de lÍ1emóri�s de sÚà p'ólQiiia
nativa, um toque deautocrltica e a d�fe?àdo
celibato no sacérdócio.

'

,

"É um dia normal de trabalho e, acima-de
tudo, de ,graças, aDeus pelo presente tia yida�
disse o porta-voz do Y\3ticano')oaqUi,!�Né!v.arro
.Valls. Mas confirrnou-que'ó palácio papal'está
sendo inundado.de votos de fellcldadespelo
aniversário de sua safltid�de.

'
.

,

O papá tem mantido uma agenda cheia, a
despeito do mal de Parkinson e problemas no
joelho e na bacia. Ontem, recebeu a visita de

bispos americanos e do primeiro-ministro José
Durão Barroso, de Portugal, cuja delegação
irrompeu em um Parabéns a você em português.
À tarde, estava marcada a visita do presidente da
Polônia."Para o sempre jovem guarda da paz';
dizia o jornal L'Osservatore Romano.

Nas livrarias da Itália e de váriosoutros lugares
domundo.a última obra literária deJoão Páulo II
- Levante-se, Vamos - já está disponível. É uma
seqüência de Dom eMistério, um relato do início
do sacerdócio de Karol Wojtyla, lançado em

1996. E chega uma década após a publicação de
Cruzando o Limiar da Esperança, que vendeu 20
milhões de cópias em todo omundo. (AE-AP)

... Brasil ... Israel

Lucro do Banco do Brasil Anistia diz que Israel
cresce 28,5% no 1° trimestre comete crimes de guerra'

o lucro líquido do Banco do Brasil (BB) Israel estácometendo crimes çJe cg,\.Ierra ao
cresceu 28,5% no primeito trimestre deste demolir milharesde casas paf�5:t,_inas na

ano, saltando de RS 479 milhões para RS 616 Cisjordâniae FaixadéGaza.denunôou qntern,
milhões. O resultado - equivalente a um i8,numrelatórioogrupodedefes�'dbs,?jr.eitos
retorno médio sobre patrimônio líquido de humanos Anistia lntemacional. ':,:",.<.:;.",;
21,3% - foi decorrente do bom desempenho A divulgação do relatório c�j�'�l?!.,\{�om
da carteira de crédito, elevação das receitas u ma operação israelense nO,;::c'airyipb de,
com prestação de serviços e maior controI�,:; refugiados de Rafah, na fronteirà"ê��'Ó�gito,
dos custos administrativos, expl)c'qU"o

c,

,ondeo Estadojudeu afirma quef,qqe,q�molir
gerente de relação com investidores dq,

' mais centenas��.c:;a's�s p,ara,amplial:Jru�,;zona
banco,Marco GeovanneTobias-da Silva.(ÀEj� � de contençã�;yi,��Wdo,destruir t�rf�i�:�sâdos

:
' "

pqr cont(abahdi?tas i;le.armas. ': .f,'�':):' :"�';
; ,i ;, :' Qir�í'ãt�i-i�:�fi�m:a que a d�i}l,�'ii��� e a

des'trufção}éprés�rittam"um graYe'd��réspeito
da QLÍari:a�,6aYe�ção deGenebra �s;ã6;t'�imes

'1' : �,
•

'

-;_ , \:;.'1, . _-:.

de guerra'; e'xíg'indo que lsraéí-süspenda
imediatamente a prática.

A Anistia Internacional também denunciou

que a demolição de.casas faz parte da intenção
de Israel de se apropriar de terras na Cisjordânia
e Gaza. Segundo o relatório, Israel já destruiu
mais de 3.000 casas palestinas, a maioria na

, miserável edensamente povoada Faixa deGaza,
desde que os combates israelense-palestinos
foram retomados há mais de três anos e meio.

O relatório denuncia que 10% das terras
cultiváveis de Gaza foram destruídas e mais de
226.000 árvores, arrancadas em 2002 e

2003.(AE)

... Bélgica

Aprovado acordo com EtJA
, '

de dados de passageiros
Os ministros de Relações Exteriores da

União Européia aprovaram um acordo de
combate ao terrorismo que obriga as

companhias aéreas européias a fornecerem

informações pessoais detalhadas sobre seus

passageiros que estiverem em viagem aos

EUA. A dedsão vai contra objeções do
Parlamento Europeu e deve entrar em vigor
depois de uma cerimônia formal de
assinatura que deve ocorrer emWashington

e-meus: redacao@jornalcorreiodopovo.com.brl

comercialrcial@jornalcorreiodopovo.com.br

na próxima semana.(AE-AP)
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AMORIM

SUA OPINIÃO -1---1
A AGRESSÃO AO I

I
PRESIDENTE I

I

Luiz Henrique da Silveira"
Graças à sua tradicional seriedade e cOlllpetência,

o jornal norte-americano New York Times sempre
foi tido,e havídocomo paradigma do bom jornalismo,
Por isso, -mesmo -uma reportagem leviana e

,�ensa�ioital;is,ta, ,'2'o,mo a que acaba de publicar,
,r.otuland9:·d;, pre5idénte 'Lula de alcoólatra, obteve

',' '.grande."repercussã,i:t,elll todos os continentes, ainda
.

'; que ç:ar�çà' da má.i�tê1i\Je verossimilhança, ainda que
não Í:�nh� qu�lqú�r bàse na realidade.

-,

Eu estava em N6v3iYork quando o mesmo jornal Idedicou grande esp�ço ao "caso Waldomiro",
passando a seus le,itrÇJres uma sensação de corrupção

. gener�Iiz.ad�·,riQ,G'q'v:�tno Federal, que estaria sendo
.

'

afetado-por t;ihl��\.{�: de autoridade. Acusar °

presiderrte d,e Q�B:gêi.o, com uma foto da nossa

'Oktàhei7f,ê�ti,. 'ôncl'e todos nós fazemos o gesto do

pfosit, com a caneca de chope na mão, não é apenas

.uma,oférisa ao presidente da República, mas a todos
os brasileiros; aoPaís.
'0 gesto dó Gove�no, cancelando o visto do

jornalista responsável pela matéria insultuosa, pode
até parecer autoritário, e, certamente, será alvo de
.dur as críticas, mas reflete. uma posição de

personalidade diplomática, altivez e soberania,
Andou bem a oposição, ao também repudiar a

reportagem. Aliás, o culto ao drink está na literatura,
nos filmes, em toda a cultura
norte-americana. Foi Humphrey Boggart, o célebre
astrÔ d'e Casablanca, quem fez, sempre, a apologia da

be'bida, ao afirmat'Glllé("toda pes�'ba está sempre duas

.doses abaixo. cig.' h�rinal,j.,À .vida, diplomática ê
.

�in,arcada"pelas;"sau(lSlç6es: regadas a. b�bidasl
:tr\0rfualmente, v-i-d,!jQS ou'chà:m:panhes. Todo chefe de

/Es:t'àdo, mesm� q,a_�\nã.o,gos:í:�, tem o dever de bríndar
q�fi�:visitarÍt�;. CO)1t{'palavras có�O'te;�i-§, nasdâróviª,
"s.���e, sallh�;'t�fiip�l, caso o visitante seja inglês eu

'ri,6f'tç:-ame'rica,no, russo, itafianoiespanh()l oy2hiriês,
Q�q):l�f�ê{am com Lula, podedà!ill fazer' Ç.eytl qualquef
'�hHé'Gd,i Estado, fotografando; por e�einp�®,;}�ie�l)

. CasttQ' �o�� uin copo de 'rum Esquisito, �fazendo 'sqà
.' sau&&ção de bienvenido ao l-1OYb'p�emier espanhol.
É um� matéria estranha, co�� estranha' é, também,
a divulgação de recente pesquisa, pretensamente
realizada em todo o Brasil, sabe-se lá sob que

auspícios, sabe-se lá com que tipo de perguntas
indutoras, cujas conclusõ�s "revelam" uma

preferência do nosso povo pela ditadura.Não resta

dúvida de que a acusação contra o nosso Presidente
é leviana e irresponsável.

.

IMas é importante questionar, também, a que
,

G 01
i?-teresses ela serviu? A desestab�lização do . ovo

ern

'IA degringolada da economia? A preparação de ,um

clima de golpe de Estado? Não querei 'crer que °I
conceituado New York Times esteja se prestando a,
isso. Se não estiver, nos deve uma bela desculpa!

'

LUIZ HENRIQUE DA Silveira - Governador do EstadO de

L_S_a_n_ta__C_a_ta_r_in_a ---�
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POLITICA

MOSAICO

QUARTA�FEIRA, 19 de maio de 2004
�

,CORREIO DO POVO

� MOÇÕES
Fórum Parlamentar foi

realizado ontem
o Fórum Parlamentar Catarinense se

uniu ontem à tarde, no Senado

�e deral, para discutir sobre as moções
ecebidas pelo Fórum em Joinville e

�:raguádO S�1. �a opo�:unidade,
avaliaram a primeira reuruao externa

do Fórum, elaboraram a pauta da

reunião do FPC qu� acontecerá no

róximo dia 11 de Junho, desta vez

�m Criciúma e Tubarão, além de

abordarem assuntos relacionados à

recuperação dos hospitais em Santa

Catarina. A coordenação do Fórum é

do deputado Adelor Vielra (PMDB/SC).

� PRIORIDADE

Correção do IR será
avaliada na Câmara
A correção do Importo de Renda pode
ser prioridade na Câmara. O presidente
João Paulo Cunha designou o deputado
Carlito Merss (PT-SC), para fazer um

amplo estudo sobre todas as propostas
em tramitação. Carlito Merss diz que o

ideal seria uma correção da tabela ainda
este ano, mesmo que seja pequena. Ele
acredita que a alteração na tabela vai

possibilitar que o trabalhador tenha
mais dinheiro para o consumo, o que
vai gerar mais impostos para o Governo
e fazer com' que a economia volte a

crescer.

Nova diretoria do �FLJovem.
foi nomeada no fim ,de semana

a,
re GUARAMIRIM - A nova

diretoria do PFL Jovem de
o.

Guaramirim foi nomeada este final

de semana, na Câmara de
Ir, Vereadores. O grupo conta com 21

le pessoas, entre 16 e 35 anos, que se

Ia reúnemensalmente para debater a

le respeito de política em geral,
atividades recreativas, adminis-

I tração, além de ouvir os jovens nos

:11 diversos bairros do Município. O
, presidente do PFLJovem, Denilton
lo José Malinski, enfatiza que a

lo intenção é difundir o partido e

buscar idéias, não apenas no campo
ia poUtico, mas também no social.

lo O grupo está organizando um

calendário de reuniões para 2004.
a� No próximo dia 25, dia do Projeto
)� 15, a nova diretoria será empossada

a,

S,

le
ar

!S,

e,r

I�I
�a FtogIAN.QJ?qJ,-l$ '.'

. . •. O
)1. presideptt;l ern�!ilx��cício doBEL
u,

de Sant9: Catarin�. QeJ".�lelo
te

Althoff, di ta); cQnvicto de
que o par l'la�adO nQjC trabalh.o

..,

a� estratégicQ q
a3 novem,bro.>dQ �1:1('1.> pa� s.adQ,
,ta participará das .j'!leiçõe>? de
ItC OUtubro cam c�ndidatQpr9prio

a prefeito em 1'l1ais de 180
.Il\unicípios, e. fará um número

��I :�ppr�ssiVo de prefeitos, bem

el
enorao grupode58 prefeitos

tU11 p;�tos em 10QO. O desafio do

oI ele �essa campanha, segup.do
) 31

,e cotoc9:rcom clareza suas
Posições de �arátj'!r ideológi.cQ.�
._ Boje o governo. do PT,

em nível naçionaC nós facilita O

:carninho, porque sornqs ó
antagônico d,os petístas. O 1?T

na reunião da sigla. "O que percebo
é que há um engajamentomaior do
público jovem às questões políticas
nos últimos anos. Trata-se de uma
faixa etária que tende a ser cada
vez mais atuante e participativa
porque busca algo diferente, algo
que coíba injustiças", avalia.

Apesar de este ano ser decisivo
para a política local, Malinski
enfatiza que a participação nos

trabalhos de campanha eleitoral é
facultativa. "Não temos o com

promisso de contribuircom trabalhos
de urna, mas todos estão livres para
o fazer. Entretanto, o que todos

queremos é o melhor para
Guaramirim. Estamos aqui para
vestir a camisa e lutarpormelhorias",
ressalta.

tem Uffiª ação
. ç.statizante, enquanto que o

centra su,,!s a.çõe.s na iniciativ
pl;iya.çla-, diz..

A reunião,enfre PFL e P

quinta da: cichiniciaclo dia 5 .

de janeiro com objetivo de

preparar aS eleiçôes deste ano e

"costurar." alianças no' maior
número possível demunicípios,
respeitadas as realidades locais,
foi realizada na sede do diretório
regional do PFL. Junto com o

deputado Leodegar Tiscoski
(PP), .Geraldo Althoff fez no.
finaLda reunião um balanço do _

que já está definido em termos

de alianças e candidaturas. As

convenções partidárias para.
oficializar coligações e nomes

acontecem, por força da lei

eleitoral, entre 10 e 30 de junho.

.

� JULGAMENTO

Adiado julgamento
de mandados da Casan
o Tribunal de Justiça adiou para amanhã
o julgamento dos mandados de

segurança doadvoqado da Casan, Rubens
João Machad.o. O julgamento dos dois
mandados impetrados por Machado
estava na pauta do TJ de quarta-feira
passada, mas foram adiados atendendo

petição da defesa do advogado. Machado,
que desviou mais de RS 1,3 milhão de
recursos da Casan, sequndo a Comissão
Parlamentar de Inquérito. - CPI que
investiga o passivo trabalhista da

empresa, entrou com um mandado
.

pedindo o fim da CPI.

� CANDIDATOS

PT de Guaramirim

promove encontro
o Partido dos Trabalhadores de
Guaramirim convida todos os filiados e

simpatizantes para o Encontro
Municipal, que será realizado neste

sábado, a partir das 16 horas, na Câmara
de Vereadores. O encontro tem por
objetivo definir as pré-candidaturas a

prefeito e vice do partido, além da

chapa dós vereadores. Na majoritária,
os pré-candidatos são Evaldo João
Junckes (para prefeito), Mário Sérgio de
Amorim (para vice). O partido possui
230 filiados no município e continua
aberto para conversar sobre coligações.

CAPACITAÇÃO

� MULHER

Instalação do conselho
compete ao Executivo
o vereador José Pendiuk dos Santos(PT),
retirou da ordem do dia o projeto de lei
n° 9/2004, de sua autoria, que institui o

Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher em Jaraguá do Sul. O projeto
recebeu parecer contrário do de

partamento jurídico da Câmara, pois a

. iniciativa da criação do Conselho compete
ao Executivo e não ao Legislativo. O autor

do projeto solicitou ao líder do Governo

na Câmara, Carione Pavanello(PFL),
audiência com o Prefeito Irineu Pasold

,

(PSDB) para conversar sobre a instalação
do Conselho .

Líderes do PT� participam de
curso preparatório às eleições
POR FABIANE �AS

�Palestran�

explana sobre

planejamento
aos militantes

}ARAGUÁ DO SUL -'- Uma
média de 90 pessoas, entre pré
candidatos e apoiadores do Parrido
-dos Trabalhadores, reuniram-se no
sábado para parricipar do penúlrirno
curso de capacitaçãopromovido pela
sigla. Destinado a militantes da

região Norte do Estado de Santa

Catarina, o curso abordouquestões
de planejamentode campanha, no
período damanhã.Aorientação tem.,
sido repassada em todo oEstado por .

Derci Pascualotto, integrante do
GTE (Grupo de Trabalho Eleitoral)
estadual.

No período da tarde, a senadora
ldeli Salvatti explanou sobre
momentos de turbulências econô- Aproximdamente 90 pessoas participaram do penúltimo encontro realizado sábado

micas e política. "Esse encontro é de
fundamental importância para
animar lideranças emilitância antes
das eleiçõesmunicipaisde outubro.
Vamos aglutinar e tirar diretrizes
centrais para municiar todos os

candidatos e coordenadores dos
GTEs (Grupos de TrabalhoEleitoral
do PT). Só assim teremos os

resultados que queremos: cres-

cimento e fortalecimento do nosso

projeto e das alianças que são

estratégicas para dar sustentabili
dade e continuidade ao governo

Lula", enfatizou. A senadora
ressaltou que não está desanimada
frente às turbulências a que se

referiu. Os sinais de retomada do
crescimento econômico são um fato

concreto que confirma as expecta
tivas do governo para este e os

próximos anos.
Este foi o penúltimo curso

realizado em Jaraguá do Sul. O

próximo está agendado para o dia 5
de junho, oportunidade em que será

abordado o marketing de caiu
panha. No dia 22 deste mês será

realizado um encontromunicipal do'
PT, na Câmara de Vereadores. O

presidente da sigla, em Jaraguá do
Sul, Leone Silva, destaca que em

termos de coligações, as negociações
estão sendo realizadas com partidos
que integram a base de apoio do

governoLula. "Teremos isso definido
até o início de junho", enfatiza.

Senadora�destaca importância de bons projetos.
}ARAGUÁ DO SUL - Até o

final do mês o Partido dos
Trabalhadores pretende ter

definidas as coligações com outras

lideranças políticas para dar início
ao trabalho de campanha
eleitoral, rumo às dispu tas de
outubro. A senadora ldeli Salvatti
destaca que a meta émanter con

versações com os apoiadores do

governo Lula e tentar firmar'

alianças com a mesma base. No
entendimento dosmilitantes, o PT
e o PMDB têm adversários
centrais em comum (PSDB, PFL
e PP), o que sinaliza a'

possibilidade das siglas unirem

forças.
- Na semana passada; líderes

do PT estiveram reunidos com o

governador Luis Henrique
(PMDB) no intuito de' avaliar a

coligação nos municípios cata

rinenses. O problema existente em
Jaraguá do Sul é a divisão interna.
do PMDB, além de o partido estar
sem.diretório, o que inviabiliza as

conversações-, considera.
Apesar de as duas siglas

apresentarem identidades, e

projetos diferentes, as chances de
fechar a-cordo é muito grande, em
todo o Estado. "Os partidos contam
com divergências históricas e

algumas histéricas, mas o

importante é que ambos apostam
no crescimento dos municípios;
dedicam-se nisso, e podemmanter

uma ótima convivência", avalia.
No curso realizado em Jaraguá

do Sul, a senadora aproveitou
para explanar sobre campanha
política e foi enfática ao men

cionar a importância de o partido
estar bem preparado na defesa e

no enfrentamento traçados no

período eleitoral. "O povo não

quer saber da briga nacional, mas
do esgoto ao lado de casa que o

incomoda, do buraco nas ruas e

na educação dos filhos. Então, de
vemos nos ater aos projetos e

propostas para estarmos munidos
de idéias consistentes. Desta
maneira teremos propriedade para
rebater acusações à altura e não

ficar mal na foto", diz.

• A respeito da reportagem
publicada no jornal
americano sobre Lula, Ideli
diz que a matéria não é

gratuita e "tenta desmontar
uma liderança política que
está encabeçando embates'

em orqãosinternacionals"
• O deputado Estadual
Dionei Walter da Silva
acredita que, apesar das
divergências existentes
entre PT e PMDB, a aliança
entre os partidos é
interessante por

corresponder à base do
Governo Lula.
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SOLUÇÃO

Prefeitura abre inscrições para
uso do condomínio industrial
POR MARIA HELENA MORAES

�Dez empresas vão

se instalar no
condomínio industrial
na , a fase do projeto

}ARAGUÁ DO SUL - As dez

primeiras empresas a se instalarem
no condomínio industrial do

município, localizado no Bairro
Estrada Nova, foram citadas pelo
Secretário de Produção da

Prefeitura, Alessandro Vargas,
durante a reunião da Acijs

.

(AssociaçãoComercial e Industrial
de [araguá do Sul) da segunda-feira
última. A instalação dessas

empresas, de acordo com Vargas,
representa a implantação da

primeira fase dó projeto,
regulamentado pela lei O18/99, que
prevê o incentivo a novos

empreendedores e também aos

empresários já instalados, mas que
desejam ampliar os negócios. As
inscrições para a implantação da

segunda fase do projeto do
condomínio industrial já .estão

abertas.
O secretário explica que o

projeto é acessível e para fazer parte
basta preencherum formulárío, que
é analisado por uma comissão,' -

integrada por 14 pessoas,

representantes de entidades como

Acijs, Apevi. Sindicatos e

Secretário de Produção da Prefeitura, Alessandro Vargas, esteve na reunião da Acijs para apresentação do projeto.

Prefeitura. A comissão se reúne

uma vez por mês, quando são

analisados e observados critérios

como alcance social, utilização de
matéria prima local, empregos

gerados a curto e médio prazo e

incremento no faturamento.
O projeto de implantação do

condomínio industrial nasceu, de
acordo comVargas, da necessidade

. de reorganizar a ocupação urbana
do município. "Muitas empresas,

quando iniciam, começam em

locais próximos demais a.

conglomerados urbanos e com o

passar do tempo,' acabam
interferindo no cotidiano dos
moradores", argumenta Vargas.
''Agora estamos oferecendo espaço
adequado com toda a infra
estrutura necessária", adiarita o

secretário.

Aínda de acordo com Vargas, o
local, de 270 milmetros quadrados,

c

está dotado de total infra-estrutura
e o investimento até agora foi de R$
380mil. Para a segunda fase II lotes
estão sendo disponibilizados em área

de 40 mil metros quadrados. O
contrato de comodato é de 10 anos.

Após esse período o empreendedor
pode adquirir o lote ao preço de

mercado, em até 36 meses. "De
2001 a 2003, 130 empresas foram

, atendidas, com investimentos de

aproximadamente R$ 350mil.

Besc apresenta resultado positivo no primeiro trimestre deste ano
FwR1AN'óPOUS-o Besc (Banco

do Estado de Santa Catarina)
apresentou resultado positivo no

valor de R$ 7 milhões nç> 'primeiro
trimestre de 2004. O patrimônio
líquido do Besc elevou-se para R$
123,8 milhões. O resultado líquido
positivo decorreu principalmente de
recebimento, junto ao Tesouro do
Estado de Santa Catarina, de
rendas relativas a serviços prestados
e pessoal à disposição, pertencentes

-

a períodos anteriores, nomontante
de R$ 5,6milhões.

Os recursos captados e

administrados, no valor de R$ 4,1

INF R ECP�� � �__

bilhões, apresentaram crescimento

de 0,35 % sobreJ 1 de dezembro do
anopassado, equivalentes aR$ 14,3
milhões. Nos recursos administrados
também houve evolução de R$ 1,3
bilhão paraR$l,4 bilhão. O fundo
de investimento financeiro (FIF)
que recebeu recentemente

classificação cinco estrelas pela
Standard &Poor's, amaior agência
de classificação de risco do mundo,
saiu de R$ 499milhões para R$ 559
milhões. E os demais fundos, de R$
807 milhões paraR$ 917 milhões.

A análise dos fundos de
investimento feita pela Standard

� NOVO MARCO

Novas regras para biodiesel
o governo vai editar um novo marco

regulatório para a cadeia da indústria de
biodiesel até o mês de novembro. A idéia é

regulamentar a mistura de até 2% do
combustível no diesel derivado do petróleo.
A medida pretende melhorar a pauta de

exportações brasileiras, já que, no mercado

internacional, países como a Alemanha, Itália
e Estados Unidos já utilizam comercialmente
a mistura, além de fomentar políticas de
desenvolvimento regional sustentável. Em
novembro, está prevista a inauguração, em
Belém, da primeira unidade de produção de
biodiesel, no Pará.

considerou um período de três anos
e abarcou um universo de 502 fundos
no país. Apenas 10 fundos no país
receberam classificação cinco

estrelas. Entre eles o FIF Besc Prime.
Outro fundo do banco, o Besco
FAC FBI recebeu classificação
quatro estrelas - entre 20 fundos no

.

país. A classificação considera a

eficiência da gestão e rentabilidade.
Ainda em relação ao balanço

do primeiro trimestre de 2004, foi
registrado incremento na arreca

dação de tributos federais, estaduais,
municipais, DPVAT, INSS, FGTS
e contribuição sindical. _

-

.... FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRAS

China cresce 9% ao ano

A China vem crescendo, em média, 9% ao ano

desde o fim da década de 70, quando flexibilizou
as regras governamentais para uma economia de

mercado, mas já enfrenta os problemas do

capitalismo. Nos últimos 20 anos, o país vem

registrando alta taxa de desigualdade social. A

distância entre a renda da cidade e do campo,
onde 63% dos chineses; cresce a cada ano e se

reflete nos números da economia. Apesar de
empregar a maior parte da população! a agricultura

. contribui apenas com 15% do Produto Interno

Bruto, enquanto a indústria e os serviços, atividades
tipicamente urbanas, entram com 51,7% e 33,7%,
respec-tivamente.

.... POR CONTA DO CICLONE

Indenizações são antecipadas
Por conta do ciclone "Catarlna..ocorrldo em Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, a seguradora Aliança do
Brasil registrou 213 avisos de sinistros, sendo 182 do

Seguro Ouro Residencial e o restante do Seguro Ouro

Empresarial. Logo que recebeu os avisos, a Companhia
concedeu um adiantamento de indenização de R$
512.545,70 aos sinistrados, correspondente a 50% do
valor reclamado. O restante da indenização encontra
se em regulamentação. Á iniciativa faz parte da

estratégia da Aliança do Brasil ao atender aos

segurados de forma mais eficiente e ágil possível. O
Seguro Ouro Residencial protege o imóvel e seu

conteúdo, desde imóveis até eletrodomésticos.

• 98% das agências estão

centralizadas no Estado de
Santa Catarina. O restante

está nas cidades de Porto

Alegre, Curitiba, São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasília.

• Apénas 10 fundos do

país receberam

classificação cinco estrelas
de acordo com análise
feita pela Standard,
considerando um período
de três a nos.

QUARTA-FEIRA, 19 de maio de 2004

Atividades culturais para
comemorar Dia dos Museus

}ARAGUÁ DO SUL - A meta de
transformar oMuseu Emílio da Silva
em local de lazer cultural está sendo

alcançada. A afirmação é da
diretora doMuseu, AlcioniCanuto,
ao referir-se à série de atividades

que estão sendo promovidas no

local em comemoração ao Dia
Internacional dos Museus,
transcorrido ontem. Entre as

atrações mais prestigiadas, a

atividade "Conto num Canto do

Museu, realizada durante todo o dia
de ontem, foi a que mais divertiu
estudantes das escolas de Jaraguá
do Sul, especialmente os alunos das
séries iniciais, que ficaram en

cantados com ás histórias contadas

pelo ator Paulo César Silva, que
desde 1999 integra o projeto "Canto
do Conto", idealizado pela
Fundação Cultural de [araguádo
Sul e coordenado pela professora
CarmemMariaVailati.

De acordo com Paulo César,
que é professor mas trabalha com

teatro já hã alguns anos, amaioria
das histórias contadas por ele é

criação própria ou adaptações de
histórias conhecidas. Ontem, o

grupo que trabalha no projeto de

contação de histórias passou o tempo
todo noMuseu divertindo crianças

e adolescentes. Foram Contad
h, ,. ''A L d d B

��
istonas en a o eijo Fi •

"O G B
OI

sapo ustavo e a ruxaAb��:
"ContoMágico", "Princesa Tian

I

G ""M'· M
ai

o sapo aze e . ano arinhe�'
Além dos contos infan!'

também faz parte da programa
�,
lal

do Dia Internacional dos Muse .

, �I
apresentação da peça "As,Av�'

.
encenada no final de semana, M�
ao Pôr do Sol, também ocorri�
ontem com a apresentaçãO�1
cantora LisaMaria, que interprellí
canções de Milton Nascimento,

A diretora do Museu infotlii;
que também faz parte�,
programação do Emílio da Silva;
abertura de mais uma sala temáti(!
a daColonízação, que será entrega:
ao público em julho, durante I

Semana da Colonização I

aniversário de Jaraguá do Sul.O
Museu Emílio da Silva já temsalru
temáticas sobre Educação, EIl1ÍiJ

.

da Silva, Segunda Guerra MunOO(
Farmácia e Sótão e Emancipação,

Na avaliação do presidenteru
Fundação Cultural, SidneiMarc�
Lopes, salienta que o Museu esí

seguindo a proposta de interagircan
a comunidade, oferecendo atraçfu
e atividades q�e despertem
atenção de crianças, jovens e adullf!

Alunos da Escola Alberto Bauer se divertiram com as histórias

.... PRODUÇÃO NACIONAL

Cinema Nacional e platéias
Começou na sexta-feira da semana passada
o Circuito Brasil de Cinema 2004, um projeto
em parceria do Banco do Brasil, da FederaçãO
das Associações Atléticas Banco do Brásil e

da Petrobrás que, pelo segundo ano, leva

produções nacionais a comunidades selll

acesso a essa fllrnoqrafia. Na primeira etapa,
-

os. filmes "Invasor" "Houve uma veZ dOIS

Verões" "Amor & Cia" e "Uma onda na ar';
além de infantis da Turma da Mônica, serão
exibidos em Araparica (AL), Itabuna (SAI.
Joinville (Se), Montes Claros (MG), Passa
Fundo (RS) e São Luís dos Montes Belos (GOl,
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Vida em família foi prioridade
de estrutura sólida e feliz

I� ]ARAGUÁ DO SUL - Eugê�io
Ir' V' r Schmockel nasceu no dia 2

I leto

�, denovembro de 1921,emJoinville,
�I Filho de Ida Zette e Bernardo

'o', 5 hrnockel, mudou-se para

I�, C�ritiba aos seis anos de idade,
;io onde estudou na Escola Alemã.

lil Aos 21 anos,
formou-se contador

�', ela Academia de Comércio;
p� ;nexa à Faculdade de Direito do

� Paraná, Aos 26 anos, formou-se em
�
I�

Administração deEconomia pela
Faculdade de Administração e

Finanças da Universid�de do
Paraná.

Aos 27 anos passou a residir em

Jaraguá do Sul, casando-se com

Brunhilde Manke Schmõckel,
com quem teve quatro filhos:

Yvonne, Elis, Rosane e Eugênio,
que lhe deram sete netos e um

bisneto.

Schmockel, a neta Alessandra e seu único bisneto, Arthur

Currículo variado fez dele 'um

empreendedor de sucesso

JARAGUÂDo SUL -Também foi
professor da Escola técnica de
ComércioSão Luís, no período de
1955 a 1995; presidente daLiga
)araguaepse, primeiro vice

presid�nte da Fundação Inter
muni2ipal para o Desenvol-
vimento de Santa Catarina, no
periodode1972 a 1973; presidente'
doRotaryClub Florianópolis, de
1981 à 1982; professor da Fa
culdade de Estudos Sociais da Ferj

OG' WundaçãoEducacional Regional
)araguaense), de 1975 a 1977;
membro efetivo do Instituto
Histórico é. Geogsáfico de Santa
Catarina, em 1980.

Sempre engajado has questões
POlíticas exerceu as atividades êle
S

'

uplente de deputado estadual e

vereador no período de 1959/
1962; vereadoremJaragu�doSull
de ,1963 a 1969; presidente da eâ-�
mata de Vereadores' de Jaraguá'
do.Sul'de 1970 a J973; primeiro I

vice-prefeito de Jara�á do Sul �I
prefeito em exercício de ..

.1970 a�
1973. I

Jornalista constante, além dei
Diretor do Jornal C0RREIODOipovo desde 1957, também foii
redator do semanário "Men-Isageiro de [araguâ'' - Jaraguái

!�:����It1!��:e:::::b{�tr��·�
no Rio de Janeiro, em 1990, vice-I
presidente da Associaçãô dosl

J.
ornais do Interior,

períOdO. dei'1993/1995; patrono do'Arquivo
Histórico de Jaraguá do Sul.

.
. .

Em recente

visita ao

amigo
.Honorato

Tomellin,
Schrnõckel

apresentou
orgulhosoo
projeto do
Memorialda

Comunicação

ESPECIAL

EMOÇÃO.

Jaraguá do Sul se despede de
EugênioVictor Schmõckel

POR MARIA HELENA DE MORAES

� Aos 82 anos

Schrnôckel participava
ativamente das
decisões do CP

}ARAGUÂ DO SUL - Centenas
de pessoas, entre amigos, parentes
e conhecidos acompanharam o

velório e enterró do jornalista
Eugênio Victor Schmôckel, que
faleceu na manhã de segunda
feira deixarido a esposa de toda
uma vida, Brunhilde Schmôckel,
filhos, netos, bisneto e genros. É
com imenso pesar que a equipe do
CP se despede de seu diretor,
justamente no mesmo mês ernque
o Jornal C0RREiO D0 P0VO

, completa 85 anos de existência e

no dia exato esique tinha início o

novo projeto de círcular de terça a

sábado.
Com 82 ants -de vida,

Schmôckel conseguiu construir

uma verdadeira história de su

cesso. Natural de [oinville, forma
do emCuritiba, no Paraná e jara
guaense de coração desde os 27

.anos, quando aqui chegou. para
ficar, a vida de "seu" Eugênio pode
ser confundida com a própria
história de Jaraguá do Sul. Seus
feitos em prol da região foram
reconhecidos pelas administrações
públicas de Guaramirim e Jaraguá
do Sul, que recentemente lhe

Depoimentos e homenagens marcaram o enterro do Diretor do CORREIODOPOVO, na manhã de ontem

concederam o título de Cidadão
\ Honorário, homenagens justas e

que, felizmente, foram feitas ainda
em vida.

No próximo dia 8 de junho a

Assembléia Legislativa de Santa
Catarina presta homenagem ao CP

por seus 85 anos e, por extensão, ao
seu diretor. Infelizmente, Schmõckel
não estará presente para com

partilhar desse reconhecimento,
mas fica a certeza de que, espiri
tualmente, conrinuará sendo a bús
sola a guiar os destinos da redação
do CORREIODO POVO.

Homem de várias habilidades, quando chegou a Jaraguá do
Sul, exerceu ainda a profissão de contador no escritório contábil
nA Comercialtconstituindo várloscontratos sociais,entre eles
o da Eletromotores Jaraguá, atualWeg. Sempre defendendo
os interesses de empresários da região, vale lembrar o episódio

. dos detentores da marca Chocoleite, em virtude da

contestação da empresa detentora da marca Choco-Milke. Em

Guaramirim, foi contador do Hospital Santo Antônio, prestando
inúmeros outros serviçós através da atuação em empresas da

região.

Capacidade intelectual reconhecida e admirada por todos
}ARAGUÁ DO SUL - Entre todos

os adjetivos e qualidades que são

conferidas, a habilidade política e

a capacidade intelectual sempre
foram as mais citadas. Amigos de
longa data, a exemplo do professor
aposentado Clemaceua Amaral e
Silva, afirmou recentemente em

entrevista concedida em virtude
dos 85 anos do CORREIODOPOVO,
que Schmõckel sempre se des

tacou por .ter uma mente clara,
aberta às novidades, deixando
aflorar a intelectualidade em

detrimento de atitudes motivadas

pelo aspecto pessoal.
Sem dúvida, Schmõckel pode

ser lembrado como um homem que
dedicou sua vida à coletividade e'
ao bem comum, notabilizando-se
como profissional competente e·

homem 2!dblico dos mais corretos
e admirados por todos que tiveram
a oportunidade de conhecê-lo.

Promotor da cultura e respon

sável, mesmo que indiretamente,
de inúmeras iniciativas nesse

sentido, Schrnôckel teve parti
cipação especial na criação da

antiga Ferj (Fundação Educa

cional Regional) e foi durante a

sua gestão como prefeito interino,
criou a Biblioteca Pública e o

'

Arquivo HistóricoMunicipal, que
leva o seu nome.

• Schmóckel teve

participação especial na

criação da antiga Ferj
(Fundação Educacional

Regional)

• Cómo prefeito interino, criou
a Biblioteca Pública e o Arquivo
Histórico Municipal

• Teve preciosa participação
na idealização dos símbolos

jaraguaenses, sendo o criador

do Brasão e da Bandeira do

município,

Schmõckel recebeu o título de Cidadão Honorário de Jaraguá do Sul

Também se pode destacar sua
preciosa participação na idea

lização dos símbolos jaraguaenses,
sendo o criador do Brasão e da
Bandeira do município. A

preservação da história de [araguá
do Sul sempre esteve presente
através da publicação de inúmeros

títulos; resultado de trabalho
meticuloso de pesquisa, com

ênfase para a atividade jornalística
praticada na região e no Estado. . Prestígio reconhecido nas inúmeras condecorações que recebeu
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Prefeitura adquire imóveis e
passa a ter sede centralizada

POR CELICE GIRARDI

� Área permitirá a

centralização das
secretarias que
atenderão o público
dentro de 90 dias

}ARAGUÁ DO SUL - o prefeito
Irineu Pasold assinou na tarde de

segunda-feira o termo de compra
dos imóveis, então pertencentes a

Marisol. A área de 36.482 metros

quadrados foi adquirida com a

aprovação da Câmara de
Vereadores e efetivada pelo prefeito
municipal, o presidente da empresa
Marisol, Vicente Donini e o diretor
administrativo, Devanir Danna.

A área adquirida abrange a

estrutura onde está localizado o -

prédio, com 4,6 mil metros

quadrados, além de outros três

prédios, com sete mil metros

quadrados, totalizando 11 mil
metros quadrados. Em 1997, a

administração passou para o bairro
RioMolha, época do então prefeito
GeraldoWeminghaus, que iniciou
o pagamento do aluguel emR$l 7
mil. A primeira parcela do

pagamento acontece ainda este

Pasold e Donini assinam termo de compra dos imóveis

mês, com a entrada de R$ 1.776 de Longo Prazo). Com os juros a

milhão seguindo por 14 prestações compra do imóvel passa a custar

de R$ 200 mil reais atédezembro R$ 9.290milhões.
de 2005 quando será pago mais R$ Durante o discurso Doniní
1.6 milhão, além de um lance de deixou claro que ao contrário de

R$ 2.274milhões em abrilde 2005. algumas especulações, o imóvel foi
A última prestação será paga em adquirido por um preço justo, além

janeirode2006,novalordeR$100 do acordo do parcelamento."A
mil. A este valor inclui-se ainda a equipe da prefeitura é boa

correçãomonetária de 7% ao mês, negociadora", destaca Donini.
mais 9,75% de TJLP (Taxa de Juro De acordo comPasold o espaço

deverá ser ocupado em 90 dias e

serão transferidos o setor

administrativo da secretaria de
saúde e setores de cultura, esporte
e lazer. "Há cerca de dois anos

selecionamos projetos para

construção de uma nova sede, mas
vimos que ficava inviável
financeiramente. Depois surgiu a

possibilidade de compra dó imóvel
da Max Wilhelm, mas também
sairiamuito caro. Surgiu a proposta
de ocuparmos a área darodoviária,
implantando inclusive o Transfácil,
mas que também com reformas e

ampliações teria um custo alto.
Então quando Donini assinalou
com a vontade de vender as

instalações vimos aí uma grande
possibilidade de compra, que hoje,
finalmente, se efetivou",
comemora Pasold. O presidente da
empresa explica que a compra de
uma área de 220mil metros
quadrados ao lado da Marisol
permitirá a expansão do parque

.

fabril L G!

Além da assinatura de compra
o prefeito Pasold fez o repasse de
R$ 150 mil para o Corpo de
Bombeiros. O dinheiro será

utilizado na compra de máquinas
e equipamentos para a corporação.

Dia do Voluntariado e show Comissão apresenta Estatuto
marcam os 40 anos da Marisol do Idoso em audiência pública

}ARAGUÁ DO SUL - Nos 40 anos
de atividades da Marisol come
morados no dia 22 de maio a

empresa está preparando o dia do
voluntatiado e um grande show para
este final de semana.

No sábado colaboradores da

empresa matriz e das demais uni
dades de confecção (Benedito
Novo, Corupá, Massaranduba e
Schroeder) , em parceria com o Sesi

(Serviço Social da Indústria),
dedicarão um dia de trabalho a

produção de roupas. Serão confec
clonadas aproximadamente 40mil
peças de roupas infantis e 15 mil

pares de meias que serão doadas

para 120 entidades assistenciais do
Vale do Itapocu escolhidas através
de indicação dos colaboradores. "A

empresa vai disponibilizarmáquinas,
tecidos e aviamentos, que também
foram doados pelos nossos fome
cederes", dizGiulianoDonini, clh-etor
de marketing que destaca o

cadastramentode 2, 1mil funcionários
nas cinco unidades, além de
aproximadamente 300 pessoas de
empresas terceírizadas que estarão
nestemesmo dia contribuindo com
trabalho voluntário.

Durante este ano a empresa
doará parte de sua receita dos

, produtos Lilica Ripilica, Marisol,
Tigor T. Tigre, Criativa e Mineral
para os programas Teleton e Criança
Esperança. Para esses programas
que têm como foco o benefício às

crianças brasileiras, será doada a

quantia de R$ 600mil.
Já no domingo acontece o show

com os cantores sertanejos Zezé di
Camargo & Luciano no Estádio

S:;=4!

• A expectativa da

empresa é arrecadar pelo
menos 40 toneladas de
alimentos com o Show de
Zezé di Camargo &

Luciano, que serão
distribuidos a 120
entidades beneficentes do
Vale do Itapocú

• A música "A ferro e fogo"
do 12° CD da Dupla, é
sucesso e está em primeiro
lugar nas rádios.

JoãoMarcatto, apartir das 19 horas.
Os portões serão abertos a partir das
16 horas. Os ingressos (limitados em
cinco por pessoa) poderão ser

trocados pordois quilos dealimentos
não perecíveis, com exceção de

açúcar e sal até sábado na Mega
Store Marisol, nos postos dos
Bombeiros Voluntários em Jaraguá
do Sul e nas portarias das Unidades
de Confecção da empresa. Não será

aceito alimento no local do show,
A expectativa -é reunir um

público demais de 20mil pessoas.A
partir do dia 24, até dia 28, uma
equipe daMarisol estará entregando
os donativos.

Uma parceria inédita com o

Instituto Airton Senna permitirá a

comercialização dos produtos da
empresa com o -nome do ídolo
brasileiro. "Fabricaremos e

venderemos roupas, adultas e 8%
da renda será revertida para
entidade", finaliza GiulianoDonini.

}ARAGUÁDOSuL-Comoobjetivo
d� • esclarecer para os idosos seus

direitos a Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais deAmparo
à Família e aMulher da Assembléia

Legislativa realizou na tarde de sexta
feira audiência pública.A comissão,
integrada por oito deputados, é

presidida pela deputada Odete de

Jesus e tem como vice o deputado
Díoneí Walter da Silva. Segundo.
Odete, a finalidade da audiência é

colocaroEstatuto do Idosona íntegra
sem excluir nenhum item. "Cada
idosoque estáaqui terá apossibilidade
de ser ummultiplicador, repassando
as leis na sua comunidade", destaca.
Para o deputado Dionei uma vez

conhecendo os direitos há como

cobrar ainda que faltem muitos

pontos a serem cumpridos. "Nesse
sentido os idosos trabalhamdentro de
seus grupos", salienta apontando que
a comissãodistribuiu livretos com todo
o estatuto aos participantes da
audiência.OEstatuto do Idoso, que
traz 118 artigos, estabelece punições
que podemvariar de doismeses a 12
anos de prisão dependendo do crime
para quem não as cumprir.O
aposentadoRenato[oséBussarello, 72
anos, quis sabercomoprocederdiante
das novas leis. "Vim até esta

audiência para ficar por dentro e

cobrar meus direitos", atesta.

Bernardo Klovatski, 72 anos,

comemora a implantação do
Estatuto. 'Anrígamente os idosos não
tinham direitos. Ainda bem que

resolverarriolharpor nós", finaliza.
ctSAR JUNKES

Comissão explica aos grupos de terceira idade os direitos da nova
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�CURSO

Mecânica Básica paraMulheres da Acijs
A Câmara da Mulher Empresária da ACIJS (Associação Comerei I
e Industrial de Jaraguá do Sul) em parceria com o Núcleo da
Automecânicas da ACIJS convida as mulheres, motoristae
iniciantes e demais interessados para o curso de mecânica básicas
que acontecerá dias 25 e 26 de maio, das 19h30 às 22 horas n�
auto Mecânica ABF (Rua João Planinscheck, 856, bairro Nova
Brasília). O curso visa orientar sobre o funcionamento ea ,

manutenção adequada dos veículos e fornece dicas de segurança
'

e orientações sobre o trânsito. O investimento é de R$10,OQ
estando incluso apostila, certificado e coffee break. Informaçõe;
com lonimara no (47) 275-7015, 275-7012 ou
nucleos@acijs.com.br. As vagas são limitadas.

�CAPACITAÇÃO
.

SegundaSemanadeEnfermagemacontece naCPL
O grupo de enfermeiros da microrregião de Jaraguá do Sul
participa da segunda semana de enfermagem, que acontece até
o dia 20 de maio. Na programação está prevista palestra sobre
câncer de intestino com o cirurgião geral e proctologista Gilson
Martins. No dia 20 o assunto será atividade física, saúde e qualidade
de vida, com o professor pós-doutorado de Florianópolis Marcus
Naha. O evento acontece no CPL (Centro de Profissionais Liberais).

�CEJAS

Debate de planejamento de mídia
Lúcia Bastos, Diretora de Marketing da RBS Corporação, estará no
dia 24 de maio, segunda-feira, às 19h30 no Centro Empresarialde
Jaraguá do Sul - CEJAS - para o debate Planejamento de Mídia,
para o qual estão convidados - gratuitamente - todos os

interessados. A iniciativa tem o apoio do Núcleo de Comunicação
Social ACIJS-APEVI, RBS, Impressul, Sun7 e Xuxu. Maiores
informações na ACIJS, com Rejane, fone (47) 275 7015 ou e-mail
rejane@acijs.com.br.

�PALESTRA

Como vivenciar dia-a-dia sem estresse
o Senac promove a palestra "Estresse: Se não puder evitar esta

onda aprenda a surfá-la: O objetivo é passar novos conceitos de
como vivenciar os acontecimentos do dia-a-dia. Direcionado a

todos os profissionais que estão sentindo o ônus da vida moderna.

Serão abordados assuntos: Mantendo a calma no auge do stress, , ,

mudando reações impulsivas por respostas conscientes, papel da
respiração, relaxamento progressivo profundo (anti-estresse),
Meditação - um processo para acalmar a mente. A palestra será
feita por Janete Marcatto, formada em administração de empresas
pela Unerj. Atua como professora de Voga, formada' pela escola
Vedanta Voga da Flórida (EUA). qualificada em treinamentos de

Administração do Stress, Concentração e Meditação, Yogaterapia.
Participa todos os anos de Seminários com Robert Happé, A

palestra acontece dia 25 de maio, das 19h às 21 horas. O

investimento é de R$ 20,00. As vagas são limitadas.Telefone para
contato é o 370-0251.

�ATENDIMENTO

Treinamento para negociação por telefone
Associação das Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu
(Apevi) mantém inscrições abertas para o curso Televendas' \

Técnicas de negociação por telefone, que acontece de 24 a 2)

de maio, das 19 às 22h, no Centro empresarial de Jaraguá do Sul

(CEJAS). O curso tem como objetivo auxiliar os participantes a

aprimorarem suas vendas por telefone, gerar melhores resultados
de negociação e qualificar mais o relacionamento com os clientes.
Os participantes receberão aprendizado temas como: tele
vendedor: perfil profissional, seu talento e sua técnica; os erros

mais comuns em teley_endas nas operações: ativo e receptivO;
desenvolvendo scripts de vendas; como se sair bem e sem

desgaste emocional, com clientes difíceis; planejamento de um

telefonema de vendas receptivo; como fazer uma abertura
profissional por telefone; como identificar e pesquisar
necessidades do cliente; como apresentar um produto por
telefone; como trabalhar as objeções do cliente; como negociar
como cliente, fazendo concessões sem perder a venda; Algumas
técnicas de fechamento por telefone; e comunicação ao telefone:
colocação da voz, dicção e vocabulário. Na metodologiaseráo
.realizados exercícios e simulações permitindo aos participante;
interagir e discutir casos práticos do dia-a-dia. O instrutor sera

Emilio Munoz Moya, especialista em Comportamento do

Consumidor e Administração de Vendas. O investimento para
associados é de R$ 110,00. Não sócios pagam R$ 150,00.lnscriÇões
podem ser feitas pelo telefone (47)- 275-7003, com Silvia oU

pelo e-mail: tecnicaservico@apevi.com.br

�CONCURSO

Inscrições devem ser feitas até dia 31
A Polícia Federal faz concurso para 1.638 vagas administrativas'
1.433 nível médio e 205 nível superior. Há oportunidades para
profissionais de diversas áreas, em todos os estadoS. Os

vencimentos são de R$ 758 para nível médio e de RS 1.000
superior. Inscrições até dia 21. Os candidatos deverão adquirir a

guia GAR/Funapol nas papelarias - R$ 25,00,para nível superiore,
R$ 18,00 para médio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DETIDOS

Polícia prende quatro rapazes
após denúncia de moradores

ESPORTIVAS
JOGOS DAS APPS

�ais de 300 atletas participam de competição
JogOS das APPs contaram com a participação de 20 unidades

Os
lares representadas pormais de 300 atletas no último domingo,esCO

R' d Servid P rb!i M
.. .

6 na Associação ecreatíva os ervi ores u ICOS urucrpais

1A'sepuml. onde foram organizadas competições em cinco
( �dalidades esportivas. Promovida pela Fundação Municipal de

� artes, a competição é destinada a diretores, professores e pais
d:alunos de estabelecimentos de ensino das redes municipal,
tadual e particular, com sede em Jaraguá do Sul, tendo como

es . , . _ . .

bjetivO proporCIOnar a mteqraçao entre os partlctpantes.

�esenvolvendo o lazer e o intercâmbi? sócio-espo.rtivo. A diretora

de Promoções de Eventos/FME, Cleide Mosca, Informa que as

quipes classificadas até o terceiro luqar decada modalidade foram�remiadas com medalhas e as campeãs também receberão

troféus.
Bocha
10' EMEF Guilherme

POR JULlMAR PIVATTO

....Um dos menores já
teve passagem pela

",'t

polícia por um. '
.. ,'

homicídio ocorrido
no-mês' dejaheiro

JARAGUÁ DO SUL � Milton
Simões, 21 i Elizeu Silva dos Santos,
21 e osmenoresVR.S., 17 eJ.CNS,
17, estão no Presídio Regional de
J araguá do Sul, acusados de
homicídio de Regina Rowe que
morreu no último fim-de-semana..
Arno Rowe continua internado. '.

ENTENDAOCASO-Apó;'
o assalto à residência do casal no
início do mês, uma equipe de

investigação da Polícia Militar em .

conjunto com a Polícia Civil viu

pegadas na beira do rio Garibaldi.
Seguindo essegrastros, chegaram a

um bananal, onde encontraram a

carteira de seuArno Rowe, que foi
perdida na fug�. Os passos
terminaram perto de uma ponte
pênsil, próximo a um acesso ao bairro

Jaraguá84.
Após' algumas denúncias

anônimas' e declarações de

testemunhas, chegaram até os

Voleibol Feminino
1 ° - EEB José Duarte Magalhães
2° - Colégio Evangélico Jaraguá
3° - EMEF Guilherme

Hanemann
20- Cal. Evangélico Jaraguá
30. EMEF Anna Towe Nagel
40. EMEF Helmuth Duwe

Hanemann
4° - CEU

Futebol Suíço
1 ° - EMEF Cristina Marcatto
2° - EMEF Renato Pradi
3° - EEB Roland Dornbusch
4° - EMEF Guilherme
Hanemann

Dominó
10. EMEF Renato Pradi

ê
20. EMEF Francisco de Paula

3o.'EMEF Marcos E. Verbinnen

40. EMEF Guilherme
Hanemann

�TÊNIS DE MESA

Bom nível marca etapado Tênisde Mesa
92atletas de Jaraguá dri Sul e Itajaí participar'àm, no último sábado,
dali Etapa doTorneio Norte Catarinense de Tênis de Mesa, realizado
no Centro de Treinamento do Estádio João Marcatto. As disputas
foram acirradas, de�ido ao bom nível té�nico dos competidores. A
organização. ressalta que o esporte vem crescendo na cidade, e
isso se pode observar com a atuação dos jogadores mais novos,

onde se cria um� boa perspectiva de uma safra de bons mesa

tenistas para Jaraguá do Sul. Entres os clubes/escolas participantes,
odestaque ficou com a EMEF Ribeirão Molha, que conquistou 832

pontos, seguido da EEB Giardini Lenzi, com 396 e o Colégio Radical,
de Itajaí, com 386 pontos; Este evento tem- o apoio da FME de

Jaraguá do Sul e o patrocínio do Posto Mime. Eis aqui os campeões
individuais:

Elizeu Silva dos Santos e Milton Simões foram presos no último fim-de-sem}na
moradores, que vieram denunciá
los", diz o investigador Wanderlei
Zocatelli. Ele lembra quemuitos hoje
estão sofrendo ameaças demorte ..

Fazendo as buscas no caminhão
demudanças, encontraram a arma

que foi roubada da residência do

casal, que havia sido alterada, mas
não haviam raspado o número dela.
Após a prisão de VR.S., a polícia
prendeu os outros três assaltantes.
V R. S. já tem passagem, pois é

acusado do homicídio de Antônio
CarmelitoAlves, no mês de janeiro.

I

quatro rapazes, que num primeiro
depoimento, negaram e foram
liberados. O caminhão demudança
que foi denunciado pormoradores,
era o de Y.R.S. "Segundo
testemunhas, os quatro planejavam
e contavam tudo para alguns

Ação tenta tirar presidente da
, .

Federação Carioca de Futebol
Malwee erra muito e perde
p.ara a Unoesc/Joaçaba

Gabriel Getelina - categoria pré-mirim 9 anos e 11 anos - EMEF
Ribeirão Molha. Cristhian Pedrotti - mirim 13 anos - EMEF Ribeirão
Molha. Giovani da Silva - infantil 15 anos - EMEF Ribeirão Molha
Éder Fernando Borges - juvenil 18 anos - EMEF Jonas Alves
Juliano Goulart -' adulto EMEF Alberto Bauer

Kettley de Freita - pré-mirim 11 anos - EMEF Ribeirão Molha
Jéssica Formigari - mirim 13 e infantil l S anos - EEB Giardini Lenzi
Oanielli Stolf - juvenil 18 anos e adulto - EEB Giardini Lenze
Cristiana de Souza - categoria especial para mães - EMEF Ribeirão
Molha

JARAGUÁ DO SUL - Errando
\

muito em quadra e deixando o

adversário jogar, a Malwee é

goleada em casa pela Unoesc/
Joaçaba, no sábado, no ginásio
Wolfgang Weege. A equipe do
oeste do estado ocupava as últimas

posições da tabela de classificação,HIGUEIRENSE
mas soube se aproveitar dos erros

Jogadores voltam à Seleção Sub-20 do time jaraguaense e venceu por
O lateral esquerdo Filipe e o volante Carlos Alberto foram 6 x 3. Pelo [oaçaba marcaram

convocados na tarde de ontem pelo técnico Armênio Moura para a Anderson (4 vezes), Nilson e

Seleção Brasileira Sub�20 para a disputa do Torneio de Toulon Gustavo Neri. Xande, Márcio, e
(França), entre 10 e 10 de junho. Os dois jogadores do Figueir�nw James descontaram para aMalwee.
vão se apresentar no aeroporto Santos Dumot, no Rio de Janein:l,':np' A equipe admite ainda estar
dia 30, após a partida contra o Paysandu, no estádio orl�ndo abalada com as dispensas no
Scarpelli pelo Campeonato Brasileiro da Série A. elenco, do preparador físicoSegundo acerto entre o diretor técnico do Figueirense, João Batista
Ab

" Giovani Ciprandi, além doselha e o coordenador das categorias de base da CBF, Cláudio .

d AI d N tLeal (Branco) logo após o Torneio de Toulon, os dois jogadàres do ,1Noga °Nres áb edxa� .

re, :. OdeF, '

_ " .c. v
, •• ,' ., uno. osa a o 101 a estreia oguelrense serão liberados para reapresentaçao no estadia Pf.Ia:r.ooS ., ,.', , novo treinador Flávio Cavalcanti

.
carpelli, em tempo de jog,arem contra a Ponte Preta; qO'clJà,,1l P�:. '

Junho, em Campinas, não seguindo com a seleção par:(j ;p� E:sl,!qos
Unidos e Coréia onde a seleção fará outros jogos. .:/: ( ���,;�;:�;,r;',

;",:';"-';,\,::{:",: ;,'\ ';�':

:\ . .\
�CRICIÚMA !;. "

Time está animado para incomodar
'.

:d' ''''''''
�p.ós a queda, a redenção. A derrota para o São Caetano p�r.5 à.O,j:la ,

ultima semana, fez o Criciúma acordar. A vítima foi o Goiás, quejevou
. não irão questionar isso, pois é uma

sot
. decisão da diretoria.,e gols. O time catarinense, formado por atletas desconhecidos; é o'.

terceiro colocado no Brasileiro e pretende atrapalhar a vida dos'qrandes", '.

Com ã derrota, a :quipe caiu
No ano passado, o Criciúma também foi notícia. Deu uma arrancada' e. ,para a terceira colocaçao na tabela
c�:gOU às primeiras posições. Mas caiu de produção na reta finàl,"� :'-"iHf, Divisão Especial do Estadual,

.

Vitoria por 7 a 2 sobre o Goiás foi a maior goleada da competição ne�t(, ,i;;.���ás da Anjo Futsal e do Colegial,
ano.Marcos Denner, que entrou no intervalo,e Reinaldo marcaran;<th�s' ".<Filie,. é o adversário de hoje da

cad� um. Mas a mudança de comportamento do grupo foi o p�in,�lPál "�'M�l�,ee, em Florianópolis. O

�OtIV� do êxito.
.,

:', ';,,'
.

a��)lhe�E� da Malwee �o estadual éepols da derrota para o São Caetano, nos reunimos com os JCl�l�dor�;:;· MatG1Q, que tambem lidera a

�ara apontar os erros cometidos. Todo mundo ficou enverqonhado competiçâornesse quesito, junto
pom a atuação'; explicou o diretor de futebol Antônio Rakette. comRocha, daUnivali, com 12 gols.
d
ara ele, a entrada de Marcos Denner fol importante, mas não Além disso, a vitória do Vasco

5
eterminante para bater o Goiás."O grupo é homogêneo. Entra um, da Gama pela Liga Nacional'aiOutro e '

I' id F' dt d M h ro ruve e mantt o. 010 la o arcos, mas ac o que o une deixou a equipe de Jaraguá do Sulvenceria de qualquer jeito. No jogo anterior, ele entrou e perdemos': na décima-primeira posição. Com
isso, os dois próximos jogos pela

RIo DE JANEffi.O - OMinistério
Público do Estado do Rio de

Janeiro entrou nesta segunda
feira com uma ação coletiva de
consumo na Justiça, com pedido
de liminar, na tentativa de
destituir do cargo o presidente da
Federação de Futebol do Estado
do Rio de janeiro (Ferj), Eduardo
Viana, o C�ixa D'Água. O
documento foi protocolado na 7ª
Vara Empresarial e ainda pede o

afastamento dos demais diretores
da entidade.

No total, seis promotores
elaboraram a ação, que teve por
base o Código de Defesa do
Consumidor e o Estatuto do
Torcedor. "Maquiagem dos
boletins financeiros e a lesão ao

direito dos clubes de participação
na renda líquida; a falta de

transparência dos critérios para a

previsão de público", destacou o

documento. "Falta de trans

parência da relação da ré com a

Cooperativa dos Pres-tadores de
Serviço em Eventos Desportivo
Brasileiros (COOPEB), obser
vando que a atuação da

cooperativa permite a evasão de
renda porque grande parte dos

empregados que recebem para

prestar serviço à FERJ jamais
compareceu ao estádio para fazê
lo". (AE)

s

• Para o Ministério Público,
a Ferj desrespeita o

torcedor em vários

sentidos, como o controle
do que as pessoas levam

para dentro dos estádios.

A derrota para o Unoesc deixa a

equipe em terceiro lugar na tabela

competição serão decisivos para a

Malwee, que enfrenta o Tio Sam
no sábado, e o Vasco, no dia 24,
ambos em casa. Para se classificar

para a próxima fase, é necessário
estar entre os dez primeiros da

competição, e a comissão técnica

espera que duas vitórias nos

próximos jogos garantam a

classificação, já que a equipe tem
apenas 11 partidas disputadas.

Agora a' diretoria parte em

busca de reforços, já que as

inscrições para a Liga Nacional
encerram no próximo dia 29. Existe
a probabilidade de contratarem

jogadores que estavam disputando
a temporada na Europa, já que a

temporada de futsal deles já
encerrou. A comissão técnica não

citou nomes de jogadores, e diz que'
vai discutir essa questão junto com
a diretoria.

• As péssimas condições
dos sanltários nos estádios
e falta de organização no

.

estacionamento são outros

ag rava ntes pa ra o

Ministério Público.

e Marcos Moraes agora é auxiliar
daMalwee. Essas mudanças foram
sentidas durante a partida e os

próprios jogadores admitiram, após
.o jogo, que o convívio com os

dispensados era muito bom, mas

Brasil e França fazem

'jogo do século, diz Parreira
levaram o título com a vitória de 3 a

O, não se aplica agora, entende o

treinador. A explicação é simples:
"Esse jogo não é deCopa doMundo.
Claro que é um jogo que dá prestígio,
a té porque vai ser transmitido para
mais de cem países (mais de 130,
segundo a Fifa) . Mas é um amistoso,
não tem nada de vingança", disse
Parreiraontem, após o primeiro treino
da seleção. (AE)

,

PARIS -O técnicoCarlosAlberto
Parreira define a partida de quinta
feira entre Brasil e França como o

"jogo do século" - século que, por
sinal, está apenas começando. Tem
consciência da importância de uma

, vitótia. Mas não aceita que rotulem
o encontro como o "jogo da

vingança".
A referência à final da Copa do

Mundo de 1998, quando os franceses
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ESPORTES
VARZEANO

Oitojogosmarcaram a terceira
rodada doVarzeano no sábado
POR JULlMAR PIVAJTO

� A chave E é 'a mais

equilibrada da

competição, onde
todas as equipes
estão com três pontos

}ARAGUÁ DO SUL - Oito jogos
movimentaram a terceira rodada do
22° Campeonato Varzeano em

Jaraguá do Sul. Das sete chaves,
somente os grupos C e D não

disputaram jogos neste sábado. Pela
chave A, oAtlético venceu o Posto
Marcolla/Bar do Miro, por 1 x O e

está em primeiro lugar na

competição. A equipe do Gesso

Jaraguá venceu aRealDeja Imóveis
por 5 x 1, e as duas equipes estão

empatadas em segundo lugar com
quatro pontos. Fagundes Têxteis e

Posto Marcolla/Bar do Miro estão

com um ponto.
Pela chave B, a liderança está

comaGalvanizaçãoBatisti, com seis

pontos, que venceu oEstrella por 2 x
1, que é o lanterna do grupo com

apenas um. Em segundo está aVila
Lenzi, com quatro pontos, que
venceu o Depecil por 1 x O. Esta
última divide a terceira colocação
comoGaribaldi com três pontos.

A chave E é amais embolada da

Vila Lalau vence o Rio Molha e assume a lide-rança do grupo F com quatro pontos

competição, onde as quatro equipes
estão com três pontos cada. Nesse
sábado, oAcaraí/Soletex venceu o
Supermercado Brandenburg por 3 x
1 e o Supermercado [úníor/Posto
Vicenzi ganhou por 2 x 1 do Água
Verde/Consistem.

Vila Lalau venceu por4 x O oRio
Molha e divide a liderança do grupo
F com LuModas/Bazar doRau, que

venceu oJuventude por 1 x O. Am?as
equipes estão com quatro pontos, o

Juventude tem três e o Rio Molha
ainda não pontuou na competição.

Belmec e Independente
dividem a liderança da chave C com

quatro pontos, o Caxias está com

dois e Italy/Cl Sport Center não
pontuou ainda na competição. No
grupo D, aKifetro é a líder com seis .

pontos, seguido pelaMetalúrgica TS�)

com quatro, ParanáClub com um e

Amizade/Bola 8 com zero.

'Até agora, f0rammarcados 109

gols em 28 partidas, o que dá uma
média de 3,9 gols por jogo. Os
artilheiros são Kleber Kotchela
(Kiferro), Nilson Marcelino
(MetalúrgicaTS) e JosenildoMoura
Ouventude), todos com quatro gols.

Juventus perde em Blumenau e ,cai na tabela de classificação
}ARAGUÁDOSUL-Jogando em

Blumenau, contra o BEC, o

[uventus perde suasegunda partida
e também a vice-liderança da

competição. Os três gols da partida
, forammarcados no primeiro tempo.
Fabinho abriu o placar para o BEC
aos 11 minutos. O [uventus empatou
aos 23, com Grisley e Augusto
fechou o placar aos 36, deixando o
placar em 2 x 1.Apartida foi dirigida
pelo árbitroMauroAntônioMartins,
com auxílio de Jaison Cardoso da
Silva e Fabrício Coelho da Silva,
todos daGrande Florianópolis.

Mesmo perdendo para o

Canoinhas por 2 x l , o Fraibu)go
ainda é o líder da B1 com nove

pontos, junto com o Figueirense B,
que venceu o Concórdia na

segunda-feira. Nos outros jogos da
rcidada, o Real perdeu por 3 x O

para o Camboriuense, o Brusque
empatou com o Lages em O x O e o

Carlos Renaux venceu, em casa,

os Operários Mafrenses PC(! 2 x 1.
A terceira colocação do

campeonato está com o Blumenau,
com oito pontos, seguido pelo
Brusque, com sete.O Juventus está
em quinto lugar com seis pontos,
junto com o Carlos Renaux e o

Canoinhas, mas fica na frente por
causa do saldo de gols.O próximo
desafio doMoleque Travesso é no

próximo domingo, em casa, contra
o Fraiburgo, o líder da competição.
Para este jogo, a equipe jaraguaense
não poderá contar com Kulman,
que foi expulso contra o BEC, mas
deve ter o retorno de Paulo Sérgio.
[oélton e Pereira Veloso, que ainda
se recuperam de lesão, podem estar

disponíveis pata o jogo de domingo.

I BOLETIM DO ES:PORTE i
� BRASILEIRÃO

Mauro Gaivão é o novo
técnico do Botafogo
o técnico Mauro Gaivão, ex-auxiliar técnico de
Geninho no Vasco, é o novo treinador do

Botafogo. Ele foi apresentado na tarde de ontem
em General Severiano. Após a realização do
treino de ontem, às 17 horas, Mauro Gaivão
concedeu entrevista coletiva, ao lado do

presidente Bebeto de Freitas, para dar detalhes
da negociação. Mauro Gaivão substituirá o

técnico interino Luiz Matter, que era auxiliar de
Levir Culpi, demitido no início do Campeonato
Brasileiro. Mauro Gaivão é um velho conhecido
da torcida alvinegra. No Botafogo, ele atuou de
1988 a 1990. Na ocasião, sagrou-se campeão
carioca de 1989, acabando com o jejum de 21
anos sem títulos do clube carioca.(AEl

"" BASQUETE

Unit/Uberlândia vence
e vai à semifinal
O Unit/Uberlândia derrotou o Universo BH/Minas por
96 a 85 na noite desta segunda-feira, em partida
válida pelas quartas-de-final do Campeonato

,

Nacional de Basquete Masculino. Com esse

resultado, a equipe abriu 3 a O na série melhor-de
cinco e se classificou ,para as semifinais do

campeonato. O primeiro classificado para a semifinal
foi o Flamengo, que na noite de domingo venceu o

COC/Ribeirão e também fez 3 a O na série. Na

semifinal, o Uberlândia vai enfrentar o vencedor do
confronto entre o Corinthians e o Campos. O time

paulista está vencendo a série por 2 a 1. No outro

playoff, o Universo/Ajax está em vantagem em
relação ao Unia ra/Araraq uara (2 a 1 l. Ajax e

Corinthians estão a Lima vitória da semifinal.(AEl

ALEXANDRE BOGa

o' meia Kulman foi expulso e

desfalca a equipe contra o Fraiburgo

.I • Com a derrota, o Juventus
cai três posições na tabela,
ficando agora em quinto
lugar. O Fraiburgo é o líder da

competiçã�, ao lado do

Figueirense B

• Grisley se recuperou de
uma lesão no tornozelo e

participou do jogo de

domingo, marcando o gol do
Moleque Travesso

QUARTA-FEIRA, 1'9 de maio de 2004

Senai de Jaraguá do Sul

promove Integração Esportiva
]ARAGUÁ DO SUL - Acontece,

neste sábado, a 48 edição da

Integração Esportiva, que envolve
professores, funcionários, direção e

alunos do Senai. Os jogos terão

início às 8 horas da manhã e

seguirão até às 17h30, envolvendo
as modalidades de futebol suíço,
futsal, yoleíbol, sinuca, truco,
dominó, xadrez e tênis de mesa,

nos naipes masculinos e femininos.
A responsável pela' área de

Marketing do Senai, Morgana
Machado Tezza, diz que o principal
objetivo desses jogos é a integração
de todos que fazem parte da escola.
''Além disso, o evento tem seu lado
social, onde cada participante doa
um quilo de alimento não

perecível, que serão encaminhados
à Secretaria do Bem Estar Social,
que repassará às famílias carentes",
dizMorgana.

No ano passado, a competição

contou com 3'50 atletas mas
/ ' /

' eSSf
ano o numero j a superou,
expectativas. "Mais de 450 atle�
se mscreveram para esta, queéa
quarta edição. Começamos e�t�
jogos no ano em que o Senaid'
Jaraguá do Sul completou 25:ln

f

d idi . �
e eci rmos contmuar COlUo
evento, que vem melhorando
d "1' M

a
ca a �no ,sa lenta organa.

O Senai também lembra qUf
no sábado, das 13 às 18 horas
acontece a Olimpíada d;
Informática, onde o objetivoé
descobrir novos talentos, A
competição será on-line, e os aluno;
vencedores vão ganhar umcuroo
de programação naUnicamp (SP),
Os alunos do Senai que se
destacarem no curso, vão ter a

oportunidade de participar da
Olimpíada Internacional de
Informática, que acontecerá na

Grécia, em setembro.

Equipe que foi

campeã no

futebol suíço
'na edição do
ano passado

DIVUlGAÇlo

Juvenil da Malwee consegue
classificação para 2a fase

}ARAGUÁ DO SUL - A equipe
juvenil da Malwee/FME obteve,
três vitórias no returno da primeira
fase do Campeonato Estadual da
categoria, disputado no último final
de semana, em Jaraguá do Sul:

joinville EC/F,ME/Dalponte (9 x
4), Univali/Porto/FME Itajaí/lCC
(4 x2) e Planor/FME/São Bento
do Sul (6 x 2). Com estes
resultados, o time jaraguaense
chegou a 18 pontos e garantiu a

liderança da chave C, clas
sificando-se para a segunda fase da

competição, onde ocupando o

segundo lugar geral, atrás apenas
da CRE Xaxierise, .que tem 11

pontos. O turno da segunda fase
dó Es tadua l

'

Juvenil está

agendado para os dias 11 e l2de

junho, em Capinzal, onde os

jaraguaenses terão como

adversários Concórdia MBB
Futsal, que está com nove pontos,
e Fundação Casan/Fuças/Adiee!
Florianópolis, com sete, além da

equipe anfitriã daAD Capinzal,
que tem 15.
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