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DEFINiÇÕES
Suesembach épré-candidato à
chapa'maJoritária em Corupá

pOlfMICA

Apresentada alternativa para
repasse aos Bombeiros
'. PÁGINA6

DOAÇÃO

.WandérWeegedoa R$ 300mil

para Hospital Santo Antônio
Recurso foi utilizado para

'compra de equipamentos para

lavanderia, berçário, Centro
Cirúrgico, Centto Obstétrico,
pronto-atendimento, raio-x,
armários, camas, cadeiras de,
rodas,macas, entre outros, além
de uma ambulância para o

Hospital' Santo Antônio, de

Guaramirim.
Solenidade de entrega das

doações foi realizada na tarde de
ontem, em frente ao Hospital,
quando também foram inau-

, guradas as reformas feitas pela
administração municipal, que
i�cluem construção de passarela
coberta ligando o Hospital à

I lavanderia, abrigo para ambu

lâncias, além de quartos 'para
médicos emotoristas e reforma das
três salas de raio-x e lavanderia.

• PAGINA 5 UTI Móvel adquirida com doação do proprietário da Malwee Malhas, que beneficia outro hospital da região

NEGÓCIO

6a Feira daMalhadeve reunir
cerca de 45 expositores locais

Aadrninistração e os lojistas do Portal Jaraguá esperam vender
R$l,Smilhão durante a 6a Feira da Malha,que acontece no período
de 9 a 24 de julho, no Portal. A estimativade público gira em torno
de 40 mil pessoas. Os descontos oferecidos chegam a 30%,
segundo revela o administradordo Portal, empresárioOsmarJosé
Vailatti.Segundo ele,a Feira daMalha funciona corno'urn segundo
Natal" para os lojistas do Portal.

• PAGINA4

ALTERNATIVO

FestivalAlternativo terá 23
bandas e sete DJs dá região

SidneyMarcelo lopes e Bruni Schwartz afirmam que o Festival
tem como objetivo levar as bandas da cidade para tocarpara o

grande público.O evento, que acontecerá no Parque Municipal
de Eventos, esperá reunir cerca de oito mil pessoas e para isso
terãe-três pavilhões abertos e mais umâ tenda, onde se

apresentarão os DJS. O evento está em sua segunda edição. ,

• PAGlNA7

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

,

www.marisolsa.com.br :

N° 4.887 1 R$ 1,25

SUCESSO

Fenlsio Júnior.de JS, diz que
a fase atuál édedivulgação
• PÁGINA 4.

APOIO

Acijs está apoiando realização
da ExpoGestão, em Joinville
Palestrantes de renome internacional devem integrar a grade de

programação do evento, que acontece de 10 a 40 de junho, no
CentreventosCauHansen. A promoção é daAcij.

• PAGINA4

lEGISLAÇÃO

Infrações às leis municipais
começam a ser avaliadas

• PAGINA 6

FUTEBOL DE CAMPO

Equipe' de Bicicross terá
representantes no brasileiro
JoyceMoretti eGuilherme Gételinabuscam o título da etapa que
será disputada emCampo Bom (RS).

• PAGINA7

ELEiÇÃO

Colégio,prolnove elei�o da
"Garota Divina" no Big Bowling

C�SAR JUNKES

Dez garotas
participam da

eleição que
acontece hoje, a

partir das 23 horas

PAGINA7

• Cotação U$$ Compra Venda

COME�CIAL

PARALELO

3,1805 3,1813

3;0300 3,1300

3,0700 3,2300TURISMO

'{êF',�Gui.(f��
'(� \_.v 'Fácil
Listas Telefônicas

90%
de preferência
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Um passo à frente
o voluntariado sempre foi

a marca registrada da socie

dade. jaraguaense. Nesse

sentido, o Corpo de Bom

beiros de Jaraguá do Sul está

entre as instituições que mais

se destacaram em Santa
Catarina na prática do
voluntariado eficiente e bem
sucedido. O Corpo de
Bombeiros Voluntários de

comprometer a bem sucedida
história do Corpo de Bom
beiros Voluntárias' de Jaraguá
do Sul. Talvez por falta de
sensibilidade ou reconhe
cimento pela eficiência do
trabalho prestado, a Assem
bléia Legislativa aprovou leis

que reduziram as verbas
destinadas à corporação.

Passado o primeiro impac-

� O Corpo de Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul é, uma das instituições
locais de maior reconhecimento

público.

J araguá do Sul é uma das

instituições locais de maior

reconhecimento público,
sendo a segunda corporação
de voluntários a ser criada em

Santa Catarina, perdendo em

tempo de existência apenas

para Joinville.
Infelizmente, o governo

do Estado recentemente

anunciou medidas que podem

to e diante das manifestações
de desagrado e desconten
tamento das corporações
voluntárias que tiveram

verbas limitadas. e/ou. redu
zidas, o governo do Estado
voltou atrás, decidindo final
mente que algumas das novas

regras seriam revis tas. De
acordo com as novas propostas
defendidas pelo governo

estadual, os valores não serãomais
estipulados em tetomáximo, mas
em teto mínimo, o que, talvez,
garanta um aumento na verba
atualmente destinada à corpo

ração jaraguaense.
A revisão das medidas por

parte do governo do Estado,
encabeçada pelos deputados que
aprovaram .a primeira lei (de
redução das verbas através de
teto mínimo) representa, sem

dúvida, o reconhecimento dos

governantes em relação a

importância do trabalho
desenvolvido nas corporações
voluntárias de Santa Catarina.

O�tra preocupação das
diretorias dos Bombeíros
Voluntários é a possibilidade de

ingerência militar, hipótese
totalmente rejeitada em Jaraguá ,

do Sul. Nessa questão, é urgente
um entendimento entre as

,

partes para que ninguém se

sinta prejudicado. Em Jaraguá
do Sul, a idéia de ingerência da
Polícia Militar nunca foi aceita,
assim como a redução das
verbas.

NOTAS
�Condomínio Industrial
Os empresários interessados em se

instalar no condomínio industrial de

Jaraguá do Sul, que está sendo

implantado pela administração
pública municipal no Bairro Estrada
Nova podem retirar o formulário na

Prefeitura. Estas novas inscrições são
para a segundafase do projeto.Dez
empresas da cidade já estão aptas a

se beneficiarem do condomínio, que
foi criado como medida de

reorganização do espaço urbano.
Todos os pedidos são analisados por
uma comissão.

, � Alimentação
Termina no dia 31 de maio o prazo
para que as empresas que
subsidiam a alimentação de seus

funcionários façam o recadas
tramento no Programa de Alí
mentação do Trabalhador. Atual

mente, cerca de 120 mil empresas
dão algum tipo de subsídio de

alimentação aos seus empregados.
Aquelas que não enviarem seus

dados no prazo terão seus registros
no PAT ( Programa de Alimentação
do Trabalhador) cancelados au

tomaticamente e deixarão de

receber as isenções dos encargos
�

sociais.

FRASES --I,�----�.______::__--�__:__�-�

"Lançar uma pessoa que poucos conhecem requer Um bom trabalho de marketing para
colocar alguém como se fosse Deus e este não reallzar as promessas proferidas"

.

.Herrmann Suesembach, presidente do PMDB de Corupá, questio�ando líderes do P?der públko que não cumprem com os projetos
prometidos para a comunidade.

. Mu�d9·1 Pessoas & Fatos

'iii'; Afegànistiió"'·
'Ataque contra veículo do
g.overno;deixa quatro feridos

.

Uma bomba acionada por controle remoto
destruiuumvefculo que transportava agentes
eleitorais do qoverno e deixou quatro feridos
em um ataque perpetrado ontem no sudeste
do Afeg�nistão, informaram autoridades locais.
G atentado faz parte da onda de violência que
varreo Afeganistão nos meses queantecedem

,aseleições 2erai� nq,,país, previstas para
•

setembr9' A'S'",í.timas vlâj?vi,lm [la manhã de

ohterhpkie:disb:ito de')�J(M;ydan; na �ro\r(ncia
de Khost, ��e�as;J;�ci�q�flômet!();;,ao sul de
Cabul, a capital afe�"ã" dissêoeornandante
distrital de polícia HaJi Bakhtí em ent'reVista à
The Associated Press.

Bakhti disse que o veículo utilitário

transportava agentes eleitorais e seis pessoas
teriam ficado feridas. Entretanto, a Organização
das. Nações Unidas (O�U), que auxilia nos

preparativos do pleito, informou que quatro
pessoas ficaram feridas e todas trabalhavam
pa ra a agência de estatísticas do governo afegã,o.
Em outro incidente, o porta-voz da ONU David

Sinqh disse que uma bomba de fabricação
caseira foidescoberta em uma escola feminina
que era utilizada como centro de
cadastramento de eleitores em Puli Alam, cerca
de 60 quilômetros ao sul de Cabul."A polícia
está investigando o caso e a bomba será
detonada de forma segura" por especialistas
em explosivos, declarou o porta-voz. (AE)

fi'

� Venezuela

Sobe para 132 o número de

supostos paramilitares detidos
o número de detidos no caso dos

supostos paramilitares que foram capturados
há duas semanas em uma área próxima a

Caracas subiu para 132, informou hoje o vice
presidente da Venezuela, José Vicente Rangel.
"Na quarta-feira, mais três foram capturados.
A cifra agora é de 132. detidos'; afirmou ele.

Rangel não especificou quantos dos.detidos
são de nacionalidade colombiana, nem

>',

� Israel

Barghouti condenado pelamorte
de quatro israelenses e um grego

o líder palestino Marwan Barghouti foi
condenado ontem por acusações de
envolvimento em ataques que resultaram
na morte de quatro israelenses e de um

monge grego. Ele poderá ser sentenciado à

prisão perpétua no sistema penitenclário de
.lsrael, Barghouti, o mais destacado líder

palestino a ser conde�adb por uma corte

is rae lens e, permaneceu em silêncio

'enquanto os juízes liam a condenação.
.

, Vestindo um uniforme da prisão;ele parecia
tranqüilo, ocasionalmente jogando beijos
para simpatizantes e brincando com os

juízes.
.

Seu séntericiamento esràrnarcado para
6 de-junho. A';pr6motor}� busca cinco

sentenças de.prisâo perpétua. Em resposta
à condenação, militantes palestinos
ameaçaram seqüestrar israelenses para

barganhar a libertação de Barghouti, que era'
um potencial sucessor de Yasser Arafat na

época em que foi detido pelas autoridades
israelenses. Barqhouti, que fez sinais de
vitória ao entrar no tribunal, reiterou sua

rejeição à autoridade da corte. Histórico
defensor da existência pacífica de um Estado

palestino ao lado de Israel, Barghouti disse
acreditar que haverá paz se o Exército do
Estado judeu retirar-se da Cisjordânia e da
Faixa de Gaza.(AE)

4) CORREIODOPOVO
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. ,

explicou o aumento para 132;jâ que no início
da semana um funcionário do governo
informou que os detidos eram 102. (AE)

� EUA

1/0 rei está nu';diz deputada
democrata sobre Bush

A deputada Nancy Pelosi.Jíder da minoria
democrata na Câmara dos Representantes dos
Estados Unidos, criticou duramente o

presidente George W. Bush ontem,
denunciando que sua incompetência na

guerra ao Iraque leva a apenas uma conclusão:
a de que o "rei" está nu. "Eu acredito que a

liderança do presidente e suas ações no Iraque
demonstram incompetência em termos de

conhecimento, julgamento e experiência';
denunciou a democrata californiana em

conversa com jornalistas no Capitólio. (AE)
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AMORIM

-SUA OPINIÃO

Eugenio Schmõckel .

Grandeza pelo trabalho

Jaraguá do Sul perdeu nesta semana um homem
que não foi apenas um expectador da história e sim
um agente atuante, que junto com outros, embora
não fosse jaraguaense nato, construiu um legado
histórico. digno de ser enaltecido.

Sempre "armado" de sua máquina fotográfica,
inseparável amiga; buscou. registrar tudo aquilo que

supôs' qu�·:.um di� viesse servir de fonte de pesquisa
visual àqueles interessados, como ele, em aprender
a conhecer e a amar o lugar escolhido para viver.

Mas 'não era apenas a máquina fotográfica o seu

instrumento de inspiração. Ao longo dos anos,

utilizou-se de todo o seu conhecimento para
escrever fatos históricos, fazer política, engrandecer
J ar aguá do Sul com o acesso aos meios de

comunicação e zelar pela família e pelo município .

Grande homem que foi, alcançou postos. que

merecem ser citados: foi vice -prefeito., vereador,
jornalista, escritor e historiador, diretor-presidente
do Jornal Correio do Povo, pai de família.

Por manter uma linha' de pensamento e como
, "

jornalista sempre ter cumprido o papel da imprensa,
que é divulgar os fatos com veracidade, certamente

nem sempre foi aplaudido e amado. Mas certamente

a inscrição por ele criada quando idealizou o brasão

e a bandeira de J araguá do Sul, que o

acompanharam até os últimos momentos em que

esteve conosco, resume toda a sua vida: "Grandeza

pelo Trabalho". É assim queo vemos', o lembraremos
e certamente ficará para nós a imagem de sua

despedida; com a esperança de que seu exemplo
seja seguido pois o, registro da história precisa
continuar.

Ficará ainda em nossa memória .uma declaração I
feita pelo Sr. Eugênio em 1998 que certamente
identifica a sua existência;

.

.

I
"Enquanto a gente tiver condições de saúdel

consegue-s€ fazer muita coisa, porque hoje eu sou]
um idoso, não velho, velhice é um estado terminal,

I

velho não tem mais objetivos, eu sou um �o,memlidoso, mas com' mUitos objetivos deflllldos,
Enquanto existir um pouco de vida dentro de mim,l
eu ainda pretendo fazer muita coisa. Hoje eu tenhol
77 anos, e muitos dizem que eu deveria viajar,
conhecer as Festas da Ale�anha, dançar um tang�
em Buenos Aires, ter o direito ao lazer. Eu ate

queria, mas tenho tantos compromissos assumidos
comigo mesmo, e me sinto tão realizado com istO"

que não me falta mais nada."

Sidnei Marcelo Lopes e equipe da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,... OPORTUNIDADE
Floriane solicita

projeto 30 emprego
o Vereador Paulo Floriani encaminhou

ao Prefeito Municipal indicação
solicitando que, através da Secretaria

competente, determinasse providên
cias no sentido da criação de um projeto

para incentivar o 3° emprego para as

pessoas da faixa etária dos 35 aos 50

anos. Na oportunidade, Floriani justificou
dizendo: "Este incentivo é para que as

pessoas desta faixa etária tenham mais

facilidade de voltar ao mercado de

trabalho. Possibilitando assim, que elas

possam continuar na ativa até

conseguirem a sua aposentadoria':

� PSDB (ORUPÁ

Éncontro irá definir
o candidato a vice
o presidente do PSDB de Corupá, Loriano
Rogério Costa, informa que no dia 30 de
maio será realizado um encontro com

,todos os filiados esimpatizantes do

partido. O évento acontecerá na Câmara
de Vereadores, das 9 às 12 horas. Na

ocasião, serão debatidos assuntos

referentes às possíveis coligações, tanto
com o PP quanto com PMDB, além de
efetuarem a escolha do nome que será
indicado para concorrer a vice-prefeito.
Dentre os nomes possíveis, foram
mencionados Sandro Schultz, Rubens
Halfmann ou Carlos Dieter Wer-ner.

� VIAGEM

Carlito integra
comitiva-para China
Convidado oficialmente pelo
presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, o deputado federal
Carlito Merss (PT/SC) estará

integrando a 'comitiva presidencial
com destino à China no próximo dia

, 21. A comitiva segue primeiramente
para Pequim onde será recebida pelo
presidente da República da China, Hu
Jitao e participa de diversas atividades,
entre elas a inauguração do escritório
da Petrobrás em Pequim, Em Xangai,
a comitiva se reúne com o presidente
do Banco Mundial, JamesWolfensohn.

� PRESTíGIO �CRíTICA
Médicos apresentados Virgílio questiona a

aoGoverno do Estado falta de autoridade
Representantes da Associação O líder do PSDB, senador Arthur Virgílio
Catarinense dos Médicos, Conselho (PSDB-AM), cobrou na sessão plenária de
Regional de Medicina e o Sindicato dos quarta-feira (19) uma demonstração de
Médicos do Estado de Santa Catarina autoridade do presidente Luiz Inácio Lula
serão apresentados oficialmente na , da Silva que retire o país das incertezas

segunda feira, 24, ao Secretário Estadual causadas pelosdesvâos" em que caminha
de Saúde, Dado Cheren. A apresentação o governo. Virgílio citou o noticiário sobre
será as 17 horas na sede do governo do a nota pública do Partido Liberal (PL)
Estado em Florianópolis. Embora não contendo pesadas críticas à. política
esteja ocupando nenhum cargo público econômica, para demonstrar que o

e nem exercendo mandato, o ex- governo federal não controla sequer seus
deputado Federal Vicente Caropreso foi aliados e tem se escorado no "bom senso"
convocado pelas lideranças médicas do da oposição para assegurar um mínimo

, estado para articular o-encontro, de governabilidade.

PSDB avalia a possibilidade
de firmar coligação com PMDB

}ARAGUÁ 00 SUL - o PSDB

está trabalhando a candidatura de

Vicente Caropreso para prefeito nas
eleições deste ano. No final do mês,
dia 28, o partido vai realizar um

encontro para reunir os filiados

(cerca de 1,5 mil pessoas) e

simpatizantes da sigla para colher
subsídios direcionados ao trabalho de

campanha.Oevento acontecerá no
SalãoVitória, na Ilha da Figueira, e
contará com a presença do senador
Leonel Pavan e do presidente do
PSDB estadual, Dalírio Beber. Na
oportunidade" também serão

efetuadas as inscrições para aqueles
que desejam concorrer a uma vaga
no Legislativo.

Em princípio, os tucanos têm

preferência em fumar aliança com o

PP e PFL, além de estaremmantendo

conversações com lideranças do'
PMDB, avaliando a possibilidade de
composição como partido, aindanão.
instituído pai falta de diretório

municipal. O nome do candidato a

vice não está definido em virtude das
incertezas em termos de coligações.
"Dependendo da composição que
formarmos, vamos atribuir esta.
candidatura a um dos partidos
aliados", salienta o presidente do
PSDB, Célio Bayer.

Na avaliação de Bayer, os'
partidos devem articular as

possibilidades de união com partidos
e lideranças que considerarem fortes,
que contem com a mesma linha de

pensamento, independente de
decisões palacionais.

Bayerdiz que composição dos partidos independedo governo nacional

Dioneiarticula melhorias para
dois trechos da <BR-280
JARAGuA DO SUL - O

gabinete do deputado Dioneí
Walter da Silva (PT) agendou

'I
para segunda-feira duas reuniões

G na Secrêta'ria de D�sen
.i volVimento Regional (SDR) de

I !araguá doSu!. Odeputado vaiI,

l�termediar negociações para
81 vlabilizar obras de melhoria na

BR-280, em dois trechos. O

�bjetivo é implàntàt dispositivo'e segurança em frente à Faíneg,
ernGuaramirim, e �ma rotatória
nocruzal1).ento da BR-28Q com

� Rua Francisco Mees, em

I d:ruPá. De�de ? ilÚcio do ano oputado Díonéí vemmantendo
d'-lll� ogos com O coordenador da

d6. Unidade do Dnit,]oão José
lOS Santos, e com lideranças
oeais, buscando viabilizar uma

'I
J

solução conjunta para os 9,01s1
pontos da rodovia. Da primeira
reunião, marcada para as 9 horas"
devem' participar o deputado
Dionei, representantesdo,Dnit e
do Detnfra, da SDR e osl

secretários -de Obras de'
Ouaramirim e de jaraguá do Syl.
Em discussão, a implantação dei
equipamento de segurança em�
frente à Fameg. A partir das 10"

horas, o deputado Dionei, OSI

representantes do Dni t, do
Deinfra e da SDR conversam

com o secre tár ic de Infra-
.

estrutura e o prefeito de Corupá .t :

A intenção é viabilizar uma

solução pata o cruzamento da
BR-280 com a Rua Francisco
Mees, em Corupá, local em que
ocorremmuitosacidentes.

POLíTICA

ALIANÇA

PMDB vai consultar opinião
dos filiados sobre coligações
POR fÁBIANrJilBAS

....PMOB sinélliza
possibilidade
de unir-se com
PFL ou PSOB

,

Corupá-OPMDBvaiconvidar
todosos filiados, aproximadarnenteS30
pessoas, paraparticiparde umencontro
no dia 6 de junho,domingo, em local
a ser definido.A intenção dos líderes
da sigla é perceber a opinião dos

peemedebistas sobre apossibilidadede
fumar aliança com oPFL ou com o

PSDB. 'Antes de encaminharmos ao
diretório a coligaçãoquepretendemos
efetuar, resolvemos consultarasdemais
integrantes do PMDB e dar

oportunidade para que eles emitam
opinião a respeito", destaca o

presidente do partido em Corupá,
.

HerrmannSuesembach.
Entre os dias 1 e 10 de junho foi

estipulado o prazo de inscrições para
aquelas pessoas que desejam 'se
candidatar a uma vaga na chapa
proporcional e também para a

majoritária. "Existe apossibilidade de
havermais candidatos do que vagas
e, neste caso, odiretóriodeverá contar
com critérios para efetuar a seleção
dos que vão efetivamente concorrer
às eleições deste ano", salienta. Se a

PEC (Proposta de Emenda

Herrmann e mais três pessoas são pré-candidatos à majoritária

Constitucional) for aprovada no

senado, o número de vereadores de

Corupá (que tem emmédia 12 mil

habitantes) reduz de 11 para 9,
seguindo a proporçãodas cidades que
dispõe entre 7 a 15milhabitantes.

- Considerandoque passaremos
a contar com nove pessoas no

Legislativo, podemos concorrer à

vereança com dez homens e quatro
mulheres.Porém, semaisde 14 pessoas
se inscreverem vamos fazer uma

triagem de maneira democrática,
embora não acredite que será

necessário porque muitas _pessoas
perderam interesse de concorrer às

eleições depois dessa redução nas

vagas dacâmara-, avalia;

Para a cabeça de chapa, cogitam
se osnomes deAlceuOihnarMoretti,
Adelino Hauffe, Kurt Linzmeyer e

Herrmann Suesembach. "Fizemos
.

uma pesquisa e percebemos.que os

quatro nomes estãomunicipalizados,
mais de 9QO!Odapopulaçãoos conhece,
senãopessoa:lmente,pelomenos sabem
quemsão, o que representam", diz,

Câmara rejeitou a emenda que permite a reeleição no senado
BRASÍLIA - A Câmara dos

Deputados rejeitou quarta-feira
à noite por 303 votos a favor, 127
contra e nove abstenções a

emenda à Constituição que

permitia a reeleição dos pre
sidentes da Câmara e do
Senado. Faltaram' cínco votos

para aprovar a emenda - eram

necessários os votos favoráveis

de, no mínimo, 308 deputados.
Os maiores derrotados são os

presidentes da Câmara, João
Paulo Cunha (PT-SP), ê do

Senado, José Sarney (PMDB
AP), que desejavam s�r
reconduzidos ao cargo em fe
vereiro de 2005. O principal
vitorioso com a derrubada da

reeleição é o líder do PMDB no

Senado, Renan Calheiros (AL),
que quer suceder Sarney na

presidência. O movimento de
Renan poderá, no entanto, ser

barrado por Sarney e João Paulo,
.

que deverão trabalhar um

terceiro candidato para pres
idência do Senado. Na Câmara,
está aberta agora a disputa
interna no PT para suceder João
Paulo. O resultado da votação
também deverá respingar sobre
o governo, que procurou não se

envolver publicamente na

votação da proposta. Afinal,
Sarney e João Paulo saem

magoados da disputa e poderão
adotar uma postura' de

retaliação ao Palácio do
Planalto. Depois de um dia
nervoso e de intensas arti

culações, em que não faltaram
conselhos de líderes do PMDB,
do PTB e do governo a adiar a

votação da PEC (Proposta de
Emenda Cons-titucional) por
falta de votos, João Paulo optou
por correr o risco da derrota.
Antes de a votação começar,
líderes petistas e auxiliares mais

próximos do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva torciam

pelo adiamento. Estavam
convencidos de que só a

retiradà de pauta da PEC da

reeleição preservaria o governo
de desgaste político.

• A Câmara dos

Deputados rejeitou, por
303 votos favoréveis e 127
contra a emehda à

Constituição para
reeleição dos

presidentes da Câmara e

do Senado.

• Os maiores derrotados
são os presidentes da
Câmara, João Paulo Cunha

(PT-SP), e do Senado, José'
Sarney (PMDB-AP), que
'desejavam ser

reconduzidos ao cargo em

fevereiro de 2005
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Convention & Visitors Burean
participa daCasa SantaCatarina

EVENTO

Feira da Malha do Portal deve
Bureaux. A solenidade Contou
com a presença de autoridade,
entre as quais Luiz Carlos Nun"

. �
presidente da ABIH Nacional
Gilmar Knaesel, secretário d;
Estado de Santa Catarina da
Organização do Lazer, Jorge,
Nicolau Meira, presidente d, a

Santur, Volnei Koch, diretor da
ABIB-SC e Ricardo Ziematn
presidente da Federaçâ;
Catarinense de Conventions &
Visitors Bureau, além de
autoridades de São Paulo
executivos dos trades de tUrismo;
eventos,dirigentes dos principa!
grupos de mídia, jornalista,
especializados e da imprensa
nacional.

'

Instalada em amplo imóvel na
região dos Jardins, a Casa dt
Santa Catarina vai funcionar
como centro de promoção e pólo
de atração de novas opor,
tunidades para o Estado nas área!
de turismo, negócios, cultura e

esportes. Vai divulgar o turismo
catarinense em todo o Estadode
SãO Paulo, de onde vieram 2J�
mil turistas somente em 200],
Também servirá para reuniõe"

apresentações culturais e

artísticas e outros eventos,

}ARAGUÁ DO SUL - O Jaraguá
do Sul Convention & Visitors
Bureau assumiu uma sala na

Casa Santa Catarina, inaugurada
no início deste mês, em São

Paulo, pelo governador do Estado,
Luiz Henrique da Silveira. De
acordo com o diretor do
Convention &Visitors Bureau de

J araguá do Sul, Fenísio Pires

Júnior, a oportunidade marca

uma nova fase do empreeri
dedorismo aqui no município. "É
importante para a cidade e para
toda a região Norte de Santa

Catarina, que agora dispõe de
um espaço para a realização de
novos negócios e contatos

empresariais", analisa Júnior.
Segundo ele, na semana que vem

será agendado um horário na

Acijs ( Associação Comercial e
Industrial de [araguá do Sul),
quando será explanado o

funcionamento do espaço.
"Estamos na fase de divulgação,
de preparação e organização
desta sala", explica Júnior.

O local é 'fruto de uma

parceria com o governo do Estado,
através da Santur, que cedeu três

salas, ocupadas pelas regiões
abrangidas pelos Convention

vender cerca de R$ 1,5 milhão
POR MARIA HELENA DE MORAES

....Feira da Malha do
Portal é uma chance

para lojistas e para
consumidores

}ARAGUÁ, DO SUL - A

expectativa da administração e

dos lojistas do PortalJaraguá é de

que aproximadamente 40 mil

pessoas prestigiem a 6ª Feira da
Malha do Portal, que será

realizada no período de 9 a 24 de

julho. A estimativa de vendas, de
acordo com o administrador do

empreendimento, .ernpresário
Osmar José Vailatti, é de que as

vendas chegam aR$ 1,5 milhão.
"Estamos otimistas e contamos

com o frio, que o ingrediente de
alto astral para Feira", comenta
Vailatti.

Esta edição da Feira da Malha
'conta com a participação de todos
os lojistas do Portal, num total de
32 e mais alguns comerciantes de
fora, totalizando 45 expositores.
Quem faz parte do Portal investe

apenas nos gastos de marketing e

divulgação do evento, enquanto
que os outros devem locar um

espaço ao valor de R$ 50,00 o

metro quadrado. '''Os espaços
estão sendo comercializados",
assinala Vailatti, que aposta no

sucesso da Feira, que deve

6a Feira da Malha do Portal acontece de 9 a 24 de julho. A estimativa de público é de 40 mil pessoas

d
,c

ven as e girar nosso estoque e os

consumidores terão a

oportunidade de adquirir produtos
de qualidade a preços acessíveis",

, frisa o lojista.
Atualmente, segundo Osmar

Vailatti, a Feira é dirigida ao

consumidor final. "A força do
comércio de pronta-entrega está

reduzida devido a diminuição de

postos de vendas de malhas em

Jaraguá do Sul", resume Vailatti.

estarão em [oinville para o Festival
de Dança", afirma Vailatti.

O lojista Raulino Klinkoski,
que há nove anos tem uma loja
no Portal e tem participado de
todas as Feiras está otimista com

a perspectiva de vendas.
Segundo ele, a Feira da Malha
do POrtal é uma excelente

oportunidade tanto para os lojistas
como para os consumidores. "Nós
teremos chance de dobrar as

oferecer produtos a preços com até

30% de desconto.
Além dos bons descontos no

preço a previsão de sucesso

também está relacionada com a

perspectiva de frio e do período
em que o evento será realizado.

"Esperamos atrair não apenas os

consumidores de Jaraguá do Sul e
da microrregião, mas também

pessoas que estejam em viajem e

especialmente os turistas que

Empresários. de Jaraguá do Sul conhecem programação
lamente ao evento estará acontecendo
'a Feira Nacional de Serviços e

Produtos daGestão, noExpocentro
EdmundoDoubrawa, emJoinville.

Na programação, 14 temas serão
abordados durante oworkshop sobre
produtos, serviços, tecnologias e

tendências, sempre no período da
tarde. No Congresso Nacional de

Atualização emGestão, o diferencial
é que empresários estarão falando com
renomados conferencistas. O

presidente executivo daWeg, Décio
da Silva, vai representar Santa
Catarina na ExpoGestão. Ele vai

ministrar palestra sobre Interna-

cionalização.
Entre os palestrantes do evento

estáo ex-MinistrodeMinas eEnergia,
Eliezer Batista, que abordará o tema
Estratégia. Outra participação de

destaque será Luiza Trajano
Rodrigues, do Magazine Luiza. Ela
vaienfocar o temaGestão de Pessoal.
Já o diretor de negócios das Sandálias
Havaiana, Paulo Pereira Lalli, vai
explicar a Gestão da Marca

Havaianas, que está há 40 anos no

mercado sem nunca sair da moda.
Sobre o tema Reestruturação das
empresas, o convidado seráAlberto
Weisser.

}ARAGUÁ DO SUL - A Acijs (
AssociaçãoComercial e Industrial de
Jaraguá do Sul) está apoiando a

ExpoGestão 2004 - Congresso Na- ,

cional deAtualizaçãoemGestão, que
acontece de 10 a 40 de junho, no
Centreventos Cau Hansen, em

[oinvílle, O evento é promovido pelo
Acij ( Associação Comercial e

Industrial de joinville) eAcij Jovem e

está voltado à geração de negócios e

networking. Na reunião da Acijs e

Apevi, realizada no início desta
semana, o empresário Omar Amín
Ghanen Filho, da comissão

organizadora, explicou que parale-

,

• Empresários de Jaraguá
do Sul terão oportunidade
de entrar em contato com

administradores e

palestrantes de renome

internacional durante a

ExpoGestão 2004.

• A ExpoGestão 2004 é

uma promoção da Acij e
Acij Jovem. Décio daSilva,
da Weg, vai representar
Santa Catarina.

Fenísio Pires Júnior aposta na possibilidade de novos negócioS

INFORME CP
I
I

.... SENAI PROMOVE

Pesquisa e Desenvolvimento
o Senai de Santa Catarina lançou, em abril.
o edital do Programa Pró-Pesquisa, com a

finalidade de estimular o desen
volvimento de pesquisa aplicada por parte
de seus colaboradores e alunos. Os
técnicos da instituição têm até o dia 31 de
outubro para apresentar as propostas de
pesquisa, que serão aprovadas a partir de
critérios como a viabilidade técnica
científica, apli-cabilidade no setor

produtivo, originalidade, resultados a

serem obtidos, relação com a melhoria do
ensino e perspectivas de finan-ciamento
interno e de envol-vimento dos alunos.

� ENTIDADES DECIDEM

Reajuste acima da inflação
As entidades representantes dos servidores

públicos federais têm até hoje para decidirem
se aceitam ou não a proposta de reajuste do
funcionalismo' oferecida pelo governo federal.
A partir de hoje, o aumento ficará suspenso para
a cátegoria que recusar a proposta, que está
sendo negociada entre governo e

representantes de servidores. A proposta tem

reajustes diferenciados entre 12,85% e 32,27%
para servidores ativos e entre 9,5% e 29,38%
para aposentados e pensionistas, aplicados sobre
remuneração mensal. A proposta alcança 78,4%
dos servidores da administração direta,
autárquica e funcional.

� HOTEL COMEMORA

'Empreendimento de Sucesso
Perto de completar seu terceiro aniversário, o Parthenon

Century, de Jaraguá do Sul, se consagra como

empreendímento que se identifica no novo perfil' de Jaraguá
do Sul. com foco especialmente no turismo de negócios e

pólo cultural. Paulo Roberto Caputo, diretor da Átrio Hotéis,
empreendedora do Century em parceria com a red'e
internacional Accor, avalia o período como positivo e diz

que o hotel já está integrado corria opção em diversos
eventos. Com 80 suítes em modernas e funcionais

instalações, sauna, piscina e restaurante, o Parthenon está
localizado na área central da cidade. O Century também
tem sido uma ótima opção para eventos empresariais,
programas de treinamento e convenções, casamentos e

festas em geral.

� DINHEIRO DESVIADO,

IR tira dinheiro do consumo
o congelamento da tabela do Imposto de Renda
vai desviar cerca de RS 4,5 bilhões da renda
dlsponível para o consumo dos trabalhadores
somente neste ano de 2004. Á cifra faz parte do

estudo divulgado hoje pelo secretário do

IDesenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da

Prefeitura de São Paulo, o economista MárCIO
IPochrnann. De acordocom o estudo, o "desvio" da

renda é decorrente da tributação maior que a devida
sobre os salários dos trabalhadores com carteira
assinada, sem carteira assinada e autônomos. Essa

tributação maior ocorre por conta do congelamentO
da tabela do Imposto Renda, que desde 1996 - com

exceção de2002 - não sofre reajustes inflacionárias,
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BairroVilaAmizade é primeiro ,a

receber programa da Prefeitura
, GUARAMIRIM - Aproxima
damente 600 pessoas foram

ndidas na pnmelra etapa do
ate

rograma "A Prefeitura no seu

�airro", realizado no último sábado,
das 9 às 16 horas, no Salão Sagrado
Coração de Jesus, naVila Amizade,

localidade que até o ano passado

pertencia ao município de

Schroeder. ,

Os serviços mais procurados
foram os exames de saúde (glicose,
pressão arterial, escovação e

preventivo de colo de útero);
confecção de documentos e fotos

para documentos; distribuição de,

mudas de palmeira real e atividades
esportivas e de lazer como futebol,
vôlei e oficinas de pintura.

''Atingimos nosso objetivo, pois com
este programa estamos interagindo
com a comunidade e oferecendo a

oportunidade de todos conhe
cerem os trabalhos que são
realizados pela prefeitura", afirma
o prefeito de Guaramirim, Mário
Sérgio Peixer.

De acordo com o coordenador
do evento, o chefe de setor da

prefeitura, Alceu Butschardt,
houve o envolvimento de mais de
100 pessoas na realização do

programa.
No dia 29 de maio está

programada a segunda etapa do
"Prefeitura no seu Bairro" .quando
o projeto' s'erá levado ao bairro
Corticeira.

Baumann aprovou aidéia por facllitara compra e ter preço acessível

GERAL

SOLIDARIEDADE

Malwee Malhas faz doção ao
Hospital Santo Antônio

POR CAROLINA TOMASELLI

� Melhorias devem

gerar aumento ainda
maior no número de
atendimentos

GUARAMIRIM - Cerca de R$ 300
mil em equipamentos para
lavanderia, berçário, Centro
Cirúrgico, Centro Obstétrico,
'pronto-atendimento, raio-x, ar
mários, camas, cadeiras de rodas,
macas,.entre outros, além de uma
UTI móvel (ambu-lância) foram
doados ao Hospital Municipal
SantoAntônio, de Guaramirim.

A doação foi feita pelo
empresário Wandér Weege,
proprietário da empresa jara- ,

guaense Malwee Malhas, em

cerimônia r�lizada em frente ao

Hospital na tarde de ontem.

Weege destaca que esta faz

parte de uma sériede doações feitas
a partir de novembro do ano

passado, quando foram benefi
ciados cinco hospitais da região
situados em Jaraguá do Sul,
Blumenau, Pomerode e agora
Guaramirim. "Temos empresas e

vínculos 'amistosos nesses

municípios, Também pensamos no
bem-estar dos colaboradores e,

'

principalmente, de suas famílias",
analisa.

Segundo o empresário, esta é a

maior doação feita para Guara-
'

mirim, e não descarta a hipótese de
novos investimentos. "Que todos

Ponte Alta

PostO. de saúde do
mo ípiQ. é relorDlado

SICRElARIA DE
ESTADO DA SAÚDE
SICRETARIA ,DE ESTADO DO

'

DISENVOlVIMENTO REGIONAL EM CURITIBANOS

Governo do EStado

SANTA CATARINA
www.sc.gov.br

Wandér Weege visita a lavan�eria do Hospital Santo Antônio, para a qual doou novos equipamentos

fiquem felizes com o que o Hospital
passa a of�recer à comunidade",
comenta.

O gestor do SantoAntônio, Luiz
CarlosPereira, lembraque há cercade
dois anos oHospital passava por sérias
dificuldades estruturais, mas que essa

situação foi modificada com o apoio
da iniciativaprivada. "Demonstra que
recuperamos a credibilidade, não só

porparte dos dirigentes,mas de toda a
'

equipe", avalia.
,

O Hospital também passou por
uma reforma completa em sua

estrutura, realizada pela Pre-feitura
Municipal. Foram reformadas as três
salas de raio-x, lavanderia,
construção de pas-sarela coberta

ligando o Hospital à lavanderia,
abrigo para ambulâncias, além de

quartos paramédicos e motoristas.

Na cerimônia de ontem, após o
descerramento da fita inaugural,
autoridades presentes fizeram visita

as obras e aos equipamentos doados
pela Malwee. "Esta doação
realmente vem beneficiar não só

Guaramirim, mas toda a região que
é atendida pelo Hospital", declara o
prefeitoMário Sérgio Peixer.

Posto de saúde atenderá quatro mil pessoas,
SCHROEDER - Cerca de quatro

mil pessoas, principalmente dos
bairros Braço do Sul e Bracinho,
de Schroeder, serão beneficiadas
com o novo posto de saúde a ser

inaugurado no município.
A Prefeitura .Municipal

-estima que daqui há aproxi
madamente duas será finalizada
a construção do posto, que
deverá ser inaugurado no mês de

julho.

I

De acordo com 'a secretária

de Saúde e Assistência Social,
Aline Mainardi, o prédio terá sala
de serviços ambulatoriais como
enfermagem, vacinas, curativos
e injeções; dois consultórios; sala
de educação e saúde, destinada
aos programas de Planejamento
Familiar e Grupos de Gestantes;
'farmácia básica e recepção.

Localizado no centro, próximo
a empresa Marisol, oposto terá

161 metros quadrados, numa obra
orçada em R$ 80 mil, sendo R$
60 mil recursos de convênio
firmado com o Governo Federal
e os outros R$ 20 mil como

contrapartida da Prefeitura de
Schroeder. Enquanto esperam

para atender a população de
Schroeder, os profissionais que
vão atuar no novo posto' estão
sendo treinados. Eles integram o

Programa Saúde da Família.

DIVULGA Ao

Novo Posto de Saúde atenderá as comunidades dos bairros Braço do Sul e Bracinho, em Schroeder
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Fim do pânico de dentistas
com novo sistema de analgesia
POR CELlCE GIRARDI

�Utilização do óxido
nitroso permite um

tratamento sem

medo

JARAGUÁ DO SUL - Visitar o

dentista é sempre ummomento de
tensão. Imaginar ou sentir o ma

nuseio, leva qualquer paciente a

tremer antes de entrar num con
sultório. Mas estemartírio tem como

ser evitado.Não se trata obviamente
de fugir das consultas ao dentista.
Pensando na ansiedadeque muitos
pacientes passam, a Associação
Brasileira de Odontologia está se

utilizando de um sistema de analgesia
que contribui para que o paciente
perca omedo da visita ao dentista. O
medicamento utilizado de forma
inalatória, oóxido nitroso, proporciona
diminuição de ansiedade emedo. As
cidades de Curitiba eRio deJaneiro
já fazemuso doóxidonitrosohá cerca
de30 anos.NosEstadosUnidos,mais
de 90% dos dentistas utilizam o

medicamento, de forma segura em

seus pacientes. EmJaraguá do Sul a
novidade foi trazida pelo dentista
Ângelo Marcelo Kazubek, que há

,

cerca de trêsmeses adquiriu o óxido
nitrosopara utilizarem seus pacientes
e passou por um curso em Curitiba

para a utilização correta do
medicamento. "Infelizmente émuito
comum o medo do desconforto do
tratamento. Por isso trouxemos este
sistema de analgesia, que podemos
afirmar, retira todo omedo da vinda
ao dentista", atesta. Kazubek explica
que o óxido nitroso já é utilizado nas
anestesias gerais clínicas, mas asso-

Crianças, geralmente intolerantes, passam por tratamento sem traumas

ciado aoutrosmedicamentos comoo
alotano. "Mas, ao contrário da
anestesia geral, o paciente continua
acordado, mas num estado de

relaxamento", explica Kazubek.
A costureira Aparecida

Frediani tem trauma de dentista e

a utilização do gás durante seu

tratamento foi ótima. "De início

fiquei apreensiva se realmente faria
efeito, mas depois relaxei, embora
tivesse com todosmeus reflexos, não
senti medo. Foi ótimo. Seria bom
que todos pudessem fazer uso do
óxido nitroso, pois com certeza

acabaria o pânico dos dentistas. O
custo, infelizmente ainda é um

pouco alto, cerca de R$ 15 a R$ 30,
dependendo do tempo de,
tratamento. Mas vale a pena com

certeza", finaliza.

o

OXIDO NITROSO NAODONTOLOGtA

A sedação consciente inalatória inclui um equipamento
contendo um balão que mistura oxigênio e óxido nitroso. A mistura
é inalada pelo paciente através da máscara nasal e, num espaço de
três a cinco minutos, os gases atingem o sistema nervoso central. O

paciente fica menos ansioso, sente o relaxamento dos músculos e

uma sensação de bem-estar, sendo capaz de responder a estímulos
físicos e conversar com o dentista. O efeito do gás, que durante o

tratamento é associado em 50% com oxigênio, passa, em cinco
minutos pois ao final o óxido nitroso é interrompido e o oxigênio
aumentado.

'

A utilização do medicamento é indicado para crianças,
geralmente intolerantes a dentistas e pe.ssoas que têm medo de

passar pelo tratamento dentário.
Embora seja utilizada há mais de 20 anos em países

, desenvolvidos, como o Japão e os Estados Unidos, no Brasil a técnica
ainda enfrenta a animosidade da categoria médica. A técnica não

suprime a dor, e sim, a ansiedade,

Bombeiros Voluntários recebem Jare faz primeira reunião do
nova proposta de recursos ano para análise de processos

}ARAGUÁ DO SUL - A polêmica
do repasse de verbas das cor

porações de bombeiros voluntárias,
está ganhando novos rumos. O
próprio autor do projeto, Rómildo
Titon, apresentou projeto de lei
complementar que altera a

proposta anterior e estabelece novo
teto para repasse de recursos às

corporações. Com'esta aprovação,
não haverá mais o teto máximo,
mas sim o teto mínimo. Estava
estabelecido que municípios entre
20mil e 60mil habitantes receberia
o valor mínimo de R$ 25 mil e
municípios com: mais de 60 mil
habitantes, receberia o valor
mínimo equivalente a R$ 36mil.

O presidente da Associação
dos Bombeiros Voluntários do
Estado de Santa Catarina, Ney
Osvaldo Silva Filho, diz que a nova

proposta poderia inviabilizar a

existência do sistema no Estado.
Segundo o diretor executivo

da corporação jaraguaense, Adolar
Jark, esta foi uma primeira
vitória."Esperamos uma posição da
secretaria da fazenda do estado
para saber o quanto nos será

repassado", assinala.

Outro ponto que submetia as

unidades voluntárias, seria a

vistoria técnica pelos bombeiros
voluntários que ganhou novo

tratamento no projeto. Em
audiência com o Secretário da

Segurança Pública, Ronaldo
, Benedet, ficou acertado que uma
comissão formada por repre
sentantes dos bombeiros militares
e bombeiros voluntários será

responsável pela análise das

condições de operações das

corporações.
A corporação jaraguaense

recebeu esta semana do poder
público, recursos na ordem de R$
150 mil, que já estão destinados.
"Iremos fazer o encarroçamento de
um caminhão ABT (Auto Bomba
Tanque) no valor de R$ 80mil, que
se somará aos outros quatro
caminhões. Uma segunda tesoura
da marca alemã Lukas, para
desencarceramento de vítimas, no
valor de R$ 50 mil. E cinco
almofadas pneumáticas para
suspensão de peso de até 25
toneladas, no valor total de R$ 20
mil, aquisição esta que a corporação
ainda não dispunha", explica Jark.

}ARAGUÁDOSUl-AJare (junta
Administrativa de Recursos de
Infrações à'Legislação Municipal)
realizou ontemseuprimeiro encontro

, de trabalho deste ano na prefeitura.
Foram distribuídos para comissão 24
processos para análise. O presidente
da Jare, OsmarGünther, explica que
a junta trata de recursos contra

multas e penalidades sofridas por

infrações nas áreas de construção,
parcelamento do solo, zoneamento,
patrimônio histórico, meio ambien
te, saúde pública e tributos. Günther
alerta que a comissão não deve ser

confundida com a Jari (Junta
Administrativa de Recursos de

Infrações), que é exclusiva pára as

infrações de trânsito. "Todo cidadão
ou empresa pode recorrer no prazo
de até sete dias após a autuação,
sendo que o julgamento do recurso
ocorre em período não superior a 30
dias", explica informando que o

infrator ainda pode recorrer ao

prefeito e ainda via judicial.
SegundoGünther, a defesa deve

ser apresentada por escrito,
protocolada na Prefeitura e

endereçada à Junta Administrativa
deRecursos de Infrações à Legislação

CP NOTAS

• Criada em 2001 a Jare é

um colegiado composto de
oito integrantes, sendo
quatro representàntes da

organizações
governamentais e outra

metade de não

governamentais

• Contatos com a Jare

podem ser feitos pelo
telefone 372 8138

�GAMA

Paciente necessita de sangue
Ajude a salvar uma vida. O Grupo de Apoio Mãos Amigas infoflna
que o aposentado Martim Schewinsky, 78 anos, está internado
no Hospital São José, em Jaraguá do Sul, no quarto 13 da ala
Santo Antônio e necessita de sangue tipo "O" negativo ou "A'
negativo, com urgência. Quem puder fazê-lo faVor se
encaminhar ao hospital São José e se apresentar em nome de
Martim Schewinsky.

�PARCERIA

Aciac e Unimed fecham acordo
No dia 25 de maio, terça-feira, a Associação Comercial Industrial
e Agrícola de Corupá fechará parceria com a Unimed/Sc. COl11o
convênio os associados terão vantagens nos valores e carências,
A assinatura acontecerá no Centro Empresarial de Corupá, àl
19h30. Após a efetivação do acordo será oferecido jantar no
Restaurante do Mário.

�LANÇAMENTO
Leite Vale Colonial será comercializado
A prefeitura jaraguaense e o Condomínio de Produtores de Leite
de Jaraguá do Sul promovem o lançamento da marca Vale
Colonial, em cerimônia a ser realizada às 15h do próximo dia27
na Mini Usina de Leite localizada no Centro de Apoio;
Agricultura Familiar, no Bairro Garibaldi. Sob o slogan "O leite do

'j

nosso vaie'; o produto deve começar a ser processado a partir de
segunda-feira, dia 24, quando também passa a ser
comercializado na região. A comercialização do leite é realizada
através da Cooperativa de Produção Agropecuária de Jaraguá
do Sul. A unidade processadora tem capacidade para 3 millitrol
de leite por dia e está projetada para produzir também queijo,
iogurte e nata. A usina recebeu um investimento de RI
102.408,05 mil na construção do prédio de 216m2 e mais RI
150,750,00 mil destinados à aquisição de equipamentos, em

recursos da Prefeitura de Jaraguá do Sul e do Ministério da
Agricultura. Já o tanque de coleta do leite, que custou R$ 19 mil,
foi adquirido pelos produtores.

�CURSOS

Cepeg oferece novos cursos técnicos
Ao completar seu primeiro ano de atividades pedagógicas, o

Centro Politécnico Geraldo Werninghaus (Cepeg) anuncia doil
novos cursos técnicos profissionalizantes voltados à área de
alimentos e de saneamento, com ênfase em meio ambiente.O
diretor geral, Alfeu Hermenegildo, explicou que a Associação
Politécnica é a mantenedora do Cepeg, sendo formada pela
Acijs, Apevi, CDL, Sindicato Patronais, Prefeitura de Jaraguá do
Sul e Centro Universitário deJaraquá do Sul (Unerj). Atualmente,
a entidade oferece cursos de técnico em construção civil,
eletromecânica e informática, além de cursos de qualificação,
requalificação e aperfeiçoamento técnico. Com início daI
atividades em março do ano passado, o Cepeg conta com 224
alunos distribufdos em 12 turmas, com grau de ocupação ainda
baixo: 51,85% do total de vagas. Hermenegildo explicou queo
objetivo é ampliar o número de alunos por turma, para e

aproveitamento de toda a estrutura física e material, formada
por 23 laboratórios e 17 salas de aula. No período de 14 de

junho a 9 de julho, a entidade estará recebendo matrículas para
os cursos regulares.

II>EVENTO

Programação da ExpoGestão
A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
está apoiando a ExpoGestão 2004 - Congresso Nacional de

Atualização em Gestão, que acontece de 1 ° a 4° de junho, no

Centreventos Cau Hansen. O evento é promovido pela Adi
(Associação Comercial e Industrial de Joinville) e Acij Joveme
está voltado à geração de negócios e networking. Paralelamente
ao evento estará acontecendo a Feira Nacional de Serviçose
Produtos da Gestão, no Expocentro Edmundo Doubrawa, em

Joinville. Na programação, 14 temas serão abordados duranteo
workshop sobre produtos, serviços, tecnologias e tendêncial,
sempre no período da tarde. No Congresso Nacional de

Atualização em Gestão, o diferencial serão empresários falando
com renomados conferencistas. O presidente executivo da Weg,
Décio da Silva, será o representante catarinense na ExpoGestáO,
que ministrará palestra sobre Internacionalização. Entre 01

palestrantes do evento está o ex-Ministro das Minas e Energia,
Eliezer Batista, que abordará o tema Estratégia. oU,tra
participação será de Luiza Trajano Rodrigues, da Magazine LUlza,

que vai enfocar o tema Gestão de Pessoas. Já o diretorde
negócios das Sandálias Havaianas, Paulo Pereira Lalli, vai explicai
a Gestão da Marca Havaianas. Sobre o tema ReestruturaçãO da�
empresas, o convidado será Alberto Welsser.xhairman e CE

Mundial da Bünqe..D evento também v�i trazer outros tema�
importantes, como Desenvolvimento Sustentável, que sera

, ministrado pelo presidente do Grupo Nueva, Júlio Moura. Sobl€
Liderança, Ricardo Vargas, da TMI-Brasil comentará o assunto e.o

professor e escritor Richard D'Aveni vai explanar sobre Estraté�ale Hipercompetição. Os associados da Acijs têm desconto;10%. Inscrições podem ser feitas pelo telefone (47) 454-010,
ou www.expogestao.com.br .

Municipal. "Enquanto o recurso

estiver em andamento, amulta fica
suspensa até a decisão final. Mas o

simples pagamento da multa não

isenta o infrator de cumprir as

determinações legais, corrigindo a sua
'falta e sanando a situação irregular
objeto da autuação no prazo
determinado, senão ficará sujeito a

novamulta e até a embargo judicial",
explica. O próximo encontro

acontecerá dia 24 de junho, onde será
informado o resultado das análises.Aí
outras infrações são distribuídas e

posteriormente analisadas,
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ESPORTIVAS

HIGUEIRENSE .'

Reserva é flagrado no dopinq
,

o atacante Felipe de Oliveira, de 23 anos, teve resultado
.

positivo para seu exame antidoping, realizado em 28 de abril, '

após a vitória do Figueirense sobre o Santos, por 2 a 1, no
estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela Série A do
Campeonato Brasileiro. A substância 'encontrada na urina do

jogador do time catarinense, pelo laboratório t.adetec.Toí a

Tetraidrocanabinol, principal metabólico da maconha.

Agora, Felipe está suspenso preventivamente e será julgado
pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Se for

comprovada a sua culpa.rele poderá ser suspenso por, no
mínimo, 120 dias e, no máximo, 360 dias. Caso seja
reincidente, será eliminado do esporte.
De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva
(CBJD), a possibilidade de o Figueirense perder os pontos da
Partida só se concretizará caso seja comprovada a sua

participação no doping de Felipe. Neste caso, além dos pontos,
o clube poderá ser condenado a pagar uma multa entre R$
50 mil é' R$ 500 mil. Se houver reincidência, a agremiação
será eliminada do Brasileiro.
O Figueirense ocupa a vice-liderança na tabela de classificação
do Brasileiro, totalizando 12 pontos, em seis partidas. Felipe
chegoU ao clube em maio do ano passado e vem sendo
escalado no banco de reservas. Desde então, o jogador atuou
sOmente em 15 partidas e marcou um gol. (AE)

", ,; ,'::.

...BRASI�E.lHÃb � .,:
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Classrflcaçao.�o Campeonato ,

,

=»
. ',.,.'

1° São Paulo 14

20 Figueirense 12
=--' ." 1130 Cncluma

Cruzeiro 11

Internacional 11

Ponte Preta 11

7' Vitória ' 10

Goiás 10

Paraná 10

10° Fluminense 09

11 ° Palmeiras 08

São Caetano 08

Atlético PR 08

14° Corinthians 07

Grêmio 07

Coritiba 07

i 7° Santos 06

18° Juventude 05

Guarani 05

Vasco 05

Atlético MG, 05

22° Botafogo ,

03

Flamengo 03

24° Paysandu 02

...JABS
Santa Catarlna.em busca do quinto título
A representação catarinense para a XIII edição dos Jogos
Abertos Brasileiros, em Bento Gonçalves (RS), começa sua

viagem hoje. São 180 atletas de vários rnunlclplostonde estão

os campeões dos últimos Jogos Abertos de Santa Catarina,
exceção do futsal, que será representado pela vice-campeã
Anjo Química, de Criciúma cujos jogos da Divisão Especial
foram transferidos pela Federação Catarinense de Futsal. A

equipe campeã da Malwee, envolvída com jogos da Liga
Nacional, teve que ceder sua vaga.
Além de Santa Catarina participarão dos Jogos Abertos
Brasileiros de 22 a 26 de maio, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o

município sede BentoGonçalves. As modalidades em disputa
são atletismo, basquete, futsal, handebol, judô, natação e vôlei.

Joinville vai defender o Estado na natação e atletismo
masculinos. Blumenau vai com as equipes de atletismo,
basquete e vôlei, todas no feminino. Itajaí defenderá os dois

naipes do handebol e o judô masculino. O basquete masculino
será de Lages, o futsal de Criciúma com a Anjo e Florianópolis
levará as equipes femininas do judô e natação e ql .vôlel
masculino juvenilda Unisul, mesclado com alguns jogadores
adultos.
Nas doze edições já disputadas Santa Catarina conquistou
quatro títulos, quatro vices e um quarto lugar. São Paulo tem

quatro títulos, o último conquistado ano passado em Poços,'
de Caldas, Minas Gerais. O Rio de Janeiro ganhou três títulos
e o Paraná um.

"','
'

As competições do atletismo, natação (na UÇSUc�, e,f,Caxias
do Sul) e judô serão disputadas no final de semana. As
programações das modalldades coletivas dependem de seus

congressos técnicos desta sexta-feira mas começam neste

sábado e terminam na próxima quarta-feira, último dia dos
Jabs em Bento Gonçalves.

"

GERAL/ESPORTE

MÚSICA

Lançado oficialmente o segundo
FestivalAlternativo deJaraguá

POR JULlMAR PIV";'TTO

�O evento é uma

parceria entre a

Escola de Música
Bicho Grilo e

'FundaçãoCultural
, }ARAGUÁ DO SUL - o G3 do

Shopping Breithaupt recebeu, na
noite de quarta-feira, uma prévia
do que vai, sef a 2a .edição do
Festival.Altemativo, em Jaraguá do
Sul.' Sã� 23 bandas inscritas e sete

DJs, todos 'de nossa região. O
evento tem a intenção de divulgar
as pessoas interessadas em fazer
música e, que não tem muito

espaço para isso.

O festival é uma parceria da
Escola de MúsicaBichoGrilo, junto
com a Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul. "Começamos com@
o evento em 1997, e a cada ano a

procura de bandas vem au

mentando. No�o passado surgiu
o novo nome (t 0'J1.0VO formato do
festival, de forma que as bandas

pudessem receber algo em troca

para tocar", diz Bruni 'Schwartz,
,

proprietária da Escola Bicho Grilo.
Além do dinheiro da venda dos

Banda Kanaã, de Corupá, deu uma amostra do que será o Festival Alternativo

ingressos que cada banda vai

receber, uma parte da bilheteria
também será destinada aos artistas.

A edição do ano passado levou ao

Pavilhão de Eventos cerca de cinco
mil pessoas e para esse ano serão

abertos três pavilhões mais uma

Atletas participam de etapa do
brasileiro -de bicicross

}ARAGUÁ DO SUL - Dois
atletas da Equipe Jaraguaense de
Bicicross vão representar a

cidade na 3' Etapa do

Campeonato Brasileiro da
modalidade. O evento será neste

fim-de-semana, na c.idade

gaúcha de Campo Bom. Os

pilotos JoyceMoretti e Guilherme
Getelina embarcam nesta sexta

feira.
Como está sem patrocínio

para este ano na disputa do'
brasileiro, Joyce Moretti vai em
busca' do seu sétimo título
brasileiro com apoio da Unerj,
que está ajudando a atleta a

participar de algumas provas, pois
participar de todas as sete etapas
se tornamuito dispendioso para a

,

.' atleta. Por isso, ela pretende
"participar de quatro etapas, o que
.seria o suficiente para trazer o

título geral da competição. Joyce
está gripada, mas mesmo assim se

prepara para conseguir o título da

etapa. "Ganhando esse troféu,
consigo me manter em primeiro
lugar na competição. Sei que será

bem mais difícil, principalmente
pelo meu estado de saúde, mas
estarei viajando hoje para tentar

me recuperar até a hora .das
provas", explica a atleta, .que
compete, na categoria elite
woman. A última competição
que Joyce participou foi, a etapa
do Sul-Brasileiro, em jaraguá do

Sul, onde ficou em primeiro lugar.
J á Guilherme Getelina,

categoria boys 12 anos, está em

terceiro lugar no Brasileiro, mas
tem chances de conseguir
conquistar o título e compete com

Joyce e Guilherme têm boas
chances de trazerem otítulo da etapa

ajuda dos Veículos Behr ir.g
Getelina. Eleparticipou das duas

etapas da competição até agora.
Em Paulfnea (S�P) ficou em

quarto lugar é na segunda etapa
em Rio do Sul saiu com o título. - .____".-----------,...,....--i,.......,,...------------l

No ano passado, o atleta ficou em
nono lugar no Brasileiro, vice
campeão Sül-Br así le ir o e

campeão catarinense.

O técnico ediretor da equipe
Valdir Moretti, diz que a equipe
vem se empenhando nos

treinamentos e isso traz uma boa

expectativa quanto à par

ticipação deles nas competições.
A equipe jaraguaense tenta

manter a hegemonia, já que foi a
campeã no último ano. As provas
começam no sábado e seguem até

domingo, mas os atletas de

J araguá do Sul já es tar ào.
treinando a partir de sexta-feira.

tenda, onde os DJs se apresentarão.
O baixista da Hiperion, Beny

McLane, diz que a participação da
banda no ano passado trouxe

muitos resultados para a banda. ''A

repercussão que tivemos no festival
foi acima do esperado. Essa forma

de divulgação ajuda bastante as

bandas da região", diz. Para o

baixista e vocalista daAl Diaz, Jean
Fabyano Andrighi, as bandas têm
carência de local para tocar e esse

evento vem tr'azersuma boa

oportunidade.

.Ó: ,.,.':". CtSAR JUNKES

edição da ele!ç�q��:9'lucr6 do
evento ser,�1cluti,.I:iiada na

formatura dô�\ré� terceiros
anos do ensino médio do

colégio.
Os ingressos podem ser

adquiridos na loja Arremate do
Calçadão e Paquetá Calçados,
no Shopping Breithaupt.

,;R,q.rticipam da festa a banda
Idê�tidade Secreta e na boate
os dFs Hugo e Léo Renan.

O Colégio Divina Provi
dência realiza hoje a noite a

partir das 23 horas a escolha da
"Garota Dlvina'no Big Bowling.
Dez garotas do ensinomédio do
colégio participam disputam o

título da garota mais bonita do
colégio. São elas: Adriane,
Andressa Spezia, Andressa
Theodoro, Andréia, Cláudia,
'Camilla, Djiovanelle, Flávla,
Gabriela e Sofia. Esta é a terceira

Preso rapaz queprornoveu
vandalismo em capela

GUARAMIRIM - Após denúncia
'

anônima, a Polícia Civil prendeu o

rapaz que depredou a capelaMorro
daSanta, próximo aoHospitalSanto
Antônio, emGuaramitim.A equipe
de investigação conseguiu deter
Alexandre Luís Martins, 23, na
manhã de quarta-feira. O rapaz,
morador da cidade, confessou o

crime na delegacia, mas como já
havia ultrapassado o prazo para a

autuação em flagrante, será instalado
o inquérito policial contra o

depredador.
Para a equipe de investigação, o

rapaz tentou justificar o ato dizendo
,

estar deprimido e que é desprezado
pela família. A delegada de
Guaramirim, Jurema Wulf, irá
solicitar a prisão preventiva do rapaz,
junto ao Fórum de Guaramirim. O
local éponto turístico, enão tem vigia.
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galeria de amigos

Comemorou 1 ano de vida

Marya Eduarda Campregher
no dia 18/5, parabéns e

muitas felicidades são os.
votos de seus avós Mo�or e
Márcia padrinhos Marclo e

A gatinha Cristiane
Gadotti comemorou 11
anos no dia 20/5. Quem
deseja muitas
felicidades e saúde são
os pais, Amarildo e

Noeli, irmãs, tios, primos
e avós

No último dia 17, o gatíssimo
Gustavo Bartel completou 5

aninhes, Os pais corujas e

orgulhosos Mariane e Wander
Bartel desejam muitas
felicidades e que Deus o
abençoe

. 9 J ão Victor
No último dia 1 , o

•.

de Uma fez aniversano. A

ãe Márcia e toda a
mama cê
famllia desejam que vo

seja muito feliz! '

� princesinha Cecília Soares
. S�lmamiglio comemorou seu

pr�mel�o aninho dia 1/5, no ClubeBeira RIO, para f�licidade do papai
e da mamãe Neco e

Selma(Gauchita)

A pequena Letícia
Camila Schwartz
completará seu

primeiro aninho dia
27: Os pais, avós,
bisavós e tios

desejam muitas
felicidades!

A gatinha Amanda, Dalinghaus
Gregolewitc completou 7 meses no

último dia 18 de maio

A bela Luana Aparecida C
anos dia 23/5 P b •

orrea, completará 9
. ara ens de seus p

.

C' .

e Simone e d .
_

aiS, rrstlanoe seu Irmao Guilherme

Nayara Luisa Kasmirski, fez sua 1 a

<'
comunhão dia 16/5, seus pais Elias e

Clarice, e irmãos Nathane e Carolina a

parabenizam por essa data tão'especial

. d' 11"/5 a fofinha Ladiane
Aniversanou no Ia

is Jeremias e Catiane
de Souza Borba, seus pai

d 'da a

orgulhosos por mais este ano e VI

parabenizam
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Rafael Cristiano Becker
co�ple�ou 9 anos dia 19/5. Os
�als Adllcio e Doraci Becker
Ir

-

V'
" e sua

"_la. anessa Caroline desejamfelrcldades

Diego padilha completa 15

anos dia 9/6, felicidades, saúde
e paz, com muito carinho de
seus pais Élcio e Kelli

piadinha
Cadê o meu lápis?
Em uma sala de pré-primário.
um garotinho reclama:
': Pofessola, eu não tem lápis!
- Não é assim que se tala -

corrige ela pacientemente. O
correto é "eu não tenho
lápis", "tu não tens lápis",
"ele não têm lápis", "nós não
temos lápis"... entendeu?
- Não! - responde ele meio
confuso. Onde foram parar
todos esses lápis?

osando'com
Guilhe!melhL�c��� �ara alegrar o
o seu coe 10,

-

papai Adilson
e a mamae

Sônia!

O lindo Bryan Gustavo
Natali completou 3

aninhos dia 14/5. Quem
.

o ama muito e deseja
toda felicidade são seus

avós Jorge e Rose.
Amamos você!!!

.0 gatinho Konan

Henrique Boroline

completou seu 10

aninho dia 14/5 quem
deseja são seus pais
Marcos e Regiane
Bortoline, avós,
padrinhos e demais

parentes

O fofinho Kauê Ruan

Gascho irá completar 2

aninhos amanhã. A

dinda Rosane, tio Brum

Wolnei e as primas
Shaiane e Larissa,

.,- III
mandam um beiJa0 ...

A fofa Letícia Karoline
Ribeiro completou 5
meses no último dia 10

\

de maio, para a felicidade
de seus pais Leomildo e

Kamile, e seus avós e tiol

*

•

� ii

de estar' na ",04•
_.

*

www.nicolodelli.com.br
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