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OFICIAL

Leoni Silva diz queo PTvai

negq�iar alia�ça com o RMDB
• PAGINA 3

BENEFíCIO

Sindicalista Gildo Alves é
favorável aos empréstimos

• PAGINA4

CONDiÇÃO

Enquanto o marido procura emprego, Ana Lenzi Francion� fica em casa cuidando dos sete filhos à espera de uma solução

Casa de umcômodo feita de
,

lona abriga casal e sete filhos
Há duas semanas o casal Ana Lenzi Francione e Silvio Alves da Luz e

seus sete filhos estão morando numa casa de um cômodo montada pela
própria família com restos de madeira, etemite e lona, em um loteamento

I

clandestino, no bairroCorticeira, emGuaramirim.
Ana é dona de casa e Silvio, que tem apenas o terceiro ano primário, está

INCÊNDIO

Família perçie tudo em

incêndio na.Vila Amizade
BombeirosapagéJm o incêndio que aconteceu porvolta das 15
horas de ontem, no bairrdVila Amizade. A família dé Aldernira dos
Prazeres Abreu, que perdeUtudo, está na casa tio vizinho e disse,
que precisa de doações de àlimentos e roupas. O casal tem dois
filhos, u.ma menina de 14anos e.um menino de 10;além deuma

, sobrinha de 1 QanOs,que Aidemira está criando.Ouem puder ajudar,
entrar em contato com Ivone, pelo telefone 374-5250.

_ PÁGINA 7

desempregado há quatromeses.A única renda da família é obtida pelo filho
mais velho, de 15 anos, que trabalha como auxiliar de pedreiro. Sobrevivem
com doação dos vizinhos e uma cesta básica, distribuída uma vezpormês pela
Prefeitura deGuaramirim. Aos 40 anos, Ana está grávida de quatromeses. e

espera gêmeos. _ PÁGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

'ADIADO

• PAGINA?

ENCONTRO

Petistas definem candidatos
a prefeito e para vereadores .

Partido dos Trabalhadores realizou EncontroMunicipal no sábado
para definir o candidato a prefeito nas eleições deste ano e os pré
candidatos à vereança.

- PÁGINA3

SHOW

Um dos maiores trombonistas
daatualidadeapresenta-se naScar

_ PÁGINA 6

ANIVERSÁRIO

OASE.completa 40 anos com

Culto e homenagem às fundadoras
ALEXANDRE BaGO

Brunhilde Mahnke
Schmbckel foi

uma das

homenageadas
pela Oase Grupo

Rosa, que
completou 40

anos de fundação
ontem.
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COMERCIAL'

PARALELO

TURISMO

3,1568 3,1576 ....

3,0700 3,1400 ....

3,0500 3,1700 ....

www.duasrodas.com
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AMORIM

OPINIAO

Responsabilidade Social
o governo fe d er a l está

disponibilizando empréstimos
para trabalhadores de todas as

categorias associadas à CUT

(Central Única dos Tra

balhadores) com vantagens
realmente convincentes. Taxas
de juros mais baixas, mais prazo
para pagamento e ainda a

possibilidade de junto com o

empréstimo, pagar as contas

dispensando a burocracia. De
acordo com o sistema da Caixa,
o interessado no empréstimo
que, por ventura, estiver com

problemas de crédito (dívidas no
cartão de crédito, por exemplo)
pode aproveitar a 'oportunidade
e pagar as dívidas antiga�)unto
com O empréstimo.

1\medida do governo federal
tem o aval do maior central de

� A oferta, nunca antes oferecida por parte
de outros governos, demonstra, na prática,
a política de crescimento econômico
através de investimentos pessoais

atrasadas através do mesmo

crédito.
A oferta, nunca antes

oferecida por parte de outros

gove r n os , demonstra, na

prática, a política de cres

cimento econômico através de
investimentos pessoais, além de
favorecer o trabalhador as

salariado com a oportunidade
de conseguir empréstimos

fRASES

trabalhadores do Brasil. Em

Jaraguá do Sul, são cinco

sindicatos da CUT e um ligado
a CAT(Central Autônoma de

Trabalhadores) que já aderiram
ao programa e assinaram o

contrato, oferecendo aos

associados oportunidade de

adquirir bens materiais ou trocar
uma dívida cara por outra mais

barata.

Sem dúvida, esta é a

primeira vez que o trabalhador
assalariado da iniciativa privada
tem a chance de ter seu

cadastro na lista de empréstimos
da Caixa Econômica Federal.
Demonstra o resgate da tradição
da Caixa, que foi criada para
fomentar o trabalho social. A
iniciativa do governo e dos
sindicatos que aderiram à

medida é louvável e merece toda
a admiração. O que não

podemos ignorar é que a

facilidade em conseguir di
nheiro novo para saldar velhas
dívidas pode resultar' em

pequenas catástrofes pessoais e

familiares. Sabe-se que, para que
tudo dê certo, por menores que
sejam os juros e maiores os prazos.
de pagamento, a organização e

o planejamento pessoal são
fundamentais para que a

iniciativa não resulte em

frustração.
Sem dúvida, a medida é uma

demonstração de confiança no

trabalhador, que pela primeira
vez tem a chance de mostrar que
sabe administrar o que ganha.

QUARTA-FEIRA, 26 de maio de 2004 E]W"mmi(.,U••q'mll

NOTAS
�PERSPECTIVAS
Corretores, empresários e profissionais
do setor de seguros estarão reunidos

amanhã, às 19 horas, para participar da
mesa redonda com Eduardo Grillo,
gerente comercial da Itaú Seguros.
Serão debatidos temas como

mudanças no mercado, experiências
adquiridas no mercado brasileiro,
perspectivas do setor, ética e
concorrência. O evento será realizado
no Cejas (Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). Outra promoção do
setor aC9ntece em julho, com a

realização do curso "Processo de
Vendas orientado pelo cliente':

� MAIQR PRÊMIO
Acumulada há cinco concursos, a '

Mega-Sena vai, pagar o maior prêmio
do ano: RS 27 milhões para quem
acertar os seis números do concurso

566 que será sorteado hoje. Com .0

prêmio, é possível fazer muitas 'coisas,
como aplicar na poupança.cujo
rendimento no primeiro mês seria de
RS 180 mil. A mega-sena é a loteria
mais famosa de todo o Brasil. Desde

que foi criada, em 1996, a loteria já
premiou 179 sortudos com a primeira
faixa: Além de concorrer a prêmios, os
apostadores contribuem com recursos

para diversos prcig�mas sociais.

"É uma grande vantagem para o trabalhador que necessita pagar dívidas ou adquirir algum
bem"

. ,
.

.Gildo Alves, presidente do Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias do Vestuário de Jaraguá do Sul e região.
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Socorristas !s�eJ!lt�(am,.ontem.dezenas de
cadáveres eri1imeados W inchados riuma vala

comum, enquanto que a cifra de mortos pelo
transbordamento de rios. na República
Dominicana e no Haiti se elevava a pelo menos

263, segundo autoridades, Familiares removiam
o barro em busca de seus entes queridos depois
das chuvas que arrasaram ontem a ilha Hispaniola,
dividida pelos dois países. A expectativa é de

que o número de mortos aumente

consideravelmente com o passar das horas
devido ao.grande número de desaparecidos. Na
cidade dominicana de Jimani, próxima à fronteira
com o Haiti, foram encontradas até agora 130
vítimas fatais das enchentes. Familiares
enterraram 70 cadáveres em caixões de madeira
e metal, e 60 corpos não reclamados foram

sepultados numa vala comum, segundo número
oficiais. Entretanto, um repórter da The
Associated Press contabilizou pelo menos 180
cadáveres no lado dominicano da fronteira. De
acordo com rádios locais, 250 pessoas
desaparecidas na República Dominicana.
O Ministério do Interior do Haiti disse que pelo
menos 83 pessoas morreram no sul e oeste do

país, e outras 62 estavam desaparecidas,
principalmente [la aldeia de Fonde Verrette,
próxima a Jimani. No entanto, segundo
testemunhas, há pelomenos 110mortos no Haiti.
As inundações dos últimos dias foram as mais
mortíferas da história recente das duas

nações.(AE)

-:, Inglaterra

Novo governo iraquiano terá

poder de veto sobre operações
o novo governo iraquiano terá o poder de
vetar operações militares propostas pelas
tropas da coalizão quando' assumir a

soberania em 30 de junho, garantiu o

primeiro-ministro Tony Blair. O premier
britânico disse que grandes ofensivas, como
a lançada em abril pelos EUA na cidade de

Faluja', não ocorrerão sem o consentimento
do novo governei. Mas ele frisou que astropas
britânicas não ficarão. sob o controle do

governo interino após a transferência de

poder. (AE)

� Brasil

Queda de helicóptero mata
trêsmilitares no Rio de Janeiro
A queda de um helicóptero Pantera do

Exército, usado para transporte de tropas,
prefixo EB2015, matou três militares, na noite
de sequnda-feira, em Resende, região sul
fluminense. Outro militar ficou ferido, mas não
corre' risco de morte. Em nota .oficial, o

comando da Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN) informou que o acidente
ocorreu por volta de 20 horas e que as causas

da queda estão sendo investigadas. Existe a

suspeita de que o helicóptero tenha se

chocado contra uma torre de alta 'tensão da

companhia Furnas Centrais Elétricas. (AE)

� Israel

Exército de Israel enfrenta
críticas por sangrenta incursão
o qoverno e o Exército de Israel enfrentavam
ontem as crescentes críticas por sua incursão
de uma semana contra, o 'campo de

refugiados de Rafah durante a qual 45
palestinos foram assassinados, poucos túneis
usados por contrabandistas de armas foram
encontrados e dezenas de casas foram

destruídas, resultando no repúdio
internacional à ação do Estado judeu.
Soldados ·israelenses retiraram-se de Rafah,
no extremo sul da Faixa de Gaza, no fim da

noite de segunc;la-feira sem-completar a

busca por supostos túneis utiliiados por
traficantes de armas ria fronteira entre o Egito
e a F�ixa de Gaza. O Exército alega ter

descoberto três-túneis e detido dez homens

para interrogatório no âmbito da "Operação
Arco-íris':
Autoridades militares disseram acreditar na

existência de dez túneisentre o campo de

refugiados de Rafah e o lado egípcio da
fronteira.' Por sua vez, o general israelense
Dan Harel, comandante do Exército em Gaza,
sugeriu que os soldados sob seu comando
deverão retomar a operação em breve.
Mustafa Árja, um morador de Rafah que ficou
dentro de Gaza enquanto buldôzeres

israelenses derrubavam o muro de seu

jardim, disse acreditar que o Exército do
Estado judeu voltará a atacar a região. "Não
acredito que exista algum lugar seguro em

Rafah':(AE)
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SUA OPINIÃO

A cara de Jaraguá
Aríovaldo dos Santos*

A democracia existe, portanto vá se exercitando
desdejá pois, você levará vantagem quando chegar
as eleições com mais experiência.

Comece a exercitar seu voto olhando o que
acontece em sua cidade, que muitos acham que é

de primeiro mundo, pois, o homem só se depura pelo
sofrimento -.

Viemos ao mundo para ser feliz e devemos
realizar pelo menos aquilo que nossa consciência

. espera de nós, vamos fazer uma reflexão para rever

as obras que foram realizadas ou deixadas por fazer,

Enquanto, bairros carecem de postos de saúde,
vilas necessitam de creches, se resolveu gastar o

que não foi pouco para dar uma nova roupagem para
o calçadão.

Então eleitor vá se. exercitando demo

craticamente, pense que mesmo debaixo de chuva
ou sob a carícia do sol você é insubstituível e estará

sozinho para decidir o destino de sua cidade.

Enquanto as casas sobem os morros, sem

condições de moradia. parecendo palafitas
penduradas nas árvores dá-se ao luxo de comprar
Lima ferroviária, isso ·sim. é vilipendiar sobre os menos

favorecidos.

Eleitor, pense ... no dia da votação você estará
na cabine com a agradável presença de seu espírito
e uma arma valiosa que é o voto (sua honra).

O episódio. da compra do prédio da Prefeitura,
foi simplesmente tirar um grande sonho do próximo
prefeito, que poderia realizar uma obra arrojada com

design moderno.

Enquanto Blumenau e Joinville cidades vizinhas
nos apresentam parques de eventos e seus majestosOs
prédios da municipalidade como cartão de visitas,

nós bobos achamos que pertencemos a primeiro
mundo.

Quando o ser humano confunde dignidade com

poder, chegamos a certas conclusões, que ao homem

não é dado o poder de mudar o passado, mas o futuro
ele pode melhorar através de MUDANÇAS.

Portanto, vá se exercitando e refletindo sobre as

próximas e l e içõe s de sua cidade, garanto que

chegará para cumprir sua obrigação eleitoral
tranquilo.

Nada \ mais eficiente nesses momentoS de

desencanto com ás variedades de facetas que a

cidade pode apresentar.
A sociedade deve sair do imobilismo e exigir de

seus governantes a diferença entre O gastar e investir
pois, os bolsões de pobreza se alastram pelo
município gerando desníveis sociais gritantes para

.

.

o
uma cidade que queremos chamar de pnme1r
mundo. ,

A cara de [araguá deve ter num futuro próxima
um rosto bonito, como o paço municipal onde se

encontra a Scar e Centro Empresarial, que conl

certeza ficou muito lindo orgulho que sentimos
quando passamos por aquele local.

Ariovaldo dos Santos é professor
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MOSAICO
� CONFERÊNCIA
Deputado participa de

encontro de Legislativos
/IA Reforma Política na Visão dos

Legislativos Estaduais" é o tema da VIII

conferência da União Nacional dos

Legislativos Estaduais (Unale), na qual o
deputado Francisco de Assis Nunes (PT)

participará a partir hoje até o dia 28 de

maia, em João Pessoa (PB). O evento

terá a participação dos parlamentares
dos 27 estados da Federação, que
discutiram, além da reforma política,
sobrei CPl's, marketing político,
interação legislativa e eleições 2004.

Segundo o deputado, o evento traz um

terna de significativa relevância para

país.

� DEPOIMENTO

Jornalista intermediou
consultoria à Abrabin
o jornalista Mino Pedrosa afirmou durante

depoimento à Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) da Assembléia Legislativa
do Rio de Janeiro, que apura
irregularidades na Loterj, que Waldornlro

Diniz, ex-assessor da Casa Civil do Palácio
do Planalto, intermediou para ele uma

consultoria para a Associação Brasileira de

Bingos (Abrabin). Pedrosa afirmou que o

valor do contrato seria de RS 100 mil. Além
do jornalista, depôs PauloWaisros Pereira,
ex-tesoureiro do candidato petista ao

governo do Distrito Federal, Geraldo
Magela, que negou ter recebido recursos

de Diniz para a campanha eleitoral.
.

� SALÁRIO

Rebeldes ensaiam

contra-ataque
A decisão da Executiva do PT de fechar

questão em torno do salário mínimo

de 260 reais não garante a unidade dos

deputados do partido na votação da
medida provisória (MP) que fixou esse

valor. Ontem, um grupo de deputados
de posições mais à esquerda do partido
reuniu-se para traçar uma' estratégia
com o objetivo de tentar alterar esse

valor, fazendo pressão no governo.

Alguns deputados que insistem na

negociação com o Palácio do Planalto
e com a equipe econômica admitem

que poderão votar contra a Mp, se não

houver alteração no valor.

� PROPOSTA

Lula aposta em ordem
mundial mais justa
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
defende a construção de uma "nova
ordem mundial mais justa e democrática"
apoiada em uma geografia econômico- .

comercial que lute pelos interesses dos

países em desenvolvimento. "É
necessário equilibrar a agenda
internacional'; disse Lula a mais de 150
estudantes da Universidade de Pequim.
Lula anunciou que, em setembro, durante
á reunião das Nações Unidas em Nova

.

York, proporá aos chefes de Estado e de
Governo a mobilização de recursos

financeiros adicionais para reduzir a fome
e a pobreza no mundo.

�VOTAÇÃO
PEC é adiada para.
a próxima semana
Não houve acordo de líderes para a

votação da PEC Paralela da Reforma
da Previdência que ficou para a pauta
do Plenário da próxima semana, nem
para a PEC da ReformaTributária,que
aquarda votação pela comissão

especial. Em reunião com o

presidente da Câmara, João Paulo

Cunha, os líderes fecharam acordo

para votar hoje a PEC 438/01, qué
prevê o confisco da terra onde for
constatada a existência de trabalho

escravo, e o segundo turno da PEC

574/02, que define o número de

vereadores no País.

PT vai negociar oficialmente
- política de aliança com PMDB

]ARAGUÁ' DO SUL - o

presidente do Partido dos

Trabalhadores de Jaraguá do Sul,
Leone Silva, destaca que está

aguardando a comissãoprovisória do
PMDBefetuar as primeiras reuniões

para definir a linha de atuação para
então conversar oficialmente com a

sigla e avaliar política de aliança. O
líder do PT havia conversado
informalmente com representantes

peemedebistas, entretanto nada

pxlíaserdefinido antes de o diretório
estadual do PMDB nomear a

comissão que comandaria o partido
emjaraguá do Sul.
No final de semana passada,

lideranças e filiados do PT
reuniram-se no encontro mu

nicipal e definiram os nomes dos

candidatos que vão concorrer à

chapa proporcional e àmajoritária.
"Temos Q nosso candidato a prefeito
e disso não abrimosmão. O que não

estipulamos foi um nome para

disputar vice porque esta

indicação vai depender da

coligação", enfatiza.
Independente da situação dos

peemedebistas, se está ou não

rachado, as articulações políticas
serão tratadas com a comissão, que
'responde oficialmente pela sigla.
Paralelamente, o PT avalia a

possibilidade de aliar-se com o
bloco do PL, que lança Moacir
Bertoldi como candidato a prefeito.
"Se eles não abriremmão da cabeça
de chapa, a coligação torna-se

inviável", salienta.

Silva diz que a negociação será efetuada com a comissão do PMDB

n

POL ICA

INDICADOS

Reunião estabelece nominata
de candidatos do PT às eleições

POR FABIANgtRIBAS

�Partido quer
inscrever até
34 pessoas nas

disputas à vereança

}ARAGUÁ 00 SÚL - o Partido
dos Trabalhadores realizou no

sábado o Encontro Municipal,
evento onde aprovaram a

nominata de candidatos a

vereadores e confirmaram o

deputado estadual DioneiWalter
da Silva como candidato a prefeito
pelo partido. A reunião, que
contou com uma média de cem

pessoas, aconteceu na Câmara de

Vereadores, no período da tarde.
O secretário geral do Partido dos
Trabalhadores de Santa Catarina,
Claudinei do Nascimento,
lembrou que Jaraguá do Sul é um
município estratégico para o

partido e que não existe nenhuma

possibilidade de o PT abrirmão de
indicar o candidato a, prefeito.

O nome do candidato a vice

vai depender das coligações, que
�stão sendo discutidas junto aos'

partidos da base de sustentação do
governo federal. "Temos cacife

.

para disputar e ganhar as eleições

AHistória em

fotos por Egon L. Jagnow
Mergulharnohistóricomundo da

colOnização, ou em épocas posteriores,
é umexercício um tantodifícilpara as

gerações presentes. Por exemplo,
lllanufatura predominava sobre a

Industrialização' de produtos. O
lllarceneiro, o ferreiro, o celeiro, o
alfaiate, dentre tantos outros artífices,
eram imprescindíveis.Na foto vemos
Uma ferraria (alguém pode
llldentificar seu proprietário?) que,

�ém de fazer arados, enxadas, foices,acas, facões, e outras ferramentas, ali
também se fazia todas as ferragens das
carroças, charretes e troles.
Normalmente, a coisa funcínava
assim: omarcenerio fazia as peças de
madeira e o ferreiro, depois, aplicava
as ferragens necessárias. Só então a

carroça estava pronta. ,
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Encontro Municipal contou com uma média de cem filiados do PT

mun icipais. Mas temos que
trabalhar e fazer alianças com

aqueles que estão com o governo
federal", disse o vereador José
Pendiuk dos Santos, o Zé Padre.
O deputado Dionei frisou que o

Partido dos Trabalhadores tem

chance de conquistar a prefeitura
em 18 dos principais municípios

catarinenses. Vai depender apenas
das coligações que forem firmadas.
Foram aprovados durante o

enconrro os només de 25
candidatos a vereadores. Mas a

intenção do partido é inscrever34
riomes. Em 2000, o partido dis

putou as eleições proporéionais
com 17 candidatos a vereadores,

fazendo 7.400 votos e

elegendo dois vereadores, Marcos
Scarpatto e José Pendiuk dos Santos,
candidatos à reeleição.Os nomes dos
candidatos a vereadores e a chapa
majoritária serão homologadas
no dia 26 de junho, quando
acontece a convençãomunicipal do
partido.

,

Sessão ordinária avaliou 11 proposições
}ARAGUÁ 00 SUL�Na sessão

ordinária de segunda-feira à noite

foram votadas 11 proposições,
dentre elas três indicações de
autoria dos vereadores José
Pendiuk dos Santos (PT), Paulo
Floriani (PP) e Lorita Karsten

(PMDB). Pendiuk solicita

implantação de iluminação pública
na rua Erondina Henpkmayer, no

bairro TuaMartins. Floriani solicita

ampliação do posto de saúde da
Vila Lenzi, com a construção de

mais três salas - para nebolização,
consultório médico e serviços
odontológicos.A vereadora Lorita
solicita elaboração de projeto com
detalhes das modificações que
serão realizadas no Centro

Histórico de [araguá do Sul.
Durante a palavra livre, Marcos

Scarpato (PT) respondeu às

declarações do secretário de
Desenvolvimento Municipal,
Humberto Travi (PTB), de que as

denúncias do vereador referentes ao
financiamento do programa Nosso.
Asfalto são eleitoreiras.O vereador
disse que eleitoreíras são as

ações daqueles que convocam e

participam das reuniões nas

comunidades para apresentar o

programa e buscar adesão dos
moradores em ano eleitoral. O
vereador questiona os juros de 5,5%
do financiamento junto à Engepasa
enquanto os bancos, segundo ele,
cobram emmédia 2,8%.

• O vereador Lia Tironi

(PSDB) destacou que a

pavimentação das ruas
sãó obras solicitadas pela
população e .foram
viabilizadas este ano

devido às verbas

repassadas pelo BNDES.

• O vereador Silvio Celeste'

(PSDB) disse que tem
.

participado de algumas
reuniões e que são

apresentadas outras

opções de financiamento,
inclusive juntos aos

bancos.
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Auditora fiscal faz relato das
dficuldades em reunião daAcijs

'PHOCURA

Caixa registra aumento de

empréstimosaos trabalhadores
JARAGUÁ00 SUL-Opresidente

da Acijs, (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) Paulo
Obenaus comprometeu-se em

enviar correspondência ao governo
do Estado solicitando o envio de
mais fiscais do trabalho para atuarem
na região.A decisão de Obenaus
foi anunciada ria segunda-feira,
depois da palestra da auditora fiscal
do Trabalho, Márcia Vieira, durante
a reunião mensal da entidade.
Márcia falou aos empresários sobre
a representatividade do Ministério
do Trabalho em Jaraguá do Sul e
das dificuldades no exercício da.

profissão devido ao número

reduzido de fiscais, sendo a única

fiscal do trabalho emJaraguá do Sul.
As dificuldades operacionais do

Ministério do Trabalho, o número
reduzido de fiscais trabalhistas e da
ãrea de segurança do trabalho foram .

destacados pela auditora fiscal
durante a reunião. Em sua

explanação, a única fiscal do
trabalho em Jaraguá do Sul revelou
que omunicípio possui limitações
na área de fiscalização. ''A nossa

representatividade está

decrescendo e não vejo melhora a

curto prazo. No último concurso,

foram contratados 150 fiscais, para

todo o Brasil e apenas dois em Santa
Catarina. No Estado, são
aproximadamente 100 fiscais para
todas as áreas de trabalho", infonna
Márcia. Segundo ela, este número
émuito pouco para atender a todos
como deveria acontecer, sendo qU�
o quadro ainda é pior emJOinvillee
Blumenau, conforme relato da
auditora.

Entreas dificuldades, a auditora
cita a falta de compreensão de alguns
sindicatos de trabalhadores que têm
criticado seu trabalho sem levar em
conta as limitações operaciona�.
"Sou a única fiscal da região e

também tenho minhas limitações,
Já poderia ter ,requerido
aposentadoria, mas continuo na
ativa para não deixar a região
desguarnecida. Dificilmente
haveria pessoal para suptir a minha ,

saída", argumentaMárcia.
O empresário Vicente Donini

ponderou que nem sempre o

servidor público é culpado e que é

preciso verificar quais as condições
de trabalho que o Estado oferece
Salientou também que, em 2003, o
governo recolheu R$ 560 bilhões,
isto é, R$100 bilhões amais do que
em 2002 e que apresentou 36,80%
do PIB nacional.

POR MARIA HELENA MORAES

�Gerente da agência
informa que aumento

foi de 225% sobre o

ano passado

JARAGUÁ DO SUL - O gerente
da agência central da Caixa
Econômica Federal, Adriano
Milton Preisler informa que
somente neste mês de maio 183

empréstimos foram concedidos a

pessoas físicas através do acordo de
empréstimo sob consignação. Esse
acordo, segundo o gerente, foi
celebrado com a CUT (Central
Única dos Trabalhadores) para a

concessão de empréstimos a

trabalhadores de sindicatos filiados
a CUT. O acordo prevê o

estabelecimento das diretrizes
mediante desconto em folha de

pagamento, conforme a medida

provisória número 130 e decreto
número 4.840 ambos de novembro
do ano passado e que agora foram

regulamentados pelo governo
federal.

O gerente salienta que o

procura pelo dinheiro está sendo
bastante expressiva. ''A procura em
relação ao ano passado aumentou
225% e os valores tiverem um

aumento de 265%, também em

relação ao ano passado",
exernplífíca Preisler. O gerente

,CAIXA.

ante Gera\
Gerente da Caixa Adriano Milton Preisler afirma que a inadimplência é pouco e não preocupa a instituição

lJl

antigas através do mesmo

empréstimo.
.

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário, Gilda Alves, cujo
sindicado é ligado aCAT (Central
Autônoma dos Trabalhadores),
'afirma que a medida é benéfica

para o trabalhador que está

passando por alguma dificuldades
ou que desejam comprar algum
bemmaterial.

argumenta que ameta do governo
é a ampliação do crédito para a

população, em especial o tra

balhador assalariado da iniciativa

570 mil para 198 pedidos de

empréstimos. Este ano já foram
concedidos 644 empréstimos num
total de R$ 2,070milhões.

privada, que até então não havia
tido essa oportunidade,

Os dados do gerente apontam
que atualmente 36 empresas já
firmaram o contrato, num total

.

aproximado de 19mil empregados,
sendo que de janeiro a dezembro
do ano passado, foram liberadosR$

Entre as vantagens oferecidas,
o gerente cita a taxa de juros -

1,75% para empréstimos até seis

meses e taxamáxima de R$ 10,00
( o normal é R$ 40,00), e ainda: o
prazo de pagamento, que pode ser

em até 36 meses, além da

possibilidade de saldar dívidas

Empresários conhecem linlias de crédito para investimentos
JARAGUÁ 00 SUL - oBanco do

Brasil e o Banco Regional de
Desenvolvimento doExtremo Sul
(BRDE) apresentaram aos em

presários daAcijs/Apevi, as linhas de
crédito para investimentos e capital
de giro dos bancos que fomentam a

geração emanutenção das empresas,
com foco nas de micro e pequeno
portes. "67% de nossos finan
ciamentos são direcionados para as
micro, pequenas emédias empresas",
exemplificou o técnico emRelações
Empresariais do BRDE, Rogério
Gomes Penetra.

Todos os benefícios de crédito

do BRDE foram apresentados pelo
técnico, que explicou sobre os

financiamentos disponibilizados
para pessoas jurídicas e físicas, as
taxas de juros cobradas, valores dos
limites e prazos.

Ainda de acordo com o técnico
emRelações Empresariais o BRDE
só não financia projetos da

administração pública municipal e
estadual. OBRDE financia projetos
de pessoas jurídicas de direito

privado, indústria, comércio e

serviços. Os projetos podem 'estar
relacionados ao setor agropecuário,
educação, controle ambiental e

controle de qualidade, entre outras
áreas possíveis, '

O Banco do Brasil foi destaque
pelo gerente geral Valcírio Rocha
Uliano, que ressaltou as linhas para
financiamento de duas fontes: o

Proger Urbano Empresarial é

pessoa jurídica de direito privado,
sendo microempresa ou empresa
de pequeno porte.

"O Banco do Brásil é um agente
fomentador do desenvolvimento e

estamos a disposição dos empresários
e da comunidade em nossas

agências ou pelo telefone (047) 371-
3344", resumiu o gerente.

• O Banco do Brasil está
instalado em Jaraguá do Sul
há 45 anos e oferece linhas
de crédito para empresário
individual e pessoa jurídica
de direito privado.
• Uma vez por mês o BRDE

disponibiliza um técnico

que vem até Jaraguá do·
Sul para contatos com os

possfveis clientes. Os
contatos são realizados na

Acijs. ALEX

Márcia Vieira admite que o número de fiscais é pequeno em JS
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Turismo internacional aumenta
Os desembarques de turistas estrangeiros
chegaram' a 1,95 milhão no primeiro
quadrimestre de 2004, valor 17,25% maior do
que o alcançado no ano anterior, segundo
dados da Infraero ( Empresa Brasileira de Infra
Estrutura Aeroportuária). Particularmente os

desembarques em vôos chartres, que
transportam exclusivamente, que transportam
exclusivamente turistas, têm registrado
crescimento significativo nos últimos meses.

No mesmo período, 133,79% passageiros a mais
desembarcaram no Brasil neste tipo de vôo,
totalizando 125,69 mil estrangeiros. Os
números do Banco Central também
comprovam o aumento no fluxo turístico

internacional.

� SEMANA DA INDÚSTRIA

Palestramarcam evento
o Senai de Jaraquá do Sul está promovendo de ontem
até hoje, a Semana da Indústria. O evento é direcionado
a empresários e alunos do Senai e está sendo marcado

por uma série de palestras proferidas por
empreendedores de sucesso, técnicos e professores. A
abertura do evento, ontem, às 19 horas, foi

protagonizada pelo diretor do Senai de Jaraguá do Sul,
Newton Gilberto Saloman. O destaque da abertura foi a

palestra ministrada pelo diretor da Marisol, Vicente
Donini, que falou sobre "Administração Participativa"
Paralelo ao evento acontece a exposição de Projetos
Integradores e MostrasTecnológicas, na cantina do Senai.

Hoje o evento tem início às 9h30, corri a palestra"Mundo
do trabalho, perspectivas e desafios'; ministrada pela
especialista em Orientação Profissional, Solange
Buchmann.

� MANTIDO CRESCIMENTO

Alta de juros não interfere
A Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas
Transnacionais e da Globalização Econômica,
avalia que a eventual elevação das taxas de juros
nos Estados Unidos ,e uma possível
desaceleração da economia chinesa não
afetarão o crescimento econômico do Brasil,
razão pela qual decidiu manter em US$ 15

bilhões as projeções de Investimento

Estrangeiro Direto para este ano. De acordo com
o presidente da Sociedade Brasileira d� Estudos'
de Empresas Transnacionais e da Globalização
Econômica, Antônio Corrêa de Lacerda alega
que não há evidência alguma que pudesse gerar
uma alteração da estimativa prévia de US$ 15

'

milhões parai o crescimento econômico do

Brasil.

� PIB

Mercado espera crescimento
O mercado financeiro está otimista em relação
ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
no primeiro trimestre de 2004, que será

divulgado quinta-feira pelo Instituto Brasileirode
Geografia e Estatística (IBGE). LevantamentoS
entre economistas especializados em projeções
apontam um crescimento na faixa de 1,3% a

1,4% na comparação dessazonalizada com o

último trimestre de 2003. Em termos
anualizados, aqueles números Si9�ifica�;
respectivamente, 5,3% e 5,7%. A conflrmaça
desta previsão seria um alívio para o ministro da

Fazenda,Antonio Palocci, e sua equipe, há meses

'pressionados para flexibilizar a política
econômica. por causa da percepção de que a

recuperação é débil ou inexistente.

ln
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Construção de creche no' Rio

jlern deve começar em junho'
SCHROEDER - A empresa

vencedora da concorrência

pública para a construção de uma

nova creche no município de

Schroeder deverá ser conhecida

.. esta semana. A obra que está sendo
-' licitada será construída na

localidade de Rio Hem, em um

terreno de aproximadamente três

mil metros quadrados, que

pertence àPrefeituraMunicipal de
Schroeder.. .

A nova creche atenderá 50

crianças e será erguida na rua

Mário Zerbin, onde as máquinas
do município já começaram a

preparar o terreno. "Osmoradores

daquela região poderão deixar os
filhos em um local mais perto de

suas casas, quando estiverem

trabalhando", comenta o prefeito
municipal, Osvaldo [urck.

O prédio terá 255 met'ros
quadrados de área construída, com
seis salas, abrigando berçário,
maternal, área de atividades;
lactário, higienização, cozinha área
administrativa, banheiros, área de
serviço elavanderia. Além disso,
terá uma área de recreação e lazer.
Para a obra, a administração estará
utilizando recursos próprios dos
cofres municipais, na ordem de R$
120mil.

O terreno onde será construída
a creche do bairro Rio Hem
também poderá abrigar um posto
de saúde.

DIVULGAÇÃO

Máquinas fazem ,terraplanagem para construção de creche no Rio Hern

Comunicado FATMA
Chocoleite Indústria de Alimentos Ltda., torna público que; requereu
junto a FATMA, a LICENÇAAMBIENTALDEOPERAÇÃO, para
a atividade de Fabricação de Produtos aoLaticínio, a ser desenvolvida
à rua'GustavoGumz, 488 (Parte), cidade de Jaraguá do Sul, informando
que o prato para impugnação oumanifestação de qualquer interessado
é20dias corridos após a publicação. "

CONTRATAMOS
30 pessoas com .veículo

(trabalho temporário)

para distribuição da lista telefônica
Guia Fácil em laraguá do Sul

InteressadOS: comparecer nesta quarta feira (26/05)

no periodo da manhã na rua P,aulo Papp, 285

(anexo hotel Nort), munidos de documentos e

comprovante de residência. �nGula Fácil'<:�v Listas Telefônicas

PRECARIEDADE

Família carente está abrigada
em casa de lona na Corticeira

GUARAMIRIM - Há cerca de
duas semanas; a família de Ana
Lenzi Francione está morando

.

numa casa de apenas um cômodo,
feita com restos de madeira,
eternite e coberta por lona, em um

loteamento clandestino, no bairro
Corticeira, emGuaramitim.

Amulher de 40 anos vive com
o marido, Silvio Alves da Luz, e

. seus sete filhos de �5, 12, nove, sete
e quatro anos e duas crianças
gêmeas de um ano e 8 rrieses.

Ana eXElica que se mudaram

para o loteamento depois que o

'terreno onde estavam esta-

.
belecidos, em(tSchroeder, foi
vendido pelo proprietário. Por falta
de dinheiro para pagar um frete,

, tiveram que deixar a casa em que
viviam e que era de propriedade
dela e domarido.' Ana Lenzi Francione: "Tem dias que não tem nem leite para as crianças"

Para piorar a situação, Silvio,
que trabalhava como varredor de
rua em Guaramirim, foi demitido
corri. a mudança da empreiteira

, ,

responsável pelo serviço. Aos 62
anos e com apenas a terceira série

primária, está há quatro meses

desempregado.O filhomais velho,
de 1.5 anos, alémde estudar, está
trabalhando como ajudante de

pedreiro para auxiliar nas despesas.

POR CAROLINA TOMASELLI

� Sem emprego e com

sete filhos, família
sobrevive com cesta

básica e doações

A família tem sobrevivido com
uma cesta básica que recebe da

prefeitura de Guaramirim men

salmente e com a doação de
alimentos pelos vizinhos. "Tem dias

que não tem nem leite para as

crianças", declara. A água é

retirada de um poço artesiano

próximo aO loteamento e trazida
em baldes para que possambeber e

,

lama em seu interior. Existem poucos
�óveis e apenas uma cama de casal,
além de um berço. Três das crianças
estão com diarréia. ''A vida está

difícil", lamentaAna,
A dona de casa explica que o

terreno onde está o barraco foi

comprado pela família e que terão

de começar a pagá-lo daqui há três

tomar banho.
Ana também está grávida de

quatro meses, novamente de

gêmeos: Diz que na últíma gestação
quis fazer laqueadura, mas como os

bebês nasceram prernaturos.. não

pôde.
Por ser de coberta com lona e ter

frestas nas laterais, em dias de chuva
a casa fica encharcada e repleta de meses.

Programas incrementam a merenda nas escolas de Schroeder
- SCHROEDER - A'Prefeitura de

Schroeder investe aproxi
madamente R$ 3,7 mil por mês

para garantir amerenda escolar aos
900 alunos das escolas de Ensino
Infantil e Fundamental do

município. Os recursos repre
sentammais de 60% do total gasto
com a alimentação na rede

municipal, já que o restante (R$
2,3 mil) é disponibilizado pelo
Ministétio da Educação.

Conforme o secretário de

Educação e Cultura, Harildo
Konell, o cardápio da merenda
escolar para os estudantes que

freqüentam as escolas municipais
é elaborado por nutricionista. Ele
informa que as 1�merendeiras 'são
devidamente capacitadas, além de
terem suas funções regularizadas
por meio de concurso, realizado
este ano. Para Konell, a medida

garante que os alunos tenham uma

alimentação saudável, de acordo
com suas necessidades.

Uma das iniciativas adotadas
com o objetivo de incrementar a
merenda foi inserir a fruta símbolo
domunicípio nos cardápios. Todas
as merendeiras preparam pratos
variados com bananas. A fruta é

consumida também "in natura" ou
através de vitaminas e panquecas,
conforme o gosto das crianças.

OutFO programa que está

voltado para a alimentação dos Hortaliçàs produzidas no programa Horta Escolar são consumidas pelos alunos na me'renda

alunos das escolas municipais é o

de hortas escolares, implantado
esse ano. Através de um concurso,

são premiadas as melh�es hortas,
cultivadas pelos próprios
estudantes com o acompanha
mento de professores e de técnicos
agrícolas. "O objetivo do concurso

não é a competição, mas despertar
a consciência para a importância de
consumir produtos saudáveis",
explica o secretário de Educação.
As hortaliças pro-duzidas nas hortas
são consumidas pelas crianças na
merenda escolar. As escola�

pomar, de onde sã� colhidos frutos
que também reforçam amerenda.
"Isso tudo faz com que os nossos

alunos levem para suas casas o,
interesse pelo cultivo de hortaliças
e frutas, 'sem o uso de venenos e

defensivos agrícolas", lembra
Harildo Konell.também possuem um pequeno

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL

CP NOTAS

, I

I
I;

�CURSO

Aperfeiçoamento para secretárias e assessoras
Acontece nesta quinta e sexta-feira no Saint Sebastian Flat, Curso
de Aperfeiçoamento para secretárias e assessoras administrativas
com a, coordenação da professora Zalfa Benites, pós-graduada na

área de Comunicação, Especialista em Marketing e Relações
Humanas.Atua em educação empresarial no estado SC, RS, PR,
nas áreas de Atendimento, Recepção, Eventos, Cerimonial,
Comportamento Social, Secretariado e Relações Humanas.

Empresas associadas da Acijs terão desconto especial. Informações
pelo telefone 47 3232585. Inscrições até hoje.

.

\

�UNERJ

Coordenadora deModa visita Unerj
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) recebe esta

"

semana a visita da coordenadora do Instituto Brasileiro de Moda

(lBModa), de São Paulo. Amanhã e sexta-feira Luciane Robic estará
na cidade para divulgar o curso de pós-graduação em Negócios

"da Moda, que as duas instituições realizam em parceria, a partir do
dia 18 de junho. Com inscrições abertas, a especialização está

dividida em 17 módulos, duração de dois anos e carga horária de
490 horas/aula. As aulas serão ministradas quinzenalmente nas

sextas à noite e, nos sábados, nos períodos matutino e vespertino.
Os principais temas são marketing de moda, de varejo, serviços e

relacionamento, branding, gestão de negócios, pesquisa de moda,
estética e linguagem de moda, tendências de consumo da
América Latina, comportamento do consumidor, comunicação,
criatividadé, planejamento estratégico e desenvolvimento de

coleções. A pós-graduação em Negócios da Moda alia conceitos
teóricos com exemplos de casos práticos vivenciados pelos
professores, refletindo os interesses à realidade dos alunos. Mais

informações e inscrições podem ser obtidas junto à coordenação
de moda da UNERJ, através do telefone (47) 275-8214, ou no site

www.unerj.br/moda.

,

�PETROBRÁS

Inscrições de projetos sociais terminamamanhã
Termina amanhã, o prazo para inscrições de projetos para
seleção pública no Programa Petrobrás Fome Zero. A empresa
está destinando R$ 15 milhões para o patrocínio de iniciativas"

que procurem fortalecer o combate à miséria no País por meio
da geração de emprego e renda, melhoria das condições de

educação e qualificação profissional para jovens e adultos, além
da garantia de direitos da criança e do adolescente. Todas as

inscrições devem ser feitas 'pela Internet, no www.

petrobras.com.br/patrociniosocial . Até 2006, a empresa
investirá R$ 303 milhões em propostas do Programa Petrobrás
FomeZero que atenderão a.4 milhões de pessoas. Como cada

projeto selecionado terá um financiamento máximo no valor
de R$ 500 mil,a empresa fará uma relação das propostas
finalistas que não obtiverem patrocínio por conta do limit� de
recursos destinados ao processo' seletivo do Programa
Petrobras Fome Zero. Podem participar da seleção pública
projetos novos, em andamento ou em fase de planejamento
que estimulem ações alinhadas com as diretrizes do programa
Petrobras Fome Zero. O site tem mais informações sobre o

regulamento, que também podem ser obtidas pelo telefone
0800-789001.

I

,

I

�SDR

Programa Horta Familiar
A gerência de Agricultura e Pesca da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional, em Jaraguá do Sul, está promovendo
a distribuição de .sementes do Programa de Horta Familiar, edição
2004. Foram distribuídas na região do Vale do Itapocu, 12 mil

envelopes contendo sementes de hortaliças. O principal objetivo
do Programa é incentivar o cultivo de hortas caseiras e o

consequente consumo de hortaliças. Estão sendo distribuídas
sementes de couve-manteiga, abobrinha, alface, cenoura,
rabanete, pepino, baterraba e repolho.

�SEGURADORES

Setor de seguros reúne profissionais em JS
Corretores, empresários e profissionais do setor de seguros
estarão reunidos amanhã às 19 horas, para participar da mesa

redonda com Eduardo Grillo, gerente comercial da Itaú Seguros.
Serão debatidos temas como mudanças no mercado,
experiências adquiridas no mercado brasileiro, perspectivas do
setor, ética e concorrência. O evento será realizado no Cejas
(Centro Empresarial de Jaraguá do Sul).Outra promoção do setor,
em parceria com a Fundação Escola Nacional de Seguros
(Funenseg), será nos dias 8, 9 e 10 de julho, com a realização do
curso "Processo de vendas orientado pelo cliente'; com Anselmo
Schnaider. O objetivo é oferecer aos profissionais da área de
seguros novos conhecimentos e ferramentas para a melhoria
das negociações e da atuação na área de vendas. Este curso será
no período noturno (nos dois primeiros dias) e no período
vespertino e matutino, durante o encerramento no sábado. O
custo e demais informações podem ser obtidos com Rejane,
pelo telefone (47) 275-7015, ou através do e-mail
rejane@aciis.com.br.Sãodisponibilizadas para este curso apenas
trinta vagas.
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PERIGO

Moradores descontentes com
trabalho feito pela prefeitura

POR CELICE GIRARDI

� o patrolamento
deixou a estrada
intrasitável por causa
da lama acumulada

JARAGUÁ DO SUL - Mora
dores da rua Padre Aloísio Boing,
na localidade de Pedra Branca,

,

na Barra do Rio Cerro I, re

clamam de um trabalho rea

lizado pelo setor de obras que
acabou por prejudica-los. Na
sexta-feira, dia 21, uma patrola
da prefeitura passou fazendo

ajustes na estrada para eliminar
alguns buracos. O problema é que
com a chuva o macadame que
fora passado se espalhou
formando buracos maiores ainda,
e o pior, pedestres, motociclistas
e até mesmo automóveis tem

grande dificuldade para passar.
A avicultora Aurélia SeU mora

perto dali e conta que um

caminhão de ração passou com

dificuldades pelo local, o que
acabou piorando o estado da rua.

"Depois de algumas tentativa ele

conseguiu subir mas danificou

Gracildediz não ter (j}])ndições de passar pelo local de moto, pois é perigoso

ainda mais deixando valas na

estrada", coriga, A balconista
Rosimeri Zimmermann tentou

passar de moto na segunda-feira
mas caiu. "Foi uma situação
chata porque estava indo
trabalhar e tive que voltar para
casa, trocar de roupa e ir

trabalhar a pé. E é longe",

Treze das dezessete fundadoras compareceram a homenagem

'OASE Grupo Rosa completa 40
anos de dedicação ao próximo

JARAGUÁ DO SUL - A tarde de
ontem foi especial para as cerca de
70 m�lheres do grupo OASE

(OrdemAuxiliadora das Senhoras
Evangélicas), grupo Rosa de

[araguá do Sul, as terçasfeirinas.
As mulheres foram homena

geadas em uma bonita cerimônia na

Igreja LuteranaApóstolo Pedro, com
a presença das fundadoras da Oase
que receberam lembranças das

representantes.Segundo apresidente
da Oase Grupo Rosa, Ivone

Andregottí,' o lema do grupo é

"Comunhão, Testemunho eServiço".
"Nós nos'reun�os em comunhão,
no testemunho da fé e prestamos
ajudaà comunidade", define Ivone.

Para a participante, Corde
Baggentoss, que está há mais de
35 anos na Oase, fazer parte deste

grupo é como ter uma segunda
família. "Só por doença eu hão

participo das reuniões. Poder

,ajudar o.próximome faz sentir viva
e renovada", relata.

AOase presta auxílio às pessoas
enfermas no hospital [araguá,
levando palavras de conforto e

amparo aos necessitados,
contribuindo ,com material de

higiene e limpeza. Há ainda o

, trabalho de diaconia onde as

representantes arrecadam alimen
tos para famílias necessitadas. Na

região são 45 os grupos de Oase nos

municípios de Corupá, Guara
mirim, Schroeder, Massaranduba,
totalizando cerca de 1,3 mil
mulheres. Em [araguá do Sul são
14 os grupos de Oase, divididas em
quatro paróquias

reclama. O filho de Rosimeri,
Alexandre Liesemberg, 12 anos,

que estuda na escola Duarte

Magalhães também foi

prejudicado. O veículo que busca
ele e mais seis crianças para levar
a escola diariamente não

consegue subir, então os

estudantes têm que descer a pé,

ou de carona. "Às vezes eu pego
carona com o pai de algum COlega
que nos leva até onde a "topic"
nos espera , senão temos que ir
na chuva mesmo", relata. A
diarista Gracilde Zimmermann
tem dois filhos que também
dependem do transporte escolar.
Ela conta que o motorista da
"topic" não quer arriscar a vida
das crianças subindo neste
morro."A situação é ruim mesmo ,

porque se não tiver cuidado o

carro desliza e pode até capotar
já que este problema está
localizado em Uma curva r
acentuada e com riachos ao

, redor", rela ta acrescentando
"minha mãe passa descalço
porque temmedo de escorregar",

O Secretário de Desen.
volvimento Social, Humberto Travi
diz que pouco se pode fazer como

,

tempo chuvoso. Mas providenciou
uma correção paliativa retirando o

excesso de barro acumulado na

curva, o que permitiu pelo menos

que o veículo escolar pudesse levar
os estudantes até em casa. ''Assim

que o tempo melhorar provi
denciaremos o patrolamento e

distribuição de macadame naquele
local", adianta Travi.

Novo espaço culturalapresenta
o trombonista Raul de Souza

JARAGUÁ DO SUL - A

inauguração do Art Bar e a estréia

do projetoQuintaCulturalmarcam
mais uma iniciativa da Scar

(Sociedade Cultura Artística de

[araguá do Sul). Como primeira
atração, a entidade traz o

trombonista Raul de Souza, que se

apresenta amanhã no Pequeno
Teatro. A programação começa a

partir das 18 horas com a abertura
do Art Bar, um espaço criado para
oferecer momentos de des

contração ao público, seguindo-se
o show de Raul de Souza, às iOh3o.
Omúsico nasceu noRio de Janeiro,
mas boa parte de sua trajetória foi
construída no exterior. Ho

menageado há duas semana? no

5º Chivas Jazz Festival, Raul de

'Souza completa este ano" meio

'séc�lo de carreira e 70 anos de
vida. O trombonista é reconhecido
como um dos mais brilhantes
multiinstrumentistas da atuali,
dade. Na França, já se apresentou
com os maiores nomes da música

mundial - estabelecendo uma

relação entre o jazz e a música

popular brasileira. Antes da

apresentação do músico, acontece
a inauguração do Art Bar,

integrado ao Centro Cultural da
SCAR.

Informações na secretaria da

Sociedade Cultura Artística de

[araguá do Sul, telefones (47) 370·
6488 e 275 - 2477.O projeto Quinta
Cultural tem ingressos de R$ 20,00
e de R$ 10,00 para estudantes.

DIVUlGAÇIO

Raul de Souza completa 50 anos de carreira
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ESPORTIVAS
�SCHROEDER
Campeonato Municipal de Futebol
Resultados da 7° Rodada

Domingo - 23/05

sport Rancho,Bom 3. x�3 �rar,neyer
AtléticO 6 x 2 Tupy
Aliançãi x2 Menegotti
Néki Conf, 8 x 1 Valência

'Classificação "

l' N é k� Co n fe_cç"....õ.�e_s•.�,_.• �

2' Rancho. BQm 14

3' Comeréial
�o·,",· ""'"

4' Grameyer
5' Atlético

6' Menego.tti
7' Aliança

Tu�Y
9' Valência 02

�COPA DO BRASIL

CBF confirma Fia eVitória no dia 9
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou ontem

as novas datas das partidas pela semi-final e final da Copa do

Brasil. O confronto de ida entre Vitória e Flamengo será

realizado no dia 9 de junho, enquanto o de volta foi

programado para o dia 16, As partidas da decisão serão

disputadas nos dias 23 e 30 de junho,
.

O local da primeiro confronto entre Vitória e Flamengo ainda

não foi determinado porque, na terça-feira à noite, o Superior
Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) acatou um recurso do

time baiano, cancelando a partida pela semifinal da Copa do

Brasil, prevista para hoje, às 21 h45, no Estádio Rei Pelé, em
Maceió. O caso será julgado quin�a-feira, a partir das 18h30:
no srJD.

Durante ojoqo entre o Vitória e o Internacional, no Estádio

Barradão, pelas oitavas de final da Copa do Brasi], um torcedor

atirou uma garrafa plástica com urina no gramado. O árbitro

Edilson Soares da Silva relatou o fato na súmula. Na semana

passada, a justiça puniu o time baiano com a perda do mando

de campo.

Na tarde de ontem, por volta das 17h30, um atropelamento feriu um
senhor na ruaWalterMarquardt em frente ao Parque Municipal de
Eventos. Segundo populares, o Ford Focus de Jaraguádo Sul que ia
sentido Centro-Barra do Rio Cerro, colheu o senhor na faixa de
pedestres,A vítima foi encaminh�da ao Pronto Socorro pelo Corpo.de
Bombeiros Voluntários.

.

:,
' ..

Missa e Culto
A família enlutada de

tugênio Victor Schméickel
cOnvida a todos para missa
ern sua memória que será

;ealizada dia 28 (sexta-feira),

s: 19 horas, na Igreja Matriz

Mao se?astiã.o, e Culto �nemanam dia 30 de maio

�dO�ingo.), às 9 horas, na

greJa Evangél1ca Luterana.
Ap'05tolo Pedro, no Centro.

GERAL/ESPORTE

TRAGÉDIA·

Família perde tudo em
, ,

incêndio na tarde de ontem
POR JULlMAR, PIVATTO

';'0 fogo alastrou-se
muito rápido e os

bombeiros nada

puderam fazer

, .'

GUARAMIRIM - Um incêndio.
na tarde de ontem deixou.
destruída a residência da família

.

de Aidemira dos Prazeres Abreu,
na rua Carlos Fucili, Vila Amizade,
em Guaramirim. Por ser um local
de difícil acesso, quando os

bombeiros de Guaramirim

chegaram a casa já estava des
truída.

De acordo com o Comandante
dos Bombeiros, NelsonGonçalves
de Oliveira, o trabalho maior foi

para isolar a casa vizinha das
chamas. "Cht?gamos quando o fogo
estava alto, e controlamos para que
as chamas nãooatingissem as

residências ao lado", explica.
Foram gastos 10.000 litros de água,
e foram deslocados três caminhões,
dois de Guararnirim e um de

Jaraguá do Sul, com seis homens.
De acordo com o Comandante, o
incêndi� deve ter começado a

Bombeiros controlam o fogo para que não se alastrasse pela vizinhança
cESAR JUNKES

partir de um curto circuito, pois não
i havia ninguém em casa.

A dona da casa, Aídemira, diz
que a família perdeu tudo,
inclusive roupas e alimentos e que

agora precisa de doações. "Temos
uma menina de 14 anos e um

Gramado do Estádio João Marcatto está bastante prejudicado

Jogo do Juventus é adiado
para próxima quarta-feira

]ARAGUÁ 00 SUL - o jogo do

[uventus contra o Fraiburgo que era
pra ser hoje à tarde, no estádio Jo(3.0
Marcatto, foi transferido para a

próxima quarta-feira, já que o

gramadoDão apresenta condições de
jogo.A diretoria do time jaraguaense
entrou 'em consenso com os

adversários, quemandaram o oficio à

Federação Catarinense de Futebol,
que resolveu acatar a decisão dos
clubes,Ohoráriodojogo seráomesmo,
às 15h30.

Na semana passada, a Câmara
de Vereadores de [araguá do Sul

aprovou um repasse de verbas para o
GrêmioEsportivoJuventus, no valor
deR$ 150.00,00, conforme informa o
site oficial do clube.

Também na semana passada, �
diretoria dispensouquatro jogadores

do elenco: o zagueiroPereiraVeloso, o
meiaJoelson e o atacantesRicardinho
e Gaúcho. Para tentar resolver os

problemas do ataque, a equipe trouxe
o matador Marcelo França, 31, que
estava no Atlético de Ibirama. O
atacante foi o artilheiro da segunda
divisão de 2003 comoUniãoTimbó.
Além dele, o centroavante Ivan, que
veiodoOsasco (SP), está recuperado
de uma cirurgia ejá treinacomgrupo.

.

Adiretoria pode contratar aindamais
um: zagueiro.

Agora a equipe se prepara para o

jogo de domingo, emBrusque, contra
oCarlosRenaux. Depois dos jogos de
domingo, a liderança da competição
está agora com o Blumenau, com 11

pontos, seguido do Brusque e

FigueirenseB, com dez e do Fraiburgo
comnove.

menino de 10, além de uma

sobrinha, também de 10 anos, que
estamos criando", diz Aidemira. A
família está alojada na casa da

vizinha, Ivone Matos da Rosa.
"Os vizinhos nos falaram que o

fogo começou pela sala e, na noite

de segunda-feira, nós sentimos que
algo estava queimando, como um
fio de eletricidade. Mas procuramos
e não encontramos nada", explica
Aidemira. Quem quiser ajudar, o
telefone de contato é o 374-5250,
na residência de Ivone.

Nadadores da Ajinc disputam
Sul-Brasileiro Infanto - Juvenil

]ARAGUÁ DO SUL - A equipe
Ajinc/Urbano/FME inicia a

sua participação nesta quinta
feira no Campeonato Sulbrasileiro
Infanto-Juvenil de Natação. A
competição inicia-se neste dia 27
indo até domingo, 30, e será

realizado na piscina olímpica da
UFSC. Participarão equipes do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e Mato Grosso do Sul,
envolvendo nadadores das faixas
etárias de 13 a 14 anos (Infantil I e
2), e nas faixas etárias de 15 a 16
anos (Juvenil 1 e 2). A equipe
jaraguaense participará com 21

nadadores, que embarcam nesta

quinta-feira pela manhã sob o

comando do técnico Ronaldo
Fructu�zo e já na parte da tarde

começam as provas eliminatórüis.
Espera-se bons desempenhos

na categoria infantil feminina das
nadadoras Mayara Martins e

Adriana Lesmann. Já nesta

categoria' no masculino deverão

brilhar os nadadoresWillianMaul
e Jan Doubrava (atual recordista
sul-brasileiro na categoria na prova
dos 100m peito). E no juvenilos
destaques no feminino deverão
ficar com Luana Martins (em
ótima fase) e BárbaraHermann e

no masculino Eduardo [unkes e

Janos Franzner da Silva.

• A Ajinc conquistou, em
2001, o terceiro lugar geral
da competição, graças ao

bom desempenho da

equipe feminina,

• Os destaques da equipe
para essa competição são
os atletas Willian Maul, Jan
Doubrava, Mayara Martins
e Adriana Lesmann.

Brasil goleia Seleção da
Catalunhapor 5 a 2 naEspanha

BARCELONA - A vantagem se

tomou concreta já na etapa inicial,
com dois belos lances deRonaldo.O
centroavante do Real Madrid pôde
descontar a falta de gols que o

perseguiu nas apresentações recentes
de sua equipe. O primeiro foi aos 16

rrúnutos, comchute certeirode direita,
no canto esquerdo do gol de Valdez. .

O segundo veio aos 37: Edmilson fez

lançamento preciso, domeio-campo,

Ronaldo' arrancou em velocidade,
ajeitou como pé direito e completou
de canhota.

O ex-são-paulino Júlio Batista
marcou umgolaço de bicicleta aos 18
minutos e um de cabeçaaos 47, para
fechar a conta. Antes, Ricardo'
Oliveira, do campeãoValencia, havia
feito 3 a 0, aos 7, numa trama rápida.

, Os catalãesmarcaram comGerrard
aos 30 e SergioGarcía aos 45.
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ESPORTES
VARZEANO

Cinco equipes estão classificadas
para 2a faseda competição

POR JULlMAR PIVATTO

... Sábado acontece a

última rodada da 1 a

fase, onde serão
definidos os últimos
classificados

}ARAGUÁ DO SUL - Faltando
apenas uma rodada para o

término da primeira fase do

Campeonato Varzeano de

Jaraguá do Sul, cinco equipes já
garantiram classificação para a

próxima fase da competição. Na
tarde de sábado, oito jogos
marcaram a quarta rodada do
torneio. Pela chave A, mesmo
sem jogar, o Atlético já tinha em .

mãos o primeiro lugar do grupo
com nove pontos. No único jogo
do grupo, o Fagundes Têxteis
venceu o Posto Marcolla/Bar do
Miro por 2 x O e chegou a quatro,'
juntamente com Gesso Jaraguá
e Real Deja Imóveis. Os jogos de
sábado serão decisivos para as

três equipes, que buscam a

segunda vaga do grupo.
A chave B ainda está

indefinida. A liderança está
com a Galvanização Batisti, com
sete pontos, que empatou em 2
x 2 com o Depecil, terceiro

Garibaldi (listrado) vence Vila Lenzi e está em segundo lugar na chave B

colocado com quatro. No outro
jogo do grupo, o Gar ibaldi
venceu a Vila: Lenzi por 1 x O,

.

alcançando a segunda co

locação, com seis, e eliminando
o adversário da competição. A
chave C encerrou seus jogos no
sábado e os classificados são o

Independente, que empatou em

1 x 1 com a Belmec, e o Caxias,

que goleou o Italv/Cl Sport
Center por 12 x O.

A Metalúrgica TS venceu o

Kíferro por 1 x O e garantiu o

primeiro lugar da chave D, com
sete pontos, um a mais que a

Kiferro, que também classificou
se para a segunda fase. As
chaves E e F não realizaram seus

jogos neste sábado, e definem

seus classificados rf<) próximo dia
29. O Grupo E é o mais embolado,
onde todas as equipes têm três

(
'I .

pontos e quem vencer na u Uma

rodada garante a classificação.
Água Verde/Consistem x

Supermercado Brandenburg'
jogam no Garíbaldi e Acaraí/
Soletex x Supermercado Jr/Posto
Vicenzi jogam no Acaraí.

Piloto Kreis Jr. prepara-se para a 3a Etapa da Copa Clio
}ARAGUÁ DO SUL - Começou

a contagem regressiva para a 3ª
Etapa da Fórmula Renault e Copa
Clio em Brasília, no próximo dia
30. O piloto Kreis Jr. (BV
Financeira/Tigor T. Tigre/
RaumaklJAV Automação/Cosmos
"Iurismo/Similar/Vían Consultoria/
Romaço Rolamentos/Studio FM)
está bastante otimista para este fim
de semana. Na quinta-feira pela
manhã ele já estará embarcando
com destino à capital brasileira.
Ainda na quinta-feira ele e sua

equipe, Carreira Racing, estarão se

antecipando para o reco

nhecimento de todos eis pontos do
traçado com o objetivo de
estabelecer as estratégias,.para o

piloto obter ummelhor resultado
na corrida.

Kreis [r. comentou nesta

segunda-feira que terá como

objetivo largar entre os dez

primeiros para tentar manter sua
estabilidade no campeonato.
"Consegui cumprir meus objetivos
até esse momento. Adoro pistas
rápidas e sempre tive um bom
desempenho com circuitos com

estas características. Talvez eu

também obtenha um bom
resultado assim como na prova de
Curitiba", diz o piloto catarinense,
que está muito ansioso neste

momento. Kreis [r, está em sexto

lugar na colocação do cam

peonato, com 12 pontos, que no

momento é liderado por Ale
xandre Conill, que está com 38.
Depois da etapa desse domingo em
Brasília, a Copa Clio terá sua

próxima corrida dia 20 de junho,
da cidade de CampoGrande (MS).

Kreis Jr. está em sexto lugar na
competição

� BOLETH\� DO ESPORTE I----�I .

I .. PARTICIPAÇÃO '. .. MOTOCROSS

I Professor Jorge participa Piloto de Guaramirim
! de Conferência Estadual participa do paranaense

'I o gerente de Organização do Lazer da O piloto de Guaramirim, Beto "Schumi" Alchini,
Secretaria de Estado do Desenvolvimento participou nesse fim-de-semana, da 3" Etapa do
Regional, em Jaraguá do Sul, professor Jorge Campeonato Paranaense de Velocross, na cidade
Luizda Silva Souza, participa nesta quarta e de Campo Tenente (PR). Nem mesmo o mau
quinta-feira, 26 e 27105 da Conferência Estadual tempo foi empecilho na realização da prova. Odo Esporte, em Florianópolis. O objetivo da piloto largou entre os dez primeiros colocados, járeunião é agregar, anàlisar e votar as propostas que o grid é formado pela pontuação no
que farão parte de um documento que será campeonato e ele participou como convidado,
apresentado na Conferência Nacional do mas conseguiu uma boa recuperação durante a'
Esporte, que acontece nos dias 17 a 20 dejunho, prova e conseguiu o segundo lugar.O outro atleta
em Brasília. "Estaremos presentes na deGuaramirimqueparticipoudaprova,namesmà I
Conferência Estadual lutando para que sejam categoria que Alchini,foi Eduardo Zonta, que ficou

l apro.
vadas ações que visem o engrandecimento com o oitavo lugar. A próxima etapa do

do esporte como forma de desenvolvimento catarinense será nos dias 12 e 13 de junho, emda cidadania'; ressalta o professor. Guaramirim.

�--------------------------------------------------�--�----------.�
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}ARAGUÁ DO SUL - Na tarde
de segunda-feira, os alunos de
voleibol da Escola Rolando
Dornsbuch, na Barra do Rio
Cerro, em Jaraguá do Sul,
receberam as camisetas do
patrocinador do projeto social.
Esse é um dos 19 pólos de voleibol
de Jaraguá do Sul, que atende,
no total, cerca de 1,6 mil crianças
e adolescentes.

O professor Luiz Roberto da
Silva é o responsável por esse pólo,
que tem cerca de 100 alunos e é
um dos maiores da cidade.
"Trabalhar com crianças é

prazeroso, ver o quanto elas ficam
satisfeitas com os resultados.E vê
las felizes com o voleibol, é um dos
maiores presentes que eu tenho",

, diz o professor. Ele está a um ano

nessa escclinhà, e já vem

Alunos recebem as camlseta�
dos pólos de voleibol de JS

percebendo os resultado
"Começamos com 60 alunos e h�
estamos com 100", ressalta.

Para a aluna Bruna Carolin. �
Jaroczinski, 14 anos, as aulasdo
professor são de grandt
importância, pois ela podt
aprimorar os fundamentos do
voleibol, como a manchete eo
toque. "O professor Luiz é muito
paciente conosco, e isso nos ajud�
bastante", diz Bruna.

O atleta Diego Leandro
Lazzaris, 13 anos, diz que entrou
para a escolinha por gostar do
esporte e ,que está gostando d�i
aulas. "E bom para o nosso
desenvolvimento. Em um ano
que estou na escola, já disputei
algumas competições com o timt
onde conseguimos um quarto
lugar", �onclui Diego.

Professor
Luiz conversa

com os alunos

após entrega
das camisetas

Chuva não impede treino
no CT do Figueirense

FWRlANÓIDIlS - Apesarda chuva,
o técnico J únior cumpriu a

.

programação de treinamento
marcada para esta terça-feira, na
preparação do Figueirense para o jogo '

de sábado, às 16 horas, contra o

Paysandu, na abertura da oitava
rodada do Brasileiro. Na parte da
manhão treino foino estádioOrlando
Scarpelli e à tarde no CT do
Cambírela, onde houve trabalhos
especiais de posicionamento dos
diversos setores do time, cruzamentos
e chutes à gol. O atacanteRomualdo

e o meia Fernandes, entregues ao

departamento médico, continuam
fora dos treinos.
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