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PREjUízo

Peixoto, da Prefeitura de JS,
lamenta os danos aos bananais

• PAGINA4

foram necéssárias seis horas de trabalho para retirada dos quatro mil litros de óleo derramados na colisão de dois caminhões'

Acidenteprovocaderramamento
de óleo -na Waldemar Grubba

derramaram�ela pista. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do
Sul foi acionado e rapidamente controlou o vazamento, impedindo que
o óleo escoasse para a rede pluvial. Oprejuízo do vazamento está
avaliada em R$ 4mil. A carga de açúcar não foi afetada. O trânsito

voltou ao normal por volta das 14 horas. '. PAGII\IA 6

o acidente ocorreu às 7h55; de ontem na Rua \ValdemarGrubba,
entre uma carreta Scania T 112 que levava açúcar para a empresa

'

Bretzke e um ca�inhão Mercedes Benz L 1218 pertencente à empresa
Mime que continha óleo xisto, utilizado para caldeiras, que estava sendo
levado para São Bento do Sul. No impacto quatromil litros de óleo

www.marisolsa.com.br

CONVOÇAÇÁO

Joslane é uma das convocadas

. \ ( .. para seleção-de SG de ba,squete
I f\ J '. ."" .•• PAGINA 7

LEGISLATIVO

Câmara de Vereadores aprova
PEC e encaminha para o senado
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a PEC

.

(Proposta de Emenda àConstituição) 574/02, do Senado Federal,
que define o número de vereadores .
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GRAMÁTICA

Membro daAcademia Brasileira
de Letras dá palestra naUnerj
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Comercial 3,1516 3,1524 .1,�1fi,.
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Paralelo 3,0800 3,1600 .,J,:�io_

Turismo 3,0300 3,1500
...
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OPINIAO

Benefício para todos
Ontem a Prefeitura de

Jaraguá do Sul inaugurou o

início da produção de leite na

mini-usina localizada na

Estrada Ribeirão Cacilda, no
Barro Garibaldi. A partir de

hoje o consumidor j ar a

guaense terá a oportunidade
de levar para casa um leite

produzido e processado no

município.

sentido de se organizaram
para resolverem seus pro
blemas de produção e

comercialização do leite.
O início das atividades da

mini-usina de leite representa
uma nova fase para os

produtores de leite de Jaraguá
do Sul e a retomada de uma

atividade que corria .o risco de
ser extinta no município

.... Com esse novo empreendimento
Jaraguá do Sul demonstra que não é
somente a atividade industrial digna
de importância.

A iniciativa é o resultado
de um trabalho que já vem

sendo realizado há vários
anos pela administração
municipal e representa a

conquista de uma rei

vindicação que já vem de seis

anos atrás, quando os

produtores de leite do Bairro
Garibaldi fundaram a

primeira' associação no

devido às inúmeras difi
culdades encontradas pelos
produtores, que não en

contravam eco às suas

reivindicações.
Sem dúvida a iniciativa da

administração municipal
aliado ao empreendedorismo
dos produtores de leite
associados ao condomínio que
administra a mini-usina

FRASES

representam um estímulo dos
mais significativos para a

produção não apenas de leite,
mas dos seus derivados.

Com a implantação dessa
mini-usina todos saem ga
nhado: produtor, que terá
chance de agregar valor a sua

propriedade rural, o

consumidor, que terá a certeza

de estar consumindo um

produto de qualidade e o

município, que estará fazendo
'a sua parte no sentido de
diversificar a economia local
através da produção de leite e

de laticínios.
Com esse novo

empreendimento Jaraguá do
Sul demonstra que não é
somente a atividade in-'
dustrial digna de im

portância. Ressalta a in

tenção dos produtores de
continuarem exercendo a

atividade agrícola não

apenas de subsistência, mas

de crescimento econômico

capaz de trazer divisas para o

município.

AMORIM

SEXTA-FEIRA, 28 de maio de 2004 camJ9al,ltXelg,_

NOTAS
.... índios bloqueiam ro

dovia'
Mais de' 20 índios guajajara
bloquearam a rodovia estadual MA-
006 para impedir a passagem de
caminhões carregados de madeira

ilegal entre os municípios de Arame
e Grajaú, a cerca de 480 km da capital
maranhense. Até às 16h40 de ontem,
os índios, que chegaram ao local na

terça-feira pela manhã,
permaneciam na altura do km 80 da
estrada. Os guajajara são contra a

extração ilegal de madeira de lei

(principalmente ipê e jatobá) da

região e foram mostrar sua

indignação aos órgãos competentes

....Rock in Rio Lisboa
Hoje é o dia do Rock in Rio Lisboa

e, como era de se esperar, Paul

McCartney não divide a noite com

ninguém. É o soberano da jornada
desta sexta-feira. Trinta e três anos

depois da dissolução dos Beatles,
Macca vai cantar hoje exatamente

33 músicas de todas as fases de sua

carreira, incluindo Beatles, Wings e

as canções-solo, em duas 'horas e

meia de' shów, Foi assim em Gijón,
onde 25 mil pessoas viram o cantor

e sua banda: Rusty Andersen e Brian

Ray, nas gUitarrasóWix Wlckens, nos
teclados; e Abe Laboriel Jr, na bateria.

Quando queremos transformar uma língua num só modelo lingüístico estamos

empobrecendo, porque o ideal é transformar o aluno num poliglota na sua própria língua.
+Evanildo Bechara, professor titular e emérito da UERJ e UH,membro da Academia Brasileira de Letras e autor de obras consultadas
por educadores de todos os níveis de ensino do País.

Mundo I Pessoas & Fatos
.... Venezuela

Cresce tensão política na
confirmação de assinaturas
Em meio a uma crescente tensão política, a

Venezuela inicia hoje o decisivo processo de

confirmação de assinaturas que pode culminar
com a convocação de um referendo para revogar
o mandato do presidente Hugo Chávez. Ontem,
o vice-presidente José Vicente Rangel elevou o

,
tom contra o governo americano, declarando que
desconsideraria a presença dos EUA no Grupo de
Países Amigos daVenezuela - formado em 2003

por iniciativa do Brasil e integrado também por
Chile, Espanha, México e Portugal.

Rangel fez .a declaração reagindo à

manifestação do subsecretário de Estado dos EUA
para a América Latina, Roger Noriega - que na

véspera havia feito duras advertências ao governo
de Chávez. Para Noriega, o governo venezuelano
está usando artifícios legais para evitar a

convocação do referendo."Washington não ficará
"
de braços cruzados'; afirmou o subsecretário.
"Exigimos uma retificação do Departamento de
Estado a respeito do que disse Norleqa.dedarou
Rangel. "Do contrário, não poderemos 'continuar
confiando na boa-fé de sua atúação no Grupo de

Arniqos'lm resposta,porém,o secretário de Estado
americano Colin Powell, emitiu uma nota em

termos parecidos com os de Noriega. O vice

presidente venezuelano também criticou o

representante da Orqanização de Estados
Americanos (OEA) na' Venezuela, Fernando
Jaramilló, a quem acusou de estar "em sintonia"
com Norieqa. (AE)

.... Israel

Gabinete israelense votará

plano de Sharon em etapas
Lutando para evitar a segunda derrota de seu

plano de retirada da Faixa de Gaza, o primeiro
ministro de Israel, Ariel Sharon, propôs ontem
que o gabinete vote apenas uma parcela da

proposta - o esvaziamento de três assentamentos

judaicos - e que sejam realizadas diversas

votações durante os próximos meses. Três
ministros indecisos indicaram que agora
aprovariam o plano, dando maioria a Sharon.

Porém, em mais um revés para o líder israelense,
um partido pró-colonos judeus pressionava o

governo para obter mais concessões. (AE)

.... Itália

Itália reforça segurança para,
visita de GeorgeW _

Bush _

A visita do presidente dos Estados Unidos,
George W. Bush, à Itália na próximà semana

está elevando a tensão no país europeu, Ativistas
contrários à guerra ameaçam promover ações
para atrapalhar a visita e os agentes de segurança
italianos preparam medidas rígidas para evitar
sobressaltos. As medidas devem incluir a

mobilização especial de 10.000 policiais. Bush
deverá chegar a Roma em 4 de 'junho para
marcar o 600 aniversário da libertação da capital
italiana pelas forças aliadas durante a Segunda
Guerra Mundial.
Uma manifestação prevista para o mesmo dia
deverá reunir milhares de pessoas em Roma.

Agentes de segurança temem que o protesto
termine em violência. Enquanto isso, o primeiro
ministro da Itália, Silvio Berlusconi, busca formas
de amenizar a tensão. Ontem ele garantiu que
não teme a possibilidade de desordem pública
durante a visita de seu aliado.
Bush, que esteve na Itália dois anos atrás para
uma reunião com os líderes da Organização do
Tratado do Atlântico Norte e da Rússia,se reunirá
com Berlusconi e com o papa João Paulo U. O

presidente americano também deverá visitar
as Fossas Andreatinas, onde forças do eixo
massacraram 330 habitantes da região para

. vingar a morte de 33 soldados nazistas durante
a Segunda Guerra Mundial. Depois da breve
visita a Roma, Bush seguirá viagem rumo a Paris
em 5 de junho.(AE)

.... Rússia

Rússia envia aviões para
retirar, trabalhadores
Quase 100 funcionários de uma empresa
energética russa foram retirados do Iraque,
um dia, depois de dois colegas terem sido
mortos numa emboscada. Um avião do
Ministério de Situações Emergenciais da
Rússia foi a Bagdá e retornou a Moscou com

90 funcionários da Interenergoservis a bordo
- 85 russos, quatro ucranianos e um bielo

russo, bem como os corpos dos dois mortos.

Algumas pessoas foram retiradas do avião
em macas.(AE)
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SUA OPINIÃO

Idealização do Arquivo
Histórico Municipal

Eugênio Victor Schmõckel
Vera de Tofol*

O Arquivo Histórico Municipal de Jaraguá do Sul
nasceu pelas mãos do senhor Eugênio Victor Schrnõchl
no dia 12 de agosto de 1971 (Lei no 321), quando, então,
assumiu o cargo de prefeito em exercício no nosso

município. Sempre preocupado com a história viu na

criação de um Arquivo Histórico a possibilidade de
cristalizar seus conhecimentos e um local para

salvarguardar documentos, fotos, mapas, slídes, livros,
jornais e tudo que serve de fonte de pesquisa, informação
e inspiração histórica.

Em 1976 em virtude do Centenário do Município
novamente enfatizou a necessidade de se ter um lugar
para proteger a produção histórica do município. Falou
então em cuidados com 0 Arquivo Histórico, Biblioteca
Pública e Museu Histórico. Afinal 100 anos de

colonização tinham passado e a necessidade de conservar

e perpetuar toda essa história era emergencial.
O tempo passou e sabem que ainda há lacunas na

nossa história, não tão grandes, devidos aos esforços do
senhor Eugênio Victor Schmôckel que foi incansável
na busca de informações, pesquisando, publicando,
escrevendo e desta forma eternizando seus

conhecimentos. Podemos dizer, então, que a vida do
senhor Eugênio se funde com a do Arquivo Histórico
numa simbiose histórica perfeita nestas três décadas de
existência deste setor que é vinculado a Secretaria de

Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura Municipal de

J araguá do Sul, que tem como finalidade receber,
organizar, custodiar e conservar 'os documentos da

municipalidade dentro das mais altas normas

arquivísticas regidas por leis estaduais e federais,
Também presta serviços à própria administração e a

comunidade de modo geral, oferecendo serviços de

pesquisa histórica, restauração de livros e documentoS,

organização e montagem de exposições históricas!
temáticas, emissão de certidões e assessoramento eUl

organização de arquivos. Para tanto o Arquivo Histórico

possui um rico acervo documental datado desde 1871
até os dias de hoje.

E finalmente, em 9 de dezembro de 1996 (Lei na

2211), o Arquivo é "batizado" como Arquivo Histórico
Eugênio Victor Schmõckel, homenagem justa, não sÓ

pelo seu extenso currículo: professor, contador,
adminis tr ádo r, economis tá, j ornalis ta, políticO,
pesquisador, escritor... mas por ser um grande idealista,
trabalhador, guerreiro, humano, um apaixonado pelo
social, pelos livros, por seu município, pelo seu jornal
(Salve os 85 anos do Correio do Povo), pela vida, por

e

sua tão amável família e principalmente por se dedicar ill
e se preocupar com a nossa história.

. E hoje, nós funcionários do Arquivo HistóricO
Eugênio Victor Schmõckel lamentamos com profundO
pesar o falecimento do nosso patrono, Sua luz que tantO co;

nos ilumino em vida continuará em nossa memória 101
h' tória �guiando nossos passo na construção da nossa. I: de n:l'que ele ajudou a resgatar.' E para nós, cabe a mlssao "

eternizar essa história para gerações futuras. �
'A
COr

Vera de Tofol é Supervisora doArquivo Histórico Eugênio Victor ta;
Schmõckel !ilt
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,. ADIADA

salário mínimo
não é consensual
A bancada do PT na Câmara adiou

ontem uma reunião para discutir a

decisão já tomada pela Executiva

Nacional do partido de f�char questão,
mesmo sem unanimidade, pelo valor

enviado ao Congresso. A bancada vai

ter dificuldades para encontrar

consenso, pois dos 90 deputados cerca
de 30 já manifestaram a intenção de

votar contra os R$ 260. O presidente
nacional do PT, José Genoino, já se

manifestou publicamente pela ma

nutenção do valor do salário mínimo

enviado pelo Governo:

� AUMENTO

Recursos do excesso
de superávit primário
o líder do PFL na Câmara, deputado José
Carlos Aleluia (BAl, disse que é possível
aumentar o valor do mínimo usando
recursos que viriam do excesso de

superávit primário realizado pelo
Governo. Segundo Aleluia, a economia
para pagar juros da dívida está sendo
maior que a necessária e o Executivo

poderia também cortar outras despesas.
Ele acredita que não será preciso
ameaçar nenhum parlamentar do

partido com punições porque haverá
unanlmidade na votação contra os RS
260 do governo.

� INDECISÃO

PMOBainda
não se decidiu
o PMDB, aliado com o qual o Governo
Federal conta para manter o valor

anunciado, deve decidir na próxima
semana se acompanha o valor de RS
260 para o salário mínimo ou se

defende um mínimo diferente. A

bancada vai se reunir nos próximos
dias com o ministro da Previdência,
Amir Lando, para saber o impacto de
um aumento nas contas da

previdência. A votação da medida

provisória do salário mínimo está

prevista para.ser realizada num prazo
de 15 dias.

� SAÚDE

Aprovado projeto
que ressarce ao SUS
A Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados aprovou quarta
feira o projeto de lei 708/1999 do deputado
Carlito Merss, apensado ao PL 513/99, que
institui o ressarcimento obrigatório aos _

estabelecimentos públicos de saúde, pelas
indústrias de cigarros e derivados do tabaco,
das despesas com o tratamento de

pacientes portadores de doenças
provocadas ou agravadas pelo fumo e seus
derivados. No Brasil, estima-se que, a cada

ano, o cigarro mata precocemente 80.000

pessoas, ou seja, cerca de 8 brasileiros por
hora.

�MANIFESTAÇÃO
Joares lamenta

postura governista
Participando em João Pessoa (Paraíba) da
8a Conferência Nacional da Unale (União
Nacional dos Legislativos Estaduais), o líder
do PP, deputado Joares Ponticelli,
lamentou as manifestações dos

governistas, na Assembléia Legislativa,
sobre a revelação feita pelos progressistas,
de que já passa de RS 200 milhões o

volume de contratos sem licitação na

Secretaria de Estado da Saúde no período
de janeiro de 20'03 a meados do mês de

abril último. Os governistas limitaram-se
a dizer que a denúncia teria "objetivos
políticos':

Preservação da mata atlântica

recebe recursos internacionais
FLORIANÓPOLIS � No Dia

Nacional da Mata Atlântica,
ontem, em cerimônia especial
realizada no Senado, com a

presença daministraMarina Silva,
do Meio Ambiente, foram

empossados os representantes do
grupo de trabalho sobre a

preservação dos remanescentes e

reafirmada a posição política em

defesa da aprovação de projeto de
lei que regulamenta tanto a'

utilização dos recursos naturais do
bioma como a sua preservação.
Marina Silva e a senadora ldeli

Salvatti, líder do PT e do bloco de

apoio aoGoverno, receberam dos
ambientalistas, como homenagem,
mudas da árvore pau-brasil.
A senadora disse que nãomede

esforços para a aprovação do

requerimento de urgência para a

matéria ser votada em Plenário. A
relataria cabe ao senador César

Borges (PFL/BA). O projeto foi

aprovado em dezembro do ano
passado naCâmara dos Depútados,
após 12 anos de debates e'
obstruções. ldeli diz que as

discussões aprofundadas na

Câmara avalizam uma aprovação
rápida no Senado, embora o artigo
46 cause muita polêmica:
"Queremos aprovar com urgência
o texto queveio da Câmara,
resultado de um debate profundo
entre todos os segmentos envolvidos

(ambientalistas, agricultores,
pescadores etc)", argumenta a

senadora:
DIVUlGAÇAo

Senadora recebeu dos ambientalistas mudas da árvore pau-brasil,
,

Lula propõe a criação de
um fundo contra a fome

I)

Xangai - o presidente Lula
disse hoje que o aumento do

I' desempregomedido pelo Instituto
a, BrasUeiro de Geografia e Estatística

OBoE) nas cinco regiões metro
IXlli�as decorre da dificuldade de
c'lIar empregos nas cidades;
enquanto a economia cresce no

lileio rural.A afirmação foi feita em
entrevista em Xangai, quando
Jornalistas comentaram que,
enquanto ele discursava numa

conferênci� do Banco Mundial

;obre combate' à pobreza, o

esemprego no Brasil alcançava o

�el mais alto desde outubro de

'A
l,saltandod� 12,8%para13,1%.
cho que o jornalista depois pode

�versarmais com o ministro da
:or 'aze d

'

n a sobre essa questão do
tJnprego", começou o presidente,

num dia rico em recomendações aos
jornalistas (ele disse omesmo sobre o
tema da venda de urânio, alertando
paranota doMinistério daCiência e

Tecnologia). Mas afirmou que no

primeiro trimestre deste ano foram
criados 534 mil empregos com

carteira assinada - maior saldopositivo
desde 1992. Segundo Lula, ogoverno
incentivará "investimentosmaciços"
em saneamento básico e construção
civil, para criar empregos nas grandes

.cidades. Ao falar na abertura da
Conferência do Banco Mundial
sobre Combate à Pobreza, voltou a

, propor a criação de um fundo
internacional contra a fome. Ele
convidou os líderes mundiais para
reuniãoem20de setembro, emNova

York, para discutir como patrocinar
afundo.

POLíTICA

REUNIÃO

PSDB promove hoje à noite
encontro com os filiados

POR FABIANE IõIBAS

"'Partido efetuará
. as inscrições dos

pré-candidatos
a vereadores

JARAGUÁ DO SUL - o
EncontroMunicipal dó PSDB está

agendado para hoje à noite, a partir
das 19 horas, nas dependências do
Salão Vitória; no bairro Ilha da

Figueira. Líderes do partido têm

expectativas de envolver

aproximadamente 300 pessoas,
entre filiados e simpatizantes da

sigla. No final de semana passado,
representantes dó conselho político
do PSDB reuniram-se com

lideranças de outros partidos para
analisar possíveis alianças, mas as

conversações oficiais serão

efetuadas após o evento de hoje,
depois de perceberem a intenção
dos tucanos.

No encontro, será apresentado
ao público o nome, de Vicente

Caropreso como candidato à

majoritária. "Vamos aproveitar para
fazer as inscrições dos pré
candidatos a candidatos à

vereança e colher subsídios dos
filiados para o trabalho da

campanha eleitoral", diz. Se

permanecerem os 19 vereadores,
serão nomeados 28 candidatos,
sendo 30% mulheres. "Preten-

Célio Bayer dizque a intenção é lançar a nominata completa
ARQUIVO'

demos lançar a nomina ta

completa, se houvermais pessoas
que vagas, o diretória terá critérios

para fazer a seleção, conforme a

proporcionalidade de cada bairro,
densidade eleitoral, entre outros

parâmetros", diz.
A indefinição com relação ao

número de vereadores preocupa o
presidente do PSDB, Célio Bayer,

60.265. Assim, diminui o corte

previsto em decisão do Tribunal
Superior Eleitoral, que seria de
8.528 vereadores. O número de
vereadores de cada câmara

municipal vai ser definido de
acordo com a população da
cidade. Conforme a propor
cionalidade desta PEC, o número
de vereadores em Jaraguá do Sul
'permanece o mesmo (19). A
PI' '1

.

�úl estabelece os

pC�'::1LUa:1S máximos de despesa
dos legislativos municipais,
incluindo os subsídios dos
vereadores. Nas cidades com até
100 mil habitantes, o gasto das

devido à perda de represen
tatividade política. "Será uma

disparidade muito grande, uma
cidade com dez mil habitantes
contar com nove vereadores e uma
com 120mil, com 11. OMunicípio
só tem a perder porque haverá
menos líderes 'ouvindo a

comunidade e buscando me

lhorias. Espero que o senado possa

agilizar o procedimento de votação
para que a PEC 574 seja votada e

aprovada de forma que não altere
o número de cadeiras aqui no
Município", salienta. Na opinião de
Bayer, os partidos que têm

intenção de lançar nominata
completa serão prejudicados com
a redução. "Acredito que o senado
vai votar em tempo", considera.

PEC foi aprovada e encaminhada ao Senado
Brasília - A Câmara dos'

Deputados aprovou na quarta
feira, em segundo turno, por 365
votos a 19, com oito abstenções, a
PEC (Proposta de Emenda à

Constituição) 574/02, do Senado
Federal, que define o número de
vereadores e os percentuais de

despesas das Câmaras Municipais.
Todos os partidos orientaram o

voto a favor. O texto aprovado é o

substitutivo do relator, deputad-'
Jefferson Campos (PMDB-SP),
que havia sido aprovado em

primeiro turno. A PEC reduz em
5.062 o número total de
vereadores do País, que hoje é de

câmaras municipais não pode
comprometer mais que 7,5% do

orçamento. Esse percentual cai
progressivamente até 4%, no caso

de cidades com mais de três

milhões de moradores. Em Jaraguá
do Sul, que conta com 120 mil

habitantes, aproximadamente, o
percentual estipulado é de 6,5%.

Devido às alterações feitas

pela Câmara, a proposta volta a

ser apreciada pelo Senado
Federal. Mas para valer ainda
neste ano, a emenda cons

titucional precisa ser promulgada
pelo CongressoNacional até o dia
10 de junho.

• A UVD (União dos
Vereadores do Brasil), faz
pressão no congresso,
tentando apressar a

votação da PEC. A intenção
é agir em tempo para que
a alteração não ocorra.

• A intenção do TSE

(Tribunal Superior'
Eleitoral) com a

diminuição do número
de vereadores é alcançar
a economia desejável,
reduzindo a utilização de
recursos municipais .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Leite Vale Colonial já pode
ser encontrado no mercado

POR MARIA HELENA DE MORAES

....Lançamento oficial
do produto aconteceu

ontem. Produção
inicial é de 3 mil litros

}ARAGUÁ Do SUL - A partir de
hoje o Condomínio dos Produtores
de Leite de Jaraguá do Sul coloca
'no mercado local o leite "Vale
Colonial", que estará àdisposição
do consumidor em aproxima
damente 44 pontos de vendas da
cidade, entre eles o Mercado
PúblicoMunicipal. O responsável
pela comercialização do produto,
Raimundo Rahn, informa que
inicialmente as quantidades
oferecidas serão pequenas, em

tomo de 10 litros para cada ponto
de venda. "Queremos evitar

possíveis devoluções. Aos poucos,
conforme a aceitação, estaremos
aumento a quantidade de leite
nos pontos de venda", afirma
Rahn.

OCondomínio dos Produtores
é formado por 19 produtores.
Segundo o presidente do con

domínio, Mário Koch, o pro
cessamento de ontem e hoje é de

apenas SOO litros, mas a capacidade
damini-usina é de até 10mil litros '

de leite por dia. "Em princípio
estaremos processando 3 mil litros
mas a longo prazo chegaremos aos

Prefeito de Jaraguá do Sul, lrineu Pasold, presidiu o lançamento oficial da marca Vale Colonial,

10 litros por dia", esclarece Koch.
De acordo com ele, a construção
da mini-usina é uma iniciativa

reivindicada há seis anos.
Mesmo sendo produzido e

processado em Jaraguá do Sul, O

preço ao consumidor final não será
inferior ao das outras marcas

encontradas no mercado, mas o

produtor será beneficiado. De
acordo com o presidente do
Condomínio, o preço pago ao

produtor é de R$ 0,50 centavos e o

preço da venda ao mercadista é
de R$ 0,82. "Estamos apostando
nessa idéia e contando com o

sucesso do empreendimento",
assinala,Koch.

O sistema de beneficiamento
de leite cooperativado não é

comum. De acordo com a chefe
do Serviço de Inspeção Federal do
Ministério da Agricultura em

Santa Catarina, Cristiane Cattani,

e

este é o segundomodelo de Santa
Catarina a funcionar na forma de

,
condomínio.O primeiromodelo de
beneficiamento de leite por

cooperativa foi criado emMafra,
há cinco anos.

Na avaliação do prefeito Irineu
Pasold a instalação damini-usina
vai causar uma retomada da
atividade leiteira no município e

conseqüentemente um aumento

na bacia leiteira de Jaraguá doSul.

Lunender apresenta coleção de verão durante a 'Iexfair do Brasil
}ARAGUÁ00 SUL"-A Lunender

participa pelo segundo ano

consecutivo daTexfair do Brasil, que
está acontecendo no Pavilhão da
Proeb, emBlumenau. Nesta edição
da feira, a Lunend�r lançou, com
exclusividade, a coleção primavera
verão 2004. Cores alegres, brilhos,
amarrações, apliques emborrachados
e bordados a laser dão o charme da

coleção, que poderá ser vista até

hoje, das 10hàs 19horas.Ascoleções
infantis da Lunender são licenciadas
daBratz eOsCavaleiros doZoodíaco.
A moda Primeiros Passos, a Linha
Mix 55 também dividem a atenção

INFORME CP

do público. A coleção Impact
também é destaque e vem atender
ao público das academias e

desportistas, com uma linha fitness
em tecidosflexíveis e que absorvem
a transpiração.

De acordo com a diretora da

Lunender, Beatriz Lunender, a

participação da empresa na Texfair
dá visibilidade aos produtos da
Lunender. ''A Texfair é uma vitrine

importante, que abremercado para
o ano inteiro", avalia a diretora, que
também é responsável pelo
desenvolvimento das coleções. A
novidadeOsCavaleiros do Zoodíaco

é a novidade da Lunender nesta 5°

edição da Texfair. A Lunender
também acaba de conquistar o
licenciamento infantil nacional da
Turma do Snoopy, com pré
lançamento nesta edição da Texfair.

Nesta edição da Texfair .a

Lunender apresenta seu estande de
150 m�tros quadrados como uma

grande loja, onde estão dispostosmais
de 150 referências de produtos para
o verão brasileiro, sendo 50% nas

marcas infantis, com ênfase para os

licenciamentos, que hoje
representam 15% do faturamento da

·empresa.

• A Lunender participa da

Texfair pelo segundo ano

consecutivo. Nesta edição
do evento, a empresa de
Guaramirim lançou sua

coleção primavera-verão.

• Atualmente, as marcas
infantis ele licenciamentos

representam 15% do
faturamento da empresa.
Praticamente 50% da

produção é dirigida às

crianças.

. I
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Bananicultores contnhilizam
\

prejuízos causados pelo vento

....PREÇOS AUMENTAM
Combustíveis devem ter alta

,
.

Os proprietários de postos de qasolina de

Jaraguá do Sul informam que ainda não
receberam nenhuma orientação sobre a

possibilidade de mais um reajuste no preço dos
combustíveis, especificamente a gasolina e o

álcool. De acordo com o que foi divulgado
nacionalmente, o aumento do álcool vai elevar
o preço da gasolina e os postos catarinenses
devem reajustar suas tarifas ainda esta semana.

O proprietário do posto Becker, Rolando Becker
afirma que não recebeu nenhuma orientação
da distribuidora e lembra que recentemente já
houve um reajuste. Segundo ele, os

proprietários de postos de gasolina estão
cientes da possibilidade de novo aumento, mas
não sabem quando.

� FLUXO TURfsTICO

Viagens internacionais em alta
.

o Banco Central divulgou recentemente que
os gastos com viagens internacionais ao

Brasil somaram US$ 1,13 bilhão no.

quadrimestre, cifra 45,86% do que a

registrada ano passado. Nos primeiros quatro
meses, o país teve um superávit de US$ 302

milhões, ou seja, os estrangeiros gastaram
este valor a mais no Brasil do que os brasileiros
desembolsaram no exterior. O montante é

141,6% superior ao ano passado. No mês de

abril, os gastos de turistas foram de US$ 250
milhões. As quantias levantadas pelo Banco
Central são relativas a trocas cambiais oficiais
feitas no Brasil e gastos em cartões de'

crédito internacionais.

� LOGíSTICA EMPRESARIAL

Chance de aperfeiçoamento
Gestores e funcionários de empresas de transporte,
atacadistas, empresas de distribuição,
representantes comerciais e outros interessados
em aperfeiçoar-se em Logística Empresarial têm a

chance de participar do curso que o Núcleo de

Transportadoras, em parceria com a· Fundação
Adolpho Bósio de Educação no Transporte e o

Centro de Educação e Tecnologia no Transporte,
em Concórdia, promovem nos dias 17 e 18 de

junho. José Ignácio Petry, professor da MBA em

Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas,
graduado em Administração Industrial, bacharel em
Orientação Profissional e Gerente de Logística e

Sistemas de Qualidade da COMIL Carrocerias e

Ônibus, será o ministrante.

�EMPRESÁRIOS EM FEIRA

Consórcio de confecção
o Consórcio de Confecção WEAR BRAZII, com. apoio do

Sebrae de Santa Catarina organiza Missão Empresarial
para visitação às feiras no período de 29 de junho a 1° de

julho, em São Paulo. No roteiro, visitas à Fenit Primavera
Verão, Fenatec Alto Verão, Salão de Aviamentos de Moda,
Salão Infanto-juvenil e Bebê Primavera /Verão e a Surf&
Beach show/2004, além de outras feiras agregadas à área,

A saída está prevista para às 22horas do dia 29 de junhO,
defronte do Cejas ( Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul) com retorno previsto para o dia 1° de julho, O

investimento é de R$ 220,00 pará associados e de �)
250 para os demais interessados. Nos valores esta,o
incluídos passagem de ônibus, um pernoite, dois cafes
da manhã, água, refrigerantes, café e translados para todoS

os locais dos eventos.

}ARAGUÁ DO SUL/SCHROEDER
- Os produtorés de banana dos

municípios da microrregião do
Vale do Itapocu estão realizando
levantamento para saber
exátamente o montante dós

prejuízos causados pelos fortes
ventos que atingiram os bananais
na noite de terça-feira e manhã
de ontem. O gerente-adjunto da
Secretaria de Produção da
Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Alcides da Nova Peixoto afirma
que os locais mais atingidos foram
João Pessoa, .Sanra Luzia e

Ribeirão Grande do Norte.
"Nossa estimativa inicial é de que
os ventos destruíram cerca de
15% da produção num total de

, 70 hectares de bananais", informa
o secretário. Segundo Peixoto, a
Prefeitura não tem meio de

ajudar o produtor com dinheiro

para cobrir os prejuízos, mas

destaca _que a administração
coloca à disposição do agricultor
toda omaquinário necessário para,
a reconstrução das lavouras.

Ainda de acordo com

secretário-adjunto de Jaraguá do
Sul, aproximadamente 40
prod u tores tiveram sérios

prejuízos financeiros, sendo que

alguns agricultores perderam até
80% da plantação, justamente
quando faltam apenas três meses
para o início da próxima safra .c
que causou prejuízos de até R�
50 mil aos produtores de Jaraguá
do Sul. O secretário Peixoto'
afirma que o levantamento ofici�
das perdas e danos ainda não está
concluído.

, No vizinho município de
Schroeder a localidade mais
atingida foi a região do Bracinho
onde a estimativa é'de que;
vendaval tenha atingido 70%das
propriedades ruraisque cultivam
bananas. O técnico agrícola da
Associação de Bananicultores de
Schroeder, Olegário Soares
Martins afirma que o

levantamento oficial das perdas
ainda está sendo feito, mas
adianta que os produtores_
perderam de 30% a 80% de sua

plantação. O técnico agrícola
salienta que o vento atingiu
apenas as regiões baixas..

O produtor Valfrido dos
Santos informa que, perdeu 1 mil
dos 15 mil pés d'e banana
plantados em sua propriedada
"As plantas novas já estão

condenadas", lamenta o produtor.

C JUNK[I

Ventos fortes atingiram quase 70% dos bananais de Jaraguá do Sul
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Inaugurada área de lazer,·

na Escola Germano Laffin
GuARAMJRIM - Em solenidade

alizada na tarde da última segunda
�ira foi inaugurada a área de lazer da
Escola de Ensino Fundamental

Germano La{fin, localizadanobairro

flha da Figueira.
O evento, que reuniu umgrande

número de participantes, também

comemorou os 18 anos de atividades

da Escola, que foi fundada no dia 25

demaio de 1986.
.

Aprefeitura adquiriumn terreno
com !)COmetros quadrados, anexo à

escola, onde implantou uina área de
lazer com quadra de areia, onde

forarninvestidosR$ 30mil.
PATRONO - O patrono da escola,

Germano Laffin, natural de Itajaí,
SantaCatarina, era casado comMaria

.

Campigoto Laffin, comquem teve três
filhos: Francisco Belmiro, Reinaldo
Deodato e Antônio Altair.Fixou
residência emGuaramirirn em 1962,
dedicando-se as atividades agrícolas.
Parte do terreno onde morava foi
cedidoparaaconstruçãoda escola, que
teve seu nome indicado pela esposa,

pois na sua inauguração, em 1986, ele
já era falecido.Germano Laffinmorreu
em 1982, aos 67 anos de idade.

AEscola conta atualmente com
95 alunos de primeira a quarta sétie e
50 alunos de Educação Infantil (pré
EscolarMundo Encantado). Conta
com seis professores, duas agentes de
serviços gerais e uma estagiária e está

sob a direção-do professor Irineu
Pommerening.

DIVULGA Ao

SOLIDARIEDADE

Entidades da região recebem
roupas e alimentos da Marisol

POR CAROLINA TOMASELLI·

� 148 entidades
receberão roupas e

meias e 80 entidades

ganharão alimentos

CORUPÁ - Cinco entidades
assistenciais de Corupá foram as

primeiras a receberem as roupas e

alimentosdoadospelaMarísolSA, em
cerimônia realizada na manhã de
ontem na unidade de confecção da

empresaemCorupá.
.

Segundo Matilde Romão,
meinbro da Ação Social, uma das

beneficiadas, aentidade já temdestino
certo para os donativos, que serão

distribuídos entre as famílias carentes
cadastradas. Omesmo será feito pela
Prefeitura deCorupá, explica a chefe
do setorde BerrsestarSocial,Gracelita
Suesenbach,Ressaltaque os alimentos
e roupas serão destinados aoClube de
Mães e aos programas de combate à

pobrezaexistentesnomunicípio.
Também no dia de ontem, a

Marisolfuz a entregados donativos à
entidades de Schroeder eMassaran-

I .

duba, onde aempresapossuiunidades
de confecção. Hoje serão contem

plados os municípios de Benedito
Novo e Jaraguá do Sul, às 9h30 e 15

horas, respectivamente.

CUo AUTHÜJTIQUE 41> 1.0 16V -LlNHA2004

travas de segurança nas portas tl';ilseiras, Ar quente,
Barras de proteção lateral, Faróis com duplo
refletor Óptico, Vidros Verdes,

.

Oesembaçador do Vidro traseiro.

lul

ALEXANDRE BOGO
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Voluntariado:
Nós Apoiamos!

��
II
tIA«)

ii
Pt·��)

((-

(

Representantes das entidades de Corupá participaram da cerimônia na unidade de confecção da Marisol

As doações fazem parte da

comemoração de 40 anos daMarisol,
completados dia 22 demaio.Na data
de aniversário da empresa, todos os

colaboradores da matriz e das
unidades de confecção dedicaram o

Dia doVoluntatiado para entidades
assistenciais, produzindo 49mil peças
de roupas e 17mil pares demeias.Jáno
dia 23, a empresa realizou o show
beneficente com a dupla Zezé Di

CamargoeLuciano. Os ingressos foram

adquiridos em troca de dois quilos de
alimentos.No total, foram arrecadadas
40 toneladas de alimentos. As
entidades' beneficiadas foram
selecionadas pelos próprios
colaboradores daMarisol,

TAXAO 99% (1)
, a.m.

Ar;.condiclonado,Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Alarme antifurto,
Volante regulável em altura, Travas e Vidros Elétricos, Controle remoto

por Radiofrequência, Sistema CAR (travamento automático das portas
a partir de 6 km/h).

Rede Renault, Mais de 160 Concessionárias no Brasil,

BLUMENAU
322·8800

RENAULT É MAIS CARRO
'(.. .) seus proprietários tiveram suas expectativas superadas. O Renault Ctio .

chegou no topo do ranking geral, sagrando-se o grande campeão. E a maior nota
que um carro conseguiu nestes três anos da pesquisa Os Eleitõs".
Quatro Rodas - Jan.12004

RENAULT É MAIS NEGÓCIO
"Nem os 20 cv (cavalos) a mais da Citroên Xsara Picasso, nem o novo motor
bicombustível da Chevrolet lafira foram suficientes p.ara desbancar a agilidade
e a economia do Renault Scénic, lider de vendas entre minivens", Trecho do texto
publicado no Caderno Folh� Veículos· 251412004, Teste Folha Mauá

ITAJAí
348·8460

Estaremos abertos SÁB.ADO - 29 cI.. lVIc:aic» Das 9:00 as 17:00 horas.

JOINVILLE
435·3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

11\Taxa de íüros válida para ClioAuthentique 4P 1.0 16V 2003/2004 e 2004/2004 O km, cor sólida, sem opcionais, nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco CDC (Crédito Direto aoConsumidor) com entrada de 75% do valor à vista (R$11.242,50) + 36 parcelas de R$199,00 com taxa cliente prefixada de 0,99%a.m. + IOF + R$
�por lâmina do Boleto Bancário. Preço à vista R$ 22.990,00. Preços válidos para a versão 2004/2004 e somente para a aquisição do veiculo pela Internet. com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de pintura metálica e opcionais.(2) Taxa de juros válida para o Scénic Expression 1.6 16V 2003/2004 e

p
, /20�4 O km, cor sólida, sem opcionais, nas seguintes condições: Financiamento pelo Banco CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 75% do valor à vista ( R$ 34.492.50) : 36 parcalas de R$ 399,00 com taxa Cliente prefixada de 0,99%a.m. + IOF + R$ 2, 15 por lâmina d� Boleto Bancário. Preço à vista: R$ 45.990,00.

2Qirs validos para a versão 2004/2004. Não estão Inclusos os valores de frete, pintura metálica e acessónos. Consulte o valor do frete em sua Concessionária Renaull. (3) Taxa de Juros valida para Linha Cllo Hatch 2003/2004 e 2004/2004 O km ( exceto Linha Clio Authentique). para Scénic Expression 1.6 16V e 2.016V 2003/2004 e
ba

/2004 e Scénic Privilége 1.616V e 2.0 16VO km ( exceto versões com cámbio automático) nas seguintes condições: F-inanciamentopelo Banco CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% do valor á vista + saldo financiado em 12 vezes com Taxa Cliente prefixada de 0,49% a.rn, + IOF + R$ 2,15 por lâmina do Boleto
a
ncano. Fin�ncia�ento Renault através da Cia. De Crédito,. Financiamento e Investimento Rena�1t do Brasil. Crédito suj�ito à análise e aprova9ào de cadastro. Taxade�bertura de Crédito (TAC), no valo� de R$ 300.00 não inclusa: As Taxas poderão ser alteradas se ouvermudanças significativas no mercado financeiro, sem prévioM�o. Condlçoes validas somente na Rede de Concessionárias participantes, na data de veiculação deste anunco e e Imtadas aos estoques dlstnbUldos na Concesslcnáres Renault, divulgados neste anuncio. Fotos para fins publicitários. Alguns Itens mostrados el ou mencionados nestematenal referem-se a versões especificas.elos. códigos e valores estão sujeitosa alterações conforme a política de comercialização da Fábrica. ARenaultdo Brasil reserva-se ao direito de alteraras especificações desses veiculos sem prévio aviso. Preserve a vida.Cintos de segurança em conjunto com air bags salvam vidas. .
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Caminhões colidem e provocam
transtornosnaWaldemarGrubba\

POR (ELlCE GIRARDI

....No impacto entre os

caminhões, quatro
mil litros de óleo
foram derramados

}ARAGUÁ DO SUL - o acidente
entre o caminhão L1218 Mercedes
benz de Jaraguá do Sul da empresa
Agricopel, pertencente aopostoMime
e a Scania T112 carregada de

açúcar de Adi Neodi Costa gerou
muita confusãoontempelamanhãna
ruaWaldemar Grubba, próximo' ao
Besc, Por volta das 7h55, omotorista
do caminhão da empresaAgricopel,
LeonardoBcxlemberg, vinhadoBairro
VIeiras levandoquatromil litrosdeóleo

,

xisto, usado em caldeiras, para São
BentodoSul, quando ao seguirpara a
terceira pista, colidiu na traseira do
caminhão de açúcar, conduzido por Cal e areia foram espalhados ao longo do trecho para absorver completamente o produjo

ALEXANDRE BOGa

Equipes de trabalho sugam parte do óleo derramado na pista

Reivindicações na ponta do lápis
para os próximos dois anos

}ARAGUÁ DO SUL - AAmoben

(Associação de Moradores do
Bairro EstradaNova) realizou neste
final de semana a escolha da sua

diretoria para os próximos dois anos.
Justino Luz e demais componentes
da diretoria antiga, foram reeleitos
em chapa única, no sábado, na
escolaMunicipalMarcos Verbinen.
A posse de Justino acontecenodia
5 de julho e será marcada com

jantar em 5 de julho, com local
ainda em aberto. ''Acredito que
temos realizado umbom trabalho,
e em função disso a comunidade

'

nos aceitou para mais dois anos",
destaca Justino. Nos últimos dois
anos a diretoria da Associação de
Moradores do bairro Estrada Nova
mobilizou a comunidade para a

cons,trução do túnel daBk 280, a
pavimentação no Morro da Pedra,
construção do ginásio de esportes
coberto, ampliação da escola
MarcosVerbinen e a construção do
Posto de Saúde com o PSF

(Programa da Saúde da 'Família)
que deverá ser entregue em junho.
"Estas reivindicações foram
atendidas e lutamos para quemuitas
outras sejam conseguidas", diz.

Justino Luz relata que para esta
próxima gestão já existe uma lista
de reivindicações .para o bairro.
Entre as prioridades está a

ampliação do centro de educação
infantil, com abertura de mais 50

vagas para crianças de zero a

quatro anos; ampliação dos
horários de ônibus; ligação entre
os loteamentos Garcia e

Primavera; construção de área de
lazer; inclusão do bairro na rede
de esgoto -sani tár io e ma

cadamização de algumas ruas.

"Queremos promovermais eventos
integrativos para.a comuriidade e

acompanhar os mandatos dos

políticos da região", salienta. O
presidente da Amoben reconhece

que a dificuldade para conseguir
estar integrado em movimentos

populares em prol da comunidade
e sabe que sua próxima gestão será
difícil. "Temos a responsabilidade
de eventos populares, mas sem

recursos financeiros fica mais

complicado. Mas conto com o

apoio da comunidade para seguir
adiante neste trabalho em prol da
melhoria do nosso bairro",
finaliza.

[urandir Luis Endres, que estava

parado para pedir informações ..
Segundo Bodemberg, ele não

percebeu que o caminhão estava

parado. O acidente, provocou
derramamento de óleo em cerca de
300metros depista,O estrago só não
foi maior por causa do trabalho
intensivo e imediato do'Corpo de
BombeirosVoluntários deJaraguá do
Sul, que imediatamenteprovidenciou
umabarreira com areia. "Desta forma
evitamos que o óleo seguisse para as

bocas de lobo e caísse na rede pluvial",
explica o comandante do Corpo de
BombeirosMaiconLeandrodaCosta.

Com o acidente o trânsito ficou
bastante congestionado e durante as

seis horas de trabalho, o tráfego ficou
lento pelo' local e um desvio foi

providenciado. De acordo com o

diretor da área de trânsito da
Prefeitura, Mquro Mahfud após a

retirada do material, placas foram
colocadas para avisar do perigo
contínuo na pista."Ainda depois da
retiradadomaterial, épreciso cautela
pois ficam resquícios de óleo, o que
pode ocasionar acidentes", informa.

Parte do óleo foi sugado por um
caminhãocedidopelaempresaMime.
Foi necessária ainda cal e areia para
sugaromaterial. Patrolas daprefeitura
recolhiam o mais grosso, enquanto
outros retiravam com pás o restante.
Segundo técnicos domeio ambiente
daprefeitura, ovazamentonãoatingiu
a rede de água e esgoto, o que não

caracteriza crime ambiental. Mas as

empresas serão notificadas por
estacionamentoem local incorreto e
faltade atenção no trânsito.

",

Icone da língua portuguesa
fala sobre gramática na Unerj

}ARAGUÁ DO SUL - A Unerj
(CentroUniversitário de [araguá do
Sul) traz à cidade um dos mais

expressivos nomes da educação
brasileira. Professor titular e emérito
daUERJ (Universidade doEstado do
Rio de Janeiro) e UFF (Universidade

. Federal Fluminense), membro da
AcademiaBrasileira de Letras e autor
de obras consultadas pór educadores
de todos os níveis de ensino do País,
'Evanildo Bechara profere a palestra
"Devemos ser poliglotas em nossa

mesma língua", hoje, às 18 horas, na
sala 107 do Bloco "E". A vinda do

gramático encerra a primeira edição
do programa de pós-graduação em

Língua e Gramática, da Pró-Reitoria
.

de Pós-Graduação, Pesquisa e

Extensão juntamentecomo curso de

graduação em Letras daUnerj.
Além da palestra Bechara

participará de sessão de autógrafos de
obras de sua autoria - ''AGramática
Escolar da Língua Portuguesa",
"ModemaGramática Portuguesa" e
o primeiro livro publicado pelo autor
em 1960 e "Lições de Português". Às
19h30min, eleministraocurso ''Novos
enfoques no estudo e ensino de
português", que prossegue até

FATOS

,

• Evanildo Bechara foi
eleito em dezembro de

.

2000 para a Academia
Brasileira de Letras, e

tomou posse no dia 25 de
maio de 2001.

• Aos 17 anos, escreveu

seu primeiro ensaio,
"Fenômenos de Intonação';
publicado em ·1948.

amanhã às 17 horas, encerrando a pós
graduação.

Evanildo Bechara diz que a

língua é plural. "Nós temos a língua
familiar, dos analfabetos, a língua
dos semi-alfabetizados, a dos
alfabetizados e temos a língua
daqueles que vivem pára escrever
e não daqueles que escrevem para
viver. Na língua exemplar não há
Correto nem incorreto, porque
depende da tradição. Saber se

expressar como o fazem as diversas
camadas sociais é a grande riqueza
da língua", finaliza.

CP NOTAS
�APAE

Galeto realizadocom sucesso

A Apae de Jaraguá do Sul agradece a todas as pessoas qUe
colaboraram na compra de cartões de galeto e a todos qUe
contribuíram para o sucesso do evento. A renda líquida foi de RI
11.929,49. '

�INSCRIÇÕES
Tecnologia em mecânica e em vestuário
o Senai está com as inscrições abertas até 9 de junho, para os cursol
superiores de Tecnologia em Mecânica e Tecnologia em VestUário,
São cursos com duração de três anos e meio, focados nal
competências exigidas pelo mercado de trabalho e pelo
empreendedorismo e têm ênfase em aulas práticas nos laboratóriol,
As inscrições podem ser feitas nas unidades do SENAI ou pela Internei
- www.sc.senaLbr. O Senai é uma das entidades do Sistema Federação
das Indústrias do Estado de Santa Catarina e é regido pelo Conselho
Regional, composto por industriais de todo o Estado. Qutral
informações, na secretaria do SENAI ou pelo telefone 372-9500.

�ALMOÇO
Cerene completa 15 anos de atividades
o Cerene (Centro de Recuperação Nova Espeança) está
comemorando 15 anos de atuação na prevenção às drogas e aolálcool e no tratamento e reinserção social dos dependentes, está
realizando solenidade para comemorar a data. Às 9h30 acontece a

-

. abertura, às 12 horas será servido almoço (churrasco R$ 7,00, galeto
R$ 5,00) e a tarde café com cuca. Haverá bazar beneficente e outral
atividades. Mais informações no 337-1997. O Cerene está localizado
na Rua Jacob Ineichen, bairro Itoupava Central, Blumenau.

�AJUDA

Baile beneficente naArweg
Hoje a partir das 22 horas na Recreativa daWeg (Arweg), será realizado
um baile em benefício de Letícia Pauli, cantora e filha do compositor
Hilário Pauli, que mora na Vila Lenzi, em Jaraguá do Sul. A menina
completou 15 anos no último dia 16 de abril e sofreu um acidente
automobilístico no início do ano em frente à lanchoneteTrês Pinheirol
acompanhada da irmã e de seu namorado, ficando 39 dias no hospital,
sendo que nos dez primeiros dias sua possibilidade de sobrevivência
era de apenas 2%, Hoje Letícia está em casa com os pais. Atéo
último dia 03 alimentava-se por sonda, com comidas especiais, ea
partir desta data começou a mostrar pequenas melhoras, como

pequenas tentativas demovimentação dos braços e das pernas. Salvo
estas tentativas de pequenos movimentos, ela não fala, não
demonstra qualquer tipo de emoção ou sensação. Os pais agora,
além de manterem os cuidados com a filha, buscam cobrir uma

dívida hospitalar que girava em R$ 106mil e que já com parte quitada
ainda gira em torno de R$ 64 mil. A família tem intenção de levá-Ia a

Brasília, onde já constatou-se que existe um tratamento específico
para o seu caso e com cobertura pelo SUS, sendo que caberiam à
família as despesas do acompanhante durante o período em que
Letícia permanecer. Letícia tem 'um CD gravado entitulado "Q Amor
Está em Mim'; participou diversas vezes de festivais de música e

sempre colaborou com a comunidade: Músicos da região que
conhecem Letícia e sua família sensibilizaram-se e estão colaborando
com o baile fazendo a animação sem qualquer custo. O baile, que foi
batizado de "Amigos em Sintonia' será animado por Lucas; Rochelie
Cindy; Kauã e Kauê; Sandro Luís e Clóvis; Cassiana Bueno; Tiãozinho
do Acordeon e Grupo Chamarisco; Banda In Natura; Adler's Band.A
família também está promovendo uma rifa, que será sorteada no dia
17 de julho. O custo de cada bilhete é R$ 1,00. Os ingressos para o

baile estão sendo vendidos a R$ 5,00. Qualquer ajuda pode ser

efetuado pelo telefone (47) 275-2571. A Fellows Idiomas e a loja
Center Som também estão colaborando e estão vendendo ingresSaI
para o baile.

�SEMINÁRIO
. I

Curso sobre planejamento estratéqico I
Planejamento Estratégico é o curso que o Núcleo de Metalmecânical
da Acijs oferece, de 14 a 17 de junho, para associados e não associado>
Com 12 horas de duração, o seminário é voltado a empresáliol,
gerentes, supervisores, líderes de áreas industriais, de prestadoras de

serviços ou setor de planejamento estratégico das empresas. Este

evento acontece no período noturno, no Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul (Cejas).O palestrante será Jerferson Luiz Tararan,O
investimento para integrantes do Núcleo de Metalmecânica é R�

60,00. Para associados da Acijs e Apevi o custo é de R$ 75,00 e, para
os não associados, o valor é R$ 105,00.lnscrições podem serfeitaSn�Acijs, com lonimara, pelo telefone (47) 275-7012, ou pelo e-mal

nucleos@acijs.com.br .

�EXPOSIÇÃO
Estudanteexpõedesenhosem preto e branco
o estudante do curso de Moda, da Unerj, e editor do fanzin€
"OuasecômodojCharles Klitzke, é o autor dos 20 desenhos em pretO
e branco expostos na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa (R�alIda Bona ,Rocha, 101), q�e podem ser vist�s até o dia 4 d� junhO, ,:'1segunda a sexta, das 8h as 19 horas, e aos sábados, das 7h as 13 hOI I

. , arte IEm todos os seus trabalhos, Charles procura dar ênfase. a de
contemporânea, abordando suas causas e efeitos na sOCleda, I
moderna, suas inúmeras falhas através de uma omissão em relaçao
ao questionamento e em muitos casos sem nenhuma poética.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�DIA DO DESAFIO

Jaraguá do Sul tem bom desempenho
com a ajuda de várias escolas, empresas, meios de comunicação,
academias, entidades e pessoas, mais uma vez Jaraguá do Sul

conseguiu vencer o Dia do Desafio. Disputando, nesse ano, com a

cidade de Lagunillas, na Venezuela, foram registrados 54.394

atendimentos, atingindo 50,14% da população jaraguaense. A
cidade Venezuela teve 5.870 atendimento, num total de 3,96% da

população. O eve,nto é promovido pelo Sesc em todo o Brasil e

conta com o apoio das prefeituras de cada município participante.

�JABS
SantaCatarina fica em segundo
A representação de Santa Catarina garantiu, no último dia de

competições, o segundo lugar na XIII edição dos Jogos Abertos

Brasileiros, disputados em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, desde
o dia 21. Participaram sete estados mais o município sede e 1440

atletas nasmodalidades de atletismo, basquete, futsal, handebol,
judô, natação e vôlei.

Éa mesma colocação conquistada ano passado em Poços de Caldas
e o quinto vice-campeonato, com um total de 86 pontos contra 73

do Rio de Janeiro; terceiro colocado. O título ficou pela quinta vez

com São Paulo, representado na maioria das modalidades pelas
fortes equipes de São Caetano do Sul.

o título do último dia foi conquistado pelo handebol mascúlino de

Itajaí que derrotou São Caetano, equipe da Liga e com quatro
jogadores da seleção brasileira, por 27 a 26. O handebol feminino
venceu Santos de 34 a 22 e ficou em terceiro.

O desempenho catarinense só teve problemas com o vôlei

masculino, eliminado ainda na primeira fase. Nas modalidades
individuais ganhou título no atletismo feminino, foi terceiro no

masculino, segundo na natação feminina, terceiro na masculina,
segundo no judô feminino e quarto no masculino. A campanha
resultou em dois troféus - atletismo feminino e handebol masculino
. e 63 medalhas, sendo 12 de ouro, 20 de prata e 31 de bronze.

�CRICIÚMA
CléberGaúcho é dúvida
o capitão Cléber Gaúcho que vem se destacando pelas ótimas

partidas realizadas, pode desfalcar o Tigre no jogo contra o

Fluminense no sábado 110 Maracanã. O motivo é uma entorse no

joelho sentida pelo jogador no último confronto do Criciúma contra
a equipe do Vitória. O volante está recebendo tratamento e

conforme o médico do Clube PauloMilioli, o atleta tem boas chances
deatuar na partida. Caso Cléber sejavetado o técnico Vagner Benazzi
pode alterar o esquema do Criciúma.

�JEC

Liberàção de atletas
A diretoria do JEC ejrviou a Florianópolis, seu funcionário mais

qualificado quando o assunto é documentação de jogadores, o Sr.
José Pereira Sagaz. Sagaz viaja com a missão de agilizar a liberação
dos Atletas Doriva e Wagner, para participar dos jogos do

Campeonato Brasileiro Série B. Doriva têm documentos vindos de

Portugal, e deve ser liberado somente na próxima semana, já
Wagner que estava vinculadoao Botafogo-SP, a principio parece ser
um caso menos complexo, e pode ser liberado ainda essa semana.

�ATENAS
Só pódio deixa ZéRoberto satisfeito
o técnico José Roberto Guimarães acha que ficar fora do pódio na

Olimpíada de Atenas será um "desastre absoluto" para a seleção
brasileira de vôlei feminino. O parâmetro, na sua avaliação, são os

resultados das duas últimas Olimpíadas, quando a seleção trouxe

'duas medalhas de bronze. Mas também afirma que numa

competição como essa, em que conta o momento, "todas as

alternativas podem ocorrer.O Brasil pode ser ouro, prata, bronze ou
não se classlflcar''Mas o técnico está trabalhando para ir ao pódio
por enquanto os treinos ainda são físicos -, conseguir o

comprometimento do grupo e "rezando muito': Já fez a promessa '

de percorrer a pé novamente o caminho de Santiago de Compostela
se o Brasil for ao pódio e tem recebido a ajuda da comissão técnica
no seu apelo aos santos. O assistente-técnico Cacá Bizocchi trouxe
para o treino um terçovindo de Fátima, em Portugal."Tudo quanto
é santo já foi aclonado'' afirma Zé Roberto, que tem fé. "É algo que
move o mundo': Ao contrário do que poderia parecer, o técnico
ficou preocupado com o fato de o Brasil ter caído em uma chave
maisfácil na fase de classificação olímpica, com Japão, Coréia, Itália,
Quênia e Grécia -; no outro grupo estão Rússia, Alemanha, Cuba,'
Estados Unidos, China e República Dominicana (um sorteio, dia 7
de junho, determinará a ordem dos jogos).

GERAL/ESPORTE

DESTAQUES

Atletas do basquete feminino
na seleção catarinense

POR JULlMAR PIVATTO

�As quatro joqadoras
já participaram da

seleção no ano

passado.

JARAGlJÁ DO SUL - Quatro
atletas do time Infanto-Juvenil
Feminino da Associação [a- ,

raguaense de Basquetebol
(Ajab) foram convocadas para
a Seleção Catarinense, que

disputará o Campeonato Bra
sileiro de Seleções. As jogadoras
juntam-se às demais convocadas
na próxima segunda-feira, 31, na
cidade de Xanxerê, onde
iniciam os treinamentos. São 18
convocadas para a seleção, que
'vai sofrer seis cortes até chegar
o número fi\i)al de 12 atletas.

Josiane da Rosa Campos
(pivô), J éssica Souza (ala),
[ucínéiaFormígãti (armadora) e

Iamar Machado (pivô) j a

disputaram o Brasileiro de

Seleções no ano passado, na

cidade de Palmas, em Tocantins.
Santa Catarina ficou em

segundo lugar, perdendo a finai

Atletas viajam na sequnda-feira para Xanxerê, onde começam os treinamentos'
ctSAR JUNKES

por dois pontos para o Rio
Grande do Sul. As atletas acham

que, nesse ano, o estado está mais

preparado para competição.
"Percebemos isso com a atuação
das equipes no estadual, que
está bem disputado", diz [éssica,

A convocação das atletas

Malwee empata com São Paulo
e alcança a .sétimá colocação

JARAGUÁ DO SUL - Em um jogo
muitonervoso na noite de ontem
em SantoAndré, aMalwee empata
com o São Paulo e garante a

classificação para a segunda fase
da LigaNacional de Futsal. O jogo
,começou muito bom para a equipeI "

jaraguaense, e Falcão, depois de
driblar dois adversários, chuta e

abre o placar. Mas logo em seguida,
num contra-ataque rápido,
Luciano empata para a equipe
paulista.

A Malwee é a melhor em

quadra e o adversário tentar jogar
em cima dos erros. Até que num

bonito voleio de perna esquerda,
Falcão marca seu 16� gol na
competição e deixa o placar em 2 x
1. Com esse gol, o ala da Malwee

alcança Japonês, do Atlântico, na
artilharia·da competição:

'

O jogo começa a ficar nervoso
'

e Márcio é expulso. Com um

jogador a menos em quadra, a

Malwee acaba tomando o empate,
num gol de Paulinho. O terceiro

goldaMalwee foi de Xoxo, numa
jogada oportunista, mas o São

Paulo-empatá com Matheus, que
rouba a bola e toca por cima do

goleiro linhaMarcinho.
O segundo tempo começa

melhor para a equipe paulista, que
marca muito bem e explora as

jogadas de contra-ataque para
levar perigo ao gol daMalwee, Até
que numa boa jogada pela direito,
Bruno vira o jogo para o São Paulo.
Num chute forte no ângulo
esquerdo,Xoxo empatamais uma
vez, deixando o placar em 4 x 4. A
Mahvee melhora depois do gol, mas
não consegue marcar, ficando

ARQUIVO/ctSAR JUNKES

Márcio é expulso e desfalca a

Malwee contra a Intelli no sábado

assim o escore final.
Em entrevista à uma emissora

de rádio local após o jogo,'o técnico
Flávio Cavalcanti disse que a

equipe alternou bons e maus

momentos e que a melhor

colocação para a Malwee seria a

de um número par. Além disso,
disse ter poupado Falcão durante
boa parte do jogo para que ele não
tomasse o terceiro amarelo.

Com esse resultado, a Malwee
alcança a sétima colocação com

24 pontos e pode até ficar entre os

quatro primeiros, O próximo jogo
da equipe jaraguaense é neste
sábado, na, cidade de Orlândia
(SP), contra o Intelli, adversário
direto na tabela de classificação.
N a segunda-feira, éo último
desafio do time nessa primeira fase,
contra a lanterna Caldense, em
Minas Gerais.

vem coroar o bom momento que
a equipe de Jaraguá do Sul vem
vivendo. Na competição
estadual, a equipe infanto

juvenil da Ajab está com duas
vitórias em dois jogos. Com isso,
a equipe está em terceiro lugar
na chave A, mas com dois jogos

a menos que o líder, que é o

Salesiano de Itajaí. Na noite

hoje, a equipe tem um im

portante jogo contra o Ban
deirante de Brusque, no Artur
Müller, às 20 horas. A entrada é

gratuita e o apoio da torcida é .

fundamental.

Vampeta é acusado de bater na
ex - mulher na tarde de ontem

SALVADOR - O volante

Vampeta, do Vitória, está sendo
acusado de agressão pela mãe dos
seus dois filhos, Roberta Soare� que
não vive com o pentacampeão
atualmente e sequer foi casada,

legalmente com o jogador. Os dois
discutiram por problemas fi
nanceiros namanhã de ontem no

apartamento do atleta no Edifício
Torre Verona, Bairro da Pituba orla .

marítima da capital baiana.
Segundo Roberta, Vampeta irritou
se e a esmurrou no rosto. O caso foi

registrado na Delegacia .de
Atendimento à Mulher de
Salvador.

Ela ,ligolJ, para o serviço de

emergência da Polícia Militar

pedindo ajuda logo após o

incidente e foi conduzida por uma

rádio-patrulha para o Hospital
Aliança onde recebeu aten

dimento. Submeteu-se a um

exame de tomografia. compu
tadorizada, mas nenhuma lesão
grave foi constatada. Em seguida

Roberta dirigiu-se até a delegacia
da mulher onde prestou queixa

,

da agressãO., Lá recebeu guia,
para exame de corpo e delito no
Instituto Médico Legal da
Secretaria de Segurança Pública
da Bahia e somente depois do
médico avaliar o tipo de lesão é

.

que o inquérito será instaurado
e Vampeta convocado para se

explicar.

• A Assessoria de Imprensa
do jogador confirmou a

discussão, mas garantiu
que Varnpeta 0 aqrediu,'

.

alegand'o que ela se joqou
voluntáriamente no chão.

• Depois de passar por um

longo período se

recuperando, o jogador
volta aos gramados neste

. fim-de-semana, pelo
Campeonato Brasileiro;

'Figueirense definido para jogo
de sábado contra o Paysandu

. FLORIANÓPOLIS - O técnico

Júnior confirmou ontem que não

tem qualquer dúvida para a

formação da equipe que enfrenta
o Paysandu, sábado, às 16 horas,
no estádio Orlando Scarpelli, em
Florianópolis, pelo Campeonato
Brasileiro da Série A. Com a

chegada hoje de Carlos Alberto e

Filipe, que estão na Seleção
Brasileira Sub-20, o grupo está

pronto para o jogo de sábado.
Édson Bastos; Paulo Sérgio,'

Márcio Goiano, Cléber e Filipe;
[eovânio, Bilu, Sérgio Manoel e
Nenê; Izaias e Rodrigo começam
a partida. Hoje, às 8h30min os

jogadores se, apresentam no

Orlando Scarpelli para o último
trabalho antes da parti
da, iniciando a concentração ao

meio dia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I) O gatinho Cláudio
I
Roberto Selke

completoU 4
,

hos no dia 25/
anm

5 Com muito
,

,

ho e amor doscann ,

seus pais Marcia e

Roseli.

I

Nestedia31 de
maio, Bruna
Eduarda Pereira

completa seu 20

aniversário,
, Filha de José

@ Amilton Pereira
.

e Luciane
Scheidt. 7V

O lindão LUcas
Nort completou
idade nova ontem
seus familiares o

'

parabenizam por
essa data tão
espeçial!!!

A Gatinha da f,
d

,. Eduard .

ato é Mari
Este garotão é An ne

,aleg'
a da Silva" DUd /r

a
.'

, dos pais na do, a

Schneider alegna Ricard
5 PaiS Patrici

d"
o a e JeanJane eJa Ir.

A princesinha Luíza
Chiodini Schmõckel
completou 13 anos

dia 26/5, quem a

parabeniza são
seus pais Eugênio
Vitor Schmockel
Filho e Cintia
Chiodini Schmõcksl

Cornernorou
aninh Seu 70

o ontern
, pequena ,a

Rafae/a Po ,Heloisa
a alegr glla, Para

Ia dos '

Corujas R ,PaiS
katia, A f,

r

,
onlc/ei e

estlnha será
arnanh -

R a na
ecreat'IVa do
BreithauPt

Confecções Nicolodelli Ltda - Rua Joaquim Francisco de Paula, 295 - Fone (47) 371-1147 - Jaraguá do Sul -SC - e-mail: nicolodelli@netuno.com.br
ROUPADE CRIANÇA

fie

www.nicolodelli.com.br

�{

de estar na "'0ela

TRADICÃO GAÚCHA PDH VANESSA R;'\QUEL
. www.ctglj.com.brctglj@netuno.com.br

vanessactg@ig.com.br
,

Baile com o Grupo Minuano - eTG Laço I

l\IIarcos e Oaniele

em

ce

ent

ace

i Jaraguaense ...
Aconteceu nos dias 07/08 e 09 de maio, o 230 Rodeio Crioulo do CIG Laço Jaguaense,
o baile estava pra lá de animado, o conjunto não deixou pormenos que fez a gauchada
dançar até o sol raiar... Abaixo alguns momentos de descontração ...

Izhnar e a esposa (Iaudete

Jonh, (arine, Vani
e Keny

DEMARCHI CARNES

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0524
JARAGUÁ DO SUL - SC

'

Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

. COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br
. . .

"Venha para o DemarchlCarnes e sinta na' carne a diferença".
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