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CANDIDATURA

Dolores Lunelli se predispõe
a concorrer a vice pelo PMDB

Os donos de sorveterias e

fabricantes do produto tentam,
a cada inverno, convencer os

consumidores de que sorvete

pode ser tomado em qualquer
época do ano, especialmente no
inverno. Em Jaraguá do Sul,
sorveteiros criam alternativas

para driblar o momento de

recessão, como produtos à base
de sorvete. A Duas Rodas

Industrial, de Jaraguá do Sul, é a

maior produtora do mundo de
matérias primas para fabricação
de sorvetes, com 70% do
mercado nacional e previsão de
crescimento na ordem de 95%
até o ano de 2006. Na avaliação

.'1 dos sorveteiros, falta infor

mação ao consumidor e incen
tivo aos fabricantes para que
criem estratégias que ampliem
o consumo durante os meses do
inverno. PAGINA 4

I QUARTA�FElRA I

EXPERltNClA

Hufenussler é um dos maiores

especialistas em essências
• PÁGINA4

ALIMENTAÇÃO

Sorvete pode ser consumido
em qualquer época do ano

Sorverteiros e fabricantes tentam convencer consumidor de que o sorvete é um alimento, não uma guloseima

ORGANIZAÇÃO

Núcleo da Palmeira Real é
instituído em Guaramirim

o engenheiro agrônomo e produtor Alfredo Frasson assume

a presidência do Núcleo de Produtores da Palmeira Real,
Institufdc em solenidade realizada no último dia 24 na Aciag.
Município que recentemente recebeu título de Capital
Catarinense da Palmeira Real, Guaramirim passa agora a contar

com Núcleo, que tem como principal objetivo organizar dos
cerca .de 300 produtores e proporcionar melhorias no setor,

que vem crescendo, em média, 8% ao ano. _ PAGINA 5
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'Família de Letícia lança rifa
parapagar dívida em hospital< ,

A cantora Letícia Paull, 15 anos, sofreu acidenteem janeiro
deste an� que provocou lesões no crânio. Hoje a adolescente se

recupera, embora não fale, não demonstre nenhuma emoção ou
sensação. Não bastasse a preocupação com a recuperação da
menina, os pais, Solange e Hilário têm uma dívida de RS 64mil nó
hospital São José, onde Letícia permaneceu 39 dias internada. Um
-baile beneficente foi realizado e uma rifa está sendo oferecida

para conseguir recursos para o pagamento da conta. _ PAGINA6
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POLlOMELlTE

Resende alerta para as

gotinhas contra paralisia
• PÁGINA6

DEFINIDO

PT define nome do candidato
a prefeito às eleições 2U04
Independente de uma possível coligação com o PDT, o Partido dos
Trabalhadores de Massaranduba vai sair com chapa pura à

majoritária. Tonet será candidato a prefeito.
- PAGINA 3

ESTADUAL

Malwee pega Unoesc hoje pela
Divisão Especial do Estadual

ESPORTE

Quatro entidades recebem
verbas da PrefeituraMunicipal,

.

ALEXANDRE BaGO

Isabel, da Ajinc,
assina repasse de

verbas da
Prefeitura para o

natação
jaraguaense
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Época de solidariedade
A solidariedade talvez seja a

única arma eficaz que as pessoas

possam fazerusopara o iníciode uma
vida em comum onde prevaleça o

bem coletivo, a humanidade e a

alegria de poder ajudar alguém sem

esperar retribuição.
Nesta edição doCorreio doPovo I

está sendopublicadauma reportagem
que visa sensibilizar o leitor para as

tragédias dos outros e incentivá-los à

alguma coisa em prolde outra pessoa,
mesmo se não a conhecemos.

O exemplo da garota que
mostramos nessaedição é apenasmais
umcaso entre tantos que certamente

mereceriam também anossaatenção.
Usamos esse de exemplo porque o

caso faz com que possamos refletir
sobre as contingências da vida e

especialmente sobre anecessidade de
tomarmos cuidado com os possíveis

� Diante de tantas tragédias anunciadas e

mortes que poderiam ser evitadas,
podemos perguntar o que afinal está tão
errado.

práticada solidariedade, da ajuda sem
interesse.

Ao' se deparar com a triste

realidade de' uma garota que
atualmente estáprecisando de ajuda
econômicapara realizar tratamento

. médico, a redaçãodoCorreiodoPovo
decidiu publicar a matéria e

publicamente pedir ajuda. Trata-se
de uma forma de tomar público a

necessidade que temos de fazer

FRASES

acidentes, no caso, os 'acidentes de
trânsito.

Infelizmente, apesar dos tristes

exemplos que a cada dia inundam as

redações e mesmo com todas as

demonstrações de pesarda sociedade,
ocomportamentodo serhumanonão
tem melhorado quando se tratade
evitar acidentes e preservar a vida.

Independente de quem é a culpa, os
acidentes poderiam ser evitados e

muitas vidas poderiam ser

preservadas.
Apesar das inúmeras campanhas

que a sociedade civil e os órgãos
governamentais tem deflagrado em
todo o território nacional, os efeitos
desses apelos ainda são pequenos,

quase insignificantes se compararmos
com as estatísticas que contabilizam
Osmortos, os feridos e aqueles que
ficaram irremediavelmente presos a

uma camaou a uma cadeira de rodas,
impossibilitados de seguirem suas

vidas e seus sonhos.
Diante de tantas tragédias

anunciadas e mortes que poderiam
serevitadas, podemos perguntaroque
afinal está tão errado .. As leis
brasileiras, todos sabem, é uma das
mais rígidas e completas no que se

refere às infrações do trânsito. Então,
éde seperguntarosmotivos que levam
a total ausência de conscientização
entre a maioria dos motoristas

brasileiros. Até quando as vítimas

terão apenas que lamentar os fatos

ocorridos, desamparadas, sem acesso

às leis e na grandemaioria dos casos,
sem ao menos o consolo do,
arrependimento e da conscientização
domotorista infrator.

NOTAS
�PROJETO INOVADOR
A Câmara de Dirigentes Lojistas de

Jaraquá do Sul continua recebendo

inscrições aos interessados em

participar do programa Cadastro de
Profissionais para o Comércio,

. implantado há cerca de um mês com
a finalidade' facilitar a vida de que
procu ra vagas no comércio e de

quem procura contratar profissionais.
Para ter acesso a esse novo serviço,
o interessado deve dirigir-se até a

Câmara de Dirigentes Lojistas, onde
será construído o seu cadastro com

dados e lrnaqem, para que a CDL

possa disponibilizar seu perfil.

� Acesso ao crédito
Q Banco do Brasil criou um

mecanismo para permitir que
produtores rurais tenham acesso a

cerca de R$ 500 milhões em

recursos para a aquisição de insumos
agrícolas. Em vez do financiamento
direto, a compra de insumos está
sendo viabilizada com a venda da
Cédula do Projeto Rural Física e

.Financeira, um mecanismo de
crédito criado exclusivamente para
o produtor rural. A taxa de aval do
mecanismo de aquisição, de 0,40%
ao mês. Para ter acesso à aquisição
antecipada, o produtor precisa
procurar as agências do BB.

"(ada modalidade apresenta seu orçamento e àvaliamos junto com os critérios-de disputa
,

em competições e a importância para o município para então decidirmos o valor';
.Ivo dos Anjos, Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

Mundo I Pessoas & Fatos
�íNDIA

índia e Paqulstão retomarão
diálogo de paz nó fim do mês

, .

Paquistão. e índia reaJizarão conversações
oficiais. no fim de junho em Nova Délhi como

parte de um processo de paz aberto com o

objetivo de encerrar cinco décadas de
hostilidade entre os dois vizinhos e rivais

nucleares, informaram autoridades indianas
'e paquistanesas ontem. O ministro das

Relações Exteriores da índia, Matwar Singh,
disse que as discussões incluirão medidas
visando a criar confiança entre as partes no

que diz respeito às armas nucleàres e à

disputa pela região da Caxemira, que causou
duas das três guerras travadas entre os dois

países desde 1947, quando conquistaram a

independência da Grã-Bretanha."Q futuro das

relações entre índia e Paquistão não faz mais

parte do passado';disse Singh em sua primeira
importante entrevista coletiva desde que
assumiu o cargo de chanceler, no fim de maio.
"Não podemos nos esquecer do passado, mas
também não podemos ser prisioneiros do

passado. Q passado foi repleto de armadilhas
com bombas e fios de alta tensão': Na semana

passada, o presidente do Paquistão, general
Pervez Musharraf, e o novo primeiro-ministro
da índia, Manmohan Singh, conversaram por
telefone e chegaram a um acordo para seguir
adiante com as conversações de paz, iniciadas

pelo antigo governo indiano."As relações terão
como base a confiança, e não a desconfiança';
declarou o chanceler indiano.(AE)

� JAPÃO
<'

� �BRASIL

Menina de 12 anosmorre ao

ser esfaqueada em escola
Para deputado, há tentativa
de desviar foco de operação

Q presidente da Frente Parlamentar de Saúde,
deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), disse hoje,
em São Paulo, que investigar as prováveis
ramificações da Operação Vampiro nos Estados

pode ser uma tentativa de desviar o foco das

denúncias, que, 'de acordo com ele, estão
concentradas noMinistério da Saúde."As compras
centralizadas no ministério são uma fonte de

corrupção. Estranho o fato de o ministro
(Humberto Costa) estar querendo centralizar de
novo as compras de medicamento'; reiterou.
Guerra afirmou que a Frente Parlamentar de
Saúde acompanhará e cobrará transparência até
o fim de todo esse escândalo.

.

"Segunda-feira, o ministro disse que o problema
da saúde é a corrupção: Ele, como gestor, tem a

obriqação de apontar os corruptos porque fazer
uma acusação genérica recai desde no faxineiro
do hospital até o func;ionário mais graduado do
ministério. Esse tipo de acusação não podemos
aceitar, prejudica a saúde" afirmou. O presidente
da Frente Parlamentar de Saúde acredita que a

proximidade das eleições pode termotivado esse

"desvio de foco e de' atenção" do caso - de se

investigar nos Estados e não centrar as atenções
no Ministério da Saúde. Guerra considerou
anormal ninguém no governo ter mencionado

que o primeiro pregão que reduziu em mais da
metade o preço de hemoderivados ocorreu na

gestão do ex-ministro José Serra (PSDBL pré
candidato a prefeito da capital paulista.(AE)

Uma menina de 11 anos levou uma colega
da sexta série para urna sala de aula vazia na

hora do lanche, cortou seu pescoço e seu

braço com um estilete e a deixou sangrando
até a morte; Q assassinato perpetrado em uma

escola de ensino fundamental do sul do

Japão chocou a comunidade local, levando
muitos a se perguntarem sobre os efeitos
dessa tragédia sobre a sociedade. 'A polícia
identificou a vítima como Satomi Mitarai, de
12 anos.(AE)
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� EUA

Iraquejá custou US$ 119,4 bi
para oscontribuintesamericanos'

Mesmo para os padrões-de Washington, os US$
119,4 bilhões que o presidente George W. Bush,
e o Congresso dos EUA jogaram nos dois

primeiros anos da querra no Iraque é muito
dinheiro. Apesar de ser uma fração muito

pequena dos gastos federais gerais, o montante
é imensamente maior do que os US$ 100 milhões

que' poderiam ser usados para contratar mais
2.500 máquinas de raio X para aeroportos ou os

US$ 1 bilhão que permitiriam que outras 160.000
famílias de baixa renda mantivessem subsídios

. ,

federais para aluguéis, dizem senadores

democratas(AE)
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AMORIM'

SUA OPINIÃO

A responsabilidade
de comunicarbem

RuyAltenfelder*

Não fosse a saída honrosa para o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, encontrada pelo ministro da Justiça, Márcio
Thomaz Bastos, o embate do governo.com o jornalista Larry
Rohther, do New YO'Y'k Times, teria conseqüências ainda mais

negativas para a imagem nacional. Entretanto, a repercussão
mundial do fato, com a conotação de que o Brasil cerceia a

liberdade de imprensa; já causou sensíveis estragos.
Paulatinamente, à medida que novos temas de relevância

passem a dominar a pauta jornalística, o episódio tenderá a '

ser esquecido. Porém, para manter e melhorar sua imagem
- e a do País -, o governo precisa r�alizar programa mais

eficiente de comunicação .

.

Lamentavelmente, a Administração Lula parece não

conferir a essa atividade o 'estratégico, decisivo e ��
contemporâneo significado que tem para governos, empresas
e todas as organizações. O caso do correspondente foi apenas
mais um exemplo do descaso com o setor. Isto não arranha

apenas a imagem e a credibilidade de um político e de um

governo, mas prejudica a Nação. Ao se comunicarmal com a

imprensa, sociedade, entidades de classe e comunidade
internacional, o governo gera incredibilidade, expõe-se ao

efeito de rumores e torna a política e a economia mais

suscetíveis às crises.

Comunicação não se limita à concessão de eventuais
entrevistas à imprensa, à elaboração de cartas com réplicas e

tréplicas e à divulgação da rotina dos gabinetes. Há todo um
kow how e consagradas estratégias para se estruturar e

exercitar política eficiente nesse segmento. O episódio do

jornalista norte-americano já seria suficientemente grave
como fato isolado. Contudo, é mais um 'dentre vários 1',)]

equívocos na comunicação. Não é o caso de os enumerar,

mas de alertar o governo, para o bem da Nação, sobre a'

necessidade de os corrigir.
Como em outras oportunidades, o País não aproveitou,

.

com inteligência e estratégia, a publicação da matéria no
.

jornal de Nova York. Diante da persistência desse problema,
os 'craques do jornalismo institucional e assessoria.de 'imprensa,
domarketing e da publicidade - e são muitos os profissionais
brasileiros de qualidade nesses segmentos � poderiam ser

escalados para compor' um Conselho Nacional de

Comunicação. Seria um colegiado de alto nível, cujos membros
doariam parte de. seu tempo para elaborar uma política de

comunicação para o Brasil, voltada às estratégias e ações
necessárias àfixaçãó e desenvolvimento da imagem do País.
Caberia à equipe governamental da área implementar e

executar o programa estabelecido. I�
Cuidar ou não de sua própria imagem é decisão pessoal e

soberana de cada cidadão. Porém, preservar a imagem da
Presidência da República, dei Governo do Brasil e do País é

dever inalienável de quem.está investido no cargo. A omissão
nesta responsabilidade prejudica muito a Nação, conforme,
aliás, tem sido possível notar diariamente na seqüência de

trapalhadas, como o paralelismo e contradições nas declarações
públicas do próprio presidente e seus principais ministros. Afinal,
diante da aproximação da alcatéia, se o líder do rebanho não
balir com ênfase, muitos cordeiros podem ser devorados.i.

*Ruy Martins Altenfelder Silva, advogado, é presidente do
Instituto Roberto Simonsen. É Irmão Protetor e Mesário daSanta
Casa de Misericórdia de São Paulo. Foi secretário da Ciência,
Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo do Estado
de São Paulo (2001/2002):
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MOSAICO
� PREÇO
Brasil tem uma das

energiasmais caras
o presidente da Câmara Brasileira de
Investidores em Energia Elétrica
(CBIEE), Cláudio Salles, afirmou em

audiência públ-ica da comissão

especial das Agências Reguladoras
que a energia no Brasil é 27% mais
cara

-

em relação aos países
desenvolvidos e estáveis nas

dimensões política e regulatória. Ele
explicou que as principais barreiras

para o crescimento do setor são carga
tributária, marco regulatório instável,
ataques às agências reguladoras e

falta de clareza .dos papéis estatal e

privado.
'
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�CIDADANIA

País precisa de educação
em direltos humanos
o' secretário nacional para Assuntos

Externos da Comunidade Bahá'i do

Brasil, Iradj Roberto Eghrari, afirmou há

pouco que o País está pensando em

educação em direitos humanos. Iradj
Roberto Eghrari disse que o Brasil precisa
de educação em direito humanos e que
são necessárias iniciativas para que

programas educacionais levem

formação cidadã à população. O

secretário está participando ,de
audiência pública -para debater a

"Educação em Direitos Humanos no

Brasil - Avanços e Perspectivas'; no
plenário 11.

� MEDIDA

João Paulo defende

reajuste da tabela do IR
o presidente da Câmara, João Paulo

Cunha, afirmou durante' palestra para
alunos da Escola Superior de Guerra,
que o reajuste da tabela do Imposto
de Renda é urna medida para o Brasil

estimular o mercado interno evoltar a
crescer. Ele defendeu' uma correção de

pelo menos 10% para os últimos quatro
meses do ano. e argumentou que a

Receita poderia ter perdas' em
princípio, mas acabaria aumentando a

arrecadação por meio do consumo."As

pessoaspoderiam colocar um R$ 1

bilhão, R$ 1,5 bilhão a mais no mercado
de consumo.

� REAVALIAÇÃO
Governo analisa
viabilidade de aumento
o ministro da Previdência Social,
Amir Lando, confirmou que o

g9verno estuda acertar com o

Congresso um segundo reajuste do
salário mínimo para que a proposta
inicial, de 260 reais, seja aprovada em

votação na próxima semana. Lando

admitiu, entretanto, quea concessão

de um outro aumento no fim do ano,
faz parte do "bojo das negociações':
Ele manifestou que o impacto da
nova elevação seria "preocupante"

'I porque a Previdência deverá fechar
esse ano com um déficit de R$ 29,5
bilhões.

�ERRO

STFmanda Estado
indenizar vítima
o ministro M_arco Aurélio. do Supremo
Tribunal Federal (STFl, determinou que
o Estado do Rio de Janeiro pague

indenização por danos morais e

materiais para José de Souza Alves,
vítima de erro judiciário. Ao proferir
decisão, o ministro entendeu que "o

'Estado impôs condenação que se

mostrou insubsistente, claudicando na

arte de julgar': José de Souza Alves foi
condenado a 20 anos de reclusão por
latrocínio (roubo seguido demorte), mas
foi absolvido por retratação de
testemunha após ter cumprido cinco
anos da pena.

Tonet é candidato a prefeito
pelo PT de Massaranduba

MASSARANDUBA - ln

dependente de uma possível
coligação com o PDT, o Partido
dos Trabalhadores de Mas
saranduba vai .sair com chapa
pura à majoritária. Na reunião
realizada no final de semana,

o partido definiu o nome do
candidato a prefeito -

Giovani Sidnei Tonet - e tem

de escolher entre três nomes

para candidato a vice. O

presidente da' sigla no

, Município, Rodolfo Stringari,
diz que será realizada 'uma

pesquisa pará saber a aceitação
dos nomes perante os filiados e

comunidade.
- Tudo indica que eu serei

o candidato a vice, mas antes

de, tomar qualquer decisão a

'executiva do PT pretende
analisar o posicionamento dos
demais integrantes da sigla.
Apresentaremos também uma

nominata completa para a

chapa proporcional e

pretendemos lançar todos os

que forem possíveis. No caso

de uma política de aliança com

o PDT, o partido concederia

c

MASSARANDUBA - A
do PSDB de

ia, Luçiana R�bk€
Koslowski, di� que o partido
ainda:não tem nada definido

qu
reuniões com líderes de outros
"partidos para avaliar as

coligações.
_.: Na semana passada,'

,conversamos com

!reRresentafl�es ,do Partido

t::�:��;i�:�l��d!�\ti�:�:: '

critérios são as pesquisas que
têm sid'o realizadas para

perceber a aceitação de
determl.nados'nomêsindicados.

� Estàmosàtu,llisandô as propostas

algumas vagas para concorrer

à Vereança à sigla que vir a se

coligar -, explica Stríngari. A
situação do, PDT de
Massaranduba ainda est'á

indefinida, pois o partido ainda
não nomeou a comissão

provisória, que tem soberania

para conversar oficialmente

pela sigla e fi-rmar coligações.
A previsão é que a comissão

s e j'a definida ainda esta

semana.

Candidato a prefeito, Tonet
salienta que o PT apresenta um

projeto de política totalmente
diferente da administração de

hoje. "Os líderes do poder público
atual não têm um governo
voltado para o social e nem dão

oportunidade para que a

comunidade participe. O que

pretendem;s é focar o orçamento
participativo, de forma que a

comunidade tenha acesso às

informações. O PT quer resgatar
a auto-estima do mass aran-

',dubense que se vê envolvido
numa série de denúncias e

acusações que denigrem a
,

imagem da cidade", ressalta.

atiz ue O

partido é apresentar um ir
sério dentro de Massàniu

A. EEC:57� qu� es

,\{)ta,da nc[sen,aªo nã

n(Imero de vereado
Massarandobà, que/conta com

ÜPSD15 ptetende
lançar n ta completa rJ,1l
chapa prOPQr9ional e, segurJ,do a'
presidente d� sigla, dispõe de
nomes expressivos 'para togas os

cargos. "l;-.Jós.pretendem
uma méôla de dez

vereadores, sendo duas
mulheres. Todos os candidatos

que for�,m' �pontagos �ara
cencorrerejf] são pessoas sé'das
dispostas �. ttabaUiat para o

desenvolvimento da cidade, em
todas s áreas", garante Lqciana,
que preferiu não r,evelar

,... .:\'

nenhum nome.
.

DEFINiÇÃO
- ,�

Pré-candidatos reúnem-se para
'definir quem vai àmajoritária

POR FABIANE RIBAS

�PMDB vai realizar
encontro municipal
neste fim de
semana

CORUPÁ --' Reunião decisiva

parao PMDB ocorre hoje aomeio

dia. Os dois pré-candidatos a

prefeito, Hermann Suesembach e

Kurt Linzmeyer encontram-se para
conversar a respeito da candidatura
e definir qual deles representa o

melhornome para concorrer à chapa
majoritária do partido. Amanhã, a
mesma situação ocorre com os

I

quatro candidatos que disputam à

vaga de vice pela sigla - Alceu

Moretti, Dolores Lunelli, Adelino
Hauffe e Antônio VicentiTureck.

No próximo final de semana, dia
.

6, os peemedebistas vão promover o
EncontroMunicipal, na Sociedade
Atiradores HansaHumbold, evento Kurt considera-se preparado e acredita ser um bom candidato a prefeito

que, vai reunir aproximadamente
530 pessoas, entre convencionais e

filiados. A intenção da reunião é

consultar os filiados e perceber a

opinião deles sobre as candidaturas.
"Mas nós pretendemos apresentar os
nomes já pré-definidos para que não
seja necessário prévia, embora
queiramos saber o posicionamento
de todos. Numa pesquisa feita pelo

partido, foi legitimado de que meu
nome é forte como candidato a

prefeito e por esta razão estou à

disposição. Não tenho interesses

pessoais com esta vaga, se minha
candidatura não fosse favorável eu
recuaria porque não quero

prejudicar opartido. O que prezo é

pela credibilidade e ascensão do

município e acredito ter potencial
para tanto", destaca Linzmeyer,
enfatizando que terá hoje uma '

conversa bastante franca com o

presidente do PMDB, Hermann
Suesembach.

No 'encontro final de semana

também será conversado sobre a

chapa proporcional. Entre os dias 1 e

10 de junho foi estipulado como

prazo para as inscrições dos
interessados a concorrer por uma

cadeira na câmara de vereadores.
Se o número de candidatos for

superior à quantidade de vagas, os

membros do diretório seguem
critérios para selecionar aqueles que
consideram adequados.

pronta para encarar esse desafio, sou
mulher e como tal tenho a

obrigação' de fazer a diferença,
mostrar que somos competentes e

realizamos um excelente trabalho
frente à administração pública, ou
à .cârnara de vereadores �,

" considera Dolores, atual presidente
da Câmara de Vereadores do

(

Município.
A pré-candidata enfatiza que

pretende dar continuidade ao

trabalho iniciado pela gestão atual
e inovar também com novos

projetos que contribuam com, o
desenvolvimento social e

econômico da cidade. "Sou uma

mulher de visão e certamente

vamos traçarmetas imprescindíveis

Candidato a vice-prefeito pelo PMDB será definido amanhã
paramelhorar ainda mais as áreas

da saúde, educação, obras, entre
outras", diz;

Nos últimos seis anos de
trabalho por Corupá, Dolores
efetuou trabalho grande na área do
bem-estar social, criou nove grupos
de mães e desenvolveu atividades

especificas para a terceira idade. "Já
consegui a quadra poliesportiva de

,

720metros quadrados para a Escola
Municipal Aluísio Carvalho de
Oliveira, 28 computadores para as

duas maiores escolas, um ônibus
escolar e uma retro-escavadeira,
tudo com verba proveniente do
Governo Federal, por intermédio do
deputado federal, João Mattos",
salienta.

CORUPÁ - Amanhã será a vez

dos quatro pré-candidatos a vice

prefeito peloPMDBAlceuMoretti,
Dolor�s Lunelli, Adelino Hauffe e

-Antônio Vicenti Tureck se

reunirem para definir qual deles é
'

'0melhor re�resentante do partido
para concorrer a essa vaga nas

eleições de outubro. Na opinião de
Dolores, ela está preparada para
assumir tal função devido à

experiência de estar dedicada à

vida pública há dez anos, além de
ter sido bem votada na eleição de

2000, quando computou 730 votos.
-r--r-:Eu não estou impondo nada,

nem pressionando ninguém,
apenas coloquei meu nome à

disposição porque além deme sentir

• PMDB pretende lançar o '

maior número' de
candidatos à vereança
possível -

aproximadamente 13

homens e quatro
mulheres, cónforme o

número permitido.

• No critério de seleção
dos candidatos à vereança,
o diretório do PMDB vai
dar' prioridade aos

vereadores atuais (são
sete) e, em seguida, abre
espaço para novos'

candidatos,
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Sorveteiros querem mudar
os hábitos dos consumidores

POR MARIA HELENA MORAES

....Sorveteiros de

Jaraguá do Sul

apostam em novas

idéias para vender

}ARAGUÁ DO SUL - o
inverno tem sido o grande
desafio dos sorveteiros, pelo
menos daqueles que residem em

locais de climas bem diferen
ciados e não querem perder
clientes em função do frio. O

proprietário de uma das mais

antigas sorveterias de Jaraguá do
Sul, "O Sorverão", Cristiano
Scheuer, conta que está

investindo em novos produtos à

base de sorvete. "Não sabemos o
motivo, mas o consumidor
brasileiro, de ummodo geral, não
costuma tomar sorvete nos meses

de inverno. Então, o jeito é

garantir a freguesia com produtos
novos sem dispensar o sorvete",
,argumenta Scheuer,que está

oferecendo sobremesas prontas
em 12 tipos diferentes, que

podem ser encontradas também
em restaurantes da cida-de.

Outra alternativa para'
garantir as vendas são os

convênios com escolas e até Com

universidades. Scheuer informa

que firmou convênio com cinco

escolas de Inglês e também com

Cristiano Scheuer, dono de sorveteria e fabricante, aposta na diversificação do produto para vender no inverno

a Unerj, oque lhe garante uma

clientela estimada em seis mil

pessoas, que podem tomar sorvete

com 15% de desconto.
Infelizmente, segundo Scheur,
essa alternativa ainda não deu os

resultados esperados. "Precisamos
fazer alguma coisa para
convencer o pessoal que sorvete
não faz mal se consumido
durante o inverno. Continua
sendo um alimento de grande

valor nutricional", ensina.
Ainda de acordo com

Scheuer, durante o inverno a

produção e a venda caem em até

80%. Para suprir esse prejuízo, é
necessário criar atrativos e até

oferecer ou tros produtos.
"Nenhuma sorveteria sobrevive
no inverno sem diversificar com
lanches e 'OU tros produtos",
lamenta.

Damesma opinião partilham os

proprietários da snrveteria "Creme
Itália", Arno e Leonila Neuhaus,
que estão no ramo há 27 anos e há

apenas dois aRos em Jaraguá do Sul.
De acordo comArno, não se deixa
de vender, mas a procura cai em

90%. "Nós continuamos porque
também fabricamos o sorvete que
vendemos. Para sobreviver no
inverno é precisomuita criatividade
e oferecer outros produtos",
confirma Leonila.

Duas Rodas é amaior fabricante dematérias primas para sorvetes
Jaraguá do Sul - A Duas

,

Rodas Industrial é a maior

fabricante de matérias primas
para sorvetes domundo. Líder no

segmento, com 70% do mercado
nacional, a Duas Rodas iniciou
suas atividades no País no mesmo
ano que o sorvete passa a ser

industrializado no Brasil. Como
líder no mercado, a diretoria da

empresa acredita que não existe

época melhor ou pior para o

consumo do sorvete. "O sorvete
é um alimento e não uma

guloseima e salvo contra

indicações médicas específicas,
não faz mal à saúde", ensina o

gerente de vendas de sorvetes da
Duas Rodas, Eloy Luchtenberg.

.Na avaliação do gerente de
vendas, a meta é conscientizar

sorveteiros e fabricantes de que
o produto não tem contra

indicação, pode ser consumido
em qualquer clima e por pessoas
de todas as idades. "Não existe

nenhum relato de pessoas que
, tenham consumido sorvete no

inverno e tenham tido algum
problema", argumenta
Luchtenberg, que cita como o

exemplo o que acorre em países
de extremo frio, como a

Dinamarca e a Finlândia, onde o

'consumo é quase lO vezes maior
que no Brasil.

,

Ainda de acordo com o

gerente de vendas, o hábito de
evitar o consumo de sorvete no

Brasil é cultural. "Portanto, a Gerente de vendas de sorvetes da Duas Rodas Eloy Luchtenberg

Duas Rodas vem envidando todos
os esforços no sentido de

conscientizar, em primeiro lugar,
o fabricante de que sorvete é um

dos al'imentos mais ricos' e

.portanto completos e também
fazer com que o consumidor

passe a ver o sorvete dessa mesma

forma", explica.
O gerente de vendas de

sorvetes da Duas Rodas explica
que o consumo tem crescido

'gradativamente no Brasil e que
os estados do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina são os maiores

consumidores de sorvete,
casualmente também fazem parte

,

das regiões mais frias do Brasil. A
qualidade do sorvete brasileiro
também tem melhorádo
gradativamente, segundo
avaliação de Luchtenberg.
"Sorvete é símbolo de uma boa

alimentação, de alegria, de festa",
compara o gerente.

O sorvete existe há três mil
anos, e foi criado na China.
Tratava-se de neve misturada
comsuco ou frutas, adoçado com
mel e néctar. Os brasileiros
conheceram o sorvete no final do
século 19, quando chegou o gelo,
vindo dos Estados Unidos. "O
consumo vem aumentando

gradativamente se compararmos
com os dados de 10' a 15 anos

passados. Hoje, o Brasil consume
cinco a oito vezes mais sorvetes

que algumas décadas atrás",
exemplifica.
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Workshop Técnico Internacional
é realizado pela Duas Rodas

}ARAGUÁ DO SUL - Aconteceu,
na Duas Rodas, na última semana,
um importante Workshop Técnico
Internacional com um programa

especialmente elaborado para as

áreas de Criação, Pesquisa e

Desenvolvimento eAplicação com
foco também nas área� analíticas e
de Controles .

O evento foi conduzido pelo
renomado Doutor Gary
Reineccius. Phd em Ciência e

Tecnologia de Alimentos e

profundo conhecedor das técnicas
também aplicadas na Duas Rodas
é reconhecimento e famoso não

somente nos Estados Unidos mas
em todo omundo.

Autor de vários livros e artigos
técnicos, conferencista em

seminários internacionais, Dr. Gary
reside emMinnesota (USA) onde
é orientador de doutorandos e

professor de Ciência e Tecnologia
de Alimentos na universidade

daquela cidade.
Para finalizar o evento, que teve

a duração de uma semana, Dr.

Gary apresentou ao grupo uma

palestra sobre as tendências
mundiais de produtos e sabores.

Conforme Dorotea Pasold de
Souza (gerente de
desenvolvimento de aromas e

flavorista), os flavoristas,
pesquisadores, analistas e técnicos

envolvidos no evento tiveram a

oportunidade de adquirir e rever
- conhecimentos, aperfeiçoar
aprendizados anteriores e absorver
assuntos novos discutidos durante
toda a semana. A semana foi de
excelente aproveitamento e com

certeza, entre os diversos seminários
já realizados pela Duas Rodas, este
merece grande destaque, finaliza.

Gary Reineccius conduziu o workshop técnico internacional

Empresas de Jaraguá do Sul

ganham- certificação PBQPH
}ARÂGUÁ DO SUL � o Núcleo

daConstruçãoCivil daA�ijs/Apevi
entrega, no dia 7 deste mês, durante
a reunião da plenária, os certificados
doProgramaBrasileiro daQualidade
e Produtividade do Habitat

(PBQPH) às empresas Proma,
Hexagonal, RSA. Casa J&C,
Conembra e Construtora Jaraguá.

Criado em 1998 pelo governo

federal, o programa tem como

objetivo aumentar a qualidade e

produtividade das empresas da área
de construção civil.Com adesão

voluntária, o programa tem duração
de 12 a 14 meses.

A certificação segue a ordem

D,C, B eA, conforme o cumprimen-

to dos pré-requisitos para alcançar o
próximo nível. Das empresas que
iniciaram em 2001, três receberão a
certificação no nível B. Uma

empresa que iniciou em 2002

receberá o certificado nível C,
vencendo duas etapas simulta
neamente e duas receberão o nível

D" uma que aderiu em 2002 e a

outra no ano passado.
Os resultados às empresas

participantes são a redução do índice
de não-conformidade de materiais,
diferencial competitivo demercado,
aumento de produtividade com

redução de custos e possibilidade de
contratação de financiamento
através dáCaixaEconômica Federal.
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Schroeder promove pedágio no
Dia Mundial Sem Tabaco

SCHROEDER - Mais de 330

pessoas receberam orientações sobre
os males causados pelo fumo em

Schroeder na última segunda-feira,
quando foi Celebrado o Dia
Mundial Sem Tabaco.

O pedágio foi organizado pela
Secretaria Municipal de Saúde e

Assistência Social e desenvolvido

pelos profissionais do setor e agentes
comunitários de saúde, que das 8h30
às 16h�0 atuaram em na .rua

Marechal Castelo Branco, em frente
ao Besc, Na ocasião, motoristas
fumantes trocaram cigarros por

produtos à base de banana emais de
70 cigarros foram recolhidos.

Trabalhos de combate ao.

tabagismo como esse fizeram com

que Schroeder se tornasse

referência no assunto e será tema

I

de destaque em rede nacional essa
semana.

No início da 'semana passada,
uma equipe de reportagem do
Ministério da Saúde esteve no

município realizando uma série de
entrevistas com ex-plantadores de
tabaco, que trocaram a cultura do
fumo pela bananicultura.
Amudança co�eçou há 12 anos e

hoje, de acordo com dados do

próprio Ministério da Saúde, não
existe nenhuma lavoura de tabaco
em Schroeder. "O fumo já foi a

principal cultura agrícola e base da
economia do nosso município",
lembra a enfermeira responsável

, pelo programa, Marisa Bom. "Hoje,
só fi�aram em pé os silos, que eram
usados antigamente para secar as

folhas de tabaco", explica.

DIVULGAÇAo

GERAL

INICIATIVA

Capital da Palmeira Real

ganha Núcleo de Produtores
POR CAROLINA TOMASELLI

�Organização dos
produtores e vínculo
com indústria são

metas do Núcleo

GUARAMIRIM - o município
de Guaramirim, que no último
dia 18 recebeu da Assembléia

Legislativa o título de Capital
Catarinense da Palmeira' Real,
passa a contar: com o Núcleo dos
Produtores da Palmeira Real,
instituído dia 24 em solenidade
realizada na Aciag (Associação,
Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim).

No dia seguinte a formaliza

ção do Núcleo, cerca de dez

produtores participaram de uma
reunião onde foram levantadas
as principais dificuldades en

frentadas pelo setor e suas

necessidades. @

De acordo com o presidente
do Núcleo, o engenheiro agrô-

.

nomo Alfredo Fra�son, uma das
metas é a criação de um espaço

apropriado para comercializar a

palmeira real, além de esclarecer

Cultivo da Palmeira Real tem tido aumento médio de 10% ao ano

a questão da comercialização aos

produtores, que muitas vezes não
sabem qual a destinação do

produto.
O Núcleo também pretende

proporcionar melhorias nas

técnicas de plantio, pois, segundo

Conselho de Segurança define

primeiras ações, em Schroeder
SCHROEDER - o município

de Schroeder formou uma co

missão provisória do Conseg
(Conselho Comunitário de

Segurança) que está discu
tindo, desde o início do mês de

maio, a implantação de medidas
de prevenção à criminalidade .:
O Conseg provisório tem como

presidente o empresário Vilmar
[unckes. O início das atividades
aconteceu com a realização de
uma audiência pública, no dia
12 de março onde, além de
cerca de 40 líderes comu

nitários, empresariais e políticos,
participaram auto-ridades de

segurança pública como o

aproximado de R$ 110 mil. O tenente da Polícia Militar de

projeto da escola prevê a Santa Catarina, Rogério Vonk,
'construção de uma sala de aula, e a delegada de Polícia Civil,
biblioteca, sala de professores, Jurema Wulf.

cozinha, banheiros e área coberta De acordo com o-presidente
para recreação e atividades num da comissão provisória do
terreno adquirido pela adrni- Conseg, no dia 15 de junho
nistração pública em uma lateral deverá ocorrer a eleição para
da rua Rio de Janeiro. O prédio, escolha da primeira diretoria.
deverá ter 185 metros quadrados Ele esclarece que a intenção é

e atenderá 40 alunos do ensiiio-- que participe deste conselho,
fundamental. • pelo menos um representante de

cada b a irro do município.
"Queremos o esforço também
destas pessoas para ajudar a

polícia, além da participação
dos líderes de bairros, que é

fundamental, pois �les' sabem'
onde estão os focos da
criminalidade", afirma.

Pára J unckes, o uso de

drogas é um dos maiores

problemas enfrentados atual
menteem

Schroeder e repercute

Profissionais esclareceram a população sobre malefícios do cigarro

Bairro Schroeder I terá nova

escola de ensino fundamental
SCHROEDER - Cumprindo o

plano de governo e obedecendo
aos limites de investimentos, a

Prefeitura Municipal de
Schroeder está montando o

projeto pará construção de uma

nova escola no bairro Schroeder L
A obra deverá ser licitada nas'

próximas semanas e será feita com
recursos da Prefeitura e do

governo federal, através do
Ministério da Educação, ao custo

Agradecimento
É com satisfação que venho a público externarmeus agradecimentos ao
Prefeito Sr. Davio Leu, pelos seus trab�os realizados emprol da comunida
de de Benjamin Constant, aquele povo trabalhador e desbravador... que
contribui com o' crescimento de Massaranduba ... como, cidadão
massarandubense, quero poder sempre estar à disposição daminha comu
nidade e junto domelhor administrador que esteminicípio teve a frente de

caráter, trabalhador e defensor legitimo e verdadeiro de Massaranduba.

Atenciosamente, Ivo Riegel,
Cidadão da Comunidade da benjarninConstant.

• A primeira reunião da

comissão provisória do

Conseg (Conselho
Comunitário de

Segurança) foi realizada
no dia 12 de março em

audiência pública.

• O próximo encontro está

marcado para o dia 15 de

junho, às 19 horas, no'
Clube de Idosos de

Schroeder, quando deverá
ser eleita a primeira
diretoria do Conselho.

diretamente no aumento da
violência. O presidente destaca

que uma das maneiras de
combater o crime é fazer com

que a população seja mais

participativa nas questões da

segurança pública. Com o

�uxílio da polícia, que tomará

conhecimento de todas as ações
do Conseg, o Conselho pretende
realizar reuniões � palestras nas
entidades e escolas dos bairros

para conscientizar a população;
Uma das medidas já

existentes em Schroeder e que

j unck e s pretende dar
continuidade é o projeto
denominado "Caixinhas de
Denúncias". Através de pontos
instalados em estabelecimentos

comerciais, a população deixa

sugestões e denúncias para o

Conseg e. para a polícia, 'sem a

necessidade de ídentifícação,
explica o presidente.

Frasson, muitos adotaram o

cultivo sem de fato ter conheci
mento sobre c'omo fazê-lo
corretamente.

O presidente explica que
serão realizadas, entre outras

atividades, palestras com pesqui-

sadores da Epagri e dias de campo,
com visita às indústrias. "Assim os

produtores vão conhecer o pro
cesso de industrialização e saber
como entregar o pro.d u to",
esclarece.

Também são metas do Núcleo
o embelezamento dos canteiros
do município com a palmeira
real; disponibilização de linhas de
crédito aos produtores; criação

,

de pólo tecnológico para melho
ramento genético das sementes,
além de associar os produtores a

Abrapalmer (Associação Brasi
leira da Palmeira Real), órgão res
ponsável" pela certificação da
cadeia produtiva da palmeira real.

Frasson explica que o principal
objetivo do núcleo é trabalhar a

organização dos produtores, "pois
é através dela que vamos

conseguir atingir todas as metas",
declara.

De acordo com o presidente, o
cultivo da palmeira real tem gerado
um incremento de 10% ao ano e a

.

criação do Núcleo vai estimular
ainda mais o plantio. "Hoje tem

gente deixando de produzir arroz
irrigado para, cultivar a palmeira
real", destaca. Estima-se que
Guaramirim tenha cerca de 300

produtores e trêsmilhões de plantas.

Secretaria de Saúde InICIa

Campanha contra poliomielite
CORUP;\ - Agentes comu

nitárias de saúde estiveram reunidas
na semana passada com a secretária

de Saúde e Bem-Estar de Corupá,
Evelía Ahtelene Sell, para fazer

balanço mensal das atividades do
PSF (Programa Saúde da Família)
e discutir sobre a primeira etapa da
CampanhaNacional de Vacinação
contra Poliomielite emCorupá, a ser
realizada em todo o território

brasileiro no dia 5 de junho.
As vacinas começaram a ser

aplicadas em pontos estratégicos do
município na última segunda-feira
são destinadas a crianças de zero a

cinco' anos. Já no dia 5; haverá
vacinação das 8 às 17 horas no posto
de saúde do centro, no posto daVila

Isabel, no posto da BR-280 e

também na praçaArturMüller.
Evelía lembra que, através do

trabalho de busca ativa realizado

pelas agentes comunitárias nas

residências, a Secretaria consegue
detectar quais crianças não estão

sendo vacinadas e esclareceraos pais
a importância da vacinação.

,

A secretária explica que
durante toda a Campanha, que
prossegue até o dia 11 de, junho,
outras vaoinas em atraso também
serão aplicadas, atualizando a

carteirinha de vacinação das.

çrianças, que 'deverá ser

apresentada no ato da vacina.
Todas as Crianças devem ser

vacinadas, mesmo as que
estiverem com tosse, gripe, ou
diarréia.

Evelía lembra que trabalho das agentes é essencial
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Artista mostra "Fendas" em exposição
"

A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) realiza em

parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio) a exposição
"Fendas'; da artista plástica Meg Tomio Roussenq. A mostra foi

lnauqurada na noite de ontem, prosseguindo até o dia 25 de
junho no hall da Biblioteca Padre Elemar Scheid. A exposição
"Fendas" é a materialização da reflexão de situações vivenciadas
desde a infância pela artista, natural de Rio de Sul (SC). "As
obras foram feitas com base em tudo que me marcou,

independente se foi bom ou ruim'; explica. Através do acervo,

Meg também mostra problemas sociais que s'ão comuns a todos.

Entre eles, temas como a violência e morte, com exemplos de

explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. A
exposição "Fendas" pode ser visitada das 8h às 22h. Grupos

, escolares devem fazer o agendamento para visitação corri
monitoria, através do telefone (47) 371-9177, ramal 204.

II>-ATRAÇÃO
Felipe Dylon faz show em Jaraguá do Sul
Considerado uma das revelações da música pop brasileira na

atualidade, Felipe Dylan se apresenta pela primeira vez em

Jaraguá do Sul. O jovem cantor faz um shaw no dia 5 de junho,
no Big Bowlling, no Shoppinq Breithaupt, às 20 horas.

Realização da CMC Eventos, o shaw tem apoio da Mineral, Delta
Celulares Claro, Studio FM,Impressul, Paquetá e Cristal Turismo.
Vendas de ingressos na Delta Celulares Claro do Shopping
Center Breithaupt e Mega Store Marisol - R$ 30,00 e R$ 15,,00
(preço promocional para os primeiros mil ingressos e para
estudantes). Mais informações pelo telefone (47) 372-1177.

HESTA JUNINA

Anna Tõw�Nagel promove festa noÁguaVerde
A A.P.P da Escola Municipal de Ensino Fundamental Anna Tôwe
Nagel promove grandiosa festa junina no dia 5 de junho na

sede da escola, na rua Marcos Emílio Verbinenn, 320, bairro
Água Verde, próximo à Paróquia São Judas Tadeu. A abertura
das festividades está prevista para as 16hs, com apresentaçãO
de dança da quadrilha, desfile de rei e rainha, garota Anna

Nagel, discoteca infantil e, adulta e diversas apresentações
artísticas. O bingo acontece às l Bhs, Shaw com Viola e Gaitaço,
seguido de um grandioso baile animado pelo Musical Melodia
com entrada franca. A escola oferece um completo serviço de
bar e cozinha( com churrasco de file duplo), jogos e diversão
como pescariá e jogos de lata. '

II>-CONCURSO

Em breve concurso para Polícia Federal'
A Polícia Federal está escolhendo a instituição organizadora
do concurso que pretende preencher 3.684 vagas na área

policial. O edital está previsto para ser divulgado no dia 30 dê

junho. As ofertas estão distribuídas entre os cargos de agente
de polícia, escrivão, perito criminal e delegado. Para concorrer
a uma das vagas de agente policial e escrivão é necessário
nível superior completo. A remuneração inicial para ambos é
de R$R$4.199. Já para delegado é exigido formação no curso

de Direito. Os interessados no cargo de perito criminal têm
uma ótima chance, pois a carreira é dividida em diversas áreas

que exigem formação superior. os vencimentos chegam a

R$7.788, respectivamente. Mais informações acesse

www.cliqueconcurso.com.br.
'

II>-SESC

Palco Giratório em Jaraguá do Sul
o SescIôerviço Social do Comércio) apresenta mais uma edição
do Palco Giratório - Circuito Nacional SESC de Artes Cênicas -

com lami Rebouças, em Ambigüidades. A apresentação acontece
dia 8 de junho (terça-feira)" às 20 horas no pequeno teatro do'
Centro Cultural de Jaraguá do Sul. O espetáculo comemora os

20 anos de carreira de lami Rebouças, atriz do primeiro escalão
do teatro baiano. A atriz participou de recentes sucessos do
cinema nacional entre eles: Eu, Tu, Eles, de Andrucha Waddigton .

e, Central do Brasil, de Walter Salles. lami foi eleita a melhor
atriz de 2000, pelo júri do prêmio Copene, da Bahia. Um

espetáculo de emoção, diversão e reflexão. Uma prova de que
.espetáculos de primeira linha também acontecem fora do eixo
Rio-São Paulo. Os ingressos estão a venda por R$ 5,00 ou R$
2,50 (com carteira do Sesc, estudantes e maiores de 60 anos)
no SESC. Ingressos limitados. Informações no 371-9177, ramal
204.

II>-PALESTRA

Uma noite só para casais
A MK3 realiza no dia 11 de junho, na Estância Ribeirão ,Grande,
a partir das 20 horas palestra motivacional e jantar dançante.
Na pauta os assuntos: o tempo e o casal; casais que competem
e casais que se completam; a culpa é dela ou minha?; filhos,
herança da total relação; a falta de diálogo, como solucionar;
como encantar seu relacionamentO; não sei porque, mas

sempre brigamos; o amor, você sabe percebe-lo? O
investimento é de RS 60,00 por casal, que inclui a palestra e o

'jantar. Reservas podem ser feitas no 276'-1529, com Vivian ou

l.udrnila.
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DRAMA
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Amor e solidariedade para
enfrentar os desafios da vida

POR CELlCE GIRARDI

�Família de Letícia,
que sofreu acidente,
tenta sanar dívida
com o Hospital

JARAGUÁ 00 SUL - Os pais da
adolescente Letícia Pauli, 15 anos,

-

iniciaram 2004 vivendo umdrama
familiar.No dia 3 de janeiro, Letícia,
? namorado e a irmã sofreram um

grave acidente automobilístico, onde
a adolescente sofreu traumatismo

mesa-encefálico e contusão

hemorrágica e ficou por 25,dias na
Ufl,APossibilidadedesobrevivência
era de 2%,mas aos poucos amenina
foi respondendo aos estímulos.Hoje
elaestána casa dos pais, naVila Lenzi,
não se alimentamais por sonda, nem
usa talas paramanter seusmembros
retos. Diariamente a prima, que é

fisioterapeuta, a visita para fazer os
exercícios. Recebemuito carinho dos

pais e amigos e aos poucos vem

apresentando melhoras, como
tentativas de movimentação dos

, braços e pemas, até então atrofiados.
Em função do afundamento
craniano que afetá a coordenação
motora, ela não fala, não demonstra
qualquer tipo de emoção ou

sensação. A casa da família foi

adaptada para a nova situação.
Rampas foram colocadas para
deslocarLetíciapara os passeios diários
em sua cadeira de rodas.Aavó, Darci
Eggert, se desdobra em cuidados com'
a neta."Desde o dia do acidente
tenho estado com ela e acompanho,
cuido e converso", explica a

, aposentada.
A família, que dispõe de um

Letícia com a mãe e a avó que revezam nos cuidados

comércio de conserto de

eletrodomésticos, está tentando

pagar a dívida com o hospital. Os
custos giravam em torno de R$ 106

mil, partejá foi quitada, mas ainda
Mumdébito rle R$ 64mil. "Estamos
aguardando uma vaga no hospital
Sarah Kubitcheck para que Letícia

possa fazer exames que irão

diagnosticar qual a profundidade da
lesão e o que podemos fazer em
termos de tratamento' de

reabilitação", conta amãe, Solange
de Souza. O hospital de Brasília é

referência em reabilitação, mas a fila
para o atendimento pelo SUS é

grande. Solange e Letícia esperam
ser chamadas 'a qualquer mo
mento, onde passarão quatro
semanas realizando exames mais

profundos.

A preocupação está em sanar a dívida."Sempre procuramos
pagar nossas contas em dia, então ter uma dívida dessa e tão
alta nos preocupa. Essa tem sido nossa prioridade porque agora
nossos qastos.corn remédios já não são tão altos. Chegamos
a gastar R$ 2 mil com medicamentos no início do tratamento;
declara Solange. Por isso a família realizou um baile

.

beneficente na última sexta-feira para angariar recursos.Além
do baile uma rifa foi colocada à disposição da comunidade, ao
preço de RS 1,00, na tentativa de conseguir algum dinheiro

que servirá para o pagamento do hospital."Adquirimos com
algumas empresas autorizadas na qual trabalhamos
eletrodomésticos e até uma bicicleta, portanto o dinheiro será
revertido inteiramente para o pagamento do hospitaltexpllca
a comerciante. A rifa irá a sorteio dia 17 de julho.Quem desejar
ajudarde alguma forma, pode ligar para o telefone 371-7353.

Crianças menores de cinco devem tomar gotinhas contra paralisia infantil

redes municipal, estadual e

particular onde cerca demil crianças
já foram imunizadas. Segundo o

diretor de epidemiologia da
secretaria municipal de saúde, '

Sebastião Resende, independente
de participar da campanha do mês

de junho deve-se comparecer
novamente nomês de agosto para
a segunda etapa, onde ambas

garantirão a imunidade.
De acordo com a responsável

pelo setor de epidemiologia,
Marinês Osteto, a procura pela

Campanha de vacinação contra Poliomelite se�e até dia 11

}ARAGUÁ DO SUL - A primeira
etapa da campanha de vacinação
contra poliornelite ou paralisia
infantil, deste ano começou na

segunda-feira em 13 unidades de
saúde de Jaraguá do Sul e nas

unidades de educação infantil das

vacinação nos postos de saúde está
ocorrendo dentro do esperado.�'O
movimento não é intenso porque
ainda muitos pais acham que a

vacinação ocorre somente no

sábado, mas a campanha se estende
até dia 11 de junho", explica
destacando que as unidades de
saúde não fecham aomeio-dia.

Ameta é imunizar 1816 crianças
menores de um ano e 7905 crianças
de um a quatro anos, totalizando
9721 criançasmenores de cinco anos
ernjaraguá do Sul. Resende destaca
que a intenção é imunizar 100% das
crianças e continuar'mantendo a ii
doençaerradicada do Brasil, o que
já ocorre há mais de 10 anos. E
chama a atenção dos pais para que
tragam a carteirinha vacinal que
poderá ser completada no caso de
faltar alguma vacina. As gotinhas
não têm contra-indicações e não

apresentam reações. No sábado, dia:
5 de junho, todas as, 13 unidades de
saúde estarão atendendo, além dos

postos de saúde da Vila Lenzi,
Amizade, Ana Paula, Pama e

barreiras no posto Mime 3, Posto
Marcolla, Míllenium, no Shopping
Breithaupt, supermercadoAngeloni
e mercado Rio da Luz, das 8 horas
até às 17 horas. �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�BASQUETE FEMININO

Ajab vence Brusque por apenas um ponto'
A Equipe AJAB/FME Infanto Feminino venceu um difícil jogo
contra o Bandeirante/Brusque na noite de sexta-feira. Jogando
em casa, as jaraquaense lutaram muito para superar as adversárias'

por apenas um ponto, 56 a 55 (20 a 23), e agora somam três

vitórias em três jogos pelo Campeonato Catarinense. A equipe
brusquense desde início mostrou sua intenção complicar o jogo
para o quinteto jaraguaense, fechando o segundo quarto na

frente do marcador. O próximo jogo da equipe jaraguaense está

marcado pará o dia � 2 de junho, 14 horas, quando enfrentará o

Bonja/Joinville no GinásioArthur Muller, Quem vencer fecha o

primeiro turno do campeonato na liderança.

�BASQUETE MASCULINO

Ajab perde a invencibilidade em Brusque
A Equipe AJAB/FME Infanto Masculino perdeu sua

invencibilidade no Campeonato Catarinense ao ser derrotada
na noite de sexta-feira, pelo Bandeirante/Brusque. O jogo,
realizado em Brusque, teve amplo domínio da equipe da casa,

com pequena reação jaraguaense no terceiro quarto e o placar
final apontando 56 a 49 para o Bandeirante. O próximo jogo da

equipe jaraguaense está marcado para o dia 11 de junho, 19
horas, quando enfrentará a Adeblu/Blumenau no Ginásio Arthur
Muller. O final de semana também não foi bom para a Equipe
AJAB/FME Juvenil Masculino, que perdeu na tarde de sábado

para o Bonja/Joinville, jogando na casa do adversário. A equipe
ainda não venceu no Catarinense.

�PUNIÇÃO .

Corinthians perde omando de uma partida
o Corinthians perdeu o mando de campo de um jogo -

cumprirá a pena no dia 20, contra o Flamengo - e foi multado
em RS 50 mil pelas invasões em campo por parte de seus

torcedores no jogo contra o Atlético Paranaense, no

Pacaembu. C) Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou
também Fabinho, Renato e Fábio Costa pelas reclamações
contra o árbitro da partida contra o Vitória, em Salvador, pela
Copa do Brasil. O volante foi absolvido, enquanto o meia

lateral-e o goleiro foram suspensos por 2 jogos. Entretanto, o
tribunal transformou a pena emmulta de 300 reais em cestas

básicas. O ex-técnico Oswaldo de Oliveira foi suspenso por
30 dias.

TRADiÇÃO GAÚCHA POR VANESSA RAQUEL

ESPORTE/TRADlçAO
VERBAS

Prefeito repassa R$ 1 05 mil

para entidades esportivas
POR JULlMAR PIVATTO

�Além dessas

modalidades, outras
devem receber as

verbas em breve

}ARAGUÁ DO SUL - o prefeito
municipal de Jaraguá do Sul, Irineu
Pasold, e o secretário de Cultura,
Esporte e Lazer, Ivo dos Anjos,
estiveram 'reunidos com

representantes das modalidades de

Voleibol, Tênis deMesa, Handebol e
Natação para a assinatura do repasse
de verbas no gabinete do prefeito, na
tarde de ontem.

Pasold disse que o repasse de
verbasvem trazereviabilizarosprojetos
que cadamodalidade desenvolve no

município, além de dar sustentação
às equipes e atletas que representam
omunicípio em competições.

O secretário Ivo dos Anjos
explicou que é o terceiro ano que os

repasses vêm accntecendo, porque
antes os representantes iam

diretamente naFundaçãoMunicipal
de Esporte para busd�rem as verbas

para competições. "Cada entidade
nos passa um orçamento, que são

estudados e chegamos então aos

valores que hoje estão sendo

Dirigentes esportivos se reuniram com o prefeito municipal na tarde de ontem
ALEXANDRE BOGO

repassados", diz o secretário.
O tênis demesa tem cercade 600

praticantes nomunicípio, e receberá
o repasse deR$ 9milemoito parcelas.
O voleibol, que atende cerca de 1500
crianças em todo o município,
receberáR$ 32mil emoito parcelas.
Já para aAssociação Desportiva de

, HandebolJaraguaense foi repassado

o valor de R$ 29mil, distribuídos em
seis parcelas mensais. São 800

crianças que praticam o esporte em

todo município. E a Ajinc
(Associação Jaragu aense de
Incentivadores da Natação
Competitiva), que atende 'cerca de
90 atletas, recebeu o repasse de R$
35mil em seis parcelas.

Nesta semana, serão decididos
os repasses para as outras

modalidades. De acordo com o

prefeito, a secretaria de Cultura,
Esporte e Lazer recebe cerca de R$
3,2 milhões por ano, que são,
investidos, além das modalidades

esportivas, nos eventos culturais,
shows e'de cultura étnica.

www.ctglj.com.brctglj@netuno.com.br
vanessactg@ig.com.br
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ASA CAMPEIRAl

DEMARCHI

Jean e Nara

Os patrões Ninho e Giovani

CARNES
ATACADO E VAREJO Carnes especiais:

MARRECO, JAVALI,
COELHO
E OVELHA

, E-maii: demarchicarnes@netuno.com.br

FONE: (47) 371-4547 FAX: (47) 275-0�24
JARAGUÁ DO SUL - SC

E-mail

i casacampeira@terra.com.br ,

, www.casa..!:!:..ira.com.br .!
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PROMOCÃO A ÃO SOCIAL

B' r-if;'!l,olObas e �).:&,J.t
Bicos lujelores "'�f

DireçãoHidráulica
ANTEC.: R$10,OO - NO BAILE: R$12,OO
ING ANT.· C4SA aAMPEIRA. SMURPS LANOHES
G4UCHITA, IYL4RCOLl,..A. DEMA8CHI C4RNES�

c:,..qSA e.STANCIA GAUCHA

li 310-2515 - 310-2562
--------------------

Av. Preto Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul· se
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Indústria e comércio de madeiras

Terra '& Pam�a
CURSO DE
DANÇAS
GAUCHESCAS
Aos scusaaos Adulto
��
_(Õl_ )NícIO........
�. 1,9 de JUlílh""ó
-'-�"- -

• INFANTIL - '14:00hs
• MS/CO - '1ó;DDhs
• AVANÇADO - 1B:30hs 312-0280
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ESPORTES
MALWEE

CORREIO DO POVO

Jogo pelo estadual serve corno
preparação para a Liga Nacional
POR JULlMAR PIVATTO

... Malwee pega
Unoesc hoje às 19
horas no Wolfgang
Weege

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
conhêcer seus adversários na

segunda fase da Liga Nacional, a
Malwee tem suas atenções voltadas
hoje para a Divisão Especial do
Estadual, onde joga, às 19 horas,
contra a Unoesc/São Miguel do
Oeste, no Wolfgang Weege. A
equipe do oeste do estado está em

décimo lugar na tabela, enquanto
que o time jaraguaense está em

quarto na competição.
A equipe chegou na tarde de

ontem a Jaraguá do Sul, e treina
hoje demanhã e à tarde visando o

jogo da noite e também a segunda
fase da Liga Nacional. Para o

supervisor técnico Kléber Rangel,
o jogo pode servir de prepáraçâo
para o jogo de sábado, em Belo
Horizonte, contra o Minas.
"Estamos cuidando para que não

tenhamos problemas físicos com

jogadores para a Liga. Ainda não
decidimos se jogaremos com força
total ou se iremos colocar alguns

Equipe da Unoesc define estratégias para jogo de hoje no Wolfgang Weege
.

jogadores dos juniores", explica o

supervisor.
-,

No início da noite de ontem, a

equipe da Unoesc esteve

treinandona quadra doWolfgang
Weege para o jogo de hoje. O
técnico da equipe, SérgioAntunes,
diz que a equipe irá procurar um
bom resultado, procurando impor '

o ritmo de jogo. "Nossa posição na

tabela não é das mais confortáveis
e esse jogo é demuita importância
para a recuperação da equipe.
Sabemos que o jogo será difícil,
pela tradição da Malwee no futsal,
mas independente disso,
procuraremos os pontos que

precisamos", diz.
Depois desse jogo pelo

estadual, a Malwee treina na

quinta-feira e viaja na sexta para
Belo Horizonte, onde enfrenta, no
sábado' às 11 horas da manhã, o
Minas. Depois, no dia 12 enfrenta,
em Erechim, o <:Atlântico. De
acordo com Kléber Rangel, 15

pontos podem classificar a Malwee
para as semi-tlttais. Após esses dois

jogos fora, Q rime tem quatro jogos
consecutivos em casa.

Equipe daAjinc conquista quinto lugar no Sul-Brasileiro
}ARAGUÁ DO SUL - Com a

participação de 43 clubes e 670
nadadores, encerrou no domingo
em Florianópolis, na piscina da
UFSC, o Campeonato Sulbra
sileiro Infanto-Juvenil de natação.
Contando com a participação de
atletas federados na faixa etária dos
13 a 16 anos dos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e Mato Grosso do Sul, a
competição teve com grande
campeã geral a equipe do Grêmio
Náutico União de Porto Alegre
sendo a vice-colccada a equipe da
ADBLU de Blumenau.

A equipe da Ajinc/Urbano/
FME saiu da competição com o

quinto lugar geral. Foram quatro
medalhas de ouro, quatro de prata
e seis de bronze, ficando assim em

cada categoria: infantil feminina

(14°), infantil masculina W),
juvenil masculina (l2º) e juvenil
feminina (3º). No geral a equipe
ficou entre as cinco melhores

equipes do sul do Brasil dentre as

43 equipes que participaram.
As medalhas de ouro foram

conquistas porOtávio de Azevedo
(200mmedley infantil I ), Mayara
Martins (100in costas infanti12),
JanDoubrawa (100m peito infantil
2) e Bárbara Hermann (100m livre

juvenil 1). Esta última também

ganhou prata nos 200m e SOm livre
e bronze nos 400m livre.

Outros medalhistas foram
Luana Martins (juvenil 2) com

bronze nos SOm e 100m livre;
Adriana Lesmann (infantil 1)
bronze nos 100m peito; Willian

,
Maul (infantíl Z) bronze nos 100m
costas.

Ronaldo Fructuzo é o técnico
da natação jaraguaense

A equipe dexadrez da Fundação Municipal
de Esportes obteve ótimos resultados na
terceira etapa do Circuito Big, realizada no

último domingo (29/05), em Blumenaú,
onde competiram cerca de 300 jogadores,
divididos em duas categorias. Competindo
com 21 atletas, sob a coordenação do
-técnico Renan Costa, o grupo [araquaense
teve o enxadrista Carlos Kanzler como

destaque na categoria "A'; onde foi campeão
no sub-18 e ficou com o terceiro lugar geral,
mesma colocação de José Bernardino na

categoria "B'; em que-conquistou o primeiro
lugar no sub-14.

'

Após a derrota do último domingo contra o Carlos

Renaux, em Brusque, o Moleque Travesso joga
hoje, às lSh30, no estádio João Marcatto contra a

equipe do Fraiburqo, quinta colocada na com

petição com nove pontos. O jogo deveria ser rea

lizado na semana passada" mas como o gramado
não apresentava condições de jogo. O Juventus,
que não poderá contar com o lateral Rafael,
expulso na partida de domingo em Brusque,
precisa mais do que nunca da vitória para se manter

entre os líderes da competição. Com seis pontos,
o time jaraguaense está em nono lugar na tabela.
A equipe do Brusque lidera a competição com 13

pontos ..O jogo será apitado porRonildo Amauri Lopes.

·0 revezamento juvenil
feminino ganhou uma

prata nos 4 x SOm livre e

um bronze nos 4 x SOm

quatro estilos.

• No revezamento 4 x SOm

livre do infantil masculino,
a Ajinc ficou com a

medalha de prata.
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Torneio de Voleibol de Jaraguá
do Sul tem 17 equipes inscritas

}ARAGUÁ DO SUL - A

Fundação Municipal de Esportes
recebeu a inscrição de 17 equipes
para o Campeonato Aberto de
Voleibol de2004, onde dez times

brigarão pelo título feminino e

sete participarão no naipe
. masculino, envolvendo um total
de 220 atletas. Agendado para

começar no próximo sábado, -S, o
evento reunirá as seguintes
equipes femininas: na chave ''1\',
Cize ski Automóveis, Avaí/
Guaramirim, ADV /Fenab,
Amivôlei/Ceij e Master Jaraguá/
Elásticos Eing ''1\'; no grupo "B",
CMEMassaranduba, EmefAnna
Tõwe Nagel, Corupá, Master
Jaraguá/Elásticos Eing "B" e

Instituto Educacional Jangada. Já
a competição masculina terá os

times ADV /Marisol!FME,

Demolidores, Condor/Flvíl) e

Amivôlei/Ceij em uma das
chaves, enquanto que a outra

contará com CME Schroeder,
The Mocas and the Shepas - O
Retorno e Instituto Educacional

Jangada.
No masculino, classificam-se

os dois primeiros, que fazem o

cruzamento olímpico nas semi

finais e os vencedores disputam
a final. No feminino, elas
sificam-se as duas primeiras de
cada chave, onde formas mais

duas chaves de três equipes cada
e as duas primeiras dessa chave

- fazem as semi-finais.' A
coordenadora de esporte da
FME, Cleide Mosca, diz que o

número de inscritos foi o

esperado e que espera repetir o
mesmo sucesso do último ano.

ARQUIVO/aSAR JUNKES

Brasil terá cautela contra a

Argentinano jogo .de hoje
conquistar seis pontos contra os

argentinos e os chilenos, adversários
de domingo, emSantiago.

Cleide Mosca
diz que o

número de

equipes
inscritas foi o

esperado' pela
FME

BEW HORIZONTE - A seleção
brasileira enfrenta a Argentina
ainda sob o impacto do corte de
Ronaldinho Gaúcho. A

preocupação da comissão técnica e

dos jogadores é por novas lesões no
confrontomais importante da sexta
rodada das Eliminatórias da Copa,
hoje, 21h4S, em Belo Horizonte.
Nenhum jogador do Brasil vai jogar
semmedo de estourar osmúsculos.
CarlosAlberto Parreira está ansioso.
Teme perder peças importantes que
possam acabar com seu projeto de

tAD�2LETIM DO ESP���u� I
Equipe deJaraguá do Equipetem dois jogos
Sul traz ótimos resultados importantes em casa
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