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Nilson Bylaardt diz q�e PMDB
busca firmar aliança corn PT'
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Presidente do Círculo Italiano
convida para festa hoje
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EXEMPLO

.•
CÉSAR JUNKES

Diretor da Reciclar Consultoria explicou aos alunos da Escola Aluísio Carvalho de Oliveira o funcionamento do sistema de com postagem

Corupá quer ser modelo em

ações ambientais
f}1 Alunos da Escola Municipal Aluísio Carvalho de Oliveira

conheceram esta semana o sistema de compostagem, que
transforma o lixo orgânico em adubo. O método, utilizado
pela primeira vez no norte do. Estado, será implantado em

toda, rede' de ensino de Corupá. A implantação do sistema

.

nas escola? faz parte do Programa Municipal de Preservação
Ambiental, uma parceria entre. a Prefeitura de Corupá e

empresa Lunelli. Lançamento do programa foi realizado na

noite de quarta-feira, na Aciac (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Corupá). - PÁGINA 5

TURISMO

Dez imagens de Jaraguá do Sul
a disposição dos interessados

Desde o final de maio a Prefeitura de [araguá do Sul está

disponibilizando os novos cartões-postais do município.
São' 10 imagens.

• PAGINA4

RECORDES

Atletismo jaraguaense traz
bons resultados do Estadual

• PAGINA 7

CULTURA

Scar investe na realização de
mostras específicas de arte

CÉSAR JUNKES

"Campo Aberto:

Ação,
Documento, ;,-

.

Obra", Exposição
na Scar que

revela a fotografia
como ferramenta

para 15 artistas

plásticos
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Avanço cultural em JS
Quem conheceu Jaraguá

do Sul há 10 anos certa

mente ficaria espantado com

o crescimento da cidade no

que se refere à produção
artística e cultural. Atual
mente, pode-se dizer com

toda a segurança, que

Jaraguá do Sul não é mais

conhecida apenas como pólo

1
)

trabalho de sua diretoria, que
não mede esforços para
oferecer ao cidadão jara
guaense um mosaico de
conhecimentos relacionados à

arte, produção artística e

difusão da produção local. :

A atuação da Scar vem já
há algum 'tempo modificando
os hábitos dos jaraguaenses.

� Através da oferta de inúmeras

possibilidades de lazer, cultura e

entretenimento a instituição tem dado

espaço para artistas e público

industrial, mas 'como uma

cidade que se preocupa com

o desenv�lvimento e difusão
de sua produção artística. A
mostra de obras de arte feitas
a partir da utilização da

fotografia é mais uma prova
de que a Scar encontrou o

seu rumo e agora dá mais um

passo na. construção de um

projeto que tem por base o

FRASES

Através da oferta de inúmeras

possibilidades de lazer, cultura
e entretenimento, oferecidas
às pessoas de todas as idades,
a instituição tem dado espaço

para artistas e público. Além
da mostra inaugurada ontem,
a Scar também inova na

implantação de projetos como
"Quinta Cultural", que
acontece desde a semana

passada, sempre oferecendo
uma atração diferente.O que
se percebe é que a, Scar está

disposta a ultrapassar os

limites regionais e pode, com
toda a certeza, ter seu trabalho
reconhecido não apenas no

Vale do Itapocu, mas em todo
o Estado de Santa Catarina.
Vale lembrar que a Scar vem
de urna trajetória que

começou há muitos anos,

quando o pessoal se reunia em
torno de um piano e tentava

manter vivo o hábito de ouvir
e fazer música de boa

qualidade.
Na última década, as

novas gerações resgataram a

cultura local com a

reforrnulação da Scar, que
conta com a aprovação' e o

apoio de todos os segmentos
produtivos de Jaraguá do Sul.
Outro' bom exemplo do
trabalho da Scar é a

comemoração de aniversário

de 30 anos de seu Coral, neste
sábado.

NOTAS
�Planejamento
O Núcleo de Metalmecânica da Acijs
oferece, de 14 a 17 de junho, para
associados e não associados, curso
sobre planejamento estratégico.
Com 12 horas de duração, o

seminário é voltado a empresários,
gerentes, supervisores, líderes de
áreas lndustriais, de prestadoras de

serviços ou setor de planejamento
estratégico das empresas. Esse
evento acontece no período
noturno, no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. O palestrante será
Jéferson LuizTararan.O investimento

para quem é associado ao Núcleo
de Metalmecânica é de R$ 60,00.

�Transporte Marítimo
o Governo do Estado pretende
[mplantaruma linha de aerobarcos
entre São Francisco do Sul e Joinville
eoutra com ferryboats entre Criciúma
e Florianópolis. Ainda este mês o'
secretário de Infra-estrutura Edson
Bez deverá ir à Rússia para fazer
contatos visando a compra de dois
aerobarcos. Caso o setor privado não

demonstrar interesse pela operação,
o, Departamento de Transportes e

Terminais fará a aquisição dos barcos
e irá operá-los çomo serviço público.
O Estado espera dar oportunidade aos
empresários interessados na

concessão de linhas.

UÉ uma das raras instituições não governamentais a se aventurar no desenvoJvimento e

difusão das artes':
'

.Monika Hufenüssler Conrads, presidente da Scar

MUI)çl.o I Pessoas & I:atos
;� �
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Soldados daONU abrem fogo'
contramanifestantes;doismortos
Tropas de manuténção de paz sob comando
da Organização, das Nações Unidas (ON,:U)
abriram fogo contra manifestantes em Kinshasa
ontemmatando pelornenos duas pessoas�'�
captu�à,,ª,e urna cidade do leste da República
Demo,âátkà'":do Congo (RDC, ex-Zair,e) por
coma�él�nie� renegados desencadeou"os mais
violentos protestos no país desde o fim da

guerra do Congo, travada entre 1998 e 2002,
Os comandantes no leste do país concordaram'
em encerrar até amanhã a tomada de Bukavu,
capturada ontem, aumentando as esperanças
de que será possível contornar o maior desafio
já imposto ao frágil governo pós-querra do

,
terceiro maior país africano,
"Nós devemos sair para mostrar ao governo de

transição que não somos contra ele'; prometeu
o general l.aurent Nkunda, um dos dois

comandantes que romperam com as forças
governamentais .pós-querra e tomaram

Bukavu na quarta-feira. O presidente do

Congo, Joseph Kabila, acusou Ruan'da pela
queda de Bukavu, um estratégico pólo
comercial na fronteira entre os dois países. O
governo ruandês nega a .acusação, Ruanda
foi o principal adversário estrangeiro do

Congo na guerra encerrada em 2002.'

Entretanto, a tomada de Bukavu levou
dezenas de milhares de pessoas às ruas para
protestar contra o governo de Kabila.

Instalações da ON'U foram atacadas,
provocando a reação dos soldados.(AE)

.. �., ,

o CORREIO DOPOVO .

Diretora/Presidente: YvonneAlice Schmõckel
Diretor editorial/administrativo: Francisco Alves

� JAPÃO

Menina de 11 anosadmite que
premeditou assassinato decolega
Uma menina de 11 anos admitiu ontem que
passou dias planejando o assassinato de uma

colega de classe depois de receber pela
internet uma mensaqerrr supostamente
ofensiva enviada pela garota, disseram seus

advogados de defesa. Os advogados
indicados pela corte vinham interrogando a

estudante em um centro de detenção juvenil,
desde terça-feira, quando ela teria induzido
Satomi Mitarai, de 12 anos, até uma sala de
aula vazia na hora do lanche e cortado o

pescoço e os braços da menina com um

estilete, deixando-a sangrar ate a morte.(AE)

� ARÁBIA SAUDITA

AI-Qaeda assume autoria de'
ataque contra americanos
Uma declaração publicada na internet reivindica
em nome da rede extremista Al-Oaeda a

responsabilidade por um ataque contra dois
militares americanosem Riad, na Arábia Saudita.
A declaração, com data de terça-feira; é assinada
pela "rede'AI-Qaeda na Península Arábica':

Segundo o texto, o qrupo'assume a autoria de
um ataque contra os dois americanos em um

.cornolexo militar na capital saudita. A

Embaixada dos Estados Unidos em Riad
informou ontem que homens armadosabriram
fogo contra dois militares americanos(AE) ,

� BRASIL

'Fraude na Previdênda aumenta
em ano eleitoral, diz secretário
o secretário-executivo da Previdência Social,
Floriano Martins, afirmou ontem que a fraude
no setor aumenta em anos eleitorais. Segundo
Martins, isso acontece por causa do aliciamento
de servidores do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) por agentes políticos.
"Infelizmente, a maioria das fraudes conta com

a participação de servldoreslobservou.Sequndo
dados da Previdência Spcial, em todo o ano

passado, foram presas 97 pessoas nas operações
especiais, a cargo das Forças-Tarefas de
Combate à Fraude e à Sonegação. Só nos

primeiros cinco meses deste ano, 93

fraudàdores foram presos em flagrante. Os
fiscais do INSS identificaram 3.572 benefícios

I irregulares, no valor de R$ 49,8 milhões. Os
pagamentos foram suspensos,
A fraude na concessão e .paqamento de
benefícios irregulares é a mais comum na

Previdência Social. Na maior parte das vezes

que as irregularidades são detectadas as,

quadrilhas contam com a participação de
servidores. ,São eles que violam o sistema de
informática do INSS para inserir dados falsos. Só

que este ano a Previdência enfrenta um novo

tipo de ação, que envolve servidores públicos
de outras esferas 'do governo, principalmente
das prefeituras. Martins explicou ainda que a

fraude vinha se dando ria hora da devolução do
dinheiro que teria sido retido a mais. "As

prefeituras alegavam que tinham uma diferença
a receberjaftrrnou.Aê)
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'Dia internacional do
meio ambiente

Alfredo Frasson*

Enquanto países discutem as soluções para oMeio Ambiente,
questionam o que cada cidadão pode colaborar com o tema? A

Logosofia, ciência que aproxima o homem da natureza e .de seu

Criador recorda, à luz do conhecimento, as leis que regem' os
.

processos naturais do universo, Os seres humanos, perfeitos na sua
concepção física e psicológica, também são responsáveis pelos erros
e problemas que' existem na humanidade e no mundo que os

cercam.

Emmuitos aspectos o homem tem evoluído, principalmente
científica e tecnologicamente, Através do oonhécímento foi

possível conquistarmuitos avanços, que nos trouxerammelhoria
. na qualidade de vida. Aexpectativa de vida aumentou, e vive-se
hoje com mais conforto devido à automação das indústrias e

mecanização na agricultura, fruto da tecnologia não dispendemos
mais tanto a força bruta para ,de.��mpenhar certas atividades

produtivas.
Mas, qual é o custo de toda essa evolução? Temos visto que

toda essa evolução trás no seu caudal o reflexo da destruição,
poluição da natureza e as desigualdades sociais, Tomando, como
exemplo, a agricultura :esta evoluiu tanto nos últimos tempos que
não há falta de alimento no mundo, mas todos sem dificuldades
têm acesso ao mesmo? Por que isto ocorre? O que está faltando

para que a humanidade tenha condições de viver uma realidade
que todos gostariam de desfrutar?

Estas e outras reflexões são temas de estudos da Fundação
Logosófica em Prol da Superação Humana. Os conhecimentos
que emanam desta ciência foram extraídos da observação da

própria natureza, como escreve o próprio autor - Carlos Bernardo

González Pecotche "E virá o dia em que os homens escutem a

palavra daNatureza e, compreendendo-a, sirvam-se sem usura

de todas suas riquezas, porque, repito, a Natureza contém a

Sabedoria de seu Criador; mas brinda-se por Inteiro à alma I

generosa e se oculta à alma egoísta". A natureza possui leis próprias
que regem os pro,cessos naturais e os mantêm no equilíbrio. O ser

humano que as desconhecem viola seus princípios, daí, os

desequilíbrios existentes, Leis como de Causa e Efeito, de

Correspondência, e de Equilíbrio quando são violadas trazem as

tragédias humanas e naturais. Quando o homem desmata as

florestas, desordena"damente, não respeitando as nascentes de

á_gua e poluindo os rios, em prol do desenvolvimento econômico,
não se dá conta que �stá condenando as gerações futuras a não

terem água de qualidade, diminuindo-lhe as condições de saúde
e prejudicando todo o aspecto social.

O meio ambiente é afetuoso com o ser humano e brinda a

todos com sua água potável, o alimento, proteção e oxigênio de

suasmatas naturais, mas reage à causa da degradação, ao descuido
da conservação cessando-nos a riqueza de sua fonte natural.

, Cada um pode ser um agente domeio ambiente. Cabe ao ser

humano buscar conhecimentos para que possa ter a consciência

de suas responsabilidades frente aomeio ambientee agir conforme
as leis que regem a natureza. Pode-se violá-la em benefício próprio,
mas o resultado disso para a humanidade pode ser catastrófico.

Alfredo Frasson é engenheiro agrônomo e estudante de
Logosofia de Jaraguá do Sul, E-mail: loqosofiajsê'uol.com.br
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GCl aprova a PEC que define

a quantidade de vereadores
I

BRASÍLIA - A CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça) do
Senado aprovou ontem, em votação
simbólica (sem contagemde votos),
a PEC (proposta de emenda

constitucional) que elimina 5.062
vereadores do país.O texto aprovado
é o mesmo que passou na Câmara
em dois turnos. Antes, o TSE

(TribunalSuperior Eleitoral) havia
determinado o corte de 8.528 dos
60.276 vereadores brasileiros. No

entanto,
.

a Câmara reduziu esse

número em 40%.
O relator da PEC na CC],

senador Jefferson Peres (PDT
AM), havia defendido em seu

parecer a proposta doTSE, mas a

comissão o rejeitou por 10 votos a

8, com uma abstenção.
Durante a audiência, Peres disse'
que não haveria prejuízopara o país
com um cortemaior no número de
vereadores. "Também sou

,

favorável a reduzir o número de
senadores em um terço. ACâmara
deveria ter, no máximo, 300

deputados .. Acho que' há

parlamentares demais sem proveito
nenhum para o 'país: Só não

apresento um projeto nesse sentido

porque seria perda de tempo",
afirmou. Amaioria dos senadores, -

entretanto, argumentou que a

mudança da proposta que veio da
Câmara obrigaria a uma nova

análise do projeto pelos deputados,
o que poderia atrasar o cronograma
eleitoral deste ano. De acordo com
a interpretação do TSE, o ideal
seria que a PEC fosse aprovada em
definitivo e promulgada pelo
Congresso até o próximo dia 10,
data de início das convenções
partidárias para definição dos
candidatos.Amatéria deverá agora
ser analisada no Senado em

plenário.

I I

AMesa Diretora da CâmaraMunicipal deJaraguá do Sul cancelou a

sessão ordinária de ontem em virtude do falecimento, na manhã de

ontem, do irmão do presidente do Legislativo, EugênioMorettiGarcia.
Antônio MorettiGarcia (foto), foi vítima de assalto à mão armada em
suamoradia, na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo. Antonio
era representante comercial da empresa Duas Rodas Industrial há
cerca de 20 anos. Ele deixa esposa e três filhos.

Edital de Convocação

De conformidade com o Art. 14 caput e inciso I, dos Estatutos
Sociais, pelo presente Edital ficam convocados todos os associados
da "Sociedade Beneficente Humanitas Jaraguaense", para a As
sembléia Geral Ordinária, que será realizada na Rua Francisco

vegini, s/nº, neste Municipio de Jaraguá do Sul (SC), no dia 24 de
junho de 2004, às 19:00 horas em primeira convocação e às 19:30
em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para
tratar da seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas da diretoria
2. Admissão de novos sócios
3. Outros assuntos de interesse geral da sociedade

p

[araguá do Sul (SC), 2 de junho de 2004

José Humberto de Souza
Presidente

MOSAICO

POLíTICA

� VERBA

Denit libera projeto
do túnel da Unerj
o Denit aprovou e liberou o projeto do
Túnel da Unerj (BR 280), obra que já está

em andamento. A informação oficial surgiu
na tarde de ontem. Após muitos contatos,
um assessor do gabinete do ex-deputado
Vicente Caropreso informou oficialmente

a aprovação do projeto e a liberação dos
recursos na ordem de R$ 264.000,00. Os
recursos estavam assegurados 'ainda
quando Caropreso era deputado. Ele
lamentou a demora na liberação, mas ficou
satisfeito com os resultados.

� ALIANÇA
PT rejeita coligações
com PSDB, PFL e PP
Sem coligações com o PSDB, PFL e PP. Este

foi o resultado unânime na votação do
diretório estadual do' PT, em relação à

política de alianças do partido, definido na

Conferência Estadual Eleitoral realizada nos

dias 28 e 29 de maio, em Florianópolis.
O presidente do PT estadual, Milton
Mendes, declarou que o partido já tem no

Estado 180 candidatos disputando como

cabeça de chapa, sendo, a maioria chapa
pura (120) e as demais com vices de

partidos coligados.

�CRESCIMENTO

Geração de emprego
bate recorde em abril
Pelo quarto mês consecutivo cresceu o número

de empregos com carteira assinada. Os dados

foram revelados esta semana pelo Ministério

do Trabalho. O índice acumulado no primeiro
quadrimestre de 2004 é recorde, segundo o

Cadastro Geral de Empregados e

Dese,mpregados (Caged) do Ministério do

Trabalho, que realiza a pesquisa desde 1992.

Foram gerados, nos quatro primeiros meses,
534 mil e 939 novos postos de trabalho. Esse

aumento de mais de meio milhão confirma a

tendência de dinamismo na economia interna. '

DEFINIDO

RosemeireVasel será lançada
co�o candidata a vice-prefeita
POR FABIANE RIBAS

..... Nome da
candidata=será

apresentado na

próxima serflana

}ARAGUÁ DO SUL ---:- Na
reunião do PTB da próxima
semana, terça-feira à noite, a

coordenadora geral Rosemeire
Vasel será apresentada oficial
mente como candidata a vice

prefeita, ao lado de Moacir
Bertoldi (PL), que concorre à

cabeça de chapa. Depois de
conversar com as, demais

lideranças dos partidos integran
tes do bloco (PPS, PDT, PL, PTB
e PSB), os líderes perceberam a

aceitação do nome da candidata
e pretendem homologá-la no dia
da convenção, marcado para o

próximo dia 27.
O trabalho de campanha do

bloco que lança Moacir Bertoldi
como candidato à majoritária é

pro.veniente de integração
existente há um ano. Desde

então, propostas têm, sido
avaliadas para a campanha
eleitoral2004. "Nós fizemos um
levantamento das principais
necessidades da comunidade e

vamos elaborar projetos que visem
a construção de um futuro
econômico e social; mas para

Rosemeire diz que precisam de apoio dos empresários e instituições

tanto, precisaremos de apoio da
classe empresarial local e de todas
as instituições que buscam o

desenvolvimento de Jaraguá do

Sul", avalia Rosemeire.
A principal estratégia do bloco,

conforme a candidata a vice

prefeita, é trabalhar com as

pessoas enquanto seres humanos
e qualquer partido que acreditar

na proposta e tiver interesse em

\ apoiar será aceito. "Meu nome

será homologado apenas na

convenção, mas independente de
outras coligações, a composição
atual não abre mão da chapa
majoritária. Outros partidos
podem vir como apoiadores
porque não devemos nos limitar a
pensar nas eleições deste ano,

temos de pensar nos próximos
quatro e oito anos. Nós podemos
beneficiar outras agremiações com
outras funções", enfatiza.

Com relação à chapa pro

porcional, se mantiver o número
de vereadores atual (19), o bloco
,pode lançar até 38 nomes,

distribuídos entre os cinco

partidos.

PMDB procura aproximação com PT
GuARAMIruM - o PMDB de

Guararnirim apresentava três

--nomes para indicar à chapa
. majoritária. Dois deles decli
naram e, .no final de semana

passado, Nilson Bylaardt, foi
oficialmente lançado como

, candidato à cabeça de chapa,
depois de receber 44 dos45 votos
possíveis. Na oportunidade,
também foi formada a comissão

de coligação, que vai trabalhar a
política de aliança com líderes de
outros partidos.

Integrada por Rudolfo Jahn
Neto, José Constâncio de

Albuquerque, Irvandro Luiz

Zomme'r, Ivo Ranghe tti e

Antônio Richardt, a comissão
temmantido conversações com
o PT, PPS e PSDB, porém a

aproximação maior tende a ser

com o Partido dos Trabalhadores

por contarem com idéias e

projetos semelhantes. "Nós

podemos definir isso até dia 30
deste mês, Até lá, pretendemos
firmar coligação com os petistas
que também têm um trabalho
voltado para o social, além

analisar a possibilidade de o

PSDB e PPS nos apoiarem, já que
são partidos que dão sustentação
ao governo", avalia Bylaardt.

FATOS

O candidato a prefeito
destaca que a intenção no

próximo governo é dar mais

enfoque às questões mais

primárias, como saúde, educação,
além do orçamento participativo,
que, na opinião dele, é uma das
melhores alternativas para tomar
decisões na administração pública.
"O PT tem projeto pata lançar o
Banco do Povo, mas, temos de
avaliar melhor porque a

prefeitura, do jeito que está hoje,
não tem capacidade, para fazer
individamento. A administração
atual está com sério problema de

arrecaçlação municipal", diz.

• Se a PEC 547 for
- aprovada até o dia 10, o
número de vereadores em

Guaramirim aumenta de
nove para 13, quantidade
considerada absurda pelo
candidato a prefeito pelo
PMDB.

• PMDB de Guaramirim

tem 80% da nominata à

chapa proporcional
. mapeada, mas aguarda
posição do Senado com

relação à votação da PEC

que define o número .de
vereadores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Exposição na Scar mostra a

fotografia como ferramenta
POR MARIA HELENA DE MORAES

�Exposição exibe

experimentação
fotográfica de 15
artistas

JARAGUÁ 00 SUL - A artista

plástica Fernanda Magalhães,
,quando era criança, costumava
desenhar tendo como tela as costas

do pai. Quando ele dormia, o

desenhava ficava impresso no

lençol. Passados os anos, Fernanda
resgatou essa lembrança familiar

para, junto com a escritora Karen

Debértolis, criarem o trabalho

"Impressões da Memória", que
consiste em reproduzir, no próprio
corpo, desenhos infantis e fotografá
los. O resultado desse trabalho pode
ser visto na exposição "Campo
Aberto: Ação, Documento, Obra,
que foi aberta ontem na Scar. A
mostra reúne trabalhos de 15 artistas

contemporâneas brasile'iros que
utilizam a fotografia como elemento
constitutivo de ações artísticas,
ampliando a função da fotografia,
vistanormalmente como um registro
documental. A curadoria é de
Charles Narloch (SC) Paulo Reis

(PR) eReginaMelin, artista plástica
e professora doCentro de Artes da
Udesc.

A vice- presidente de artes

'plásticas da Scar, Denyse

A escritora Karen Debértolis e a artista plástica Fernanda Magalhães tiraram fotos de desenhos feitos no corpo

, Zimmermann da Silva, explica que
as obras "pedem contemplação. É
impossível ficar indiferente frente aos

trabalhos. Estranhar e admirar são

reações comuns", resume Denyse.
Segundo ela, com essa mostra a

SociedadeCulturaArtística dámais
um passo no desenvolvimento das
artes plásticas de Santa Catarina e

investe agora na realização de
. mostras' específicas de arte

contemporânea.

Atualmente, segundo a

presidente da Scar, Monika
Hufenüssler Conrads, a Scar
reconhece sua responsabilidade para
com a Santa Catarina de hoje. "É
uma das raras instituições não

governamentais a se aventurar no

desenvolvimento e difusão das

artes", assinala. De acordo com ela,
a Scar hoje é um pólo de

multiplicação do conhecimento e de

construção da cidadania através da

arte. Entre os artistas convidados,
segundo o curador�aulo Reis, há
jovens em início de carreira e

experientes, qutllfopresentamem seus

currículos participação emmostras

reconhecidas internacionalmente.
Além da mostra, .haverá uma

ampla programação paralela de

formação, destinada a artistas, �

educadores e público em geral. As
palestras e debates acontecem na

sexta-feira e no sábado.

<'

Cartões postais de Jaraguá do Sul à disposição dos interessados
JARAGUÁ00SUL-Desde O final

de maio a Prefeitura está

disponibilizando os novos cartões-

.. postais do município,' compre
endendo 10 imagens diferentes

registradas pelo' fotógrafo Victor
Carlson: Elaborado sob a

coordenação do Conselho

,Municipal de Turismo, o material
está sendo distribuído institu

cionalmente pela prefeitura
jaraguaense, através daSecretaria de
Produção. A informação é do
secretário do Comtur, Loreno
Hagedorn, destacando que foram
confeccionados 5 mil unidades

divididas em 500 kits compostos por
10 cartões acondicionados em
envelope plástico e acompanhados
de sobrecapa identificando o

conteúdo. Omaterial absorveu um

investimento de R$ 2.739,00 em

recursos do Fundo Municipal de
Turismo.

De acordo com Hagedorn,
encontra-se emdesenvolvimentoum

projeto destinado aos empresários
interessados em utilizar os cartões

postais como.brindes a seus clientes
e/ou colaboradores.Neste sentido, o
Comtur deverá colocar o fotolito à

disposição dos interessados, os quais

devem negociar com a gráfica a
quantidade de impressos desejada.
"Estamos definindo um valor a ser
cobrado pelo empréstimo do fotolito,

. pois toda a elaboração do material
incluindo criação, compra das

imagens e outras necessidades - foi
custeada pelo Fundo de Turismo,
sendo esta uma forma de
ressarcimento e até uma

oportunidade dele fazer caixa",
explica o secretário do Conselho de
Turismo.À criação de cartões-postais
é uma das ações contempladas no
replanejamento estratégico muni
cipal de turismo realizado em 2002.

• A criação de cartões

'postais é uma das ações
contempladas no

replanejamento
estratégico municipal de
turismo, em 2002.

• O Conitur deverá colocar

o fotolito à disposição dos

interessados, que devem

negociar com a gráfica a

quantidade de Impressos'
desejados.

SEXTA-FEIRA,4 de junho de 2004
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sa edição da Texfair do Brasil,
bate novo recorde de público

BLUMENAu!JARAGUÁ DO SUL
- A 5° edição da Texfair do
Brasil, realizada entre os dias 25
e 28 de maio, bateu novo�ecorde
de público é alcançou a marca
de aproximadamente 25 mil
visitantes. A Feira, que
aconteceu em um dos maiores

pólos têxteis de Santa Catarina (
Blumenau) na fabricação de

produtos de cama, mesa e banho,
tecidos de decoração, malharia
circular e confecção, abre o

calendário do Brazil Fashion
Shaw - evento criado pela
entidade para unificar a agenda
.dcs principais eventos dé
tendência e de negócios da moda
nacional. Dos 188 expositores que

participaram da Texfair, 47% são

de empresas catarinenses, e

dentre os 11. 700 compradores,
registrado nos dois primeiros dias,
cerca de 8% são de outros países.
No primeiro dia, a Texfair
recebeu 4781 compradores
nacionais das melhores lojas e

magazines e 112 importadores de
países comoa Argentina, Áustria,
Bolívia, Chile, Costa Rica,
Equador, EUA" França, Itália,
Líbano, Paraguai, Portugal,
Suriname, Trinidad Tobago e

Uruguai. A meta para 2006 é

acomodar a Texfait na região
norte da cidade com a construção
do Centro Internacional de
Eventos e Feiras de Blumenau.

)

SOLON CARLOS SCHRAUTH
Secretário de Gestão

\�

Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Jaraguá do Sul

EDIT AL

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÃO Nº 15/2004 - MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas
básicas'e gêneros alimentícios avulsos.em conformidade com os itens

01,02 e 03 do Anexo I, e Minuta de Contrato, Anexo VII.

REGIMENTO: Lei FederallO.520/2002, de 17 de julho de 20,02
e Decreto Municipal nº 4.698/2002, de O� de outubro de 2002. '

ENTREGA:
DOS ENVELOPES: CREDENCIAMENTO e SESSÃO DE

ABERTURA: Às 13:30 horas do dia 21/06//2004, no endereço abaixo,
na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação;

DAS AMOSTRAS: Até às 08:30 horas,do dia 21/06/2004,
, L

rio endereço abaixo, na Secretaria de Desenvolvimento Social e

'Habitação.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e esclarecimentos

poderão ser obtidos no seguinte endereço: RuaWalterMarquardt nº
1.111, bairro: Barra do RioMolha, município de Jaraguá do Sul-St,
ou via Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (SC), 02 de Junho de 2004 ..

INF'ORMECplt-------------��----�------,
.

� NOVOSITE

Cônsul e o túnel do tempo
o novo' site da Cônsul ( maior Indústria da
linha branca na América Latina e um das 100

maiores exportadoras brasileiras) faz uma

completa integração entre passado e futuro,
tradição e inovação, tecnologia e calor
'humano. Com este instrumento de co

municação, a empresa quer reforçar os valores
e a tradição da marca, com um enfoque
moderno. No endereço www.consul.com.br.
os consumidores poderão encontrar catálogo
de produtos, atendimento on-Iine - pelo qual
é possível agendar visita técnica - e Chat para
tirar dúvidas 24 horas por dia. O lançamento

. do site é em junho. O investimento é de RS 1
milhão:

'

\ ,

� SEBRAE DEBATE

Potencial Exportador de SC
O Sebrae de Santa Catarina acaba de concluir a
série de debates "Potencial Exportador
Catarinense" em que reuniu empresários e

dirigentes de entidades empresariais com o

propósito de discutir os fatores que impulsionam
e inibem as ações de exportação no estado de
Santa Catarina. Para dar continuidade ao trabalho,
é preciso conhecer o potencial das empresas
catarinenses com capacidade de produção para o

mércado internacional. Por isso, o Sebrae solicita a

todas as pessoas que representam empresas
exportadoras ou que não exportam, mas desejam
exportar, bem como atividades empresariais que
se relacionam direta ou indiretamente com as

atividades de exportação.

� FEIRA INTERNACIONAL � FUNDO SOCIAL

Duas Rodasmostra tecnologia
No período de 28 de junho a 10 de julho, a Duas
Rodas Industrial, maior produtora do mundo em

matérias;Jrimas para sorvete, participa, em São

Paulo, a Feira Internacional de Tecnologia para
sorvetes, padarias e confeitadas, que será realizada
em São Paulo. O gerente de vendas de sorvetes da
Duas Rodas informa que a Feira representa uma

oportunidade para empresa mostrar as novidades
em termos de produtos e tecnologia .. A Feira é
bienal e acontece no Brasil e na Argentina. A edição
desse ano é no Brasil. Paralelo a Feira, a Duas Rodas
estará promovendo um jantar de confraternização
com os distribuidores - são aproximadamente 200

exclusivos - no restaurante mais alto de São Paulo, o
Terraço Itália.

\

BB repassa R$ 1 milhão
O Banco do Brasil destinou RS 1,09 milhão
ao Programa Fome Zero, O valor corresponde
a 50% da taxa de administração do fundo de

investimento do Banco do Brasil no período
de abril deste ano, mês em que foram
liberados mais RS 121,8 mil para o programa.
Os recursos foram repassados à Fundação
Banco do Brasil para investimento no

, Programa Trabalho e Cidadania e beneficia
iniciativas que. estimulem o

empreendedorismo individual e coletivo em

comunidades de baixa renda. Os recursos

provenientes do Fundo estão sendo
utilizados no desenvolvimento de diversas
áreas ligadas à geração de trabalho e renda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compostagem transforma lixo
em adubo para horta escolar

CORUPÁ - Uma das ações que
integram o ProgramaMunicipal de
PreservaçãoAmbiental, desenvol
vido pela Prefeitura de Corupá em
parceria com a empresa Lunelli,
contempla a implantação da

compostagern nas doze escolas
existentes nomunicípio.

Servindo como modelo para o

projeto, a EscolaMunicipalAluísio
Carvalho deOliveira foi a primeira a

adotar o sistema. N�, manhã' de
quarta-feira, o diretor da Reciclar

Consultoria, Dirnei Ferri, explicou
aos alunos sobre o funcionamento
da compostagem e a importância do
reaproveitamento do lixo produzidoI

para apreservação domeio ambiente.
Ferri esclarece que o sistema de

compostagem é desenvolvido
utilizando-se uma estrutura

denominada leira, onde, através de
camadas intercaladas com capim, o

lixo orgânico é depositado e passa'por
um processo de fermentação a uma

temperatura de 70°C. Após um

período de 90 dias, o lixo transforma
se em adubo podendoser utilizado
nas hortas escolares, como exemplo
daAluísio deOliveira. "Esse sistema
é patenteado pela nossa empresa e

vai ser utilizado pela primeira vez no
norte do Estado", enfatiza.

O diretor da Reciclar Consul
toria afirma que o objetivo do projeto
é diminuir o volume de lixo com

destino à coleta, reduzir o consumo
de sacos de lixo; produzir um
composto orgânico para incrementar
a horta escolar e promover a

conscientização e educação
ambiental. "Tem caráter educativo.
No caso da escola, para que alunos,
pais e professores vejam o sistema e

queiram fazê-lo em suas casas",
acrescenta.

Alunos da Aluísio de Oliveira conhecem Q sistema de compostagem

I

P.Claudio Herberts
Paróquia Apóstolo João - Fone: 370-2674

ENCONTRO REÚNE
LUTERANOS

I

Reunir os luteranos e dar testemunho de fé ti esperança para os

nossos dias é o objetivo do 4°Encontro da farru1ia Luterana do Vale do
Itapocú.O evento, organizado pelas Paróquias ApóstoloPedro,Apóstolo
Paulo, ApóstoloTiago, Apóstolo João, Rio Cerro e Barra do Rio Cerro
,de jâraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba , Corupá e Schroeder,
será neste qomingo, dia 06 de junho, noCentro EsportivoMunicipal de
Massaranduba.

,
Pelamanhã haveráoCultoEucarístico com apregaçãodoP.DtMartin

Dreher, de São Leopoldo, RS. Refletirá o tema "Deus acima de todas as
coisas", ajudando a ver o significado disso na comunidade eclesial e

civil. Á tarde, o programa estará voltado mais à cultura, com a

apresentação doGrande Coral, Teatro, Dança de Integração, Dança
.

Húngara eMúsica Folclórica.O encerramento está previsto às IShOO.
O evento, evidentemente, está aberto para a participação de todas

'as pessoas interessadas. Até porque, acerca da soberania de Deus sobre
tudo e sobre todos, diz respeito à vida de toda a Criação de Deus. Fica,
portanto, o convite fraterno: Participe, traga a sua família e seus amigos!

,GERAL

PIONEIRISMO

Programa pretende implantar
coleta do lixo 100% seletiva

CoRUPÁ - Reciclarmais de 80%
dos resíduos gerados em Corupá,
através da coleta 100% seletiva. Essa
é a meta do Programa Municipal
de PreservaçãoAmbiental, lançado
na noite de quarta-feira, em sole
nidade realizada na Aciac (As
sociação Comercial, Industrial e
Agrícola de Corupá).

Implantado pela Prefeitura

Municipal com apoio da empresa
Lunelli, o programa possibilitará a

estruturação das ações ambientais
atuais e futuras, bem como a

captação de recursos em longo
prazo para a execução destas ações Objetivos do programa foram apresentados durante lançamento na Associação Comercial

POR CAROLINA TOMASELLI

...Ações necessitam
de envolvimento
de toda a

comunidade

nomunicípio.
Além da redução do volume

de lixo, o programa pretende
preservar a vida útil do aterro

sanitário controlado, o único
ainda em atividade' na micror

região. O secretário de Agricul
tura e Meio Ambiente, Edmir
Morozini, lembra que entre oito e

dee toneladas de lixo são

despejadas no aterro todos os dias
e que 'atual�ente cerca de 50%
do lixo está sendo reciclado através
da coleta seletiva, realizada desde
1998. "Esse trabalho vai depender
da conscientização da comu

nidade em aderir à idéia", co
menta Morozini, que pretende
ampliar a coleta seletiva, que hoje
é realizada apenas nas quartas
feiras, para três vezes por semana.

A coordenadora do Programa
Municipal de preservação am

biental, Sirlene Morais, explica que
um dos'objetivos do programa é a

criação de uma associação ou

cooperativa para a coleta de
resíduos sólidos. Informa que
existem nove coletadores de
materiais recicláveis autônomos

registrados nomunicípio.
De acordo com Dirnei Ferri,

diretor da Reciclar Consultoria,
empresa responsável pela ídeali
.zação do programa, o grupo do
lixo irá definir e' coordenar

organizadamente as ações a serem

desenvolvidas. "O programa é

inédito no Brasil e o objetivo é

colocar Corupá como município
modelo em ações de preservação
ambiental", de�lara.

Peça"Umbigüidades" será

apresentada no Palco Giratório
}ARAGUÁ DO SUL - Uma

performance teatral em forma de

monólogo com fragmentos de peças
e colagens de textos. Assim pode ser
definido o espetáculoUmbígüidades,
que traz a 17 cidades do Estado o

talento de uma das mais con

ceituadas atrizes baianas, Iami
Rebouças, dentro da segunda etapa
doprojetoPalcoGiratório, promovido
pelo Sesc.

A peça será apresentada em

[araguá do Sul nopróximodia oito,
às 20 horas, no Pequeno Teatro da
Scar (SociedadeCulturaArtística) .

Umbígüídadesnasceu através da tese
-

de mestrado que Iaini desenvolveu
baseada no universo vocal do ator e a

partir do trabalho realizado, com
diversos diretores e atores em

diferentes estilos demontagens.Na

peça, aatriz revive os personagens que
marcaram seus 20 anos de carreira
no teatro, uma espécie de

comemoração após duas décadas de
vidadedicadas a arte. Pode-se afumar

que a atriz baiana criou um

espetáculo onde conversa com a

platéia sobre sua trajetória artística.
Após ter conquistado sucesso de

público e crítica em grandes cidades

como Salvador e Rio de Janeiro, o
espetáculo atingiu seumaiorobjetivo:
o de revelar ao público as razões

dramáticas que levaram a atriz aoptar
por determinado timbre, ritmo,
volume e respiração que variam de
acordo com o personagem que

interpreta.Oaspectovocalé, porranto,
muito trabalhado durante a

encenação devido às mudanças
constantes dos personagens que Iami

apresenta no palco. O público
catarinense, quenãochegou aassistir
as montagens das quais a 'atriz'

participou, terá a oportunidade de
conhecer alguns dos inúmeros

personagens criados por ela. Da
mesma forrria, poderá conhecer
também personagensmarcantes da
dramaturgianacionale internacional.
O roteiro do espetáculo é da própria
atriz que, tom esse trabalho, completa
31 peças encenadas.Aassistência de

direção é assinadaporKalassa Lemos,
comCenografia e iluminação de Fritz
Gutmann e Sonoplastia de Luciano
Bahia.

Os ingressos, que custamR$ 5,00
e R$ 2,50, podem ser adquiridos no
Sesc de Jaraguá do Sul. Mais

informações pelo telefone 371-91n

Corupá é o município com mais extensa programação na

microrregião durante a Semana Mundial do Meio Ambiente, que
iniciou dia primeiro e segue até a próxima segunda-feira.

As atividades englobam visitação ao Aterro Sanitário

Controlado de Corupá pelas instituições de ensino domunicípio;
coleta, seletiva do lixo nas escolas; palestra sobre o Aterro

Sanitário; visitação à empresa Lunelli, onde é desenvolvida a
,

terceira edição do projeto de educação ambiental"Preservar é
Amar"; mostra escolar interna de fotoqraflas do meio ambiente
de Corupá na Escola Municipal Aluísio Carvalho de ,Oliveira;
passeata ecológica pela-comunidade realizada pelos alunos da
Escola Municipal Pedra de Amolar Baixo; encerramento da I

Campanha Bota Fora Pneus e implantação da compostagem na

Escola Municipal Aluísio Carvalho de Oliveira.
A programação prossegue até o dia 14 é está sendo

promovida pela Prefeitura de Corupá e Lunelli Indústria Têxtil.

Nova diretoria do Núcleo da
Mulher define .ações para 2°94'

GUARAM1RIM - As ações do
Núcleo da Mulher Empresária de
Guaramirim para 2004 já foram
definidas pela nova diretoria, que
tomou posse em solenidade realizada
no último dia 24 na Aciag
(AssociaçãoComercial, Industrial e
Agrícola deGuaramirim) .

A principal meta, segundo a

presidente doNúcleo, a fannacêutica
Vanessa Marcarini Frasson, é dar
continuidade ao projeto "Em cada
canto um encanto".

Criado em 2003, o projeto tem
como objetivo potencializar a

economia e a qualidade de vida de

Guararnirim, promovendo açõespara
deixar' o município mais bonito,
alegrando osmoradores e atraindo
visitantes,

Vanessa destaca como uma das

conquistas da nova diretoria em

relação aoprojeto a aquisiçãode 150
lixeiras de concreto, que serão

distribuídas ao longo da Rua 28 de

agosto.A presidente ressalta que os
recursos serão disponibilizados pela
Prefeitura deGuaramirim, parceira
em diversas ações doNúcleo.

As escolas do município
participarão da ação, onde os alunos

oe As reuniões do Núcleo

da Mulher Empresária de
Guaramirim são

quinzenais, realizadas
sempre as quartas-feiras,
às 20 horas, na Aciag.

e No dia 19 de junho, as
integrantes do Núcleo

participarão de um curso

de primeiros socorros,

promovido pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários.

serão responsáveispela decoração das
lixeiras na disciplina de artes.

O projeto também contempla a

arborização da cidade com a palmeira
,

real t;a padronização das calçadas
,

com colocação de lajotas desenhadas
com a garça vermelha, símbolo do

município.
,

Vanessa acrescenta que outra

meta é a criação de uma praça
artística, além da colocação de
redutores de velocidade, placas de

identificação, canteiros e ciclovias nas
margens da BR-280, onde trafegam
20mil carros todos os dias.
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BAILE

Alegria e muito vinho na 14a

edição da Festa Italiana
POR CELlCE GIRARDI

.... Homenagens às
famílias descendentes,
coral e jantar presentes,

na festa hoje a noite

}ARAGUÁ DO SUL - o Círculo
Italiano de Jaraguá do Sul

promove hoje sua festa italiana no

parque municipal de eventos, no
pavilhão B. Estarão reunidos
descendentes de imigrantes
italianos e simpatizantes. Segun
do o presidente do Círculo,
Gilberto Floriani, o objetivo é fazer
um congraçamento entre os

italianos e outras etnias e angariar
fundos para a manutenção da
sede.

Na programação estão pre
vistas apresentações culturais,
com a participação do coral Primi
diTempi, do Círculo Trentino de

Joinville. As famílias Campregher,
Lenzi e Picolli serão home
nageadas este ano. No jantar
típico italiano servido até às 22
horas não irá faltar a tradicional

polenta, a fortaia, e ainda repolho
refogado, nhoque, macarronada, Edição anterior da festa italiana reuniu mais de mil participantes

'História da comunicação.
contada em salade aula

}ARAGUÁ DO SUL - Alunos da
sétima série do colégio São Luís
estão desenvolvendo um projeto
na disciplina de geografia,
relacionado aos meios de

comunicação no mundo e no

local onde vivem. Segundo a

professora Tercila Tomaselli,
durante as últimas semanas os

estudantes acompanharam di
ferentesveículos de comunicação
para fazer a .díferenciação das
notícias. Como parte do projeto o

radialista da Radio Studio 99,
Albino Flores esteve na manhã
de ontem fazendo uma

explanação sobre a história da

comunicação emJaraguá do Sul
desde a instalação dos correios e

telégrafos, em 1903, seguindo
pelo trem, em 1910 e passando
pela fundação do jornal Correio
do Povo, primeiro semanário

impresso de Jaraguá do Sule o

segundo mais antigo de Santa

Catarina; em 1919 e a im

plantação da Rádio [araguá, em
1948. Posteriormente, 1989, foram
criadas ainda a Studio 99 e a

RBN TV. "Inicialmente as

notícias vinham pelos correios,
, com a implantação do trem a

população esperava ansiosamen
te pela chegada dele. A

implantação do jornal Correio do
Povo, e posteriormente os outros

veículos, contribuíram para
garantir viva e proliferar a história
de Jaraguá do Sul", avalia o

radialista.
A professora Tercila fez o

convite para situar e com

plementar o trabalho. "Nosso

.

• A palestra Jornalismo em

Jaraguá do Sul -

Comunicação, ética e

cidadania, faz um resgate
da história da comunicação
nos últimos 100 anos.

• O surgimento dos

correios e telégrafos(1903),
do trem (1910), do Jornal
Correio do Povo (1919) da
Rádio Jaraguá (1948), Studio
99, RBN TV contribuíram
para difusão cultura e

história de Jaraguá do Sul.

questionamento é sobre a

evolução nos meios de

comunicação e sua importância
para sociedade. Nosso palestrante
faz exatamente esse resgate para

que possamos levantar esta

discussão até OIS dias atuais.

Depois da palestra os alunos darão
o parecér deles sobre o que

aprenderam", destaca. A aluna
Paola Mattos, 13 anos, ficou feliz
com a escolha do projeto e pelo
relato dado pelo radialista. "O

legal da palestra é que o tema nos

dá a possibilidade de conhecer
bastante sobre a história de

Jaraguá do Sul, o que eu já
conhecia um pouco pelos faros

que meu sempre me conta, e

também a influência dos meios de

comunicação. Eu diria até que

Jaraguá do Sul sem o trem perde
sua identidade, porque esta cidade
foi construída em função e ao redor
dos trilhos", avalia a aluna.

molho italiano, aipim, galinha
caipira, saladas verdes e muito

vinho .

A expectativa dos orga
nizadores é de 1,2 mil pessoas,
superando a edição anterior onde
foram vendidos 1040 ingressos e

consumidas 600 garrafas de vinho.
O baile será animado pela banda
Vecchio Scarpone. Os ingressos
podem ser obtidos na sede do
Círculo Italiano, commembros da
diretoria e coral, ou pelo fone 275-
1492, ao preço de R$ 15,00.

O Círculo Italiano - São quase
200 associados no Círculo Italiano.
Dentre as atividades realizadas

pelos membros estão a escola de

língua italiana que hoje conta com
cerca de 50 alunos e o coral do

círculo, onde os 18 integrantes
percorrem o estado fazendo

apresentações em festas da etnia.
A biblioteca italiana conta

com um acervo de mais de 500
livros vindos de diversas cidades
do norte da Itália (da Província
de Trento) dos smais variados
assuntos. "Estamos para receber
nos próximos dias um grande
volume de livt5s vindos da Itália",
declara Eunice Delagnolo,
secretária do Círculo.

Alunos de séries diferenciadas'

integram-se em projeto escolar
}ARAGUÁDOSUL-AescolaMax

Schubert, em Três Rios do Norte,
promove desde ontem a décima

Socialização dos Projetos Coope
rativos de Aprendizagem. São 38

trabalhos apresentados por alunos de
séries diferenciadas. Os 360 aluno�da

educação infantil ao ensino

fundamental pesquisaram os mais

diferentes assuntos, nasmais diversas
disciplinas. Gravidez psicológica,
bruxas, sistema solar; somautomotivo,
raças de cães, turismo, ciclone,
maçonaria, entre outros assuntos
foram apresentados para alunos e a

comunidade. A exposição dos
trabalhos pode ser conferida até às

16h30 de hoje.
Adiretora da escola [uliaMariane

Américo avalia a experiência como

positiva, porque são elaborados
questionamentos para estes projetos.
"Os alunos têm que elaborar uma

problemática e dar as respostas. Isso

possibilita que eles desenvolvam' a
curiosidade para a pesquisa, a crítica
e ao mesmo tempo integra os alunos
de diferentes séries", destaca Julia.

Os alunos da quinta eoitava série
pesquisaram sobre turismo. "Nossa
curiosidade era saber qual era o país
mais visitado turisticamente no

\
mundo. E descobrimos que aFrança
é a mais explorada e que o Brasil

ocupa o 16º lugar", destaca o aluno
daoitavasérieMarcosDiegoGuzatto,
que destaca"achei interessante poder
pesquisar um assunto diferente do

que normalmente é repassado nas

disciplinas" .

CtSAR JUNKES

Pesquisa e criatividade na apresentação dos trabalhos
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Feijoada do Lions no quintei
o Lions Club Jaraguá do Sul Centro, está promovendo sua

tradicional Feijoada, no dia 05 de junho, a partir das 11 h, nas
dependências do 14° Batalhão da Polícia Militar. A Feijoada,
que está sendo vendida a R$ 7,00 pelos integrantes do Club, tem
como objetivo arrecadar fundos para os programas desenvolvidos

. pelo Lions. O local, 14° Batalhão da Polícia Militar, está sendo
preparado para receber todos os participantes com conforto e

alegria.

�CURSO

Golpistas e inadimplentes são tema de curso
A inadimplência da carteira de clientes e a atuação de golpistas
podem prejudicar um negócio. "Como detectar a ação de uma

empresa fantasma e quais os pontos vulneráveis da sua empresa>
Como diminuir a inadimplência, sem perder a rentabilidade? Qual

,
é o comportamento do mercado nas-operações de crédito que
oferecem risco? Como aumentar o lucro?". Essas e outras questões
serão discutidas no curso Parceria no desempenho: reduza o risco
de inadimplência e aumente suas vendas com soluções Equifax,

.

ministrado pelo consultor Rogir Centa. O evento acontece dia 9
de junho, quarta-feira, a partir das 1Sh30, no Hotel Parthenon

Century. A participação é gratuita, mas deve ser confirmada pelo'
OSOO 701 6616. Vagas limitadas.

"

�INVERNO

Entidades apóiam Campanha do Agasalho
<,

Até o dia 12'de junho, a Acijs/'Apevi, em parceria com os Núcleos

Setoriais, colabora com a Campanha do Agasalho realizada pela
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Sec'retaria de
Desenvolvimento Social, Paróquia São Sebastião e Paróquia
Apóstolo Pedro."Doe um agasálho: aqueça um irmão" é o slogan
da campanha que visa motivar as famílias a doarem roupas de

inverno, calçados, cobertores e travesseiros às famílias
cadastradas no serviço de promoção humana das Igrejas. As
comunidades agregadas às duas Paróquias são postos de

recepção dos donativos, como também os Hiper e

Supermercados Breithaupt.O telefone da Central de arrecadação
é (47) 372-8146.

�METALMECÂNICOS
Curso sobre planejamento estratégico
Planejamento Estratégico' é o curso que o Núcleo de
Metalmecânica da Acijs oferece, de 14 a 17 de Junho, para
associados e não associados. Com 12 horas de duração, o seminário
é voltado a empresários, gerentes, supervisores, líderes de áreas

industriais, de prestadoras de serviços ou setor de planejamento
estratégico das empresas. Este evento ácontece no período
noturno, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul). 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 rião

associados, o valor.é R$ 105,00. Inscrições podem ser' feitas na

Acijs, com lonimara, pelo telefone (47) 275-7012, ou pelo e-mail

nucleos@acijs.com.br

.,.DOAÇÂO
EscolaWaldemar Schmitz promove bingo
A APP (Associação de Pais e Professores) da Escola Municipal
de Ensino Fundamental Waldemar Schmltz solicita a doação
de brindes, de qualquer natureza, para o bingo que será
realizado no dia 19 de junho, sábado, a partir das 14 horas nas

dependências da Comunidade Evangélica "Apóstolo João'; na
Ilha da Figueira. O bingo tem por objetivo angariar recursos
para à compra de um buffet e outros materiais necessários

para atender aos alunos.

�PESAR

Not� de Falecimento
'Faleceu Moisés Silva, proprietário da loja de móveis usadosViaduto,
no bairro Vila Lenzi. Os filhos esperam, com a publicação da nota,

que os irmãos de Moisés.tornem conhecimento do ocorrido, pois
não têm contato com os tios. O corpo de Moisés está sendo velado
na caeela do Cemitério da Vila Lenzi e o enterro será ainda hoje.

Falecimentos
Faleceu dia 1/6 a senhoraGeniHansen Tomazelli, com idade de 71,
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Santo Antônio.

Faleceu ontem a senhoraMaria Dereti Vinter, com idade de 77 anos. C

sepultamento foi realizado no Cemitério Vila Rau.
.

Faleceu ontem o senhorMário Strichalski, com idade de 39 anos. O

sepultamento foi realizado no Cemitério Vila Lenzi.

Faleceu ontem o senhor Luiz Leoni, com idade de 85 anos. O sepulta
mento foi realizado no Cemitério do Centro.

Faleceu ontem a senhoraWeldelinHamburg, com idade de 68 anos. C

sepultamento foi realizado no Cemitério Rio da Luz Vitória.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
....MASSARANDUBA

Inscrições para o Campeonato de Futsal
o Departamento Municipal de Esporte de Massaranduba abre

inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal, nas categorias
Veteranos (acima 34 anos) e Sub-21, programados para começar.
nos dias 2 e 3 de julho, respectivamente. Os interessados devem
entregar a Ficha de Inscrição até o dia 25 de junho, quando será

realizado o Congresso Técnico. O valor da inscrição é de R$
130,00 e a premiação será de troféus e medalhas, além de R$
750,00 distribuídos entre os quatro primeiros colocados.

-Informações com o Departamentos de Esportes de

Massaranduba.

....MOUNTAIN BIKE

Começa aVolta de Santa Catarina
Com a participação de mais de 130 atletas, começa na próxima
quinta-feira, 10, a 6" Volta a Santa Catarina em Mountain Bike.A

largada, às 11 :30 horas, será defronte do Golden Bingo, na rua

Mário Lobo, junto ao Shopping Cidade das Flores, em Joinville.
Os ciclistas partem para um giro de quatro dias nos quais vão

cruzar a região interiorana entre Joinville e Jaraguá do Sul. A

prova, pelo 30 ano consecutivo, integra o calendário da União

Ciclística Internacional (UC!). A promoção é da Féderação
Catarinense, que já realiza no Estado outro evento com a chancela

da ÚCI, a Volta Ciclística Internacional de Santa Catarina.

Trilhas e estradas interioranas da região do Vale do Itapocu
formam o cenário no qual vai se desenvolver a Volta a Santa

Catarina em Mountain Bike. Depois da largada, os ciclistas vão se

dirigir para Schroeder, cruzando o bairro Vila Nova em direção à

Estrada Duas Mamas. A segunda etapa, na sexta-feira (11/6) será
entre Schroeder e Corupá; a terceira, no sábado (12/6) entre
Corupá e Jaraguá do Sul, terminando no Parque Malwee. E a

prova final, no domingo (13/6), será um circuito no Parque
Malwee. O vencedor da Volta será o ciclista que terminar todas

as etapas somando o menor tempo. Dificuldades e obstáculos
de todos os tamanhos esperam pelos ciclomontanhistas. A FCC

conta com o 'apoio do Golden Bingo, Comitê Olímpico Brasileiro,
Confederação Bra-sileira de Ciclismo, Governo dó Estado, através,
da Secretar-ia da Organização do Lazer e FESPORTE, Expresso
Limeira, Via Car, Bike Dream, CEFID/UDESC, Double W, Polícia
Militar, Polícia Ambiental, Graer e SAMU.

....EVENTO

Primeira Bumerfest acóntece no feriadão'
Com certeza você já ouviu falar de bumerangue, aquele
instrumento usado pelos aborígene-s australianos como

instrumento de caça e popularizado no mundo inteiro como

símbolo daquele país. O que você não sabe é que o bumerangue
hoje é um esporte, que chegou em Jaraguá do Sul há poucos
meses e está transformando a cidade em um pólo pioneiro na

região sul. Os bumeranguistas, como são conhecidos, costumam

praticar o esporte nos finais de tarde e finais de semana,

principalmente na área de pouso de parapentes na Ilha da Fiquelra
e no Seminário de Corupá.
O bumerangue pode ser praticado por pessoas de todas as idades

.
) . . -

e sexos. Consiste em arremessar o equipamento na posiçao
correta, esperar que ele volte certeiramente à mão para ser pego
de várias formas diferentes. Existem diversas competições no

Brasil, além de várias modalidades como Pegada Rápida, Enduro,
Precisão e Distância. Relativamente barato de se praticar (o preço
do equipamento varia entre R$5 e R$80, dependendo da forma"
do material empregado e da precisão), o esporte necessita apenas:
de uma ampla área gramada e um bumerangue para acontecer.

A Primeira Bumerfest, o maior encontro do gênero já realizado no

país, espera reunir cerca de 60 jogadores de todo o Brasil e de

alguns países do Mercosul, que participarão de workshops e

demonstrações durante os quatro, dias do evento, sendo dois

destes abertos à participação do público. Na quinta, dia 10, o

público poderá assistir arremessos e demonstrações, alémde ter

acesso a uma exposição sobre bumerangues. No sábado, dia 12,
será permitido aos munícipes tomar cantata, praticar e aprender
um pouco mais sobre o esporte, tudo sob a supervisão de jogadores
experientes e instrutores. A Bumerfest contará com o patrocínio
de émpresas locais, como a SOL Paraqliders e a Icro Bordados, e

empresas de fora, como a Bumerangue.net, maior fabricante de

bumerangues do Brasil. Outras empresas também apoiarão o

evento, que possui' um site oficial na internet

(www.bumerfest.com.br).

....ELlMINATÓRIAS
Ronaldo se iguala a Rivaldo e Pelé
Em apenas uma frase, o atacante Ronaldo resumiu ontem a

emoção de voltar ao Mineirão dez anos depois de deixar o

Cruzeiro e marcar os três gols da vitória brasileira sobre a

Argentina, no mais importante jogo realizado até o momento

pelas Eliminatórias da Copa de 2006."Foi maravllhoso.comentou
o craque, em resposta aos torcedores que o assediavam na porta
do hotel em que a seleção estava hospedada, na capital mineira.
Além de conduzir o Brasil à vitória e à liderança do torneio

classificatório, o atacante alcançou mais um feito com a camisa

amarela: igualou-se a Pelé e Rivaldo, os únicos até então a balançar
as redes em três oportunidades numa mesma partida contra os

argentinos.

GERAL/ESPORTE

ATLETISMO

Atletas conseguem recordes
em competição estadual

POR JULlMAR PIVATTO

�Sérgio e Miriely
aguardam'
confirmação para
participar do
Brasileiro

}ARAGUÁ 00, SUL - A equipe
de atletismo de Jaraguá do Sul

participou, no último fim-de
semana, do 27ºCampeonatoCaixa
deAtletismo de SantaCatarina, na
categoria Juvenil (até 19 anos).
Foram 21 atletas representar o

município, sendo 11 no masculino
e dez no feminino.

No feminino, o destaque ficou
com Miriely Cristina dos Santos,
que bateu o recorde nos 100m com

barreira, e ainda ganhou o ouro nos
1OOmrasos e no salto comvara. Com
esses resultados, a atleta foiescolhida
como melhor índice técnico da

competição e ajudou a equipe
jaraguaense a ficar com o terceiro

lugar geral no feminino.
Sérgio Burgardt foi o destaque

no masculino, conseguindo o

recorde estadualOno decatlo,
competição mais extenuante do
atletismo. Cada uma das dez provas

f

De acordo com um dos

organizadores do evento, Paulo
César Correia de Negreiro', a nova
estrutura oferecida e as boas'
disputas que podem esquentar a

briga pelo título podem trazermais

público ao evento. ''A média de

público no Autódromo é de 2.500

pessoas. Como o campeonato está

bem disputado, isso traz um

estímulo a mais tanto para os

corredores como para quem vai

assistir", explica. O evento é

organizado pela PCR Eventos e

pelaApavi (Associação dos Pilotos
Amadores do Vale do Itapocu).

Sérgio Burgardt conseguiu o recorde estadual no decatlo no último fim-de-semana

que o atleta faz, vai somando pontos bem em todas as modalidades. disputado nos dias 18 e 19 de junho,
até se chegar ao número final. O Treinei cerca de um mês apenas na cidade paulista de São Caetano,
atleta diz que não esperava o para a competição, e o resultado um dos pólos do esporte no país.
resultado, pois estava preparadopara me surpreendeu", diz Burgardt. Ou tro des taque da equipe foi
correr apenas os 400m rasos. Tanto Burgardt como Miriely Juliana do Rozário Nazário, de
"Conversei com o nosso técnico e aguardam confirmação para ver se apenas 14 anos, que atingiu a marca

ele me sugeriu que eu disputasse o terão condições de participar do de lm50 no salto em altura e

decatlo, já que estava me saindo campeonato brasileiro, que será conseguiu o bronze na competição .

treinamentos para as

competições", explica o atleta,
que também ministra aulas de

[iu- [itsu. No começo de julho,
Conceição deve viajar para
Salvador (BA), onde disputa a

Copa do Mundo. "Para essa

competição, eu devo treinar uma
semana na cidade, para conhecer
as novas técnicas usadas, pois esse

Antônio Conceição disputa Sul

Brasileiro de Jiu-Jitsu amanhã

é um esporte que evolui muito

rápido e é preciso estar sempre

atualizado", explica.
O atleta chegou no ano

passado em]araguá do Sul e diz
que quer criar a cultura do [iu
jitsu na cidade. "Eu ganhei vários
'títulos quando disputava por
Salvador. Participar dessas

competições traz também

experiência para que eu possa

passar para os meus alunos",
salienta. Neste.fím-de-sernana, o
atleta vai disputar o Sul-Brasileiro
de j iu- [itsu , na cidade de
Balneário Camboriú. Nesta'

competição, Conceição vai levar
um aluno seu, Sérgio Henrique,
para pegar ritmo de competição:
O atleta compete com apoio de

Demicar, Pré-Fabricar, Pet Center
Shop, Live, RevistaNossa, Fellows
Idiomas e Imagem Colorama.

Guaramirim recebe quinta
etapa do Velocidade na Terra

GUARAMIRIM - o Autódromo
Silvestre Mannes, de Guaramirim,

. recebe neste fim-de-semana a

quinta etapa da Copa Norte de
Velocidade na Terra de
Automobilismo. As disputas estão
bem acirradas em todas' as

categorias e, com isso, os pegas

prometem seF emociónantes no

domingo. No sábado à tarde, a

partir das 14 horas, haverá as

tomadas de tempo e os treinos livres
e as competições começam às 9
horas da manhã de domingo.

Na categoriaStreet CarTração
Dianteira, os pilotos Paulo Krutzch
(Forlin Car/Cerâmica Krutzch) e

Cristiano Rosa (Mec. Zezinho/
Rozzaco Pneus) estão na ponta do
campeonato. Na Tração Traseira

(Fusca e Brasília), cinco pilotos
disputam ponto a ponto as baterias
realizadas em todas as etapas. São
eles:

- Orlando Tambozetti

(Terraplanagem Tambozetti), Jairo
Muller (Casa Avenida/Lojão da

Marechal), Carlos Hugo Dequech
(Dequech Distribuidora de

Alimentos) e Edson Peixer (Kairos/
Haco) . Apesar desses competidores
estarem nas primeiras colocações,
todos os 'pilotos dessa categoria
ainda têm chances de chegar ao
título geral, como também é o caso

das categorias Gaiolas e Kart Cross,
A organização do evento

aguarda cerca de 3.500 pessoas em

todo o fim-de-semana. O
Autódromo oferece completa
estrutura de camping, restaurante
e lanchonete. O valor do ingresso
é de R$ 5,00 e quem compra no

sábado, ganha a entrada para o

domingo.

Lutador começa preparação
para mundial de Jiu-Jitsu

}ARAGuÁ DO SUL - o lutador
Antônio Conceição disputou no

6.ltimo domingo o Campeonato
Brasileiro, de [iu-[itsu, na cidade'
do Rio de Janeiro, mas foi
desclassificado na primeira luta,
por dar um golpe proibido,
conhecido como 'chave de
tornozelo'. "Na verdade, não era

esse golpe que eu tentei aplicar,
mas minhas pernas escaparam e

o juiz entendeu dessa forr�a e eu
fui eliminado da competição"
explica o lutador.'

Conceição lembra que l�tou
em duas categorias acima do seu

peso, e que isso também dificulta
na hora de encaixar os golpes.
"Fui para testar meus limites. Sei

que, se eu passasse da primeira
luta, dificilmente chegaria às

finais", diz. Segundo o atleta, os
cariocas dominaram a

competição, conquistando quase
todos os títulos, com exceção da

categoria meio-pesado, que ficou
com um atleta de Manaus.

O atleta salientou a

�ificüldade de treinar em Jaraguá
do Sul por falta de material
humano. "Existem poucas

pessoas interessadas e� praticar
b esporte na cidade, e isso

dificulta também nos meus

FATOS

·0 traçado de Autódromo

sofreu algumas alterações
e a pista tem cerca de
1.200 metros de extensão.

• A Copa Norte de

Velocidade na Terra de
Automobilismo tem nove

etapas e é organizada pela
-

Apavi (Associação dos
Pilotos Amadores do Vale
do Itapocu) e da PCR

Eventos.
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Gabriel de Andrade Marques, filho de
Daniel J, Marques e Veneranda de
Andrade, que nasceu dia 28/04
com 3,530 Kg e 49 cm:

I L na Matias
A pequena ua

d'a 21/05
Vingas nasceu no ,I
m Capivari de Balxo-SC

�eus pais Francisco P�ul?,
RodrigueS Vargas e DI\Cela

Matias Vargas, e seus Irm�os
Diego e Yuri des�jam muita

saúde e felicidades,

s

Para iluminar nOSsa pa'
,

M '
. gmaana Fernanda Azevedo

'

que completou 4 anos
ontem, 'sua família a
parabeniza Marl'a F'

ernandaum sonho de amor eterno,
'

o fofo Murillo
Fachini
comemorou seu

aniversario de 5
anos dia 02/06 e

ganhóu um abraço
gostoso de
Luciano Camargo,

A lindinha Aline Romig
, /

completará idade nova dia 7

6 quem deseja toda

f�licidade do mundo são seus

pais Rose e Edson,

SEXTA-FEIRA, 04 de junho de 2004 IIUOAtla'@I�nlgell@

A fofinha Estefani irá completar 6

aninhos dia 8, quem deseja muitas

felicidades é o seu dinho Vilmar,

o faceiro Caetano que
completou '1 ano e 1 mês
quem manda um abraço 'é
a tia Katla.

Aniversariou onte
gatíssima V

m a

P' anessa C' ,

lontrosk' nstme
" I' ,

I quem des '

,e ICldade _ eja as
,

s sao seu '

e SImone e
s paIs Ivanir

padrl'nh
' seus avós e

os Fel' ,

,

ICldades!!!

CompletoU 8

meses no dia 21/5,

Guilherme
Henrique Weller,

Quem deseja é sua

madrinha Ana

Paula e seus pais
Lourdes e Roberto

Weller,

J;;: ,

de estar na ",oela*

.f;'.

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

A maior parte do orçamento da prefeitura, em torno de 33%. é destinado à

educação. valor superior ao previsto pela legislação. Hoje. existem vagas

suficientes para atender toda a demanda do ensino fundamental. Desde 2001,

3 novos centros infantis foram construídos e 21 escolas reformadas ou

ampliadas. totalizando 78 novas salas de aula. A informatização faz parte da

rotina de todos os alunos. Crianças de O a 5 anos recebem cuidados e ensino

de qualidade nos centros de. educação infantil. proporcionando um' bom

aprendizado desde cedo.

Educação e saúde
para todas as'<'idades

www.nicolodelli.com.br

Souza

alegria da

irmã Cris e

do irmão
Wallysson

ROUPA DE CRIANÇA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




