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Oionei diz que PT torce pela
criação do diretório do PMOB
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Negreiro anuncia acordo
__

coletivo entre STIV e Acias
_

• PAGINA 4

INSATISFAÇÃO

o mau cheiro preveniente da rede de esgoto lançada pelos moradores, traz desconforto para a população

Moradores preocupados
com poluição no Baependi

,Moradores do bairro Baependi reclamam do riacho nas

proximidades do terminal rodoviário. O mau cheiro
proveniente da rede de esgoto lançada pelos moradores, traz
desconforto para a população principalmente em dias de calor.
Outra situação preocupante está relacionada com a

insegurança, por causa de- andarilhos que "moram" no prédio
da antiga fábrica da Max Wilhelm. A secretaria de
desenvolvimento social e habitação explica que não há onde

alojá-los e assim como estes outras 20 a 30 pessoas estão em

igual situação em Jaraguá do Sul. PÁGINA 6

ANIMAÇÃO

Espetáculo Dança fora do -

eixo é atração hoje na Scar

A Scar (Sociedade Cultura Artística) de Jaraquá do Sul

apresenta hoje, às 19h30, o primeiro espetáculo do grupo
de bailarinos que integra o projeto Dança Fora do Eixo.
Com acesso gratuito para o público, a apresentação
acontecerá no espaço do futuro restaurante da SCAR, no
último piso do Centro Cultural. PÁGINA 6

Vestindo o corpo e

a alma. das pessoas

N° 4.901 I R$ 1,25

, Ramthum disputa volta
-de se de Mountain Bike

Ao completar 40 anos de
atividades, a Bretzke

Alimentos mostra que
perseverança, união e muita

qualidade são essenciais

para se enfrentar
momentos difíceis e

contornar situações críticas. ,

CAMPANHA

Mais de 800 crianças receberam
vacina contra pólio em Schroeder

• PÁGINA 5

POESIA

Escolas se preparam para o

14° Concurso de Declamação
ctSAR JUNKES

Concurso
estimula o

hábito de leitura
inclusive entre os

alunos do
Jardim. Na escola
Albano Kanzler, a

escolha dos

represen
tantes foi na

segunda-feira.
PÁGINA 5
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Hora de refletir
Está chegando o i�vemo

e, com ele, as feijoadas, as

festas juninas, as campanhas
de agasalho e como se não

bastasse, este ano ainda temos

a campanha eleitoral, que

promete esquentar ainda mais

o nosso inverno. Todos
sabemos que as campanhas
eleitorais municipais são mais

J araguá do Sul, onde a

campanha promete ser um

verdadeiro duelo. O que o

eleitor não pode perder de
vista é a necessidade de
refletir tendo como ponto de

partida as propostas de
trabalho dos candidatos e

também o currículcí dos
mesmos. Também é

� O que o eleitor não pode perder de
vista é a necessidade de refletir tendo
como ponto de partida as propostas de
trabalho dos candidatos.

dramáticas porque
acontecem mais perto do
eleitor. A simples escolha dos
nomes que vão fazer parte do

Legislativo, em qualquer
cidade, sejam elas pequenas,
médias ou grandes sempre
acarreta.um nervosismo entre

os eleitores.' Este ano

certamente 'não será dife

rente, especialmente em

importante prestar atenção no
grau de conhecimento
demonstrado pelo candidato.
Outro item importante é não

se deixar levar por favores

pessoais já oferecidos ou

prometidos para que na haja
cobranças posteriores. Muitas
vezes, algumas pessoas, por
inocência até, sedeixam levar

por falsos tapinhas nas costas,

FRASES
o

brindes para festinhas e até

demonstrações gratuitas de

simpatia. Em ano de eleição,
o cuidado deve ser redobrado
se não quisermos correr o risco
de sermos iludidos. Em ano

de eleição, qualquer oferta
ou pedidos de candidatos
devem ser cuidadosamente
analisados para que nenhum
dos l�dos possa sentir-se

enganado mais tarde. Assim
como se espera do candidato
uma conduta digna e

honesta, o mesmo se quer do
eleitor, que deve conduzir a

sua escolha tendo com base
os compromissos ideológicos
assumidos consigo mesmo e

com a formação de uma

sociedade que busque a

igualdade de oportunidades
para todas a população, sem

distinção de credo, cor,

situação econômica ou

simpa tias políticas. N es ta

campanha, que todos se

comportem com dignidade
pelo bem da democracia.

QUARTA-FEIRA,9 de junho de 2004 �CORREIO DO POVO

NOTAS
�Acertou sozinho
Um apostador do Rio de Janeiro
acertou sozinho as seis dezenas do
concurso 569 da Mega-Sena, sorteadas

.

no último sábado. O sortudo tem

direito a um prêmio de RS 46,6
milhões- o maior já pago este ano. A

aposta foi realizada na casa lotérica
Talismã da Sorte, que fica na Avenida
das Américas, na Barra daTljuca. A
Mega-Sena, além do' prêmio, vai pagar
RS 11,9mil a cada uma das 434 pessoas
que acertaram a quina. Outras 29,9 mil
apostas acertaram a quadra e o prêmio
é de RS 172 para cada um. As apostas
para hoje podem ser feitas até às ,19
horas. O prêmio é de RS 21 milhões.

� Cerveja escura

A Companhia de Bebidas das Américas
( AmBev) decidiu incluir na linha
Bohemia de cervejas a versão escura

da bebida ( do tipo "schwarzbier") e o

produto à base de trigo ( conhecida
como "Weiss"). Essas cervejas, que
estão no segmento "superpremium"
da AmBev, haviam sido lançadas em

edições limitadas. A AmBev tem como

objetivo ampliar sua participação no

segmento de cervejas superprerniurn
( detém atualmente cerca de 50% do
mercado com a marca Bohemia e as

importadas Miller e Carlsberg) e

difundir o consumo de bebidas mais
elaboradas no Brasil.

IINós devemos ir a favor da decisão da reuniãodo partido ou da comissão provisória?':
.questiona-seAmaro Ximenes Junior, indignado com as imposições provenientes das diversas alas existentes no PMDB.Ele pensa
na possibilidade de desfiliar-se da sigla.

MundO I Pessoas & Eatos
�íTÁLlA

_Itália investiga ritual satânico
após descoberta de corpos
Uma jovem de 19 anos foi esfaqueada fatalmente
por um suposto qrupo de culto ao demônio que'
a teria utilizado para personificar a Virqem Maria.
Um colega dete.anos que não era considerado
mais um mernbroconâável da seita feíassassinado
e enterrado ao la�0°dê'la"�m florestas nos arredores
deMilão.lntrigadQs:cóma descoberta, na semana
passada,do loc�16nde às'duas jovens vítimas foram
enterradas em 1998, os iiwestigadores trabalham
com a possibilidade de o crime bizarro estar

associado a uma banda de heavymetal e satanistas
de Milão segundo detalhes que vieram à tona
ontem.

O desaparecimento de Chiara Marina e FabioTollis
era um mistério até o início do ano, quando uma

das pessoas acusadas pelos assassinos começou .

a cooperar com as autoridades milanesas.
Promotores suspeitam agora que uma seita

satânica promoveu os assassinatos em um ritual

que envolveu o uso de drogas e violência sexual,
disse Francesa Crarnis, advogada de uma das

quatro pessoas cÍ�tidas no âmbito das
investigações do caso. Membros da seita

pertenciam à banda de heavy metal "Bestas de
Satã" e freqüentavam uma bar de Milão chamado

"Mldniqht.disse Cramis em conversa portelefone
com a The Associated Press. Chiara conhecia o

grupo. Em seu quarto, ela tinha cortinas negras,
velas e uma imitação de um crânio humano. De
acordo com a polícia, o grupo já havia tentado
mataras dois em dezembro de 1997, queimando
os vivos em um carro,disse Cramis.Marino e Tollis

escaparam com ferimentos leves.(AE)

� PARAGUAI

Sojicultor brasileiro é
assassinado no Paraguai'
Um grupo de supostos membros do
movimento dos sem-terra paraguaio
assassinou a tiros o sojicultor brasileiro Celso

Lanzarin, de 42 anos, e um de seus

seguranças, enquanto que um tratorista

conseguiu escapar sem' ferimentos, segundo
o jornal ABC Colar de Assunção. O assassinato
ocorreu segunda-feira pela manhã no

município de Ycuá Porã, no departamento'
(Estado) de Alto Paraná, no momento em que
as vítimas tentavam abrir uma estrada na
fazenda, que há poucos dias sofrera uma

tentativa de invasão.(AE)

� BRASIL

Juiz decreta prisão de filha
de.João Arcanjo Ribe·iro
o juiz federal Julier Sebastião da Silva
decretou ontem a prisão temporária de Kely
Arcanjo Ribeiro, de 26 anos, filha do bicheiro
João Arcanjo Ribeiro, acusado de chefiar o
crime organizado em Mato GrQs:�b·. Entre os

homicídios, o bicheiro é acusado de mandar
matar o jornalistâ Sávio Brandão, danado jornal
"Folha do Estado': O crime ocorreu em

setembro de 2002. O juiz acolheu-pedido do
Ministério Público Federal depois que Kely
tentou, em nome dela e do pai, investir grande
quantia em dinheiro em vários bancos

privados e estatais da Costa Rica. A prisão
temporária tem prazo de cinco dias.(AE)

�ISRAEL/LlBANO

Hezbollah e Israel brigam na

fronteira com o Líbano
Guerrilheiros do grupo Hezbollah e soldados.
israelenses trocaram disparos de foguetes e

bombas na fronteira sul do Líbano ontem, um
dia depois de Israel ter promovido seu mais

profundo ataque contra o país vizinho em

quatro anos. Autoridades libanesas de

segurança disseram que os guerrilheiros
atacaram posições israelenses na disputada
região das Granjas de Chebaa. O Hezbollah

divulgou uma declaração por meio da qual
.dlz que o ataque foi uma retaliação à mais
"recente agressão israelense'; referindo-se ao

ataque de ontem contra uma suposta base de
rebeldes palestinos ao sul de Beirute.
Em Jerusalém, o Exército de Israel confirmou
o ataque. e informou que um de seus oficiais

escapou com ferimentos superficiais. Israel
respondeu com bombardeios contra colinas
nos arredores da aldeia de Kfar Chouba, no
sudeste libanês, disse uma 'fonte ligada aos

serviços de segurança do Líbano. Mais tarde,
aviões de guerra do Estadojudeu sobrevoaram
a área, mas não ab-riram fogo. O Hezbollah
disparou mísseis terra-ar contra os aviões, mas
não conseguiu atingj:::IQs. Uma-fonte liqada à

Organização das -Nações Uhidâs (ONU) disse

que a força de manutenção-de paz da entidade
na fronteira entrou em contato com as partes
para evitar uma escalada de violência. A força
de paz da ONU pediu ao Hezbollah e a Israel

que "demonstrem contenção'; disse o

funcionário da organização sob condição de

anonimato.(AE)
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Estratégia e

planejamento
EduardoMendes*

o grande desafio da indústria foi, por muito tempo,
obter altos índices de produtividade dos ativos no chão
de fábrica. Hoje, o que se tem demonstrado eficiente na

melhoria da rentabilidade das empresas está relacionado
à estratégia, principalmente na implementação de
ferramentas avançadas de planejamento. Estas soluções
incluem a atividade de projeção de demanda, materiais e

transporte, além da busca pela otimização da rede de

suprimentos e de distribuição, incluindo o esforço de gerar
colaboração e integração dos participantes da cadeia de
abastecimento. A aplicação destas funções no negócio é

decisiva para se fazer projeções de produção com maior

acuidade e otimização, num espaço de tempo mais curto.

As ferramentas de planejamento, além de prever com
maior detalhe os níveis de demanda' e suprimentos,
trabalham com programação finita de recursos e

capacidade. Isto reduz os imprevistos no chão de fábrica.
Como resultado, elas têm propiciado menor nível de

estoque de matérias-primas e produtos acabados (estoques
de segurança) dentro das empresas.

Os resultados positivos alcançados com a implantação
de ferramentas de planejamento, contudo, não costumam
ser a curto prazo. A habilidade de conseguir os resultados
depende do volume de dados que o aplicativo utilizado
tem disponível para alimentar o conjunto de regras e

operações definidas para o bom andamento do sistema.

Obviamente, se os dados históricos não estiverem

disponíveis, alguns ciclos de vendas e produção deverão
ocorrer regularmente, até que se tenha volume de

informação suficiente, para construir os cenários e projetá
los através das ferramentas.

No entanto, o maior desafio na implantação de
ferramentas de planejamento está na mudança cultural

que elas proporcionam às empresas. 'Como o foco destas
ferramentas está centrado na simulação e otimização, elas
exigem dos profissionais que trabalham em planejamento
uma postura muito mais analítica do que operacional.

Isso, de uma certa forma, pode mexer com rotinas

internas já estabelecidas. Assim, para o sucesso da

implantação de ferramentas de planejamento, torna-se
fundamental o énvolvimento e a aceitação dos

profissionais da área pela mudança. Não é difícil achar
casos onde estas novas ferramentas deixaram de ser

utilizadas com todo o seu' potencial devido a divergências
internas.

Ainda assim, para se alcançar plenamente os

benefícios da utilização de uma ferramenta de
planejamento, também é necessário desenvolver a

iniciativa prioritária de aumento da colaboração entre

os integrantes da cadeia de abastecimento, para que as

informações fluam cem mais velocidade. Desta forma,
podemos dizer que, para se atingir os benefícios com as

ferramentas de planejamento, deve-se considerar

alterações em vários paradigmas da empresa, num
processo mais analítico do que operacional. Um
indicativo claro de que o planejamento estratégico está

se tornando definitivamente um dos melhores meios de
aumentar a produtividade e a lucratividade das empresas.

*Eduardo Mendes é consultor-sênior da consultoria BearingPoint.
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....ECONOMIA

Ideli garante que o

Brasil irá crescer 7%
A líder do PT, senadora Ideli Salvatti
(SC), disse que o País está no rumo

certo para o crescimento sustentado
e criticou os discursos pessimistas que
ouve diariamente no Senado."Alguns
discursos nos fazem ter vontade de
sair por aí arrancando os cabelos, dão
a falsa idéia de que estamos à beira
do caos, o que está longe de ser

verdade'; disse a senadora.
Ideli apresentou uma pesquisa da

Fundação Getúlio Vargas (FGV) que
mostra o otimismo da população
brasileira, principalmente dos mais

jovens e esclarecidos.

....VALORIZAÇÃO
. Alesc realiza
audiência pública
A população tende a participar quando
é valorizada. E os projetos
parlamentares devem facilitar a.

participação.popular. É exatamente

esse o objetivo da Comissão de

Legislação Participativa, criada por
proposição do deputado Dionei Walter
da Silva (PT), que a preside. Na próxima
segunda-feira, a partir das 9 horas, a

Assembléia Legislativa realiza
audiência pública para apresentar à
sociedade este importante ins
trumento de participação popular. A
audiência pública que vai discutir

participação popular.

.... ESTIMATIVA

Caropreso acredita
na vitória do PSDB
Candidato tucano à prefeitura de

Jaraguá do Sul, o ex-deputado federal
Vicente Caropreso, acredita que o PSDB
tem grandes chances de. eleger a

maioria dos prefeitos no Estado, devido
ao trabalho realizado pelos prefeitos
tucanos atuais. Jaraguá do Sul tem

administração tucana e conseguiu o

menor índice de mortalidade infantil em
cidades acima de 80 mil habitantes. O
índice de S,28 crianças por mil nascidos
está muito a baixo da média nacional

que é de 20 por mil nascidos vivos e,

igual a países como Suíca, Canadá e

Dinamarca.

.... ESCLARECIMENTOS

Scarpatto solicita
presença de ISSEM
o vereador Marcos Scarpato (PT)
solicitou durante a sessão ordinária de

segunda-feira, que o ex-presidente dó.
Instituto de Seguridade dos Servidores
Municipais, ISSEM, ClaudjoWinter, seja
convidado pela Câmara para participar
de sessão a ser agendada, para relatar
os últimos fatos ocorridos no instituto,
inclusive sua exoneração do cargo de

diretor-presidente, no último dia 28 de
maio, através da portaria 505, sendo
nomeado em seu lugar o advogado
José Benedito de Campos, pela
portaria 507. A mesa diretora deferiu
o pedido.

....DÚVIDA
Vereador quer mais

explicações da prefeitura
o vereador José Pendiuk dos Santos

(PT) solicitou a mesa diretora que seja
incluída na pauta dos assuntos a serem

tratados pelo secretário de Desen
volvimento Municipal, Humberto

Travi, durante sua apresentação na

Câmara, o desabamento da cobertura
da quadra esportiva da Escola

Municipal de Ensino Fundamental
Vítor Meireles, no bairro Três Rios do

Norte, além da atual condição das
similares ins-taladas no munidpio.
Segundo o vereador, os es

clarecimentos veiculados na imprensa
não convenceram.

PTencerrou curso de formação
para candidatos às eleições

Jaraguá doSul- Este final de
semana aconteceu o encerramento

do curso de formação de lideranças
promovido pelo Partido dos
Trabalhadores de Jaraguá do Sul. O
curso teve início em junho do ano

passado, realizado dentro de um

cronograma de 11 encontros.

Privilegiando exemplos das

administrações petistas no Estado de
Santa Catarina, a formação tem o

. objetivo de preparar as lideranças do
partido para as eleições de 2004.

O presidente do PT no

município, Leone Silva, explanou
sobre a importância é técnicas

i relativas amarketing eleitoral. Silva
foi o coordenador da campanha
eleitoral que elegeu o deputado

petista Dionei Walter da Silva em
2002. "Em cadamódulo do curso foi
discutido questões relacionadas a

orçamento participativo, ética na

política, assuntos jurídicos, tudo para
dar condições para os candidatos

.

sentirem-se preparados para os

debates políticos", destaca Silva. Nos
dois últimosmódulos, os participantes
receberam uma cartilha sobre as

principais ações doGoverno Federal,
para que compreendam os projetos
do presidente e possam explicar para
suas respectivas comunidades. "O
Governo Lula temgarantido grandes
evoluções para o País, principalmente
na área de exportação. O problema é

que ocorrem muitas críticas

infundadas", avalia.
ALEXANDRE BaGO

Candidatos às eleições finalizaram curso no final de semana

Poder Legislativo aprova.
indicações de melhorias

•

Jaraguá do Sul- Na sessão

ordinária da Câmara de
Vereadores antecipada de quinta
feira para ontem foram aprovadas
.indicações e projetos de lei. O
vereador José Pendiuk dos Santos
(PT) fez duas indicações
solicitando instalação de placasde
identificação nas esquinas das
ruas do bairro Santo Antonio,
especialmente

-

na r�a Hercílio
Anacleto Garcia, e patrolamento
e melhorias na rua Esmeraldina
'junkes Klein, no bairro Vila Lenzi.
O vereador Paulo Floriani (PP)

-

pediu melhorias na visualização
das placas indicativas de trânsito,
instaladas na avenid� Prefeito

Waldemar Grubba. Na tribuna, o
vereador anunciou que cópias do
relatório de sua participação
recente em Congresso está à

disposição da comunidade e da

imprensa em seu gabinete
parlamentar. Outra indicação, de
autoria do vereador Jean Carlo
Leu tprecht (PTB) solicita aj
instalação de redutor de velocidadel
na rua PastorAlbertSchineider, nas
proximidades da empresa Aurora.
O vereador. Orlando Gilberto

Gonçalves (PP) é autor da

indicação que solicita a abertura e

continuação da rua José Brunner
até a rua Roberto Ziemann, no
bairro Czerniewicz.

INDEFINiÇÃO

Comissão do PMDB aguarda
posicionamento do diretório

POR FkBIANE RIBAS

... Ximenes desiste
e deixa cotnissão
do PMDB sem

presidente
•

Jaraguá do Sul- Líderes do
PMDB de Jaraguá do Sul, inclusive
o prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini, considerado o

articulador do partido na região;
reuniram-se ontem à tarde com o

presidente estadual do PMDB,
Eduardo Pinho Moreira, em

Florianópolis. O encontro foi

agendado em regime de urgência
em virtude da renúncia do

presidente da comissão provisória,
Amaro Ximenes Junior. Ele abriu
mão do cargo na segunda-feira à

noite e agora o diretório estadual

precisa nomear um substituto que
presida e organize o partido na

cidade jaraguaense.
Há três semanas, desde que a

comissão foi formada, líderes da

sigla efetuaram reuniões com as

diferentes alas do partido,
consultaram e ouviram as sugestões
dos filiados, além de terem

conversadocom representantes de
outros partidos a respeito de política
de alianças. "Nós estávamos
trabalhando diariamente com

Pedro Garcia espera que a indicação do presidente do PMDB seja imediata

muito afinco para conseguir resolver
todas as questões ainda pendentes.
Agora que Ximenes desistiu de
comandar a comissão, temos de

aguardar um posicionamento do

vice-governador para que então

darmos continuidade às atividades.
Esperamos que a indicação do
substituto não demore porque este

mês é determinante para todos os

partidos", avalia um dos membros
da comissão provisória, Pedro
Garcia. Ele atribui a saída de
Ximenes ao intrometimento de

pessoas que .não fazem parte da
comissão e ainda assim telefonavam
para o presidente com intuito de

pressiona-lo. "Ele não aceitava

certas imposições e por esta razão

decidiu ficar fora dessa história", diz.

Garcia menciona que a

comissão estava às margens de

apresentar aos filiados as decisões
oficiais e que iriam iniciar trabalho
pata listar os possíveis candidatos
para concorrer à chapa
proporcional.

Até o fechamento desta edição,
ainda não havia encerrado a

reunião na capital do Estado.

-

fomente a eleição do diretório.
- Na reunião que tivemos

com os peemedebistas, nós
demonstramos o interesse na

coligação, já que o PMDB é um

partido que, teoricamente, é em
sua essência, de esquerda.
Ficamos surpresos com o

afastamento do doutor Amaro,
embora tínhamos consciência de

que ele é um apoiador de
Vicente Caropreso. Resta-nos
aguardar a nomeação do próximo
presidente e torcer para que eles
formem o diretório. Um partido
do porte do PMDB necessita do
diretório e o mais rápido possível
para que se possa dar con-

. tinuidade às negociações -,

PT torce p·ara que o diretório do PMDB seja formado em breve
avalia Silva.

O presidente do PT
acrescenta que o partido
pretende firmar aliança com os

partidos de sustentação do

governo e por este motivo

aguardam um posicionamento do
PMDB. O partido dos peeme
debistas está segmentado
internamente em pelo menos três
alas distintas, o que dificulta as

articulações políticas. "Acredito
que a base história do PMDB é

favorável à coligação com o PT,
mas não sei se há alguém na

comissão que conta com a mesma

opinião. Nós esperamos que a

decisão deles seja pautada na

democracia", considera.

JARAGUÁ DO SUL -- O

presidente do Partido dos
Trabalhadores em Jaraguá d Sul,
Leone Silva, destaca que os

líderes do partido haviam
conversado com os membros da
comissão provisória do PMDB a

respeito da possibilidade de
firmar coligação. Na oportu
nidade, os petistas apresentaram
os projetos que pretendem aplicar
no Município, porém não

obtiveram resposta. Agora que o

PMDB está novamente

dependendo de definições do
diretório estadual par a dar
continuidade ao trabalho, o PT
fica no aguardo e espera que o

próximo presidente da comissão

FATOS

• Deputado Dionei Walter
da Silva salienta que a

formação do diretório do
PMDB é imprescindível
para que a opção por
alianças ocorra de forma
mais democrática.

• Amaro Ximenes Junior,
ex-presidente da comissão,
enfatiza que os

peemedebistas deveriam
se preocupar mais com o

partido e menos com os

interesses pessoais.
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ACORDO

Núcleo das Facções da Acias\
-

•• •

comemora primeira conquista
.. POR CAROLINA TOMASELLI _

�Com redução dos

salários, Núcleo
pretende diminuir
informalidade no setor

SCHROEDER - Foi aprovado em
reunião realizada na semana

passada ó acordo coletivo de
trabalho entre o STIV (Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias do

Vestuário, Fiação, Tecelagem e

Artefa tos de Couro de Jaraguá do
Sul e região) e a Acias (Associação
Comercial, Industrial eAgrícola de
Schroeder), no ato representadas
por seus respectivos presidentes,
Gilda Antônio Alves e Alceu
Grade.

A proposta prevê a alteração do
salário admissional de R$ 380,16
para R$ 372,92 e do salário
normativo de R$ 460,42 para R$
423,57 e é destinada apenas aos

proprietários de facções com até 20
funcionários que sejam associados
à Acias e cadastrados no Núcleo
das Facções. Em relação às horas
extras e a assistência médica e

odontológica, foimantido o previsto
pela CLT (Consolidação das Leis

Trabalhistas). Terão direito à

assistência farmacêutica e funeral

apenas os funcionários associados
aoSTIV

Segundo o secretário executivo

Julio César Correia de Negreiro: "Essa alteração mostrou a força do associativismo"

da Acias, Julio César Correia de'
.

Negreiro, a mudança representa a

maior conquista doNúcleo Setorial
dos Faccionistas de Schroeder,
instituído há cerca de um ano para

capacitar os empresários do Setor

visando o desenvolvimento e

crescimento das facções. "AAcias
está trabalhando para que as facções
se formalizem, mas precisamos dar
"condiçôes aos empresários",
Justificando a redução de salário.

Negreiro informa que oNúcleo
iniciou a mobilização da categoria

..

em parceria com o Sebrae, a

Prefeitura e a Câmara de Ve
readores de Schroeder, e vem

atuando de forma eficaz a partir
desse ano, quando foram realizados
cursos de capacitação na área de
custos e administração de pe

quenos negócios, além da

solicitação de aditivo da con

venção coletiva, quando foram

..

c.

reivindicadas as alterações do
salário admissional e normativo.

A orientasão para formalização
de empresas e registro de

funcionários, cursos de ca

pacitação com prioridade para o

tema métodos e tempos, além da

elaboração .. de material ins
.. titucional com o objetivo de vender
serviços do núcleo em outros

municípios são as próximas metas
do Núcleo.

Santa Catarinatem propostas para a reforma universitária
FWRIANÓPOllS - Representantes

de Universidades do Estado de
SantaCatarina, Paraná eRioGrande
de Sul participam, no dia30 de julho,
em Porto Alegre da Mini
Constituinte Sul, que tem por

objetivo levantar propostas para a

reforma universitária que acontecerá
em todo o País. O Estado de Santa
Catarina vai apresentar um

documento síntese, resultado do 10
Seminário Estadual de Educação

-

Superior, realizado no início deste

mês, em Florianópolis, com a

participação de 300 educadores, dos
quais boa p�rte reitores de 21

universidades comunitárias e

particulares.
Formas de financiamento de

pesquisa e extensão; criação de
financiamentos nos quais o aluno seja
o principal beneficiário; considerar
na reforma universitária o modelo
catarinense de universidade;
implantar cursos respeitando as

características regionais; irriplantação
de um projeto político universitário'
que construa o conhecirriento e não

somente o reproduza. Estes são alguns
dos tópicos que integram o

documento de Santa Catarina que
será levado ao encontro do dia30 de

julho.
Em Santa Catarina 14% dos

jovens entre 17 e 24 anos estão

freqüentando a uma universidade,
quando amédia brasileira é de 9%.
O secretário de Estado da

Educação e Inovação, Jacó
Anderle enfatiza que o importante
é a qualidade. A coordenadora de
Desenvolvimento de Política do
Ensino Superior do Ministério da

Educação, Maria do Socorro
Gomes proferiu palestra, no

encontro realizado no início deste
mês, sobre os aspectos gerais da
reforma universitária.

QUARTA-FEIRA,9 de junho de 2004 []UnSiJaO.m.qu"••

Badesc e Caixa apresentam'
linhas de crédito para empresas

}ARAGUÁ-OO SUL- Somente no
ano passado a agência central da
Caixa Econômica Federal liberou
R$ 33,5 milhões para projetos de

geração de emprego e renda,
cumprindo a função social do
banco. A informação é do gerente
daCEFEM Jaraguá do Sul, Adriano
Milton Preisler. Ele esteve na

reunião plenária da Acijs (
Associação Comercial e Industrial
deJaraguá do Sul) juntamente com
o gerente do Badesc ( Agência de
Fomento de Santa Catarina)
Márcio Luiz da Conceição, para
apresentarem seus produtos e linhas
de crédito disponíveis para

empresas,.a exemplo do BRDE (
Ba�co Regional de De
senvolvirriento doExtremo Sul).

Ainda de acordo corno gerente
Preisler, a Caixa dispõe doProger
para investimentos, que é uma linha
de crédito voltada para a geração
de emprego e renda,. no valor
financiável de até R$ 400mil, para
pagamento em 48 meses e carência

de seis. Outra modalidade
anunciada pelo gerente é o Finame

e o BNDES Automático. Para

capital de giro, existem duas linhas

específicas.
A antecipação de recebíveis,

através de desconto de duplicatas e

cheques, com taxas variáveis, são
serviços que a Caixa dispõe para as

empresas, junto como Giro Caixa
Instantâneo e Construgiro. Adriano
Preisler comentou que o

estabelecimento disponibiliza, ainda,
do Convênio Consignação, o

Crédito Aporte Caixa, Imóvel na
Planta e FAT, para pessoas jurídicas'
e físicas.

Conforme o gerente regional do
Badesc em Joinville, Márcio Luiz
da Conceição, a instituição dispõe
atualmente de somente uma linha
de crédito para capital de giro,
prevendo para o segundo semestre
a abertura de linhas específicas para
investirrientos.

Ainda de acordo com o gerente
regional do Badesc, mesmo que
não haja recursos nessa

modalidade, por ora, é importante
a apresentação de projetos para a

análise prévia.

• Em Santa Catarrna 14% dos

jovens entre 17 e 24 anos

estão freqüentando uma

universidade, enquanto a

média brasileira é de 9%.

• No dia 30 de julho
acontece, em Porto Alegre,
a mini Constituinte Sul,
que vai discutir e

apresentar propostas para
a reforma universitária.

Solou Carlos Schrauth
Secretário de Gestão

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

Decreto nº 5.148/2004
Suspende o Expediente nas Repartições Públicas Municipais no dia
11 de Junho de 2004.

O prefeito municipal de ]araguá do Sul, nó uso de suas atribuições,

Decreta:'
Art. 1º Fica suspenso o expedierite nas repartições públicas munici
pais no dia 11 de junho de 2004, ressalvadas as necessidades de

serviço das Secretarias, Autarquias ou Fundações Municipais, e os

serviços essenciais que deverão sermantidos.

Paragrafo único. O dia referido neste artigo será diminuído do

periodo de férias dos funcionários.

Art 2º Este Decreto entra em vigor na data de suapublicação.
Jaraguá do Sul, 26 de maio de 2004.

Irineu P�sold
PrefeitoMunicipal

INFORMECP�------------------�------------------�
.� SPC CONSULTA

Cadastro chega a 140milhões
o SPC Brasil terminou o mês de maio com um

número de 17.107.586 de consultas. O número

é 34,9% maior que o total de consultas

registradas em abril, que foi de 12.673.199.
Também é 32% superior às consultas do mês
de março, que foram de 12.959.265. O saldo
de inadimplência ficou em 103.397, sendo
205.154 inclusões e 101.757 exclusões, sendo
que na dezena anterior o saldo foi de 70.276 (
136,160 inclusões e65.884 cancelamentos). O

SPC Brasil é a empresa que possui o maior banco
de dados eletrônicos para análise de crédito no

País, com 140 milhões de cadastros de pessoas
físicas e 16 milhões de cadastros de pessoas
jurídicas.

� CONFISCO DE RS 5,5 BI

IBPT apresenta proposta
O lnstituto Brasileiro de Planejamento
Tributário (lBPT) criticou a proposta do

governo de criar um .redutor fixo de RS
100 na base de cálculo do Imposto de
Renda. A proposta foi apresentada como

alternativa à reivindicação das centrais

sindicais, que pediam uma correção de

55,3% na tabela de IR. Esse seria o índice
necessário para corrigir a'tabela, que está

congelada desde 1996, com exceção de

2002, quando houve um reajuste de 17,5%.
Pelos cálculos do IBPT, a estratégia do

governo "é confiscar" RS 5,5 bilhões dos
salários dos trabalhadores somente neste

ano .de 2004.

� PESQUISA MENSAL

Andar de carro ficou mais caro
Pesquisa mensal da Agência Autolnforme aponta, em
maio, alta de 0,64% no custo de uso e manutenção com

o carro. O preço do combustível impulsionou a alta do
mês. Álcool e gasolina ficaram mais caros. A pesquisa
registrou um reajuste do álcool na bomba de 9,1% e de

1,5% na gasolina. O combustível é o item com o maior

peso na cesta de produtos e serviços da Inflação do
Carro. Representa 40% dos gastos do motorista do carro.
A cesta da Inflação do Carro é composto por produtos,
serviços, seguros e impostos. Apenas o item "produtos"
subiu de preço, na média 1,9%. Além dos combustíveis,
ficaram mais.caros o óleo do motor ( + 1,3%) bateria
(+6,3%), lona de freio (+7,4%) e mais seis itens da cesta

de produtos. O preço da pastilha de freio caminhou na

contramão: caiu 8% em maio.

Çadastro chega a 140milhões
o src Brasil terminou o mês de maio com um

número de 17.107.586 de consultas. O
número é 34,9% maior que o total de consultas

registradas em abril, que foi de 12.673.199.

Também é 32% superior às consultas do mês
de março, que foram de 12.959.265. O �.a.ldo
de inadimplência ficou em 103.397, sendo
205.154 inclusões e 101.757 exclusões, sendo
que na dezena anterior o saldo foi de 70.276 (
136.160 inclusões e 65.884 cancelamentos).
O SPC Brasil é a empresa que possui o maior

banco de dados eletrônicos para análise de
crédito no País, com 140milhões de cadastros
de pessoas físicas e 16 milhões de cadastros
de pessoas jurídicas.

� SPC CONSULTA
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revelar novos valores e promover a:

integração entre a escola e a

comunidade"; resume a

coordenadora do evento .

A
.

coordenador do 140
Concurso de Declamação da

Fundação Cultural, Mara Bini,
informa que as inscrições devem
ser feitas no período de 28 de junho
a 2 de agosto. Todas as unidades
de ensino já estão com as fichas de

inscrições. Na edição do ano

passado, aproximadamente 200
candidatos participaram do
concurso. "Cada escola pode
mandar um representante para
cada categoria", observaMara, que
cita algumas modificações feitas ao
longo dos anos: "Todos devem usar

uniforme da escola na hora da

apresentação; não pode repetir a
poesia do ano anterior e observar o
limite de tempo de sete minutos",
esclarece a coordenadora.

OConcurso de Declamação é

um dos eventos mais antigos
promovidos pela Fundação
Cultural e envolve premiação em

dinheiro de R$ 50,00 a R$ 200,00.
''Ao longo dos anos, observamos

que. a qualidade do evento tem

crescido e os nossos objetivos, que
é estimular a leitura, entre outros,
estão sendo alcançados", resume.

I CORREIO DO POVO QUARTA-FEIRA,9 de junho de 2004

Vacina contra a pólio atinge
900/0 das crianças em ,Schroeder

SCHROEDER - A Secretaria

Municipal de Saúde e Assistência
Social de Schroeder atingiu 90,8%
das criançasmenores de cinco anos
com a vacina contra a poliomielite
até ontem. O anúncio foi feito pela
enfermeira Marisa Bom,
coordenadora da campanha no

município.
A Campanha Nacional de

Vacinação contra Poliomielite em

Schroeder iniciou dia primeiro de
junho nos postos de saúde do centro
e Schroeder L Até sábado, Dia
Nacional de Vacinação contra a

Pólio, 826 crianças haviam recebido
a primeira dose. Uma equipe
composta por seis auxiliares de

enfermagem e oito agentes
comunitários de saúde trabalhou
durante esse dia.

Até sexta-feira, quando termina
a campanha, a Secretaria de Saúde
de Schroeder tem como meta

realizar 921 vacinas, atingindo.l00%
das crianças. Durante esta semana,
a vacina ficará à disposição nos postos
de saúde do centro e Schroeder I,
das 7 às 17 horas, sem fechar para

.

almoço.
Segundo a coordenadora, as

agentes comunitárias domunicípio
- também estarão reforçando a

campanha através de visitas às

residências verificando se as crianças
estão sendo ou não vacinadas.

Meta da Secretaria é vacinar todas as crianças de zero a cinco anos

01 - Sandra Kopsch, Adriana B. Volkmann
02 - DianeMüller, Lorena B. Krüeger, Tatiana Bercelo, Ivair Fritzke
03 - DanielGnewuch
04 - VanderleiMarcos Papp, Elisabete P.Guielow, Luciana Büttner
05 - Cacilda Borchardt
06 - AdelirHornburg, Roseane Briese, Jean F. Tomporoski
07 - DoraciKoppMathias, Daniele Draeger, MaikonAlexandre
Campestrine
08 - Lonita V. Sell, Lina Zumach, Carnila Tomporoski, Adão
Tomporoski
09 - RogérioHermann, Taize Barcelo
10 - Andreia Schulz, Lorena R. Glatz
11 - Leila Beatriz Laube, Edemar Laube
12 - EdgarRomig (Neco), 5Vanderleia da Silva, Daniela Gelschleiter
13 - AldinaMarguardtWackerhage, Arlete Hornburg, Cidália
Volkmann, Aurea Schünke
14 - Alzira Engel, Iris KõppGrüetzmacher
15 - Elguita Porath
16 - Marize Krüeger Leverenz, MarcosMartendal, VivianStrelow
18 - Iraci SchwanzViergutz, Jaime Viergutz, Rodrigo Adriano, Cecília
WSchneider
19 - ElviraJunge
20 < Julieli Baumgartel, Neide Sardo, Fabrícia Vieira
21 - CarlaBoaventura, Débora Krüeger, IraciH. Borchardt
23 - Ingelore Konnel Ruediger, MaiconMartendal,Marcionei
Martendal, Lorena Eskelsen -'

25 - Bruna Schroeder, Helena S. Fritzke, DenilsonGrüetzmacher
26 - BeatrizUtpadel Ruediger, Andreia Sandra Schuster da Silva
27 - Roselene Schulz Raash
29 - ValdirGaedke, Ivo Reblin

. 30 - Ivonete Schüenke
31 - Lenia Diogo

Comércio e Decorações
Tailandia

Parabeniza todos os seus clientes aniversariantes·domês de Junho. Caso
seu nome não esteja na lista, e é cliente Tailandia, favor entrar em
contato. Fone: 3760419.

GERAL
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Concurso de Declamação
estimula hábitos de leitura

POR MARIA HELENA DE MORAES

.... Inscrições devem
ser feitas na Fundação
Cultural, de 28 de

junho a 2 de julho

}ARAGUÁ DO SUL - Todas as

escolas de Jaraguá 90 Sul estão
selecionado seus representantes ao
140 Concurso de Declamação da

Fundação Cultural, que acontece
nos dias 9 e 20 de agosto, noCentro
Cultural. N a segunda-feira, a

Escola Albano Kanzler ( uma das
maiores domunicípio) promoveu
o seu concurso interno com uma

inovação. "Este ano tivemos

participante nas categorias da
terceira idade, supletivo e livre",
comenta a coordenadora do
evento na Albano Kanzler, Ilair
Tomazelli. Segundo ela, a escola
participa do concurso de

declamação há :Qte anos.

Este ano, ainda de acordo com

Ilair, 77 alunos participaram da

seleção. A aluna Hâoísa Dias, do
Jardim, foi classificada em sua

categoria e vai representar a

Albano Kanzler no Concurso

CtSAR JUNKES

Escola Municipal Albano Kanzler promoveu seu concurso interno

oficial. Ela foi .orientada pela
professora Sergina Pereira. De
acordo com a professora, a trabalho
de memorização levou uma

semana. Na avaliação da
professora, o concurso representa

Cambra firmaparceria comwrc
.

"".. ..

para negocIos mternaoonais
}ARAGUÁ DO SUL - Como

resultado de recente viagem
realizada pela reitora Carla
Schreiner aos Estados Unidos, a

Unerj (Centro Universitário de

J araguá do Sul) formalizou
convênio entre aCambra (Câmara
de Negócios Internacionais),
vinculada à Associação Comercial
e Industrial, com a organização
WTC (World Trade Center), rede
mundial de negócios com sede na
Califórnia e operações emmais de

100países.
Através da parceria, as duas

instituições desenvolverão esforços
visando ao intercâmbio' de

. informações comerciais através de
uma rotina de comunicação,
incentivo a missões técnicas de

negócios entre os dois países e

atuação bilateral em consultoria
. executiva empresarial com a

participação de pessoal da Cambra
e dos centros de negócios dos
Estados Unidos.

'

Para Pedro Kraus, pró-reitor de
Pó-Graduação, Pesquisa e Extensão
e, representante da Unerj na

diretoria da Cambra, a parceria
permitirá que sejam integradas
alianças estratégicas empresariais
de suporte às empresas e indústrias
como um canal de expansão dos

negócios internacionais. Explica
que, através de palestras, seminários
e visitas periódicas, as duas

instituições pretendem traçar
planos estratégicos e trocar

informações logísticas, procedi
mentos aduaneiros, entre outros

assuntos. Como resultado prático,
já está acertada a ida em julho de

uma forrma de. treinar várias
habilidades dos alunos, como a

memorização, a capacidade de se

apresentar em público e o hábito
de leitura. "Entre os nossos

objetivos, está o resgate da poesia,
-

Morte é tema de exposição em

no Centro Universitário de JS
}ARAGUÁDOSUL - O que há de

belo na morte? A resposta pode ser

observada na exposição de fotografias
"A Estética da Morte", que a artista'

plástica Fabiana Limamantém até o
dia 14 de junho, na Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul).

Amostra é composta por cerca
de quarenta imagens cuja proposta
é informar e sensibilizar o público
sobre a situação dos bens históricos
tombados com forte apelo ao sentido
"estético" que compõe os objetos. "0
objeto estético é, normalmente, com
preendido como algo belo, de onde
emanam referências do bom-gosto.
Essa idéia de 'juízo do gosto' como
um critério de apreciação deixou de
ser compreendida apenas do ponto
de vista da beleza voltando-se para

as expressões de desejos, inter
pretações e críticas da realidade
social entre outros. Dessa forma, a
função da estética tende a

aproximar-se dos objetos artísticos, da
idéia de produção econfron-tação e

não apenas no sentido de

contemplação, sensibilidade,
fantasia e ilusão", explica a

autodidata.
Fabiana Lima é formada em

Pedagogia, e pós-graduada em

Preservação e Restauração do
Patrimônio Cultural- curso que lhe

. deu oportunidade de realizar o

trabalho com as fotos.
A exposição ''A Estética da

Morte" pode ser visitada, no hall
de entrada da Biblioteca' Padre
Elemar Scheid, das 8 às 22horas.

• Além do acordo na área

de negócios, a ida da
reitora Carla Schreiner e

do pró-reitor Pedro Kraus

possibilitou a Unerj
incrementar as relações
com instituições de ensino
nos EUA.

• A Instituição acertou

duas novas parcerias: a

vinda de um professor
para aulas da área de

tecnologia da Sonoma
State University of
Califórnia e com a

Associationa of Colleges.

Forte apelo ao sentido estético compõe os objetos da mostra

2005 de uma missão comercial de
Santa Catarina à Califórnia e a

vinda em setembro do ano que vem
de executivos de lá para
relacionamentos comerciais com
empresas catarinenses.

No encontro com os dirigentes
daUnerj, que resultou no convênio,
o conselheiro da área portuária dos
Centros de Negócios Mundiais da
Califórnia, José Duefí.as, disse que o
relacionamento com a Cambra irá

. contribuir para que pequenas e

médias empresas tenham acessos

especiais a políticas internacionais,
incentivando negociações entre as

duas regiões. "Com esta anteci

pação do livre acordo de negócios,
estamos orgulhosos em estabelecer
esta parceria com o Brasil", afirma.
Segundo ele, as empresas do estado
daCalifórnia que quiserem exportar
para a região do Mercosul serão
beneficiadas indiretamente com

este acordo.
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...SOLlDARIEDADE

As Palititas iniciam Campanhade Inverno
Apesar de o frio ter chegado antes da hora, o grupo de

amigas Palititas já planejou sua ação para auxiliar famílias
carentes no inverno. Como acontece em todas as iniciativas,
o grupo de solidárias espera contar mais uma vez com a

colaboração de toda a comunidade. A solicitação agora é

por agasalhos, cobertores e roupas de cama, mas alimentos
também são bem vindos para compor cestas básicas. As

doações podem ser entregues para as próprias Palititas, ou
na distribuidora de água "Água Viva'; na Rua Jorge
Czerniewicz, 400/loja 01. Contatos podem ser feitos com

Carla Maurer (8802-9602), Carolina Maffezzolli (8802-9603),
Débora Borges Schrauth (8803-5376), Karla Zimmermann

(9102-1719) e Thaysa Ma rtin i (8802-9977).

...ANIVERSARIANTES
Você faz aniversário dia 25 de julho?
No dia 25, a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul fará uma

homenagem especial a todas as pessoas .que aniversariam
junto com Jaraguá do Sul e que residam no município. Um
evento em frente ao Museu Emílio da Silva, logo após a

sessão solene e entrega do busto de Ângelo' Piazera, às

9h30min, marcará esta data especial. Para participar da

homenagem os aniversariantes deverão fazer seu cadastro

prévio na Fundação Cultural pelo telefone 275-1300, .corn
Vanderléia e Rosane, ou solicitar a ficha de inscrição pelo e

mail cultura@jaraguadosul.com.br.

HNTIDADE

'Núcleo de Informática tem novo diretor
o coordenador do Núcleo de Informática da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (Acijs), Edson
Roberto Schmidt, assumiu a presidência do Conselho de
Núcleos da entidade. O Conselho envolve os coordenadores
dos vinte núcleos setoriais, que se reúnem regularmente
para discutir ações comuns, troca de idéias, divulgação e

geração de negócios. Uma das propostas, em fase de

finalização, é a elaboração da cartilha dos núcleos,
documento que reunirá informações de todos os nucleados,
com endereço e dados sobre produtos e serviços
disponibilizados. A próxima reunião do Conselho dos
Núcleos Setoriais será no dia 21 de junho.

...APEVI

Planejamento estratégico. é tema de curso
Com a proposta de orientar e capacitar as empresas para o

planejament-o estratégico, oportunizando melhores ganhos,
o Núcleo de Metalmecânica da ACUS/Apevi realiza o curso

"Planejamento Estratégico': O curso vai acontecer nos dias
14,15,16 e 17 de junho, das 19 às 22h15, no. Centro

Empresarial de Jaraquá do Sul. Direcionado a proprietários,
gerentes, supervisores, líderes de áreas industriais ou de

prestações de serviços, o curso será ministrado por Jeferson
Luiz Tararan, pós-graduando em Gestão Empresarial e

supervisor geral da Cattoni Maquinas e Implementas
Agrícolas. O investimento para integrantes do Núcleo de
Metalmecânica é de RS 60,00. Associados da ACIJS/Apevi
investem RS 75,00. Não sócios pagam RS 105,00. As vagas
são limitadas e as inscrições podem ser feitas até amanhã,
na ACUS. Mais informações podem ser obtidas com lonimara,
pelo telefone (47) 275-7012 ou através do e-mail

nucleos@acijs.com.br.

HVENTO

Rodeio Crioulo
o CTG Velha Querência realiza o segundo Rodeio Crioulo
Nacional nos dias 18,19 e 20 de junho. Haverá shows,
concurso de gaita, gineteada, futeboi, tertúlia livre, mesa da

amargura, a presença do programa Viola e Gaitaço e no

domingo culto campal. No rodeio acontece também a 10a

etapa capa catarinense de laço com a premiação de um

automóvel e uma moto zero quilômetro. Informações no

'9117-0226 com Adolar e 9117-2525 com Alcir, ou ainda
376-1555.

Falecimentos
Faleceu às 17:00 de 6/6 a senhora Pierina Spézia, com idade de 81
anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Sagrada Família em
Massaranduba.

Faleceu às 16:00 de 6/6 o senhor Pedro Alves dos Santos, com idade
de 51 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Três Rios do
Norte.

Faleceu às 21 :00 de 6/6 a senhoraQuintina DedeMena Teixeira, com
idade de 80 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Vila

Lenzi.
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REIVINDICAÇÂO

Associação de moradores luta
por garantias no Baependi

POR CELlCE GIRARDI

� Problemas antigos
de esgoto a céu aberto
e segurança
preocupam moradores

}ARAGUÁ DO SUL - A situação
de mau cheiro vindo do córrego
localizado nos fundos da rua

Reinaldo Bartel, nas proximidades
do terminal rodoviário é motivo de

reclamação constante dos
moradores do bairro Baependi.
Segundo o presidente da

Associação de Moradores do
bairro, Max Hiendlnayer, o

descontentamento é antigo, e

várias vezes foi solicitada a solução
do problema.O auxiliar de serviços
gerais Olívio Vaginoski, diz que
está vivendo há três meses na

residência ao lado do córrego e se

declara preocupado com os dias

quentes de sol, porque o cheiro se

acentua. O vizinho Juarez Diesel
há dois anos convive com o mau

cheiro e osmosquitos. Íllsso fica feio
para o município pois os ônibus

chegam na cidade e se deparam
com este visual horrível", declara.

Andarilhos alojados no prédio preocupam moradores

O diretor do Samae, Nelson Klitke, trabalhando no que é possível e não
explica que a árdi:la bacia três está demanda muitos investimentos",
sendo executada. "Mas não salienta Klitzke informando que
sabemos se ter!(9los tempo e recursos apesar do problema, Jaraguá do Sul
para trabalhar aquela área específica é a cidade do estado com maior

este ano. Sabemos do problema, mas índice de esgoto tratado,
por falta de verbas, estamos perfazendo 45%.

Projeto Dança Fora do Eixo

<'

marca proposta inovadora
}ARAGuÁ DO SUL - A Scar

(Sociedade Cultura Artística)
de j araguá do Sul apresenta hoje,
às 19h30, o primeiro espetáculo
do grupo de bailarinos que

integra o projeto Dança Fora do
Eixo. Com acesso gratuito para o

p6blico, a apresentação a

contecerá no espaço do futuro
restaurante da SCAR, no último
piso do Centro Cultural.

Aprovado pela iei de incentivo
estadual à cultura, o projeto teve

início em dezembro de 2003,
com a audição e seleção de
atores bailarinos. A finalidade
era o desenvolvimento de um

trabalho dirigido e aplicado a

artistas cênicos com a par

ticipação de professores
especializados em áreas como

composição coreográfica, dança
moderna, artes cênicas, balé
clássico. e condicionamento
físico.

Desde fevereiro deste ano,

10 bolsistas e mais quatro
estagiários não-remunerados
enfrentam jornadas de 30 horas
de aulas semanais na SCAR,
atividade que se estenderá até o

dia 31 de julho.
Com o projeto, inédito em

Jaraguá do Sul, a entidade dá o

primeiro passo para a criação de
uma companhia de dança e
teatro que pretende inserir o

município como mais um pólo da
modalidade artística no Estado,
ao lado de Joinville e de

Florianópolis.
A coordenação geral do

projeto está a cargo do GpoEx -

FATOS

• A proposta desta'
primeira apresentação é
mostrar o trabalho para o

público, em geral, e
envolver as escolas da

região.

• A.entrada é gratuita e

acontece a partir das 19

horas. A apresentação terá

duração de 40 minutos, em

sequida haverá debates
relacionados a

performance.

Grupo de Experimentação
Cênica da SCAR, núcleo que
há dois anos pesquisa a interação
de linguagens no palco e fora
dele. "Nosso primeiro ex

perimento cênico está sendo
desenvolvido e reúne uma série
de informações recebidas e

desenvolvidas durante as aulas,
mesclando momentos de
intensidade corporal com

recursos de multimídia, dentro
de uma proposta inovadora no

campo das artes", acentua Lisa

J aworski, coordenadora do
departamento de dança da: Scar.

O projeto conta com uma

equipe técnica formada pelos
professores Egberto Saurini (balé
clássico), Penha de Souza

(dança moderna), além de Lisa

Jaworski (composição coreo

gráfica e coordenação) � Nelson
Borchard e Gilmar Moretti, da
área de artes cênicas.

Outra preocupação diz respeito
a segurança. O motivo seria a

invasão de andarilhos no prédio da
antiga fábrica da Max Wilhem,
localizada na rua de mesmo nome.
"Os moradores já, apresentaram
queixa à polícia, pois já foram
roubados, e ficam inseguros com
eles":conta Hiendlnayer. Rosane
Phitzer, proprietária de Um

comércio nas proximidades .diz que
sua residência foi furtada quatro
vezes. A característica do furto é

curiosa. "Das vezes que entraram
levaram comida, bebida e até gelo.
Quem pode estar precisando deste
tipo de coisa?", argumenta. Na
secretaria de desenvolvimento
social e habitação, a explicação é

que"o local não tem um dono, em
função de questão judicial.
"Existem pessoas que moram ali há

tempos, tanto quanto há aqueles
que vem de vez em quando. O que
fazemos é orientar, monitorar,
ajudar com cestas básicas e auxílio
médico. Sabemos da preocupação
dos moradores mas não temos onde

aloja-los", declara Anelise
Kreutzfeld, da secretaria,
acrescentando que assim como

estes, outros 25 ou 30 estão

espalhados na cidade.

Participação tímida do público
no dia do meio Ambiente

}ARAGUÁ DO SUL - Desde

quarta-feira entidades, gerência do
meio ambiente e escolas realizaram
eventos lembrando a semana do
meio ambiente que culminou em

algumas atividades no sábado. No

primeiro dia de atividades, dia 2, a
escola do Ribeirão Molha fez

palestra com pais e alunos sobre a

qualidade da água captada nas

fontes, que segundo o Samae, que
colheu amostras da água em quatro"
pontos, todos continham coli
formes.fecais, Na escola Adelino
Francener foi enfocado com os

estudantes a importância da

reciclagem de lixo e qualidade de
vida. Na quinta-feira aconteceram
duas palestras no colégio Lilia

AyrosoOeschler e VitorMeirelles.

Na escola Max Schubert foi
realizada a décima socialização dos
projetos cooperativos de

aprendizagem. Mas foi no sábado

que as atividades se concentraram.

A caminhada ecológica, com visita

ao Morro da antena,' promovida
pela gerência de meio ambiente
teve apenas a participação do
Clube de Montanhismo Vertical
Aventura, com pouco menos de
dez participantes. A idéia era

percorrer todo o caminho, mas sem
"o público os 'participantes
aproveitaram para recolher o lixo.
A peça teatral encenada pelos
alunos da escolaMax Schubert, na
praça Ângelo Piazera teve a

participação dos' parentes dos
alunos e professores.

')

ALEXANDRE BOGa

Clube de montanhismo recolheu lixo no morro da antena

------------�-----�-----------�---------------------------------------------
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ESPORTIVAS
....MOTOCROSS

Pilotos da região fazem bonito em RioNegrinho
No último final de semana, na cidade de Rio Negrinho,
aconteceu a P Etapa do Velocross do Barro Preto (prova paralela
ao Campeonato Estadual). Três pilotos da região dominaram as

categorias Light e Força Livre Nacional. Na categoria Light, o
piloto de Jaraguá do Sul Luciano de Oliveira largou na frente,
seguindo por Beta 'Schumi' Akhinle Eduardo lonta (ambos de

Guaramirim). Logo lonta assumiu a liderança da prova e Beta

partiu para cima de Oliveira, que fizeram uma bonlta disputa até
a última volta, que terminou com Beta em primeiro, lonta em

segundo e Oliveira em terceiro. E na categoria Força Livre

National, os três repetiram o que aconteceu na Light, com os

três pilotos protagonizando uma boa corrida, até que Beta cai,
mas consegue se recuperar e voltá r em segundo, e Oliveira
abriu uma boa vantagem. Em tarde inspirada, Beta consegue
alcançarOliveira, que tem problemas mecânicos e é ultrapassado.
A corrida termina com a mesma dobradinha da categoria Light.
A próxima competição dos pilotos será o Estadual de Velocross,

. nesse fim-de-semana, no Autódromo Silvestre Mannes, na

cidade de Guararnirirn.

....FUTEBOL

Romário deve jogar no América em 2005
O.atacante Romário pode estar perto de realizar um sonho dele
e do pai, Edevair Farias: jogar no América. Por meio de sua

empresa, a RSF, o craque acertou nesta seg.unda-feira uma

parceria com o clube de Édson Passos, que vai disputar a Série C
do Campeonato Brasileiro deste ano. Durante reunião com o

presidente do América, Reginaldo_Matias, em uma churrascaria
da Barra da Tijuca, ele revelou que deseja, além de encerrar a .

carreira na equipe alvirrubra, marcar seu milésimo gol com a

camisa do time de seu coração, contou o dirigente. "O Romário
me autorizou a dizer isso. Respeitamos o contrato dele com o

Fluminense, que vai se encerrar no dia 31 de dezembro deste

ano, mas depois ele poderá jogar no América. Além disso, ele é
torcedor do clube, todo mundo sabe isso'; disse Matias, sem
entrar em detalhes sobre o acerto financeiro. De acordo com o

dirigente, a empresa do Romário já vai investir na contratação
de reforços para o América este ano. O time carioca está no

grupo 13 da Série C, que começa em 10 de agosto, tendo como

adversários o Atlético.Sorccabara Portuguesa da Ilha do
Governador e a Portuguesa Santista.

TRADiÇÃO.GAÚCHA POR VANESSA ,RAQUEL

ESPORTE/TRADlçAO
NATAÇÃO

Atletas jaraguaenses disputam
competição nacional em julho

POR JULlMAR PIVATTO

�Campeonato
Interfederativo Júnior

. de 'Natação acontece

em Goiás

}ARAGUÁ00SUL-As nadadoras
da Ajinc/Urbano/FME Nathália

Krelling (18 anos) e TahtaHermann
(17 anos) foram convocadas para

integrar a equipe de SantaCatarina
que irá disputar, no dia 9 de julho, o
Campeonato InterfederativoJúnior
de Natação. A competição
organizada pela -Confederação
Brasileira de Desportos Aquáticos
(CBDA) abrange nadadores
federados de todo o país, nas faixas
etárias de 17 anos (júníor l) e 18 e 19
anos (júnior 2), cadaqual, disputando
as provas pelo seu estado.Neste ano a

competição será realizada na cidade
deAnápolis (00).

Talita Hermann irá disputar as
provas dos 400m ITvre, 200m li�e e

100m livres, alémdos revezamentos
4x50m livre e 4x50m.nedley. Ela já
participou da competição no último
ano, onde conseguiu um terceiro

lugar nos 4 x 100m livre. "Sei das
dificuldades da competição, pois o

nível das competidoras é bem alto e

Talita Hermann diz conhecer as dificuldades que enfrentará na competição
ALEXANQRE BaGO

devem ter atletas da África do Sul,
Paraguai, Uruguai e Argentina", diz
Talita.

Nathália Krellingparticipa das

provas dos 50m peito, 100m peito e

200mmedley, além dos revezamentos
4x50m livre é 4x50m medley. As
nadadoras asseguraram a sua

convocação no EstadualAbsoluto
de Natação, realizado em abril em

Florianópolis.O técnico da equipe, Aquática de Santa Catarina. "Sem
Ronaldo Fructuozo, comemorou a dúvida seria uma grande
convocação das duas atletas, e experiência, pois pela primeira vez

também deMarinaFructuozo, que iria dirigir uma equipe desta

hoje compete pelo Clube 12 de categoria. Já venho fazendo parte por
Agosto de Florianópolis. Fructuozo três anos consecutivos da comissão
foi convocado para ser técnico da técnica da equipe infanto-juvenil do
equipe catarinense, mas por razões estado. Infelizmente por razões de
de ordem pessoal, solicitou a

- ordem pessoal, não pude aceitar a

desistência para a Federação I convocação".

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

Nos dias 28, 29 e 30105 aconteceu o

r Rodeio Crioulo de CTG Elizeu
Schmitz, na cidade de Luis Alves.
Jaime Junior e Jair do Piquete
Fazenda Jaraguá, conquistaram o 10

Lugar de Laço Dupla, onde levaram

pra para casa o premio de RS
. 2.000,00. Foram mais de 40 armadas

para. chegar ao topo.
Muito treino e determinação são um

dos pontos que fizeram com que
esses dois amantes'j_da tradição
chegassem até aqui. ':'
Parabéns!

vv.Ó:

iCASA CAMPEIRA:

tDIA 2& I .JUNHD
PAVILHÃD I"AII�.
AGRDPECUÁRID � Bombas e

� 'e i�

Bicos Injetores .::'-

DireçãoHidráulica
PI�OMOCÃO AcAo SOCIAL

[ ANTEC.: R$ �o,oo - NO BAILE: R$ 12,00
,

{NG ANJ; CAS4 CAMPE'RA. SMURF'S LANCHES
< GAUCHfTA. MARCOLl,.A, DEMAROHI C4RNf'$,

CAS4 ESTANOfA GAUCHA

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

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3635
Jaraguá do Sul - se

DEMAICHI
ATACADO E VAREJO'

CAINES
Carnes especiais:
MARRECO, JAVALI,

COELHO
E OVELHA

E-mail: demarchicarnes@netuno.com.br

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

i I

I�
Indústria e comércio de madeiras

312-0280
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81 ESPORTES
MOUNTAIN BIKE

Atleta se prepara para disputar
aVolta de Santa Catarina

}ARAGUÁ DO SUL - o ciclista

jaraguaense Ricardo Ramthum
irá participar pela segunda vez da
Volta a Santa Catarina em

Mountain Bike, que terá início

no dia 10 de junho, na cidade de

Joinville e passará pelas cidades
de Schroeder, Corupá e a

chegada é no sábado no Parque
Malwee, emJaraguádo Sul, além
de mais um prova dentro do.
parque no domingo. São 241

quilômetros por estradas de terra,
serras e trilhas no meio do mato.

"Tenho consciência de que
estou mais preparado,
principalmente por ter apoio do
meu preparador físico Márcio
Ludvichak e da Academia

Galpão Saúde", explica Ricardo.
Nesse mês de maio, Ricardo
esteve em duas competições
importantes, de onde trouxe bons

o

resultados. Nos dias 15 e 16,
esteve em Timbó no

Catarinense, onde conquistou o Ricardo sabe das dificuldades que vai enfrentar na competição

POR JULlMAR PIVATTO

.. Ricardo Ramthum

participa pela
segunda vez dessa

competição

ALEXANDRE BOGa

segundo lugar. "Fui prejudicado
porque na primeira etapa, no

o sábado, a minha bicicleta

quebrou, mas consegui arrumá
la para domingo e sai com a

medalha", diz o atleta, que está

em segundo lugar no estadual.
No dia 30, ele esteve na

cidade de Colombo (PR), onde
disputou o Campeonato
Brasileiro, ficando em quinto
lugar. "Apesar da falta de

patrocínio, já que esse é um

esporte muito caro, eu estou

conseguindo esses bons

resultados, e espero me sair bem

na volta", explica o atleta.
Ricardo também salienta a

dificuldade que tem para treinar,
.

pois trabalha durante o dia e

estuda à noite. "Qualquer tempo
que tenho disponível procuro
treinar", diz.

O atleta não precisou pagar o
valor da inscrição por estar entre
os primeiros do Estadual e diz que
a maior dificuldade pode ser

mesmo se houver problemas com
o equipamento. � regulamento
não permite a troca de material,
somente a manutenção", diz.
Além de Rícârdo, o outro atleta
de Jaraguá do Sul que participará
sérá Adriano de Brito, na

categoria Júnior.

Definidos OS quatro finalistas do Municipal de Schroeder

� FUTSAL SÊNIOR

Seis equipes se classificam no

Municipal em Schroeder
Na última sexta-feira, 4, aconteceu a última rodada do

Campeonatb Municipal de Futsal Sênior, em Schroeder.

Os resultados da sexta-feira foram os seguintes:
Desportiva 1 x 11 Segundas Feras: Posto Salomon O x 2

Papelaria Miglas e Rio Hern 6 x 5 ComI. Krüger. Depois
dessa rodada, seis equipes garantiram classificação para
a segunda fase. Os times estãodivididas em duas chaves

de três cada. Na chave C, estão Coremaco, Tupy e

Comercial Krüger e a D é formada por Papelaria Miglas,
Segundas Feras e Posto Salomon. A segunda fase

começa nessa sexta-feira, 11, no Ginásio Alfredo Pasold,
às 19 horas com o Tupy enfrentando a Comercial Krüger.
Logo em seguida, jogam Segundas Feras e Posto

Salomon.

SCHROEDER - O Estádio

Municipal Cláudio Tomaselli, em
Schroeder, recebeu no domingo a

última rodada da primeira fase do
19° Campeonato Municipal de
Futebol de Campo. Das nove

equipes que participaram' da
competição, quatro começam a

disputa das semi-finais no domingo.
Os resultados da última rodada

foram: Grameyer 2 x 4 Tupy, Sport
Ran�ho Bom 1 x O Menegotti,
Atlético 3 x 3 Valência e Comercial

8 x O Aliança. Com isso, a

classificação ficou a seguinte: em
primeiro o Sport Rancho Bom,
seguido de Comercial, Grameyer e
NékiConfecções. A coordenadora
da CME de Schroeder, Edite Hang,
disse que não teve muitas surpresas
na classificação final do

campeonato, já que essas são as

BOLETIM D

equipes mais tradicionais.
Fazendo um balanço sobre ti'

primeira fase, Edite destacou duas
questões importantes. "O ponto
negativo da competição foi omau
tempo, onde alguns campos ficaram
muito prejudicados para a prática
do futebol. Em contrapartida, a

idéia de levar o Municipal para
outros campos foimuito positiva, já
que trouxe um público diferente

para os jogos", explica.
As semi-finais serão no

domingo, no Estádio Municipal,
onde às 12h30 jogamComercial e

Grameyer e, na seqüência, Sport
. Rancho Bom x Néki Confecções.
Se houver empate, as partidas
serão decididas com prorrogação
de 20 minutos e, se persistir a

igualdade, será feita a cobrança de
pênaltis.

Edite Hang diz que a nova forma
de competição foi aprovada

ESPORT

� �ICICROSS -r-

Jaraguádo Sul será sede deetapa
doCampeonatoCatarinense
A cidade de Jaraguá do Sul vai sediar, no
sábado, a segunda etapa do ,Campeonato
Catarinense de Bicicross. A prova, que seria

disputada na cidade de São José, foi
transferida para o Parque Malwee, e está

marcado para começar às 10 horas da manhã
de sábado e irá se estender até as 17 horas. A

equipe jaraguaense de Bicicross, que tem

apoio da Duas Rodas.vvai em busca da

liderança do estadual. O motivo da
transferência do local da competição foi

porque a Cidade de São José não estava

organizada para realizar o evento.

• Sport Rancho Bom e Néki

Confecções repetem, na

semi-final, o jogo que
decidiu o título de 2003,
vencido pelo Rancho Bom.

• As finais estão marcadas

para o dia 19 de junho,
sábado, no mesmo local e
horário.
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20 gols marcaram a rodada de

abertura da 2a fase doVarzeano
}ARAGUÁ DO SUL - Seis jogos

.

marcaram a abertura da segunda
fase do Campeonato Varzeano de
Jaraguá do Sul, na tarde de sábado.
Duas goleadas foram os destaques
da rodada, que teve um total de

20gols.
Foi justamente na chaveG que

aconteceram os dois maiores

placares da rodada. Jogando no João .

Pessoa, o Atlético venceu a Lu.

Modas/Bazar do Rau por 5 x 1. Em

casa, oCaxias goleou aMetalúrgica
TS pelo placar de 5 x 2.

Pela chave H, o Gesso Jaraguá
venceu o Supermercado Júnior/
Posto Vicenzi por 1 x O e a Kiferro

ganhou de 2 x 1 da Galvanização
Batisti. E no grupo I, o Depecil
venceu a Vila Lalau por 2 x O e

Água Verde/Consistem fez 1 x O

no Independente.
A próxima rodada do

Varzeano está marcada para o dia

19 de junho, já que no próximo
final de semana serão realizados os

Jogos Sesianos. Esses são os jogos
da segunda rodada. Lu Modas/
Bazar do Rau x Caxias e Kiferro x
Gesso Jaraguá (no João Pessoa);
Atlético xMetalúrgica TS e Água
Verde/Consistem x Depecil (no
Botafogo); Galvanização Batisti x
Supermercado Júnior/Posto

o Vicenzi e Independente x Vila
Lalau (no Acaraí).

o Até agora forammarcados 183

gols em 50 partidas no Varzeano, o
que dá umamédia de 3,6 gols por
partida. Os artilheiros são Jair
Antunes (Depecil) e Alexsandro
Abreu (Caxias), com sete gols cada.

Depecil
(azul)

vence a

equipe da
Vila Lalau

por 1 x O ALEXANDRE BOGO

Jogos EscolaresMunicipais têm
início napróxima segunda - feira

SCHROEDER - Acontece, dos
dias .14 a 18 de junho, no ginásio
Alfredo Pasold em Schroeder, os
Jogos Escolares Municipais. São
quatro modalidades esportivas -

. basquete, vôlei, handebol e futsal
- disputadas nos naipesmasculinos
e femininos. Todas as escolas que
compreendem a faixa etária de até

14 anos estarão participando, o que
dá aproximadamente um total de
360 alunos na competição. Além
de premiar os ptimeiros colocados,
o torneio dá a oportunidade do

campeão representar omunicípio
nos Jogos Escolares de Santa

Catarina.
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