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APROVAÇÃO

Bertoldi aposta em Rosemeire
\ \\l, como candidata a vice-prefeita

• PAGINA 3

I SEXTA,FEIRA I

CRISE

Estágiarios do Sinte estão
sem receber desde abril

• PAGINA 6

TRADiÇÃO

Católicos concentraram-se na missa realizada na Igreja: São Sebastião, ministrada pelo padre Sildo César da Costa

Igreja repleta na celebração
do dia de Corpus Christi

Centenas de fiéis levantaram cedo ontem- pela manhã para
contribuir com a confecção dos tapetes alusivos à celebração
do dia de Corpus Christi. A missa realizada na Igreja Matriz
São Sebastião reuniu católicos de diversas comunidades. Após
a cerimônia estava prevista a realização da procissão sobre os

SAÚDE

Epidemiologia alerta para

prevenção a meningintc.
A chegada do inverno traz a preocupação de se evitar a

meningite, doença que ataca com mais intensidade nesta

estação. Do início do ano até agora foram registrados 15 casos

da doença em Jaraquádo Sul. O diretor de epidemiologia da
secretaria de saúde do município alerta para a prevenção,
onde a vacina pode sereficazem alguns casos, que é distribuída
desde 1977 pelo qoverno federal. PAGINA 6

Cassull Advogados Assol:!ado$ SIC

tapetes colocados nas principais ruas da cidade. Entretanto,
o mau tempo impediu que o _cortejo de devoção procedesse.
No almoço houve congraçamento da comunidade, no salão

paroquial, com a renda sendo revertida para a construção da

Igreja Nossa Sra. do Perpétuo Socorro. - PAGINA 5

www.marisolsa.com.br

BASQUETE

Júlio Patrício fala sobre os

jogos do basquete jaraguaense

FERIADO

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

Consumidores aproveitam o

feriado para fazer compras
Com a proximidade do Dia dos Namorados, muitos
moradores estiveram no Shopping Breithaupt para fazer

compras, passear, ir ao cinema e a praça de alimentação:
- PAGINA 4

ENSJNO

Unerj promove mudanças no
Curso de Ciências Contábeis

- PAGINA6

COMPETiÇÃO

Volta a SC de Mountain Bike
teve largada no dia de ontem

ALEXANDRE BOGO

Ricardo

Ramthum, de
Jaraguá do Sul,
ficou em 26°

lugar na
colocação geral. A

chegada da

primeira etapa foi
no início da tarde

de ontem, em
Schroeder.
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A Fé permanece
Ontem foi feriado e muita

gente não sabia por quê. A
dedução "Corpus.Christi", ou
Corpo de Cristo. Ponto. O
conhecimento de muitos

pára por aí. Corpus Christi
nomeia a celebração do corpo
de Cristo. Na verdade, é a

festa do "Corpo e Sangue" de
Jesus Cristo, presentes na

pelas ruas, com o ostensório,
cujos raios lembram o Sol, no
meio de velas, flores, cantos
e incenso. Trata-se, pois, de
uma homenagem .pública de
fé e de reconhecimento a

Jesus que legou, como- sinal
do seu amor, o seu corpo e

sangue. Desse modo, vale
lembrar que o essencial dessa

...Apesar de muito esperarem o feriado para
viajar e descansar, outros preservam a

memória pela data, que para os católicos

designa o oferecimento de dádivas ao Senhor.

Sagrada Eucaristia. A festa
de Corpus Christi, que teve

sua origem na idade média
no século 13, foi prescrita
pelo papa Urbano V que
ordenou que toda a' Igreja
comemorasse o Corpo de
Cristo, na quinta-feira após'
a Festa de Pentecoste. É
conhecida a tradicional

procissão de Jesus eucarístico

� FRASES � .

festa é a renovação. A

celebração de Corpus Christi
consta de uma missa,
procissão e adoração ao

Santíssimo Sacramento. Em

Jaraguá do Sul a tradição é

antiga e respeitada. Os fiéis

preparam, nos bairros ou no

centro da cidade, o caminho
confeccionado com flores e

cores. Apesar de muito

esperarem o feriado para

viajar e descansar, outros
preservam a memória pela
data, que para os católicos

designa o oferecimento de
dádivas ao Senhor. É de se

louvar que a paz e a harmonia
ainda reinem na cidade
através de atitudes religiosas
como estas. E mesmo com o

mau tempo os fiéis

compareceram a celebração
da missa e outros ainda
arriscaram debaixo de chuva

para ver o resultado do
trabalho tão bonito con

feccionado pelos represen
tantes das pastorais. Estes
representantes merecem

aplausos pelo trabalho de
reunir uma comunidade em

prol de trabalhos sociais e se

mobilizam para dar continui
dade e angariar mais adeptos
para a campanha do agasalho
que finaliza neste final de
semana e que deverá ser um

acalento para muitas famílias
necessitadas.

NOTAS
...Morre violonista

Após passar os últimos 12 anos em

coma, uma das mais destacadas
instrumentistas da Bossa Nova, Maria
Rosa Canellas, a Rosinha de Valença,
62 anos, morreu no início da

madrugada de ontem, de
insuficiência respiratória, em sua

cidade natal, Valença, no sul do Rio
de Janeiro A violonista vivia em

estado vegetativo desde 1992,
quando uma parada cardíaca

provocou uma lesão permanente no

cérebro. Rosinha morava com a irmã
mais nova, Maria das Graças, em um

bairro humilde de Valença.

...Demissão

o Gabinete de Segurança Institucional
da Presidência da República divulgou
ontem a demissão, a' pedido, da direto
ra-gerai da Agência Brasileira de Inteli

gência (Abin), Marisa Almeida Del'lsola
e Diniz. O diretor-adjunto da agência
assumir á o cargo, interinamente, até,
que o Senado aprove a' indicação do

delegado da Polícia Civil de São Paulo
Mauro Marcelo de Lima e Silva para a

diretoria da Abin. Marisa tinha pedido
demissão há cerca de um mês,mas acei
tou permanecer no cargo por mais al

gum tempo, até que fosse aprovado o

nome do seu substituto.

"Para 'atingir determinados objetivos, todos os artifícios são possíveis na política. Este
período é decisivo e certamente muitas alterações podem ocorrer até o fim do�ês':

.RosemeireVasel (PTB),candidata a vice-prefeita, referindo-se às mudanças que podem ocorrer até o dia 30,data das convenções.

Mundo I Pessoas & "fatos I
... PAQUISTÃO

General paquistanêssobrevive
a tentativadeassassinato'
Homens armados com fuzis de assalto e. bombas
mataram dez pessoas ontem em Karachi em uma

emboscada contra a comitiva do general
paquistanês Ahsan Saleem Hayat, que escapou
por pouco da mais recente de uma série de ações
extremistas contra a 'volátil capital comercial do
Paquistão. Militantes armados posicionados atrás
de paredes nos dois lados de uma importante
avenida de Karachi abriram fogo contra a comitiva
do general, que escapou apenas com o uniforme
manchado de sangue. Seis soldados, três policiais
e um pedestre morreram no atentado. Outras
dez pessoas ficaram feridas, inclusive o motorista
e o segurança do general.
Não houve mais vítimas porque um policial atirou
uma bomba prestes a explodir na calçada para
dentro de um terreno baldio, onde ocorreu a

detonação. Outra bomba encontrada nas

proximidades foi desarmada com sucesso por
especialistas em explosivos da polícia
paquistanesa."Hayat era o alvo e escapou vivo da
tentativa de assassinato" disse o general Shaukat
Sultan, porta-voz do Exército, em conversa com a
The Associated Press. De acordo com ele, o
comandante das forças paquistanesas em Karachi,
que foi visto com o uniforme manchado de

sangue pouco depois do ataque, chegou em

segurança a seu gabinete e "está perfeitamente
bern'Os agressores foram repelidos por soldados
que acompanhavam o comboio, mas

conseguiram escapar em um .veículo que mais
tarde foi abandonado em outro ponto de Karachi.

... COLÔMBIA

Avança diálogo de paz
entre Colômbia e ELN
o governo colombiano poderá suspender suas
operações de ataque ao Exército de Libertação
Nacional (ELN) se o grupo declarar o fim das

hostilidades, em mais um passo na direção da
abertura de um diálogo de paz entre as partes,
disse um funcionário do governo em Bogotá
sob condição de anonimato."Se o ELN declarar
o fim das hostilidades, o governo poderá
suspender suas operações de ataque'; disse a

fonte em conversa com correspondentes
estrangeiros na capital colombiana. Nas

últimas duas semanas, as negociações com o

ELN - segundo maior grupo guerrilheiro da
Colômbia - avançaram de maneira significativa.

... EUROPA

Guerra no Iraque e questões
domésticas dominam eleições
Eleitores da Grã-Bretanha e Holanda deram a

largada ontem nas eleições para o Parlamento
Europeu mostrando-se mais preocupados com
a guerra no Iraque e questões domésticas do

que com assuntos do recém-ampliado bloco
de 25 países. Pesquisas e analistas prevêem
que a maior votação internacional da história
deve transformar-se num voto de protesto
contra vários líderes - particularmente o

primeiro-ministro britânico, o trabalhista Tony
Blair, por ter levado o país à guerra no Iraque.

"'IRAQUE

Primeiro-ministro diz ter feito
acordo com curdos
o primeiro-ministro nomeado para o

Iraque, Iyad Allawi, anunciou ontem ter

resolvido as divergências sobre a

autonomia da minoria curda, que ameaçava
não integrar o governo interino cuja posse
será no dia 30. "O problema foi resolvido';
afirmou Allawi, depois de contatos com os

principais lideres da população curda,
concentrada no norte do país. Ele
concordou em manter o compromisso com
os termos de uma Constituição provisória
elaborada em março pelo Conselho de
Governo iraquiano, criado pelas forças
americanas de ocupação.
Essa Carta mantém a atual autonomia
desfrutada pelos curdos elhes dá poder de
veto sobre leis. Segundo um porta-voz de
Allawi ele acata.rá a Constituição interina
até a realização de eleições em dezembro
ou janeiro, conforme prevê o cronograma
para a devolução da soberania ao país,
aprovado terça-feira pelo Conselho de

Segurança (CS) da Organização das Nações
Unidas (ONU). Os líderes xiitas, em especial
o influente grão-aiatolá Ali Husseini al

Sistani, pressionaram o CS para que não
fizessem menção à Constituição interina.
Por isso, os dirigentes curdos temiam

perder os poderes adquiridos após a Guerra
do Golfo (1991). Depois do conflito, a

região curda ficou na prática fora do
controle do governo central iraquiano.
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Podres poderes
I I

Maurílio de Carvalho"

\�
O instigante descompasso entre o dever de

respeitar as leis, a dignidade humana, e a prática
dos agentes do Estado é reafirmado todos os dias.
Uma cena lamentável, sem nenhuma necessidade,
indignou as pessoas que a assistiram.

Ontem, quarta-feira, uma senhora simples,
trafegava de bicicleta pela Reinaldo Rau levando.
na garupa o filho de seis anos para vacinar. Na

esquina com a Guilherme Weege, a bicicleta teria

tocado no carro de um representante do Ministério
Público. Uma testemunha disse que apenas

"atrapalhou" o motorista estacionar. Inicia-se então

uma discussão. A mulher garante que ele ameaçou
agredi-la fisicamente. O senhor nega. Disse que ela
atirou uma pedra que atingiu o veículo.
A autoridade chama a polícia que, aos gritos,

exige os documentos da senhora. Um policial a

segura pelo pescoço e a chacoalha. Chorando ela
tenta se explicar, mas os policiais continuam a

humilhá-la. O garoto, assustado, segura nas pernas
da mãe apavorada.

.

Um caso banal, que poderia ser resolvido com

bom senso e um pouco de fraternidade, tornou-se
uma confusão. A mulher foi presa e encaminhada,
junto com o filho, na viatura da PM, à Delegacia
de Polícia. Além do excesso, o Estatuto da Criança
e do Adolescerrte pode ter sido infringido.

O episódio suscita questionamentos de toda
ordem, exigindo do conjunto da sociedade uma

reflexão mais aprimorada sobre os constantes abusos

praticados por agentes do Estado. Ninguém está
acima da lei. Ou se respeita o Estado democrático
de direito ou permitimos a barbárie .. A

excepcionalidade do caso reforça as freqüentes
críticas aos abusos. Devemos exigir, nossos direitos
e respeitar as leis, e não sobrepô-las.
A hipocrisia está na contradição entre a

intenção e o gesto. Parte-se do princípio que alguém
que se dispõe a promover a Justiça seja o primeiro a

exercitá-la. Todavia, a seqüência da cena reporta,
com tristeza, o descompasso. O ingrediente apenas
confirma a lógica do poder instituído, apesar dos

apelos em favor da solidariedade humana.
.

'Infelizmente, a miopia fidalga não permite que
a elite dominante perceba e reconheça os abusos

praticados por quem deveria,' por dever de ofício,
evitá-los, confundindo corações e mentes, gerando
arbitrariedades. Por isso carece denunciar e

desentocar os que exercem as funções de acordo
com suas conveniências. Não há como fechar os

olhos para atitudes desconexas, sem nenhum
resultado que possa justificar sua existência e

prática.
Um senhora simples do povo, que sai para vacinar

o filho, é presa como um bandido, humilhada ,e

ameaçada. Imagine se fosse a mãe de um de nós!?

! i
I

,-

Maurílio de Carvalho é jornalista
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� APOIO

Governo quer apoiar
instituições prol OH
o gerente do Plano Nacional de Educação
e Direitos Humanos da Secretaria Especial
de Direitos Humanos da Presidência da

República, Herbert Paes de Barros, disse

que estão sendo identificadas as

instituições com trabalhos de âmbito
nacional nas áreas da educação e dos
direitos humanos. A Secretaria Especial de
Direitos Humanos pretende apoiar várias
delas. Já está sendo produzido material
informativo sobre direitos humanos,

,
inclusive urna cartilha sobre cidadania
homossexual."Ainda há preconceito sobre

o homossexualismo'; diz.

� IR

João Paulo defende

reajuste de imposto
o presidente da Câmara, João Paulo

Cunha, afirmou que o reajuste da

tabela do Imposto de Renda é uma

medida para o Brasil estimular o

mercado interno e voltar a crescer.

Ele defendeu uma correção de pelo
menos 10% para os últimos quatro

, meses do ano e argumentou que a

Receita poderia ter perdas em

princípio, mas acabaria aumentando
a arrecadaçãopor meio do consumo.
"As pessoas poderiam colocar RS 1

bilhão, RS 1,5 bilhão a mais no

mercado de consumo'; avaliou.

� ECONOMIA

Lula afirma que
maré é"favorável"
Ao relançar o programa Luz para Todos,
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
fez questão de destacar que tratava-se

de um dia muito especial. Lula, que fez
todo o discurso de improviso, explicou
que alegria devia-se ao lançamento do

programa e "ao vento e à maré
favoráveis" para seu governo. Para o

presidente, o Brasil não vive "uma bolha
de crescimento eventual': A economia

do país deixou de se comportar como
os aparelhos que registram batimentos

cardíacos, "onde você pode crescer um

pouco e depois cai'; avalia.

Prefeitura de JS recebe o

Troféu Tucano de Ouro
}ARAGUÁ DO SUL - o prefeito

Irineu Pasold recebeu na terça-feira
à noite o troféu Tucano de Ouro,
entregue pelo Instituto Teotônio

Vilella (de formação política do

PSDB), emBrasília.O prêmio deriva
do reconhecimento atribuído ao

ProgramaCasaFácil-Mão deObra
doApenado, inscritonomês demaio
na categoria Desenvolvimento
Urbano. Ao todo, 800 projetos foram
inscritos para competir em 12

segmentos distintos, sendo que

[araguá do Sul concorreu com cinco

propostas inovadoras nas áreas de

habitação, educação e urbanização.
Além do município jaraguaense, a
cidade de Tubarão também foi

premiada.
OProgramaCasaFácil teve início

em agosto de 2001 e desde então já
garantiu quatro prêmios para o

Município. Em 2002, o trabalho foi
contemplado pela Associação dos
Distribuidores de Material de

Construção e, no ano seguinte,
recebeu o reconhecimento daCaixa
Econômica Federal e da Fundação
Banco doBrasil.

O Programa Casa Fácil foi

implantado pela prefeitura, em

parceria o Conselho Comunitário
Penitenciário, e consiste naconstrução
demoradias com peças pré-fabricadas
em concreto armado, as quais são

produzidas pelos apenados dopresídio
doMunicípio, emgalpão instaladonas
dependências da instituiçãoprisional.
Mais de 130 unidades habitacionais

já foram construídas.

Prefeito diz que vão inscrever o proqrarna em concurso internacional'

Educação troca experiência
com RH do Mato Grosso

FLORIANÓPOLIS -:- Santa 2003.Emabrildesteanoonúmero
Catarina tem cerca de mil dos 20
mil professores afastados para

tratamento médico. A in

formação foi dada pelo secretário
de Estado da Educação e

Inovação (SED), Jacó Anderle,
na abertura de Gm encontro

realizado na quarta-feira, em

Florianópolis, com o superin
tendente de Recursos Humanos
do Mato Grosso do Sul, Luiz
Antônio de Carvalho. O

superintendente, que proferiu
palestra sobre a otimização de
Recursos Humanos, apresentou
como grande problema que seu

Estado teve de enfrentar, o

número alto de professores em

licença médica, atingindo 3.922,
cerca de 23,72% do total
de professores, em setembro de

foi reduzido para 888 licenças,
representando 5,35% .do con

tingente total de funcionários.O
controle maior nas licenças e a

,concessão de um percentual
maior no salário, como incentivo
à regência de classe, foram
medidas tomadas para redução
dos afastamentos. O secretário

Jacó Anderle ressaltou que a

experiência "bem sucedida do
Mato Grosso", é semelhante à
catarinense em vários pontos.
"Estamos no mesmo caminho".
Salientou que a questão não é só
reduzir gastos, mas <;I otimização
do pessoal. Anderle informou que
incentivos à regência de classe
também foram concedidos aos

.professores catarinenses no

ano passado.

'POLíTIICA

� NOMEADA

Conselho Político
foi instalado
A senadora Ideli Salvatti (PT) foi escolhida
presidente de honra do Conselho
Político dos partidos que apóiam a

candidatura do deputado federal Carlito
Merss à Prefeitura de Joinville. Além da
senadora e de Carlito. várias lidera nças
prestigiaram o encontro, entre elas a

vereadora Maria Cadorin (PPS), a

presidente do PT de Joinvllle. Malrinete
Merss, todos os vereadores dOI PT e

filiados. Neste encontro também foram

apresentados os coordenadores de

campanha: Eduardo Dalbo sco e

Claudinei do Nascimento:

�INDIGNAÇÃO
Joares critica
anúncio do governo
Frustração. Esta foi a palavra escolhida

pelo líder do PP, deputado Joares

Ponticelli, para definir o sentimento

resultante da audiência realizada, na

Comissão de Finanças e Tributação. Eles
foram convidados pelos deputados para
explicar o porquê de o Governo ter

retirado de tramitação, do Legislativo, a
proposta de concessão de abono que

compensaria a taxação de 11 % sobre os

servidores (ativos e inativos), fato ocorrido
durante a convocação extraordinária da
Assembléia Legislativa em janeiro
passado.

SUBSTITUiÇÃO

PTB troca de presidente em JS

, e está aberto a negociações
POR FÁBIANE RIBAS

�Candidatos e

coligações. podem
alterar até o dia
da convenção

}ARAGUÁ DO SUL __:_ A

alteração na presidência do PTB
deixa líderes do partido reticentes
com relação às possíveis alterações
que podem ocorrer até o dia' 30
deste mês, prazo máximo para a

realização das convenções. Jean
Carlo Leutprecht se afastou para
poder concorrer à reeleição ao

legislativo e o PastorJairAlexandre
ocupou o cargo. A nomeação foi
efetuada pelo presidente estadual
do partido,Narciso Luis Parizoto,
na tarde de quarta-feira, na capital
doEstado.

A orientação do diretório
estadual do PTB, conforme

explica o pastor, deixa claro queo
partido está aberto a negociações
com líderes de outras siglas,
inclusive aquelas que não fazem

parte do bloco que defendeMoacir
, Bertoldi como candidato à chapa
majoritária. "O PTB não está

fechado a conversações, mas

também não vamos sair a procura
de nenhuma aliança. Aqueles que
desejam nos procurar para

apresentar projetos, ver se existe
,uma mesma linha de pensamento

Bertoldi diz que o nome de Rosemeire é forte para candidata a vice

em prol ,ao desenvolvimento
sustentável de Jaraguá do Sul, será
bemrecebido.AprópriaRosemeire
sabe que a candidatura dela não é

definitiva, as definições podem
mudar assim como tudo é muito

imprevisível na política", considera
Jair Alexandre.

Na opinião do candidatoMoacir
Bertoldi (PL), Jaraguá do Sul é uma

cidade muito importante em

âmbito. estadual e nacional, e

merece projetos administrativos
sérios e de credibilidade. "Por este

motivo, os cinco partidos se uniram
,
e acreditam que o nome de
RosemeireVasel vem para sornar na

chapa majoritária, já que a '

candidata dispõe de uma história
de trabalho comprometido com o

Partidos que integram o bloco apóiam a indicação
tratar de uma pessoa que durante
muitos anos dedicou-se ao setor da

educação e como professora exerceu
sua profissão de maneira integral,
tomando-se um referencial nesta
área.

Também satisfeita com a

indicação, opresidente doPPS,Valter
Falconi, diz que o currículo de
RosemeireVasel ébastante rico e pela
experiência que temna vida pública
poderá efetuar trabalho exemplar à
frente da administração pública.
"Quando ela era vereadora,
apresentava e debatia projetos
consistentes para o bem de Jaraguá
do Sul. Se existem críticas, estas são

mínimas", avalia.
O presidente do PDT, Rui

Lessmann, destaca que a integração
dos cinco partidos existe hámais de
um ano e desde os últimos seismeses
os líderes de cada sigla reuniam-se uma
vezpor semana para discutir assuntos
relevantes para as eleições deste ano.
"Foinumadessas conversasque surgiu
a idéia de lançar Rosemeire como

candidata a vice e todos aprovaram.
Outra sugestão era Gildo Alves, do
PPS, mas todos concordamos que
Rosemeire é a melhor indicação e

certamente só vem a engrandecer a
composição da chapa lançada pelo
bloco", observa.

}ARAGUÁ DO SUL - O

-presidente do PL, Leônidas Nora,
acredita que a nomeação de
Rosemeire Vasel como candidata a

vice-prefeita, ao lado de Moacir
Bertoldi como candidato a prefeito,
serábastante positivaparaJaraguá do
Sul em termos de mudanças.
"Certamente trata-se de umachapa
majoritária que apresentà líderes

capazes de exercer uma

administração pública eficiente, que
promete renovações emudanças que
engrandecerão ao Município",
considera.Ele acrescentaqueonome
da candidata é bem visto perante à

comunidade, principalmente por se

ARQUIVO/ALEXANqRE BaGO

crescimento do Município, o que
rende um saldo positivo para a

carreira dela", considera Bertoldi.
Até o dia da convenção, essa

composição pode mudar, porém o

candidato a prefeito enfatiza que
a indicação de Rosemeire
realmente pode contribuir em

muito com o sucesso nas eleições
de outubro.

• O presidente do PSB, Luis
Hirschen, não compareceu
à reunião do PTB porque

- estava trabalhando no

projeto "Apevi (Associação
, das Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) nos
bairros':

• Luis Hirschen mostrou

se duvidoso com relação
às definições do bloco de
Moacir Bertoldi e acredita

que até o próximo dia 30

haverá muitas alterações
nas candidaturas e

coligações.
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COMPRAS'

Consumidores aproveitam o

feriado e aquecem o comércio
POR JULlMAR PIVATTO

...Dia dos Namorados
fez com que as lojas
comemorassem o

movimento

JARAGUÁ DO SUL

Aproveitando o feriado de Corpus
Christi, várias pessoas foram às

compras na cidade. O Shopping
Breithaupt recebeu muita gente
que foi passear, ao cinema, fazer
compras ou comer um lanche. O
casal Márcio Sapelli e Ângela
Francelina da Silva Sapelli disseram
que o feriado é bom para descansar
e p�ssear. "Viemos aqui fazer um

lanche, ir ao cinema e, quem sabe,
fazer umas compras", diz Márcio.
Mesmo com o feriado, o casal

preferiu ficar em Jaraguá do Sul.

''Aqui podemos sair, encontrar com
os amigos e descansar. É mais

tranqüilo", explica.
Para os comerciantes, o

movimento foi bom" graças a

proximidade com o Dia dos
Namorados. "Superou nossas

expectativas. Pensávamos que

grande parte da população fosse

viajar e omovimento não seria tão
grande", diz Nilda Leskowicz,
chefe de uma loja de confecções.
Para ela, o Dia dos Namorados
desse ano deve superar as

expectativas do ano passado.
"Esperamos um acréscimo de 20%

o cinema foi uma das opções mais procuradas no feriado

nas vendas", explica. Quanto às

�ondições de pagamento, N ilda diz
que amaioria compra a prazo, Irias

existe um certo equilíbrio. ''As

pessoas que não são da cidade

compram no cartão de crédito, mas
a maioria escolhe o crediário",
conclui.

Muitas pessoas também

aproveitam para conhecer os

produtos e pesquisar preços. De
acordo com Evelyn Hansen,
proprietária de uma loj a de

perfumes, mt_{itos casais estiveram
na loja para ver quais seriam as

melhores opções de presentes para
sábado. "Já percebemos o

crescimento nas vendas em relação
ao ano passado. Mas sabemos

o casal Márcio
e Ângela
Sapelli
aproveitaram o

feriado para
descansar e

passear no

Shopping

565 mil trabalhadores ainda hão retiraram o PIS
BRASÍLIA - Os 565 mil

trabalhadores que ainda não

receberam o abonosalarial do PIS/
Pasep têm até o fim do mês para
buscar o benefício em qualquer
agência da Caixa Econômica
Federal (CEF).O abono salarial do
PIS (Programa de Integração Social)
corresponde aum saláriomínimo e é

pago aos trabalhadores com carteira

assinada que tenham recebido, em
média, até dois saláriosmínimos por
mês no exercício anterior.

De acordo com a Caixa, todo
,

ano umporcentual de trabalhadores
não vai buscar o benefício a que têm

direito. "Muitos podem nem saber

que ele existe ou a informação sobre
õ calendário de pagamentos não

chega até eles", disse um técnico.

Este ano aCaixa já pagou o abono a
6,4 milhões de trabalhadores. O
desembolso ultrapassouR$ 1,4bilhão.
ACaixa tambémpagou rendimentos
do PIS (juros sobre as contas de cada

participante) a outros 15,2 milhões
de trabalhadores, liberando R$ 513
milhões.

o pagamentodo abono, também
chamado de 14.º salário, é mais

importante para o trabalhador de
baixa renda porque ele consegue
receber um salário mínimo. Ao
contrário do rendimento, que pode
ser acumulado sobre as cotas ano a

ano, o abono não retirado retoma ao

patrimônio do Fundo deAmparo ao
Trabalhador (FAT) e não podemais
ser sacàdo. Isso significa que o

,

trabalhador beneficiado que não for
buscar o abono até 30 de junho vai
ficar sem o dinheiro este ano.

• No ano passado, a Caixa

conseguiu atender 92,38%
do total de trabalhadores
inscritos no programa.

• Para receber o abono, o
trabalhador de baixa renda
tem de estar cadastrado no

programa há pelo menos

cinco anos e ter trabalhado
com carteira assinada-pelo
menos 30 dias durante

200�.

SEXTA-FEIRA, 11 de junho de 2004 ttC't'9iJalt,ne'atll._

.... ANIVERSÁRIO

G-77 comemora 40.0 aniversário
o G-77, grupo dos países em desenvolvimento,
comemora seu 40.0 aniversário hoje, em São Paulo,
durante os preparativos para a 11.a Conferência das

Nações Unidas para o Comércio e o

Desenvolvimento (Unctad), que vai de 13 a 18 de

junho. Criado em 1964,junto com a Unctad, o grupo
fará reunião ministerial especial, às 10 horas, para
uma reavaliação das suas conquistas e do papel que
pretende desempenhar a partir de agora. O

encontro, fechado à imprensa, será presidido pelo
chairrnan do G-77 e representante do Catar na ONU,
Nassir Abdulaziz AI-Nasser. Uma declaração com a

conclusão dàs discussões será divulgada no sábado
oú domingo, segundo o porta-voz da Unctad, Awni
Behnam.

.... NÚMEROS

Indústria acumula crescimento
A produção industrial brasileira cresceu 6,1%
nos primeiros quatro meses de 2004,
comparado com igual período do ano passado.
Os dados da produção industrial de abril,
divulgados terça-feira pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que
à ,recuperação econômica manteve o ritmo,
após o forte desempenho do Produto Interno
Bruto (PIB) no primeiro trimestre. Alguns dos
principais destaques em abril foram veículos

automotores, que avançaram 27,9% ante o

mesmo mês de 2003, e material eletrônico e

de comunicações (incluindo celulares e

televisores), com 36,2% de' expansão no

mesmo critério.

CP APONTAMENTOS

Exportarmais? O crédito prêmio e o Judiciário

Julgamento histórico na última Terça-feira, na Primeira Turma do

Superior Tribunal de Justiça, ameaça sepultar o princípio da

Segurança Jurídica que até então; se entendia parte do nosso

sistema jurídico e inerente aos Estados Democráticos de Direito,
como se quer seja o Brasil.
O direito ao crédito-prêmio de IPI, que os exportadores contavam
como certo, diante de inúmeros julgados anteriores pelo próprio
STJ, inclusive, com o reconhecimento pelo STF da
inconstitucionalidade da delegação, por via de decreto-lei, ao
Ministro da Fazenda, para extinguir o dito benefício, sucumbiu.
No julgamento que havia se iniciado em 07 de maio, os Ministros
Teori Zavaski e Denise Arruda, entenderam por rever a posição do
Tribunal, que vinha assegurando o direito ao crédito, para
considerá-lo extinto desde 1983. Na sessão de 08 de junho, o
Ministro José Delgado, que com coerência e lucidez manteve-se
fiel aos princlplos de Direito votando pela manutenção do crédito
prêmio, foi derrotado pelo voto do Ministro Francisco Falcão.
A verdade é que os Ministros deixaram-se impressionar pelos
números (pouco confiáveis) que a Fazenda Nacional exibiu e a

argumentos destituídos de razão, curvando-se a outros interesses
não amparados pela Segurança Jurídica que deve nortear o Poder
Judiciário.
É decisão que ainda, teoricamente, pode ser revista, seja pela
Seção ou mesmo pelo Supremo, o que se espera que ocorra,
numa tentativa de salvar a credibilidade da Justiça e de todo o

Judiciário, comprometido com uma decisão dessa ordem.

Contudo; prenuncia tempos difíceis, onde interesses outros vão
se sobrepor aos ditados na nossa Constituição.

... DIREITO

'Célia Gàscho Cassuli
Cassuli Advogados SICtambém que tem gente deixa para

comprar o presente na última hora:',
salienta Evelyn. Ela também
ressaltou que a proximidade com o

12 de junho trouae mais gente para
a loja. ''Ainda não temos números

específicos sobre as vendas, mas
b

r!). ,

sa emas que mais gente esta

vindo as compras no feriado",
explica.

Jaqueline Berri é proprietária BRASÍLIA - O governo pretende
de uma floricultura e diz que o

fazer mudanças no sistema de
financiamento habitacional commovimento está sendomaior que
recursos do Fundo de Garantia do

o dia das mães. "Sabemos que
nosso forte são as vendas na sexta Tempo de Serviço (FGTS) para

e no sábado. Por isso nossa loja não atenderprioritariamente às famílias

recebeu tanto movimento", diz. com renda mensal até cinco

No sábado, o Shopping fica aberto' salários mínimos (R$ 1.300), onde

até as 22 horas. ' se concentra a maior parte do
déficit habitacional do País. De
acordo com proposta doMinistério
das Cidades, em análise no

Conselho Curador do' FGTS, as

mudanças seriam feitas grada
tivamente, num prazo de três anos,
a partir de 2005.

Segundo o diretor de FGTS da
Caixa Econômica Federal, Joaquim

-

Lima, a idéia é acabar com a "faixa

especial", que, permite o

financiamento de.moradias para
mutuários com renda familiar até
R$ 4.500. Com isso, voltaria a

prevalecer o limite de 12 salários
mínimos (R$ 3.120 atualmente),
com o qual o FGTS foi criado.
Dentro desses parâmetros, seriam
distribuídos maiores volumes de

FGTS dará prioridade a famílias
com renda de até cinco mínimos

recursos para as faixas de renda
mais baixas, entre três e cinco

salários mínimos por mês. O

orçamento de habitação do FGTS
é de R$ 8 bilhões neste ano.

"Vamos modificar a alocação
dos recursos e alinhar as faixas de
renda com a política habitacional
do governo, que é darmais recursos

para as pessoas de baixa renda",
disse Lima. Segundo o diretor da
CEF, osmutuários com renda acima
de 12 saláriosmínimos fazem parte
da classe média e podem ser

atendidos pelo mercado finan
ceiro; "Os programas bancados pelo
FGTS não mudam, o que vai

mudar é a distribuição dos

recursos", disse Lima. O FGTS
financia também a compra de
material de construção, lotes
urbanizados e a reforma ou

ampliação de imóveis. Para a faixa
de renda até três saláriosmínimos

(R$ 780) onde se concentra 90%
do déficit habitacional do País, a
intenção do governo émontar um

mecanismo especial.

IINFORM:ECpl-------------,----_---------,
... SOJA

Chineses voltam a reclamar
Um dia depois de o brasileiro ter definido

regras rígidas para o embarque de soja, a

China, maior cliente do País para o produto,
voltou a encontrar problemas de

contaminação em pelá menos dois

embarques do Brasil. Segundo estímativas da
iniciativa privada, o embargo da China e a

queda dos preços da soja no mercado
internacional resultaram em prejuízo de US$
1 bilhão ao País. Desde o mês passado, a China
já suspendeu a compra de soja brasileira

proveniente de oito empresas e devolveu 239
mil toneladas de grãos brasileiros, por
estarem misturados sementes a tratadas com

agrotóxico.

.... CADASTRO

Governo prepara legislação
o .qoverno prepara uma leqlslação para
permitir a criação dos bancos de dados de

proteção ao crédito no País. Esses "cadastros

positivos" conterão os históricos dos

empréstimos concedidos a pessoas físicas e

empresas no País e terão o objetivo de ampliar
emelhorar as informações sobre os tomadores
de crédito, principalmente os bons pagadores.
Com isso, o governo aposta na redução dos

juros cobrados e no estímulo do consumo.

Essaé uma das ações em que as equipes dos
ministério da Fazenda e da Justiça e do Banco

Central trabalham para tentar fortalecer os
instrumentos de crédito e melhorar o

ambiente de negócios no País.
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Igreja cheia de fiéis

registra a tradição de

Corpus Christi
POR FABIANE RIBAS

os católicos concentraram-se na
missa realizada na Igreja Matriz
São Sebastião. A cerimônia,
ministradapelo padre SildoCésar
da Costa, teve duração de pouco
mais de uma hora e, ao contrário

do que estava previsto, a procissão
não pôde ser realizada em seguida
devido ao mau tempo, embora

. algumas pessoas tenham
caminhado pelo percurso dos

tapetes para ver o trab�lho dos
fiéis.

A coordenadora do Conselho
Pastoral da Matriz, Ana Elisa
Moretti Pavanello, destaca que a

preparação dos tapetes ficou sob
a responsabilidade das pastorais
que atuam na Paróquia São
Sebastião e das comunidades de

São Sebastião, São Luiz Gonzaga,
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro, Nossa Senhora do

Rosário, São Cristóvão e São

Benedito, envolvendo o trabalho
de pelo menos 300 pessoas.

Na hora do almoço, houve o

congraçamento da 'comunidade
com a realização de um churrasco
no salão paroquial. A renda será

revertida para a construção da

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. A coordenadora salienta

que haverá um caminhão para
recolher donativos para a

campanha "Doe um agasalho e

aqueça um irmão", promovida
pelas instituições religiosas com
apoio da Prefeitura de Jaraguá do
Sul.

�Procissão não

pôde ser

realizada devido
ao mau tempo

Jaraguá do Sul- o dia de
ontem foi registrado com a

celebração do sacramento do

corpo e do sangue de Jesus cristo.
O feriado de Corpus Christi é um
evento religioso tradicional na
cidade, momento em que os fiéis
utilizam serragem e outros objetos
para a confecção dos tapetes por
onde passa a procissão Depois de
montados e decorados os tapetes
pelas principais ruas doMunicípio,

•

I i

acompanharam
atentos à missa
ministrada pelo
padre Sildo César
da Costa

que não

chegaram cedo

Representantes
de comunidades
levantaram cedo

para a confecção
dos tapetes, onde

FOTOS: ALEXANDRE BaGO

Católicos de diversas comunidades lotaram a Igreja Matriz São Sebastião, na missa de ontem

CELEBRAÇAo DE CORPUSCHRISTITEVEORIGEM EM 1243

O nome "CorpusChristi" vem do latim e significaCorpo de Cristo.Acontece em uma quinta-feira, em
alusão àQuinta-feira Santa. Durante a última ceia de Jesus com seus apóstolos, Ele mandou que celebrassem
sua lembrança comendo o pão e bebendo o vinho que se transformariam em seu Corpo e Sangue.

Acelebração teve origem em 1243, em Liêge, na Bélgica, no século 13, quando a freira Julianade
Comion teria tido visões de Cristo demonstrando-lhe desejo de que omistério da Eucaristia fosse celebrado
com destaque. Em 1264, o papaUrbanoN estendeu a festa para toda a Igreja, pedindo a Santo Tomás de
Aquino que preparasse as leituras e textos litúrgicos que, até hoje, são usados durante a celebração. A
procissão com a hóstia consagrada conduzida em um ostensório é datada de 1274. Foi na época barroca,
contudo, que ela se tomou um grande cortejo de ação de graças.

No Brasil, a festa passou a integrar o calendário religioso de Brasília, em 1961, quando uma pequena
procissão saiu da Igreja demadeira de SantoAntônio e seguiu até a Igrejinha deNossa Senhora de Fátima.
A tradição de enfeitar as ruas surgiu emOuro Preto, cidade histórica do interior de Minas Gerais.

A procissão lembra a caminhada do povo de Deus, que é peregrino, em busca da Terra Prometida. No
Antigo Testamento esse povo foi alimentado commaná, no deserto. Hoje, ele é alimentado com o próprio
corpo deCristo. Durante amissa, o celebrante consagra duas hóstias: uma é consumida e a outra, apresentada

, aos fiéis para adoração. Essa hóstia permanece nomeio da comunidade, como sinal da presença de Cristo
vivo no coração de sua Igreja.

A chuva impediu que fosse realizada a procissão, embora algumas pessoas tenham circuladopara ver os tapetes
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Atenção com a meninigite que
se acentua em clima frio

POR CELICI GIRARDI

�Epidem,iologia está
atenta para os casos.

índice é considerado
normal para época

}ARAGUÁ DO SUL - Com a

chegada do inverno uma doença
volta a atacar com mais inten

sidade. A meningite. As causas

dessadoença sãomuitas, mas podem
ser classificadas em bacte-rianas,
,virais émicóticas (por fungos). Em
Jaraguá do Sul não existe surto de

meningite, mas a doença é

endêmica. Segundo o di-retor de

epidemiologia da se-cretaria de
'saúde, Sebastião Re-sende, nos
últimos anos tem de-caído a

incidência, não em núme-ros mas

na sua gravidade. "Temos tido mais
virais e em menor quantidade a

meningocócica" .

De janeiro deste ano até final
domês demaio foram registrados 15
casos demeningite de pacientes de
Jaraguá do Sul. "Deste total, dois
casos foram do tipo mais graves e

mais contagiosos (ameningiteme
ningocócica), nove casos foram de

meningite viral, dois de cripto-cocus,
umpor streptococus e umbacteriano
não especificado. Sendo que dois

pacientes vieram aóbito, umporviral
e o outro por criptococus", explica
Resende. Em 2003 foram

aproximadamente 30 casos, sendo

que a maioria por meningite viraI.
"Consideramos dentro do padrão
normal de uma cidade com a

quantidade de habitantes como

Jaraguá do Sul", esclarece omédico.
Sebastião Resende alerta pará

Pais devem ficar atentos aos sintomas da doença
a prevenção. A vacina pode ser

eficaz em alguns casos. Desde 1997
o governo federal, através do
Ministério da Saúde, distribui a
vacina contra o hemófilos B, que
evita o contágio por meningite
bacteriana, que ocorre em crianças
de zero a cinco anos. "Desde 1998
não foi registrado nenhum caso de

meningite deste tipo", comemora.
Para a meningite meningocócica
existem algumas vacinas de
eficácias comprovada e outras

duvidosa. "A tipoA foi erradicada
do Brasil desde 1976; a do tipo B,

f'

há uma vacina cubana, mas sua

proteção é pequena e a C, mais
comum, disponível em vacina

conjugada, mas não está disponível
na rede pública, apenàs em casos

especiais", salienta

Estagiários do estado não

recebem desde O'mês de abril
}ARAGUÁ DO SUL - Estagiários

que prestam. serviços nas escolas
estaduais da região do Itapocu estão
sem receber desde abril, quando
iniciaram os trabalhos. 'São 136
contratados pela gerência regional
de educação e inovação de Jaraguá
do Sul para prestação de serviços nas
escolas. Segundo o coordenador

geral do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores da Educação),
Sebastião da Silva Camargo,
depoimentos coletados dos

estagiários, desde que começaram a

trabalhar até o momento não

receberam ainda nenhum valor
referente à ajuda de custo previsto
'no contrato de estágio que gira em
tomo de R$170,00 emmédia e não
há previsão de quando irão receber.
Para tantoo coordenadorprotocolou
esta semana umpedido de audiência
junto à secretaria de desenvol
vimento regional para discutir o
assunto. "Queremos saber qual o
valor repassado para cada escola
referente aos recursos descen
tralizados que deveria ter sido

repassado desde o inicio do ano de .

2004. Nas escolas da região
verificamos os diretores realizando

rifas e outras formas de arrecadação
alegando não ter dinheiro para os

materiais de expediente", .salienta.
Por decisão do Conselho

Estadual do Sinte, que esteve

reunido no dia 4 de junho em

Blumenau, foi solicitado à secretaria
regional a publicação dos espelhos
nas 'escolas com nome e função dos
funcionários contratados por cada
unidade escolar de. nossa região.
"Existem muitos funcionários no

Estado cedidos a outro� órgãos, mas
que recebem pelo Estado e com isso

faltam recursos financeiros para
'

melhorar os salários e as condições
de trabalho domagistério", explica
Camargo, Esta ação faz parte de uma
estratégia do Sinte em todo o estado

para descobrir onde estão os

funcionários com desvio de função
.

ou fora de sala de aula de forma

irregular. No ano de 2003 houve
excesso de contratação de
funcionáriosACTs e o Sinte estadual

deflagrou uma campanha' pela
moralização das contratações em

todo o Estado visando combater o

desperdícios e a má aplicação dos
recursos da educação e está pedindo
inclusive uma CPI da educação.

Sebastião Resende destaca a boa alimentação, cuidados gerais
.

com higiene, prática de exercícios e ambientesehem ventilados
como as principais atitudes para prevenir a doença. Algumas
ações desenvolvidas pela vigilância epidemiológica também são
eficazes como a quimioprofilaxia (desinfecção de pessoas com

contato íntimo com o doente). O diagnóstico precoce é

imprescindível para a vida do paciente."A evolução desta doença
é muito rápida'; conta acrescentando que "bebês não tem rigidez
na nuca, o que acontece é irritação, moleira entumescida e

aumentada, nos bebês. Manchas no corpo é sinal de gravidade.
Muitas vezes não apresenta febre. Nas crianças rnalores de dois
anos, a febre pode ser um sintoma, bem como vômito a jato,
rigidez na nuca, prostração; e manchas na pele em grau mais

avançado'; esclarece. Na última semana duas crianças foram
internadas com suspeita de meningite que não se confirmou e

uma ainda está internada no hospital Jaraguá, mas está fora de

perigo.

Unerj promove mudanças na
Graduação deCiências Contábeis

}ARAGUÁDO SUL - AUnerj está
anunciandomudanças nagraduação
em Ciências Contábeis, cujas
inscrições estão abertas.A instituição
promoveu alterações como a

reformulação da grade curricular e a

redução no custo da mensalidade, ,

além de oferecer estágio supervisio- .

nado, laboratório de informáticacom
aplicação da contabilidade e bi
blioteca completa na área contábil.

As aulas acontecem no período no
turno e o curso temduraçãodequatro
anos. Um� das novidades é que a

partirdo segundo semestrenãohaverá
aula nas sextas-feiras. De acordo com
a coordenação do curso,mais de 96%
dos profissionais em contabilidade
formados naUnerj estão trabalhando.
A mensalidade do curso é de R$
310,00. Mais informações rio site

www.uneIj.broupelo 275-8200.

Novo curso de ciências de contábeis trará mudanças na grade
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,cp NOTAS
�BAILE

Formatura de dança
Acontece hoje a formatura dos casais que concluíram o curso de

danças gaúchas de salão, na Sociedade Esportiva e Recreativa

Vieirense, de Jaraguá do Sul. A animação ficará por conta de Cássia
Abreu e. o Grupo Santo Chão. Ingressos antecipados a R$ 10,00,
sendo que no local será R$ 12,00. O início do Grande Baile Shaw
de Formatura será às 23h. Informações no telefone (47) 275-
1544.

�BALANÇO
Recolhidos três mil quilos de lixo
o Programa Nosso Bairro Bota Fora, realizado no dia 22 de
maio nos bairros Vila Lenzi e Nova Brasília,.contou com a

participação de 43 funcionários e foram' utilizados 12
caminhões basculantes, dois caminhões carroçaria, quatro
retroescavadeiras, três carreqadeíras, sete veículos e dois
caminhões tanque, que recolheram 106 cargas de lixo, num
peso aproximado de três mil quilos. "Agradecemos a todos

que participaram do programa e contribuíram para melhoria
da qualidade de vida do nosso bairro e a secretaria de
desenvolvimento municipal e gerência de obras e serviços
públicos que disponibilizaram os veículos para o recolhimento
do lixo'; declara Dirson Wüerz, presidente da Associação de
moradores do bairro Nova Brasília.

�PROPAGANDA

Premiação aos proflsslonals da propaganda
Pólo, Equipe & Borghoff, de Joinville, é a "Agência do Ano" dos
Colunistas 2004 de Santa Catarina Joinville fez bonito no 18°
Prêmio Colunistas Santa Catarina. A PEB - Pólo, Equipe &

Borghoff ficou com o título de "Agência do Ano" e um de seus

redatores, Roberto Engel, foi escolhido "Profisstonal de'

Propaganda do Ano':O julgamento aconteceu na segunda-feira,
dia 7, em Florianópolis, e a premiação vai acontecer em data a

ser definida. O Prêmio Colunistas é o principal
reconhecimento do meio publicitário catarinense a agências
e profissionais, e os eleitos em nível estadual participam da

disputa nacional.

�TEATRO

Companhia recruta atrizes em Jaraguá
o Núcleo de, Dramaturgia Álvaro de Carvalho (NUDRAC) e a

Companhia Resistência Teatral estão selecionando atrizes de 18 a

35 anos para seus próximos espetáculos. As selecionadas

participarão gratuitamente de uma oficina de artes cênicas. Para
se inscrever basta solicitar a ficha de inscrição pelo e-mail

nucleodramaturgia@ibest.com.br .

�INSCRIÇÕES
Baile deaniversário domunicípio
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Fundação
Cultural, estará promovendo o Desfile Festivo alusivo aos 128
anos de Jaraguá do Sul. As entidades interessadas em participar
do desfile devem entrar em contato com a Fundação Cultural
através do telefone 275-1300 ou do e-mail

mara.cultura@jaraguadosul.com.br atéo dia 21 de junho.

�VAGAS

Programação neurolingüística �
Estão abertas vagas para o curso de programação lingüística.
Facilitador Elias José deSantana é profissional de Marketing com

especialização em Neurolingüística, Relacionamento
Humano, Formação de Líderes, equipes de vendas e

Atendimento, vem atuando em empresas de pequeno, médio e

grande porte, no Brasil e Exterior. Atualmente dirigi a Mk3
Assessoria Empresarial, Voltada, empresa que presta serviços na

área de Treinamentos e Consultorias Empresarias,cujo a principal
característica é o Desenvolvimento Humano, nas áreas de

equilíbrio pessoal e profissional. A carga horária é de 12 horas

por módulo, sendo no total três módulos, com o primeiro a ser

realizado de 21 a 24 de junho, o segundo de 19 a 22 de julho e

o último de 23 a 26 de agõsto. O horário de 19h às 22:00 hs, na
sede da MK3, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 827 - Centro
- 2° andar sala 06. O investimento por módulo é de R$ 150,00
(antecipado) e R$ 250,00 (na hora), este valor inclui apostila,
coffe break e certificado. Mais informaçÕes pelo 276 1529
com Vivian

�SENAI

Curso deTécnicas de Serigrafia em Blumenau
o Senai promove curso de técnicas de serigrafia para
profissionais de serigrafia e estamparia, O curso acontece de
22 de junho a 20 de julho 'das 19h às 22horas nas terças,
quintas e sextas-feiras. A taxa de inscrição custa R$ 10,00 e

mensalidade de R$ 150,00, que podem ser parcelados em

duas.vezes. Para participar é necessário ter pelo menos o

ensino fundamental. O professor será Célio de Souza,
profissional com 25 anos de experiência na área de serigrafia,
com formação em desenho publicitário e ilustração
'comercial. Informações pelos telefones 327-3621 e 327-

4331.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



f)

CORREIO DO POVO SEXTA-FEIRA, 11 de junho de 2004

CP RONDA

�RESISTÊNCIA
Homem é preso por desacato
Por volta das 23h40 de quarta-feira, na rua São Paulo, a Polícia
Militar recebe a denúncia que um Tempra de Jaraguá do Sul
com dois homens estava transitando em alta velocidade, quase
colidindo contra os veículos que circulavam. A viatura da PM se

deslocou até o local, dando a ordem de parada para o carro que
não foi atendida. O motorista do Tempra ainda jogou o carro

sobre a viatura e, quando saíram, E. c., 30, saiu do carro proferindo
palavras de baixo calão e cuspindo nos policiais. Ele resistiu a

prisão, chutando a viatura e dando socos. Quando algemado e

colocando dentro da guarnição, o mesmo chutou o vidro da

porta traseira, entortando-a.

�PRISÃO
Polícia aborda homens com atitude suspeita
A Polícia Militar abordou na manhã de quarta-feira, na rua

Prefeito Waldemar Grubba, uma moto Honda CG 125 de

Navegantes, com dois homens em atitudes suspeitas próximo
a Weg II. Após a consulta do veículo, foi constatado que estava
com o licenciamento vencido e como estão acontecendo
vários assaltos na cidade envolvendo motos, os dois foram

conduzidos com a moto até a delegacia por averiguação. Os
dois já tinham passagem pelo presídio de Itajaí e S. S. R., 32,
tinha mandado de prisão e foi encaminhado até o presídio de

Jaraguá do Sul.

HURTO

Polícia prendemenor em furto à residência
Por volta das 16 horas de quarta-feira, a Polícia Militar se deslocou
até uma residência na rua Roberto Seidel, em Corupá, onde
encontrou um menor de 16 anos furtando um dvd; um vídeo

cassete, uma máquina fotográfica e um estojo com vários CDs.

O menor foi encaminhado à delegacia para as devidas

providências.

--i ESPORTIVAS I
�BRASILEIRÃO ....,_. - - , , � ,

Jogos do fim-de-semana

Sábado - 12/06 [)ominqo - 13L06
Fluminense x Guarani Flamengo x Atlético (PR)

l.J]Laná x Botafogo Ponte Preta x Fi�ueirense
Internacional x Atlético (MG) Goiás x Corinthians
São Paulo x Grêmio Palmeiras x Vasco

Cruzeiro x Paysandu
ti;J)@t Loritll5'ã"'X''5'ao Caetano

_m ,,,

Jm
Criciúma x Juventude

�

). Vitória x Santos

�FIGUEIRENSE

Treinos normais no (T
A chuva não atrapalhou a programação de treinamentos do

Figueirense neste feriado de quinta-feira. Ontem d.e manhã, o
time continuou a sua preparação para a partida de domingo, no
estádio Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta, em Campinas. O
técnico Júnior comandou trabalhos técnicos em dois grupos.
Num com o aperfeiçoamento de cobranças de faltas. No outro,

jogadas de velocidade, com cruzamentos e chutes à gol. Na

parte da tarde (16 horas) os jogadores voltaram ao CT para uma

nova sessão de treinamentos.

�COPA DO BRASIL

SantoAndré sonha com a Libertadores
o Santo André é finalista da Copa do Brasil e independente de

quem vencer o confronto entre Flamengo e Vitória, o time será
a zebra na final de 2004. Apesar desta condição de surpresa
entre os grandes, o Santo André sonha em ir mais longe: qarantir
uma vaga na próxima edição da Taça Libertadores da América.
Mesmo estando na Série B do Brasileiro e ameaçado de cair para
a Série C, o clube pode ter sua vaga confirmada pela Conmebol
desde que seja o campeão.

-.'
t tt,

Agradecimento e Convite
A família enlutada de Jacob da Silva agradece aos

amigos, parentes, médicos e enfermeiros do Hospital
São José, ao Padre Sildo, e a todos que acompanha,
ram oextinto até sua última morada. E convidam

para missa de 7º dia que será realizada hoje às 19:00
na Igreja Matriz.

Rarnthum, que compete na categoria
sub-23, chegouna 26a colocaçãogeral
da etapa. Para ele, o frio e a chuva

atrapalharam bastante, dificultando
emmuito a prova. "Omome causou
cãibras e caimuito durante a prova, e

tive alguns problemas técnicos coma

bicicleta", explica. Mesmo assim, o
atleta comemorou o resultado. "Nas

condições que estava, acho queme
sai muito bem. Estar entre os trinta

primeiros na colocação geral já é uma

grande conquista paramim", diz.
A segunda etapa é hoje, com a

largada às l1h30 em frente à

PrefeituraMunicipal de Schroeder,
com chegada no início da tarde em
Corupá. ParaRicardo,mesmo sendo
um trecho que temmais estrada que
trilhas, a etapa pode ser mais difícil

que aprimeira. "Os corredores estarão
compactados e o ritmo forte de todos
é que pode dificultar", conclui.

O trecho dessa segunda etapa é
de 65 quilômetros.No sábado, haverá
a largada da terceira etapa, na cidade
deCorupá, com destino a Jaraguá do
Sul. Com 92,9 km, é o trecho mais

complicado da competição, onde os

competidores enfrentarão muitas

subidas.Avoltaencerrano domingo,
no Parque Malwee, onde os atletas
fazemmais um percurso de 40 km.

MOUNTAIN BIKE

GERA'L/ESPORTE

Equipes do basquete jaraguaense
fazem jogos no feriado

SCHROEDER=Começou ontem,
em Joinville, a VI Volta a Santa

, CatarinadeMountainBike.Com 150
atletas inscritos, a chegadadaprimeira
etapa foi no início da tarde de ontem
na cidade de SchroedetMuita lama, ,

chuva e frio marcaram o percurso

inicial, que foi de 67 km.
Essa primeira etapa foi vencida

pela atualbicampeão davolta,Albert
Morgen, com o tempo de

2h43min41seg.Oatleta é da equipe
Amazonas/Sundown, do Rio de

Janeiro, e compete na categoria elite.
A segunda colocação geral foi de
ThiagoAroeira (São Sebastião;Fuji
Bikes) de Juiz de Fora (MG), seguido
de Ricardo Pscheidt (FME;Joel
Bikes) de Joinville, AbraãoAzevedo
(Amazonas/Sun'!lown) do Rio de

Janeiro e Daniel da Silva Rezende

(São Sebastião;Fuji�ikes) de Juiz de
Fora (MG).

O atleta jaraguaense Ricardo Após a chegada, os atletas receberam a premiação

Volta a Santa Catarina teve

Equipe feminina infanto enfrentou o Bonja na disputa do primeiro turno

equipe Infanto Masculino recebeu
oBonja!Joinville, nomaior clássico
catarinerise da categoria. Mais
tarde, às 16 horas, a equipe Infanto
Feminino jogou contra o Bonja/
Joinville, na primeira partida entre
as equipes por Campeonatos
Catarinenses, apesar de já terem

se encontrado diversas vezes pela
Olesc. A partida valeu a decisão
do primeiro turno. O técnico da

equipe, Júlio Patrício, salientou a

superação das atletas na

competição. "Nosso time é jovem
e de estatura mediana, e

enfrentamos várias jogadoras que
são altas", explica.

Hoje a equipe Juvenil
Masculino enfrenta o Tubarões/
Balneário Camboriú embalada por
sua primeira vitória na competição.
O jogo acontece às 20 horas.

primeira etapa completada

JARAGUÁ DO SUL - A noite de

quarta-feira não foi boa para as

equipes da Associação Jaraguaense
de Basquetebol. Na categoria
Infanto Masculino a AJABIFME
até teve um bom começo, mas

passou a errar muito na partida,
deixando com que a Adeblu/
Blumenau abrisse vantagem no

placar e vencesse o jogo por 91 a 79

(41 a 31). A história se repetiu na
categoria Juvenil Feminino,
quando a AJABIFME teve um

bom começo de jogo, inclusive
vencendo o primeiro quarto por 24
a 18. Depois os erros imperaram e a

equipe do Vasto Verde/Blumenau
acabou vencendo a partida por 85
a 69 (42 a 31).

N a tarde de ontem, dois
clássicos regionaismovimentaram
o Arthur Muller. Às 14h30min a

POR JULlMAR PIVATTO

...Atleta jaraguaense
Ricardo Ramthum

completa a prova na

26a colocação geral

Geninho torce para, Vágner
Love não jogar domingo

RIo DE JANEIRO - O técnico do
Vasco, Geninho, torce para que o

atacante Vágner Love não atue no
duelo entre o clube carioca e o

Palmeiras, domingo, no Parque
Antártica, pela nona rodada do

Campeonato Brasileiro. Para o

treinador, a ausência do atleta seria
uma notícia bem-vinda para o time
de São Januário, até porque o

artilheiro qualifica ainda mais o

adversário. "Eu não sei se oVágner
deve jogar, por causa de sua

transferência para oCSKA (Moscou,
da Rússia). Seria bom que ele não

estivesse em campo, pois é um

atacante de muita qualidade",
declarou Geninho.

Após perderMarcelinho para o
Ajaccio (França) e o meia Beto
anunciar sua transferência para o

Sanfreece Hiroshima (lapão), hoje'
foi a vez de Róbson Luiz informar

que déve ser negociado commesmo

clube japonês. "Realmente, há a

proposta e vou estudar Todo jogador
sonhaematuarno exterior", declarou
Robson Luiz.

Flamengo - Autordo gol contra
o Vitória, que deu ao Flamengo a

vantagem do empate na partida de
volta das semifinais da Copa do
Brasil, dia 16, no Maracanã, o

zagueiro Fabiano Eller viveu ontem
um dia inusitado 'para um defensor,
que geralmente é pouco
acostumado a decidir jogos.O atleta
distribuiu autógrafos, concedeu
sucessivas entrevistas para os

jornalistas e elogiou o desempenho
da equipe rubro-negra. '1\ vantagem
é boa, o time jogou beme quero levar

, o Flamengo Rara as finais da Copa

do Brasil. O importante é pensar,

agora, no Campeonato Brasileiro",
declarou Fabiano Eller, que pode ser
negociado comAnkaraguku, clube
da Turquia. Na opinião do técnico
do Flamengo, AbelBraga, os atletas
assimilaram com perfeição a

alteração do esquema tático da

equipe durante a partida - trocou o

3-6-1 pel04-4-2. "Eu vou ser sincero,
estou conseguindo no Flamengo o

que considero o ideal. Os jogadores
estão de parabéns". Para o confronto
contra-o Atlético-PR, o técnico do

Flamengo, Abel Braga, não vai

poder escalar o experiente meia

Zinho.

1 fATOS

• O Vasco perdeu dois

jogadores para o futebol

estrangeiro. Marcelinho foi

para o Ajaccio (França) e
Beto foi para o Sanfreece
Hiroshima (Japão)

• Zinho, do Flamengo,
machucou o tornozelo na

partida da Copa do Brasil,
onde o time carioca
venceu por 1 x O.
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. ifh completou seu 10

Para iluminar nossa págma, Kalli er, que

mês dia 26/5. Parabéns!!!

•

No dia 3/6
completou 2
aninhos
Amanda
Regina
Demarchi
M_üller. Os pais
GIlson e Elis
desejam
mUitas
felicidades
saúde e amor
a SUa

princezinha .

..

a

r

1

c

v

s'

" e

um feliz aniversario
muitas felicidades

O gatinho Jean
para d que

I S Borchar t,
Car o 11
dia 12/6 completa

,

o que lhe
anos, e .

. seus paIs

dI eSneJ:�anilori, e sua
va .

irmãzinha JésSlca.
, S"lparaben .. ,

___.-WRI O lindinho
Christian
Passold da

mamãe Kátia

e do papai
Edemir,
completoU 4

meses dia 26/

5, e foi

batizado dia

30/5. Muitas
felicidades\\!

galeria de amigos

O gatão Eric Cardoso da Rosa I3 ano h
' comp eta. s

_

o)e, quem deseja toda alegria ea�or s�o seus pais Fernando e Janeteavos J.alme e Dilma, Delzi e Schir/ey e

r

sues tIOS e primos.
r

Esse gatinho da foto '

Silva, que compl t
e Gustavo K. da

e ou 2 an° h02 06, seus pais Led F '� os no dia
avós e a madrinha Ra; ablano da Silva
muita saúde e fel' 'da aela desejam

ICI ades para o Guto.

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