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PSB

Luis Hirsche dízque o partido
y�ihegôciarcôm0utràs siglas

REINTEGRAÇÃO

Juiz Hélio dos Santos apresenta
projeto para ex-apenados

• PÁGINA 4

MAJORAÇÃO

Em alguns postos, a troca de preços nas bombas foi feita apenas ontem à tarde. Valores novos não assustam

Alta dos combustíveis não
'afeta consumo no município
Os frentistas de postos de gasolina de Jaraguá do Sul ainda não

sentiram nenhuma diminuição na venda dos combustíveis em

I função do aumento nos preços da gasolina e do óleo diesel, que
desde ontem estão mais caros. A majoração é válida para todo o

território nacional e pegou os motoristas desprevenidos. De acordo

com frentistas de postos grandes da cidade, o motorista reclama,
mas nem por isso deixa de abastecer. O anúncio do aumento de

10,8% no preço da gasolina foi feito segunda-feira à noite, pela
Petrobrás, que justifica a alta em função da alta do petróleo no

mercado internacional. PÁGINA 4

www.marisolsa.com.br
'
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PREjUízos

DIVERSÃO

Amanhã SCB:r recebe Grupo
Antara na Quinta Cultural

CATARINENSE

Juventus enfrentaCamboriuense
em partida válida pela 9a rodada
Vitória da equipe j araguaense pode trazer a vice

liderança para o tricolor jaraguaense. o. jogo será às 20
horas de hoje, na cidade de Camboriú

• PÁGINA 8

LIMPEZA

Iniciado cronograma de poda
de árvores nos bairros da cidade

Podas já
aconteceram nos

bairros
Centenário,

Baependi, Vila
Lalau,

Czerniewicz e

Amizade.

PÁGINA 6
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NOTAS
�Meias na França
A Lupa, uma das maiores fabricantes
de meias do Brasil, deve encerrar o

ano de 2004 com 15% de seu

faturamento voltado às exportações,
o que representa quase o dobro em

relação a 2003. Esta é a expectativa
de Valquíria Cabral Júnior, diretor
comercial da Lupa, que caba de
fechar contrato de exportação com

uma das maiores redes de artigos
esportivos da França. O valor inicial
da negociação foi fechado em 100
mil dólares mas a expectativa da

Lupa é que, até o final de 2004, as
vendas só para esta grande rede
francesa cheguem a 500 mil dólares.

� Lendas e folclore
A Editora FTD SA, de São Paulo, está
lançando a coleção "Há casos .. :; que
tem como principal objetivo'
homenagear a boa prosa através de
uma série de livros escritos em

linguagem saborosa, ora privilegiando
a tradição oral, ora refletindo a dura
realidade urbana. A coleção pretende
levar o jovem leitor a valorizar suas
histórias, a ler a realidade, de modo a

reavaliar o cotidiano.A mais recente

publicação dessa coleção tem o título
"32 Casos de Amor, escrito por Heloisa

'

Prieto e ilustrado por Elizabeth Tognato.
São 90 lendas do folclore de vários

países do mundo.

FRASES

OPINIAO

Reintegração
Essa semana, o juiz da

Vara Criminal da Infância e

da Juventude da Comarca de

Jaraguá do Sul, Hélio David
Vieira dos Santos foi até a

Acijs para conclamar os

empresários a entrarem na

luta em favor da reintegração
dos egressos do presídio. A
iniciativa foi bem vinda pela

no presídio de J araguá do
Sul. O exemplo da Weg
poderá ser seguido por outras

empresas de Jaraguá do Sul.
Na avaliação do juiz, para
diminuir a criminalidade,
como ela se apresenta em

J araguá do Sul, é vital o

envolvimento da sociedade

organizada para que os

� A iniciativa foi bem vinda pela classe

empresarial que tem dados exemplos de

dignidade social ao idealizar projetos que
visam à reintegração do ex-apenado.

classe empresarial que tem

dado exemplos de dignidade
social ao idealizar projetos
que visam à reintegração do

ex-apenado ao mercado de
trabalho e corise
qüentemente, à sociedade.
A Weg, por exemplo, pratica
essa nova realidade e desde
2001 já contratou quatro
pessoas que cumpriram pena

egressos do sistema

penitenciário tenham chance
de se adaptar novamente à

sociedade. Nesse contexto, a

única arma que a sociedade
tem para vencer essa questão
é oferecer uma nova chance

àqueles que, por uma razão

ou outra, se desviram das
normas de comportamento
aceitas pela sociedade. Sem

dúvida, é gratificante
perceber que, nessa nova

ordem mundial, muitos

empresários já percebem que,

para tratar do mal da
criminalidade não basta fugir
dos criminosos, erguendo
grandes estruturas para se

proteger. Nesse mundo

globalizado, ricos e pobres
estão sem proteção efetiva e

o problema de segurança se

transformou em um dos piores
males. do século. Hoje,
felizmente, já se percebe que,

para combater a crimina

lidade, é necessário, antes de
tudo, entender que é preciso
acreditar na capacidade das

.

pessoas em se recuperarem de
seus equívocos e de transfor
marem seus erros em

experiências ruins que não

devem se repetir. Muitos ex

apenados não voltariqm para
a cadeia se tivessem tido uma

oportunidade de mostrar que
nem .sempre tudo está

perdido.

Mundo I Pessoas & Fatos

� CORÉIA

Coréias suspendem
transmissão de propaganda
As Coréias do Norte e do Sul chegaram a um

acordo para encerrar a transmissão de

propaganda por alto-falantes ao longo da
tensa fronteira militarizada compartilhada
entre os dois países. A medida faz parte dos

esforços para reduzir a tensão na dividida
Península Coreana. Em sua última mensagem
depois de décadas de transmissões, segunda-'
feira à noite, a Coréia do Norte acusou os

Estados Unidos pela tensão que se arrasta

desde a Guerra da Coréia (1950-1953) e fez
um emocionado apelo pela reunificação.(AE)

� CHINA

Novas discussões sobre programa
nuclear ocorrerão no fim do mês
A China informou ontem que uma nova rodada
de negociações entre seis nações sobre o

programa nuclear, da Coréia' do Norte ocorrerá
entre 23 e 26 de junho em Pequim. Em Seul, o
presidente da Coréia do Sul; Ron Moo-hyun,
disse ontem que sua administração oferecerá
uma grande quantia em assistência ao governo
de seu vizinho comunista do norte se o impasse
nuclear for solucionado pacificamente. "A.
cooperação intercoreana será acelerada se a

questão nuclear da Coréia do Norte for
solucionada. Estamos preparando planos
amplos e concretos para essa ocaslãotdeclarou
Roh.(AE)

"Precisamos dar uma segunda oportunidade para os egressos do sistema prisio�
Buscamos essa parceria na iniciativa privada." <.;,�

.Hélio David Vieira Figueira dos Santos, Juiz da Vara Criminal da Infância e da Juventuda da Comarca de Jaraguá do Sul

�BRASIL

Sem-terra ligados à Fetagri
invadem seis fazendas no Pará
Mais de 500 famílias _ligadas à Federação dos
Trabalhadores na Agricultura (Fetagri)
invadiram seis fazendas no sul e sudeste do
Pará desde segunda-feira. "Estamos cansados
de esperar por uma solução do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra) e a ordem é ocupar terras ociosas na

região'; justifica a entidade. Em nota, a Fetagri
promete novas invasões. A maioria das famílias
invasoras, chefiadas por trabalhadores

desempregados, está sendo recrutada na

periferia de cidades como Marabá, São João
do Araguaia, São Domingos do Araguaia,
Rondon do Pará e Eldorado dos Carajás.
Segundo a Fetagri" haverá novas invasões nas

próximas horas.
Os. fazendeiros instalados ao longo das
rodovias federais e estaduais no sul do Estado
estão contratando empresas de segurança e

pistoleiros para defender suas terras. O clima
é de tensão e há risco de conflitos armados.
Em Rondon do Pará foram invadidas as

fazendas Paraíso e Santa Mônica, que a

entidade garante terem sido "griladas" pelos
atuais proprietários. O dono da Santa Mônica é
Lourival de Souza Costa, o Pirrucha, acusado
de ser um dos mandantes do assassinato do
diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Rondon, Ribamar Francisco dos Santos. O
crime foi no dia 6 de fevereiro deste ano. A
fazenda Landi, em São João do Araguaia, foi
invadida pela terceira vez por 70 famílias. Ela
fica perto de um quartel do Exército.(AE)
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�ISRAEL

Israel quer construirmilhares
de novas casas na Cisjordânia
Israel está analisando a possibilidade de
construir milhares de novas casas em seus

assentamentos judaicos na Cisjordânia para
dar seqüência ao plano do primeiro
ministro Ariel Sharon de ceder a Faixa de
Gaza e manter o controle-sobre a' maior
parte da Cisjordânia, comentaram ontem

fontes ligadas aos serviços de segurança.
Enquanto isso, em um possível impulso ao

plano unilateral de retirada da Faixa de
Gaza, o procurador-qeral da Israel, Meni
Mazuz, disse ter encerrado uma

investigação de corrupção contra o

primeiro-m inistro.
Em uma declaração divulgada por
emissoras de rádio e televisão de Israel,
Mazuz explicou que as evidências contra

Sharon "não chegam perto de serem

. suficientes" para uma condenação contra

o primeiro-ministro do Estado judeu. O

oposicionista Partido Trabalhista, favorável
ao plano de retirada de Gaza, vinha

sugerindo que consideraria a possibilidade
de entrar para a coalizão de governo de
Sharon se as acusações de corrupção
fossem derrubadas. Sharon precisa dos
trabalhistas para restaurar sua maioria no

Parlamento. Diversos políticos
ultraconservadores de sua coalizão re

nunciaram ou foram demitidos por causa

da proposta unilateral de retirada de Gaza,
deixando o primeiro-ministro com minoria
no Parlamento.(AE)

Diretor edltortal/udmtnlstrarívo. Francisco Alves

o direito ao trabalho e

ao salário

Mário Eugênio Saturno"

Grandes lutas sociais são conduzidas pela Igreja Católica,
mostrando sua opção preferencial pelo pobre, pelo necessitado, o
indefeso. E nada é mais cruel no mundo moderno e globalizado
que o ser humano que tem idade de trabalho e quer trabalhar,
especialmente para um pai de família, não ter trabalho.
No Brasil hámilhões de desempregados. a taxa nas seis principais
regiões metropolitanas do país ficou em 13,1% (abril de 2004) ou
mais de 2,8 milhões de pessoas sem trabalho nas áreas pesquisadas.
Resultado: periferias mais pobres, desempregados lotando bares,
onde bebem para esquecer o drama, muitos apelam para a droga
(uma viagem sem volta para amaioria).

A DeclaraçãoUniversal dos Direitos Humanos, daONU, em
seu artigo 23, diz: "Todo ser humano tem direito ao trabalho, à
livre escolha do emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho
e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer
distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho.

.

Todo ser humano, que trabalha, tem direito a uma remuneração
justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família,
uma existência compatível com a dignidade humana e a que se

acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo
ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar
para a proteção de seus interesses."

E constatamos que esses direitos estão longe da realidade,
tanto no Brasil, como no mundo. A globalização reinventou a

pobreza. O desemprego tornou-se omaior problemamundial. Para
a doutrina social da Igreja, o homem é chamado ao trabalho pelo
próprio Criador. Com seu trabalho colabora com Deus Criador e
desenvolve a criação. O trabalho distingue o ser humano das
demais criaturas deste mundo.

E com a palavra trabalho entende-se aqui tanto o trabalho
manual como o intelectual. "O trabalho é uma dimensão
fundamental da existência humana, pela qual é construída cada
dia avida humana, da qual recebe a própria dignidade específica"
(leão Paulo lI, Lab. Exerc., nº 1).

O ser humano tem direito ao trabalho, porque pelo trabalho
desenvolve suas capacidades e, dessemodo, faz desabrochar-todas
as suas potencialidades. Pelo trabalho ganha o sustento para si e

{ seus dependentes. Providencia para o tempo de descanso e para o

futuro. Pelo trabalho contribui para o bem comum da sociedade.
O homem, quando trabalha, sente-se digno e respeitado.
Diz ainda o papa; "O trabalho humano é uma chave,
provavelmente a chave essencial de toda a questão social" (idem,
nº 3). Nesse contexto.ji Igreja tem afirmado tantas vezes seu

apoio à reforma agrária e à demarcação das terras dos indígenas.
O trabalhador tem também direito a um salário justo. Ora, o atual

, salário mínimo brasileiro é realmente irrisório e profundamente
injusto. Duzentos e sessenta reais (R$ 260,00)! Ainda alega-se,
que se se fosse aumentá-lo arruinaria o sistema previdenciário.
Mas, então, por que não se fez uma reforma adequada da
Previdência Social? Por que não se paga a diferença como um

programa social? Parece que não é só vontade política, talvez
falte vergonha política! .

É preciso exercer o direito ao voto de uma maneira mais

consciente, elegendo quem diz a verdade, mesmo que ela doa. E
exercer nosso direito sagrado de reclamar e pressionar as

autoridades que prometeram, mas nunca cumprem.

*Mário Eugênio Saturno é Tecnologista Sênior da Dlvisâo de
Sistemas Espaciais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaeiats.'
(INPE), Professor do Instituto Municipal de Ensino Superior de
Catanduva (www.fafica.br) e congregado mariano. (�m�il:
saturno@dea.inpe.br)
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continuar no bloco, mas cada um

faz o que quer. Até omomento não

recebi informações oficiais a esse

respeito", dizRosemeire.
Com relação ao PTB,

Rosemeiremenciona que a saída
de Jean Carla Leutprecht ocorreu
porque ele vai concorrer a um

cargo eletivo e, por estemotivo,
saiu da presidência do partido,
cedendo o cargo para o pastor Jair
Alexandre.

.
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Câmara aprova R$ 450 mil
para varredura das ruas

}ARAGuÁ DO SUL - Projeto
de lei número 88, de autoria do

Executivo, que anula R$ 450 mil
do orçamento destinado ao

programa de pavimentação e

transfere para o programa

J araguá Sempre Limpa,
destinado a varredura das ruas

do município, foi aprovado em

votação única na sessão

ordinária da Câmara de
Vereadores, na segunda-feira à

noite. A bancada do PT e o

vereador Jean Carla Leutprecht
do PTB votaram contra o projeto
de lei. De acordo com o vereador
Marcos Scarpato (PT), o valor
cobrado por quilômetro varrido
em Jaraguá do Sul custa R$ 43,25

como Concórdia o valor é de R$
13,00, pela mesma extensão de

limpeza. "Em Jaraguá do Sul são
25 quilômetros para varrer. Se os

custos fossem menores não haveria
necessidade de retirar verbas da

pavimentação", revelou

Scarpato. O vereador disse

que custa R$ 1.081.327,32 ao

município a varredura, e

questionou por que a coleta,
transporte e descarga de todo o

lixo produzido no município,
cerca de 30 mil toneladas, custa

apenas R$ 50 mil a mais do
valor destinado a varredura.

Segundo o vereador Zé Padre,
também do PT, mesmo com todo
investimento a cidade não está

enquanto em municípios tão limpa como era antigamente.
ARQUIVO/ALEXANDRE BOGO

Vereador questionou o valor excessivo dispensado na limpeza

Deputado apresenta soluções
para o setor de construção

FWRlANÓPOIlS - o deputado
federal Adelor Viera (PMDB/SC)
voltou a fala� sobre o setor de

ConstruçãoCivil, m�la propulsora
de geração de emprego e renda
do País. "Quem conhece esse setor

sabe da sua dinâmica, mas

também testemunha a sua

ifragilidade nos momentos .de
oscilação da economia do País. Há
necessidade de se rever â forma
como o govemo tradicionalmente
aborda as questões habitacionais
no País", afirmou o deputado.
Segundo especialistas, 67% do
mercado habitacional brasileiro
está concentrado em auto

construção, ou seja, o cidadão
icontrata e constrói sua própria
lobra, destes, 62% finanêiam,
ficando evidenciado que as

soluções tradicionais, de injetar
dinheiro através de incor

poradoras, cooperativas ou

semelhantes pouco representa
para o setor. Há que se reconhecer
o imenso desafio que representa
para o govemo do Presidente Lula'
Idiminuir o grave. déficit ha-

bitacional de mais de 8milhões de
unidades. Seriam necessários mais

ou menos R$ 100 bilhões apenas

para sanar o quadro atual. Há que
se considerar ainda, que 85% desse
déficit está concentrado em

famílias com renda de até três

salários mínimos, necessitando,
portanto, de muito subsídio

govemamental. "Solução existe.

Basta que haja disposição para

quebrar o atual sistema e buscar
umnovo paradigma através de uma
ótica que reconheça a

autoconstrução, sua dinâmica e,

sobretudo, a capacidade de

pagamento da camada da

população de baixa renda, também
levando em consideração a

redução da carga tributária do

setor", afirma o deputado. Diz
ainda, que "o governo do
Presidente Lula avançaria muito
na diminuição do déficit
habitacional se, incentivando a

autoconstrução, a curto prazo,

proporcionasse ao cidadão,
especialmente aos �enos, favo
recidos, acesso ao crédito".

POLíTICA

NEGOCIAÇÕES

PSB está aberto a diálogos
com líderes do PMDB e do PT
POR FABIANE RIBAS

�Líder do partido
diz que a sigla
está praticamente
fora do bloco

}ARAGUÁ DO SUL - Ontem à

noite, líderes do PSB reuniram-se

para definir os nomes dos
candidatos que vão concorrer a

vagas na Câmara de Vereadores,
nas eleições deste ano. O encontro

foi realizado na sede do Sindicato
da Construção Civil e Mobiliário
porque na sexta-feira passada o

presidente da sigla teve de devolver
a chave do local onde o bloco
efetua as reuniões. O presidente
do PSB, Luis Hirsche, diz que o

partido está praticamente fora do
bloco e que es

/ aberto a diálogo
comoPTeP DB.

Hirsche enfatiza que são os filiados que vão definir as coligações

queremos mudança na

administração para trabalharmos
com a máquina mais enxuta, com
verbas do próprioMunicípio e não

fazendo dívidas. Visamos também a

participação da comunidade nas

decisões importantes para cidade",
salienta.

Ao contrário do que menciona
Hirsche, a coordenadora do bloco e

candidata a vice-prefeita, Rosemeire
Vasel, diz que não houve

que política se faz com

entendimento e bom senso, e não

com radicalismo desmedido -,
considera Luciana. A expectativa
dos tucanos é estreitar rela
cionamento como PMDB. "Vamos
conversar c?m os peemedebistas
para analisar as propostas que eles
têm e, se for ao encontro das nossas,
poderemos firmar coligação", avalia,
reforçando que as principais
bandeiras dos tucanos estão voltadas
para as áreas da saúde e educação.

Da mesma forma, o PMDB
ainda não tem definições concretas
e está aberto a negociações com os

partidos PT, PSDB e PFL. "Nossa

pretensão hoje é lançar um

-candidato na cabeça de chapa, o
problema é que todos os partidos
não abrem mão da majoritária e,

infelizmente, alguém vai ter de

desentendimento entre os partidos,
entretanto, observa que todos têm a

opção de coligar-Sô com a sigla que
considerar mais viável. "Hirsche

entregou a chave porque será

candidato a vereador, não houve
nada demais. Se o PSB considerar
melhor a coligação com o PT, a

definição é deles enós respeitamos
este posicionamento. O problema
deles é que uma alá quer se unir

com os petistas e outra pretende

ceder. Lançar chapa pura é
inviável então os partidos que

aglutinarem terão mais chances de
vencer essas eleições, e não vamos
andar na contra-mão desse

processo", afirma o vice-presidente
do PMDB, Alvair Ricardo Pedrini.
N as últimas três eleições, os

peemedebistas estavam unidos
com o Partido Progressista, mas
este ano, como a intenção é lançar
um candidato a prefeito, terão de

. fazer aproximação com outro

partido, que aceite lançar o vice.
"A dificuldade é que a maioria já
lançou seus candidatos e

contamos com a possibilidade de

que um deles renuncie a essa

pretensão. De qualquer forma, as
coligações do PMDB estão

atreladas aos interesses do
Município", enfatiza .

Dia 29 de junho de 2004
Horário: 19:30 horas
Local: Centro Cultural SCAR

. Realização: Apoio:
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Informações e inscriçóe$:
47.275-7010 com Mainara I 47.9976-0878 com Valdicir ACIJSe

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDusniAl ce JAJAGuA 00 SUL

Tucanos buscam aproximação com o PMDB em Massaranduba

ouve um

desentendimen talvez porque nós
tenhamos procurado líderes do
Partido dos Tra hadores para
analisar a 2!:5 ade de coligação,
ma o que o PSB está aberto a

negociações. Vamos brigar pelos
interesses do partido em si e não pelos
interesses de terceiros ou de um

grupo isolado, e quemvaidefinir esse
assunto não são três ou quatro
pessoas, mas todos os filiados -,
explica. O PTB pretende lançar o
nome de três a cinco pessoas para a

vereança, sendo todos homens.
"Vamos tentar colocar pelomenos
um representante do PSB no

legislativo", diz. Até o próximo dia
26, data da convenção, o partido
estará aberto para negociações. "Nós

MASSARANDUBA - A próxima
semana será decisiva para amaioria

dos partidos políticos devido ao

afunilamento do prazo para a

realização das convenções. O PSDB
realizou uma pesquisa para avaliar
os nomesmais expressivos do partido
para então negociar com líderes de
outras siglas uma possível política de
aliança. Até omomento, os tucanos
não efetivaramnenhuma proposta,
embora tenham mantido con

versações com outros partidos. A
presidente do PSDB, Luciana
Radke Kosloswki, enfatiza que não
apresentaramproposta aoPartido dos
Trabalhadores e que os petistas
impuseram exigências radicais para
uma possível negociação.

- Nós cortamos negociações
com partido que fazmuita exigência ,

porque partimos do pressuposto de

ATOS

• Presidente do PMDB,
Alvair Ricardo Pedrini,
enfatiza que uma possível
coligação entre o partido e

o PT não faz referência à

questão nacional, mas sim
aos interesses de
Massaranduba.

• PMDB vai realizar
reunião decisiva na

próxima semana com

intuito de reunir a

executiva e os filiados. Na

oportunidade, serão
discutidas as coligações e

os lançamentos de
candidatos.

SOCIONTECH
Tecnologia & So'uç6os

GráficaCP
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Abastecer ficou mais caro
I·,

desde ontem em todo o País
POR MARIA HELENA DE MORAES

.,.Preços foram
majorados em função
do mercado
internacional

I,
I

}ARAGUÁ00 SUL- Osmotoristas

que precisaram abastecer tiveram

que pagar mais caro pelo preço QO
combustível, que teve aumento

deflagrado hoje, em todo o País. A
Petrobras anunciou aumento de
10,8% no preço da gasolina e da
10,6% no óleo diesel nas refinarias.
Em ]araguá do Sul, a majoração
pegoumuita gente desprevenida. ''A
gente sabia que ia aumentar, mas o

governo havia dito que isso não ia
.

acontecer", lamenta o padeiro
Alexandre Ferreira. 25 anos.

Ele salienta que o aumento do

preço do combustível é o mais

prejudicial à economia. ''As pessoas
acabam saindo menos e

conseqüentemente consumindo
menos, jU,stamente agora que o

Brasil de incremento em sua

economia. Se diminuir o

movimento nos postos e em outros

. locais, como festas e restaurantes,
muita gente ainda pode ser

demitida, o que nãoénada bom"
avalia o padeiro, que não sabe
exatamente quanto custa para
encher o tanque de seu carro. "Vou
abastecendo conforme a

II

Postos de Gasolina de Jaraguá do Sul praticam os novos preços desde a manhã de o

necessidade", comenta.
O frentista NatalGomes, que

trabalha em um dosmaiores postos
de gasolina de ]araguá doSul salienta
que, apesar do aumento e das

reclamações, não houve diminuição
das vendas ou do consumo. "O

pessoal reclama, mas já está

acostumado com os aumentos.

. Ninguém deixa de abastecer. Logo
todos acostumam com mais esse

aumento", conclui o frentista. Da
f'

mesa opinião partilham frentistas de
outros postos de gasolina. Segundo
eles, não houve redução nas vendas
nesseprimeiro dia de majoração. A
gasolina comum estava à venda por
R$ 2,068 e agora custa R$ 2,178
enquanto que a aditivada custava

R$ 2,087 e agora custaR$ 2,2109.]á
o óleo diesel estavaR$ 1,42 e passou

paraR$l,57 .

O aumento dos preços e

justificado pela Petrobras pela altado

petróleo no mercado in

ternacional.O presidente do

Sindípetro e �,taCatarina, Luiz
A �. A'

.�
ntomo mm, ln o '::>-....que nas

últimas três semanas houv't:' três
aumentos no álcool anidro, que
representa 25% no preço final- que
não foram repassados. A boa

expectativa é de que a alta pode
causar concorrência entre os postos
e com isso, talvez, os preços podem
baixar

Caixa entra no mercado internacional de remessa de recursos

BRASÍLIA - ACaixa Econômica
Federal dá seu primeiro passo em

direção ao mercado internacional
como anúncio da estratégiamontada
para atuar nesse segmento.ACaixa
desenvolveu um site eletrônico de .

relacionamento e de negóciosvoltado
paraosbrasileiros residentesnoexterior;
que irá possibilitar a remessa de
recursos para o Brasil, além de

formação aqui, no Brasil.
Para efetuar remessas de valores

ou adquirir os produtos e serviços da
Caixa, é preciso sercidadão brasileiro,
nato ou naturalizado, estar em
qualquer país do exterior, possuir um

INFOR

CPF válido no Brasil e um cartão de
crédito VISA emitido lá fo;'a. O

, lançamento do site foi neste mês de
junho.

Inicialmente, somente cartões de
crédito comessabandeira terão acesso
ao serviço, mas a Caixa pretende
buscar outras parcerias com outras

administradoras de cartões de crédito
e correspondentes bancários
internacionais.

,
Oprojeto está sendo amplamente

discutido com diversos órgãos do

governo e vem tendo excelente

aceitação, pois além de possibilitar a
remessa de recursos commenos custo

por transação, agrega também a

formação de poupança de longo
prazo, além de uma consultoria que
auxiliará o brasileiro quando do seu
retorno ao país, visando orientá-lo
na escolha do melhor negócio. O
projeto foi protocolado pela Caixa
no Banco Central e está na espera
de autorização para ser im

plementado.
Estatísticas mostram que a

quantidade de brasileiros residentes
no exterior já é superior a 2milhões.
Segundo o BancoCentral o volume

,
de remessas atingiuUS$ 2,9 bilhões
no ano passado.

para os egressos do sistema prisional.
Buscamos essa parceria na

iniciativa privada para que essas

pessoas sejam reinseridas na

sociedade através do emprego",
explica o juiz, que acredita que pelo
menos 10 ex-detentos por ano

poderão ser beneficiados com o

programa.
A Weg, uma das maiores

empresas da América Latina e com

sede em ]araguá do Sul também

apresentou seu projeto direcionado
. a reintegração de egressos. A
assistente social ErmeliMariot falou
sobre o projeto Novo Ser,
desenvolvido na empresa desde
2001 e conta com quatro
funcionários, ex-detentos. De
acordo comErmeli, os funcionários
contratados nesse projeto recebem
acompanhamento e passam por

processo normal de contratação,
mas com entrevistas periódicas e

contatos mais freqüentes. Segundo
a assistente social, os funcionários
têm boa produção e bom
relacionamento com os colegas.
"Pede-se sempre a colaboração dos
colegas. O acompanhamento é de
um ano, depois o projeto anda

sozinho, exceto se acontecer algum
imprevisto", firma.

Juiz apresenta proposta para
reintegração de ex-apenados'

�ntecipação de parcelas
A Caixa Econômica Federal, somente no

primeiro dia dos pagamentos relativos a Medida
Provisória número 185/2004, que autoriza a

antecipação das parcelas de complemento de

atualização monetária do FGTS, referente aos

planos Verão e Collor 1, fez 206.451

pagamentos com valor de RS 876.790.077,50
aos trabalhadores com mais de 60 anos. A MP

alcança cerca de 461.651 contas, envolvendo
recursos da ordem de RS 2,74 bilhões,
pertencentes a trabalhadores com mais de 60
anos e sucessores de pessoas já falecidas. Dessas
461 mil contas, 309.475 são de maiores de 60

anos e as outras, dos sucessores. Até o final de
maio, 66;7% dos trabalhadores já haviam sido

pagos.

.... REDUÇÃO DETARIFAS

Aneel resiste a decisão
A Agência Nacional de Energia Elétrica

(Aneel) irá recorrer da decisão do Tribunal
de Contas da União, que determinou
novos cálculos para as revisões das tarifas
de energia do ano passado. De acordo com
o Tribunal de Contas, as tarifas de pelo
menos quatro distribuidoras foram

reajustadas em percentuais superiores aos
que deveriam ter sido aplicados. A Aneel
vai pedir que o TeU suspenda sua decisão
até que a Fundação Universidade de
Brasília conclua estudo, encomendado
pela agência, sobre metodologia utilizada
na revisão tarifária. Segundo a Aneel, não
há data definida para a entrega desse
estudo.

.... SOJA SUSPENSA

China suspende importação
o governo chinês continua suspendendo a compra de

soja brasileira e barrou a entrada de grãos transportados
por outras duas empresas: Cargilllnternacional e Libero
Trading. Essas duas tradings era responsáveis pelo
canegamento de 61 mil toneladas de soja embarcado
em navio Eleftheria e rechaçado pelo governo chinês.
O argumento é que o lote estava misturado com

sementes tratadas com fungicidas. Outras seis empresas
já estão impedidas de exportar o produto para os portos
chineses. A China é o maior mercado da soja brasileira e

consome 20% das exportações nacionais, que no ano

passado somaram 20 milhões de toneladas. Apesar dos
embargos, a China sinalizou que continuará comprando
soja fornecida pelo Brasil assim que foi solucionado o

impasse quanto ao nível de tolerância de sementes

tratadas com fungicidas.

� APLICAÇÕES DE RENDA

Ouro e dólar na liderança
o ouro ganhou a corrida dos investimentos
em maio, com valorização de 8,93%. Em

segundo lugar, separado por estreita margem,
ficou o dólar com alta de 8,80%, da quaI3,24%,

-

obtida no último dia do mês de maio. Ozíólar
paralelo ocupou a terceira posição, com 5,23%.
Além de liderarem o ranking, apenas essas três

aplicações conseguiram chegar ao fim de maio
com o rendimento acima da inflação do mês

pelo índice Geral de Preços do Mercado.Todas
as aplicações de renda fixa renderam menos

que a inflação. Nessa categoria, os fundos de
renda fixa lideraram a rentabilidade, com 1,28%
bruto, seguidos pelos fundos DI, e pelos CDBs
para volumes de aplicação acima de RS 100
mil.

� ATENDIMENTO IMEDIATO

• A meta da Caixa é avançar
no mercado internacional, em
busca' de captação de recursos

que contribuirão com o

desempenho de seu papel de
instituição financeira.

• Tendo uma conta no

exterior desse tipo (chamada
e conta) o residente no

exterior poderá forma sua

carteira de depósitos e de.,
poupança, como nos títulos
do governo federal.

}ARAGUÁ DO SUL - Dar

oportunidade de trabalho aos
,

egressos do sistema penitenciário.
Esta foi a proposta do juiz da Vara
Criminal, da Infância e da

]uventude da Comarca de]araguá
do Sul, Hélio David Vieira Figueira
dos Santos, que conclamou os

empresários vinculados a Acijs (
Associação Comercial e Industrial
de ]araguá do Sul) a oferecerem

vagas em seu quadro funcional a
ex-presidiários. O juiz apresentou
uma proposta de convênio aos

empresários na reunião de

segunda-feira à noite. O juiz
justifica' a iniciativa informando

que pelo menos metade dos
detentos do presídio de]araguá do
Sul são reincidentes e que este

número pode chegar a 85% se

considerados os crimes primários.
De acordo com o juiz, que

também é integrante do Programa .

de Assistência ao Egresso, a

intenção é evitar que ex-detentos
voltem à criminalidade,
executando atividades em

empresas, por intermédio de
convênio com a Vará Criminal do
Fórum da Comarca e o Conselho
Comunitário Penitenciário.
"Precisamos dar uma oportunidade

Juiz Hélio dos Santos apresentou projeto aos empresários da Acijs

E CPIII----- ----.
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Clubes demães de Corupá têm

atraído cada vez mais adeptas
CORUPÁ - A iniciativa em

conheçer pessoas e fazer trabalhos
manuais tem levado um número

cada vez maior de mulheres a

participar de um dos nove clubes
de mães existentes em Corupá.

No último encontro semanal
do clube de mães Raio de Sol,
realizado na segunda-feira, mais
uma mulher passou a integrar a

entidade. Residente emCorupá há
pouco mais de um ano, a dona de
casa Dorilde Schmuellir diz que se

sentia muito sozinha em sua

residência. "Minha intenção' é
ocupar meu tempo, conhecer

pessoas e fazer os trabalhosmanuais

que gosto", explica.
,

Segundo a presidente do Raio
de Sol, Gisela Linzmeyer, o clube
foi fundado há cinco anos com

apenas cinco pessoas e agora já está
, com aproximadamente 20

participantes fixas, além de

crianças e adolescentes que
eventualmente vêm aos encontros:

Trabalhos manuais em tricô,
crochê, bordados, tapetes e pinturas
fazem parte das atividades.
Também realizam cafés, bingos e

rifas com 'o objetivo de angariar
fundos para a compra de materiais,
além da contribuiçãomensal de R$
1,00.

Com habilidades adquiridas
em Manaus, a artesã Eleonora
Rocha é responsável por orientar
as atividades das 160 mulheres que
integram os nove clubes de mães.

A coordenadora Dolores
Lunelli acrescenta que algumas
portadoras de necessidades

especiais também participam dos

clubes, que são mantidos pela'
Prefeitura de Corupá e visam

proporcionar atividades de lazer às
donas de casa. Dolores lembra,
ainda, que os clubes têm caráter

social, uma vez que identificam

pessoas carentes da comunidade e

arrecadam donativos para essas
famílias.

aSAR JUNKES

Mulheresde todas as idades participam dos clubes,antes voltado às senhoras

Obras da incubadora industrial
/

nucram nas proXImas semanas

}ARAGUÁ DO SUL - A

construção da incubadora
industrial de Jaraguá do Sul deve
iniciar nas próximas semanas. A

informação foi dada pelo
presidente do Conselho De
liberativo do Jaragua Tec -

Núcleo de Desenvolvimento
Integrado de Incubação, Márcio
Manoel da Silveira, ao anunciar
a empresa vencedora da
concorrência. A Construtora
Viseu Ltda., de Joinville, vai
fornecer material e mão-de-obra
para execução das obras. Entre
as três empresas participantes da
licitação, a construtora apre
sentou o menor preço - R$
598.906,39, para a construção da

estrutura pré-moldada com

aproximadamente 2,3 milmetros
quadrados de área. Segundo
Silveira, o investimento refere-se
à primeira etapa do projeto, da
qual a assinatura de contratação
e expedição da ordem de serviço
deve acontecer nos próximos dias.
Em duas semanas, vai ser

inaugurada, junto ao campus da

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), a pré
incubadora. "Ainda estamos

finalizando os últimos detalhes",
observou o presidente.

O JaraguaTec conta com a

parceira da Apevi, Unerj, Acijs,
Prefeitura de Jaraguá do Sul,
Funcitec, Senai e Sebrae/SC.

GERAL
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Prefeitura investe RS 520 mil
na compra de veículos

POR CAROLINA TOMASELLI

�Frotas da Prefeitura,
da Polícia Civil e
Militar recebem novos

veículos

}ARAGUÁ DO SUL - Os 18
veículos adquiridos pela
administração municipal de

Jaraguá do Sul foram entregues
ontem pelamanhã em cerimônia
realizada no pátio Prefeitura.

Através do convênio de

trânsito, foram investidos

aproximadamente R$ 225 mil na

aquisição de quatro veículos
Vectra para a Polícia Militar,
somando R$ 173 mil, e de um

veículo Blazer para a Polícia Civil,
no valor de R$ 52 mil. Todos os

veículos já

foraladaptadOS.De acord com o major
Rein:aldo Boldo , do 14° Batalhão
de Polícia Milit ,a frota da PM

,

conta hoje com 30 veículos e os

novos darão mel condições de
trabalho iciais. "E o tempo
resp a para a comunidade será

aindamenor", completa. "Temos
a felicidade de ter um prefeito

Secretaria d�Saúde recebeu quatro veículos e uma ambulância

integrado com a polícia civil, que
tem demonstrado sua preocupação
com a segurança pública",
acrescenta o delegado regional
Djalma Alcântara da Silva.

Alunos da Vítor Meirelles
conhecem projeto ambiental

CORUPÁ - Além de trabalhar
sobre a questão ambiental na escola,
cerca de 100 alunos e alguns
professores das oitavas séries da
Escola Municipal de Ensino
Fundamental Vítor Meirelles

participaram, pelo terceiro ano

consecutivo, da visita à empresa
Lunelli Têxtil, no município de

Corupá, em comemoração à

Semana doMeio Ambiente.
A empresa desenvolve o projeto

de conscientização ambiental
Preservar é Amar, envolvendo os

estudantes da microrregião. Os

alunos, além de conhecer os vários,
setores da Lunelli, assistiram a vídeos
educativos e tiveram uma aula sobre
cuidados comomeio ambiente, tais
como: a limpeza da água antes de
devolvê-la ao rio, a recuperação de
suas margens e da mata ciliar, o
plantio de árvores frutíferas, a

conscientização sobre a importância
da reciclagem e da preservação
ambiental.

A escola é a única da rede

municipal de ensino de Jaraguá do
Sul que participa' deste projeto a

convite da empresa, devido à

localização e ao fato de que vários
membros da comunidade lá
trabalham.

Segundo a diretora Marlise de
FátimaMoretti, o que mais chamou
a atenção dos alunos foi o gabião,
assim descrito pela aluna Rosângela
Ribeiro dos Santos:, "É um projeto

__ que a empresa desenvolveu com
colchões de pedras retiradas do
leito do próprio rio (gabíões),
evitando que a velocidade das

águas fosse destruindo suas

• Na primeira etapa,
aproximadamente cinco
mil estudantes de 12

escolas municipais e

estaduais receberam uma

cartilha contendo

orientações e dicas sobre

reciclagem de lixo e

preservação ambiental.

• No total, 380 alunos de

oitavas séries conhecerão
a política de gestão
ambiental da empresa
para controle de poluição
e preservação dos recursos

naturais.

margens e tomando cada vezmais

espaço".
Conscientização - O projeto

"Preservar é Amar" é desenvolvido

pela Indústria Têxtil Lunelli desde
2002 como objetivo de conscientizar
a comunidade sobre a necessidade
de preservação domeio ambiente.
Nesta terceira edição, o tema

abordado será "Reciclar também é

Amar" e a proposta continua a ter

como público alvo os estudantes.
Como forma de envolver
completamente os alunos no

projeto, será realizado um concurso,

onde cada escola criará uma

logomarca e um slogan para o

ProgramaMunicipal de Reciclagem
de Lixo de Corupá. Uma comissão

formada por autoridades ligadas ao
meio ambiente fará o julgamento
dos trabalhos.A turma vencedora

ganhará uma viagem e a escola
receberá R$ 3 mil para investir na

compra 4e equipamentos.

As 13 aquisições restantes -

oito Fiat Uno, duas pick-up
Courier, dois furgões Fiorino e um

furgão Sprinter - vieram para
somar-se à frota de 280 veículos da

Prefeitura.
A divisão de produção da

Secretaria de Agricultura e a de
Desenvolvimento Social e

Habitação foram contempladas
com um veículo cada.A Secretaria
de Desenvolvimento Municipal
recebeu seis veículos, que serão

distribuídos nas divisões de Trânsito
e Transporte, Gerên�ia de Meio,
Ambiente, divisão Uso do Solo,
divisão de Pavimentação e

Drenagem e divisãoHorto, Jardins
e Limpeza Pública.

Já a Secretaria de Saúde
recebeu um carro Fiat Uno, dois
furgões Fiorino e um furgão
Sprinter, que será transformado em
uma ambulância para transporte
hospitalar. Segundo a gerente de
Saúde Nanci Zimmermann, eis
veículos serão utilizados nos

trabalhos dos programas Saúde da

Família, DST Aids, Controle de
Zoonoses e um para o setor

administrativo. "Essa frota vem

fortalecer e' ampliar os

atendimentos hoje dedicados aos

munícipes", declara a gerente.
Segundo o prefeito Irineu

Pasold, no total, foram investidos
R$ 520 mil, dos quais 25% foram
destinados à Polícia Civil, 25% à

PolíciaMilitar e 50% aomunicípio.

Meta da Samae é colocar 50%
da rede de, esgoto em operação

}ARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de interligar os trechos que
ainda não possuem rede coletora
de esgoto, a Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e

Esgoto) de Jaraguá do Sul concluiu
ontem mais uma obra no

município, com a colocação da

tubulação em um trecho de

aproximadamente 30 metros na

Rua Reinoldo Rau, no Centro.
De acordo com o assessor de

engenharia civil da Samae, Fábio
Benz, desde 2001 até agora foram
instalados 58 mil e 600 metros da
rede. Desde 1998, quando se

iniciaram as obras de implantação
do sistema de esgotos sanitários pela,
Samae, 210 quilômetros de tubos
foram colocados.

Explica que alguns trechos
ficaram sem tubulação devido à

ausência de elevatória, sistema

que permite transportar o esgoto
por declividade, deacordo com o

relevo. "Queremos interligar os

trechos que faltam para entrar em

operação até o final deste ano",
comenta.

O assessor lembra que para a

implantação da rede, omunicípio
foi dividido em três bacias. Os
trabalhos estão sendo realizados

apenas nas bacias um e três, pois a

bacia dois existe apenas em projeto.
Benz informa que a rede de

esgoto em operação em Jaraguá do
Sul abrange 36% da população. "E
nossameta é atingir 50% até o final
deste ano", declara.

Aproximadaménte 30 metros de tubulação foram colocados
,
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....SOLlDARIEDADE

As Palititas presentes na Campanha de Inverno
O grupo de amigas Palititas 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 a 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 M,artini (8802-9977).

....APERFEIÇOAMENTO
Especialização em língua inglesa para negócios
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) mantém até o dia
23 de junho inscrições abertas para o curso de pós-graduação
"English for BUsiness Cornrnunicatión" Com duração de 16 meses,
a especialização se inicia no dia 6 de agosto e prosseque
quinzenalmente as sextas-feiras das 18h30 às 22h e aos sábados,
das 8h às 12h30 e eventualmente das 13h30 às 17h30. Direcionado
a profissionais graduados da área de negócios e da linguagem com

pelo menos dois anos de estudos da língua inglesa, voltados ao

mercado de trabalho, à pesquisa e à docência. A pós oferece o

aperfeiçoamento teórico e prático da língua Inglesa, desenvolve a

proficiência em inglês no contexto de negócios e introduz vários

componentes de estudos da linguagem de negócios. Entre as

disciplinas, os participantes terão aprendizado em english language
learning strategies; practice of business vocabulary; introduction to
systemic functionallinguistics; genre studies (focusinq on business

english); discourse analysis in business contexts; developing oral

skills; cross-cultural communication; language practice for business
communication; academic writing; business writing; translation
studies: focusing on social génre. Os alunos que desejarem
habilitação para o maqlstério superior deverão cursar mais 90 horas
dedicados à formação didático-pedagógica e apresentar

, monografia. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones
(47) 275-8226/275- 8233 ou pelo e-mail posgrá@unerj.br.

....OPORTUNIDADE
, Entre artistas e editores
o programa Rumos Jornalismo Cultural 2004/2005 quer facilitar o
contato com os produtores da arte brasileira e com os mestres do
texto para que os futuros jornalistas entrem com uma especialização
rio mercado de trabalho. Podem se candidatar ao programa Rumos
Jornalismo Cultural os estudantes das Faculdades de Jornalismo de

qualquer Estado do Brasil que estejam no quarto, quinto ou sexto

semestres do curso em agosto de 2004. Os interessados devem
<

preparar uma reportagem com até 10 mil caracteres (contando
espaços) e pelo menos duas entrevistas, que explore aspectos
distintos da Diversidade Cultural Brasileira. Podem ser inscritas

reportagens já publicadas, desde.que os direitos autorais não tenham
sido cedidos e os autores 'não tenham assinado contrato de
exclusividade. Os trabalhos a serem inscritos podem ser feitos
individualmente ou em dupla. Os textos serão divulgados no site
do Itaú Cultural e em publicações-parceiras do programa. Os

participantes receberão uma ajuda de custo mensal de R$ 400,00
e uma remuneração por matéria produzida (máximo duas por mês).
A produção de matérias é só uma das atividades do Laboratório
Multimídia de Jornalismo Cultural, cuja programação segue até
dezembro de 2005.

....OPORTUNIDADE 2

Entre artistas e editores
Os estudantes selecionados vão participar, por [ntemet, de dois

espaços exclusivos. O primeiro é o Grupo Virtual de Discussão,
que vai tratar da produção das matérias. O segundo é 9 Fórum
Virtual de Discussão, com debates sobre Jornalismo e Cultura,
promovidos a cada mês por um convidado da área. Os estudantes
selecionados serão também convidados para participar de
palestras em São Paulo, em dezembro de 2004 e em dezembro
de 2005, com as despesas pagas. As matérias devem ser enviadas
em disquete, por correio, até o dia 31 de agosto, acompanhadas
das fichas de inscrição, currículo de cada autor e atestado de '

matrícula na Faculdade. A ficha de inscrição pode ser obtida no

Itaú Cultural ou, pela internet, no www.itaucultural.org.br . Os
nomes dos selecionados serão 'anunciados no dia 18 de outubro.
No dia seguinte, começam as conversas por internet com o editor

que vai acompanhar os participantes do programa até dezembro
de 2005.

I I
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....PALESTRA

Modelo de gestão
A ACIAS (Associação Comercial e Industrial de Schroeder) através
do Núcleo do Comércio promove a palestra Modelo de gestão das

Lojas Breithaupt, Diretor Administrativo e Financeiro, no-dia 29 de

junho, nó Centro deMúltiplo Uso, próximo ao ginásio Alfredo Pasold,
às 19h30. Após o evento será servido um coquetel. Investimento
de R$ 5,00, para associados e R$ 20,00 não associados. O valor será
utilizado na manutehção da ACIAS. Confirmar presença nos fones
374-1445 ou 1545 até 25.06. As vagas são limitadas.

II
U'
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VIOLÊNCIA

Vandalismo contra patrimônio
público preocupa prefeitura

POR CELlCE GIRARDI

.... Espelhos de

segurança, placas e

semáforos são

principais alvos

}ARAGUÁ DO SUL - Os casos

de vandalismo contra o patrimônio
'público tem preocupado a

prefeitura que vê em ato crescente

a violação de bens, principalmente,
fotosensores, semáforos e espelhos
de segurança localizados nos

cruzamentos das vias, além de

placas indicativas, de controle de

velocidade, entre outras. Somente
no segundo semestre de 2002,
foram 57 equipamentos depre
dados, avaliados em R$ 8,5 mil. No
ano passado o prejuízo ficou em

R$ 12mil. Neste primeiro semestre
os danos estão avaliados em R$ 9
mil. Segundo o diretor da Divisão
de Trânsito da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, Mauro Mahfud,
em todos os casos foram feitos
boletins de ocorrência para tentar
identificar os infratores. "Mas
infelizmente é difícil sem a ajuda
da comunidade. E é o dinheiro do

.:..-----

ALEXANDRE BOGa

Espelhos de ide�tificação são objetos de depredação dos vândalos

próprio contribuinte que está sendo
jogado fora c��atos. Pois
temos que tirar dos corre"k�blicos
o dinheiro para consertar os

equipamentos", destaca acrescen-

Quinta Cultural na Scar traz
show doGrupoAntaradeCuritiba

}ARAGUÁ DO SUL - Repertório
variado com músicas italianas,
porto-riquenhas, espanholas,
brasileiras e equatorianas
compõe o show que o grupo
musical Antara, de Curitiba

apresenta amanhã na Quinta
Cultural da SCAR. O espetáculo
inicia às 20h30, no Pequeno
Teatro do Centro Cultural, mas,
a partir das 18 horas o público
pode se reunir no Art Bar, um
espaço alternativo propício para
encontros e happy hours. O

Grupo Antara é formado por sete

músicos, incluindo o tenor lírico
Luís Felipe de La Cerda Zenteno,
e a contralto Josane Araújo
Norman. Os integrantes são de
variadas procedências e in

fluencias culturais, uma

diversidade que se reflete na

proposta artística do grupo, a de'
valorizar a música da América
Latina e sua integração com a

de outros povos através da fusão
de elementos folclóricos carac
terísticos de cada. No espetáculo
serão apresentadas canções
como: "Corazón Maldito'>" de
Violeta Parra; "Arni cíudad", de
Luis Le-Vert; "Paloma ausente",
de Violeta Parra; "Una cancion
de amor esta noche", de Silvio
Rodríguez; "Calambito ternu

cano", de Violeta Parra;
"Oguére", Popular Cubano;
"Que palabra te díjera"; de
Violeta Parra; "Gulmetre's dog
wa ltz ", de Irish Fo lk: "A

vuchella", de Paolo Tos ti e

Gabriele D'Annunzio. O

primeiro.concerto aconteceu em

• O Quinta Cultural, com

apresentação do grupo
musical Antara, acontece a

partir das 20h30, mas o Art

'Bar começa a atender o

público às 18 horas.

·Ingressos podem ser

adquiridos na secretaria
da Scar a R$ 10,OOe R$
5,00 (estudantes e
idosos). Mais
informações: (47) 275-
2477 e (47) 370-6488

1997, um ano depois de sua

formação, quando o grupo se

apresentou no Teatro Uni
versitário de Curitiba, com apoio
da Secretaria da Cultura de
Curitiba. Depois iniciou a

presentações em diversos lugares
como ·festas tradicionais, em

escolas estaduais, faculdades de
música e em programas da Radio
Educativa do Paraná. A partir
de 1999, promoveu o conc�rto
no Canal da Música com apoio
de Rádio Educativa do Paraná e

da Secretaria da Cultura de
Curitiba. Em 2000, gravou o .

primeiro cd intitulado "Anatara
no estúdio Solo e APS". A partir
de 2002 realizou o Concerto
Gracias a La Vida - Vida e Obra
de Violeta Parra com o Grupo
de Dança Viva Chile e iniciou a

gravação do segundo c d
chamado ''A mi ciudad", que foi
concluído em 2003.

tando que muitos casos de

depredação acontecem nas

proximidades de escolas e locais
onde acontecem bailes. "Além do

prejuízo há também o perigo de

acidentes pois se retiram placas
importantes como Pare e não dobrar
à esquerda ou à direita, há o perigo
de uma colisão. O infrator não tem
idéia domal que está cometendo às

pessoas", salienta. Mahfud pede
ainda que se alguém ver um ato de
vandalismo deve ligar para a polícia
no 190, ou para 'a ouvidoria da

prefeitura no 0800 642 0156. '1\

ligação é gratuita e não há
'necessidade da pessoa se identificar". '

Na semana passada um infrator foi

pego em flagrante tentando destruir
um controlador de velocidade na rua
Bernardo Dornbush, em frente a

Marisol. OmarceneiroMarcio Petry
está respondendo processo pordar{os
ao patrimônio público. A
comunidade denunciou também o

vandalismo demenores no semáforo

próximo a escolaEuclides daCunha
e lâmpadas quebradas na Igreja
Santo Antônio, em Nereu Ramos.
O diretor da escola Euclides da

Cunha, Leo da Silva, se diz
preocupado com estes atos e chama
a atenção dos pais para que não

permitam que seus filhos fiquem na

rua de madrugada. "Estamos
estudando ul,lla maneira de tentar
controlar estes atos começando
dentro da escola", declara.

ctSAR JUNKES

Iniciado cronogr�ma de poda
em árvores nas vias públicas

}ARAGUÁ DO SUL - A Secretaria
de DesenvolvimentoMunicipal, está
reahzandopodas de árvores nosbairros
da cidade. Foi estabeleçido um

cronograma de datas, que poderá ser
alterado conforme a variação cli
mática. Os trabalhos iniciaramdia 7,
nos bairros Centenário, Baependi e
Vila Lalau. No dia 14, os trabalhos
foramexecutados noCzerniewicz e

Amizade. Esta é a época em que as

árvores estãonumperíodo chamado
de hibernação. "Em função da

produção de seiva estar parada fa
zemos a poda para que a floração
aconteça forte naprimavera", explica
NelsonRopelato, diretorda divisão
de horto e jardim da gerência demeio

. ambiente. Além da espécie ex

tremosa, que necessitade poda anual,

estão sendo podadas as árvores que
estejam atingindo tios elétricos.
"Pedimos que as pessoas que estejam
fazendo poda em casa não esperem

pelo nosso caminhão para reco

lhimento dos galhos. Para este trabalho
temos o telefone 156 da ouvidoria",
esclarece. De acordo com crono

grama as próximas podas acontecem �.

no bairroÁguaVerde, Rau e Estrada

Nova, no dia 21; nos bairrosChicode
Paulo, São Luis eTifaMartins, no dia)
1Q de julho.Vila Lenzi eVilaNova no
dia 8; Rio Cerro e Parque Malwee,
nodia 19; RioMolha eNovaBrasília,
dia 22; Ilha da Figueira dia 27; e dia
02 de agosto em Santa Luzia, Nereu
Ramos, SantoAntônio e imediações.
No centro da cidade a poda
acontecerá aos finais de semana.

Podas estão sendo realizadas em etapas em Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�NATAÇÃO
Nadadoras disputam competições nacionais
Jaraguá do Sul - As nadadoras Luana Martins (16), Bárbara
Hermann (15), Thaynara Dias (15), Camyla Schmitz (16), Aline
Franzner (1.5) e Isa Maris Raulino (15), participam nesta sexta

feira, em Brasília, do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno.

A competição, que acontecerá no Centro Esportivo da SEL,
acontecerá nos dias 18 a 20 de junho, envolvendo nadadores da

idade de 15 e 16 anos.

As atletas patrocinadas pela Arroz Urbano e FME embarcam nesta

quinta-feira de Curitiba juntamente com o técnico Ronaldo
Fructuozo. Destaque para as nadadoras Luana Martins e Bárbara

Hermann que já constam no balizamento entre as oito melhores,
sendo Luana nos 100m livre e Bárbara Hermann nos 400m livre.

Já Nathália Krelling eTalita Hermann estão em fase final de treinos
visando o principal campeonato da categoria do ano', que é o

Troféu Júlio De Lamare ou Campeonato Brasileiro Júnior. Este

campeonato acontecerá nos dias 23 a 27 de junho em São Paulo.
Talita está em tratamento intensivo, inclusive foi ontem a Curitiba

acompanhada do seu técnico para fazer uma avaliação na sua

lesão do joelho esquerdo. "Estas nadadoras iniciaram os seus

treinos cedo este ano visando este importantíssimo campeonato.
A de se lamentar esta lesão da Talita que vinha treinando bem,
principalmente para a prova dos 200m livre onde iria tentar a

um ouro ainda inédito em Campeonatos Brasileiros para a Ajinc/
LJurbano/FME'; diz o técnico Ronaldo Fructuozo.

,J

,)

�LlBERTADORES

São Paulo faz jogo do ano na Colômbia
o São Paulo entra em campo hoje, às 21 h45, em Manizales, para
lutar por uma vaga na final da Libertadores. Além de podermanter
vivo o sonho do tricampeonato continental, uma obsessão dos

-são-paulinos. o jogo contra o 'Once Caldas será decisivo para o

futuro da equipe nos seis meses restantes da temporada. É o

que pensam vários dirigentes e o técnico Cuca, que acreditam

que a campanha até o fim de 2004 está diretamente ligada à

partida desta noite, que ganhou status de final de Copa do Mundo
para o grupo. Uma vitória por qualquer placar classifica o São

Paulo. O empate leva a definição para as cobranças de pênalti.
Uma eventual eliminação contra os azarões colombianos
fatalmente abalará o elenco, provocará a saída de alguns
jogadores e influenciará no desempenho do time no

Campeonato Brasileiro.

TRADiÇÃO G'AÚCHA PORVAN�SSA RAQUEL

ESPORTE/TRADJçAQ_.w'M*ii&L�J
ADMINISTRAÇÃO

Gerente da Celesc apresenta
resultados aos empresários

POR MARIA HELENA DE MORAES

...Ainda este ano a

Celesc' instala

subestação em Rio
Cerro e Rio da Luz

JARAGUÁ DO SUL - o novo

modelo de gestão da Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina) foi apresentado na

.segunda-feira aos empresários da
Acijs ( Associação Comercial e

Industrial de Santa Catarina) e

Apevi ( Associação das Pequenas
e Micro Empresas do Vale do

Itapocu) pelo gerente regional Luiz
de Freitas Melro Neto. De acordo
com ele, esse modelo traz

autonomia administrativa e

financeira às agências regionais,
com vantagens efetivas nos

resultados.

"Tr\aSe
de um grande

passo da e resa rumo à

modernidade", ssalta o gerente
regional.

'

Ainda de acordo com o

gerente regio�elesc tem um

fatura� mensal de R$
13 .õ16.óoo,oo, representando
3,02% do faturamento geral da
companhia. Ao todo, omunicípio
possui 57.604 consumidores. Em

ALEXANDRE BOGO

Gerente regional da Celesc, Luiz de Fretas Melro Neto falou aos empresários da Acijs

umano-marçode2003aabrilde comerciais,4.251 ruraise458do 1,5% no residencial", frisou.

2004 - a Celesc efetuou 4.222 poder público. "A nossa agência é Segundo ele, a licitação da

ligações, umamédia mensal de 352 a mais lucrativa entre as 16 subestaçãorebaixadora,entreoRio
e diária de 16ligações. regionais e a nossa inadimplência Cerro e Rio da Luz, tendo custo

Do total de ligações, 45,493 são é a menor, chegando a apenas calculado em R$ 5 milhões, deve

residenciais, 2.734 industriais, 4.397 0,10% no consumo industrial e ser realizada ainda este mês.

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

.1

Rio da Luz
laraguá do I/se
óx. e Malhas)

• PROGRAMAVIOLA é QAITAÇO·�
··ME A'éMAR •

• NO D fft�CUlTO CAMPAL •
HCHORNBURG

Implementos Rodovlârios I..tda.
FMI. {04713'l1.25tf
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ESPORTES
BICICROSS

Jaraguá do Sul assume a
I '

liderança do catarinense
POR JULlMAR PIVATTO

... Competição
realizada no fim-de
semana assegurou a

posição

}ARAGUÁ DO SUL - o Parque
Malwee recebeu, neste fim-de
semana, a segunda etapa do
estadual de Bicicross, com a presença
de 182 atletas inscritos, A prova
deveria ser realizada na cidade de
São José, mas, por falta de

organização da cidade, a equipe
jaraguaense se dispôs a sediar a

competição. A etapa foi marcada
pelas boas disputas entre os pilotos,
quemostraram o bom nível técnico
que vem crescendo durante a

temporada.
A equipe de Jaraguá do Sul,

patrocinada pela Duas Rodas
Industrial, conquistou oito títulos na
etapa, além de 25 troféus, que são
distribuídos entre os oitomelhores de
cada categoria. Com isso, a equipe
somou 240 pontos' na pontuação
geral, e assumiu a liderança do
estadual tanto por clube como por
equipe. Por clube, o Corintians
EsporteClube Jaraguaense tem 480,
seguido do Riosulense de Bicicross

o bom nível técnico marcou as disputas da etapa na tarde de sábado

com 448 e do Lageano, com 442" Já Guilherme Borcheidt (boys 11 anos
por equipe, a Duas Rodas Jaraguá e cruizer 12 anos), Gregori Goelzer
tem osmesmos 480 pontos, seguido (boys 12 anos),AlineMuller (junior
de Metalcíclo com 456, AGBX. woman), Joyce Moretti (elite
Gaspar com 426 e Guabiruba woman), Cláudio Bertoldi (cruizer
Bicicross com 356. 25/29 anos), Sebastião Vieira

Os títulos de [araguá do Sul na (cruizer 40/44 anos) e Dorival
etapa foram conquistados por: Gruetzmacher (cruizer 45 +).

O outro dest,.ue da região nacompetição f o piloto de
Schroeder Carl s Miguel Strelow,
que ficou campeão na categoria
boys 8 anos. F---,'1 isso ele lidera a

. -""�.s i1-L,
sua categona com .)" .l,_'tPtos. O
piloto completou oito ano�\_,lieste
domingo.

Adesc tenta manter liderança do estadual_infanto-juvenil
ScHROFDER-oginásiode esportes

AlfredoPasold, emSchroeder, recebe
neste fim-de-semana, o returno da

segunda fase do estadual de futsal
infanto-juvenil. São quatro rimes,
representando o grupoH, que fazem
suas úlrimas partidas nessa fase. os
outros grupos já realizaram seus jogos
no úlrimo fim-de-semana,AAdesc/
Angerô/Grameyer/Mime, de
Schroeder, espera manter a

invencibilidade na competição e

continuar na liderança geral do
estadual. Além da equipe, fazem
partedogrupo os timesdaAnjo Futsal
(Criciúma), Metisa/FME (Tímbó) e
oClube Caça eTiro/FME (Lages).

O técnico da equipe de
Schroeder,GlaucoBehrens, diz que
os atletas estão confiantes emotivados
para as partidas, e que o rime vai

enfrentar um ritmo forte de

competições. "Depois dadisputa�essa
fase, iremos jogar a fase regional da
Olesc, na cidade de São Bento do
Sul, que começa dia 26. A terceira
fase do estadual já começa no início
de julho, por isso precisamos estar

preparados para todas esses desafios",
salienta o treinador.

Paraoprirneiro jogo, na sexta-feira,
a Adesc não contará com Leandro,
que'está suspenso. 'Alémdele, o atleta
Leonardo pediu dispensapara resolver
problemas particulares", diz o técnico.
Aequipe deSchroeder deve começar
o jogo de sexta-feira com Rafael,
Diego, Lombardi, Cezinha e Éder, este

.

último no lugar de Leandro. "Iremos
procurar sempre os melhores
resultados, pois queremos ficar entre
os três primeiros da competição",
conclui Behrens. Confira ao lado a

tabela de jogos da competição.

Jogadores estão motivados

para as próximas competições

� BASQUETE

Equipe da AJAB adulto perde
amistoso contra Brusque
As equipes AJAB/FME e Bandeirante/Brusque
realizaram uma movimentada e equilibrada
partida na noite de segunda-feira, dia 14. A

equipe jaraguaense jogou desfalcada do

experiente ala Alessandro, mas contou com

os retornos de Rafael Mueller e Hugo
Massaneiro às quadras, depois de dois anos. A
AJAB/FME liderou o placar durante toda a

partida, mas não conseguiu segurar a .pressão
imposta pelo quinteto brusquense nos

.minutos finais quando, com a eliminação dos
atletas João e Rafael Mueller por atingirem o

limite de faltas, acabou perdendo a partida por
80 a 73 (43 a 42).

� COMPETiÇÃO
Abertura dos escolares de
Schroederfoi segunda-feira
Até sexta-feira, dia 18, aproximadamente 360
alunos das escolas de educação básica e de ensino
fundamental estarão envolvidos nos Jogos
Escolares Municipais deSchroeder - JEMS 2004. A
abertura do evento aconteceu no início da tarde
desta segunda-feira, dia 14, no Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold, com a presença de autoridades
municipais, secretários da prefeitura, diretores e

professores das quatro escolas participantes.
Os JEMS 2004, organizados pela CME de Schroeder,
terão quatro modalidades coletivas (Basquete,
Vôlei, Handebol e Futsal, tanto masculino quanto
no feminino). Todas as escolas que compreendem
a faixa etária até 14 anos estarão participando.

''''' ...'''''''"''._.,..�_.,�,--._-........,._'''.� .. '''.,...".....,.,�._.._ ...._''''�'''-,...,.'''''''-'''_..._ ........ , ....-'''"''''''' ..._._-.....__ .........,..-�_.__._--_......,---"".,"..,.....-...,.,..�.............."...
. .
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Jogo de hoje pode deixar o

Juventus navice-liderança daBl
}ARAGUÁ DO SUL - Em partida

adiada da nona rodada, o Juventus
enfrenta hoje, às 20 horas, o

Camboriuense, na casa do
adversário, O jogo seria realizado
no domingo, mas foi adiado para o
dia de hoje. O técnico Itamar
Schulle espera a quarta vitória
consecutiva da equipe na

competição, que pode trazer a

vice- liderança ao tricolor
jaraguaense. "Temos um dos
elencos mais jovens e com menos

trabalho dentro do catarinense. Os
treinos que estamos fazendo estão

começando a dar resultados
agora", salienta o treinador.

O meia Tiganá, que estreou

no Juventus contra o Figueirense,
ressalta que a união do grupo é

fundamental para os resultados'

que vêm surgindo. "Uma coisa

que eu pude perceber foi a
�

vontade que o time tem em

conseguir os bons resultados", diz
o jogador, que veio do Tiradentes
de Tijucas. O volante Kulman
ressalta a importância do jogo de
hoje e diz que é preciso ter

respeito ao adversário, mesmo ele
estando em penúltimo lugar na
tabela. "Nós estamos trabalhando
nas últimas semanas as jogadas
aéreas na defesa, e conseguimos
sanar um dos maiores problemas
da equipe", explica. Após o jogo
de hoje, o Juventus entram em

campo na tarde de domingo, no
João Marcatto, onde enfrenta o

Real, de Blumenau, atual.
. lanterna da competição com três

pontos.

Equipe
treinou na

tarde de
ontem no

campo do

Amizade,
em

Guaramirim

Vagner, ex-Chapecoense,
apresenta no Figueirense

FLORIANÓPOLIS - Os gols
do atacante Vagner, um dos
artilheiros do futebol catarinense,
agora estão à serviço do

Figueirense. O jogador, contratado
junto a Associação Chapecoense
de Futebol até 31 de dezembro de
2005, foi apresentado esta manhã
na sala de imprensa do estádio
Orlando Scarpelli, pelo vice

presidente de futebol Rodrigo
Prisco Paraiso. VagnerAntonio do
Canto, tem 26 anos e começou sua
carreira no Juventude (RS) onde

se profissionalizou em 1997 e jogou
em 1999 sagrando-se campeão da
Copa do Brasil. C
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