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Linzmeyer diz que PMDB torce

para manter aliança com o PFL
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MOTIVAÇÃO

Valdicir Schwalbe da empresa
Socion convida para palestra
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Área foi interditada pela Pr-efeitura enquanto o perito solicitado à Justiça não fizer a vistoria técnica no local

Prefeitura solicitou perito
para analisar desabamento

• A Comissão de Sindicância que apura responsabilidade sobre
o desabamento da cobertura da quadra de esportes da Escola
Vítor Meirelles, através da assessoria jurídica da Prefeitura,
solicitou, esta semana, por liminar de liminar, a presença de
um perito para avaliar o local e as causas do desabamento,

PREPERAÇÃO

Equipe infantil começa hoje
a segunda fase do estadual
Os jogos serão realizados na cidade de Luiz Alves. Além
do time da casa, a ADJ/Aurora/CEJ/FME enfrenta a Adiee,
de Florianópolis e a Sociedade Kindermann, de Caçador.
a returno dessa fase será em julho, na cidade de

Florianópolis. Das quatro equipes, três se classificam para
a terceira fase do Estadual. Segundo o técnico da equipe,
Augustinho Ferrari, o objetivo é ficar entre os oito
melhores da competição. PÁGINA 7
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ocorrido no final do mês maio. O local foi interditado em função .

da segurança e para evitar que se percam vestígios necessários
à apuração das causas do desabamento. Enquanto a perícia
não foi feita, não será permitida nenhuma movimentação nos

escombros. PÁGINA 4
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FUTSAL

Vo.tlndo O corpo o
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Maurício Berti fala sobre as

dificuldades do futsal feminino
• PAGINA 8

INCREMENTO

Massaranduba terá associação
de hortaliças orgânicas
Produtores do município realizaram visita à Associação
Ecológica Recanto da Natureza encabeçada pelo
departamento de Agricultura .

• PÁGINA 5

ALIMENTAÇÃO

Mercado Público �edia segunda
etapa da feira de mudas

• PÁGINA 6

OBRA

Comunidade do Guamiranga terá
ponte do agricultor reformada

DIVULGAÇÃO

Mau estado de

conservação
compromete
segurança dos

moradores
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Inteligência artificial
A questão da inteli

gência artificial, bastante
comentada em países
considerados desenvolvidos,
está associada à criação de

equipamentos e sistemas em

tudo equiparáveis e - se

possível - superiores ao

homem, como é o caso do

potencial de armaze-

lares às dos humanos através

de suas "k-Iines", que se
.

ativam quando encontram

imagens seme-lhantes ao

que está programado.
Segundo ele, a mente

humana pode ser traduzida
em operações binárias de

computador e o lapso, ponta
do iceberg de uma poderosaI

... Insaciável em sua busca por algo cada
vez mais grandioso, o homem tem se

voltado a si mesmo e insiste em tentar se

reproduzir de forma mecânica, artificial.

namento de dados e da
velocidade de sua

manipulação. Sua concep

ção parte dos primórdios da
cibernética com Norbert
Wiener, mas seu desen
volvimento maior se deu nas

últimas décadas com

Marvin Minsky, que estru

turou sistemas complexos
dotados de memórias simi-

FRASES

teoria psicanalítica do
incons-ciente, não passa de

equívoco de "nossa má

quina", ao trocar um bit por
outro a ele adjacente.Essa
teoria, difundida no mundo
todo e colocada em prática
dentro do universo dos filmes
de ficção, científica de
monstra que o ser humano
está sempre em busca de

novos desafios e a

reprodução da capacidade
de pensar, atribuída ate bem

pouco tempo apenas ao

humanos, parece ser o mais

encantador de todos.
Insaciável em sua busca por

algo cada vez mais grandioso,
o homem tem se voltado a si

mesmo e insiste em tentar se

reproduzir de forma
mecânica, artificial. A base
de fundamentação na

inteligência artificial reside
no qual o cérebro humano é

identificado à lógica do

computador, dotado de
forma similar de processar
informação, e a maneira de
as pessoas organizarem suas

idéias pode ser sintetizada e

transferida para robôs.

Posteriormente, desen
volvendo processos de

autogeração, a máquina
dispensaria a intervenção de
um programador e se

autoprogramaria sozinho.

"Já perdemos três titulares de nosso time porque elas tiveram

que sair para trabalhar e não podiam mais continuar treinando.':
•Maurício Berti, técnico do futsal feminino de Jaraguá do Sul, lamentando a falta de patrocínio

para a equipe.
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<' IPessoas & Fatos

... BRASIL ... BRASIL .

No dia 09.06.2004, às 11:00 h., fui envolvido em um episódio que
culminou com a prisão de uma mulher. Em razão da repercussão
pública e pelas informações equivocadas publicadas pela imprensa,
há necessidade de alguns esclarecimentos.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que não houve qualquer
acidente envolvendo meu automóvel e a bicicleta. Ao adentrar na
Rua Reinaldo Rau, oriundo da Rua Guilherme Weege, buscando
estacionar defronte à clínica São Camilo, com a atenção voltada
para a corrente de tráfego, fui surpreendido pela bicicleta que
trafegava na contra-mão de direção. Ambos os veículos, porém, foram
parados a tempo de evitar qualquer contato.

Em segundo lugar, não houve "bate-boca" entre eu e a mulher.
Ao descer de minha camioneta, visando entrarna clínica São Camilo,

visitantes nos três dias de evento, fui surpreendido por ela, que me agrediu verbalmente, proferindo,
os q u a i s I r a o v i s i t a r 1 O 5 aos berros, palavrões impublicáveis.
expositores. Os negócios Em terceiro lugar, não fiquei revoltado pelo fato de ela estar na

fechados durarfte a feira do ano contra-mão, apenas tentei esclarecê-la de que a responsabilidade
p as s ados o� a r a m R $ 11 ,1 pelo "susto" foi somente em razão de sua própria conduta, uma vez

milhô e s, de acordo com a que bicicletaIegalrnente considerada "veículo de tração humana",
também deve submeter-se às normas de trânsito.

pesquisa re��da pelo Instituto Como os palavrões não cessaram, passei a subir a rampa de acesso

Mapa, mas o pote",ncial de à clínica, visando afastar-me do conflito, momento em que ela
fechamento de negócicW.!':�;jÓ�- empurrou-me violentamente, com as duas mãos contra o meu peito .

ve n d a deu m e ve n to c om (>-l.cit)� Adverti-a no sentido de que, caso houvesse nova agressão física,
Exposuper pode multiplicar por "':0revidaria, ocasião em que ela começou a berrar: "Bate! Bate! Você
dez este resultado. não é homem para me bater!" Esforçando-me ao máximo para.

controlar meus ânimos, agora também exaltados, dei-lhe as costas, e
adentrei à clínica, tremendo de raiva e constrangido em razão da
cena ridícula em que fui envolvido sem: nada ter feito, uma vez que
a platéia já era enorme.

Imaginando já ter visto tudo e já tendo suportado o insuportável,
tentando evitar o conflito, urna vez que simplesmente ignorei os
delitos de injúria (os palavrões) e vias de fato (o empurrão) de que
havia sido vítima, fui surpreendido pelo insólito: não satisfeita, amulher
apoderou-se de um pedaço de cimento da calçada, que estava

quebrada, e arremessou-o com violência contra minha camioneta,
danificando a tampa traseira (amassando-a e tirando a tinta). Foi a
gota d'água, ela havia passado de todos os limites e não havia mais
como não tomar uma atitude. Foi o que fiz: dei-lhe voz de prisão e a

contive no local, segurando-a pelo braço e tomando sua bicicleta.
O motivo da prisão não foi desacato à autoridade, como se

publicou, uma vez que, naquele momento, 'não estava no exercício
das funções de Promotor de Justiça (e em situação alguma até este

momento da narrativa havia me identificado como tal). Embora
tenha elacometido crime contra a minha honra, resolvi nada fazer,
até por exercício de tolerância e, principalmente, por se tratar de uma
mulher. O mesmo pode ser afirmado em relação à agressão física.

Muito menos se diga que a prendi por trafegar na contra-mão

(seria um disparate). A prendi porque, sem nada ter feito de errado,
fui ofendido, humilhado, agredido e, já no limite máximo da minha
paciência, sem motivo algum, tive o meu carro danificado. Efetuei a
prisão não na qualidade de Promotor de Justiça, mas como cidadão
de Jaraguá do Sul (como qualquer um poderia ter feito, conforme
previsão constitucional).

O policialmilitar que chegou ao local inteirou-se dos fatos, ouvindo
à mulher e a mim e, sem saber de minha função, porque sequer me

conhecia, perguntou-me se eu pretendia de fato que ela fosse
encaminhada para a delegacia, ao que respondi 'afirmativamente.
Somente depois de todos esses acontecimentos é que, provocado
pela mulher, que perguntou "quem eu achava que era para mandar
prendê-la?" é que me identifiquei como Promotor de Justiça.

o que se seguiu não teve mais aminha participação direta, tendo
sido protagonizado pela mulher e pelo policiai, sendo que aquela, por
mais de uma vez, tentou evadir-se do local, mesmo após ter recebido
voz de prisão, o que obrigou este a ser enérgico, sem contudo ter

usado violência.
Esclarece-se que, embora o termo jurídico "presa em flagrante"

dê essa impressão, desde o princípio se sabia que a mulher não iria

permanecer detida, mas apenas seria conduzida (ainda que contra

sua vontade) até a delegacia de polícia para prestar depoimento e

assinar o compromisso de comparecer em audiência preliminar (trata
se o delito de dano de crime de menor potencial ofensivo, sujeito às

regras do juizado especial).
Para finalizar, informo, quanto ao transporte da criança na viatura

policial, que o que o Estatuto da Criança e do Adolescente veda é o

transporte de adolescente autor de ato infracional em compartimento
fechado (caixa) de veículo policial (art. 178). O fato de a criança ter

sido levada, juntamente com sua mãe, no banco traseiro da viatura
em nada infringiu o Estatuto. Obviamente que não se justificaria
separar a criança de sua mãe durante os minutos em que ela,
permaneceu na delegacia de polícia prestando seu depoimento.

Estes foram os fatos e estes são os esclarecimentos cabíveis.

*Alexandre Schmitt dos Santos é promotor de justiça

NOTAS
...Exclusividade
A Santlst a Têxtil recebeu

aprovação da Levi's norte

americana para fornecero tecido
Denim 'destinado exclu
sivamente para a 'Iinha de

produtos 501, considerados
como um dos ícones da empresa
criadora da moda jeans. Com isso,
a Santista .quebra uma

exclusividade de mais de 70 anos

e passa a ser a única empresa no

mundo a fornecer esse tecido,
além do fornecedor original. O
modelo mais famoso, mais antigo
e mais vendido do mundo é

produzido desde 1873. São 25

milhões de unidades por ano. A

aprovação foi obtida após cerca

de 15 meses de negociações.

...Exposuper
.

A Exposuper 9a Convenção Ca
tarinense de Supermercados
deste ano, que acontece de 20 a

22 deste mês, em Florianópolis,
tem expectativa de superar em

público e em negocias o

resultado de 2003. A Convenção
Catarinense de 'Supermercados
vai receber mais de i 5 mil

Chuvas provocam alagamentos
emorte no Recife

líderes do governo já admitem
derrota da MP do mínimo
Os principais líderes do governo no Senado

já estão admitindo, em conversas reservadas,
a derrota da MP que fixa o mínimo em R$
260,00. Segundo avaliação da base aliada, a
chegada ao. plenário de senadores, como

.

Marcelo Crivei la (PL-RJ), João Ribeiro (PFL -

TO), Jonas Pinheiro (PFL-MT), que devem
votar contra MP, sinalizou a derrota do

governo. Isso porque havia uma expectativa
de que esses senadores não comparecessem
à votação de hoje. "É muito difícil nós
ganharmos'; disse o vice-líder do governo no

Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), repetindo
a mesma àvaliação feita pelo senador Tião
Viana (PT-AC) a colegas.(AE)

A chuva forte, desde o início da semana,
provocou alagamentos, deslizamentos,
interdição de rodovia e uma morte ontem na

região metropolitana do Recife. Seis pessoas
ficaram feridas e há mais de 200 desabrigados.
Um deslizamento de terra pela manhã destruiu
uma casa e matou o ambulante José Alexándre
da Silva, de 58 anos, que ainda dormia, no bairro
Nova Descoberta, zona norte do Recife. De
acordo com o Instituto de Meteorologia, choveu
113,2 milímetros no Recife de quarta-feira até
ontem pela manhã. O acumulado do mês na

capital era de 314,3 milímetros. A média

pluviométrica de junho é de 390 milímetros. A

previsão é de mais chuva, nos próximos dois

dias, com menor intensidade.
Os bombeiros encontraram o corpo após três

horas de buscas. Silva morava sozinho. Foi a... BRASIL
primeira morte provocada pela chuva na região
este ano. Na casa vizinha ao ambulante,
parcialmente atingida pela barreira, duas pessoas
ficaram ferida? e foram atendidas no Hospital da
Restauração. Ali foram atendidos pelo menos
mais quatro pessoas: duas atingidas por
deslizamento de barreira em Olinda e outras

duas, pelo mesmo problema, em Paulista. Em

Olinda, moradores de bairros comoAguazinha,
Cajueiro e Peixinhos ficaram ilhados por causa

do transbordamento de canais e do Rio Beberibe,
que subiu muito. Até o final da tarde, 223 pessoas
estavam desabrigadas e foram recebidas em

escolas públicas do município.(AE)
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Ipea estima que a indústria
cresceu 7,9% emmaio

. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(lpea), órgão do Ministério do Planejamento,
prevê um crescimento da produção industrial
de maio de 7,9% na comparação com o

mesmo mês do ano passado e de 2,1% em

relação a abril. A estimativa é do Indicador

Ipea composto por informações referentes
aos setores de papelão; aço e veículos, que já
divulgaram seus dados sobre o mês

passado.(AE)
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... RUANDA

Tribunal da ONU sentencia

ex-prefeito a 30 anos de prisão
o tribunal da Organização das Nações Unidas

(ONU) criado para julgar os supostos mandantes
do genocídio de 1994 em Ruanda condenou o

ex-prefeito de uma cidade ruandesa' por sua

participação na carnificina, sentenciando-o a 30'
anos de detenção. Sylvestre Gacunibitsi, de 57

anos, foi condenado pelo Tribunal Penal
Internacional para Ruanda por acusações de

genocídio, extermínio e estupro, tendo
ordenado o assassinato de membros da minoria
tutsi na comunidade de Rusumo, no sudeste
do país. Gacumbitsi era prefeito de Rusumo.
Mais de 500.000 tutsis e membros

politicamente moderados da maioria hutu
morreram no genocídio orquestrado por um

regime extremista hutu em 1994.
"Sob instruções de Gacumbitsl, os assassinatos
foram perpetrados na comunidade de Rusumo.
Ele também facilitou o transporte de agressores
e armas'; disse Andresia Vaz, presidente do júri,

. ao ler o veredicto. Ruanda abriga uma sociedade
extremamente organizada. Os prefeitos das
comunidades são os mais poderosos líderes
locais.Outros ex-prefeitos já foram condenados

pelo tribunal. O tribunal internacional, baseado
em Arusha, na Tanzânia, absolveu Gacumbitsi
das acusações de cumplicidade em genocídio
e homicídio. Me Koungoua, um dos advogados
de Gacumbitsi,disse à The Associated Press que
apelará do veredicto. "Não estou feliz, pois a

corte não tratou adequadamente todas' as

questões'tas)

Alexandre Schmitt dos Santos*

t)
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PMDB espe�a confirmação de

apoio do'PFL na convenção
CORUPÁ - o candidato a

prefeito pelo PMDB, Curt

Linzmeyer, menciona quemembros
do PMDB e PFL estiveram reunidos
na terça-feira para conversar sobre
o que ambas as executivas haviam
acordado em encontros anteriores,

Um dos assuntos faz referência à

política de aliança entre as duas

siglas, que existe há quatro anos, Os

peemedebistas estão na torcida para
que no dia da convenção do PFL, o
partido oficialize a coligação para as

eleições de outubro,
- Quem está buscando essa

união é o Pp, mas conversei com

alguns simpatizantes do PFL e eles
mostraram-se bastante favoráveis
com a continuação da composição
existente, Tudo indica que esta

tendência permanecerá, mas como
na política tudo é possível até o

último minuto, mudanças podem
ocorrer -, considera Linzrneyer,
Depois de efetuar uma pesquisa com
aproximadamente 630 repre
sentantes da comunidade, os

peernedebístas lançaram Alceu
Moretti como candidato a vice

prefeito, por ser o nome mais

expressivo do partido, "Mas existe a

possibilidade de o PFL querer
, negociar esta indicação, caso

aceitem manter a aliança e nós

estamos com portas abertas para

conversações e aceitaremos tudo

que vir a somar", diz,
A convenção do PMDB está

agendada para o dia 27, na câmara
de vereadores, Se o PFL aceitar a

proposta do PP e PSDB, os

peemedebistas terão de se

reorganizar e avaliar o que será mais
viável em termos de plano de ação,

ARQUIVO/CtSAR JUNKES

Curt diz que a intenção é manter a coligação existente há quatro anos

CORUPÁ - O PP (Partido
Progressista) vai lançar Conrado
Albano Müller como o

candidato a prefeito para as

eleições de outubro, O can

didato a vice ainda não está
definido e a indicação deve ser

efetuada pelo PSOB, sigla com
a qual o,PP pretende firmar uma
política de aliança. Esta semana,
membros do PP distribuíram os

convites para os integrantes do
diretório, comunicando-os .a

respeito do dia da convenção,
agendada para o dia 27, a partir
das 9 horas, na Câmara de
Vereadores.

Apesar de a convenção ser

o momento para oficializar e

homologar candidaturas e

coligações, a composição com os

tucanos é praticamente certa.

SER

DIFEKENI
PARA FAZER A

DIFERENÇA

"Também estamos em ne

gociação com o PFL, partido que
tem convenção marcada para o

dia 25. Depois que eles
definirem se vão apoiar o PMOB
ou se aceitam aglutinar com PP
e PSDB, vamos iniciar nosso

plano de ação", salienta Müller.
Com relação à chapa pro
porcional, o partido ainda está

mapeando os nomes mais

expressivos e pretende lançar
dez can-didatos.

- Houve a redução de duas

vagas no legislativo, o que vai

prejudicar o município em

t�rmos de representatividade,
pois as pessoas que moram em

localidades mais retiradas terão
menos vereadores as ouvindo e

buscando atender às suas

reivindicações -', menciona.

POLíTICA
VOTAÇÃO

PMDB vai apresentar chapa
única para eleição do diretório
POR FABIANE RIBAS

.... Líderes do partido
chegam em um

consenso na

reunião de ontem

}ARAGUÁ DO SUL - Depois
de diversas reuniões entre

membros da comissão provisória
do PMDB e o coordenador do

partido na microrregião do Vale
do Itapocu, Luiz Carlos
Tarnanini, os líderes da sigla
chegaram num consenso e

lançarão amanhã uma única

chapa na votação para a

formação do diretório. Como os

peemedebistas estavam seg
mentados em alas, que

apresentavam idéias divergentes,
todos tiveram de ceder pára
conseguirem se congregar em um

grupo.
O vereador Pedro Garcia

menciona que '�spunha de uma

chapa que havia sido formada no
ano passado, mas como outra

proposta fora é�ada, tiveram
��ociar para chegar num

6Jtordo, "Sentimos uma forte
resistência por parte do

presidente, o qual não con

cordava com a possibilidade de
haver mais de uma chapa, então
resolvemos contemplar a todos,
buscando agrupar os líderes
numa única chapa", destaca
Garcia.

- O partido é democrático
e esta característica proporciona
liberdade de opinião, mas como
só pode existir um diretório, seria
imprescindível envolver todos os

PP e PSDB aguard� resposta
do PFL sobre possível aliança

Tamanini diz que a união dos lideres fomentará o crescimento do partido
líderes peemedebistas num único enfatiza que tiveram de contar 45 titulares e 15 suplentes, sendo que
bloco para que j untos elevem a com a compreensão dos líderes. os titulares são os responsáveis pela
bandeira da sigla e trabalhem Cada integrante da comissão eleição da comissão executiva da
pelo desenvolvimento da cidade. indicou o nome de três pessoas sigla.
Se os interesses permanecessem para a composição da chapa. O governador LuisHenrique da
tangentes aos interesses pessoais A votação será efetuada Silveira (PMDB) salienta que o

e não aos interesses do PMDB, amanhã, naCâmara de Vereadores, importante é o partido estar
seria difícil evoluir nesse contexto entre às lOe 14 horas.A expectativa 'consertado' e acredita que os
- avalia Tamanini. Para é de que aproximadamente 200 peemedebistas apresentam can-

conseguir atingir esta decisão peemedebistas computem seus didatos fortes para a chapa
consensual, o coordenador votos.Odiretôrío seráformado por majoritária em [araguá-do Sul.

Fernandes aceita concorrer à reeleição ao lado de Peixer
GUARAMIRIM - o vice

prefeito José Joaquim Fernandes

(PP) definiu esta semana que vai

tentar reeleição este ano, ao lado
do prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL). Ele estava indeciso devido
a algumas obras pendentes, que
estavam previstas para serem

realizadas no ano passado e ainda
não haviam sido iniciadas. Ele

explica que esses assuntos estavam

indefinidos, mas depois de
conversar abertamente com o

prefeito, definiram que as

questões levantadas por
Fernandes serão tratadas em

breve,
Uma das obras mencionadas

pelo vice é a construção de uma

passárela na ponte do agricultor,
localizada no bairro Guamiranga.
Na próxima segunda-feira será

encaminhado à câmara de

vereadores um projeto su

plementar e, assim que o projeto
for votado e aprovado, a prefeitura
vai abrir licitação novamente. "A
passarela precisa ser feita, Na
verdade, no passado eu havia
mencionado a necessidade de
investir nessa obra, abrimos

licitação, mas houve um

superfaturamento e, devido à lei
de responsabilidade fiscal, não foi
homologada a licitação, Também
pela baixa na arrecadação, a obra
ficou parada", explica. A obra está

orçada em aproximadamente R$
ISO mil.

Outra reivindicação apon
tada por Fernandes é a construção
de um centro de educação no

Guamiranga, projeto que está em

andamento e deve ser entregue
na próxima semana para então a

prefeitura abrir licitação, em duas

etapas. "Talvez a instituição de
ensino na esteja concluída ainda
este ano, mas certamente no

primeiro semestre de 2005", diz,
A coligação entre o PFL e o

PP está confirmada, o que não

impossibilita a possibilidade de
outro partido aglutinar a esta

composição. "Há uma comissão
dos dois partidos que está

avaliando essa questão, mas se

outra sigla vir a somar a nossa

coligação terá de concordar com
nossos projetos, terá de dar apoio
integral, desde a chapa majoritária
até a proporcional", considera,
enfatizando que, independente
da abertura para diálogo, os
nomes para prefeito e vice já
estão definidos e serão de
v idamen te homologados na

convenção, que acontece no

final do mês.

FATOS

• Candidato à reeleição,
José Joaquim Fernandes,
estava sobrecarregado nas

empresas e teve de
contratar novos

funcionários para
conseguir se candidatar às

eleições de outubro.

• O candidato a vice diz

que a composição PFL e PP
está certa, entretanto,
afirma que estão abertos

para negociações com

outras siglas, desde que
aceitem as projetos
existentes.

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

Informações e inscrições:
47.275-7010 com Mainara 147.9976-0878 com Valdicir

Realização: Apoio:

:!DeR&-'- '&� \\'�<ídoS\)

SOCIONTECH
Tecnologia & Soluç6e.

CORREIO DO POVO

Acuse
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
jNDU$t�IAllJ� JAAAGUÁ 00 SUL GráficaCP
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RESPONSABILIDADE Ecad aperta o cerco e interdita
17 estabelecimentos em JSComissão de Sindicância

JARAGUÁ DO SUL - Fazer festa
ficou mais complicado desde que o

Ecad (Escritório Central de

Arrecadação eDistribuição) decidiu
apertar o cerco aos estabelecimentos

que promovem eventos, bares,
restaurantes e lanchonetes que
colocam som,mesmomecânico. Em

blitz realizada na noite de quarta
feira desta semana, realizada em

conjunto peloEcad, Polícias militar e
civil e Vigilância Sanitária foram
interditadas 17 dos 20 locais visitados.

A funcionária do Ecad de
Jaraguá do Sul, Adriana Berti, alerta
que as blitzes vão passar a acontecer
nomínimo uma vez pormês.Ontem,
o proprietário de uma boate na BR-
280, em direção a Corupá, Dirceu
Roberto Lazzaris, foi até o escritório
doEcad acertar a situação para voltar
a abrir as portas de seu

estabelecimento.A partir de agora,
ele passa a pagar o valor deR$ 154,00
pormês ao Ecad.

A lei que rege esse tipo de

regulamentação (9610/98) é antiga,
mas, segundo Adriana, não era

cobrada. "Agora estamos em uma

nova fase e estamos fiscalizando. A

do Sul. Ela esclarece que a multa

para quem ignorar as determinações
legais é 20 vezes o valor que deveria
ser pago.A cobrança das taxas é feita
inclusive às Igrejas. A música

somente é permitida nas escolas para
fins educacionais e lojas deCD, além
de ambiente familiar. As entidades
beneficentes têm desconto de até

30% do valor a ser pago. As taxas são
variadas. O cálculo, informa

Adtiana, é feito através da estimativa
de público xo valordo ingresso x 10%
de fOr som ao vivo e x 15% se for
música mecânica. "Para uma festa

junina com 100 pessoas a taxa fica
em tomo de R$ 40,00", exemplifica
Adriana. Do total arrecadado,
18,75% fica com o Ecad; 6,25%
para os associados e 75% para os

titulares.
O Ecad (Escritório Central de

Arrecadação Distribuição) é um,!
instituição privada, sem fins
lucrativos e administrada por 12

associações de música. É o

representante legal dos autores e

artistas para centralizar toda a

arrecadação e distribuição desses
direitos aos usuários da música.

Sendo assim, toda autorização para
execução pública musical deve ser

solicitada ao Ecad.

apura causas do desabamento
POR MARIA HELENA MORAES

�Desabamento na

quadra da Escola Vítor
Meirelles aconteceu

no final de maio.

}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente da Comissão da Sindi
cância que apura responsabilidade
sobre o desabamento da cobertura
da quadra de esportes da Escola

Municipal de Ensino Fundamental
Vitor Meirelles, Osmar Muller,
informou ontem que a assessoria

jurídica da Prefeitura de Jaraguá
do Sul solicitou à Justiça a presença
de um petito para analisar as causas
do desabamento, ocorrido no final
do mês demaio. "Somente através
da perícia será constatada a causa

do acidente", esclarece o

presidente. da Comissão da
Sindicância.

SegundoMüller, os trabalhos da
Comissão já es'tão quase concluídos,
mas a avaliação de um perito é

fundamental para dar total
credibilidade aos resultados. A

construção da quadra de esportes
é de responsabilidade da empresa
Missel & Diefenthaler. A obra foi

nossa arrecadação deve aumentar

em mais de 100%", estima a

responsável pelo Ecad em Jaraguá
Quadra de esportes da Escola Vítor Meirelles continua interditada. Orientação é para que não se mexa no local

feita entre os anos de 1999 e 2000. Não houve feridos, mas o certa inSegUranç!porque se teme

Muller salienta que a Prefeitura acidente deixou os quasemil alunos o desabamento do que restou da

interpôs medida cautelar junto ao da Escola sem condições de terem estrutura.Enq� o problema não
Poder Judiciário com a finalidade aulas de Educação Física. A diretora é solucionado, as aulas de Educação""--
de produzir a prova pericial emJuízo, do estabelecimento de ensino, Físicaestãosendoimprovisadà-;:''SC
pois somente através da perícia será professora Marlise de Fátima campo de areia e jogos de tênis de I ��,
constatada a causa do acidente. Moretti, diz que ainda existe uma mesa.

�l

Sócio-gerente só responde por dívida tributária em casos específicos
BRASÍLIA - A 10 seção do STJ

definiu que a responsabilidade
tributárias de uma empresa só pode
ser imposta ao sócio-gerente, ao

administrador, diretorou equivalente,
quando houver dissolução irregular
da sociedade ou ficar comprovada
infração à lei penal praticada pelo
dirigente, ou este agir com excesso de

poderes. Fora dessashipóteses, osbens
do sócio de uma pessoa jurídica

comercialnão respondem, em caráter

solidário, pelasdívidas fiscais assumidas
pela sociedade. Essa tese foi
sustentada pelo advogado gaúcho
ÂngeloArruda.A posição doS1] foi
fixada no julgamento de embargos
de divergência impostos pelo INSS
contra a Incomex AS Calçados e

outras empresas do Rio Grande do

Sul, executadas pela autarquia
previdenciária pornão recolhimento

de tributos.O INSS pretendia, que,
<'
na falta de bens da empresa para
satisfazero crédito, os bens dos sócios
gerentes das empresas executadas

respondessem, subsidiariamente, pelos
débitos. A decidir a questão, a I''do
STJ, definiu que, de acordo com o

ordenamento jurídico, que os sócios

são responsáveis quando forem

comprovados atos de irregularidades
no que se refere aos tributos.

• A solidariedade do sócio

só se manifesta quando
comprovados atos de

irregularidades

• A decisão uniformiza o

atendimento das l° e 2°

turmas do Tribunal

I

�
I

�
I

CÉSAR JUNKES

Dirceu Roberto Lazzaris teve o estabelecimento fechado pela blitz I))

I INFORME CplO---- �

�HREINAMENTO

Corretores de Seguros
Em parceria entre o Núcleo de Corretores de

Seguros e a Fundação Escola Nacional de

Seguros (FUNENSEG) acontece nos dias 8, 9 e

10 de julho o curso Processo de vendas
orientado pelo cliente, com Anselmo

Schnaider, com o objetivo de oferecer novos
conhecimentos e ferramentas para a

melhoria das negociações e da atuação na

área de vendas aos profissionais da área de

seguros. O curso acontece no pertodo
noturno nos dois primeiros dias utilizando os

períodos matutino e vespertino no sábado. O
investimento e demais informações podem
ser obtidos com Rejane, pelo fine 275-7015
ou e-mail rejane@acijs.com.br.

� MERCADO

Supergasbrás eMinasgás
A holandesa SHV, que atua nos setores de

gás e de atacado de alimentos, prepara
um processo de fusão operacional das
duas distribuidoras de gás de botijão nas
quais tem a participação acionária no País,
a Supergasbrás e a Minasgás, atualmente
quarta e quinta colocadas no ranking do

setor, respectivamente. A operação deve

alçá-los à categoria de segunda maior

empresa, com participação de 23,8% no

mercado, colocada na líder Ultragás, que
tem 24,4%, e ultrapassando a italiana

Agip- em processo de negociação de
venda para a Petrobrás - e a Nacional Gás
Butano. (AE)

� FUNDO

Alavancar investimentos
o presidente do Banco Interamericano de

Desenvolvimento (BID)Enrique Iglesias
anunciou esta semana a criação de um

fundo inédito na América Latina, com valor
inicialmente estimado em US$ 575

milhões (R$l ,8 bilhão), para alavancar os
investimentos em infra-estrutura das
futuras Parcerias Público-Privadas. O Fundo
viabilizará tanto investimentos diretor de
cotistas do fundo quanto empréstimos
para financiar os empreendimentos
privados. O BID aportará US$ 75 milhões

para o fundo, e o restante dos recursos

está sendo buscado entre bancos privados
estrangeiros.

� SEM MUDANÇA

srJ não muda cálculo
A Agência Nacional de Telecomunicações não vai

aguardar a decisão do SuperiorTribunal da Justiça sobre
o reajuste deste ano. Segundo o conselheiro JoséLeite
Pereira Filho, não é necessário aguardar a decisão do

tribunal, que poderá ser tomada em 1 ° de julho, quando
a Corte Especial voltará a tratar do assunto. O reajuste,
portanto, poderá ser divulgado a partir do dia 17 de

junho, quando se completa um ano de publicação, no
Diário Oficial, do reajuste de 2003. O conselheiro disse

que a agência poderá estabelecer somente o

percentual de reajuste que deve ser aplicado sobre o

valor em vigor, fixado por uma liminar judicial. A
aplicação do contrato da telefonia fixa, tendo como

base os preços corrigidos pelo IPCA em2003, resultaria
num reajuste de 6,89% na cesta da telefonia local. (AE)

I
r
I

�VIAÇA�CANARINHO-.:-------
Uma Transportadora de Vidas.

" Fretamento
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Meio Ambiente, seja formalizada
em Massaranduba uma associação
de produtores de hortaliças
orgânicas para melhor atender a

demanda que existe nos grandes
centros consumidores da região,
como Jaraguá do Sul, [oinville e

Blumenau. "O grupo está

entusiasmado e ainda esse mês

deverá ser realizada uma reunião

para avaliar a viagem de estudo e

iniciar os primeiros passos para a

instituição da associação no
.

município", declara.
Massaranduba conta hoje com

aproximadamente 40 produtores de
hortaliças, apenas um com cultivo

orgânicas.
Associação - A Associação

Ecológica Recanto da Natureza foi
fundada em 1997 como objetivo de
conscientizar a comunidade
inserida no Parque Estadual da Serra
do Tabuleiro para que produza
alimentos orgânicos. Os trabalhos de
conscientização como visita técnica
a produtores orgânicos, feiras, curso
sobre agricultura orgânica, entre
outros, resultaram no cultivo de 50

produtos orgânicos nomunicípio, na
agregação de renda para essas

famílias e na conseqüentemelhoria
da qualidade de vida e preservação
ambiental.

I [[(.,\mj(.lmlaul.. SEXTA-FEIRA, 18 de junho de 2004

Festa da Tradição Alemã quer

resgatar cultura emGuaramirim
GUARAMIRIM - A Sociedade

Atiradores Diana e a Comunidade

Evangélica Luterana deGuaramirim,
promovem no dia 26 de junho a

primeira Deutsches Traditionsfest
vonGuaramirim (Festa daTradição

) Alemã de Guaramirim).
O evento será realizado no

Parque Municipal de Eventos
Perfeito Manoel de Aguiar a partir
das 20 horas. No local, haverá jantar
típico alemão servido pelo restaurante
Malwee, apresentação dos grupos
folclóricos Brüderthal e

Wolkstanzgruppe, além de baile
animado pela Banda do Caneco, de
Blumenau. Também será feita a

escolha da rainha da primeira Festa
da Tradição Alemã e Sociedade

Diana, que receberá a faixa da rainha
da Schützenfest 2003, Débora
Junckes.

Segundo a presidente da
Sociedade Atiradores Diana,
ElisabethGuenther, a idéia de realizar
a festa surgiu durante reunião da
diretoria da sociedade no ano

passado com o objetivo de preservar
as tradições germânicas. Explica que
a intenção é expandir o evento no
próximo ano, com atividades durante
todoo dia, inclusive com competições
tipicamente alemãs como o tiro e o

carteado. "E, quem sabe, no futuro,
integrarGuaramirim no calendário
das festas germânicas", declara.

Os ingressos custamR$ 20,00-
incluindo baile e jantar - e podem
ser adquiridos na secretaria da
Comunidade Evangélica Luterana,
na sede da Sociedade Diana, no
despachante Guenther e nas Lojas
Elmar.Infommções373-16590u373-
0248.

C�SAR JUNKES
, )

Elisabeth .Iembra que todos estão convidados a vestir trajes típicos

Neco Zanella (segundo à esquerda), proclamado o. novo Rei da
Sociedade Bandeirantes, do Bracinho, em Schroeder, durante as

competições de tiro ao alvo, dia 12

GERAL

ALTERNATIVA

Produtores conhecem cultivo
de hortaliças orgânicas

POR CAROLINA TOMASELLI

...Massaranduba
instituirá associação
de produtores de

hortaliças

MASSARANDUBA - Um grupo
de 26 produtores de hortaliças de
diversas comunidades do interior
de Massaranduba participou de
uma excursão, no dia nove de

junho, promovida pelo depar
tamento de Agricultura e Meio
Ambiente.

Em viagem de estudo ao

município de Santo Amaro da

Imperatriz, o grupo realizou visita à

Associação Ecológica Recanto da
Natureza, localizada na co

munidade de Vargem do Braço, na
Serra do Tabuleiro.

De acordo com o diretor do

departamento de Agricultura e

Meio Ambient� o engenheiro
agrônomo Amantino Dall

'

agnol,
na oportunidade foram visitadas
diversas propriedas agrícolas dos
as�1.;;!dos. "Observamos a

�ução de hortaliças orgânicas,
,

que não recebem nenhum tipo de

ARQUIVO/CtSAR JUNKES

Secretário informa que associação será formada após reunião

abubos químicos ou agrotóxicos",
afuma. Amantino informa que essas

áreas cultivadas são raramente

removidas e a adubação verde é

fator preponderante na produção
das hortaliças.

Os produtores de hortaliças de
Massaranduba também conhe-

ceram a sede da Associação, onde
é feita toda a preparação dos

produtos para a comercialização,
desde a embalagem até o trans

porte ao mercado consumidor.
O diretor explica que o grande

objetivo da viagem é de que,através
do departamento de Agricultura e

Circ��
�p

Ponte do Agricultor receberá
investimento de R$ 150 mil

GUARAMIRIM - Construída em

1981, a ponte do agricultor, rio

bairro Guamiranga, será reformada
pela administração municipal. O
anuncio foi feito ontem pelo prefeito
Mário Sérgio Peixer durante coletiva
de imprensa. A ponte também vai

ganhar uma passarelametálica num
investimento estimado em R$ 150
mil. A obra depende da aprovação
de projeto, que será enviado a

câmara de vereadores na próxima
semana, autorizando remanejamento
de recursos da Secretaria de

Agricultura para a Secretaria de
Obras.

De acordo como prefeito, a obra
já deveria ter sido executada no ano
passado, porém a licitação foi
cancelada quando a administração
constatou problemas de avaliação
da obra por parte das empresas
concorrentes.O vice-prefeito, José
Joaquim Fernandes, que reside na

localidade de Guamiranga, destaca
a importância da reforma lembrando
que a ponte possui apenas uma via e

está com as laterais danificadas pela
passagem de máquinas colheita
deiras. "Vamos' 'atender a

comunidade e oferecer segurança
para aos alunos da EscolaSão Pedro,

Associação de Artesanato de
Schroeder empossa diretoria

SCHROEDER - Tomou posse na

última terça-feira a primeira diretoria
daAssociação Schroedense deArtes
e Artesanato, que foi .constituída no
dia 11 de junho durante reunião com
mais de 30 artesãos domunicípio.

Segundo a presidente da

entidade, Ana Cláudia da Silva, o
objetivo da associação é dar força e

autonomia aos artesãos,mininiliando
o esforço da Secretaria de Educação,

s

• Aproximadamente 2,5 mil

pessoas que residem no

bairro Guaramirim e

adjacências serão
beneficiadas com as

reformas na ponte do

agricultor.

• Desde que foi construída,
apenas um veículo pode
transitar pela ponte por
vez, prejudicando o tráfego
local, onde também
circulam máquinas
agrícolas.

até então responsável pelas
atividades. Entre as metas destacá a

capacitação dos artesãos com, a

realização de cursos e 'a criação de
uma cooperativa virtual! para que as

mães possam trabalhar em suas

residências. A associação também
confirmou presença no evento

Jaraguá do Sul - Agosto de Todos;
que acontece entre os dias cinco e

oito de agosto.

que utilizam a ponte diariamente",
declara.

Já a ponte Bartolomeu Spézia,
que liga os bairros Avaí, Escolinha e

Bananal do Sul continua em obras.
Uma vez concluída, a ponte vai
encurtar a distância para os

moradores da Estrada Bananal do
Sul e Guamiranga em aproxima
damente seis quilômetros até o

Centro da cidade. O prefeitoMário
Sérgio Peixer informa qué a obra
deverá ser concluída até o dia dez
de setembro. Artesãos e autoridades participaram da solenidade de posse da diretoria

Estréia
Sexta-Feira dia 18 às 20:30 horas
RUA FRITZ BARTEL (PRÓX. RODOVIÁRIA)

www.irmaospower.com.br

oco eSSO�REIO DO POVO e ganhe \ngt

'URTA TEMPORADA
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Proibição de álcool em escolas

pode inibir a dependência
� � �_=-_��

_ ___,.=�=_��AR UIVO

POR CELICE GIRARDI

.... Lei que proíbe venda
de álcool não afetará as

festas juninas
realizadas nas escolas

JARAGUÁ DO SUL - A venda
de bebidas alcoólicas em festas de
escolas estão com os dias contatos
em Santa Catarina.Apartir do dia
11 de julho passa a vigorar a lei
12.948, que proíbe a comer

cialização de bebida alcoólica
dentro da escola

.. Isso vale para
festas juninas e julinas, festas de
formatura ou promoção para

arrecadação de recursos. No dia
11 de maio o governador Luiz
Henrique da Silveira sancionou a

lei proibindo a bebida alcoólica nos
estabelecimentos de ensino

catarinense. "Sem dúvida sou

favorável à proibição de bebidas
alcoólicas no ambiente escolar, pois
é uma forma de chamar a atenção,
conscientizar e educar os jovens
sobre os perigos do· álco
ol associado a outras drogas",
ressalta o secretário de Estado da

Educação. e Inovação, Jacó

Festas realizadas até dia 1017 poderão comercializar bebidas alcoólicas

Anderle. O secretário acredita que
o fato de não poder beber nos

estabelecimentos de ensino já é um

passo para inibir o alcoolismo entre
os adolescentes. Amedida atingirá
cerca de sete mil escolas de

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

Distribuição de mudas para estimular consumo de frutas e verduras

Segunda edição da Feira de
Mudas acontece amanhã

JARAGUÁ DO SUL - Com o

objetivo de estimular a

comunidade jaraguaense a cultivar
hortas e pomares e estimular Q

consumo de frutas e verduras, a

Secretaria de Produção, promove
a .2ª Feira de Mudas neste sábado,
das 6h às 12h, nos fundos do
Mercado Público Municipal, onde
serão comercializadas espécies
frutíferas; hortaliças, flores e

plantas ornamentais. Esta é a

segunda das quatro ediçõesmensais
da Feira de Mudas previstas para
este ano, sendoque as próximas
estão agendadas para 17 de julho e

. 14 de agosto. "Os fornecedores.
interessados em participar das feiras
devem se inscrever na Secretaria
de Produção e precisam estar

legalmente estabelecidos como

produtores de mudas e ter

autorização da Cídasc", explica
Alcides daNova Peixoto, secretário
adjunto de produção. Neste

sentido, envolve ainda os projetos
Hortas Caseiras, Hortas Escolares e

Comunitárias e distribuiu,
gratuitamente, oito mil kits de
sementes em seus três primeiros
anos de existência. Para dar
continuidade a esta campanha, a

Prefeitura forneceu recentemente
à comunidade 30 mil mudas de

morango e já iniciou a entrega de

quatro mil kits de sementes - cada
um deles composto por oito espécies
diferentes: alface, beterraba,
brócolis, cebolinha, cenoura,

couve-flor, rabanete e repolho.

educação básica das quais 1303

pertencem a rede pública estadual
e 1,07milhão de estudantes, sendo
que 850 mil da rede estadual. A
diretora da escola Holando
MacelinoGonçalves,MiraciRibeiro

Hahn concorda com a iniciativa.

"O exemplo deve vir de dentro da
escola", destaca. A lei abre espaço
para debater outros assuntos, como
o aspecto cultural do uso do

quentão em festas juninas. "Nós
vendemos o quentão e a cerveja na
festa que realizamos na semana

passada, porque estava tudo

programado desde o início do ano.
Mas não tivemos nenhum

contratempo", avalia a diretora.
Evilázio Tambosi, diretor doColégio
São Luís entende a aplicação da lei
mas com ressalvas. "A iniciativa

pode até
-

ser aplicada, mas

infelizmente temos bares ao redor
do colégio. Se não comprar aqui
dentro, os pais comprarão fora. Então
de que adianta se o hábito vem de
casa?". Como a festa do colégio
acontece um dia antes da lei vigorar,
o diretor informa que obedecerá a

lei antiga. "Mas venderemos

quentão sem cachaça e com pouco
. vinho e cerveja rigorosamente para
adultos. E a parti�do ano que vem
estaremos de acV-do com a nova

lei", ressalta destacando que a

iniciativa vale para aplicar a
•

conscientizaçã�que a bebida em Falecimentos
excesso é maléfica, traz pr$��. .

_

saúde ao bolso e a sociedade. - �""'" Faleceu às 4:00 de ontem o senhor Ricardo Herchen, com idade de
, I_ �:��nos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Rio da Luz 1 º.u,� ,

Ser diferente para fazer a

diferença é tema de palestra
<'

JARAGUÁ DO Sin. - A empresa
SocionTreinamento Empresarial traz
pela primeira vez aJaraguádo Sul, o
professorAdroaldo Lamaison para a

, palestra "Ser diferente para fazer a

diferença". Lamaison é formado em
filosofia e teologia e diretor

franqueado dos cursos da empresa
. americanaDale Camagie. Lamaison
fala sobremotivação para a vida e Q

trabalho; no grande teatro da Scar

(Sociedade CulturaArtística) no dia
29 de junho às 19h30.

O consultor de negócios e

coordenador do evento na região é

Valdicir Schwalbe, explica que o

consultor já ministrou mais de mil

palestras, e entre seus clientes estão

Randon, Fras-Ie, Gerdau,
Universidade de Caxias do Sul,

Tramontina, Brahma, Coca-cola,
Perdigão entre outras. "Nossa

preocupação com o trabalho e

qualidade e que dê resultado aos

seus participantes. A palestra do

professorAdroaldo em abril, em São
Bento do Sul, reuniu mais de 500

pessoas e teve 100% da aprovação
dos participantes", salienta. Dentre

.

os assuntos abordados estão "o que
ser igual e diferente? Como ser

competente?' Participativo?
Comprometido? Ético? Humilde e

ser feliz?" Os interessados em

participar da palestra podem ligar
para o 275-7010 com Mainara na

Acijs ou pelo 9976-0878 com o

coordenador Valdicir. Grupo com

mais de dez pessoas ganham
desconto.

Palestrante Lamaison promete muita energia na sua apresentação
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CP NOTAS
�EVENTO

Noite de queijos e vinhos
A Casa da Amizade de Jaraguá do Sul convida a comunidade

para a 17a Noite do Queijo e do Vinho que acontece hoje,
na Associação Recreativa Duas Rodas, a partir das 21 horas.
No local haverá música ao vivo. Parte da renda arrecada
será revertida par o Grupo Novo Amanhã. Cartões a venda
ao preço de RS 40,00 com direito a uma garrafa de vinho e

comida a vontade.

�GUARAMIRIM

Festival Curupira Rock
Amanhã, a partir das 20 horas acontece mais uma edição do

Curupira Rock Club em Guaramirim. A festa terá dance, som
mecânico e. as bandas Dead Heads, de Guaramirim e

Arrogantes. O Curupira fica na rua João Sotter Correa, 523,
fundos do campo Amizade, próximo-ao.Corpo de Bombeiros
de Guaramirim. Ingressos a RS 5,00.

� DESAFIO

Treinamento ao ar livre
A Episteme Consultoria & Eventos promove no dia 26 de

junho, no Hotel Vale das Pedras, ,o Teal, Treinamento ao Ar

Livre. A prática consiste em arvorismo, com trilhas suspensas
sobre árvores, orientações com bússolas, com caminhos que
devem ser percorridos seguindo normas e regulamentos,
trilha na mata com obstáculos. O objetivo do evento é
melhorar o aUtoconhecimento e .o conhecimento do outro,
desenvolver o trabalho, transformar desafios em realizações,
conhecer o controle da força inter'na, desafiar os próprios
limites e controlar as emoções. A atividade acontece das 8

horas às 13h30. As inscrições custam RS 50,00 por pessoa e

inclui além da prática vivencial, almoço com risota com

saladas e bebidas. Informações no 371-6757 ou

epi stemeco n s u Ito ria@netuno.com.br .

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

E D I T A L CONCORRÊNCIANº 93/2004
PERMISSÃO DEUSO

SECRETARIA DE PRODUÇÃO /GERÊNCIA
DE AGRICULTURA

OBJETO: Outorga da Permissão de Uso de Salas, integrante do

patrimônio público de uso dominial, do denominado "Mercado
Público Municipal", situado na Av. Getúlio Vargas n? 500 em

Jaraguá do Sul- SC.
TIPO: MaiorOferta por Item
REGIMENTO: LeiOrgânica doMunicípio, Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações, LeiMunicipal nº 3.405/2003, LeiMunicipal nº 3.502/
2003.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

09:30 horas do dia 19 de julho de 2004, no.Setor de Protocolo
desta Prefeitura, sito na RuaWalterMarquardt nº 1.111, bairro: Barra
do Rio Molha - Jaraguá do Sul (SC).
ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:45 horas do mesmo dia, na
sala de reuniões.

OBTENÇÃODOEDITAL: O edital completo e anexos poderá ser
obtido naGerência de Agricultura no endereço acima, ou via Internet
no endereço: www.jaraguadosul.sc.gov.br sem qualquer custo.
INFORMAÇÕES: Esclarecimentos ou informações poderão. ser
obtidas na Gerência de Agricultura doMunicípio no endereço acima;
pelo fone 0** (47) 372-8047 ou 372-8112; pelo Fax 0** (47) 370-7253
ou ainda pelos e-mail .slicitacoes@jaraguadosul.com.br ou

contratos@jaraguadosul.com.br

Jaraguá do Sul (SC), 17 de junho de 2004

IRINEUPASOLD
PrefeitoMunicipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



returno será nos dias 16 e 17, na
cidade de Florianópolis. Das quatro
equipes, três se classificam para a

terceira fase. "Temos grandes
chances de classificação nessa fase.
Nosso objetivo é estar entre os oito

,primeiros da competição", conclui
o treinador.

� �
--------------------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------------

Sábado - 19/06
Grêmio x Coritiba
Atlético (PR) x Vitória
Vasco x Paraná

Figueirense x Cruzeiro

SEXTA�FEIRA, 18 de junho de 2004

ESPORTIVAS
�NATAÇÃO
Ajinc participa de competição em Joinville
A equipe Ajinc/Urbano/FME participa em Joinville neste sábado da

segunda etapa do Circuito Pro-Swim de Natação. A competição
que será realizada no parque aquático do Colégio Bom Jesus
envolverá nadadores não-federados da idade de 9 a 20 anos. A

equipe jaraguense participará com 15 nadadores assim divididos:

Categoria 9 a 10 anos: Bruna Medeiros, Diogo Danna, Helena
Gschwendtner, Emily Scholl, Gislaine Mello e Kayuã de Andrade;
Categora 11 a 12 anos: Ariana Félix, Eduardo Kalfels, Felipe Mathias,
Pedro Comazzetto, André Junkes e Francielle Deretti; Categoria 13
a 14 anos: Daniel Kalfels e Alexandre Schumann 'e Categoria 15 a

17 anos: Birthe Bretthauer. Os nadadores estarão sob a supervisão
técnica de Iara Fructuozo e Verônica Paciello.
Esta competição tem como objetivo revelar novos talentos para a

natação catarinense já que dele participam nadadores não federados

provenientes de clubes e academias do estado. A equipe estará

participando com 15 nadadores, muitos deles revelados na edição
do ano passado do Circuito Interescolar de Natação - Troféu Ernani

Volpi Coitinho.

)

�COPA CLlO

KreisJr.se prepara para a quarta etapa
No próximo domingo,o piloto jaraguaense Kreis Jr.disputa a quarta
etapa da Copa Renault Clio, na cidade de Campo Grande (MS). Kreis,
junto com sua equipe, chegou ontem ao Circuito Orlando Moura,já
conhecendo as dificuldades do trajeto. Os treinos livres começam
hoje, às 1 Oh 15 da manhã. Com três provas realizadas até agora, o

piloto tem conseguido atingir seu objetivo, ficando entre os dez
melhores do campeonato, mesmo sendo o seu ano de estréia na

categoria. O circuito está localizado numa das principais áreas

agrícolas do país, onde acumula muita poeira na pista, o que pode
provocar muitas derrapagens. Outra característicà do trajeto é que
ele oferece poucos pontos de ultrapassagem, por isso é importante
largar bem. A largada está marcada para as 11 horas.da manhã
desse domingo.

�CONFERÊNCIA

Dirigentes discutem o futuro do esporte
Com a participação 35 delegados de Santa Catarina foi aberta ontem
à tarde, na Academia de Tênis, em Brasília, a I Conferência Nacional
de Esportes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve presente
à solenidade de abertura que contou ainda com o Ministro F
Esporte, Agnelo Queiroz, idealizador e promotor deste evento, e

gestores estaduais de esporte, entre eles o Diretor Geral da Fesporte,
João Ghizoni.
Os delegados catarinenses foram escolhidos nas 29 conferências

regionais e uma estadual, realizadas nos últimos dois meses no

Estado. Além das secretarias de desenvolvimento regional de Santa
Catarina houve um envolvimento de aproximadamente 83 mil

pessoas em 850 municípios brasileiros. No total estão em Brasília
cerca de 1.180 delegados que discutirão, até domingo, sete mil

sugestões e propostas tiradas das conferências preparatórias
realizadas nos estados.

�BRASILEIRÃO
Tabela dos próximos jogos

Domingo - 20106
São Caetano x Palmeiras
Corinthians x Flamengo

,
Botafogo x Ponte Preta

Paysandu x São Paulo
Guarani x Criciúma
Juventude x Goiás

.

Atlético (MG) x Fluminense
Santos x Internadonal

18 13° Juventude 11

18 Paraná 11

17 15° Santos 10
Grêmio 10

17 Coritiba 10

15 18° Vasco 9

7° São Caetano 14 Guarani 9

Atlético (PR) 14 Corinthians 9

Ponte Preta 14 Atlético (MG) 9

Fluminense 14 22° Flamengo 7

11 ° Vitória 13 23° Botafogo 5

12° Goiás 12 24° Paysandu 3

GERAL/ESPORTE

COMPETiÇÃO

Futsal infantil se prepara
para 2a fase do Estadual

POR JULlMAR PIVATTO

�Jogos começam
hoje na cidade de
Luiz Alves. Primeiro
adversário é a Adiee

}ARAGUÁ DO SUL - A equipe
infantil (até 14 anos) da ADJ/
Aurora/CEJ/FME disputa, neste
fim-de-semana, a segunda fase do
Campeonato Estadual de Futsal,
na cidade de Luiz Alves. Junto com
a equipe de Jaraguá do Sul na
chave, estão a Casan/Fuças/Adiee
(Florianópolis), SEK/Marcos
Olsen/FME (Caçador) e o time da
casa.

O técnico da equipe,
Augustinho Ferrari, está otimista,
apesar da pouca experiência dos
atletas em competições. "Temos
atletas que estão bem na parte física
e tática. Estamos recomeçando a

rees-truturar as equipes mirim e

infantil esse ano� os jogadores vão
adquirindo expe'!;,\iência durante o

torneio", explica.
Ferrari ressak� trabalho de

base que vem fazendo na cidade,
'pode ser de grande

Equipe treina forte visando o Campeonato Estadual Infantil

importância para o futuro do nosso
futsal. "Temos um projeto com o

Clube Escolar Evangélico [araguá,
que envolve pais de alunos de
todas as escolas da cidade. Com
isso, queremos trabalhar com todas
as categorias, do fraldinha até o

juvenil.
'

Acidente no final da manhã de ontem causou apenas
danos materiais aos carros envolvidos. O fato ocorreu

por volta das 11 h40, na rua Bernardo Dornbusch,
.bairro Vila Lalau. Um Siena estava trafegando em

direção à Weg, quando, segundo moradores, um Golf
cortou sua frente. O motorista do Siena tentou desviar,
bateu de leve no carro e, em seguida, chocou-se
contra o muro de uma residência. O Corpo de
Bombeiros atendeu os ocupantes do Siena, já que o

condutor sofre.de problemas do coração.

A equipe viaja hoje, onde
enfrenta a Adiee, às 19 horas.
"Iremos voltar hoje-ainda, já que
Luiz Alves é próximo daqui", diz
Ferrari. No sábado, joga às 10 horas
contra a equipe da casa e às 16
horas contra a Sociedade
Kindermann, de Caçador. O

Figueirense monta parceria
e agora é uma empresa SA.

FWRIANÓPOLIS - No embalo da
excelente fase que atravessa no

Campeonato Brasileiro da Série A

(terceiro colocado), o Figueirense
apresentou nesta quinta-feira seu

novomodelo de gestão. Capitaneada
pelo ex-presidentePauloPrisco Paraíso,
aFigueiraParticipaçõesS.A, empresa
de capital fechado, passa a se constituir
na gestora oficial do clube nos

próximos dez, podendo chegar a 20
anos.A transformação para "clube
empresa", prevê a transferência dos
resultados financeiros obtidos com a

parceria para o quadro societário da
Figueira ParticipaçõesS.A que, por
sua vez fará a divisão dos lucros.

O Figueirense terá direito a 20%
do ativo advindo da parceria, sendo
que 26% pertencerão aosmembros
do conselho de gestão (12
integrantes); 14% destinados aos

investidores locais e 40% para os

investidores externos, Entre os

investidores, destaca-se o presidente
do Atlético-PR, Mário Celso

Petraglia, e o ex-presidente da
multinacional inglesaUmbro (marca
de material esportivo) para a

América doSul, FranciscoMachado.
A forma como foi instituída a

parceria, segundo o dirigente, está

perfeitamente adaptada ao que

prevê a Lei Pelé, já que a empresa
conta com um estatuto e razão social

registrados na Junta Comercial de
Florianópolis.(AE)

FATOS

• O Figueirense é um dos

raros clubes isentos de
dívidas no Brasil.

Atualmente, o clube possui
um carteira de 11.180

sócios-torcedores.

• Agora o Figueirense
(clube) passa a ser presidido
por Norton Flores Boppré
pelos próximos sete anos.

Até então ele era vice

presidente.
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Futsal feminino se prepara para
competições e busca patrocínio
POR JULlMAR PIVATTO

... As próximas
competições da

equipe são a Olesc e

o início do Estadual

}ARAGUÁ DO SUL-Pela primeira
vez, a FCFS (FederaçãoCatarinense
de Futebol de Salão), está,
organizando o campeonato estadual
de futsal feminino, nas categorias
infantil até adulto.A equipe deCE]/
FME ]araguá do Sul começa a

estruturação para disputar a

competição infanto-juvenil (até 16

anos) que será disputados nos dias 2
e 3 de julho, na cidade de

Florianópolis.
Antes disso, a equipe disputa, nos

dias 26 e 27 de junho, a fase regional
da Olesc, na cidade de São Bento
do Sul. Além da equipe da casa e do,
time jaraguaense, disputam a única

vaga para a fase final as cidades de

Papanduva e ]oinville. Segundo o

técnico da equipe, Maurício Berti,
as quatro equipes são iguais, e que
São Bento do Sul tem uma base

forte, já que foram as campeãs no
Moleque Bom de Bola.

Ele salienta que a equipe ainda
está em formação, e pode ter um

grande futuro. 'Y\, média de idade
da equipe é de 15 anos. A mesma

ctSAR JUNKES

Futsal feminino tem importantes desafios nas próximas semanas

Jogos Escolares de Schroeder
encerram na manhã de hoje

SCHROEDÉR - Após quatro dias
de competições, encerram hoje os

]EMS (logos Escolares Municipais
de Schroeder). O ginásio Alfredo
Pasold recebeu as modalidades de

Basquete, Handebol, V�leibol e
Futsal, todos nos naipesmasculinos
e fernininos, As quatro escolas da
cidade, estão participando do

evento, envolvendo aproxima
damente 360 alunos.

A abertura foi na segunda
feira, onde o prefeito de Schroeder,
Osvaldo ]urck, afirmou que os

jogos escolares têm como objetivos
encontrar novos talentos es

portivos, promover a integração
social entre os alunos-atletas e

. valorizar o esporte de base. Em

seguida, os alunos CleitonMoreira
e Eduardo Pereira da Silva,

equipe que disputa a Olesc irá

disputar também os ]oguinhos
,

Escolares, que são até 18 anos.

Mantendo essasmeninas na equipe,
poderemos ter um grande time no
futsal feminino de Jaraguá do Sul",
diz o técnico. Para ele, o que falta é

o apoio da iniciativa privada na

categoria. "Já perdemos três titulares
que tiveram que sair para trabalhar
e não pode mais se dedicar ao

esporte", comentaBerti.
A falta de preparo físico é que

pode complicar também. "Temos um

lc

grupo de apenas oito jogadoras, e o
ritmo de jogO_:-r'l-a Olesc é muito Edite Hang
forte", diz o treinador.A equipe joga salienta a

no sábado, às 13 horas, 't:6':-u-r<l participação
]oinville. No domingo, enfrentà,J.___ das escolas

Papanduva às 9 horas e São Bento --"\n\
. �a

do Sul às 17 horas. com petição
,

17/06/04,19:51

entraram na quadra do ginásio
com o fogo simbólico e acenderam
a pira. Diér lern Hendges e

Francieli da Luz, fizeram o

juramento do atleta, diante das

quatro delegações.
Somente o futsal ainda não

está definido, e, namanhã de hoje,
serão disputados os jogos finais. A
premiação acontece logo após o

encerramento, onde todos os

atletas ganharão medalhas. Por

enquanto, a EEB Miguel Couto
lidera a competição. A coor

denadora de eventos da CME de
Schroe der, enfatiza que a

participação das escolas vem sendo
muito boa, lotando o ginásio todos
os dias. "Os alunos vêm e

participam ativamente, jogando ou
torcendo',', diz Edite.

ARQUIVO

ti
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