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Adesc, do treinador Glauco,
mantem liderança no estadual
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PROJETO

Voluntário Valdenir Serafim reflete sobre fé e importância de auxiliar os menos favorecidos aos estudantes

Alunos conhecem o sentido da
. palavra cooperação em visita

,�Alunos de terceira série da Escola de Ensino Fundamental
Almirante Tamandaré visitaram na manhã de ontem a casa

de acolhimento "O bom samaritano", em Guaramirim. Além
de conhecer o albergue, eles receb�ram informativo mensal
sobre evangelização e atendimentos realizados. A visita integra

ANIVERS�BIQ
Senai comemór� 29 anos

com exposição de fotos
Inaugurado em 24 de junho .de1975; o Senai atendia.as
ne�essidades urgentes de qualltkação e formação de mão

de-obra, bastante crescente na época. Hoje conta tom sete

cursos técnicos, quatro cursos de nív�1 superior e o ensino

médio, ..além de "cursos de aprendizagem industrial para
menores il1idantes.,Há um leque dê cursos e ?t!Jalizações
para diversos níveis profissionais no setor de.eletrônica,
inf9[mática, mecânica, eletromecânica, g�stao empresarial e
confecção emoda.' PÁGINA 6

projeto Mania de Cidadania - Conceitos básicos de A a Z,
desenvolvido nas escolas do Município em parceria com o

governo do Estado, Prefeitura de Guaramirim e a empresa

Weg, e que nesta etapa aborda ,o significado da palavra
cooperação. PAGINA 5
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COMpETiÇÃO

Schiochetfala sobre a terceira

edição do Irioball de Basquete

ARTE

Cinema Brasileiro mostrado na

programação da Quinta Cultural
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VARZEANO

Uma equipe já garantida na
próxima fase do Varzeano
As outras cinco vagas serão disputadas no próximo
sábado. Somente a equipe do Caxias já garantiu sua

classificação para a terceira fase
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PREFERÊNCIA

Consumidor prefere à vista
mas estatística aponta o contrário

Josiana Avelino
afirma que

somente compra
no crediário

quando as

condições são

favoráveis
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NOTAS
�Repercussão
A excelente impressão deixada por
Jaraguá do Sul aos integrantes do
Fórum de Líderes Sociais do Brasil,
que se reuniram no município para
discutir uma agenda de projetos a

serem encaminhados ao governo
federal, resultou na indicação de um
nome catarinense para acompanhar
todas as reuniões programadas pelo
seleto grupo de empresários. A vice
presidente para Assuntos da
Comunidade da Associação
Comercial e Industrial, Zélia

Breithaupt Janssen, recebeu convite
do presidente deliberativo do

Fórum, Luiz Fernando Ferreira Levy
e participará de todos os encontros,

que acontecerão em várias regiões
do País, até a 'elaboração do
documento final a ser entregue ao

presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

�Atualidade
Livros, revistas, Cds, eletro

domésticos, produtos de saúde e

beleza, equipamentos de
informática. A quantidade de itens
nacionais e estrangeiros disponíveis
ao consumidor no comércio
eletrônico é ilimitada. As compras
pela Internet têm sido uma

tendência mundial e irreversível. A
Credicard divulgou recentemente

que o volume de. transações
brasileiras na rede de cartões de
crédito a�entou 45,8%,
alcançando um movimento da
ordem de RS 350 milhões, só no

primeiro thmestre deste ano. A

Internet, pela sua agilidade e

comodidade, é uma boa alternativa

para quem gosta de pesquisar
preços e não se dispõe a enfrentar
ou encarar as filas dos shoppings. ,

OPINIAO

Estado e poder
A discussão do poder, do

ponto de vista clássico,
implicava uma explicação
puramente racionalista, em que
estava associado à figura do
monarca ou da instituição que
o acolhia. Poder era visto como

algo totalmente demarcável e
atributo necessário dos

governantes. Com aMicrofísica

necessariamente de cima para
baixo, impondo, com fórmulas
mais ou menos totalitárias -

inclusive nos regimes
democráticos e representativos

a violência de suas'

determinações. A contribuição
foucaltiana representou uma

grande virada nas

representações políticas,

� Desta perspectivas, o poder era quase
um componente material das relações
de dominação, tal a sal precisa inserção.
no contexto social.

do Poder, Michel Foucault
inaugura uma nova leitura da
natureza e das relações de

poder, agora com um. processo
desfacelado, intersticial,
ramificado por múltiplos
mícroagentes e procedimentos
e não mais situado no ápice de
uma estrutura piramidal. Essa
fórmula contestava a do poder
como algo que vinhaII

FRASES

III

inclusive nas formas mais

avançadas que se conhecia até

então, como era críticamarxista
e a postura anarquista. Também
estas reconheciam um local
onde se instalava o poder e os

agentes que o portavam. Desta

perspectivas, o poder era quase
um componente material das

relações de dominação, tal a sal

precisa inserção no contexto

social. Independente da
interferência do Estado nas

relações de podei hão há como

negar que essa forma de

dominação no âmbito social
está intimamente ligada à
economia. No velho jargão
popular significa: manda

quem pode, obedece quem

precisa, numa clara demons

tração de que a democracia é

válida apenas para quem
detém os recursos financeiros
de. uma sociedade. Tal
afirmativa, apesar de ver

dadeira, não é a correta
.

porque revela o equívoco de
determinados segmentos

corporativistas, que preferem
a ameaça ao diálogo, como se

opiniões, simplesmente por
serem diversas, não mereçam
reconhecimento. Atitudes
desse tipo são imperativas e

negativas, porque limitam a

capacidade do ser humano
em fazer análises críticas

devido ao receio da

perseguição.

�'A educação e o bem-estar social foram as bandeiras que este

guerreiro defendeu em sua vida, que servirão de exemplo."
.Rui Lessmann, líder do PDT em Jaraguá do Sul, sobre a morte do presidente nacional do
partido, Leonel Brizola.

Mundo I Pessoas & Fatos
�VENEZUELA

Cisneros nega pacto com
presidente Hugo Chávez
o magnata venezuelano dos meios de

comunicaçãoGustavo Cisneros negou ontem que
tenha acertado um "pacto" com o presidente
Hugo Chávez durante um encontro privado entre
os dois ocorrido na semana passada. A reunião foi

promovida pelo ex-presidente americano Jimmy
Carter, que também participou da conversa.

Cisneros emitiu ontem um comunicado no qual
expressou que Carter promoveu a reunião para
"iniciar a restituição de um dos atributos essenciais
de toda a democracia: o dláloqo" a cerca de dois
meses de um referendo que poderia pôr fim ao

mandato de Chávez.
"Houve um compromisso mútuo de honrar os

processos constitucionais e apoiar futuras
conversações entre o governo da Venezuela e os

meios de comunicação social, com o fim de

assegurar o clima mais adequado ao processo
constitucional do referendo'; afirmou Cisnero
através do comunicado.O empresário, que édono
da rede de televisão local Venevisón e da

corporação internacional Direct-TV, garantiu que
na reunião "não se chegou a pacto alqurnlcomo

,

, chegou a ser noticiado por alguns meios de

comunicação da Venezuela,Cisneros acrescentou
que os participantes conversaram sobre a

"necessidade de um diálogo nacional" para depois
do referendo presidencial de 15 de agosto. Em
seu programa dominical "Alô, presidentetChávez
negou que tenha ocorrido algum acordo "por
debaixo do pano" dúrante a reunião com o

empresário, realizada no último dia 18, AE
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� BÓSNIA

Presidente'servo bósnio lamenta
massacredemuçulmanos
Em um discurso sobre a responsabilidade dos
servos bósnios no massacre de muçulmanos
em Srebrenica, pela primeira vez na história
um presidente servo bósnio qualificou a

chacina de 1995 como "uma página negra
da história sérvia" Em um discurso levado ao

ar pouco depois do principal noticioso da
televisão servo bósnia, Dragan Cavic disse

que uma comissão governamental descobriu
que "assassinatos sistemáticos"ocorreram em

Srebrenica, onde soldados sérvios ignoraram
uma zona declarada segura pela Organização
das Nações Unidas (ONU) e assassinaram
cerca de 8.000 homens e adolescentes. AE

� BRASIL

Nilmário discute meios

para diminuir denúncias
o secretário Nacional de Direitos Humanos
Nilmário Miranda, reuniu-se ontem, no Rio,
com o procurador-chefedo Ministério Público
Federal, Carlos Alberto Aguiar, para discutir
sobre as constantes violações dos direitos
humanos no Estado. De acordo com o ministro,
o RJ está entre os Estados que lideram as

denúncias de famílias de vítimas da violência

policial. Ele citou casos como o de três rapazes
seqüestrados, torturados e mortos na semana

passada, no Morro do Fogueteiro, e lembrou
de episódios como o do analista de sistema
Cristiano Ríspoli, morto ao não parar em uma

blitz, e do jovem Rômulo Batista de Melo, AE

�BRASIL

Cunha usa força política
para tentar votar hojeMP
o presidente da Câmara, João Paulo Cunha

(PT-SP), usou toda a força política para tentar
votar hoje a medida provisória que fixa o

salário mínimo em 260 reais e reverter a

derrota sofrida pelo governo na semana

passada, quando o Senado aprovou um valor
de 275 reais. Apesar do descontentamento
.de aliados, Cunha cedeu aos partidos de

oposição e concordou com. a votação
nominal do mínimo de 260 reais, Em troca,
os oposicionistas comprometeram-se a não

obstruir a sessão de hoje, Além disso, para
garantir a presença no plenário dos

deputados do Nordeste interessados em

participar das festas juninas nas regiões de
origem, Cunha pediu às companhias aéreas

que ponham vôos extras hoje 'à tarde. O
momento mais forte das festas juninas no

Nordeste é a noite de hoje para quinta-feira
(24),
"Fizemos um levantamento dos vôos e

estamos vendo se é possível fazer alguma
conexão que facilite o vôo dos. deputados"
disse Cunha, que fez uma reunião segunda
feira à noite em sua residência .corn nove

ministros de Estado para montar a estratéqia
de votação do' mínimo. O vice-presidente
da Câmara, lnocêncio Oliveira (PFL-PE),
explicou que, se o pedido de Cunha for
atendido pelas companhias, haverá três vôos
extras para o Nordeste: um para Fortaleza e

Natal, outro para Recife, Maceió e João Pessoa

e o terceiro para São Luís e Teresina. AE
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SUA OPINIÃO

Gestão societária versus
.

governança corporanva
Alfried P1i?ger*

Debate técnico criará modelo mais brasileiropqra gestão de

empresas de caPital aberto,
A legítima discussão sobre as melhores práticas para a gestão

equilibrada de uma empresa, após abrir seu capital, deve pautar-se pela
premissa de que ela cumpra seu objetivo social mais amplo, de gerar

riqueza, renda e emprego, beneficiando acionistas de todos os portes e a

Nação. Tomou-se comum no Brasil identificar genericamente o processo
comogovemança corporativa, embora a expressão seja própria do mercado
norte-americano', Não se trata de mera questão semântica, pois entre o

estrangeirismo traduzido e o termo gestão societária, muito mais apropriado
à realidade nacional, há substantivas diferenças de premissas, valores e

objetivos.
A governança corporativa surgiu nos EUA para restringir poderes

dos executivos profissionais nas empresas de controle pulverizado,
predominantes naquele país e em boa parte da Europa, no grupo das

grandes corporações, No Brasil, a pulverização de capital não é tanta e os

grupos de controle são mais definidos, Daí o claro exotismo da sugestão,
que já apareceu no debate, de estabelecer rodízio de cinco anos para
auditores e também a diretoria e Conselho de Administração, Os norte
americanos têm problemas que talvez possam ser enfrentados assim, mas
com a estrutura societária aqubpreponderante, o relacionamento entre os

responsáveis pelo destino das empresas apresenta outro tipo de equilíbrio,
e a garantia de equidade e justiça a todas as partes demanda modelo
diferente,

Govemança corporativa vem sendo mais utilizada no País como

ferrarnenta demarketing dos candidatos aos Conselhos de Administração,
Temos desperdiçado tempo, oportunidades e esforços ao enfocar a questão
por esse ângulo, A urgência não é a de estabelecer regras meramente

adaptadas do cenário norte-americano, mas sim a de definir princípios,
normas e práticas sobre gestão societária, que, na definição defendida pela
Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), é um conjunto
de princípios para a distribuição do poder de comando de uma sociedade.
Ameta é maximizar os resultados, não só a curto, mas principalmente a

longo prazo, Este é o conceito!

Princípios, normas e práticas da gestão societária estão sendo analisados
e debatidos por Comissão Técnica criada pela Abrasca para definir os

pilares que compõem o conceito: distribuição do poder, sociedades,
maximização de resultados e o longo prazo, O exame criterioso de cada
item reafirma o quanto é inadequado importar a expressão norte-americana,
No caso da distribuição do poder - uma das bases da gestão societária -

, consideram-se as prerrogativas, direitos e deveres dos acionistas

(controladores e não controladores) e seus representantes na direção
executiva, deixando de lado procedimentos administrativos e práticas de
transparência, que têm sua importância, mas sãomutáveis e secundários
no equacionamento dos pontos principais.

O segundo pilar - as sociedades - são, no conceito aplicável ao Brasil,
organizações que reúnem pessoas com o objetivo de desenvolver atividade
de produção e oferta de bens e/ou serviços, enquadrando-se aí empresas
de todos os setores, constituídas como sociedades anônimas ou limitadas.

Quanto àmaximização dé resultados, entende-se que o lucro obtido por
um agente econômico em atividade legal é a principalmedida do seu valor
perante a coletividade. Assim, a referência restringe o escopo da gestão
societária aos atos voltados à eficácia e produtividade. Por fim, a orientação
para o longo prazo tira ênfase das ações apenas imediatistas, muitas vezes
conflitantes com a perenidade, e introduz a noção de sustentabilidade e

maximização das metas ligadas aos interesses maiores e atemporais,
A boa gestão societária, portanto, cria condições para que as

companhias vençam o complexo e inalienável desafio de garantir
administração de qualidade em toda a sua trajetória, Isto é particularmente
vital nos momentos de sucessão hereditária ou quando a empresa

experimenta saltos de crescimento. Considerando que seus dirigentes
nem sempre estão preparadospara as mudanças, é preciso garantir que a

apropriação, pelos acionistas e todas as partes interessadas, do que lhes
cabe dos resultados da companhia obedeça às regras contratadas. Os

poderes atribuídos a sócios não controladores devem restringir-se àqueles
necessários à manutenção da boa gestão e à distribuição eqüitativa dos
resultados. Em outras palavras, não se trata, propriamente, de compartilhar
a gestão pelo potencial de conflitos e desorganização que isso traria, mas,
ao contrário, de construir alicerces para a sinergia,

..;"

*0 autor é Presidente da Abigraf Regional São Paulo (Associação Brasileira
da lndústria Gráfica) e da Associação Brasileira das Companhias de Capital
Aberto (Abrasca).
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Convenção do PT foi adiada

para o final do mês no STN

}ARAGUÁ DO SUL - A

convenção municipal do Partido
dos Trabalhadores .de Jaraguá do

Sul acontece no dia 30 de junho.
'

O evento, que estava previsto para
o dia 26, foi alterado para conciliar
a data com a agenda de lideranças
do partido. A data da convenção
foi aprovada e fixada durante

reunião da executiva municipal,
ocorrida na semana passada. A
convenção acontecerá às 18 horas,
no auditório do Sindicato dos

Trabalhadores das Indústrias do

Vestuário STIV.

'Na convenção serão homologados
os nomes' dos candidatos ao

legislativo e do candidato a prefeito
pelo PT, deputado DioneíWalter
da Silva. Na ocasião também serão

definidos o nome do candidato a

vice-prefeito e as coligações. O
partido deve concorrer com 25
candidatos ao cargo de vereador.

HORÁRIO POLÍTICO - O

deputado estadual DioneiWalter
da Silva (PT) aparece, a partir de
hoje na propaganda do PT que
será exibida durante a programação
regional da RBS TV e do SBT, para
as regiões de Joinville e Jaraguá do
Sul, em horário nobre. O espaço

corresponde aó horário destinado

pelo TSE aos partidos políticos.
ARQl,.llVO/CtSAR JUNKES

Dionei aparece a partir de hoje em propagandas eleitorais na TV

PP firma aliança com PMDB e

oficializa candidatos dia 26
SCHROEDER - o Partido

Progressista de Schroeder está
mapeando os nomes mais

expressivos da sigla para compor
a chapa proporcional e concorrer
às eleições de outubro. Em vez

pulverizar, o PP pretende lançar
nomes fortes, senso que pode
indicar até 14 pessoas. Líderes do
partido vão se reunir ainda esta

semana para definir este assunto.
No final de semana, dia 26, será
realizada a convenção do partido,
nas dependências do Salão
Vitória, das 14 às 16 horas.

O evento vai contar com a

presença dos convencionais do
partido para que sejam
oficializados e homologados os

nomes dos candidatos à chapa
majoritária. Para cabeça de

chapa, a indicação é do Pp, Felipe
Voigt é, para vice, foi apontado o
nome do médico Luis Aparício
Ribas (PMDB). Segundo
informação do presidente do Pf
Dalmir Tomazelli, os candidatos
estão definidos e bastam ser

confirmados. "Existe a

possibilidade de haver mudanças
porque nada é impossível, mas

provavelmente essa será a

composição e os indicados", avalia.
O PP tentou aproximação com o

PFL e PT, mas nenhuma das siglas
concordou com a proposta de

aliança.
Depois da convenção, o

partido vai reunir os candidatos

para organizar os documentos
eleitorais, que devem ser

entregues até o dia 5 de julho.

POLíTICA

FALECIMENTO

Lessmann acredita que a perda
não enfraquecerá o partido

}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente Luiz Inácio Lula da �Silva decretou segunda-feira à

noite luto oficial de três dias pela
\morte do ex- governador e

presidente nacional do PDT,
Leonel Brizola. Ele faleceu, aos
82 anos, de infarto agudo do
miocárdio. Brizola tinha uma

infecção pulmonar e foi
submetido a uma série de
exames. Por voltadas 18 horas,
quando já estava liberado, o ex
governador do Rio de Janeiro e

do Rio Grande do Sul teve uma

parada cardiorrespiratória e foi
transferido par;;a emergência do
hospital, onde �cebeu sedativos.
Os médicos tentaram reanimá

lo, mas Brizola n� reagiu.
A lacuna que o presidente do

PDT deixa em âmbito nacional,
na opinião do líder do partido em
Jaraguá do Sul, Rui Lessmann,
leva os políticos a refletirem a

respeito do legado de Brizola,
pautado na luta contra a

r

desigualdade social, leis
trabalhistas e na democracia. ''A

educação e o bem-estar social
foram as bandeiras que este

guerreiro defendeu em sua vida
é suas conquis tas servem e

servirão de exemplo para os

demais", salienta.
Com a perda do líder que

POR FABIANE RIBAS

�PDT dará
continuidade aos

projetos em prol
à comunidade

Rui Lessmann diz que o legado de Brizola servirá de reflexão para políticos

encabeçou o Partido Democrático trabalho prossegue porque temos de
.

do partido certamente é a

Trabalhista, Lessmann acredita que levar adiante esse nosso ideal", liderança e há muitos adeptos do
outros representantes expressivos da garante. PDT que acompanham o partido
sigla vão tomar frente do partido Questionado sobre a há 35 anos, pessoas que saberão

para dar continuidade ao trabalho, possibilidade de integrantes do encabeçar a sigla com o mesmo

de forma a não permitir o PDT migrarem para outros equilíbrio, mesma linha, man-

enfraquecimento da sigla. "O PDT
.

partidos, como o PT, por exemplo, tendo a coerência. Infelizmente,
nasceu em Jaraguá do Sul a 1,5 ano Lessmann prefere não emitir Brizola vai fazer falta, mas não

mediantemuito estudo, sustentado opinião a respeito, porém apenas para o PDT, mas para o

por idealismo e projetos coesos, enfatiza que os políticos estão povo brasileiro, que perdeu um

I d
. livres para defenderem o que lutador das causas sociais",ca ça os com programas que visam

mudanças. Emesmo sem Brizola, o consideraremmelhor. "O espelho menciona.

Secretário apresenta dados da divisão de saúde ocupacional
r

Nova estrutura e novo espetáculo

}ARAGUÁ DO SUL - O gerente
de Recursos Humanos e

Patrimônio, José Dalmarco Filho,
apresentou na sessão ordinária da
Câmara Vereadores, na segunda
feira, dados da divisão de saúde

ocupacional que trata da saúde dos
servidores municipais, que sofreu
alterações nos últimos quatro anos

como a terceirização dos serviços.
A empresa terceirizada oferece
médico do trabalho que atende até
20 servidores diariamente,
psiquiatra, exames e palestras
educativas, com custo anual de R$
189 mil. A atual estrutura conta

ainda com uma diretora, dois
auxiliares administrativos, uma
psicóloga, uma fisioterapeuta e um

professor de educação física que já
integravam o quadro de
funcionários da Prefeitura e foram

Circ<l?}�
�p

remanejados para o setor.
O vereador Jean Carlo

Leutprecht (PTB), autordo convite
ao gerente, destacou a importância
dos esclarecimentos aos vereadores e
comunidade e perguntou o que está
sendo feito pelos 38 funcionários
afastados emantidos pelaPrefeitura,
vítimas de doenças do trabalho. O
gerente esclareceu que há três anos
estava quase pronto o programa de

readaptação que aguarda
va regulamentação legal. Atual
mente o projeto de lei tramita na

Câmara evaipossibilitaro tratamento
do servidor afastado pela doença do
trabalho com a intenção de readaptá
lo em nova função, respeitando sua
limitação e seu conhecimento.

O vereador Marcos Scarpato
(PT) aproveitou a presença
do gerente para esclarecer

denúncias envolvendo possí
vel contratação pela Prefeitura, de
MitchelandgeloCataiCardoso, que
moraem Itabuna, naBahia, e recebeu
nos anos de 97,99,2000,2001 e 2002
salários da administraçãomunicipal.
No ano de 2002 os rendimentos

totahzaramR$ 19miLOs levantamen
tos foram feitos pelo vereador na
Receita Federal depois de receber
denúncias em seu gabinete
parlamentar. De acordo com o

vereador, Mitchelandgelo Catai
Cardoso recebia da prefeitura de
Itabuna R$ 350 e atuava no

programa DST/Aids. Ele responde
na Receita Federal a origem do
dinheiro que não recebeu e justifica
que nunca passou por Jaraguá do
Sul. Scarpato enfatiza que a fonte
do declarante é o códigodaPrefeitura
de Jaraguá do SuL

.

FATOS

• O gerente ·de Recursos

Humanos e Patrimônio,
José Dalmarco Filho, disse
que vai apurar o caso e se

empenhar para
esclarecer os fatos
envolvendo a Prefeitura.

• A vereadora Lorita

Zanotti Karsten (PMDB)
pediu explicações sobre a

validade dos
concursos. Segundo ela foi
contratada agente de

serviços gerais aprovada
em concurso com validade
vencida.

www.irmaospower.com.br
-.

Espetáculos
Quinta e Sexta-Feira às 20:30 horas

RUA FRITZ BARTEL (PRÓx. RODOVIÁRIA)

Atrações de variedades circenses como: Palhaços, contorcionistas,
.

equilibristas, malabaristas, acrobacias em touros (touradas) com os Irmãos power

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OPÇÕES

Vendas a prazo lideram as

estatísticas dos lojistas em JS
I ALEXANDRE BaGO

POR MARIA HELENA MORAES

...Boas condições de

pagamento
convencem

consumidor'

}ARAGUÁ 00 SUL - Dinheiro,
cheque, cartão de crédito, cheque
pré-datado, financiamento:São várias
as opções de pagamento oferecidas
pelo comércio local ao consumidor.
O diretor da Câmara de Dirigentes
Lojistas, Waldemar Schroeder,
afirmaque 70% do volume devendas
sãono crediário e, alémdisso, os prazos
parapagamento tambémsãomaiores.

'� taxas de jurosmais baixas levam
as pessoas a optarem em alongar as
prestações para três a seis vezes",
explica Schroeder. Segundo ele, o
consumidor, prefere o crediário
tradicional, oferecidopelaprópria loja.

A responsável pelo crediário de
uma loja do centro da cidade, Joice
Lessa, afirma que a maioria das
vendas é feita pelo crediário,
especialmente nesta época do ano.

No período natalino a situação se

inverte devido àspromoções e ao fato
das pessoas disporem de dinheiro
vivo, comoo 13° salário.

Estudante de Gestão Financeira, Josiàna Avelino, afirma que o ideal é sempre comprar a prazo.
'f

Se por ,um lado os lojistas de Gestão Financeira, do Centro prazo somen-te em casos de

comprovam a preferência pelo de Educação Tecnológica de necessidade e quando as

crediário, os consumidores afirmam Jaraguá do Sul, [osiana Avelino condições são favoráveis e, mesmo

que as compras à vista são mais ensina que o ideal é pesquisar preço assim, em poucas parcelas",
vantajosas. A estudante do curso e comprar à vista. "Compras a aconselha a estudante.

I!

I[

Cheques pré-datados devemrepresentar 30% das vendas em 2004
, FLORIANÓPOLIS -t- Segundo a

Associação Brasileira das Empresas
de Informação, Verificação e

Garantia de cheques, o cheque
pré-datado, a mais tradicional

.

modalidade de venda a prazo no

País deve representar, este ano,

30% das' vendas do varejo. A
movimentação de 'pré-datados
cresceu 46,9% em 2003, se

comparada ao ano anterior.

(_!.

crédito, de acordo com

especialistas, deve ser usada tanto

pelos comerciantes quanto pelos
consumidores.

O cheque pré-datado é

utilizado porque amplia a

possibilidade de pagamento, é uma
forma hábil e ágil de concessão de
crédito e também as taxas para
descontar os cheques pré-datados
são as mais convidativas.

Embora, na prática comercial
brasileira, este sej a aceito e

utilizado inclusive por pessoas

jurídicas, na verdade é uma

desvirtuação de sua função
original, que, segundo a Lei do

Cheque, número 7.357/85
preceitua em seu artigo 32 que o

cheque pe ordem de pagamento
á vista, com vencimento na data
de apresentação. Essa garantiade

• Para descontar cheques
pré-datados a taxa

cobrada pelos bancos é de
3%,

• O pré-datado é um

acordo verbal entre

comerciante e consumidor.

INFORME CP

� PASSEIO

Rota da Colonização
Passeio pela Rota da Colonização Italiana é a

sugestão da Câmara da Mulher Empresária.para
a tarde de 26 de junho. Os locais bucólicos do
Inter ior do município e que revelam a

arquitetura e o modo de vida dos imigrantes
italianos são os pontos fortes do passeio, que
incluem visitas a Igreja Nossa Senhora do Rosário,
casas típicas, Haras Tomelin, Museu Di

Ferramenta D'Affari dei Nonni, Serraria Alquini
e Unidade de Processamento de Alimentos do
Ribeirão Grande do Norte, onde será servido café
colonial típico italiano. O valor do passeio e café
é de R$ 31,00 para integrantes da Câmara e R$
35,00 para demais interessados.

� TREINAMENTO
Importância de ser diferente
A Acijs, em parceria com a Socion Treinamento

Empresarial, promove palestra motivacional no dia 29

deste mês, a partir das 19h30, no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul intitulada "Ser diferente para fazer a

diferença':A palestra, proferida pelo professor Adroaldo
Lamaison, tratará de temas como ser humilde para
aprender a aceitar idéias, ter para ser e fazer, o que é ser

igual, ser e fazer para ter e crescer, o que é ser diferente,
ser alguém que pensa, máquina x cérebro, ser

organizado nas finanças e na vida pessoal, cuidas da

saúde e ser ético. Adroaldo 'Larnalson é formado em

Folosofia eTeologia e possui cursos nas áreas de vendas,
psicologia, neurolinguística, administração e recursos

humanos.

� ESPECIALISTAS

Marketing eVendàs
O HSM Group realiza a segunda edição no Brasil do
Fórum Mundial de Marketing e Vendas, dando
continuidade ao trabalho de oferecer à comunidade

empresarial capacitação executiva de alto padrão. O
evento irá acontecer nos dias 28 e 29 de junho, no
Teatro Alfa, em São Paulo e terá como palestrantes
especialistas que irão analisar as tendências e

cenários sobre Marketing e Vendas. Os inscritos

receberão cursos on-line complementares dos

conhecimentos adquiridos durante o evento. Esses

cursos serão dados por Karl Albrecht, que irá tratar

sobre Serviço de Qualidade Total e RichardWihiteley,
que irá falar sobre Crescimento com Foco no Cliente,
ambos do HSMeducation.·

... CONSTRUÇÃO"
Alto desempenho em pisos
o Núcleo da Construção Civil, com o apoio da

Operacional Engenharia, promove palestra
sobre "Pisos de Alto Desempenho'; com Luís

Henrique Poy, engenheiro e diretor da

Operacional Engenharia e Comércio, sediada em
Joinville. Serão abordados os temas: Principais
Aplicações; Vantagens do Processo; Cuidados
no Planejamento e Execução; Adaptação de
Materiais e Novas Tecnologias, finalizando com

a apresentação de cases. A palestra acontece

hoje ( 23 de junho) a partir das 19 horas, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Embora

gratuita, é 'necessário confirmação de presença
com Vilson ou loni, fone 275-7026.

-----_.,-- --------
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Financiamento oportuniza
acesso à novos conhecimentos

Apoio:

CORREIO DO POVO

}ARAGUÁ 00 SUL-O (Sebrae)
Serviço de Apoio às Micros e

Pequenas Empresas está

disponibilizando um novo serviço
de financiamento a fundo perdido
de até 70% do projeto na

consultoria tecnológica, que
também vai atender a área de

treinamento, consultoria em

gestão de produção e

comercialização, limitado a 30%
do total de horas de consultoria

tecnológica. O Sebratec é

destinado a micro e pequenas

empresas e empreendedores dos
setores da indústria, do comércio,
de serviços e agropecuário, com'
faturamento bruto anula de até'

R$ 2,1 milhões. Este finan
ciamento foi apresentado aos

empresários de Jaraguá do S�l,
durante a reunião daAcijslApevi,
na segunda-feira.

Segundo o agente de Arti

culação do Sebrae de Jaraguá do
Sul, Donizete Bõger, existe uma

contrapartida obrigatória, de
acordo com as linhas de

atendimento e que são priorizados
os projetos setoriais e integrados
com outras ações do Sebrae ou

parceiros, como o Programa de

Competitividade Setorial.

"Quant� maior o grupo de

empresas participantes, maiores
são os subsídios que o Sebratec

disponibiliza, com ênfase no

mesmo segmento, ou setores

prioritários do arranjo produtivo,
identificadas previamente e que
tenham necessidades de naturezas

diversas", explica.
Este serviço tambémoferece os

projetos apoiados pelo Sebratec,
como diagnóstico empresarial,
suporte tecnológico, suporte
empresarial, aperfeiçoamento
tecnológico, inovação tecnológica,
cada um deles com valores limites
de apoio, que vão de R$ 300,00
para o diagnóstico e R$ 30 mil nos
projetos de inovação tecnológica.
Em Jaraguá do Sul, o Sebratec já
financiou 39 projetos, com repasse

que totalizam R$ 192.078,00 para
a IS09000 e outros.

ALEXANDRE BaGO

Donizete Soger, do Sebrae alerta para a necessidade de contrapartida

ACIJSe
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUStRIAl DE JAAAGuA DO SUL

Dia 29 de junho de 2004 Realização:
Hc.ttário� 19:30 horas \

Locatz Centro Cultural aCAR
Informações e inseriç6e :

47.275-7010 com M�inara I 47.9976 ..0878 com Valdicir
SOCIONTECH
Tecnologia & Soluç.6oa

GráficaCP
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Conseg de Schroeder participa
,de curso de qualificação

}ARAGUÁ 00 SUL/SCHROEDER
Membros da diretoria do Conseg
(Conselho de Segurança) de

Schroeder estão participando do

curso de qualificação de líderes

comunitários, realizado no

auditório do Shopping Center

Breithaup't entre os dias 22 e 25 de

junho, das 19 às 22hI5.

Promovido pela Delegacia
Regional de]araguá do Sul e 14"

B,atalhão da PolíciaMilitar, o curso
aborda os temas motivação e

liderança, noções de direitos

humanos, funcionamento da

segurança pública no Brasil,
exemplos de sucesso implantados
em outrosmunicípios para diminuir

problemas de violência nas

comunidades, estruturação dos

conselhos, além dos pontos positivos
e negativos do trabalho
comunitário e serviço voluntário.
Especialistas da região e inclusive
de outros Estados estão

ministrando as palestras.
Segundo a tenente do 14°

Batalhão da PM, Arlene Vilela, o
curso de 15 horas é aberto à

comunidade e voltado,
principalmente, à associação de

moradores, diretores de escolas,
conselhos de segurança e líderes
comunitários e nesta edição conta
com 79 inscritos.

No mês de outubro, o curso será
realizado novamente.

Além de Schroeder, Consegs e
entidades de outros Municípios
estão participando do evento.

Curso visa preparar lideranças da região para atuar com segurança

Estado de Santa Catarina

Câmara Municipal de Guaramirim

LEI N° 2.854/2004
Modifica o inciso I, do artigo 2a da LeiMunicipal n° 1.124, de 18 de

novembro de 1987.
Francisco Luiz de Souza, Presidente da Câmara Municipal de

Guaramirim, de conformidade com o Art. 49, Parágrafo 7°, da Lei
Orgâhica doMunicípio, faz saber a todos os habitantes desteMunicípio,
que a Câmara de Vereadores aprovou, e ele pomulga a seguinte Lei:
Art. 1 ° - O inciso I, do artigo 2° da LeiMunicipal n° 1.124 de 18 de

novembro de 1987, a qual institui o passe livre do idoso, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 20 .........
I - Tenham a idade mínima de 60 (sessenta) anos;
II -

.........

Art. 20 - As demais disposições dessa Lei ficam inalteradas.
Art 30 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogados

as disposições em contrário.

GERAL

COOPERAÇÃO
,

Visita a albergue integra
projeto Mania de Cidadania

POR CAROLINA TOMASELLI

..,.Prática visa

conscientizar

estudantes a

, ajudar o próximo

GUARAMIRIM - Uma turma de
29 alunos da terceira série da Escola
de Ensino FundamentalAlmirante
Tamandaré conheceram namanhã
de ontem o funcionamento e os

serviços oferecidos pela casa de
acolhimento "O bom samaritano",
pertencente àComunidade Católica

MensageirosdaLuz, emGuaramirim,
ValdenirSoaresSerafim,membro

da administração do albergue,
explicou aos estudantes a importância
de prestar assistência à pessoasmenos
favorecidas e de como a fé pode
contribuirparaoamadurecimento das

relações interpessoais. Além de
conhecer a cas" as crianças
receberam o infclmativo mensal

produzido peloMensageiros da Luz
sobre evangelização�tendimentos
prestados pelo albergue.

Segundo a professora Rubia
SimoneChiodini, a atividade integra
o projeto Mania de Cidadania -

Conceitos básicos de A a Z,
desenvolvido nas escolas do

Município em parceria com o

governo do Estado, Prefeitura de
Guaramirim e a empresaWeg.

Rubia explica que como está

sendo abordado o tema coope

ração e tomou conhecimento sobre
o trabalho realizado pela casa de

acolhimento, resolveu levar os

alunos aonde eles pudessem
conhecer na prática o significado
daquela palavra.

Desde segunda-feira,' os

estudantes também estão

realizando uma campanha de

arrecadação demateriais de limpeza
e higiene pessoal na sua escola.
Divididos em grupos, eles estão

passando nas salas de aulade primeira
à oitava série explicando o projeto
e convidando os colegas a

contribuir com a arrecadação, que
será destinada ao albergue. A
entrega deve acontecer na próxima
sexta ou segunda-feira.

Além da visita, atividades como
teatro, entrevistas e palestras foram
realizadas durante o projeto, que
iniciou no mês de maio.

Hoje a tarde, outros 23 alunos
da terceira série do período
vespertino também vão conhecer

Professora Rubia leva alunos a conhecer funcionamento do albergue a casa de acolhimento.

Conselho de Desenvolvimento

Rural se reúne em Schroeder
SCHROEDER - O Conselho I F A ir O S 1Municipal de Desenvolvimento

Rural de Schroeder esteve reunido
com representantes da Prefeitura
de Schroeder e de instituições
ligadas à agricultura doMunicípio
na última sexta-feira.

No encontro, Arnaldo Kersten
foi empossado presidente em

exercício do Conselho e terá o

compromisso de encaminhar o

processo de eleição da nova

diretoria, de acordo com o

regimento. A eleição será realizada
amanhã, às 18 horas, noCentro de

Múltiplo Uso. O Conselho

Municipal de Desenvolvimento
Rural foi instalado em 1993 e é

formado com representantes da

comunidade, poder público
municipal, sindicatos rurais e da
Câmara de Vereadores.

Após posse da nova diretoria, o
conselho terá que ser readequado
para atender as normas do programa
Microbacias 2, em fase de implan
tação no município.

Além de definir as ações na área
de agricultura, o conselho será o

órgão fiscalizador do Microbacias 2,
sendo responsável pela aprovação e

supervisionação dos recursos em

ações que serão definidas pela
ADM (Associação de Desen-

INFORME PUBLICITÁRIO

Unimed firma novos convênios
pagamento que se adequam a

necessidade dos conveniados: sem
participação, onde o cliente paga uma
mensalidade, e planos com Co
participação, onde a mensalidade é
reduzida de acordo como percentual
escolhido pelo cliente, que pode ser
de 20% ou50% sobre as consultas e os
exames realizados, tendo como teto
máximo, o valor de R$ 50,00 por
procedimento.

O objetivo ao firmar
estes convênios é de a Entidade
filiada oferecer mais um benefício
aos seus associados e para a

Unimed, aumentar o número de
associados, onde, quem
realmente sai ganhando é a

comunidade, pois a Unimed pode
gerar mais serviços para os

hospitais da região, consecu
tivamente aumentando o repasse
de verbas para estes, que poderão
oferecer mais à comunidade. E o

trabalho Social.

A Unimed de ]araguá do
Sul fechou convênio de saúde com
as Associações Comerciais e

Industriais deCorupa,Massaranduba
e Schroeder e com aCDL (Câmara
deDirigentes Lojistas) de]araguá do
Sul. São oferecidos dois planos
diferentes, ambos regulamentados
pela ANS (Agência Nacional de
Saúde) com amesma cobertura,mas
com abrangências diferenciadas,
nacional ou estaduaL

, As vantagens para os associados
destas entidades é uma tabela de
preços diferenciada, emmédia com
30% de desconto, carência

diferenciada, além do sistema de
bonificação, quantomais associados
aderirem ao plano de saúdemaior a

bonificação cumulativa oferecida.A
cada 150 inscrições o bônus chega a
5%, com300 inscritos são 8%, apartir
de 500 associados, 11%, e acima
de 1000adesões atinge 16%.

A Unimed oferece formas de

• Os agricultores de

Schroeder, que fazem parte
do Gam (Grupo de

Animação do Microbacias)
concluíram esta semana o

treinamento para
implantação do
Microbacias 2.

• Nos dias nove e 11, os

agricultores indicados para

acompanhar a implantação
do programa iniciaram um

curso de capacitação,
organizado pela Comissão
Coordenadora de

Instalação do Microbacias 2.

volvimento deMicrobacias).
Viabilizado nos municípios de

Santa Catarina por meio de um

convênio firmado entre o governo
do Estado e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento'em 2002, o
Projeto de RecuperaçãoAmbiental
e de Apoio ao Pequeno Produtor

Rural, também conhecido como

Micro-bacias 2, visamanter o homem
no campo através da recuperação e

conservação dos recursos naturais e
do aumento da renda e damelhoria

, das condições de moradia e vida dos

agricultores.
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MPBaoPôr-do-SolapresentaAdrianaCampregher
Adriana Maria Campregher é a atração de junho do Projeto MPB ao

Pôr-da-Sol, que acontece hoje a partir das 18h30, no interior do Museu
Histórico Emílio da Silva, na Praça Ângelo Piazera. A cantora jaraguaense
apresentará sucessos, como "Naquela estação" e "Devolva-me; de sua

xará gaúcha Adriana Calcanhoto, além de composições próprias que
integrarão seu primeiro CD a ser lançado em 200S.lniciado em março
de 2003, o MPB ao Pôr-da-Sol é uma promoção da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, com o apoio da empresa Piazera - Som e linagem.
De acordo com o superintendente de Cultura, Sidnei Marcelo Lopes, o
projeto tem como objetivo"divulgar a vida e a discografia dos grandes
artistas da música popular brasileira e proporcionar aos músicos da
cidade e da região oportunidade de se apresentarem à comunidade, a
quem, ao mesmo tempo, são oferecidos arte, cultura e lazer':

....AQUISIÇÂO
Hospital recebe verbas
o Hospital e Maternidade Jaraguá recebeu este mês a segunda
parcela que totaliza RS 105 mil repassados pelo Ministério da
Saúde, através do Ministro Humberto Costa, através de uma

emenda do Deputado Federal, Paulo Bauer. O dinheiro está
sendo aplicado na compra de materiais hospitalares e

medicamentos. O Diretor Administrativo do HMJ, Hilário
Dalmann, explica que a verba federal serviu para aliviar o déficit
financeiro mensal proveniente do convênio com o Sistema Único
de Saúde (SUS). "Assim como na chegada da primeira parcela
em abril, abriremos esta semana mais uma licitação para compra
dos materiais e dos medicamentos'; afirmou. O hospital aguarda
a liberação de mais recursos reservados em mais três emendas
de outros parlamentares que foram indicadas no governo de
Fernando Henrique Cardoso.

... SHOW

Sábado tem Retreta Junina
A Fundação Cultural promove a Retreta Junina, que acontece

das 9h às 12h de sábado em frente ao Museu Histórico Emílio da
Silva, na Praça Ângelo Piazera. Tendo como atração principal o
shaw da dupla Sandra Luís e Clóvis, o evento também contará
com várias opções de brincadeiras para as crianças - cama

elástica, piscina de bolinhas e pintura com guache =, além de
comes e bebes comercializados pela Associação Húngara de

Jaraguá do Sul.

"'ARTE

Obras em resíduos de cupins atédomingo
Quem ainda não visitou a exposição "Valor Arquitetônico dos
Séculos XVIII e XIX Retratados em Cupim!'; que está montada no

Museu Histórico Emílio da Silva há duas semanas, tem até este

domingo para apreciar as réplicas de prédios históricos das cidades
de Laguna e de São Francisco do Sul, do artista plástico joinvilense
Mir Sestrem. Utilizando técnica exclusiva que batizou de

"aglutinado celular de madeira estratificada'; Sestrem elaborou
.suas obras utilizando excremento de cupim e cola, sem qualquer
interferência de agentes químicos. A exposição está aberta ao

público de terça a sexta-feira das 8h30 às 11 h30 e das 13h30 às

16h30, sendo que hoje poderá ser apreciada no horário das 19h30
às 21 h30. A mostra ainda pode ser visitada das 9h às 12h de
sábado e das lSh às 18h de domingo .

... SOLENIDADE

Rotaryempossadiretoria
O Rotary Club de Guaramirim promove a solenidade de posse da

gestão 2004/2005 da nova diretoria que acontece dia 10 de julho
às 20 horas nas dependências do Restaurante Represa.

Falecimentos
Faleceu às 1:00 de ontem o senhor Adair Alves dos Santos, com

idade de 55 anos.O sepuli:amento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi.

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL
·EDITALDECONVOCAÇÃO

O Presidente do Diretório Municipal de Guaramirim - SC, na
forma do Artigo 22, do Estatuto do PFL, convoca os membros do
Diretório, os Delegados, seus suplentes, os vereadores, que tiverem
domicilio nestemunicípio para Convenção Municipal que escolherá
os candidatos a cargos eletivos a realizar-se no dia 29 de junho de
2004, no Salão da Comunidade Evangélica Luterana de Guaramirim,
sito a Rua 28 de Agosto, 1887, às 19h30, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Proposta de Coligação para as eleições de 03 de outubro próximo
b) Escolha dos candidatos do partido;
c) Outros assuntos de interesse partidário
Guaramirim, 16 de junho de 2004

LUIZ CARLOS PEREIRA
PRESIDENTEDO PFL EM EXERCÍCIO

EDUCAÇÃO

Senai comemora 29 anos com

diversos cursos oferecidos
PORCELlCE GIRARDI

...A meta é ser em

2005 uma instituição
de excelência em

educação profissional

sempre atento as' grandes
tendências de mercado e

concorrência, buscando novos

desafios e aproveitando-se das
oportunidades e ameaças que se

apresentam para a busca da
excelência", destaca Elvira Volpato
Zanandrea diretora adjunta do
Senai de J araguá do Sul. A

instituição procura estar sempre
atenta às necessidade do mercado.
A inspetora de qua-lidade Rosimeri
Alflen Ferreira, faz o curso de

<'
vestuário há 18 me-ses. Segunda
ela a escolha pelo Senai se deu por
indicação de amigas e pela oferta
de aprimora-menta na área em que
trabalha. "Fazer este curso me

permitirá um certificado em nível
técnico e assim possibilitará um

ALEXANDRE BOGa .. 1

crescimen-to ofissional e de

conhecimen-to", destaca. Para
2005 o Senai fará uma atualização
dos seus cursa. . "Pretendemos para
este segundo semestre e início de
2005 fazer uma atualização da

grade curricular para o nívelmédio.
Iremos rever os conteú-dos junto
com as indústrias para ver as

necessidade e as propos-tas para
cada setor", explica Elvira
acrescentando que uma exposição
de fotos commomentos marcantes

e uma breve retros-pectiva será

mostrada ao público amanhã, a

partir das 7h30, na cantina da

instituição. "Assim podemos rever
fatos e muitos podem conhecer um

pouco mais sobre a instituição",
finaliza.

}ARAGUÁ DO SUL - A unidade
do Senai de Jaraguá do Sul chega
aos seus 29 anos oferecendo
produtos e serviços para diversos
ramos profissionais. Implantado em
24 de junho de 1975, o Senai
'atendia as necessidades urgentes
de qualificação e formação de
mão-de-obra, bastante crescente

na época. Atualmente conta com
6.023 metros quadrados de área
construída em um terreno com sete

milmetros. Oferece ainda 25 salas
de aula, 19 laboratórios, salas de
apoio e biblioteca que possibilitam
a pesquisa para o desenvolvimento Alunos colocam em prática os conteúdos aprendidos em sala de aula
dos trabalhos. "O Senai está

Iniciados dos preparativos
para a 16a Schützenfest

}ARAGUÁ DO SUL - A CCO

(Comissão Central Organizadora)
da 16ª Schützenfest vem se

reunindo desde o dia 9 de março,
preparando a programação desta

edição, Já foram definidas as

bandas que estarão animando os

15 dias de festa. Ao todo, foram
contratadas 38 bandas típicas,
todas nacionais. Nesta edição, não
haverá apresentação de banda
internacional. Em compensação,
bandas tradicionais de grande
prestígio perante ao público como
Montanari, Bavária, Estrela de
Ouro e Vox 3 estarão se apresen
tando com maior freqüência nos,
pavilhões. A Noite Jovem,
promovida em 2003, volta a ser

realizada neste ano, na noite de
15 de outubro. Estarão subindo ao

, palco do pavilhão "B" neste dia as

bandas Tia Véia, de Curitiba, e

Dbl0, de Jaraguá do Sul.
Comerciantes interessados em

adquirir boxes para a 16ª
Schützenfest devem apresentar
suas propostas até o dia 15 de julho.
Elas devem ser entregues na sede
da Associação de Tiro, no Parque

. de Eventos, com Salete, ou pelo fax

275-1300 aos cuidados de Daniela,
ou e-mail schutzenfest
@jaraguadosul.com.br. Integram a

CCO daXVI Schützenfest: Wilson
Bruch (Presidente e Coordenador
de Eventos Externos), Sidnei
Marcelo Lopes (Vice-Presidente),
Daniela Angela Lenzi (Secre
tária), Denise Sueli Henn (Re
presentante da Secretaria de Pro
dução), Sidney Carlos Buchmann
(Representante do Conselho
Fiscal da ACSTVI), Fernando
Blosfeld (Obras e Serviços Gerais),
Ivan Pilon Torres (Finanças),
Walter Goetzke (Competições
Paralelas), Dieter Grützmacher
(Alimen-tação), Gilmar
Hamburg (Mú-sica), Humberto
José Travi (Lim-peza e Saúde),
Rúbia Friedemann Torres
(Eventos Culturais), Ten. CeI. PM
Ricardo Alcebíades Broering
(Segurança), Nanci Solange
Zimmermann (Saúde e Vigilância
Sanitária), Osvaldo Aguiar de
Almeida (Tiro), José Humberto
de Souza (Decoração,
Divulgação e Camarotes), Jadir
MuraraMachado Lopes (Bebidas)
e Celso Hille (Portarias).

Ensino médio articulado com educação profissional e educação
profissional. Atua também nos níveis básico, médio e tecnológico
(ou superior). No Básico, qualificação e treinamento e aprendizagem
industrial. No nível médio as ofertas são para técnico em vestuário,
em eletrônica, estilismo em confecção industrial, em eletromecânica,
informática, mecânica e técnico com habilitação em eletrotécnica.
No nível tecnológico, é oferecido curso superior de tecnologia em

processos de produção mecânica, em tecnologia da produção do
vestuário, em automação industrial, de tecnologia em

eletroeletrônica (os dois últimos em parceria com a Unerj) e serviços
técnicos e tecnológicos (assessoria e consultoria técnica). Desde

,

1998 oferece cursos técnicos próprios em eletromecânica, eletrônica,
estilismo em confecção industrial e vestuário. A parceria com a

Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) permitiu lançar cursos
superiores de tecnologia em eletroeletrônica e tecnologia em

automação industrial.

}ARAGUÁ 00 SUL - Sessões de
cinema com produções brasileiras
darão seqüência amanhã à

programação daQuintaCultural, em
[araguá do Sul. Ã iniciativa, da
Sociedade Cultura Artística, em
parceria com a AssociaçãoCultural
CinematecaCatarinense - ABD!SC,
tem como objetivo oferecer: ao

público a oportunidade de a

companhaj obras produzidas re

gionalmente.A programação acon
tece às 20h30 no PequenoTeatro do
Centro Cultural, com a exibição de
quatro filmes: "Manhã", de Zeca
Pires eNorberto Depizzolatri; "Ilha",
de Zeca Pires; "O Santo Mágico",
de Ronaldo dos Anjos; e "Ritinha",
de Antônio Celso dos Santos.

Antes da sessão, às 18 horas jâ
começam as atividades no Art Bar,
que funciona no Centro Cultural.

A Quinta Cultural é uma

iniciativa daSCAR para oferecer ao

público, durante o dia da semana,

atividades de lazer e entretenimento
relacionadas à arte.

A realização das sessões de
cinema é uma forma de estimular o
público para o gosto pelas produções
regionais, que também contam com

Produções brasileiras serão

apresentadas amanhã na Scar

FATOS
• Os ingressos para a

apresentação dos filmes
da cinemateca podem ser

adquiridos na secretaria
da SCAR no valor de R$
6,00. Idosos e estudantes

pagam R$ 3,00.

• As apresentações
acontecem às 20h30 no

pequeno teatro da Scar.
Outras informações podem
ser obtidas, através do fone

(47) 370-6488/275-2477.

o apoio da Associação Cultural
CinematecaCatarinense, criada em
1986. Ela reúne realizadores,
pesquisadores e pessoas ligadas à

atividade audio-visual e representa
a Associação Brasileira de
Documentaristas emSantaCatarina.

Os quatro curtas que serão

exibidos na SCAR durante a

Quinta Cultural tem aspectos
catarinenses. Eles podem ser

observados nas cidades onde foram
filmados, ou no talento dos
diretores e interpretação de atores
catarinenses.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESPORTIVAS
�VÔLEI
Definidos os finalistas no masculino
As equipes Condor/FMD e ADV/Marisol disputam a final

masculiha do Campeonato Aberto de Vôlei, enquanto que IE

Jangada x The Mocas and the Shepas jogam pelo terceiro lugar,
em partidas previstas para o dia 3 de julho, no ginásio de esportes
Arthur Muller. Na mesma data e local também acontecerá a

decisão do naipe feminino, que terá seus finalistas definidos

somente no próximo dia2. Promovida pela Fundação Municipal
de Esportes, a competição recebeu a inscrição de 17 equipes,
com dez times brigando pelo título feminino e sete no naipe
masculino, envolvendo um total de 220 atletas.

�NATAÇÃO
Academia traz bons resultados
A Academia Impulso participou este final de semana da 2a etapa
do Circuito Pró-Swim, realizado em Joinville no Complexo
Esportivo Bom Jesus (bairro SaguaçúJ, de onde trouxe três

medalhas de ouro: Mariana Mosimann (13/14 anos) - 100m

costas; Daniel Ricardo Behnke (18/24) � SOm Borboleta e Daniel

Ricardo Behnke (18/24) - SOm Costas. A próxima etapa do Circuito
Pró-Swim será realizada em agosto na cidade de São Bento do

Sul. A Academia Impulso anuncia para o dia 10/07 (15 horas)
seu 2° Festival de Revezamento Medley. O evento consiste na

formação de equipes de quatro nadadores cada, podendo as

mesmas serem masculinas, femininas e mistas. O 1° Festival de

Revezamento Medley, realizado em Julho de 2003 foi um

sucesso e contou com a participação de 90 nadadores (infantil e
adulto).

IiJ>:FUTEBOL suíço
Definidos os classificados para torneio
o Campeonato Municipal de Futebol Suíço, Taça Romeu

Butschardt, de Guaramirim já tem definidos oito times

classificados para a quarta fase da competição. A última rodada

aconteceu no último fim-de-semana, com quatro jogos. No Bar

do Zico, o Bela Vista venceu o Misto por 6 x O e o Couve-Flor

empatou com a Caixa d'Água em 1 x 1. Já no Esporte Clube

Serenata o Real Player venceu o Beko's/Restaurante Represa
por 2 x 1 e a Agropecuária Friedmann perdeu de 2 x 6 para o

Cruzeiro. As chaves para a próxima fase estão assim formadas:

Grupo S - Real Player, União, Os Jagunços e Couve-Flor; Grupo T
,

- Cruzeiro, Beira Rio - Bar do Zico e Bela Vista.

HMPRESA

Rivaldo vira craque nos negócios
A CSR, empresa de Rivaldo e do empresário Carlos Arini, colocou
o atacante Vagner Carioca e o zagueiro Toninho no Criciúma.

Os jogadores, que foram campeões da Série A3 do Campeonato
Paulista, pelo Guaratinguetá no domingo passado - vitória por
2 a 1 sobre o Primavera - vão se apresentar ao novo clube

ainda esta semana. Vágner, de 22 anos, foi o artilheiro do

campeonato e se despediu marcando um e dando o passe

para o outro gol do time na última partida. Toninho tem 22

anos. Pollozi, ex-zagueiro da Ponte Preta, é o técnico do

Guaratinguetá; Eduardo, também ex-zagueiro de Portuguesa e

Palmeiras, é o diretor de Futebol. A transferência para o Criciúma
foi facilitada porque Vagner Benazzi, técnico do time

catarinense, tem Carlos Arini como seu procurador. O interesse

do Criciúma por Vagner Carioca aumentou quando o clube

recebeu sondagens do futebol coreano para a contratação do

atacante Marcos Denner.
Na quinta-feira, Carlos Arini vai até Mogi-Mirim para fechar a

parceira da empresa com o Mogi Mirim, que sempre foi dirigido
pele empresário Wilson de Barros. O contrato que será fechado
prevê que Rivaldo e Arini dirigirão o Mogi Mirim até o final de

2005. A intenção em 2004 é fazer com que o time escape do

rebaixamento. Seis equipes cairão para a Série C e o Mogi Mirim,
com nove pontos ganhos, está na zona de rebaixamento.

Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul

AssembléiaGeral Extraordinária - Edital de Convocação
.Pelo presente edital, ficam convocados rodos os trabalhadores (associados ou não do Sindicato) pertencentes
à categoria profissional representada, inclusive os trabalhadores em concessionárias e distribuidoras de
veículos dos municípios de Jaraguá do Sul, -Corupá, Guaramirim, Schroeder e Massaranduba, para
comparecerem às ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que serão realizadas por cidade nos

principais locais de trabalho, no horário comercial das empresas e também no mesmo dia em locais fixos
conforme segue: em Massaranduba.no dia 28 de junho de 2004 na Associação Comercial, Industrial e
Agrícola sita à rua li de Novembro, 2785, centro; em Corupá, no día 29de lunhode 2004, na Sub-sede do
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da ConstruçãoCivil e do Mobiliário sita à rua Nereu Ramos, l50,
centro; emGuaramirim, no dia 30 de junho de 2004 na sede do Corpo de Bombeiros, à rua 28 de Agosto,2700,
centro; emSchroeder, no dia 01 de lulhQde 2004 noCentro de Múltiplo Uso, sita à rua PauloJahn, 243, centro;
em Jaraguá do Sul, no dia 02 de lulho de 2004, na sede deste Sindicato, sita à rua Frederico Banel, 140, centro.
Todas as Assembléias acima endereçadas ocorrerão no horário das 18(dezoito) horas em primeira convocação
e às 19(dezenove) horas em segunda convocação, com a finalidade de discutirem e deliberarem sobre a

seguinteORDEM DO DIA ,

10CONVENÇÓES COLETIVAS DE TRABALHO, discussão e aprovação das normas das Convenções
Coletivas de Trabalho a serem firmadas com as Entidades Sindicais Patronais, para o período de 2004/2005.
22DISSÍDIOS COLETIVOS: no caso de insucesso nas negociações das Convenções Coletivas de Trabalho,
delegar poderes para a diretoria requerer a instauração de DISSÍDIOS COLETIVOS perante ajustiça do

Trabalho, realizar acordos, em juízo ou fora dele. .

30CONTRIBUiÇÃONEGOCIAL PROFISSIONAL, discussão e deliberação sobre a contribuição negocial
profissional a ser paga ao Sindicato pelos membros da categoria profissional representada, garantido ao

trabalhador não associado o direito de oposição ao desconto da contribuição, mediante manifestação individual
na assembléia.
As deliberações serão adotadas por escrutínio secreto e a assembléia será realizada nos termos do artigo 524,
letra "e" e artigo 612 da CLT

Jaraguá doSuI, 22 de Junho de 2004.
Édio Geovani Gneipel
Presidente em Exercício

ESPORTE/GERAL

DECISÃO

Grameyer vence o municipal
em jogo muito disputado

POR JULlMAR PIVATTO

... Muitos cartões

amarelos foram
distribuídos durante
a partida

SCHROEDER - Num jogomuito
truncado e com um total de 15
cartões amarelos e três vermelhos, a
Grameyervenceuo 1�Campeonato
Municipal de Futebol de Campo de
Schroeder, na tarde de sábado.

Depois de empataremOxO no tempo
normal com aNékiConfecções, as
equipes foram pra prorrogação.
Faltando cincominutos paraacabar
a prorrogação, FábioBraun, daNéki,
cobra a falta e faz um golaço. Dois
minutos depois, o juiz dá pênalti pra
Grameyer, que Fernando cobra e

empata, levando o jogo para os

pênaltis.
Aí surge um novo empate na

série de cinco ch1lles, e começam as

cobranças alte�adas. Na última

cobrança, Emérson da Néki chuta,
e o goleiro Alexaadre defende,
deixando o placar em 6 x 5 e dando
a vitória para aGrameyer.A terceira

colocação ficou comoSportRancho

Grameyer (camisa clara) conquistou o título da competição nos pênaltis

Bom, que venceu oComercial por 2
xl, na partida preliminar.

Para a Coordenadora de

Esportes da CME de Schroeder,
Edite Hang, o campeonato foi
muito positivo, o que se pode
perceber na final. "Muita gente

Atleta jaraguaense conquista
título de no sul do Estado

Ricardo Ramthum conquistou um título e um vice-campeonato

}ARAGUÁ DO SUL - Em Paulo Eduardo Kirchner, de

competição realizada na cidade Itapiranga (SC). "Ganhei desse
de Nova Veneza, sul de Santa mesmo atleta no sábado. A gente

Catarina, o atleta jaraguaense vem travando disputas por títulos
Ricardo Ramthum conseguiu desde que comecei no esporte,
dois ótimos resultados. No último em 2002. Ele me ultrapassou no
sábado, 19, ele disputou a quinta final da prova", comenta o atleta

etapa do Catarinense de Cross jaraguaense.
Country emMountain Bike, onde A próxima competição de

conseguiu o título em sua Ramthumédia04/07,emRiodo
categoria, a sub-23. "Tinha Sul, que é mais uma etapa do

poucos atletas disputando a catarinense. Ele está a procura de

prova, por causa da distância. A patrocínio para a disputa do
chuva atrapalhou bastante e em brasileiro, nos dias 30 e 31 de julho
alguns pontos da pista tive que e 1 º de agosto, na cidade paulista
empurrar a bicicleta, porque não de São Bernardo do Campo. "O
tinha condições de pedalar", Estadual ainda vou competir esse
explica Ramthum. ano, mas se não tiver apoio, no

No domingo ele disputou a próximo ano devo mudar de
Maratona de 69 quilômetros em categoria ou desistir do esporte,
estrada de terra e ficou com o porque os gastos que tenho são

vice-campeonato, perdendo para muitos altos", conclui o atleta.

esteve no estádio e as torcidas
estavam bem divididas. Durante a

competição não tivemos problemas
com comissão disciplinar, pois os

atletas respeitaram bastante essa

questão", diz Edite. No total, foram
40 jogos, totalizando 200 gols o que

dá umamédia de cinco por partida.
A artilharia da competição ficou
com Fernando (Grarneyer) e Bocó
(Comercial), com 12 gols cada. O
goleiro menos vazado foi Rafael

(Sport Rancho Bom), com 15 gols
sofridos.

Kreis Jr. fica em sétimo lúgar
na etapa de Campo Grande

}ARAGUÁ DO SUL - Quem
surpreendeu os adversários foi o
piloto de Jaraguá do Sul Kreis [r,
(BV Financeira/Tigor T. Tigre/
Raumak/Cosmos Turismo/
Similar/Vian Consultoria/Romaço
Rolamentos/Studio FM). Nos
treinos livres, mesmo sem

conhecer o circuito, mas com o

carro acertado pela sua equipe, a
Carreira Racing, chegou a ficar
com o sétimo tempo.

Confiante na prova, Kreis [r,
largou em décimo quinto e

disputou posições importantes.
Evitou envolver-se em alguns
acidentes e garantiu a sétima

colocação, atingindo seu principal
objetivo que seria pontuar nesta

etapa. "Estou muito contente

com o resultado e o mais

importante neste momento é que

consegui pontuar e ficar entre os

dez na classificação geral", disse
Kreis [r, após a corrida. Com esse

resultado, o piloto jaraguaense

está na nona colocação geral do
campeonato, com 16 pontos, um
ótimo desempenho para quem é

estreante na categoria.Apróxima
etapa será dia 25 de Julho em

Vitória.

FATOS

• O Circuito de Campo
Grande (MS), apesar das
poucas chances de

ultrapassagem, trouxe
muita emoção para

pilotos, equipes e

expectadores.

• O paulista Wagner
Cardoso largou na frente e

segurou a prova até o final

garantindo a vitória da

quarta etapa. José Córdova

surpreendeu largando em

último e acabou chegando
na quarta posição.

Polícia Militar recupera
moto furtada em Corupá

CORUPÁ - Na manhã de

segunda-feira, 21/06, por volta das
10 horas da manhã, um cidadão
de Corupá informou ao Copom
(Comando da PolíciaMilitar), que
havia uma motocicleta
abandonada em seu terreno. A
viatura da Polícia Militar esteve
no local e constatou que tratava

se da Moto Honda CG 125,.placa
LYR 5960, de Corupá, que havia

sido furtada namadrugada do dia
20 de junho, na garagem da
residência de um cidadão
residente em Corupá. O veículo
foi levado até a delegacia do

município, onde a Polícia avisou o

proprietário, que foi orientado a

comparecer para providenciar a
liberação da moto. A Polícia
Militar ainda não tem pistas do
ladrão.
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CAMPEONATO

Cinco jogosmovimentaram
oVarzeano na tarde de sábado

POR JULlMAR PIVATTO

� Apenas o Caxias já
assegurou a vaga
para a próxima fase
do campeonato

}ARAGUÁ 00 SUL � Seis jogos
marcaram a segunda rodada da

segunda fase do Campeonato
Varzeano em Jaraguá do Sul. A

equipe doCaxias, que está na chave
G é a única que já garantiu sua vaga
na próxima fase, ao vencer a Lu

Modas!Bazar do Rau por 4 x 2. No
outro jogo do grupo, a Metalúrgica
TS venceuo Atlético por 2 x 1. As
duas equipes estão com três pontos, e
decidem a segunda vaga da chave
nopróximo sábado.

As outras chaves ainda estão

indefinidas. O grupo H tem a

liderançadaKiferro (quatro pontos),
que empatou em 1 x 1 com o Gesso

Jaraguá, que também tem quatro
pontos. No outro jogo da rodada,
Supermercado [únior/PostoVicenzi
(três pontos) venceu aGalvanização
Batisti (que ainda não pontuou) por
4x2.

E pelo grupo I, Depecil e Água
Verde/Consistem estão com quatro,
pontos e empataram em 2 x 2 no

ALEXANDRE BOGO

Kiferro e Ge!!so Jaraguá empataram em 1 x 1 no campo do João Pessoa

sábado. Já aVila Lalau tem três pontos,
após a vitória de 1 x O sobre o

Independente, que ainda não

pontuou nessa fase.
Com 205 gols assinalados em 56

partidas, a competição apresenta
umamédia de 3,6 tentos por jogo e

tem os jogadores Jair Serafim
Antunes (Depecil), Alexsandro

'

Norberto Abreu (Caxias) eNilson

Marcelino (Metalúrgica TS)
dividindo a liderança da artilharia
oito gols.

, O Campeonato Varzeano é

promovidopela FundaçãoMunicipal
de Esportes, como patrocínio da rede
de postos Mime pelo terceiro ano

consecutivo, e este ano distribui um
total de R$ 2 mil de premiação em
dinheiro, cabendoR$ 800,00 ao time

campeão, R$ (f.J),00 ao vice, R$ 400,00
e 200,00 ao terceiro e quarto lugares,
respectivamente.Os organizadores do
evento também{:?ferecem troféus e

medalhas aos tid ;s classificados até
a terceira posição e medalhas ao

quarto colocado. Haverá troféus
ainda para o artilheiro, o atleta

destaque, à equipe disciplina e à
defesamenos vazada.

Ajab promove terceira edição de Trioball de basquete
}ARAGUÁ 00 SUL � Acontece,

neste fim-de-semana, a terceira

edição do Unimed!Trioball de
, Basquete, no Colégio Marista São
Luís. O evento conta com a

participação de 151 trios, que

disputam as competições no sábado e
no domingo, envolvendo atletas de
10 a, 14 anos, divididos em cinco

categorias.
O Trioball é uma competição

específica, idealizada peloprofessorde
basqueteAirtonSchiochet, daAjab
(Associação Jaraguaense de

Basquetebol). Ela usa somentemeia
quadra, onde a partida dura sete

minutos corridosou 12 pontos, o que
acontecer primeiro. Segundo o

professor Schiochet, a competição
vem ganhandomais adeptos a cada
ano, o quemostrao sucesso da idéia.

"Começamos com 74 trios, no ano
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� ESCOLARES

Jogos de Inverno envolve
escolas de JS
Os JEI (Jogos Escolares de Inverno) contam este

ano com a participação de 19 Unidades Escolares
de Jaraguá do Sul. A competição, promovida pela
FME, destina-se a alunos/atletas a partir dos 15

anos de idade. O evento reunirá no período de
02 a 11 de julho um total de 689 atletas, que
disputarão as modalidades de Basquetebol,
Futsal, Handebol, Voleibol, Tênis de Mesa e

Xadrez. As modalidades envolvidas na

competição são as seguintes: Basquetebol (Artur
Müller), Futsal (Sesi, Arsepum e Arthur Muller),
Handebol (Artur Müller), Voleibol (Colégio
Evangélico Jaraguá, Divina Providência, Sesi e
Artur Müller),Tênis de Mesa (Juventus) e Xadrez
(Arsepum).

� CONQUISTA

Basquete garante vaga na fase
estadual da Olesc
A equipe jaraguaense de basquete
masculino carimbou passaporte para a fase
estadual da Olimpíada Estudantil

Catarinense/2004 ao passar com facilidade

por seus três adversários da etapa
classificatória da Região III, disputada no

último final de semana (19 e 20/06), em Rio
do Sul. De acordo com o treinador Milton
Mateus, os escores elásticos de 100 x 17

sobre Mafra, 65 x 23 em cima de Rio

Negrinho e 69 x 21 nos anfitriões "não

expressam o que encontraremos na fase
final, em Joaçaba, mas estamos confiantes
em bons resultados': A outra vaga desta
modalidade ficou com Rio do Sul.

passado tivemos 123 e nesta edição
estamos com 151. Essa competição é'
paradaroportunidade às crianças que
estão começando agorano basquete,
por isso atletas federados não podem
participar", explica.

A grande maioria das crianças
participantes fazparte dos 18 pólos do
basquete, que aAjab, com apoio da
Weg, tem no Município. "Esse
trabalho social é para tirarmos a idéia
de que o basquete, no Brasil, é um
esporte de elite", diz. No sábado, dia
26, o patrocinador do evento, a

Unimed, estará recolhendo agasalhos
e alimentosno localdas competições.
Quem levar algo para a campanha,
ganha cupons para concorrer a vários
brindes. A competição terá apoio do
Colégio Marista São Luís e da

FundaçãoMunicipal de Esportes de
Jaraguá do Sul.

ALEXANDRE BaGO

Atletas já começaram
treinamentos para competição
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• Um dos objetivos da

competição é integrar a
comunidade com o meio

esportivo e difundir o basquete
na cidade de Jaragúá do Sul.

• As inscrições encerraram na

última semana e cada trio

pagou o valor de R$ 3,00.
Prêmio aos três primeiros
colocados.
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Adesc, de Schroeder, mantém
1000/0 de invencibilidade

SCHROEDER � Três vitórias em
três jogos. Neste fim-de-semana, a
equipe Adesc/Angerô/Grameyer/
Mime de Schroeder jogou em casa

o returno da segunda fase do
Estadual Infanto-Juvenil. Essas três
vitórias vieram a somar às outras

nove que o time já tinha na

competição, sendo a única com

100% de aproveitamento.
Na sexta à noite, a equipe

venceu o Caça e Tiro de Lages
pelo placar de 10 x 1. Já nosábado,
venceu de manhã a Metisa de
Timbó por 7 x 3 e à tarde ganhou

,

da Anjo Futsal de Criciúma por 5
x 2. Com esses resultados, a equipe
soma agora 36 pontos na

classificação geral, liderando o

estadual seguido da Planor (31) e
, daMBB/Santíssima e Rio do Sul

(28 cada).
A terceira fase começa nos dias

9 e 10 de julho, e a equipe da
-Adesc tem três adversários
conhecidos nessa etapa da
competição. Além do time de
Schroeder, estão no grupoO, o JEC!
Machado de Assis, aMetisa/Timbó
e a Anjo Futsal/Criciúma, esta

última que será sede do turno da
terceira etapa. Mesmo
conhecendo os adversários, o

técnico Glauco Behrens diz que
as dificuldades aumentam. "Assim
corno a gente sabe a forma deles
jogarem, eles também conhecem
a nossa, e isso pode complicar",
explica o treinador. A equipe se

prepara agora pra representar a

cidade de Schroeder, na Olesc, no
próximo fim-de-semana.

Metisa

(Verde e

Laranja) é
mais uma vez

adversário da
Adesc na

terceira fase
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133 atletas inscritos no Circuito
Interescolar de Natação

}ARAGUÁ 00 SUL � A 2ª Etapa
do 5º Circuito Interescolar de

Natação � 79. Troféu Ernani Volpi
Coitinho contou com a inscrição de
12 Unidades Escolares de nosso

Município. A cornpetrçao
promovida pela FME destina-se a

alunos/atletas até os 14 anos de
idade. O Congresso Técnico desta
etapa acontecerá no dia 25 de

junho às 10 horas no Auditório da
EscolaWizard Idiomas. O evento

reunirá na tarde do dia 29 de junho,
133 alunos atletas inscritos nas

provas que serão realizadas a partir
das 14h30 horas na Piscina do
Acarái, no bairroJaraguá Esquerdo.
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