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DeniseThum diz que
tabagismo podeser controlado
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OLESC

Técnico da Adesc fala sobre

osjogos da equipe na Olesc
., PAGINA 7

HOMOLOGAÇÃO

Os nomes de Vicente Caropreso e Valdir Bordin foram oficializados na chapa majoritária
ALEXANDRE BaGO

PSDB, PFL e PP firmam política
de aliança durante convenção
3 -

SDB, PFL e. PP realizaram uma reunião-almoço para a imprensa siglas, na Sociedade Vieirense. O encontro oficializou e homologou
ontem. Na oportunidade, os partidos apresentaram os nomes dos os nomes dos candidatos e as' coligações. Caropreso destaca que
candidatos à chapa majoritária, confirmando a indicação do ex- existe a possibilidade de o PV (Partido Verde) vir a aglutinar a

deputado Vicente Caropreso como candidato a prefeito e Valdir esta composição. Ele está confiante nas eleições deste ano, apesar
Bordin, como vice. À noite foi realizada a convenção das três de reconhecer o potencial dos concorrentes. PAGINA 3

,T.RABA�HO·,

HorticUltores>começam a se

organizàr em Massaranduba
l

Produ,tores de Hortaliças de Massaranduba visi
ta.ra.m na segundá-feira a proptiedade agrícola de
Nereu Paker, na Iocalldade de Fundo Sueco, onde
provavelmente estarão concentradas as atividades da
futura associação'de produtores de hortaliças orgânicas
do Município, que começa a ser organizada com apoio
do departamento de Agricultura e Meio Ambiente.

Objetivo é atender demanda da região. PAGINA 5

Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

NATAÇÃO

Cleide fala sobre o Circuito

lnterescolar de Natação
• PAGII�A 7

PALESTRA

Diretoria da Lunender aposta
em negociações com a .China

• PAGINA 4

MÚSICA

FestivalAlternativo espera
público de oito milpessoas
Conheça hoje as bandas Adversar, Hiperion, Kanaã e

Lethal, que perticiparão do Festival no sábado .

• PAGINA 6

NEGÓCIOS

Empresários vão participar de
Encontro de Comércio Exterior

ALEXANDRE BaGO

Márcio Teixeira
fala sobre'

Encomex, que
acontecerá em

agosto
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OPINIAO

Competência
Os empresários de.

J araguá do Sul estão atra

vessando uma ótima fase.
Pelo menos é isso que se

percebe quando se depara
com a excelente organização
demonstrada pelas asso

ciações de classe da região.
Semana que vem, a

Associação Comercial,

aproximadamente 900
associados. Vale destacar que
a atuação dessas associações
tem servido de exemplo ao

resto do Estado e até do País,
pois, através delas, não

apenas a classe empresarial
tem se beneficiado, mas

também o conjunto todo da

população da região. Além de

.... A Associação Comercial e lndustrial de

Jaraguá do Sul já está na maturidade,
cada vez mais atuante e trazendo
novidades.

Indus-trial e Agrícola de
Guaramirim completa 26 de
anos de trabalho em favor do

empresariado que repre
senta. A Associação Co
merciar e Industrial de

Jaraguá do Sul já está na

maturidade, cada vez mais

atuante e trazendo novidades
à classe empresarial,
contando atualmente com

angariar benefícios para seus

representados, as associações
tem apresentado preocupação.
social, participando de todas
as discussões, cobranças e

reivindicações junto a classe
,

política com o intuito de

garantir a concretização de

promessas políticas e das
necessidades prioritárias da

,região. Essa semana, a

FRASES

Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de,
Guaramirim convidou um

empresário do município para
falar sobre sua experiência
profissional, com destaque
para a capacidade expor
tadora da região, que ainda
não acordou para as inúmeras

possibilidades de exportação,
especialmente para países
como a China � Japão,
verdadeiras potências
econômicas que, ao que

parece, têm especial
interesse pelos produtos e

preços brasileiros. Sem

dúvida, o crescimento

econômico da região e as

boas condiçôes de vida do
trabalhador local são

resultantes do trabalho e da

dedicação de sua classe

empresarial, que hoje se

caracteriza como um das mais

promissoras e produtoras do
Brasil, com uma mão-de-obra

qualificada e preparada para
enfrentar os novos desafios.

"A China é a sexta economia do mundo e está quebrando
recordes deexportação e importação o"

,

.Antidio Aleixo Lunelli, diretor presidente da Lunender.
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NOTAS
....Profissiona I ização
As inscrições para os sete cursos

técnicos que o Senai/SC de

Jaraguá do Sul oferecerá no

segundo semestre de 2004 estão

abertas até o dia de julho. No total
estão abertas 354 vagas. Haverá

prova de seleção no dia 6 de

julho. As matrículas serão
realizadas entre os dias 12 e 13

de julho. De acordo com o diretor

regional do Senai de Santa

Catarina, Sérgio Roberto Arruda,
há uma grande demanda no

mercado de trabalho por
profissionais de nível técnico. Nos
últimos anos, de acordo com o

diretor regional" o Senai tem

registrado índices de empre
gabilidade de alunos de seus

cursos técnicos a 85%

O Senai de Santa Catarimna

completa esta noa 50 anos de
existênciam sempre com uma

oferta irrecusável de cursos r

atividades que visam oferecer mão
de obra qualificada ao empresário
catarinese .. Informações com

plementares podem ser obtidas
no site www.sc.senai.br ou pelo
372-9500.

.... Errata
Ao contrário do que foi divulgado
na edição de ontem, página 3,
matéria prin(cipal da página, a foto
não é do deputado estadual do PT,
Dionei \oJalter da Silva e da'
psicólogaCecília Konell,
candidatos a prefeito e vice nas

eleições deste ano mas' sim dos

presidentes do PT e do PMDB,
Leone Silva e Fedra Luciana Konell,
respectivamente.

Mundo I Pessoas & Fatos
.... ARGENTINA

Declaraçõesdesubsecretário
ameriCano irritam argentinos
A Argentina e os Estados Unidos vivem uma nova

tensão diplomática provocada por declarações
do subsecretário de Assuntos Latino-Americanos,
Roger Noriega, que afirmou que a administração

,

Bush estava preocupada com recentes atos de
violência dos piqueteiros (desempregados)
argentinos e a falta de uma ação mais dura por
parte do governo do presidente Néstor Kirchner.
O chefe de Gabinete da Presidência, Alberto
Fernández,considerou que é"quase atrevido que
alguém dos Estados Unidos nos diga algo assim, e
não é a primeira vez que o faz... Noriega tem

certo prazer em dizer-nos o que temos que fazer':
O chanceler Rafael Bielsa que se encontra na China
com o presidente Kirchner, foi ainda mais duro.

- Em entrevista à uma rádio portenha, Bielsa
disse que "este senhor Roger Noriega, de quem
o governo argentino está farto, tem uma situação
de violência no Iraque com a qual se preocupar.
Então, os piqueteiros deveriam ser uma

preocupação menor para o subsecretário'lrrltado,
Bielsa disse ainda que chama a atenção "a

irrupção deste cavalheiro, que não é a primeira
vez, sempre o faz em cenários informais, porque
a outra vez o havia feito na Cúpula das Américas
e agora o faz em um clube de imprensa': Para o

chanceler,as declarações de Noriega foram feitas
de má-fé e era esperado um pedido de

desculpas dos EUA. Porém, o embaixador
americano na Argentina, Uno Gutierrez, afirmou
que o governo dos "Estados Unidos não pede
desculpas por declarações que aparecem
atribuídas a um alto funcionário':

.... SERRA LEOA

24morrem em queda
de helicóptero da ONU
Um helicóptero da ONU caiuontem em Serra

Leoa, matando seus 24 ocupantes, informou
uma porta-voz da organização, Sharon
McPherson. As vítimas. entre elas vá rios

soldados de paz da ONU, viajavam em um

helicóptero Mi-8 de fabricação russa, que
,

havia sido alugado pela organização. Não foi,
informada a causa do acidente. A agência
russa ltar-Tass, mencionando fontes da

Aeronáutica, disse que os restos do avião

pegaram fogo após a queda. A ONU tem

11.800 capacetes azuis - de 21 países - em

Serra Leoa, que supervisionam o acordo de

paz assinado em 2002 após a guerra civil que
durou 11 anos.

.... CANADÁ

Canadá terá governo liberal
com minoria no Parlamento
o Partido Liberal perdeu o controle do
Parlamento canadense, que monopolizou por
11 anos, mas terá a liderança do primeiro
governo de minoria no Canadá em 25 anos.
Perto do fim da apuração dos resultados

eleitorais, os liberais conseguiram 135
cadeiras, menos que as 155 necessárias para
controlar a Câmara dos Comuns e mais que as

99 esperadas pelos conservadores. Os liberais
tiveram três vitórias seguidas no parlamento
sob o mandato de Jean Chretien, desde 1993.

Mas, durante a última campanha, ficou
evidente.a insatisfação dos canadenses com

o envolvimento do partido em um escândalo
financeiro.
Mesmo sob pressão do reunificado Partido

Conservador, os liberais do primeiro-ministro
Paul Martin mantiveram a maioria no reduto
eleitoral de Ontario, a província mais povoada
e que determinou o resultado das eleições. A
maior parte dos governos de minoria no.

Canadá foi instável e de vida curta. Os liberais

poderão tentar a maioria com uma espécie
de coalizão informal com o Novo Partido

Democrático, de esquerda, que defende o

aumento de impostos para as camadas sociais
mais altas. Os novos democratas conquistaram
19 vagas no Parlamento. Os separatistas 'de
Quebec foram beneficiados pela derrota dos
liberais e conseguiram 54 das 75 vagas
reservadas para a região. Antes das eleições
para o parlamento canadense, os separatistas
contavam com 33 cadeiras,

.... BRASIL

Juarez Soares é escolhido
vice de Paulinho
o jornalista esportivo Juarez Soares foi
confirmado segunda-feira candidato a vice

prefeito de São Paulo na -chapa .encabeçada
por Paulo Pereira da Silva, o Paulinho (PbT).
Filiado ao PDT desde junho do ano passado,
Juarez Soares foi convidado para disputar o
cargo de vice-prefeito pelo próprio páulinho.
"Combinamos de tomar um café hoje cedo e

ele me fez o convite'; contou o jornalista, que
admitiu ter ficado "surpreso" com a proposta.
"Sou um cara de partido. E como jornalista, é
só me falarem a pauta que vou mergulhar de '

cabeça (na campanha)'; afirmou ele.
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Os zumbis de Brasfli.

De um pai e jornalista;

Recentemente visitando meus filhos em Brasíli

deparei-me como uma cena jamais imaginada, qu
me deixou um tanto quanto perplexo e indignad
com a falta de atuação de "nossos políticos". A
levantar-me de madrugada para tomar água, OUVf

do lado de fora do apartamento, um barulho d

pessoas conversando e andando de um lado pan
outro. Pela janela de vidro do apartamento, note

que eram umas 30 pessoas sujas e maltrapilha
parecendo zumbis, vagando noite à dentro

Assustado, acordei minha filha, Cinthia, para m

dar explicação sobre esse burburinho de gente en

movimento altas horas, parecendo mais um

colméi� de abelhas trabalhando as 3 horas dó L

madrugada. Minha filha me disse que eram o

cheiradores de cola de sapateiro, mas que e

pudesse ficar tranquilo, po'is aquelas pessoas! apess
de drogadas, eram de paz e não roubavam nada d

ninguém. Mesmo assim, não consegui mais concili
o sono, ficando a observar aqueles tristes sere

humanos, abandonados ao seu destino incerto

Passaram a noite toda fumando, cheirando cola

ingerindo álcool, transformando-se em verdadeir
fantoches das noites de Brasília. O pior é que ess

I

espetáculo não acontece somente na AsaNorte ond 'I

residem meus filhos, mas em todos os setores nobr
I

da capital da República Federativa do Brasil, com ,,:
pude constatar in loco. I

Na minha absoluta ignorância, pensava que essa I

coisas não aconteciam mais nos dias atuais, em plen
terceiro milênio, principalmente na cidade ond
está localizado o cérebro administrativo do paf
onde são elaboradas as leis e onde atua o Congress
Nacional, que há bem poucos dias atrás estava e

festa, comemorando os 180 anos de atuação no Brasil
Como cidadão brasileiro acreditava que o Congress
Nacional levava a sério suas atribuições e chegav
mesmo a discutir com pessoas que diziam que par
consertar o 'Brasil, a primeira coisa a fazer seri
dissolver o Congresso Nacional.

Sendo assim, resta' me perguntar: Onde estão o

tão falados Direitos Humanos? Onde está i

Assistência Social de que fala o Art. 203 da Car!

Magna de 1.988, que diz: "A assistência social ser

prestada a quem dela necessita!

independentemente de contribuição à seguridad
s�cial" ? Onde estão as autoridades' con�tituídas
Constituídas .para quê l Respondam-me
Por esse e por outros tantos descasos absurdos d

poder público, faço minhas as palavras do insign
jornalista, Kleber Ferriche, que disse: "Sonho u�

dia de não mais ter representantes no Congrcs'
opinando em meu nome, dizendo aquilo que nãO

penso, fazendo aquilo que não desejo".

Maurílio Alves Neto
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T constrói plano de governo
com a comunidade

}ARAGUÁ00SUL-Tendo como
eta principal a construção de um
rograma de governo participativo, o
artido dos Trabalhadores vem

ealizando desde a semana passada
uma série de reuniões com diversos
etores da sociedade. Também estão,
endo realizados seminários regionais
a cidade. As reuniões setoriais

'veram início na semana passada e
são um exemplo, segundo o

residente do PT, Leone Silva, de
como se dá a administração petista.
"Umprograma de governo não pode
ser feito entremeia dúzia de pessoas.
É necessário envolver de alguma
forma a sociedade neste processo".

Ele deu como exemplo o

orçamento participativo, modelo
,

aplicado nos municípios que o PT

governa e no qual a população diz
onde deve ser aplicado o dinheiro

público. Segundo Leone, já foram
feitas reuniões com pessoas ligadas às

áreas de educação, esporte e lazer,
agricultura, meio ambiente e saúde.
Serão feitos ainda encontros para
discutir asnecessidades dacidade com
outros setores da sociedade.
O PT deu início a uma série de
seminários regionalizados paradiscutir
as necessidades da cidade junto com
a população.O objetivo é traçar um

diagnóstico da cidade.
ALEXANDRE BOGa

Im'

dó Leone diz PT pretende elaborar programa de governo com qualidade

PFL uniu-se ao PSDB e PP em

busca de mudança ao partido
CORUPÁ - Na sexta-feira

passada, o PFL realizou a

convenção dopartido, reunião em
que os convencionais tiveram a

oportunidade de escolher as

'coligações que considerassemmais
viável. Na votação, 29 pessoas foram
favoráveis à composição com' o

PSDB e PP; 16 tinham preferência
pormanter a união com o PMDB.
Os outros dois votos foram um

branco e outro nulo. O presidente
peefelista, Wellington Borges,
acredita que uma' média de 60%
desses 16 que não concordam com

a coligação com os tucanos será
cOnvencida a apoiar esta união.
- O fato de termos uma

maioria favorável ao PSDB e PP
não implica em afirmar que somos
Contrários aos peemedebistas, mas

lÍ!
ss

e

sil
5S
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significa que buscamosmudanças.
Nós conseguimos propostas
melhores como Partido Progressista,
visto que vamos trabalhar juntos no
plano de governo, também me

referencioem termos de verbas para
a campanha - destaca Borges. Ele
enfatiza que PMDB e PFL sempre
foram oposição, fator que causou

um choque entre os convencionais
na época em que firmaram
coligação. "Por estemotivo, acredito
que o partido estava muito

desestruturado e o que buscamos
agora é o crescimento'do PFC',
salienta.

Na próxima sexta-feira, os,

peefelistas irão se reunir com os

membros das executivas do PSDB
e PP para começar a definição do
plano de governo.

POLíTICA

HOMOLOGAÇÃO

PSDB, PFL e PP oficializam

aliança durante convenção
POR FABIANE RIBAS

� Evento

aconteceu ontem à
noite com a presença
dos convencionais

}ARAGuÁ DO SUL - Líderes
do PSDB, PFL e PP convocaram

uma coletiva para a imprensa,
ontem ao meio-dia, para

apresentar as definições re

ferentes às políticas de aliança e

candidatos a serem lançados para
concorrer às eleições deste ano.

Ontem à noite foi realizada a

convenção das três siglas, no
Salão Vieirense, oportunidade
em que as definições foram
oficializadas e homologadas. A
composição indica o ex-deputado
Vicente Caropreso (PSDB) como
candidato à cabeça de chapa e o

vereador Valdir Bordin (PFL) a
ú

vice.

O presidente do PSDB em

Jaraguá do Sul," Célio Bayer,
menciona que a intenção desta

composição não é apenas dar
continuidade aos trabalhos
iniciados pelo prefeito lrineu

Pasold, mas buscar enfatizar os
pontos positivos e corrigir ou

melhorar o que não está

agradando à comunidade.
Desde o ano passado, uma média
de 25 núcleos de base
distribuídos pela cidade vêm

desenvolvendo um trabalho

junto a comunidade com

intenção de ouvir a população' e
perceber quais sãos as principais
reivindicações para serem

Vicente Caropreso menciona que a intenção é banir com o assistencialismo
ALEXANDRE BaGO

incluídas ao plano de governo.
"Também contamos com quatro
grupos temáticos dentro da

prefeitura que estão analisando
os pontos positivos e negativos na
administração. Na próxima
semana realizaremos uma

reunião para avaliarmos este

trabalho", salienta.
N a opinião de Bayer, a

indicação de Bordin como

candidato a vice foi bem

decidida, considerando que o

candidato foi um dos vereadores
mais votados nas últimas eleições.
"Essa popularidade do peefelista
provém de um excelente traba
lho comunitário desenvolvido na

comunidade. Estamos certas de

que esta dupla é forte e que fará
-um bom trabalho frente ao poder
público", garante.

No discurso de Caropreso, o
candidato enfatiza a intenção de

implantar projetos para melhoria
no transporte coletivo, pavi
mentação, educação e obras
sociais. "Tratam-se de trabalhos
criativos, pautados em programas

,

de parcerias. Nós pretendemos
banir com o assistencialismo que

perpetuam a miséria. Vamos
elaborar programas sociais de

,

forma que as pessoas carentes

sejam beneficiadas naturalmen
te", observa.

PFL e PP têm mapeado os nomes dos candidatos a vereadores
}ARAGUÁ DO SUL - O

presidente do PFL, Valdir Bordin,
acredita estar preparado para
concorrer às eleições como candidato
avice emvirtude da experiência que
carrega no poder legislativo e

executivo - quando foi secretário
de Desenvolvimento Urbano, no
governo de Geraldo Weminghaus.
Ele menciona que o objetivo para a

próxima gestão é tornaros serviços da

prefeitura mais ágeis, de rnaneira a

contemplar os anseios da comu

nidade.
- Queremos a máquina mais

rápida para que possamos atender
melhor às pessoas, em todas as

secretarias, com intuito de apresentar
respostas mais imediatas -, diz.
Como traz no currículo a experiência
como legislador, Bordin destaca que
conhece bem J araguá do Sul,

enfatizando o envolvimento estreito
comos problemas e reivindicações da
população. Os peefelistas estão com a

nominata completa para candidatos
a vereadores, embora estejam aguar
dardoposicionamentodoSenadocom
relação ao número de vagas.

O PP (Partido Progressista) não
está coligado à proporcional, entra
com apoio à majoritária, e já tem

mapeado os nomes dos candidatos à

Desfrute da Hospitalidade
Carinhosa da Serra Gaúcha
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Valdir Bordm considera-se preparado para concorrer como vice-prefeito

vereança.Na avaliaçãodo presidente
do partido, DieterJansen, as eleições
deste ano serãomais acirradas devido
às composições formadas - que
considera fortes -mas acredita que
a comunidade irá avaliar a situação
dogoverno federal'e dará sua resposta
no dia das votações. "O governo
prometeu uma linha de crescimento
que não foi cumprida, então esta é a

oportunidade de as pessoas
escolherem os candidatos mais

apropriados para assumir o poder
público municipal. Não apresen
taremos projetos faraônicos", garante.

f'ATOS

• Dieter Jansen informa

que o Partido Progressista
irá lançar 15 nomes

expressivos para concorrer

a vagas na Câmara' de
Vereadores. Destes, quatro
são mulheres.

• Vicente Caropreso acredita

que a eleição será acirrada e
,

menciona que colocará seu

nome, enquanto médico e

ex-deputado, como um dos

principais atributos a serem,

levados em consideração.
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ECONOMIA/GERAL

OPORTUNIDADE

Empresários recebem convite

para participar do Encomex
POR CAROLINA TOMASELLI

...Encontro de
Comércio Exterior
será realizado 19 de

agosto, em Hlumenau

]ARAGUÁ DO SUL - Integrantes
doNúcleo de Comércio Exteriorda

Acijs (Associação Comercial e

Industrial deJaraguá doSul), Sebrae,
Correios e 24" Secretaria de
Desenvolvimento Regional
participaramontemde uma reunião
sobre o Encomex (Encontro de
ComércioExterior) noCejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul).

Representando o ministro do

Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Luiz Fernando
Furlan,Márcio Teixeira apresentou
os objetivos e estruturadoEncomex,
além de prestar esclarecimentos e

fazer o convite aos empresários do
Municípioparaparticipardo evento,
que nesta edição será realizado dia'
19 de agosto emBlumenau.

Segundo o consultor de
economia internacionaldaSecretaria
de Estado da Articulação
Internacional, Hans Kress, o

Encomex visa sensibilizarempresários
para que suas empresas sejam
inseridas no comércio internacional
e também para quehaja umamaior
aproximação do governo com a

iniciativa privada, especialmente

Márcio Teixeira apresenta estrutura e objetivos do Encomex

para o micro, pequeno e médio

empresário. Explica que para esta
edição, a 82", a vertente será o setor

têxtil, daí a realização do Encomex
noMunicípiode Blumenau, que já
sediou o encontro há quatro anos.

Promovido pela SecexJMDIC
(Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior) e a

Apex-Brasil (Agência de Promoção
de Exportações doBrasil), oEncomex

<'

é destinado não só aempresários,mas
entidades de classe e agentes de
comércio exterior. Vai abordar
assuntos sobre as políticas, ações e da

.

estrutura do comércio exterior,
.destacando os mecanismos de
financiamento, regras básicas e o

funcionamento do intercâmbio
comercialbrasileiro.

Anexo ao evento, acontece a

exposição de empresas, bancos e

fundações oferecendo serviços aos

Q,

potenciais exportadores. Além da
Secex, r((['iponsável pelas
demonstrações sobre o Sistema de
Informação Estatística (Ali
ceWeb), e sobre o Sistema

Integrado de Comércio Exterior

(Síscomex), o Banco do Brasil, o
Banco Nacional de Desenvol
vimento Econômico e Social

(BNDES) e entidades de classe
vão expor seus produtos aos

participantes.

Seminário discute implantação doprograma de controle ao tabagismo
]ARAGUÁ DO SUL - o programá

de, controle ao tabagismo, da
Secretaria de Saúde doEstado, existe
desde 1996, mas até agora não tem

sido implantado de forma eficiente
emnenhuma empresada região. Para
mudar esse perfil, a Secretaria de
Estado e a Secretaria Municipal de
Saúde promoverem durante todo o

dia de ontem um seminário,
destinado aos profissionais dos setores
de saúde ocupacional e.integrantes
de Cipas de empresas de Jaraguá do
Sul e região.

De acordo com a coordenadora
do programa em âmbitomunicipal,

enferm'eira Denise Thum, algumas
empresas implantaram programas de

controle,maspor iniciativaprópria.A
intenção éque as empresas implantem
o programa direcionada do INCA (
Instituto Nacional do Câncer) que
prevê uma série de passos, sendo o

primeiro deles o cadastroe uma série
'posterior de atividades, como

. seminários, e ainda a total proibição
de fumo dentro das empresas,

Ainda de acordo com Denise,
21% da população brasileira é de

fumantes, número que já chegou a

30%. Para se ter uma idéia, 90% dos
casos de câncer de pulmão são

decorrentes do cigarro, responsável
por 25% de todas as mortes, no

mundo. "O cigarro também é

responsável por 25% de todas as.

doenças do coração", exemplifica a

enfermeira.
A supervisora de Recursos

Humanos da Dalila Têxtil, Sirlei
Tamanini está implantando o

programana empresa onde trabalha.

Segundo ela, a partir de um

levantamento preliminar foi
constatado que aproximadamente
20% dos 253 funcionários daempresa
fumam. "Não queremos que esse

índice aumente", frisaSirlei.

• Esse prográma parte da

constatação do elevado
índice de fumantes na

faixa etárias produtiva do

País, entre 20 e 40 anos de
idade.

QUARTA-FEIRA, 30 de junho de 2004

• O espaço de trabalho,
onde mais se fuma,
representa uma boa

oportunidade para a

atuação de programas
preventivos de controle ao

tabagismo.

Diretoria da Lunender fala
sobre negócios com a China

GUARAMIRIM - A China
consumiu, ano passado, a metade
do cimento fabricado no mundo.
A informação' é do diretor
industrial da Lunelli, Samuel
Eischstaed t, ao falar aos

empresários associados a Aciag
durante a reunião semanal da

entidade, na segunda-feira à noite,
dando a entender que ainda existe
um enorme mercado a ser aberto
com relação a China. Eischstaedt
e o diretor presidente da Lunelli,
Antídio Aleixo Lunelli foram
convidados a falar aos empresários
associados a Aciag sobre as

possibilidades de negócios com a

China, para onde Antídio viajou
recentemente justamente com a.,

intenção de conhecer

pessoalmente as chances
exportação e importaçâó com
potência do mundo orientaL

De acordo com a avaliação
diretor industrial da Lunel]
empresariado brasileiro de
modo geral e o catarinense

particular ainda está longe do ní

desej ado de exportação
importação com a China. Segu
ele, apenas 2.600 brasileí
exportam para aChina e em Sa
Catarina esse número não passa
42, enquanto que as importad
chegam a 167, atualmente. A
é o principal produto export
para a China e os instrument

aparelhos, elétricos encabeça
lista de produtos importados p
China, do BrasiL

Samuel Eichstaedt falou sobre relações de mercado com a Chir,.,.
.

,

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Codejas - Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A
CONTRATADO: JAIRANTONIOMABA
OBJETO: Arrendamento de direitos de extraçãomineral de Saibro
Argila

.

PRAZO: 01 (um) ano
Valor: R$ 650,00 (seiscentos e cinqüenta reais)
Foro: Jaraguá 80 Sul,SC.
Data da assinatura: 01/06/2004
Signatários: Ademir Izidoro, JairAntonio Maba

INFORMECPI�--------------------------------------,
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... QUALIDADE
Melhoria de processos
o Núcleo de Qualidade da Acijs (Associação
Comercia! e Industrial de Jaraguá do Sul) em
parceria com a Sociedade Educacional de Santa
Catarina promovem o curso de "Ferramentas
de Qualidade'; programado para o período de
12 a 15 de julho, no Cejas, com o objetivo de

evidenciar sua importância e uso na construção
do ciclo PDCA, cuja finalidade é a de reduzir os
custos da não qualidade e a solução de
anomalias da organização. O curso é destinado
a facllitadores da qualidade, gestores e

profissionais ligados às áreas que buscam a

melhoria dos processos, produtos e serviços e

conseqüente satisfação dos clientes internos e

externos. O instrutor é Leandro José Soares,

� MEIO AMBIENTE

Petrobras investe R$40milhões
A Petrobras anuncia hoje os projetos escolhidos
por seleção pública para integrar o Programa
Petrobras Ambiental, que investirá R$ 40milhões
em propostas de proteção ambiental com o

tema Águá - Corpos de água doce e mar,
incluindo a sua biodiversidade. O Programa
Petrobras ambiental acompanha a tendência
internacional da valorização do uso racional da

água, combatendo seu desperdício, buscando
sua recuperação e sua reutilização.
Candidataram-se à seleção' pública 1.681

projetos. O Brasil detém 12% da água. doce do

planeta, mas apenas 1 % desse volume está no

Sudeste, onde vive a maioria da população do

país.

� SEMINÁRIO

GênerQ eMercado deTrabalho
Encerra hoje o seminário sobre gênero e Mercado
de Trabalhado, promovido pela Fetiesc ( Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias de Santa Catarina)
na Escola Sindical da Federação, em Itapema. O
objetivo do seminário é diagnosticar e debater

questões relativas às desigualdades e diferenças que
afetam a vida de mulheres e homens no mundo do
trabalho e avançar coletivamente para proposições
políticas e ações sindicais visando a melhoria das

condições de vida no conjunto da, classe
trabalhadora representada pela Fetiesc. o Seminário
contou com a presença de homens e mulheres
dirigentes sindicais de diversas cidades do estado,
além de autoridades e lideranças femininas

estaduais e nacionais.

� VITIVINICULTURA
Novas tecnologias
Novas tecnologias e sistema de produção
direcionados ao setor de uva serão os principais
enfoques do evento a ser realizado em Bagé, nOI

dias 5 até 7 de agosto. Nestes três dias, o Clube
Comercial será palco do 4° Seminário de

Vitivinicultura da Metade Sul. Para esta edição são

aguardadas mais de 500 pessoas de diversOI

municípios gaúchos e de outros Estados. O eventO
tem como proposta apresentarexperlênclas e

resultados de pesquisas tecnológicas para
investimentos na atividade e formulação de políticas
de desenvolvimento para o setor. Para esta edição,
são aguardados produtores, investidores, profissionais
da área, universitários, professores, agentesde �
negócios e lideranças do setor público e privado

•
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Construção do conhecimento
,

,

tientífico será discutida
ORGANIZAÇÃO

Horticultores realizam primeira
reunião emMassaranduba

Alimentar, pelo InstitutoOswaldo
Cruz/Fio Cruz, do Rio de Janeiro/
RJ; Formação de Professores, pela
SecretariaMunicipal de Educação
de São Paulo; Mão na Massa com
Pessoas Portadoras de Necessidades
Educacionais Especiais, pela
Estação Ciência/Secretaria
Estadual de Educação de São

Paulo; Solo, pela Estação Ciência;
Alfabetizando, Brincando e

Construindo com a Ciência, pela
SecretariaMunicipal de Educação
de Jaraguá do Sul.

De acordo com seus organi
zadores, o encontro deverá reunir
cerca de 230 participantes,
envolvendo' educadores da rede

municipal de ensino de Jaraguá do
Sul, representantes das secretarias
de Educação das cidades da

microrregião, acadêmicos do curso
de Pedagogia da Unerj, formadores
e coordenadores do projetoMão na
Massa. "Contaremos, inclusive, a
presença de profissionais de
entidades que desenvolvem este

projeto em âmbito nacional",
acrescenta a professora da Unerj,
Anadir Vendruscolo, uma das
coordenadoras do Mão na Massa,
implantado emmaio do ano passado.

]ARAGUÁ DO SUL - O

unicípio de Jaraguá do Sul será
. alce de intercâmbio de

;ão experiências na construção do

el] conhecimento científico durante
le os dias 2 e 3 de julho, quando
se acontecerá o '1 º Encontro
) ní aragua�nse ABC na Educação
ão Científica - Mão na Massa.

zu Promovido pela Prefeitura de

lei Jaraguá 'do Sul, através da

S Secretaria de Educação, em

ssa parceria com o Centro Univer

«l sitário de Jaraguá do Sul, o evento
'\ tem cerimônia de abertura

agendada para as 18 horas da

próxima sexta-feira, no auditório
da Acijs, onde também está

prevista, a partir das 19 horas, uma
conferência - "O Ensino de

Ciências no Brasil" - a ser

ministrada pelo professorEmestW
Hamburger, da Academia
Brasileira de Ciências.

Namesma noite e local haverá
ainda uma mesa-redonda,
enquanto que a manhã de sábado,
no bloco "C" da Unerj, está

reservada para as ofic inas i :

Astronomia, pelo Centro de

Divulgação Científica e Cultural
de São Carlos/SP; Cadeia

CÉSAR JUNKES A engenheira agrônoma Lilian
Fernanda Sfendrych, também do

departamento de Agricultura,
sugere que no próximo encontro
seja definida a diretoria da

associação,' uma vez que a

elaboração do estatuto foi
concluída.

Após a reunião, os horticultores
foram até a propriedade agrícola
de Nereu Paker, pioneiro no

cultivo de orgânicas e onde

provavelmente estarão

concentradas as ações da futura

associação. Há cinco anos na

atividade, Paker possui 15
variedades de hortaliças, que são

comercializadas emGuaramirim,
Massaranduba e Jaraguá do Sul,
abastecendo inclusive a rede de

supermercados Breithaupt.
Amantino esclarece que os

trabalhos isolados dos horticultores
dificultam que a mercadoria

chegue ao mercado consumidor.
"Sempre que se concentra a

produção, a venda se torna mais

acessível", explica.
A segunda reunião do grupo

está agendada para o dia dois de

agosto, no Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Massaranduba, quando os

produtores trarão sugestões para a

criação da associação.

POR CAROLINA TOMASELLI

.... Os 13 produtores
presentes votaram

positivamente na

criação de uma

Associação
MASSARANDUBA -Produtores

de hortaliças de Massaranduba

participaram segunda-feira da

primeira reunião com o objetivo
de dar início à implantação de
uma associação de horticultores
no Município.

Durante o encontro foi feita
uma avaliação da viagem de
estudos à Associação Ecológica
Recanto da Natureza, em Santo
Amaro da Imperatriz, organizada
pela Secretaria de Agriculturae
Meio Ambiente no início do mês.
Na ocasião, eles visitaram a sede
da Associação, onde é feita a

preparação das 'variedades

orgânicas para a comercialização,
além de conhecer as propriedades
agrícolas daquefe Município
especializado em hortas que não
utilizam adubos químicos. "Essa
'visita despertou a atenção dos

produtores para uma série de
novidades ligadas à produção de

Paker mostra aos horticultores a rotação de culturas orgânicas
agrícola, o diretor de Agricultura
também destacou o aumento

progressivo no consumo de

produtos orgânicos nos principais
centros consumidores da região,
daí a proposta de se formalizar
uma associação de produtores de
hortaliças orgânicas.

hortaliças orgânicas", salienta o

diretor do departamento de

�gricultura e Meio Ambiente, o
engenheiro agrônomo Amantino
Dall' agnol.

Além de tirar dúvidas dos

produtores sobre as hortaliças e

outros assuntos ligados ao meio

Alunos passam por avaliação
biométrica em Schroeder

Exposição "Novas propostas"
. .". . .

rmstura técmcas e matenars
SCHROEDER - A Secretaria

Municipal de Saúde e Assistência
Social de Schroeder está realizando
um levantamento biométrico em

cerca de 1,4 mil crianças do

Município.Um grupo composto por
médico pediatra, 'auxiliar de

enfermagem e agente comunitário
de saúde, percorre todas as escolas

municipais e estaduais comoobjetivo
de saber as condições de peso e

medida das crianças até quarta série.
As que estão com peso ou medida

irregulares fazem exames e recebem
acompanhamento. De acordo com
o levantamento, está sendo
constatadoquemuitas crianças estão

[araguádcSul=.Al.Inerj (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul)
mantém até o dia 5 de julho a

exposição "Novas Propostas", do
artista plásticoRogério Policarpo.A .

mostra reúne oito telas produzidas no.
estilo contemporâneo com temas

variados como 'An]» III", "Pura
música", "Mulhernua", "Sommetal",
"Peixes" e "Degas".Segundo o artista,
o tema "Novas propostas" destaca a

misturade técnicas e demateriais para
realizar o trabalho. "O tema foi
escolhido para mostrar, através das
obras uma nova proposta do uso de
materiais mistos. Como morava na

Amazônia, resolvi utilizar omaterial
natural de lá, no caso sementes",
revela. As obras foram produzidas
com técnicas variadas que foram
desenvolvidas pelo artista apartir do

uso demateriais como a tinta acrílica,
massa paramodelagem, papel, fibras .

naturais, cristal e sementes da região
amazônica. Formado em Design de
Interiores e pás-graduandoemDesign
de Móveis pela 'Unerj, Ricardo
realizou cursos de pintura em tela;
pinturas especiais e escultura em

argila. "Trabalhei com artistas comos

quais aprendi muito e como sou

autodidatame permiti experimentar
algumas técnicas que resultaram
neste trabalho", ressalta.

Expondo pela primeira vez na

instituição, o artista diz que recebeu
opiniões positivas de arquitetos e

designers sobre aproposta do trabalho.
"Meu trabalho foi bem recebido e

espero ter a oportunidade de poder
mostrar outras obras que não estão

nestamostra", comenta.

·0 levantamento

biométrico trata-se de uma

avaliação das condições de

peso e medidas das

crianças, feita por equipe de

profissionais da saúde.

Projeto envolve alunos da educação infantil a quarta série

..,,'r---------------------------,
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Codejas-Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A
CONTRATADO: BOGO E BOGO &CIALTDA
OBJETO: Arrendamento de direitos de extraçãomineral de Saibro e

Argila
Prazo: 01 (um)ano' .

Valor: R$ 0,28 (vinte e oito centavos) por metro cúbico, retirado da
saibreira

, Foro: [araguá do Sul,SC.
Data da assinatura: 01/04/2004
Signatários: Ademir Izídoro, Lenoir José Boga

·A avaliação está sendo

feita em estudantes de até

quarta série das escolas -

municipais e estaduais de
Schroeder.

com a carteira de vacinação
.

desatualizada, sendo que amaioria

por falta da vacina de prevenção ao
tétano.A secretária de Saúde, Aline
Mainardi, explica que o

levantamento faz parte da

atualização do cadastro do, Van -

programa deVigilânciaAlimentar e
Nutricional, doMinistério da Saúde,
e também com o objetivo de

acompanhar o desenvolvimento das
crianças. Trabalho semelhante foi
realizado em 2001 pelaSecretaria de
Saúde e Assistência Social de
Schroeder. O trabalho iniciou no dia
14 de junho e deve ser concluído
esta semana. 'Assim como nós temos

amaioria das crianças com tamanho
e peso normal, temos identificado
alguns abaixo e outros acima do '

peso", comenta a secretária

lembrando que uma a equipe de

profissionais da Saúde encaminha a

criança para os atendimentos
necessários. Som metal: uma das oito telas produzidas no estilo contemporâneo

".

JARAGUÁ QUER, JARAGUÁ PRECISA

Acãu e Cidadania
·

na Câmara
Pardcip8 das sessõos na Câmara Municipal.

Você pode, você deve.

Sessões as 19:15h Seuundas e Quintas Av. Getúlio Vargas, 621
Câmara Municipal
de Jaraguâ do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Banda Kanaã, apresenta seu estilo Hard n "heavv no Festival
Formada no verão de 2001

em Corupá a banda Kanaã tem

um repertório variado com

composições próprias e covers de
bandas que influenciaram seus

integrantes como Kíss, AC/DC,
Deep Purple, IronMaiden, Judas
Priest, Led Zeppelin, sem

esquecer o rock nacional e

internacional na voz de Ana
Paula uma das vocalistas da
banda. Além de Ana Paula o

Kanaã é formado por Joacir
(guitarra base e vocal) Fabio de
Lima (bateria) Dionei (baixo),
Ricardo (guitarra solo) e Fabio
Tobias, (vocal). Diversão,
atitude, boa música, esse é o

lema da banda, que tem

divulgado o trabalho nos shows
como Mafra in Rock, Moto Giro

Rock Club de Joinville, além de

participar do então EcoRadical/Bicho
Grilo e da primeira edição do Festival
Alternativo. "Poder tocar novamente
no festival é muito legal, pois é uma

forma de divulgar nosso trabalho",
declara Ana Paula. "Aliás queremos

agradecer a prefeitura, através da

Fundação Cultural e a Escola Bicho
Grilo por esta iniciativa que nos

possibilita divulgar a banda", comenta
Ricardo. Com 13 composições
próprias, em inglês, ao estilo Hard
n "he avy, com misturas de blues e

baladas, a banda quer trabalhar
bastante e até quem sabe conseguir
um patrocínio para conseguir lançar
um CD com letras próprias. A
banda Kanaã se apresenta às 3 horas Kanaã apresentará repertório variado com composições
da madrugada de domingo no próprias e covers hard n' heavy

I

Pavilhão A.

Hiperion apresenta rock Progressivo no Festival
Em 200 1 o vocalistaJohnPeiman

foi atrás de músicos que gostassem
do mesmo estilo metal progressivo
que ele e que tivessem a mesma

admiração por bandas como Rush,
Iron Maiden e Pink Floyd. Nesta
busca John formou a banda com

Beny Mclane (baixo), Kleverson
Mellodiani (guitarra) e mais re

centementeXkinho (bateria). Com'
esta formação incorporaram ao estilo
bandas como Dream Theater, Dr.
Sin, Angra e Halloween. A banda

que já realizoumuitas apresentações
pela região destaca o primeiro Festival
Alternativo como uma das grandes
apresentações do grupo, Rock in

Santa, em Santa Luzia, River Rock,
em Indaial emais recentemente na
casa de shows Doble Fase, em
[oínville, como asmelhores já feitas.

"Esperamos este ano repetir no Festival
Alternativo a emoção e a adrenalina no
show", comentaJohnPeiman.AHiperion ,

está negociando uma parceria com abanda
blumenauenseVladV para abrir os shows

pelo estado. "Se der certo teremos a

oportunidade de nos fazer conhecer por
Santa Catarina", adianta o vocalista. A

Hiperion tem em seu repertório 10músicas

prontas, sendo que cinco serão apresentadas
ao público no festival, como TheOldman
e Under Rush, esta <iltima uma ho

menagem ao Rush. "Queremos lançar �té
fim deste ano nosso CD que está de
morando para sair porque queren;lOs
apresentar um trabalho perfeito, ou omais
perto disso: E logicamente a questão
financeira interfere muito, por isso estamos
tentando também um patrocínio",
exphca.AbandaHiperion se apresentaOh40
no pavilhãoA.

Lethal de Corupá apresenta seu estilo pop no pavilhão C
A mais nova das bandas,

iniciada em novembro de 2003
em Corupá a Lethal tem um

estilo Pcp/Rock com influên
cias de bandas como Rairnun

dos, Reação em Cadeia', Blink
182, Tequila Baby, Creed, The
Cramberries. Formada por

Diogo (bateria), Cássio (vo
cal), Dênis (guitarra), Jonas
(guitarra) Guida (baixo) e

Cindy (vocal) a banda Lethal
também inicia seus passos com

composições próprias. "Estamos
preparando um som ao estilo
Raimundos", declara o ba
terista Diogo. O grupo já se

apresentou no festival Wa
terfall '

s e em fes tas de amigos.
Convidado pela prefeitura de

Corupá, o grupo está pro-

\

f3--

gramado para tocar no aniversário da
cidade no dia 4 de julho, no Agito
Jovem. Sobre o festival Alternativo
a banda c o n s id e r a uma ótima

oportunidade. "Tocar para milhares
de pessoas será uma adrenalina
muito grande. Nossa expectativa é a

melhor possível. Esperamos que as

pessoas gostem do nosso trabalho",
destaca Diogo. A banda que ensaia

somente aos finais de semana (todos
trabalham) quer ter mais opor
tunidades como esta para tocar e

divertir as pessoas. "É nossa primeira
apresentação no festival Alternativo
e embora ainda não tenhamos de
finido o repertório, estamos dis
cutindo para elaborar um som bem
animado. Esperamos que o público
aprove". A banda Lethal se apre- Banda Lethal começa a dar seus primeiros passos com

senta às 20h30 no pavilhão C. composições próprias

QUARTA-FEIRA, 30 de junho de 2004

o punk da BandaAdversor ser
apresentado no pavilhão C

A banda Adversar surgiu em

outubro de 2002 e na formação estão
'Maykel (guitarra), Maico (contra
.baixo), Maurício (bateria) e Dirceu
(vocal). Com músicas próprias
cantadas em português, também
apresentam covers de bandas punks
como Ratos do Porão, Cólera, Olho
Seco,AçãoDireta, DFC, Rephcantes
e Ramones. Abanda adotou o punk
comomovimento comportamental e
musical. "Não somos uma banda

punk simplesmente por estética sem
o conhecimento da ideologia, da
música e do movimento. Conhe
cemos e gostamos dopunk", declara
Maurício explicando o nome da
banda. "Derivado do latim, Adversar
significa "contra" e exprime exa

tamente a idéia central da Banda,
que é a luta e a contestação", destaca.
As letras denunciam amassificação
da mídia e a passividade das pessoas
em relação a violência, a corrupção,

entre outros assuntos contundent
A banda tem músicas próprias e

português num som anti-comere'

"Queremos que as pessoas entend
nossas idéias", explicaMaurício.I]
dos momentos mais marcantes

história da banda foi a apresenta
no Curupira, abrindo show para
banda Ação Direta. "Outra ocas'

de grande importância foi
participação com a banda For
Macabra, daFinlândia emBlume
em 2002", conta. Sobre o festiv
Alternativo, a banda acredita q
uma porta de entrada pára li

trabalhomaisprofissional. "Somos
banda de garagem, queremos grav
um CD embora saibamos da
ficuldade que é, ainda mais por
termos um estilo comum, m

queremos divulgar o punk. Isso é

que nos agrada", declara. A ban
Adversor se apresenta no Pavilhão

,

às 21h40.

Adversor apresenta para o público palavras de contestação na

músicas em português

Falecimentos
Faleceu às 18 :00 de ontem a senhora Frida Kopsch Kopp, com idade

de 70 anos.O sepultamento foi realizadonoCemitérioCristo Bom Pastor,
Faleceu às 7 :00 de 28/6 a senhora Frida Hamburg, com idade de 57

anos.O sepultamento foi realizado noCemitérioRio da Luz 2º.
Faleceu às 13: 15 de 28/6 o senhor Silvino Aben, com idade de 58

anos. O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 19:30 de ontem o senhorArthur Bachmann, com idade

de 79 anos.O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi.

Comunicado
A firma DAVID USINAGEM LTDA ME, inscrita no CNPJ n°

04.�33.012/0001-32, inscriçãoMunicipal n° 24458-9, situada à Rua 912
Rotary, 46 Loteamento Divinópo Lis, Ilha da Figueirana Cidade de

Jaraguá do Sul Se. Vem comunicar o extravio de 02 (dois) blocos nota

fiscal de prestação de serviço Série IS, sendo que n° de nota fiscal 051
e 052 usados e o rio 001até 050 e 053 até 0100 não usados.

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 2004.

CP NOTAS

Banda Hiperion quer atingir um amadurecimento para depois
gravar um CD

� INSCRiÇÕES
English forBusinessCommunication
Até o dia 23 de julho estão abertas na Unerj as
inscrições para o curso de pós-graduação"Língua
Inglesa - English for Business Cornrnunication"
Com duração de 16 meses, a especialização se

inicia no dia 6 de agosto e prossegue
quinzenalmente as sextas-feiras e sábados.
Direcionado a profissionais �raduados da área
de negócios e da linguagem com pelo menos

dois anos de estudos da língua inglesa, voltados
aomercado de trabalho, à pesquisa e à docência.
Os alunos que desejarem habilitação para o

magistério superior deverão cursarmais 90 horas
dedicados à formação didático-pedagógica e

apresentar monografia. Ma'is informações
podem ser obtidas pelos telefones (47) 275-
8226/275- 8233 ou pelo e-mail pos@unerj.br.

� SESC

Mestre Salustiano
O Sesc (Serviço Social 00 Comércio)
traz a Jaraguá do Sul o espetáculo
musical "Labores e Brinquedos" -

cantos de trabalho e folguedo,
cirandas e outros ritmos, com
Mestre salustiano e Conjuno (PE).
O espetáculo integra o Projeto'
Sonora Brasil- Circuito Nacional de
Música. A apresentação acontece

dia 6 de julho, às 20 horas no

pequeno teatro da SCAR

(Sociedade Cultura Artística).
Ingressos podem ser adquiridos no

Sesc e no local R$ 5,00 inteira e R$
2,50 meia. Mais informações no

371-9177.

� PÓS GRADUAÇÃO
Especialização em finanças e orçamento
Para capacitar profissionais de diversas áreas das

organizações para o exercício e àplicação dos
modernos conceitos e .ferramentas de finanças e

orçamento, a Unerj oferece a especialização na área.

Com duração de 16 meses, o curso de pós-graduação
em Finanças e .Orçarnento se inicia em 9 de julho e

prossegue quinzenalmente sempre com aulas nas

sextas-feiras e aos sábados. O curso é voltado a

empresários, executivos, graduados em Administração,
Marketing, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia
e áreas afins, o curso oferece elementos para melhorar
a tomada de decisão das empresas administradas por
esses profissionais. Os alunos que desejarem habilitação
para o magistério superior deverão cursar mais 90 horas
dedicados à formação didático-pedagógica e

apresentar monografia.

� NEGÓCIOS DA MODA

Unerj e IBModa divulgam projeto
Para dar mais visibilidade ao curso de Negócios da

'Moda, uma iniciativa que integra o Instituto Brasileiro
da Moda (IBModà) e o Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj), as duas instituições estão

lançando um site (www.unerj.br/moda) que
pretende aproximar professores e estudantes,
fortalecendo o empreendimento. O layout do site

e o projeto do curso serão apresentados de forma
detalhada em Blumenau amanhã, no Tabajara Tênis
Clube, às 16 horas, com as presenças de André
Robic, do IBModa, e Celaine Refosco, coordenadora
do curso de Moda da UNERJ; no dia 6 de julho, a
mesma apresentação acontece em Jaraguá do Sul,
na sala 2 do bloco G, na UNERJ, às 18 horas. Outras

informações no telefone 275-8226 ou através dos

e-mailsmoda@unerj.brepos@unerj.br.
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ESPORTIVAS 1--1 �

. IJI>TIRO
Clube de Jaraguá continua em segundo
Neste último final de semana, dias 26/27 de junho, foi realizado
a 6a etapa do campeonato estadual na Soe. Cruzeiro Joinvilense
- Joinvile, onde a equipe de Jaraguá do Sul bateu seu recorde.
em pontuação, onde dos 1200 pontos possíveis fez 1197. Esta

boa pontuação mostra a qualidade e seriedade dos atiradores

que já estão em fase classificatória para os JASC. Os destaques
da equipe foram Cirilo Weiss, Rudhardt Borchardt e Ivo Siewerdt

com 200 pontos "pontuação máxima': Ainda foram destaque
Arno Utpadel, Rubenz Barg, Tiago Nicolodelli, Celso Zummaéh e

Marli Zummach com 199 pontos. Conquistaram medalha para o

Clube de Atiradores Jaraguá: Cirilo Weiss, Tiago Nicolodelli, Ivo
Siewerdt e Rubenz Barg. O atirador Rudhardt Borchardt

conquistou o troféu de melhor atirador da etapa. Próxima etapa
será nos dias 17/18 de julho no Clube de Caça e Tiro Araújo

IJI>GUARAMIRIM

Abertura da 4.a fase do Futebol Suíço
Oito times estão disputando a quarta fase do Campeonato
Municipal de Futebol Suíço em Guaramirim. As equipes estão

divididas em duas chaves de quatro e a rodada de abertura foi

no último sábado. Pela chave S, Os Jagunços venceram o Couve

Flor por 3 x 2 e o Real Player ganhou de 3 x 1 do União. Já pela
chave T, o Cruzeiro fez 2 x O no Beiro Rio e o Bar do Zico ganhou
de 1 x O do Bela Vista. Os jogos do próximo sábado são os

seguintes: no Recanto Guará jogam Beira Rio x Bela Vista e União

x Couve Flor. No Pesque-Pague Sardanha se enfrentam Cruzeiro

x Bar do Zico e Real Player x Os Jagunços.

IJI>SUSPENSÃO
Time de Blumenau é suspenso da B1
o Departamento Técnico da Federação Catarinense de Futebol

suspendeu o Real Sport Arte Clube do Campeonato Catarinense
de Futebol Profissional da Série B1. O Clube foi condenado pelo
Tribunal de Justiça Desportiva, por não ter pago taxas de

arbitragem. Com isso, o Departamento Técnico da FCF

(Federação Catarinense de Futebol) suspendeu os jogos da

equipe contra o Fraiburgo e contra os Operários Mafrenses,

passando para eles os pontos. Os demais jogos foram mantidos.

Todas as equipes iniciarão o returno com três pontos e não

atuarão na rodada em que enfrentariam o Real.

CATARINENSE

Classificação Série 81
1° Brusque
2° Juventus

3° Blumenau
4° Fraiburgo
5° Operários Mafrenses
6° Figueirense B

25 7° Concórdia
20 8° Internacional

-��-

20 9° Carlos Renaux
19 10° Canoinhas
1-7 11 ° Camboriuense
16 12° Real

15
14

13
12

11
03

Quartas-de�final - Jogos de Ida

30/06
15hOO - Figueirense B x_êlumenau _,._...,�� ......._�

20hOO - Concórdia x Juventus

20h30 - Inter Lages x Brusque
20h30 - aR. Mafrenses x Fraiburgo

IJI>FIGUEIRENSE

Líder prepara time para jogar com oVasco
Líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série A, com 21 pontos
e com a defesa menos vazada (apenas sete gols) o Figueirense
fez trabalho técnico ontem no seu Centro de Treinamento do

Cambirela. Jogadores trabalharam visando o jogo de sábado, às
16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, com 'o Vasco da Gama. A

diretoria administrativa do Figueirense tem recebido pedido de

compra de ingressos por parte de torcedores de outras cidades.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001/2004 AO
CONTRATO" nO 00212000
CONTRATANT,E: Codejas - Cia. Desenv. Jaraguá do Sul S/A
CONTRATADA: PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇO CONTÁBEIS
S/C LTDA

Redução do valor mensal da prestação de serviços para R$ 800,00 a partir de IOde
junho de 2004.
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições de 'contrato, não alteradas por
este Termo Aditivo.
Data assinatura: 30/04/2004
Signatários: Ademir Izidoro, Ivan Pilon Torres

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002/2004 AO
CONTRATO n" 020/2003
CONTRATANTE: Codejas - Cia, Desenv. Jaraguá do Sul S/A
CONTRATADA: CEPOP - Centro de Consultoria Pública _

Redução do valor mensal da prestação de serviços para R$ 1.000,00 a partir
de l° de maio de 2004.
Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato, não alteradas
por esse Termo Aditivo.
Data de assinatura: 30/04/2004
Signatários: Ademir lzidoro, ROGÉRIO BARBOSA CABRAL

ESPORTE/GERAL

,COMPETiÇÃO

133 atletas disputaram a 2a

etapa do Circuito de Natação
POR JULlMAR PIVATTO

... Torneio serve como

forma de revelar
novos talentos para a'

natação de JS

}ARAGUÁ DO SUL - A
Sociedade Desportiva Acaraí

recebeu, na tarde de ontem, a 2a

Etapa do V Circuito lnterescolar
de Natação e VII Troféu Ernani

Volpi Caitinha. A solenidade de
abertura teve início às 14h30, com
diversas �utoridades e a presença
dos atletas que participaram da

competição. Nesta etapa, 133
atletas de 12 unidades escolares
estiveram competindo, num

torneio que já revelou diversos
nadadores para a equipe de

]araguá do Sul, representada pela
Ajinc (Associação [araguaense
dos lncentivadores da Natação
Competitiva) .

Para a Díreíbra de Eventos da
FME (Fundação Municipal de
Esportes) , Cleide }-(osca, o torneio
serve para dar oportunidade à

prática da natação no município,
além da revelação de novos

Após a abertura, os atletas fizeram o aquecimento na piscina do Acaraí

talentos para- o esporte. "No fim
do ano, são escolhidos osmelhores,
que fazem um estágio e podem
ser selecionados para representar
Jaraguá do Sul nas competições".

Durante a abertura, o técnico
da Ajinc, Ronaldo Fructuozo,
falou das competições que os

atletas revelados na edição de 2003

Final do futsal daOlesc será entre

ISchroeder e São Bento do Sul
ARQUIVO

Equipe da Adesc corre atrás da única vaga para a fase estadual da Oiesc

ScHROEDFR-Seis vitórias em seis

jogos.AequipedaAdesc (Associação
Desportiva Schroeder) iniciouno fun
de-semana a busca da vaga para a

fase estadual da Olesc (Olimpíada
Estudantilde SantaCatarina).A fase

regional do futsal está acontecendo
na cidade de São Bento do Sul, onde
12 equipes da região lutampor uma

única vaga. Na primeira fase, o time
de Schroeder venceu Itaiópolis por
12 x I, Corupá por 5 xO e Papanduva
por11x3.

O técnico da Adesc, Glauco
Behere�s, diz que aproveitou essas

partidas para usar também os

jogadores reservas, principalmente na
segunda etapa. "Como a competição
requer um ritmo de jogomuito forte,
usamos essas situações para pouparos
atletas", explica. Na segunda fase,
que aconteceu namanhã de ontem,
a equipe venceu o time da casa por 4

x 3, num jogo muito disputado e

goleouSão Francisco doSul por 9 x 1.

As semi-finais aconteceram no

final da tarde de ontem.Noprimeiro
jogo, São Bento do Sul venceu o

]oinville por 7 x3. Logo em seguida, o
time de Schroeder entrou emquadra
para enfrentar Massaranduba. No

segundo tempo do jogo, a Adesc
vencia por 6 x 2 e, após a saída de

Diego; que teve uma luxação no

braço, a equipe de Massaranduba
reagiu e encostou no placar,mas não
teve tempo para vencer a partida e o
placar terminou em 6 x 5. A final é

hoje, às 10 horas da manhã, e

Schroeder jogará desfalcada de três
atletas. Além de Diego, Lombardi
estácom uma virose e ogoleiroRafael
está com um dedo da mão

machucado e é dúvida. Se não jogar,
em seu lugar entra o goleiro reserva
Airton.

disputaram. Quatro deles ficaram
entre os 25 melhores do país:
Alexis Schroeder (5Q 100m peito;
10° 400m livre e 14° 50m livre);
Midyã PauloOliveira de Andrade
(6° 100m costas; 10° 200mmedley
e 7° 50m livre); Luana Toges (24°
100m costas e 20° 400m livre) e

Marie Nazário (25° 100m

borboleta e 23° 400m livre). O
técnico ressaltou que omunicípio
já pode ser considerado um dos

pólos da natação no estado,
principalmente na categoria 12 a

15 anos. "Com esse evento,
também percebeu-se que houve
um aumento na prática do esporte
nomunicípio

"

t.conclui.

Jaraguá do Sul confirma mais
três equipes na fase estadual

}ARAGUÁ DO.SUL - A cidade de

]araguá do Sul garantiu mais três

equipes na fase estadual daOlimpíada
Estudantil Catarinense 2004 ao

conquistaro título de campeãnosdois
naipes da modalidade de vôlei e a

terceira colocação no handebol
feminino, na etapa classific"atória da
Região III, em competições realizadas
nomunicípio jaraguaense durante a

semana passada (23 a 27/06). "Já
havíamos assegurado a vaga do

basquete masculino, quando
vencemos a eliminatória disputada
nos dias 19 e 20destemês, emRiodo

Sul", acrescenta o diretor de Esportes
de Rendimento da FME, Hercílio
Mendonça da Rosa.

Das cinco equipes jaraguaenses
que disputavam a etapa eliminatória
daOlesc/2004, apenas amodalidade
de futsal feminino - que competiu
em São Bento do Sul- não obteve

classificação. Hercílio daRosa lembra
que para a etapa estadual, a ser

realizada de 23 a 31 de julho, em

]oaçaba, já estavam pré-classificadas
as seguintes equipes de Jaraguá do
Sul: atletismo, natação, tênis demesa
e xadrez, todas nos dois naipes;
basquete feminino; futsal, handebol
e tênis de campomasculino.

• O Futsal masculino de

Jaraguá do Sul não

precisou disputar a fase

regional, pois ficou em

terceiro lugar na etapa
estadual de 2003 e

garantiu a classificação.

• O basquete já havia
assegurando a vaga na
eliminatória disputada nos

dias 19 e 20 de junho, na
cidade de Rio do Sul.

Juvenil daMalweemantém 1000/0

de aproveitamento no estadual
}ARAGUÁ DO SUL - A equipe

juvenil da ADJ/Malwee/FME
manteve sua invencibilidade no

Campeonato Estadual de Futsal da
categoria ao obtermais três vitórias
no último final de semana (25 e 26/
06) em partidas válidas pelo returno
da segunda fase da competição,

. disputado emJaraguá doSuLO time

jaraguaense superou os seus

adversáriosConcórdia (2 xO),Adíee/

Florianópolis (4 x 2) e Capinzal (6 x
1). Conquistando 12 vitórias em 12

partidas, a equipe passa para a

terceira etapa do campeonato com
100% de aproveitamento. O turno

da próxima fase está agendado para
sexta e sábado (02 e 03/07), em
Chapecó, onde aADJ;Malwee!FME
terá como adversáriosAPTI/AABB/
Chapecó, Fundação Casan/Fuças/
Adiee e ConcórdiaMBB Futsal.
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·2/7"
Isabela D. Ceolin
Dionara R. Bruns
Gerson Luis Lemke
Marlos Bertoldi
Gilmar Brais Alves
Ruth E. W. Braier
Helio Murara Garcia

Alexandre limmermann
Flávio da Luz
Ademar Schulz
Carlos Henrique Heinert

·27/6·
Milene Miks
Terezinha Pedrotti
Leandro Siewerdt
Maria Madalena Spézia
Talita Maba
Gilmar Ribeiro
Michele Alquini
Eleni Sell
lenilda Maia

·28/6·
Edith Tomaselli Tomelin
Fabiane Vorpagel
Diego Rueckert
Fernando F. Grim Júnior
Pablo M. dos Reis
Claudinei V. Cardoso
Rosane Bechtel
Vanessa Weiller
Elisiane Mohr
Luzia de F. A. Kinen
Giovane de Souza
Fabiane Forlin

·29/6·
Terezinha Furlani
Fabio Ehlert
Susana L. Steinert
Eliane Silveira
Helena S. Burg
Heloisa S. Burg
Renata Cerutti
Wilmar Trentini
Mario Hafemann
Dileuza Cunha Gross
Maicon M. Junkes
Andréa M. de

Albuquerque
Juceli Mayer
Débora Hertel

·30/6·
Hideraldo Colle
Adilo Kanchen
Gislaine Hanemann

Pedro João da Maia
Sandra A. Szirkowski
Kevin K. Hanemann
Arnildo Carlini .

Jair Kanszewski
Pricila Jensen
Paulo h. Buchmann
Leila Modro
Márcia Pereira
Marines Kenault

Dogmar lanella
Marcio L. Krueger
Rubens Alcaia
Adelina A. M. de Freitas

·1/7·
Cleto Franzner
Rafaela S. Kinen
Luís Alberto Guths

Wesley R. Francisco

Gilberto Peters

Hodrigo De Freitas

Clovis Vieira da Cunha

Ingo Heinert

Comemora mais um aniversário nesta sexta-feira, dia 2,
Gilmar Brais Alves, quem deseja os parabéns com

muito carinho é a sua namorada Franciene :

·3/7·

lIesangela C. Sohn
Deocar limermmann
Anna Karolyna Wolf

Argileu Júnior
Vilson T. Fischer
Carlos H. Boeder
Juliane M. Buzzi
Alvina Ferreira
Waltraudt Fleming
Norma Deretti

Ema Trappp, comemorou ao lado de
seu marido Eugenio e familiares seus

80 anos no último dia 15

>
í •

'4!
;",- -.

Desfile de moda coleção inverno na"Noite da Modalprornovida pela danceteria Tiro Disc Club (Sociedade
Atiradores) e Elaine Modas de Corupá, no último dia 20

No dia 8/5 estiveram reunidos os ex

alunos do Colégio Evangélico
Jaraguá.Todos os amigos se fizeram

presentes."Relembramos os momentos
.

difíceis e enqraçadoslconta a ex-aluna
Joice e sua irmã Tuani lonta,que

estudaram 13 anos lá

.FELlCIDADES
Parabéns e muitas felicidades a Nair

Quadros que no último dia 24

esteve de aniversário.

.PARABÉNS
Aniversariou dia 19 Pedro Oliveira
Vieira, quem deseja é a esposa
Helena.

·······1

CENTER
;

SOM

•
Cd's • DVO's· ACESSÓRIOS PARA SOM

O jovem Eduardo, trocou
idade no dia 24."Que
neste dia todas as alegrias
sejam suas, felicidades, te
amamos, Shuli e Julia, e de

.

toda família Sauer"

I
i Av. Mal. Deodoro, 406· Centro 371-28471
1 Shopping Breithaupt . Centro 27��:??�J

CORREIO DO POVOl

·:·BAILE I
Acontece neste sábado, dia 3, no Pavilhão de
Eventos em Guaramirim o Baile de Casais. Animação
fica por conta da Banda Brilha Som.

·:·CHURRASCO
Neste domingo, dia 4, para comemorar o Dia do

. Padroeiro, na Comunidade São Pedro Apóstolo, em
Schroeder haverá uma churrascada.

·:·BAILE II
Baile e festa de Rei e Rainha, dia 3, na sociedade
esportiva e Recreativa Rui Barbosa, no Rio Bonito, em
Massaranduba.

·:·FESTA
Neste final de semana Festa Anual Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, no Braço Campinhas, em
Massarnduba.

·:·ANIVERSÁRIO
De 3 a 11 de julho é a semana do aniversário de

Corupa com festividades alusiva a data.

·:·FEIRA
Do dia 3 a 11 de julho acontece a 4a Expoarte, Feira
do Artes�nato, no Seminário de Corúpa,

·:·FESTIVAL
Será no Parque Municipal de Eventos, no sábado, o
Festival Alternativo, a partir das 19 horas. Realização:
Fundação cultural de Jaraguá 90 Sul.

·:·BAILE III
Baile de rei e rainha no Botafogo Futebol Clube, a
partir das 19 horas, neste sábado, dia 3.

·:·BAILE IV
Acontece neste sábado, dia 3, Baile de escolha da
rainha na Sociedade Rio da Luz - Salão Barg, a partir
das 21 horas

·:·BAILE V
Baile na Sociedade Amizade, dia 3 promovido pela
turma de 7a fase do Curso de Ciências Contábeis, da
Unerj, a partir das 23 horas. Animação Banda
Montreal, do Paraná. Ingressos antecipados a R$ 7,00
no Posto Mime e. secretaria do clu be.

-
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