
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 -1922 II ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 II HONORATO TOMELlN 11937 -1957 II EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004

JARAGUÁ DO SUL, 14 DEJULHO DE 2004

PROPAGANDA

Am-orim:"PT de Guaramirim
estuda marketing eleitoral"
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AVANÇO

Veríssimo, da SDR, diz que
núcleo da Fatma agilizará
processos • PÁGINA 4

MOBILIZAÇÃO

Ontem os alunos da Escola Abdon Batista não entraram em sala de aulapara defender ex-diretora

'Protesto em favor de diretora
,

,
.

movimenta estudantes em JS
Aproximadamente 300 alunos e professores da Escola Estadual
Abdon Batista participaram ontem de uma manifestação de
protesto em frente à 24a Secretaria de Desenvolvimento
Regional de Jaraguá do Sul. A mobilização foi organizada para -

reivindicar o retorno de Rita de Cássia Santos Vanin à direção

INICIATIVA

Seminário reestrutura os

roteiros turísticos da cidade
Os pontos n'egativos, positivos e quais as ações que
podem ser feitas para a solução dos problemas dos roteiros
turísticos de Jaraguá do Sul foram discutidos durante o

Seminário de Direcionamento dos Roteiros Turísticos,
realizado' durante toda a manhã de ontem, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul.O seminário foi promovido
pelo Conselho Municipal de Turismo e Sebrae,que querem
a Sustentabilidade do segmento. PAGINA 4
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da Escola, exonerada na última quinta-feira, dia 8. Estudantes
e a ex-diretora questionam atitude do governo do Estado que,

segundo eles, tomou decisão depois de receber blocos de rifas
da instituição para angariar recursos.

'
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Vestindo o corpo �
a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

N° 4.926, 1 RS 1,25 .

MOTOCROSS

Oliveira fica com o título
da etapa do catarinense

• PÁGINA 7

NEGÓCIOS

Expo 2004 inaugurada ontem
no Parque Municipal de Eventos
Feira multisetorial deste ano mantém expectativas de

geração de negócios no Norte/Nordeste de Santa

Catarina.

• PAGINA 4

FUTSAL

Equipes da região se destacam

na rodada do turno do estadual
• PAGINA 7

DESTINO

Poloneses se reencontram em

Jaraguá do Sul após 57 anos

PAGINA 6

Os amigos de

infância,
Kazimierz

Pawlowskie(E) e
Stanisnaw �

Majcher,
colocam a

conversa em dia
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OPINIAO

Rock: o estilo que se reiventou
Um estilo difícil de se

definir em apenas uma

palavra. Quando, na década
de 50, um jovem apareceu
tocando um violão e

rebolando frente às câmeras

de TV, o choque foi grande
para o conservadorismo que

imperava na época. O rock,
que comemorou ontem 50

anos, nasceu e continua

como algo revolucionário.
Nascido da mistura do blues,
do country e do thy
thm'n'blues, seus precursores
foram Bill Halley, Chuck
Berry e Litde Richards e

atingiu apogeu com o "rei"
Elvis Presley.

Mesmo criado nos Estados
Unidos, quem provocou o

maior frenesi foram quatro
rapazes de Liverpool, na

Inglaterra, que dominaram o

mundo e transformaram o

rock no que ele é hoje. A
Beatlemania "varreu" todos
os cantos do mundo, com

músicas que se reinventavam

FRASES

a cada álbum" criaram

conceitos e reescreveram

estilos.
Por influência dos Beatles,

o mundo "produziu" bandas
de rock. No Brasil não foi
diferente. Aqui, os primeiros
roqueiros faziam versões de

canções internacionais, como
Sérgio Murilo e Celly
Campelo. Em Pindorama, o

história do rock. O
Woodstock, realizado entre

os dias 15 e 17 de agosto,
numa pequena cidade dos
Estados Unidos, levou
milhares de pessoas a

proclamarem "paz e amor"

para o mundo. Os esta

dunidenses viviam o auge da
.

Guerra do Vietnã. O festival
foi a consagração de astros

� Mesmo criado nos Estados Unidos,
quem provocou o maior frenesi foram

quatro rapazes de Liverpool.
ritmo recebeu o nome inicial
de lê-lê-lê, por causa do
refrão da música "She Laves

You", dos Beatles. Aí então

surgiu ou foi 'criada, que é o

termo mais certo, a Jovem
Guarda. Roberto e Erasmo

Carlos, Wanderléia, J erry
Adriani surgiram em

programa de TV, para a

massificação do estilo.
Em 1969, aconteceu o

primeiro e grande festival da

como [imi Hendrix, Santana,
Grateful Dead, Janis [oplin e

Crosby, Stills, Nash & Young,
entre outros que escreveram

seus nomes no memorial do
rock.
A partir de então, o rock

resurge com novas formas e

estilos. Em 1970, numa sexta

feira 13, a banda inglesa
Black Sabbath lança o

primeiro disco e mostra ao

mundo um novo estilo: o

heavy metal. Também nessa

década surge o punk rock,
com Sex Pis tols, Ramones e

The Clash, que mostram ao

mundo como se faz música

com apenas três acordes. No

Brasil, o rock se firmou nos

anos 80, graças às milhares de
bandas que surgiram,
motivadas pelo Circo Voador
no Rio de Janeiro e pelo
Programa do Chacrinha.

Hoje o rock tem pitadas de
eletrônico ou misturam-se

com sons regionais.
Mudanças, reinvenções e

novos conceitos de rock

surgem todo dia. Listar todos
é quase impossível. Moda
vai, moda vem, os roqueiros
resistem, com suas roupas

.rasgadas, seus cabelos

compridos e suas camisetas

estampadas com seus ídolos
continuam. Ele muda, mas

não deixará de existir, porque'
toca todas as gerações. Se
reinventará.

c

"Não concordo com a manutenção do status quo. Buscamos uma educação transformadora, onde se

discute e os alunos participam ativamente. A reação. deles é reflexo desta proposta construtiva."

• Rita de Cá55 iaVanin, ex-diretora da Escola Estadual Abdon Batista, tentando justificar a manifestação de apoio dos alunos e professores.

Mundo I Pessoas & Fatos
� FRANÇA

Francesa encenou

lIagressãoanti-semita"
Uma "brutal agressão" de um grupo anti-semita
contra uma jovem, que revoltou a opinião pública
francesa e os jornais do país e levou o presidente
Jacques Chirac excluir condenados por crimes
de racismo e sexuais da tradicional anistia deste
14 de julho -dia da queda daBastilha -, não passou
de pura encenação.
Marie Leonie, de 23 anos, acabou confessando a

farsa nesta terça-feira, durante interrogatório na

polícia que mobilizara centenas de agentes
capturar "os agressores': Ela destacou que- agiu
com a ajuda de seu companheiro, que foi detido.
Marie disse que foi estuprada por seis norte

africanos. (AE)

� EUA

Condoleezza nega planos
para adiar eleições 2004
A assessora de Segurança Nacional,
Condoleezza Rice, negou que haja a intenção
de cancelar ou adiar as eleições de novembro
nos EUA se houver ameaças terroristas. Ela
disse que tal plano não está sendo
considerado pela administração de George
W. Bush.
Os democratas ja haviam reagido
negativamente à notícia de que o governo
estaria avaliando essa hipótese e a deputada
democrata Jane Harman, da Califórnia,
membro do Comitê de Inteligência da
Câmara dos Representantes dos Estados

Unidos, disse acreditar que o plano de
adiamento é "excessivo. (AE)

� AUSTRÁLIA

Encontradas relíquias
.

dos Beatles e"", mala
Um inglês comprou uma mala velha em uma

feira de usados na Austrália e achou dentro
dela um conjunto de relíquias dos. Beatles,
entre fotografias, programas de shows e

gravações inéditas, informou hoje o jornal
londrino The Times .:
A autenticidade dos objetos não foi

determinada, mas especialistas acreditam que
se trata do arquivo de Mal Evans, ex-assistente
dos Beatles que morreu baleado pelo polícia
de Los Angeles em 1976. O conteúdo da mala
dele foi perdido durante a investigação
policial, disse o Times. (AE)

� PAQUISTÃO/íNDIA

Países aceitam negociar
roteiro para futura paz
o Paquistão e a índia concordaram, ontem,
em protagonizar uma série de negociações
ao longo das próximas semanas para debater
uma série de assuntos informou o ministério

paquistanês das Relações Exteriores.
As negociações começarão em Islamabad, a
capital paquistanesa, nos dias 28 e 29 de julho,
quando altos funcionários dos dois governos
conversarão sobre a construção da usina
hidrelétrica de Baglihar, que vem sendo
construída no Rio Chenab, no Estado indiano
de Jammu-Caxemira.
Autoridades de ambos os países voltarão a

se reunir em Nova Délhi nos dias 3 e 4 de

agosto. (AE)

� FILIPINAS

Manila admite retirar

tropas do fraque
Em uma tentativa de impedir que rebeldes
islâmicos cumpram a ameaça de degolar o
motorista de caminhão. filipino, seqüestrado
este mês, o governo das Filipinas afirmou hoje
que deverá retirar suas tropas do Iraque "o
mais rápido possível': O apelo, feito pelo
subsecretário de Relações Exteriores do país,

.

Rafael Seguis, foi transmitido hoje pela rede
de televisão árabe Al-Jazira, pouco depois de

declarações dos insurgentes dando apenas
trê� horas para que Manila se manifestasse.
Em nome da família, Seguis apelou por
compaixão e piedade. (AE)

o CORREIO DO POVO

� SUíÇA
Justiça suspende investigação
contra ex-presidenteMenem
o Ministério da Justiça da Suíça que suspendeu
uma investigação sobre acusação de lavagem
de dinheiro praticada pelo ex-presidente da

Argentina Carlos Menem.
,

A suspensão foi determinada por falta de provas
de contas com o nome do ex-presidente ou de

pessoas relacionadas. A busca foi pedida pelo
governo arqentino, que alega que autoridades
iranianas depositaram US$ 10 milhões em nome

de Menem.
"As autoridades suíças competentes estão

preparadas para realizar investigações em

qualquer momento que surgirem. novas
evidências; informou o ministério. (AE)
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SUA OPINIÃO
Estátuto da Criança, 14
anos de descumprimento
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Um soco no estômago. Essa a sensação quando analisamos o

conjunto dos direitos da população infanto-juvenil garantidos pela
lei promulgada há 14 anos, em 13 de julho, e a realidade nos

municípios catarinenses. Apesar do compromisso, da luta e da
garra de pessoas e instituições, há 'ainda muito por fazer. Bem

perto de nós, crianças e adolescentes sofrem agressões, expostos a

maus tratos, abandonados, usados na mendicância ou em outras

situações de exploração e de desrespeito. A caótica situação
gerada-pelo não repasse me�sal dos recursos do governo estadual

para os Centros de Internação Provisória, que atendem
adolescentes de 12 a 18 anos, configura de forma emblemática o

descaso com a infância catarinense. Os muitos municípios que
criam o Conselho dos Direitos, o Fundo para a Infância, o Conselho
Tutelar e os Programas de Atendimento somente no papel, atestam
a insensatez e o descaso com o que temos de mais precioso: nossas
crianças e nossos adolescentes.

Apesar do mandamento constitucional da "Prioridade
Absoluta" para a infância, compreendendo a primazia de receber

proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de
atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública,
preferência na formulação e na execução das políticas sociais

públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas
relacionadas com a proteção à infância e à juventude, o Sistema
de Garantias dos Direitos infanto-juvenis vive mendigando sobras.
E quando os recursos são viabilizados, muitas vezes não são bem
aplicados.

Há também os que ainda não entenderam que a lei federal
8.069/90 legisla sobre o conjunto dos direitos da população infanto
juvenil, direitos esses que se referem ao seu atendimento e sua

defesa. O atendimento no âmbito das políticas públicas, como

educação, saúde, assistência social, moradia, profissionalização,
esporte, lazer, entre outros.Na defesa nos direitos estabelecendo

que crianças e adolescentes devem ser protegidas de qualquer
forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão. Como pessoas em condição peculiar de

desenvolvimento, as crianças precisam ser tratadas com dignidade
e respeito. Mas, muitas vezes, diz-se que elas só têm direitos.
Acontece que ser tratado com respeito e dignidade não quer
dizer que 'tudo é livre' e não há limites.

Além da crítica de o Estatuto ser lei para o primeiro mundo e

que o Brasil não tem 'ambiente' para estas maravilhas, é freqüente
ouvirmos que o 'Estatuto só fala de direitos e se esquece dos

deveres'; que a 'lei é permissiva e não admite que a autoridade
dos pais ou educadores se manifeste', dentre outras acusações.

Ocorre que o Estatuto fala de Direit�s porque estes é que
estavam sendo violados e necessitavam ser revistos.organizados e

divulgados. Crianças e adolescentes passam a ser considerados
como cidadãos, detentores de direitos. Na formulação das políticas
e no controle das ações, a sotiedade é convocada para uma

participação ativa e responsável nos Conselhos dos Direitos, em
âmbito nacional, estadual e local, com a incumbência de opinar,
decidir e controlar as ações relacionadas à criança e ao

adolescente.
Com a atribuição de atender crianças e adolescentes com

direitos ameaçados ou violados, além da família e comunidade,
desvendando o emaranhado de relações pessoais e institucionais

que violam ou ameaçam direitos, os Conselhos Tutelares

apresentam-se como ferramenta imprescindível na implémentação
do Estatuto. E a atuação da Associação Catarinense de
Conselheiros Tutelares de permanente luta e embates para
assegurar, na prática, os direitos legalmente previstos, enfrentando
os obstáculos que querem impedir que os direitos assegurados na

Convenção Internacional, na Constituição Pátria, no Estatuto e

na própria lei que cada um dos 293 municípios promulgou chegue
a cada cidadão criança, a cada cidadão adolescente marcam os

14 anos de promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente
em Santa Catarina.
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Paulo Vendelino Kons é Presidente da Associação Catarinense

de Conselheiros Tutelares
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OSAICO
� Privilégios
As prefeituras administradas pelo PT

foram privilegiadas por empréstimos
do BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e

Social).
Dos RS 502,177 milhões aprovados
para prefeituras pelo banco de janeiro
a junho, as administrações petistas
ficaram com RS 341,148 milhões ou

68% do total emprestado.
O banco, que é 100% estatal e

controlado pela União, aprovou 56

novos financiamentos para prefeituras,
destes 23 são municípios do PT.

QUARTA-FEIRA, 14 de julho de 2004

� Amigos
Os partidos aliados (PP, PMQB, PTB,
PPS e PSB) também não foram

esquecidos. Somadas com as

prefeituras do PT abocanharam.
nada menos do que RS 453,081
milhões, 90,2% do valor total

aprovado.
O restante, RS 49,096 milhões, foi
distribuído entre 11 prefeituras do
PSDB, do PDT e do PFL.

O Rio Grande do Sul foi o Estado

que mais se beneficiou dos

empréstimos, 28 prefeituras, de
vários partidos.

� Providência
Ou a Procuradoria da Prefeitura de

Jaraguá do Sul abre um processo
contra o vereador Marcos Scarpato
(PT), por injúria, calúnia e difamação
ou o Ministério Público do Município
investiga as denúncias que o

parlamentar faz, dia sim dia não.

O que não pode é continuar nessa

lengalenga. Um denunciando, o
outro se fingindo de morto e o

terceiro fazendo de conta que não

é com ele. E na outra ponta, a

população, que' paga a conta, sem

entender nada.

PT consulta a comunidade para
concluir o plano de governo

SCHROEDER - Apesar de ainda
não ser visual, o trabalho de

campanha eleitoral está nas 'ruas do
Município. Líderes do Partido dos

Trabalhadores estão percorrendo os

bairros da cidade para entrar em

contato com os presidentes das

associações de moradores para saber
quais são as prioridades em cada

localidade. Omaterial destinado ao

marketing polírico está em fase de
conclusão e, a partir da próxima
semana, passará a ser divulgado na
praça.

O candidato a prefeito, João Reis
Filho, menciona que o partido irá

efetuar uma campanha modesta,
devido à escassez de recursos para a

propaganda.
Entretanto, na opinião dopetista,

não é com dinheiro e cartazes nos

postes que irão conquistar o voto do
eleitor. "Estamos avaliando o tipo de
material que iremos confeccionar e

distribuir pela cidade porque temos

consciência ecológica, além de não

pretendermos contribuir com a

poluição visual. Temos certeza de que
política se faz com conversação",
'observa.

'

Reis Filho informa que o partido
está trabalhando na elaboração do
plano de governo, oportunidade em
que aproveitam para explicar à

comunidade como se procede o

orçamento participativo. "T�mos de
mostrar que este processo dispõe de
três etapas. Primeiros ,há a

necessidade de formação de

líderes, para que estes

conscientizem a comunidade e

multipliquem as bases, depois se

realiza um seminário para falar sobre
o orçamento e, em seguida, vem a

aplicação. Esta é a maneira

diferenciada de conduzir a

administração pública", enfatiza o

candidato.

Reis Filho garante que política se faz com conversação

A cpligação Jaraguá Para Todos inaugurou o comitê
central eleitoral ontem à noite. Todas as lideranças,
simpatizantes e militantes dos partidos que fazem parte
da aliança - PT, PMDB, PCdoB e PSB - prestigiaram o

evento. A sede do comitê fica na rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, n° 177, ao lado do restaurante Caneri
Massas.

POL ICA

� Picaretagem
Para os partidos tradicionais, as pesquisas
de intenção de votos são as princlpals
diretrizes da campanha. Muitos as têm
como um totem, sendo adoradas a

ponto de alterar trajetórias e projetos
políticos-ideológicos.
Aproveitando a exigência, a

picaretagem come solta. Tem

"institutos" para todo gosto. Muitos são
na verdade apêndices de partidos
políticos.
É bom lembrar que, nas últimas eleições,
os maiores derrotados foram os

institutos de pesquisas.

� Fritura
Corre à boca pequena que a secretária
de Desenvolvimento Regional, Niura dos
Santos (PSDB), está sendo fritada pelo
governo. Comenta-se nas rodas políticas
que o cargo entrou em negociação,
quando da aliança PT/PMDB.
Não deixa de ser coerente. Afinal, os
tucanos são adversários da Aliança
Jaraguá Para Todos, que tem o deputado
estadual Dionei da Silva (PT) como

cabeça-de-chapa e a psicóloga Cecília
Konell (PMDB) como candidata a vice.

Ademais, PSDB e PFL são ferrenhos

opositores ao governo Lula.

PROPAGANDA

PMDB começa a estampar o
material de marketing político
POR FÁBIANE RIBAS

�Partido aposta na

imagem para
Conquistar os
eleitores •

CORUPÁ - ti) material
confeccionado para o marketing
político do PMDB começou a ser

distribuído no final de semana,

durante o desfile realizado em

comemoração ao 127º aniversário do

Município. Um grupo de 50 pessoas
posicionou-senosprincipais pontosda
cidade, expondo banners alusivos à
sigla. Os peemedebistas entregaram
para a população aproximadamente
cinco mil bandeirinhas, 36 mil
adesivos que apresentam o número

15, referente ao partido, cerca de 12
mil adesivos com desenho de pé
vermelho e os nomes dos candidatos
a prefeito e a vice.

Também foram distribuídos 20
mil santinhos com a foto dos
candidatos àmajoritária, na capa, e
fotos dos 14 candidatos a vereador,
com seus respectivos números, na
parte interna.

Foram confeccionadas cinco

faixas de seismetros, onde o PMDB
presta homenagem ao aniversário de

Corupá, além de estampar o

marketing do partido. Destas, três

Cinco faixas alusivas à campanha estão expostas em pontos estratégicos de Corupá

ainda estão expostas na cidade.
"Todas as pessoas que trabalham na

divulgação do nosso partido
receberam a camiseta padrão.
Mandamos fazer 500 unidades",
salienta o secretario do comitê de

campanha, Carlos RobertoThieme.
Ele destaca que os líderes do

partido vão se reunir na próxima
semana, na segunda-feira ànoite, para
discutir questões relacionadas ao

marketingpolítico, principalmente se

irão ou não elaborar material de

propaganda eleitoral destinado aos

postes. "Estamos estudando essa

possibilidade ainda porque nos

preocupamos com a limpeza. Não
queremos pintarmuros e deixar feia
a cidade. Pretendemos efetuar uma

campanha limpa e organizada,
respeitando ao meio ambiente",
considera.

Esta semana os .peemedebistas
estão providenciando os acertos finais
com relação aos outdoors. "Estamos
estudando os preços e os locais mais

estratégicos paraentãodaro aval final.
Além desse material, todos os

vereadores estão com as fotos

aprovadas para a confecção dos
santinhos.Ainda precisamos que os
candidatos pensem no slogan e no

plano de trabalhol", menciona.

PMDB . e PT instalam placas alusivas à campanha eleitoral
GUARAMIRIM - Um grupo de

30 voluntários da coligação PMDB
e PT percorreu os principais pontos
da cidade ontem para colocar os
32 minidoors (placas de médio

porte alusivas à campanha
eleitoral). O material estampa o

-

número dos partidos 15 (PMDB)
e 13 (PT), alérn de efetuar a

divulgação de alguns projetos, nas
diversas áreas. Outras 12 placas
serão confeccionadas em conjunto
com a senadoraldeli Salvatti, mas
estematerial será exposto apenas
na próxima semana.

Acoligação contratou serviço
de publicidade de uma agência de
Jaraguá do Sul, que está

elaborando o marketing para os

adesivos, banners e santinhos. O
candidato a vice-prefeito, Mário
Sérgio de Amorim (PT), destaca
que os militantes têm traçado o

pré-projeto de governo, material

Amorim destaca que irão frisar os números dos partidos nas campanhas
que pretendem apresentar nas

reuniões com os representantes de
cada bairro da cidade. "Os
encontros com a comunidade
serãomarcados a partir da próxima

semana, oportunidade em que
todos poderão avaliar o que
estamos propondo e dar sugestões
sobre o que consideram prioritário
em termos de melhorias", explica.

• Os coordenadores de

campanha subdividiram
os voluntários em 16

núcleos, que abrangem
toda a cidade. Em cada
localidade haverá três

pessoas trabalhando pela
coligação.

• Líderes do PMDB í' PT
.

estão estudando o tipo de
material que irão utilizar
na propaganda,
preocupados com a não

poluição de Guaramirim.

O coordenador de marketing,
Antonio Carlos da Luz, salienta que
o plano de governo será finalizado
até o dia 15 de agosto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Roteiros turísticos domunicípio
são avaliados em seminário

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Pontos positivos e

negativos dos roteiros
turísticos foram
analisados no seminário

}ARAGUÁ DO SUL - A

reestruturação dos quatro roteiros
turísticos do município foi o tema
do Seminário de Direcionamento
dos Roteiros Turísticos de [araguá
do Sul, realizado ontem pelamanhã
noCentro Empresarial e promovido
pelaPrefeitura, através do Conselho
Municipal de Turismo e do Sebrae.

Participaram do' seminário
profissionais do trade turístico da
cidade, como donos de restaurante
localizados nas rotas e agentes de

viagens, que passaram a manhã
discutindo os problemas do setor.

O consultor do Sebrae, Rafael
Soldatellí, explica que o seminário

foi planejado a partir de pesquisa
realizada pelo Proder ComCenso,
que detectou falhas no processo de

captação de turistas e de recursos
nas rotas da Imigração Alemã,
Italiana, Húngara e City Tour, que
existem desde 2001, mas até agora
não semostraram auto-suficientes.

Falhas na divulgação, de

valorização cultural e na

demarcação das rotas foram

alguns dos pontos negativos
levantados pelos participantes do

Rafael Soldatelli, do Sebrar, e Roberto Rocha, da Ação Livre apostam na auto-sustentação dos roteiros
c

seminário. Entre os pontos
positivos, destaque para a

existência de guias de turismo

qualificados e de atrativos

culturais bem estruturados.

"Queremos consolidar os roteiros
para que se tornem auto

sustentáveis", reforça Soldate·lli.
O consultor do Sebrae lembra

que a definição dos roteiros

turísticos foi uma iniciativa da

Prefeitura, através da gerência de

Turismo, éoordenada por Loreno
Hagedorn.'As rotas respeitam a

trajetória dos imigrantes alemães,
italianos e húngaros, que se

instalaram em Jaraguá do Sul no
final do século 19. J á o City Tour é
direcionado aos pontos de interesse
turístico do centro da cidade, como
o Parque Malwee, Igreja t-uterana
Apóstolo Pedro, Morro do Carvão,

entre outros.

A empresa Ação Livre é a

única a realizar os passeios pelas
rotas turísticas de Jaraguá do.SuL
De acordo com Roberto Rocha,
proprietário da empresa, o

seminário surge como uma

oportunidade de avaliar o

funcionamento das rotas e as

possibilidades de melhoria do setor
de turismo de Jaraguá do SuL

Núcleo da Fatma em Jaraguá do Sul já está formalizado
}ARAGUÁ DO SUL - Ontem, o.

engenheiro agrônomoWilly Carlos
Fuchs foi até Schroeder autorizar o
corte de 145 meuo« cúbicos de

jacatirão, madeira de vida curta e de
fácil reprodução e que por isso.mesmo

pode ser cortada. Fuchs é o

coordenador doNúcleo da Fatrnaem

Jaraguá doSul, instalado oficialmente
desde o início desde mês, mas que
aindanão estáempleno atendimento
por falta de infra-estrutura básica.O
Núcleo vai funcionar na Secretaria
de DesenvolvimentoRegionaL

O atendimento será diário e vai

agilizar e acompanhar os processos de

licença ambiental junto a Fatrna. '�té

agora os empresários e agricultores
tinham que se dirigir até o escritório
de .joinville para pedir análise e

liberação dos processos. Issodificultava
o trabalho de todos", especifica o

gerentede Desenvolvimento Social,
Urbano eMeioAmbiente, Veríssimo
JoséGarcia.

De acordo com Veríssimo, a

SDR tem feitomuitos progressos no

que se refere à adequação à

legislação ambiental de vários

processos em atraso.
" Foram

resolvidos 438 dos 600 processos em
atraso", exemplifica Garcia. O

QUARTA-FEIRA, 14 de julnho de 2004

Expo 2004 inicia com boas C
expectativas. de negócios emJS D

}ARAGUÁ DO SUL - Mostra

agroindustrial; apresentações
artísticas e participação de

aproximadamente 70 empresas
dos mais diversos segmentos
completam a programação da

Expo 2004 - Feira de Negócios
do Vale do Itapocu, que teve

início ontem à noite, no Parque
Municipal de Eventos e

prossegue até o dia 18.

Participaram da solenidade de
abertura da Expo 2004 o

governador do Estado, Luiz
Henrique da Silveira e demais
autoridades políticas que

representam a região. O

governador destacou as ações
do governo em relação às

pequenas empresas, desta

cando a caráter orientativo da

fiscalização tributária.
Informou ainda da instalação
do Banco Cooperativo, com
agências instaladas nas

secretarias regionais. Também
lembrou que o governo do
Estado reduziu a alíquota do
setor alimentício como

incentivo ao turismo, o

segmento que terá todo o apoio
do governo do Estado.

A Feira Multisetorial é

considerada uma fonte de

negócios para a região e uma

oportunidade de valorização da
micro e pequena-empresa e

para contatos empresariais em

segmentos como moveleiro,
alimentício, metal-mecânico,
têxtil, confecção, e q u].

pamentos industriais, cerâ.
micos e prestadores de serviços.

De acordo com o presidente
da Apevi, Alessandro Coelho,
a expectativa é de um público
de aproximadamente 30 mil

Pe
pessoas, que terão opor tuní.

dade de conhecer as a tivi.
Ccdades dos núcleos setoriais,

mostra agroindustrial e ainda pe
A,
Inaproveitar as inúmeras atrações

culturais programadas para
ra

acontecerem durante a Expo 2004.
ta

Uma das grandes atrações de
do evento marca o retorno das

te
exposições agroindustriais ao

ne
Parque Municipal de Eventos.
De acordo com o secretário de de
Produção da Prefeitura,
Alessandro Vargas, a volta da
e x p o s i

ç
a o agropecuária

representa também o retorno da
atividade no município, o

reaquecimento do setor e

ocupando um espaço em

aberto.
N a última edição do

evento, em 2002, o movimento
econômico foi de R$ 3,5
milhões, número que, segundo
Alessandro Coelho, coloca a

Feira como referência na região
Norte/Nordeste de Santa
Catarina no segmento de feira
multisetorial.

Luiz Henrique e demais autoridades fazem a abertura da Expo 2004

agrônomo que vai responder pelo
Núcleo da Fatma em Jaraguá do

Sul, ressalta que a atuação serámais
no sentido de orientação e não de

fiscalização.
Na avaliação do promotor

Alexandre Schmidt dos Santos, o
volume de processos de crimes

ambientais é pequeno em Jaraguá
do SuL Desmatamento, degra
dação demargens de rios e poluição
gerada pelas empresas são os casos

mais comuns. Em Corupá, a caça é

o caso mais comum. Com a

instalação doNúcleo, ele espera que
aumento o número de processos.

• Jaraguá do Sul já teve

escritório da Fatma. Era

coordenado por Álvaro
Rosa. O escritório fechou
há pouco mais de cinco

anos.

.

• O atendimento do

Núcleo da Fatma em

Jaraguá do Sul será diário,
com responsabilidade de
servir todos os municípios
da mi'crorregião.

I

� ENTREGA

Condomínio Industrial
A Prefeitura de Jaraguá do Sul entrega,
na proxrma segunda-feira, o

Condomínio Industrial, localizado nas

proximidades da Unerj .. Nesta primeira
etapa, 10 empresas vão fazer uso do

espaço, oferecido pela Prefeitura a

empresários interessados em expandir
seus negócios ou mesmo iniciar um
novo empreendimento. A instalação
do Condomínio Industrial faz parte
dos projetos da Secretaria Municipal
de Produção e tem como objetivo
garantir o crescimento econômico e

industrial do município sem interferir
no perímetro urbano.

� MÉRITO

CMC é uma dasmelhores
A CMC- Central de Marketing e Comunicação, de
.Jaraguá do Sul, foi incluída no ranking nacional das
melhores agências de propaganda do Brasil,
segundo a Revista About. A publicação divulgou
levantamento sobre desempenho das empresas do

setor, numa minuciosa seleção que envolveu desde.
a evolução dos negócios nos últimos dois anos das

empresas até perspectivas de futuro. Seguindo
critérios específicos, a 15° seleção Hot Tops Brasil
destacou em seus quesitos aspectos como estrutura
profissional, postura ética e brilho criativo, revelando
dimensões e características de suas contas. Além
da CMC, outras duas agências catarinenses também
estão inseridas na lista das melhores empresas
brasileiras do setor.

.

.� AUMENTO

Carro sobemais que o dólar
Em janeiro deste ano era possível comprar um Gol

Special 1.0 duas portas - versão básica do carro

mais vendido no Brasil - com R4 14,8 mil. Seis
meses depois, esse carro é vendido a RS 18,8 mil,
isto é: teve um aumento de 27%. Na se trata de
uma exceção. Muitos modelos, especialmente os

chamados populares - os mais vendidos - tiveram

aumentos expressivos, bem acima do aumento

médio de mercado. A pesquisa da Agência
Autolnforme feita com cotação de todos os

indicadores econômicos, aplicações financeiras e

dólar. Além do Gol Special, mais 13 carros tiveram

alta acima de 20% nos seus primeiros meses do

ano, entre eles o Celta, que passou de RS 15 mil

para RS 18,9 mil.

.� REFORÇO
Nível de produção aumenta
Os índices de retomada do crescimento da economia

ganhou reforços com a divulgação dos indicadores da

produção industrial relativos a maio, pelo IBGE. A

atividade industrial atingiu o maior patamar desde 1991"

início da série histórica do IBGE. Em relação a abril, a

expansão foi de 2,2% e na comparação a maio de 2003
a alta foi de 7,8%, o que matem uma seqüência de
nove meses consecutivos de taxas positivas. No ano, a

produção cresceu 6,5%. De acordo com a pesquisa do

IBGE, o aumento no ritmo de produção entre abril e

maio atingiu 18 das 23 atividades que têm séries

mensais sazonalmente ajustadas. Os destaques foram
a indústria de veículos automotores (4,7%), alimentos
(2%), máquinas e equipamentos (4%) e material
eletrônico e de comunicações (6,45%).
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Cultura da região terá espaço
� na T" Expofeira de GuaramÍrim

GUARAMIRIM - Não serão , trabalhos dos artistas que estão em

busca demaiorprojeção. ':A.Expofeira
é um evento que, por ter muita

divulgação, toma-se ihteressante para
os artistas de nossa região como

espaço divulgarem seus trabalhos.A

diversificação cultural do Vale do

Itapocu é extensa", comenta a

diretora da Episteme, Márcia
Alberton.

Entre os artistas que estarão

subindo aos palcos já estão

confirmados I Primi Tempi, Banda
do Barril, Kauã e Kauê, Sandro Luiz
e Clóvis, Fly X, InNatura, Banda
Menino Cego, VaI e Gege, Texas
Boys, Franciele, Epicentro, Alta
Rotação, BlackWhite, Motivasom,
Os Chefes, Toninho Bahia, Rodolfo
e Ravel, Sapucay, DB10, Sem

Cadência, Emoção e Versales.
ALEXANDRE BOGO

l,
apenas artistas e grupos musicais

i.
de nomes consagrados no País que

i.
irão participar da sétima Expofeira

s. Agroindustrial de Guaramirim,
.e

que acontecerá entre os dias 27 de
l,

agosto e cinco de setembro no

o
Parque Municipal de Eventos

ii Perfeito Manoel de Aguiar.
i· Organizado pela Episteme
I· Consultoria e Eventos e promovido
"

pela Prefeitura de Guaramírim e

Aciag (Associação Comercial,
:s Industrial e Agrícola de Gua
a ramirim), o evento terá apresen-

tação de músicos, bandas, grupos
S de danças folclóricas, corais e

S
teatro, principalmente da região

o
norte do Estado. ,

De acordo com os organiza
e

dores, a proposta émostrar os novos

Márcia Alberton é urna das responsáveis pela organização do evento

Aconteceu terça-feira o lançamento da promoção "Sou
maluco pelomeu pai e faço qualquer loucura por um

Fiat'; realizada pela rádio Stúdio FM em parceria com a

Javel, Posto Mime, Passo a Passo Calçados, Farmácia
Magna, lera Informática e Personal Piscinas.
Entre os dias sete de julho e seis de agosto, os ouvintes
deverão se dirigir até estes patrocinadores e preencher
os cupons, escrevendo uma frase falando do amor pelo
seu pai. Os cinco melhores autores, após uma bateria
de exames físicos e psicológicos, vão participar de uma

prova resistência, onde aquele que permanecer mais

tempo dentro de um carro, ganhará um Fiat Uno.

1
'

--

GERAL

MANIFESTAÇÃO

Alunos e professoras protestam
contra a demissão de diretora

POR CAROLINA TOMASELLI

� Rifa teria sido
a razão do
afastamento de
Rita de Cássia Vanin

}ARAGUÁ'DO SUL - Uma

manifestação de protesto em

frente à 24a Se cr'e tar i a de
Desenvolvimento Regional de
J araguá do Sul mobilizou

aproximadamente 300 alunos e

alguns professores da Escola'
Estadual Abdon Batista ontem,

Liderados pelas alunas do
terceiro ano Caroline Riegel,
[osi Daiane Müller, Rafaela

Nicolodelli, Aline Hornburg e

Tassiane Carla Assini, os

estudantes reivindicavam o

retorno de Rita de Cássia Santos
Vanin à direção da Escola,
exonerada 1181 última quinta
feira, dia oito.

Representando o corpo

discente, elas pa'fticiparam de
uma reunião com a gerente de

Educação, Deni Rateke, para
esclarecer a situação. "Mas ela
não colocou nenhum motivo

concreto que justifique a saída
da diretora", afirma a estudante
Caroline. "A gente não sabe o

que vai fazer, mas não vamos

parar", comenta a colega [osi
Daiane.

O estudante Tiago Alves

Santos, assim como os demais

alunos, acredita que o motivo

da exoneração tenha sido uma

rifa encaminhada ao

governador com o objetivo de

angariarfundos para compra de

computadores à instituição de
ensino. "Ela foi tirada porque
teve a iniciativa de realizar
melhorias no colégio, tanto no

corpo físico como no docente",
diz. "Não aceitamos que, por
motivos políticos, nos tirem a

ALEXANDRE BOGO

Os alunos Andréa e Victor estão solidários com a ex-diretora Rita, afastada do colégio semana passada
diretora que sempre fez todo
o possível para melhorar as

condições do Colégio",
enfatiza o colega Victor

Barnborrà.
De acordo com a gerente

de Educação, Rita pediu
afastamento do cargo no mês

de maio, mas a pedido da
Gerei permaneceu na direção
da Escola. Declara que um

acordo entre lideranças
definiu a exoneração da

educadora, que a partir da

p r o x rm a segunda-feira
assumirá cargo efetivo na

Escola José Duarte Ma

galhães. Deni nega que a rifa
tenha sido o motivo do

afastamento, mas não in

formou quais seriam as razões

da medida tomada pelo
governo do Estado. "A partir
da próxima semana um

profissional com experiência,
vai dar continuidade aos
trabalhos de dona Rita",
salienta.

A ex-diretora da Escola Estadual Abdon Batista, Rita de Cássia Santos

Vanin, declara que recebeu pessoalmente anotícia de sua exoneração
pela gerente de Educação, Deni Rateke. "Ela teve consideração para
comigo. Foi até a Escola e me comunicou'; comenta.
Rita confirma a informação de que a rifa tenha sido-o motivo
afastamento. Segundo ela, foi realizado no final de 2003 um

planejamento para definir os investimentos para o próximo ano e

encaminhados à Secretaria de Estado da Educação em forma de um

boletim orçamentário. Informa que dessa maneira os recursos são

repassados diretamente para as empresas que fornecem os produtos
e serviços à instituição, mas na semana passada o governo cancelou
o repasse por questões de ordem financeira.
A ex-diretora lembra que, contando com o recurso, foram feitos
investimentos na estrutura do colégio na ordem de R$ 45 mil,
aproximadamente. "O Estado não correspondeu, por isso fizemos a

rifa, para honrar esses compromissos'; explica.
Como solução imediata para o corte no repasse de verbas, a direção
e os alunos, reunidos em colegiado, decidiram fazer uma rifa para
angariar fundos, que foi encaminhada por Rita aos órgãos públicos.
"Segundo a Gerei, fui exonerada devido a minha ousadia em mandar
rifas para o governador para que as pessoas ajudassem a escola';
afirma.

'

Quando questionada sobre um possível envolvimento com o protesto,
Rita declara: "Eu jamais faria um negócio desses, porque não tenho

intenção de voltar':

Ontem, nenhum estudante entrou na sala de aula. A Escola Estadual
Abdon Batista tem 1,11 mil alunos matriculados e desde novembro
de 2003 não recebe recursos do governo.

Posto no Centro Norte em fase Sindicalistas reivindicam

de conclusão em Schroeder melhorias em manifestação
SCHROEDER - A construção do

posto de saúde nas proximidades
daMarisol, no bairro CentroNorte,
em Schroeder, está em fase de
conclusão. O novo posto deve ser

inaugurado nas próximas semanas -

e vai atender os bairros Braço do
Sul e Bracinho, totalizando quatro
mil pessoas.

,

O prédio terá 161 metros

quadrados de área construída,
dividido em sala de serviços
ambulatoriais como enfermagem,
vacinas, curativos e injeções; dois
consultórios; sala de educação e

saúde, destinada aos programas de

Planejamento Familiar e Grupos de
Gestantes; farmácia bá�ica e

recepção.
Os equipamentos e materiais

para o funcionamento da unidade
de saúde foram adquiridos
recentemente pela Prefeitura

• Além do posto de saúde,
outra obra em andamento
no Município é a

construção de uma creche
no bairro Rio Hern.

• A estrutura terá sala para

berçário, maternal, lactário,
higienização, além de área

de recreação e lazer, com
capacidade de atender

aproximadamente 50
crianças.

Municipal de Schr�eder, num
investimento de R$ 20 mil.
Os profissionais que vão atuar no
nova posto estão sendo capacitados
e integram o Programa Saúde da
Família.

}ARAGUÁ DO SUL - Dirigentes
Sindicais ligados à Femcut

(Federação dos Metalúrgicos da
Cut SC/PR) promovem hoje
manifestação defronte à Weg II,
em Jaraguá do Sul, com o objetivo
de convocar os trabalhadores

para o Dia N acionaI de

Mobilização e Lutas, marcado
para 16 de julho, e que reivindica
a redução da jornada de trabalho

para- 40 horas semanais, sem

redução de salário.
Amobilização irticia às 13 horas

� deve prosseguir até às 14h30. Para
a quinta-feira, está prevista
manifestação defronte à empresa
Busscar Ônibus e, no dia 16, na
Fundição Tupy, em loinville.

Estima-se que; com a redução
da jornada de 44 horas para 40
horas semanais, haverá um

crescimento imediato de pelo

menos três milhões de novos

empregos no País. Os dirigentes da
Cut defendem, ainda, que não

basta somente a aprovação da

redução da jornada mas,

simultaneamente, deve hav�r a

implementação de outras

iniciativas como a reforma agrária
e a criação de frentes de trabalho
nas cidades e no campo.

A JornadaNacional de Lutas,
lançada no ano passado pelaCNM/
CUT (ConfederaçãoNacional dos
Metalúrgicos), tem no Contrato
Coletivo Nacional de Trabalho
uma das principais bandeiras.
Trata-se de legislação básica a ser

seguida pelos metalúrgicos nas

negociações como, por exemplo,
em relação às condições de

trabalho, piso salarial nacional,
organização sindical nos locais de
trabalho e jornada de trabalho.
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CP NOTAS .II-----�
�MISSÃO
Núcleo de Informática
Para conhecer os lançamentos do mercado na área da computação, o
Núcleo de Informática da Acijs-Apevi promove missão empresarial à
13" Feira Internacional de Informática e Telecomunicações (Comdex
Sucessu IT Brasil - 2004)! em São Paulo. Esta iniciativa conta com o

apoio do Sebrae/Se. O evento reunirá 460 expositores que vão

apresentar as novidades do mercado em produtos e serviços.
A saída de Jaraguá do Sul será dia 17 de agosto, às 19 horas, em frente
ao Cejas, com retorno no dia 18, depois de visitação à Feira. O custo

para associados da Acijs-Apevi e integrantes do Núcleo de Informática
é RS 200,00 e, para os não-associados, o valor é de RS 240,00. No valor
está incluído ônibus-leito com 28 lugares, pernoite, café da manhã,
água e refrigerante a bordo.

Inscrições com Osni, pelo telefone 275-7005 ou e-mail:

osni@acijs.com.br, e com lonimara, pelo 275-7012 ou e-mail

nucleos@acijs.com.br.

�SESSÃO

Projetosde lei aprovados pelos vereadores
Durante a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Jaraguá do
Sul, convocada pelo Prefeito, na segunda-feira, foram aprovados quatro
projetos de lei de autoria do Executivo. O projeto de lei 92/2004 que
autoriza o poder público a conceder contribuição financeira para o

Centro Cultural Neue Heimat, de Jaraguá do Sul; o projeto de lei 107/
2004, que autoriza o Município a comprar por permuta a área de
Dorivaldo Diel e Edla Rahn Diel; projeto de lei 110/2004, que amplia o

perímetro urbano, e o projeto de lei complementar 2/2004, que
estabelece normas para readaptação e remanejamento de servidor

público. Hoje à tarde, às 17 horas, acontece outra sessão extraordinária.

�JOGOS

Massaranduba fica em segundo
A Comissão Municipal de Esportes de Massaranduba participou da fase
regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, na cidade de

Itaiópolis, nos dias 7 a 10 de julho. O município foi representando pelas
modalidades de Futebol deCampo e Futsal, onde, neste último, perdeu
a final para São Bento do Sul por 4 x 2. Para a CME, que iniciou os

trabalhos com as escolinhas há pouco tempo, o resultado obtido foi
muito compensador, pois entre os nove municípios participantes ficou
em segundo lugar. Os jogos do futsal de Massaranduba foram os

seguintes: 7 x 4 Monte Castelo, 8 x 4 Itaiópolis, 3 x 2 Joinville, 6 x 5

Mafra, 6 x 4 Monte Castelo e 2 x 4 São Bento do Sul.

�EDUCAÇÃO
Rumos para os próxims anos
A Comissão do Plano Estadual de Educação entregou, semana passada,
ao secretário de Educação José Anderle, a redação final do documento
que dará os rumos para o setor nos próximos anos. A eleição para
diretor de escola, valorização do magistério através de gratificações
para o exercício em sala de aula, erradicação do analfabetismo,
universalização do atendimento na Educação Infantil e obrigatoriedade
do Ensino Médio estão entre as determinações mais importantes do
Plano. O documento será apresentado ao governador Luiz Henrique,
Na avaliação do presidente da comissão, Lauro Guesser, consultor de

municipalização da SED, um das mudanças mais importantes
determinadas pelo Plano é o aumento de 25% para 38% da arrecadação
estadual nos investimentos obrigatórios para o setor, representando
um incremento de 4,3% para 7,5%. Esse aumento deverá ser

implantado de forma gradativa, na base de 2% ao ano até atingir o teto
de 7%, recomendado pelo Unesco.

Falecimentos
Faleceu às 14:00de 13/7 o senhorAnaValeriano Zanghelini, com

idade de 81 anos. O sepultamento foi realizado noCemitério da Vila Lenzi.
Faleceu às 12:00de 13/7 o senhorMario Emmendorfer, com idade

de 64 anos.O sepultamento foi realizado no Cemitério do Centro.
Faleceu às 18:00 de 12/7 a senhora Santina Dereti, com idade de 88

anos. O sepultamento foi realizado noCemitério daGuarani-Açu.

Interessados tratar através do fone (47) 371-1600 em
horário comercial.

Contrata-se Médico.
para atuar como Clínico Geral para atendimento
de medicina familiar.

POR MAURíLIO DE CARVALHO

� Pawlowski e Majcher
são amigos de infância
e deixaram o país logo
após a Guerra

}ARAGUÁ00 SUL-Depois de 57
anos separados, os poloneses
Kazimiera Pawlowski e Stanislaw

Majcher, ambos com 76 anos, se

reencontraram esta semana em

Jaraguá do Sul. Amigos de infância,
viveramatéos 19 anos juntos, quando
Pawlowsb veio para o Brasil. Dois
anos depois, o amigoMajcher segue
omesmodestino.Durante os 55 anos,
não tiveram nenhum contato. Um
não sabia do outro.Mas uma festa da
comunidade polonesa, promovida
pela Braspol, realizada em fevereiro,
na Praça Ângelo Piazera, reuniu os

velhos amigos.
Apesar das adversidades - as

famílias Pawlowski e Majcher
sobreviveramoshorrores da 2ªGuerra
Mundial e as dificuldades
encontràdasnumpaís estrangeiro, de
língua diferente -, mantiveram os

laços afetivos construídosna infância.
A certeza de um reencontro, num
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aSAR JUNKES

Amigos se abraçam após 57 anos. À frente, a foto que motivou o reencontro
futuropouco provável.fez Pawlowski Alemanha, no distante ano de 1946.
guardar a foto do amigo, doada Hoje, Pawlowskimora emCuritiba e

durante a estada de ambos na Majcher em [araguá do Sul.

Festa polonesa proporciona
reencontro 57 anos depois

"Durante a festa da Braspol,
conversamos, sem nos reconhecer
Mas fiquei com a impressão de que o

conhecia. Dias depois pedi ao meu

genro, que tambémmora aqui, para
certificar se a foto era dele (Majcher).
Confirmada,marcamos o encontro e

estamos hoje aqui matando a

saudade", contou Pawlowski, num
misto de alegria e emoção. "Estamos
botando as conversas em dia, em

português, alemão e polonês",
completouMajcher.

ORIGEM - Nascidos em 1928,
nas distantes cidades de Dobno e

Czerec, em 1943 foram obrigados,
junto com as famílias, a se refugiar na
Alemanha, durante a 2ªGuerra, onde
viveramemcidades distintas até 1946.
"Ou ficávamos na Polônia correndo o

risco de morrer ou íamos para a

Alemanha tentar sobreviver",
lembrou Pawlowski.

A vinda para o Brasil se deu em

função da política governamental da
época, que investia na imigração
estrangeira, principalmente européia.
"Todas as nossas despesas com viagem
foram bancadas pelo governo
brasileiro", revelaram, lembrando que
parte dos parentesmoram em outros

países como Estados Unidos e

Alemanha.

Parcerias entre Acijs-Apevi e
Unerj são elogiadas em reunião

Grupo. de teatro oferece curso

na Scar no final de julho
}ARAGUÁ DO SUL - A Scar

(Sociedade Cultura Artística) de

[araguá do Sul está investindo na

formação de novos valores para o

teatro através de um curso que
acontecerá durante o período de
férias. A proposta está sendo

apresentadapeloGats (GrupoAdulto
de Teatro) da Scar, um dos núcleos
mantidos pela entidade, visando dar
oportunidade aos interessados em

trabalhar. a consciência corporal e
vocal e desenvolver as capacidades
expressivas, criativas, comunicativas
e críticas.

O curso acontece de 21 a 25 de

julho, das 14 às 17h20, no Centro
Cultural, e as inscrições estão

disponíveis aos interessados. Sandra
Baron, que integraogrupo há 11 anos,
será a professora da área teatral.
Anderson dos Santos trabalhará a

expressão corporal e a fonoaudióloga
Nanci Yoshü, ministrará aspectos da

expressão vocal. Durante o curso, os

alunos recebem aprendizado sobre

integração; criatividade comobjetos;
concentração; noção espacial; vídeo

.
de anatomia e percepção; consciência
corporal; linguagem. não

verbal; plasticidade corporal; ação e

reação; alongamento corretivo

}ARAGUÁ 00 SUL - As relações
entre universidade-empresa e as

parcerias da Unerj (Centro
Universitário de [araguá do Sul) em
oferecer cursos que atendam as

necessidades do mercado foram
relatadas pelo Pró-reitor de Pós

Graduação doCentroUniversitário
de [araguá do Sul, Prof. Dr. Pedro
Kraus, na reunião daAcijs e Apevi,
de segunda-feira. Entre os projetos,
ele nominou as relações inter

nacionais, os programas de
intercâmbio e a Cambra (Câmara
deNegócios Internacionais), resul
tado de' parcerias, em apoio às

empresas que buscam ampliar a

carteira de clientes no mercado
externo.

Outra referência da relação
empresarial e universitária é oNúcleo
de Desenvolvimento Integrado de

Incubação, que conta com parcerias
locais. O JaraguaTec tem a pré
incubadora instalada na Unerj e a

inauguração está prevista para
acontecer até omês de setembro. A
incubadora tem capacidade para
sediar dez empresas e está localizada
no Condomínio Industrial.
Atualmente, a pré-incubadora já
conta com três projetos aprovados e

• A incubadora tem

capacidade para sediar dez

empresas e está localizada
no Condomínio Industrial.

corporal; cuidados com a voz;

resistência muscular; contração
isométrica e relaxamento; respiração

,

e percepção.
Além de ser um reforço na

atividade teatral, a oficina, conforme
Sandra Baron, é uma oportunidade
para quem deseja iniciar na formação
teatral. "Quem participar da oficina e

quiser continuar no curso de teatro,
poderá integrar a turma que iniciou

em março desse ano, pois os

participantes receberão informações
básicas sobre teatro, durante o

seminário", explica.
Criado há 18 anos, o Gats

apresenta peças que vão da comédia
ao drama, como "As Hienas",
apresentadaem vários locais em 2003.
Aoficina intensiva de reatro é voltada
paramaiores de 12 anos e oportuniza
a. contato com o fazer teatral e

desenvolve o trabalho em equipe,
estimulando valores como respeito,
companheirismo e disciplina dentro
de uma atividade saudável. O
investimento édeR$ 60,00por pessoa.
Inscrições emais informações podem
ser obtidas na secretaria da Scar,
localizada na rua Jorge Czerníewícz,
160 ou através do (47) 370�6488!275,
2477.

• As atividades de pós
qraduação, em sua maioria
voltadas à área

empresarial, atendem as

demandas do mercado.

foi lançado edital para mais cinco

projetos de pré-incubação, comple
tando oitomódulos disponíveis.

As atividades de pós
graduação, em suamaioria voltadas
à área empresarial, atendem as

demandas do mercado. "Sempre
que lançamos um novo curso,
fazemos uma pesquisa prévia,
primeiro para garantir a clientela e,

. segundo, para atender o que o

mercado necessita. Os empresários
e executivos têm dado sempre um

respaldomuito grande as ações da
Unerj em Jaraguá do Sul", informa
o Pró-reitor.
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ESPORTIVAS
�SCHROEDER
Torneio Futsallnfanto-Juvenil

3a Rodada - 10/07

Menegotti 3 x 5 Açougue do linho

Desportivo 2 x 5 Aliança B

Auto Posto Salomon 8 x 5 Aliança A

4a Rodada..:. 11/07
Menegotti 2 x 4 Desportivo
Açougue do linho 4 x 2 Auto Posto Salomon

5a Rodada - 17/07

Aliança A x Aliança B

Açougue do linho X Desportivo
Aliança A X Menegotti
Aliança B X Auto Posto Salomon

�JOGOS DE INVERNO

Resultado Final por Modalidade

�
CHi[de§ol MascullfiQ

1 ° Duarte Magalhães

lf!ll�ªI.femh�J.�.º___::::::::JCVOI!�IttO _

1" José Duarte Magalhães
(?i:lAbdon Batista

Tênis de Mesa Individual
Masculino
i ° Juliano José da Silva (Ricieri Marcatto)
2° Telmo Elizeu Santino (Ricieri Marcatto)

Tênis de Mesa Individual
Feminino
1 ° Emanuela Krueger (Abdon Batista)
2° Tayana Weslina (Abdon Batista)
3° Jane Jesti Laube (Ricieri Marcatto)
4° Vanessa da J. e Silva (Abdon Batista)

Xadrez Geral e por Equipe
Masculino
1° Colégio Evangéliéo

Xadrez Masculino
1 ° John Lenon Rocha (Evangélico)
2° Rennan Venturi (Evangélico)
3° Cristiano Hansen (Evangélico)

Xadrez Feminino
1° Mariane B. do Prado (Abdon)
2° Tamires Kannenberg (Ricieri Marcatto)

�NATAÇÃO
Atletas conseguem bons resultados em Goiás
As nadadoras da categoria júniorTalita Hermann (17 anos) e

Nathália Krelling (19 anos), obtiveram excelentes
resultados disputando por Santa Catarina nos Jogos
Interfederativos Júnior, realizados em Anápolis, GO, de 9 a

11 de julho. As nadadoras patrócinadas pela Arroz Urbano
e FME integraram a equipe catarinense neste importante
campeonato. Talita Hermann, disputando provas na

categoria júnior 1 obteve dois quintos lugares nas provas
de 400m livr,e e 200m livre.

Comunicado

Extravio de documentos
Foram extraviadas as Notas Fiscais de nO 91.501 à 96.500 série D-
02 AIDF.51.437.562, nO 3.901 à 9.000 série D-02 AIDF.31.719.155, nO
15.001 à 27.000 série D2-02, AIDF. 31886.400, CFE. B.O n° 1.388/2004
de 12/7/2004 da empresa Farmácia Kury Ltda.
CNPJ.: 78.986:858/0001-64

'

Inscr. Estadual:251.236.625

'ESPORTE/GERAL

MOTOCROSS

Pilotos da região se destacam
na quinta etapa do Catarinense
POR JULlMAR PIVATTO

� Luciano de Oliveira
e Beta Alchini brigam
pelo título na

Categoria Nacional C

)ARAGUÁ DO SUL - Na quinta'
etapa doCampeonato Catarinense
de Velocidade na Terra de

Motocross, realizada na cidade de
Joinville no último fim-de-semana,
vários a tle tas da região se

destacaram na competição. Na
categoria 50cc, o jovemjosé Brayan
Soares, de Massaranduba ficou em
primeiro lugar, tendo Kelvin Pirassoli
(Rocfer) , domesmomunicípio, na
quarta colocação.

.

Eduardo Zonta (Zontinha
Motos/MCR Racing/Netuno
Transportes/Academia Impulso) , de

Guaramirim, ficou em terceiro na '

Nacional B e em quinto na

Naciona] C. \!la mesma cidade, o
piloto Beto "Schumí" Alchini

(NetunoTranspor1(jj/ÁguiaMotos/ '

Posto 28/Guenther Despachante/
Azevedo Automóveis/Academia

. Corpo e Mente/Prefeitura) ficou
com o vice naNacional C, que foi

Luciano "Boca" Oliveira é líder da categoria Nacional C e corre em busca do título

vencida pelo jaraguaense Luciano 2T e no ano seguinte começou a categoria mais disputada da
"Boca" Oliveira (Elite Móveis/ na Nacional C, onde ficou com motovelocidade. Estou com uma

Águia Negra). o terceiro lugar e em 2003 ficou estrutura boa, com a equipe bem
O jaraguaense Boca, 20 anos, em quarto. Nesta temporada, o formada e estou lutando pelo

participa do motocross desde piloto está liderando a ,título este ano", diz. A próxima
2000. Em 2001 foi campeão competição, com 95 pontos, dez etapa será nos dias 7 e 8 de agosto,
catarinense na categoria Street a mais que Beto Alchini. "Essa é na cidade de Ascurra.

Adesc volta de Joaçaba com a

liderança da chave no Estadual
SCHROEoER - A equipe infanto

juvenil de futsal daAdesc/Angerô/
Grameyer/Mime, voltou, de
Criciúma trazendo a liderança da
chave O, com sete pontos
conquistados. O time venceu na

sexta-feira o [ec por 10 a 1. No

sábado, num jogo bastante

disputado, passou pela Metisa de
Timbó por 3 a 1. Porém à tarde

.empatou em3 a 3 com a equipe da
casa, a Anjo Química. Na

classificação da chave, � ADESCI
Angerô/Grameyer/Mime lidera
com sete pontos; a Anjo aparece
em segundo com cinco, em terceiro

o Jec com três e, em último, a

Metisa, que somou apenas um.

A classificação será decidida alcançarmos a classificação para a

somentenoretumo,emSchroeder, quarta fase", avalia Glauco
nos dias 6 e 7 de agosto. Para o Behrens.
técnico daAdesc, GlaucoBehrens, )ARAGUÁ DO SUL - Já a

todas as quatro equipes tem equipe jaraguaense da ADJ/
grandes chances de classificação, Wizard/CEJ/FME voltou de

pois é uma chave bastante Joaçaba com a vide-liderança da

equilibrada. "Sabíamos das chave R, com seis pontos. A ADJ
dificuldades que teríamos por

�- estreou na sexta-feira contra a

estarmos mais uma vez na mesma AABB/Santíssima e venceu por 5

chave e ;ntimos isso emCriciúma, x 1. No sábado de manhã, perdeu
mas estamos confiantes para para a AABB/Chapecó por 6 x O e

fazermos jogos bons emnossa casa. fechou sua participação com uma

Isso nos deixamais confiantes para vitória de 5 x 2 sobre o Indaial. A

classificação da chave ficou assim:

AABBChapecó, com nove pontos,
seguido da ADJ/Wizard/CEJ/FME
com seis, da AABB/Santíssima
com três e de Indaial, que ainda
não pontuou. O returno desse

grupo será disputado nos dias 6 e 7
de agosto na cidade de Chapecó.
As duas equipes agora se preparam

para aOlesc (OlimpíadaEstudantil
de Santa Catarina) na cidade de

[oaçaba, nos dias 23 a 31 deste mês.

• Para o técnico da Adesc,
Glauco Behrens, todas as

quatro equipes tem

grandes chances de

classificação, pois é uma

chave bastante

equilibrada.

• As duas equipes agora
se preparam para a

Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina na cidade
de Joaçaba, nos dias 23 a

31 deste mês.

Definidos os finalistas do
torneio de Futebol Society

Casa Teles (branco) e Baumann disputam as semi-finais neste sábado

)ARAGUÁ DO SUL - No último culino}, definindo então os

fim-de-semana, foram definidos os classificados. Anap Correia,
semi-finalistas da 1" Copa Soletex, . S corpions, Boqueirão B e

na sede doGT Futebol Society, no Baumann disputam no masculino
bairro [araguá Esquerdo. Os quatro e, entre as mulheres, Olympia/
jogos definiram as oito equipes que Ketlin Modas, Olympia/Tranze o

se mantém na disputa do título da Pé, Casa Teles e Baumann.

competição. O campeonato Neste sábado, já acontecem os

começou com 23 equipes no total, jogos finais, definindo então os

sendo 16 no masculino e sete no campeões em cada naipe. Os jogos
feminino. No primeiro jogo da' começam às 13h40 com Anap x

tarde, pelo masculino, o Big . Boqueirão B, Scorpions x

Bowling perdeu de 2 x 1 para o Baumann.Olvmpia/KetlínModas
Baumann. Na seqüência, houve x Casa Teles e Olympia/Tranze o

uma vitória porWO no feminino. Pé x Baumann. Por volta das 17
O terceiro jogo foi Big Bowling horas começam as disputas de

5 x 2 Juventude (masculino), terceiros lugares e, em seguida, as
seguido de Casa Teles 4 x 3' finais. Segundo o responsável pela
Baumann (feminino) e fechando competição, Luiz Carlos do
com o empate em 3 x 3 entre Nascimento, a premiação deve
Baumann e Juventude (mas- começarporvoltadas20horas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SOCIAL
----- --_._-�----_._--�-----

QUARTA-FEIRA, 14 de julho de 2004

·4/7·
Rudolfo Hauck
Wilma r Erschinger
Lucia G. Z. da Silva
Julian R. Franzner
Luciane Stuy
Gerson L. Belitzky
Waltraudt Zenke
Gabriel E. Pinter
Reinoldo Esser
João Borba
Fabiana Gross
Giane Vieira
Jonas R. Caye

·5/7·
Valmor Ehmke
Rafaela Cunha

Ingo P.Robl
Marlise Utpadel
Maria G.Junkes
Gisela Zehnder
Ildemar Bartel
Emir Franzoi
Maria de Lurdes D. Souza
Jonni Gneipel
Mauricio J.Vieira
Amauri I. Dorow
Juanita Maier
Keila C. Lotito
Caio A. Kamchen
César A. Mezzemo
Fabiana A. Ribeiro

·6/7·
Simone Fernandes

Jaqueline Hintz
Lílian da S. Santos
Luciana F. de Oliveira
Letícia a.Wüerz
Hilário Dalmann "

Zaira Pedri
Charles R. Schneider
Beatriz Gneideing

·11/7·
Cleomira Merine
Rohana C. Pereira
Fernanda Steffens
Juliana Vegine
Fabiola B. Eckert
Ervino F. H. Ponath

Kátia M. Rathunde
Sergio Pasquali

·12/7·
Riolando Petry
Liliane L. da Silva
Diane Freiberger
Wagner Kneubuhler
Ingridt Marquardt
Fritz Grüm
Anne Grüm
Ademar Steinert
Rafaela Hass
Marisa A. Langa
Silvana T. demarchi
Guilherme a. de Souza

·13/7·
Helena Simões
Marildo J. de Q. Alves
Kátia Rarnthum
Cássio R. da Silva
Anderson Ruysam
Janaina Sevegnani
Luiza F. Risso

Edgar Laube
Marta S.S.Marcehetti
Giane Junton
Sidnei Nanes
Jordelino R. de Lima
Eliana C. Campos
Gustavo Tirone
Luciana Radunz
Alessandra Caye

·17/7·
Maria N. B. da Silva
Natanael F. de Lima
Luiz F.Winter
Ellen S. P. Hansen
Anderson P. Schulze
Paulo Pires
Dra.WaltraudtWitthoft

·14/7·
Maiara Utpadel
Rosiléia Krawuski
Delírio A. Schwartz
Renato C.Dias
Victor Viergutz
Herbert Stortz
Rosimeri Karsten
lzel l, Garcia
Ivete S. C. Gehrke
Carlos de Ávila
Maria T.A. Kanis
Anderson R. Todt
Claudete Bussoralo
Andriele Rutsatz
Artur Siebert
Silvio Leithold
Valdir Modro
Marilene Tiegs
Eduarda Gonçalves
Mauricio dos Anjos

·15/7·

Anegrete H. Méier
Erna G. Emmendoerfer
Halihina C. Franzener
Paulo C.Cole
Guilherme D. Garcia
Valéria T. Freiberger
Veiga
Maria Correa
Cristiano Chaves

Karolyne M. de. Souza

·16/7·
Adelino D. de Jesus
Flavio Roters
José A. Pereira
Gisela F. Siebert

Parabéns Mauricio
dos Anjos que hoje
está de aniversário.

Quem deseja são os

filhos, Karol e Júnior e
a esposa (ida

O casal Lourival e Lorita
Zanotti Karsten

comemoraramBodas de
Prata no dia 30/6. A

cerimônia religiosa foi na
Igreja Rainha da Paz e após

na AABB

O casal brindando juntamente com as filhas t.arlssa Karline e Luciane Priscila

No dia 19/6, em comemoração ao

aniversário do casalllídio da Silva (19/
7) e Fernanda (1317), foi oferecido aos

convidados uma divertida festa junina
com direito a trajes caipiras e muita
comida gostosa. Felicidades ao casal

Enlace matrimonial de Hilmar
Rubens Hertel e Diná Grade oae
realizou-se no último dia 3/7

Neste sábado dia 17 trocarão alianças na mão direita o

casal Elaine Luiza de Mira e Norberto Kuhnen Neto. O
evento será produzido por Marlene Kleme Silva

Uma noite só para casais realizada pela MK3 na Estância Ribeirão no dia 12/6

C I N EMA Quarta e Quinta-Feira

Cine Sbopping BLehhaupt
W

� %<;:;,::;,;

Jaraguá do Sul - Rua Emílio C. Jourdan
sAIA "FILME/HORÁRIO

•

Homem Aranha 2
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Harry Potter: Prisioneiro de Askaban
14:30

Leis da Atração
17:15 -19:15 -21:45

Shrek 2

14:45 - 16:45 - 18:45 - 20:45

(
.'�. r .

Danielly Marcarini Gularte colará grau em normal

superior no dia 17 em Indaial pela Associação
Educacional Leonardo da Vinci - Asselvi

Av, Mal. Deodoro, 406 - Centro 371-2847
�ol)fing Breithaupt.:_���

ERRAMOS
Diferente do que foi

publicado na edição
anterior, o aniversário
de Marlete da Silva foi
no dia 7 de julho, e
não no dia lOcamo
informou essa coluna.

Aniversaria hoje, Rosilea Krawulski, Felicidades de
seus familiares
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