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Jefferson se afasta dapresidência do PTS
o deputado que denunciou o ,"mensalão" passou o cargo para o empresário Flávio Martinez, dono da Rede CNT. Roberto Jefferson voltou a bater duro no ex-rninislIo José Dirceu. - PÁGINA 3

CENTRO EMPRESARIAL

Vicente Donini dá "aula"
\ sobre gestão na segunda-feira
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IMPROVISADO

Sem atacantes,
Itamar chama

meia e lateral

. o tricolor vai entrar hoje no
campo do João Marcatto
todo mudado para o jogo
que começa às três emeia da

tarde, contra o Brusque. O
técnico Itamar Schüeller
ficou sem atacantes:

I
Valtinho voltou para o Avaí
e Bill. e Grisley estão

machucados. Assim, a dupla
de ataque vai ser formada

por Marquinhos (foto), que
.-' meia, e por Capilé, que
vem da lateral-direita, onde
jogará Pereira. O time

também terá uma estréia:
Renato Tilão, na zaga. Tilão
iVelO dei Veranópolis (RS).
Na Alemanha, o técnico
Parreira fez um treino só
com reservas ontem e disse
que deve definir o time hoje,
mas a tendência é manter os
onze que golearam a Grécia.
O jogo Brasil e México

começa às quinze para as

quatro deste domingo em

Hannover. _ PAGINA 7

SDR completa dois anos com
investimentos de R$ 60 milhões
A Secretaria de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do
Sul está completando dois anos neste fim de semana. A
secretária Niura Demarchi relata o que foi feito 'com os

investimentos de R$ 60 milhões, mas lembra que "tão

importante quanto obras e ações é a mudança do
.' comportamento . político. .Tirdo o que recebemos e os

objetivos são discutidos com os conselheiros'. Ninguém toma

decisão sozinho", garante ela. Niura Demarchi é da cota do
PSDB no Governo do Estado. Neste domingo o partido dela
escolhe onovo diretório de Jaraguá. • PAGINAS 3 E 6
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EDITORIAL

omédico e o ator

Lamentável sob todos os aspectos as

manifestações feitas pelo médico do trabalho
Roberto Ruiz numa palestra promovida na

semana passada por entidades e sindicatos no
,

CPL (Centro de Profissionais Liberais) de

J araguá do Sul. Tendo sido denunciado por seu

comportamento tanto à Vigilância Sanitária
como ao Conselho Regional de Medicina. apenas
dois meses depois que chegou à cidade, o Dr.
Roberto Ruiz aproveitou a oportunidade para
destilar toda sua mágoa, seu preconceito étnico,
seus conceitos (?) sobre dignidade humana, suas
violentas críticas ao INSS e, surpreen
dentemente, também a este jo r rra l (veja
reportagem nas páginas 4 e 5 ).

Travestido de cordeiro, falamansa, entonação
pausada e estudada de politiqueiro de palanque
eleitoral, o Dr. Ruiz promoveu uma aula de

pantomima e retórica, com frases de efeito sob
encomenda para os aplausos da platéia. Um

espetáculo 'teatral de péssimo gosto só

interrompido porque se encontrava no local o

!G diretor deste jornal, Francisco Alves que, do alto
da autoridade de quem representa o segundo'mais
antigo veículo de Comunicação do Estado de
Santa Catarina, com 86 anos de honradez, não
permitiu que um obscuro personagem, mistura de
médico e ator, continuasse a assacar contra a ética

e a história do Correio do Povo e de seu editor
chefe.

- CONTINUA NA PAGINA 2,
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Passado Presente'

Luiz Henrique da Silveira

Neste sábado, quando os ingleses comemoram os 190
anos da Batalha de Waterloo, onde Napoleão foi
derrotado defi-nitivamente pelos países aliados, e nós
convivemos commais uma das nossas crônicas crises de
governabilidade, é importante atentarmos para
algumas lições da história. ' ,,9
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OPINIAO

o médico e o ator
O ódio que Dr Ruiz ma

nifestou por esta região e sua

gente acabou sendo "canali
zado'.' para oCorreio do Povo.
E qual a razão? Ora, apenas

porque o jornal enviou uma

série de perguntas ao Dr. Ruiz,
. como compromisso de publicar
na íntegra (veja reportagem na

página 4), sobre questões da
LER (Lesões por Esforço
Repetitivo) e Dort (Distúrbios

. Osteomusculares Relacionados
aoTrabalho).Mas as perguntas
- com certeza - não estavam

no "script" preparado pelo
doutor/atone ele se atrapalhou
em cena. Tanto que até agora
não se dignou a respondê-las,
mesmo ten:do dito no seu

- discurso-palestra que "tudo
bem, a gente elucida as coisas,
a gente tem que romper com a

ignorância, com a alienação das
pessoas". Estamos esperando.

Mas em certo momento do

"espetáculo", o protagonista

FRASES

trocou a pele de cordeiro pela
de lobo. E não teve papas na

língua para ameaçar: ''Ao fazer
uma denúncia vazia, consultem
antes o seu advogado também,
porque é liquido e certo que o

retomo vem. Eu tenho uma

moral, uma história a defender,
.

e issome incomoda um pouco a
.

ponto de eu ter que conversar

foi vítima.
Mas, decidimos utilizar

exatamente de nossa ética, de
nosso comportamento e do que

.

.
temos demais precioso, os nossos
leitores e assinantes, para julgar
o caso. Por isso, as declarações
do Dr. Ruiz estão reproduzidas
na íntegra na edição de hoje,
assim como as perguntas que lhe

� Travestido de cordeiro, entonação pausada e

estudada de politiqueiro de palanque eleitoral,
Dr. Ruiz promoveu urna aula de pantomima

como advogado e fazer que eles
vão lá me defender. Então,
quando fizer, não faça denúncia
vazia", repetiu, a esta altura com
ares de valentão. .

Durante esta semana, a

direção deste jornal também se

reuniu com a sua assessoria

jurídica para determinar a

providências que poderiam ser

tomadas no âmbito dos danos
morais e das acusações de que

foram enviadas.
Outrosmotivos tambémnos

levaram a tomar essa decisão:
1. processar o Dr. Roberto Ruiz
seria atribuir-lhe uma

importância que ele não tem;
. 2. fazer isso seria, por uma

questão de' ética e da linha
editorial que conduz este

veículo, a oportunidade que o

Dr. RuizpoderiaestaresperandoI

para abrir um espaço na

FIM DE SEMANA, 18/19 de junho de 2005 IUelImar.,mlaeU...-

imprensa regional (que ignorou
solenemente o "espetáculo"
médico/ator), já que temos

como norma de imparcialidade
publicar todas as versões de um
fato.

-

Porém, isso não significa que
nos acovardamos nem desis
timos de tratar das pautas
referente à LER/Dort. Segui
remos em frente com a coragem
e a determinação que sempre
nos conduziu e não temosmedo

.

das ameaças feitas pelo Dr. Ruiz.
Aliás, aproveitamos de suas

próprias palavras para alertá-lo:
''Ao fazer uma denúncia vazia,
consultem antes o seu

advogado também, porque é

liquido e certo que o retomo

vem. Eu tenho umamoral, uma
história a defender, e isso me

incomoda umpouco aponto de
eu ter que conversar com o

advogado e fazer .queeles vão
láme defender. Então, quando
fizer, não faça denúncia vazia".

"O PT não vai aceitar ser transformado em uma nova Escola Base em função das denúncias
fantasiosas e cheias de ódio"

• JoséGenoíno, presidente nacional do PT, numa referência ao colégio particular de São Paulo que foi vítima de linchamento público
por conta de acusaçõesque mais tarde se revelaram mentirosas.

; i

I Fatos & Paessoas I
, Fernando Bond

.

Finalmente, adeus às
patrulhas ideológicas

Os recentes episódios que maculam o

Governo e especialmente o PT também
têm lá o seu lado bom. É, sem dúvida, o
adeus defi.nitivo às patrulhas ideoló

gicas, aos professores de Deus, vestais da
moralidade e exemplos de seres
humanos humildes, modestos, ilibados
e sem pecado - que viviam atrás de suas

barbas a dizer como os outros deveriam
se comportar, sem olhar para o próprio
rabo. Mesmo aqueles que militaram lado
a lado durante longos anos em busca da

redemocratização do país, mesmo

aqueles que foram presos, apanharam e

foram perseguidos,·mesmo estes eram

olhados com desdém porque não

opt�ram. Os que apontavam dedos
acusadores tomaram o primeiro grande
susto no primeiro trimestre de 2003,
quando desconfiaram que tinham sido

enganados. O FMI continuaria a ser pago
sim, regiamente, à custa do sacrifício do

povo; os bancos ficariam, sim, cada vez

mais ricos; impostos e juros con

tinuariam. sim, a subir vertiginosamente;, .

a fome continuaria, sim, a ser tratada
como produto eleitoral.

PatrulheíroToddy
o desabafo ao lado também vem a propósito
também das declarações feitas pelo médico
Roberto Ruiz sobre este jornal e este
colunista, que você acompanha na edição de
hoje. É o tipo do discurso do patrulheiro
ideológico de àntigamente: só ele sabe a

verdade, só ele é honesto, só ele sabe como

deve se comportar a sociedade. Não cola mais.
Essa ladainha acaba sempre no "faça o que eu .

digo, mas não faça o que eu faço': E pt
saudações.

Atéofim
Alguns líderes tucanos locais que
apostavam que o núcleo de base estava

fazendo apenas jogo de Fena ao anunciar

que neste domingo vai bater chapa com o

candidato "oficial" Geno Garcia mudaram
de idéia ao longo desta semana.

Constataram que não é "toma-lá-da-cá" e

que há insatisfação generalizada com a

condução do ninho. Pode ser até que haja
consenso, mas para isso vai ser preciso
dividir o comando.

GVTaqui
Diretores da empresa de telefonia GVT, que
tem matriz em Curitiba, mas já atua em toda

região Sul; foram recebidos pelo prefeito
Moacir Bertoldi, pelo presidente da Câmara
de Vereadores, Ronaldo Rau_lino, e de

representantes da Acjis, Apevi e da CQL. A
operadora deve se instalar por aqui nos
próximos meses.

'

Solidariedade
A dupla sertaneja Martin e Josiel, da rádio
104_9 e do programa do Cavalo Véio, faz
hoje o recolhimento de donativos da

Campanha da Solidariedade em

Guaramirim. Eles vão usar uma ambulância
e um caminhão do Corpo de Bombeiros
Voluntários, que dá o apoio junto com a

Associação Beneficente "Guerreiros da
Última Hora': Serão recolhidos agasalhos,
comida não-perecível e coisas que as

pessoas não precisem mais. No domingo,
às nove da manhã, Martin e Josiel fazem a

,

entrega dos donativos à Ação Social de

Guaramirim, que vai destinar às entidades
carentes.

, Bom e barato
Profissionais, empresários e estudantes que

quiserem ter uma boa aula sobre gestão tem
uma oportunidade única na próxima terça
feira. O diretor-presidente da Marisol, Vicente

. Donini, fala às sete e meia da noite no Centro

Empresarial sobre "a complexidade do
ambiente competitivo e a velocidade das

informações, que exigem um reconfiguração
das nossas competências em todos os níveis

hierárqukos'Estudantes pagam R$ 5;
associados, R$ 10; e não-associados, R$ 20.

Barbas demolho
A prisão dos sócios da Schincariol por
sonegação fez empresários do setor, no
Paraná e Santá Catarina, pôr as barbas de
molho. Na cevada.

fbond@ibest.com:br
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OPINIÃO

Passado .presente
Neste sábado, quando

os- ingleses comemoram os

190 anos da Batalha de

Waterloo, onde Napoleão
foi' derrotado d e fi-

/

nitivamente pelos países
aliados, e nós convivemos

com mais uma das nossas

crônicas crises de govem ab il idad e , é I

importante atentarmos para algumas lições I

da história. /

Quatro séculos antes de Cristo, o filósofo,
poeta e estadista romano Sêneca ensinava:
"Não nos impressionemos com os que estão
lá em cima, pois o que parece altura às
vezes é apenas despenhadeiro".

Em meados do século passado, o padre e
escritor' norte -ame r ic ano Re inhold.
Niebuhr, pioneiro do "Realismo Cristão",
alertava: "A faculdade que o homem tem
de fazer justiça é o que torna possível a

democracia, mas a tendência do homem
para a injustiça é o que faz da democracia
uma necessidade". ! I

Lá pelo final dos anos 70, 0 presidente
c

do Sindipeças, Pedro Ebe rhardt,
jlamentava: "Estamos, na verdade,

conseguindo o mais difícil: fazer o País não

dar certo". No final do século 19, o poeta e

crítico francês Paul Valêrv vaticinava: "O

poder sem abuso perde o encanto" ...
Pela mesma época, Nietzsche, o filósofo

. alemão nascido na Pr ús sia ; fazia uma,

profecia: "Será devido a razões morais que r

um dia se deixará de praticar o bem", e

dava um conselho: "Aquele que luta com,

monstros deve tomar cuidado para não se

tornar um deles".
-

Em fins do século 18 e início do 19, entre
uma guerra e outra, o general e i'mperadof

.

francês Napoleão Bonapárte arranj ava
tempo para elaborar lúcidas reflexões, como
esta: "Quem teima em fomentar desordens i

civis e levantes políticos, expõe-se a ser
i

vítima delas".
Um século antes, o filósofo francês

Charles de Secondat, barão de

Montesquieu, já sabia que' "a corrupção dos

governantes quase sempre começa com a I

corrupção de seus princípios." Ele também
acreditava haver "dois gêneros de

corrupção:' um quando o povo não observa
I

as leis 'e outro quando é corrompido por elas
- mal- incurável porque reside no próprio
remédio".

Mas sabia existir uma lógica em tudo isso: I

"Quan'do os princípios do governo são

corrompidos unia vez, as melhores leis '

tornam-se más, e voltam-se contra o

Estado; quando seus. princípios são sadios,
as más têm o efeito das boas. A força do

princípio arrasta tudo".

Quando o Brasil ainda não completara
cem anos, o filósofo francês Montaigne já
enxergava o que, hoje, por aqui, muitOS
ainda não entenderam: "É comum vermoS
boas intenções levar os homens a resultados
.. "

VICIOSOS.

O governador 'Lui:z Henrique da Silveira escreve aos

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.... 'Posições
Já Garcia disse que vai tentar até o

,
último minuto o consenso. "Quere
mos compor com eles e evitar o

desgaste'; afirmou, negando que o ex

deputado Vicente Caropreso seja
candidato a vice na chapa. "Reser
vamos a vaga de vice para o Antônio

(Eckert), Amanhã (hoje), volto a falar
com ele'; revelou.
Eckert disse que a outra chapa tem a

"cara do Vicente" e que eles serão "a

cara do 'partido': Garcia rebateu

afirmando que a legenda é de todos."A '

Executiva só coordena os trabalhos':

.... Dívida ativa
o projeto aprovado, pela Câmara de

Jaraguá do Sul' que anistia

inadimplentes do município e reduz

em até 80% os juros de mora e multa
das dívidas contraídas até o final de
2004 foi saudado como uma forma de

regularizar dívidas pendentes e de
oportunizar o pagamento delas,
reforçando os cofres da Prefeitura.

Segundo estudos de alguns vereadores,
entre os beneficiados pela medida
estão integrantes do atual governo, De
acordo com o documento, alguns são

valores altos de muitos anos.

.... Homenagem
o empresário Ary Carlos Pradi,
fundador da Sol Paragliders, será

agraciado com a Medalha .de Mérito

Carl Franz Albert Hoepcke, O prêmio
simbólico é conferido a empresários
com relevantes trabalhos prestados
nas mais diferentes áreas ou que
tenham contribuído para o desen
volvimento do Estado.
A homenagem ao empresário jara
guaense, que acontece no próximo dia
27, na Assembléia Legislativa, será
concedida por indicação do deputado
Dionei da Silva (PT),

' ,

.... Diga com quem anda ...
Por enquanto, o que pesa sobre o

governo são as gravações de propina
de R$ 3 mil pagos a um afilhado do
PTB nos Correios, acusações de

irregularidades cometidas pelo
ministro da Previdência, 'Romero Jucá

(PMDB) e. as denúncias - não

comprovadas - do deputado Roberto
Jefferson (PTB) de compra de apoio
de parlamentares do PP e PTB pela
cúpula do PT, que nega de pé juntos,
Os tiros dados nos aliados acertam o

governo Lula. É a contaminação pela
convivência.

RESULTADO DA ASSEMBLÉIA

Servidores não aceitamos 8%

�MAURrLIODECARVALHO--------------------�--------------------------------------'---]
� Disputa
A tentativa de um acordo para se evitar

disputa pela presidência do PSDB de

�ara§Juá do Sul não vingou, Na ,noite'
uinta-feira, os tucanos reuniram-se,

qo diretório, na esperança de se
n .

chegar ao consenso, mas o vereador

Eugênio Garcia e o atual vice

presidente do �artido Ant�nio Eckert

não abriram mao das candidaturas, e

vão para o embate no domingo.
Eckert que não tem candidato a vice,

disse que tem apoio de 18 membros

do diretório e que a maioria está

indecisa,
I[_----------------�--�--------�----��-------�----------------�-'-��------�--------------�()

de reajuste proposto por Peixer
I

CAROLINA TOMASELLI

I � Eles querem 10%
I de aumento e outros

benefícios. Sindicato
da categoria apóia

GUARAMIRIM - Os servidores do

município não concordam com o

, reajuste salarial de 8%.proposto pelo
prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL).

:c:\' proposta de Peixer foi
apresentada aos funcionários
públicos em uma Assembléia
realizada quarta-feira pelo Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públicos)
na Câmara de Vereadores. Os
funcionários fizeram uma

,
-

contraproposta: esperam receber
10% de aumento, de salário, e

também R$ 2 a mais por vale

alimentação, hoje de R$ 5,50,
Agora, o sindicato da categoria

pretende ter uma nova reunião
com o prefeito para apresentar a

contraproposta, que inclui ainda a

revisão do Plano de Cargos e

Salários, "Nós protocolamos ontem
(quinta-feira) junto ao gabinete do
rrefeito um ofício pedindo uma

segunda reunião com ele",
informou a presidente do Sinsep
Idinei Petry, Segundo ela, na

Assembléia também foi formada

uma comissão que vai participar
das negociações entre sindicato e

Prefeitura.
Na opinião da presidente do

sindicato, é justa a reivindicação
,

dos servidores. "Eles têm muita r

razão, porque o salário é muito

defasado e a gente sabe que o custo
de vida em Guaramirim não é

muito diferente da região". "O

prefeito teria que responder o oficio
o mais rápido possível porque a

próxima assembléia já estámarcada
para o dia 29 de junho", informou,

Idinei lembrou que nas

reuniões anteriores com o prefeito
e com o secretário de Admi

nistração e Finanças, Jair Tomelin,
'o sindicato bateu na questão das

perdas salariais, "que já dão mais

de 20% e questionou os valores

pagos hoje pela Prefeitura", "Mas
em' nenhum momento o prefeito
assinalou uma possibilidade de
aumento maior do que os 8%",
completou,

O secretário de Administração
'e Finanças Jair Tomelin disse que
não participou da Assembléia, mas
que recebeu a contraproposta dos
servidores e que "deve ser

confirmada para segunda ou terça
feira a reunião do Executivo com

esta comissão". "A princípio eu

acho um pouco difícil até diante
da situação econômica, da

Idinei: próxima assembléia dia 29

possibilidade orçamentária da
Prefeitura'municipal em fazer
alguma coisa fora do aumento :

proposto", adiantou.
Segundo o secretário, existe

uma preocupação da adminis

tração com o comprometimento
da folha de pagamento diante da
receita que, de acordo com a

constituição, pode ser de até 54%:
"Nós na planilha de cálculo
embutimos com custo de salário
tudo que a lei nos permite
computar e conseqüentemente
nós temos esse comprometimento
elevado, Por isso nos preocupamos
em conceder um reajuste' de
salário dentro das possibilidades
financeiras, sem comprometer o

ARQUIVO/CORREIO

Tomelin: dentro das possibilidades

orçamento e as contas da

administração", disse ..
Tomelin também disse flue

entre 2001 e 2004, nos quatro anos
da administração anterior, os

reajustes dos salários somaram

37%, "enquanto que a inflação
no mesmo período foide 32%".
"Acho que atual administração
está cumprindo a meta de

inflação, até com sobra. O que foi

argumentado na assembléia de

que há uma defasagem de 20%
eu acho que não tem procedência
se considerar 2001 para cá e os

8% foi proposto agora", disse,
lembrando que a inflação' no
período foi de 2,60%,
aproximadamente.

Sinte realiza hoje assembléia emGuaramirim para definir propostas
GUARAMIRIM . o Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores em

�UCação) da regional de Jaraguá
o Sul realiza hoje, a partir das 9h,
na Câmara de Vereadores de
Guara" .

.

rrurím, uma Assembléia com
Os profiSSionais da educação da
região, A proposta é definir uma
IXlslção regional para ser apresentada
na Assembléia estadual, que será

�alizada no próximo dia 30 em

QOnanópolis.

d
Segundoo coordenador regional

o Sinte, Sebastião Camargo, as

proPüstasdevem ser apresentadas até
terça fi' 1
"E

- eira pe oGoverno do Estado.
ntão como parte da estratégia de

Illobl -

llzaçao para o dia 30 nós
estaremos em todoEstado realizando

:cada regional sua assembléia para!ar das propostas de reivindicação
qUeestã c ' -

oG
o em rase de discussão com

ovemo" di
E

.cnsse.

ntre as propostas,Camargo cita
'i)i
�

o projeto de lei que institui eleições
diretas para diretores, a necessidade
de revisão do Plano de Cargos e

Salários e a situação das serventes e

merendeiras que, segundo ele,
precisa ser resolvido e definido pelo
Governo do Estado até o dia 13 de

julho. Este foi o prazo estipulado pelo
Tribunal de Contas e Ministério
Público de SantaCatarina para que
o Governo demita 'os serventes de

merendeiras, "que poderão ser

contratadas por uma empresa
terceirizada ou então através de
concurso público"."E temos ainda ,as
questões salariais, apresentamos
nosso pedido de negociação e até o

momento oGovernodo Estado não
apresentou nenhuma 'proposta
concreta", informou,

O coordenador regional disse
que na tarde de quinta-feira houve
uma reunião entre os representantes
do Sinte estadual com o secretário-

\
�J

Camargo espera a participação também de serventes e merendeiras

adjunto de Educação, Diomário
.

Queiroz, e outros representantes da
Secretaria da Educação'e também
da Fazenda, "Eles se

comprometeram de até terça-feira
apresentar por escrito as possíveis
melhorias salariais que oGoverno vai

propor para a categoria, Por isso
amanhã (hoje) nós estaremos

discutindo todas as nossas

necessidades, definindo' nossa
'pauta, nossas reivindicações para
serem apresentadas, no dia 30 de

junho", reforçou,

POLíTICA
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Jefferson deixa comando do
'[J

PTB e volta a atacar José Dirceu )b
1�

BRASÍLIA - O deputado federal
Roberto [efferson abriumão ontem
dapresidênciadoPTB. Ele anunciou,
na reunião do diretório nacional, a
entrega do comando do partido ao

empresárioFlávioMartinez, irmão do,
ex-presidente do partido José Carlos
Martinez e dono da rede de televisão
CNT. Jefferson voltou a atacar o

ministro demissionário daCasaCivil,
José Dirceu,

Ele voltou a poupar o presidente
Lula, mas bateu forte emDirceu. "O

presidente Lula é umhomemdemãos

limpas e honrado, mas oministroJosé
Dirceu é o chefe domaior esquema
de corrupção que vinos últimos anos.
Nós nos enfrentaremos. Vou

enfrentá-lo", afirmou.
Na reunião doPTB, foi aprovada

uma nota declarando que o partido
vai entregar os cargos que tem no

governo, embora conrinue apoiando
LulanaCâmara e noSenado. "Todos
os integrantes doPTI� que atuamno

governo devem entregar os cargos à

disposição dogoverno", afirma a nota

�oDiretórioNacional do partido,
SegundoJefferson, o único cargo

indicado peloPTB que resta entregar
ao governo éa vice-presidência de

Logística da Caixa Econômica

Federal, ocupada Carlos Alberto
Cotta. Sobre o petebista Walfrido
Mares Guia, que ocupa oMinistério
doTurismo, o diretório destacou que
trata-se de "umhomemde confiança
do partido" e que "cabe ao presidente
Lula a decisão sobre sua permanência
no cargo".
: Antes de passar o cargo de

presidente, Jefferson tinha sido _•••_. ••_
9.

____________________________________________________ 0

Vereadores aprovam contas. ,da
administração de 1999 e de 2qD3

]ARAGUÂ Do SUL - A Câmara
de Vereadores aprovou em votação
única, na sessão de quinta-feira, dois
projetos de decreto de autoriadamesa
diretora daCâmara. Um deles aprova
as contas relativas ao exercício de
1999 doFundoRotativoHabitacional
do município. O outro aprova as

contas da Prefeitura relacionadas ao
.

exercício de 2003, As duas
contas analisadas pelo Tribunal de
Contas de SantaCatarina, conforme
a legalidade e norteadas entre

outras, pela LeideResponsabilidade
Fiscal, tiveram algumas restrições.

O líderdo governo, vereadorRuy
_

Lessmann (PDT), destacou na

tribuna que uma das restrições
apontadas pelo TCE foi a falta do
recolhimento pelaPrefeitura da parte
patronal paga ao Issem (Instituto de

ia

mantido na função pelos colegas de -n

partido. Tinha sido aprovada por !b
aclamação a proposta do líder na �dCâmara, JoséMúcioMonteiro (P1B),

'

de retiraro primeiro item da pauta da B

reumao, que analisaria a gi
permanência do presidente do .q
partido. A decisão foi negociada na
noite de quinta-feira, numa reunião "l"
da cúpula do PTB, da qual
participaramJoséMúcioMonteiro, o
secretário-geral e deputado Luiz 'I

I
Antônio Fleury, o senador Sérgio IIZambiasi, o ministro Mares Guia,

. Martinez, deputados e senadores. I
Flávio Martinez ficará no cargo

pelomenos até dezembro, quando a

convenção do partido escolherá sua
nova diretoria, podendo ser

reconduzido ao cargo.O irmão dele, I

JoséCarlosMartinez, eraopresidente
+r

do PTB quando morreu num
-

acidente aéreo em Santa Catarina,
emoutubrode2003. '

• O deputado federal

Roberto Jefferson abriu
mão ontem da presidência
do PTB e voltou a atacar o

mini�tro demissionário da
Casa Civil, José Dirceu.

o
i)
:;j

6

• Ele anunciou, na reunião

do diretório nacional, a
,

entrega do comando do

partido ao empresário
.Flávio Martinez, irmão do

ex-presidente do partido
José Carlos Martinez.

:�

t:

>.
"

Seguridade dos Servidores

Municipais), entre os anos de 1996 e
')

2003, totalizando mais de R$ ')

4 milhões. "Os governos passados ao G

prefeito Bertoldi poderiam terpago, 2

mas não vamos julgar", disse o
Le�mann. �

O vereador Eugênio Garcia ,:

(PSDB) 'revelouque aleinão visava,
o recolhimento.Garcia lembrou que ,-;
oGoverno passadobuscou solucionar j
a questão e que desde abril de 2004
o recolhimento estava sendo feito,

<,

'�

segundo ele, cerca de R$ 400 mil -

mensais. .

1N a mesma sessão, o su-

perintendente da Cultura, IAriovaldo Xavier dos Santos, ,

apresentou aos vereadores .os l
projetos desenvolvidos na área
cultural domunicípio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Edinho ecoa preocupação das CDLs
o deputado federal Edinho Bez (PMDB) lamentou da tribuna ontem

a queda das vendas registrada no comércio catarinense, provocadas
pela retração do consumo, ressalvando que "mesmo enfrentando
adversidades, Santa Catarina ainda apresenta índices superiores a

média nacional':O índice de inadimplência nojstado aumentou 65%,
alertou. Segundo o IBGE, em abril, asvendas teriam aumentado 2.62%
em relação ao mesmo mês em 2004, mas em março, Ó crescimento
foi de R60%. Estes resultados se devem, de acordo com o estudo
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, à queda'da renda
média mensal da população.

Jovens: inscrições
Termina dia 30 o prazo de

inscrição para os catarinen-
ses entre 18 e 24 anos que não

têm emprego com,carteira
. assinada, não concluíram o

primeiro grau e desejam
participar do Programa
Nacional de Inclusão de Jovens

(Pro Jovem). O programa
beneficiará inicialmente mais
de 13 mil jovens, entre
homens e mulheres.A proposta
do Pro Jovem é oferecer

oportunidade para que os

inscritos possam concluir o
ensino fundamental, obter uma
formação profissional e
desenvolver ações
comunitárias.

Auxilio deR$ 100
Os jovens inscritos que
freqüentarem pelo menos
75% das aulas receberão um
auxRio de RS 100 mensais, pelo

,

período de um ano.Caso O
, número de inscritos seja maior
J

que a quantidade de vagas
oferecidas, os candidatos serão

( sorteados.

Bradescoe013° .

o Bradesco lançou linha de
crédito especial para
antecipação do 130 salário para
pessoa física. O financiamento
é exclusivo para clientes que
recebem os-salários por meio
de folha de pagamento no

Banco. As taxas prefixadas
variam de 3,55% a 3,70% ao

mês. O pagamento da linha de
crédito deverá ser feito em

uma única parcela com
vencimento em 20 de
dezembro de 2005. O Bradesco

antecipa até 35% do .130
salário.

Continua caindo
o custo da Cesta de Compras -

que equivale ao consumo

médio de todas as famílias
residentes na cidade do Rio de
Janeiro - ficou 0,73% mais
barato no período de 8 a 15 de

junho, de acordo com pesquisa
realizada pela Fecomércio-RJ. O
valor ficou em RS 308,56,
registrando a segunda queda
seguida no valor da cesta.

redacao@j.ornalcorreiodopovo.com.br

�Festa Julina é no Marista!
,
J

rP�<SO[P[!'
02./07/05 - Sábado

a partir das 16h30min.

• o."6'(\\Qo
• Pinhão

• Maçã do Amor

• Refrigerante

Convite
I

o Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul
convida para o 140 Café Colonial. Data: í 8/6
Horário: 15h Local: Associação Recreativa Duas
Rodas.

Concurso de Declamação de
Poesia e grandiosa Feijoada

Data: ta/os/aoos
! Com início: 9:00h concurso e às 11 :OOh Feijoada
local: Escola Helmuth Guilherme Duwe, próx. a Seara
Valor: RS 7;00

.

Cartões a venda na secretaria ou informações no 376-1323
� ., .. - ,� .. ., ,

.

� -, ,�...

QUANDO A POLITICAGEM TOMA CONTA

Correio do Povo responde
acusações de médico da LER

.... Médico denunciado
duas vezes aproveita
palestra para

/

enxovalhar a cidade

opiniões dos dois médicos .

PALANQUE - Em vez de
fazer uma palestra científica
sobre a LER/Dort, o médico
Roberto Ruiz centrou seu

discurso em posições ideológicas
e também na defesa das
denúncias que sofreu junto aos

órgão responsáveis pelo
comportamento ético e

profissional dos médicos. "Sou
um médico e trabalho com um

capítulo . chamado 'da
r.ealidade''', disse. "Est·e
fenômeno chamado LER/Dort
no mundo inteiro está ficando

passado. É só aqui neste atraso

que a mentalidade, que a

intelectualidade do nosso país,
que ainda existem lugares que
não se reconhecem, que ainda
se questiona, que se diz que é

psicológico, é invenção de
sindicato" .

Mais adiante, o médico
parece que vai fazer uma análise
científica das doenças: "Existe
um estudo americano, que ainda
está sendo traduzido, que
classifica em quatro degraus a

questão da LER/Dort. O primeiro
degrau é a negativa absoluta da
existência. Depois, vem'o
questionamento dos exames, e

aí o Dr. Brioschi cumpre o papel
brilhante de vim (sic)
apresentar, porque eu acho que

quem se pauta pela verdade e

pela justiça não tem o que
temer".

E aí o médico. interrompe
qualquer explicação científica

(não explica quais são os outros

dois "degraus" do estudo
americano) e começa a relatar
a� denúncias feitas contra ele:
"Não sei se vocês sabem que
trabalhei por dois meses aqui em
Jaraguá do Sul, no sindicato,
com algumas pessoas e, dois
meses foi o que me bastou para
ser denunciado' no CRM

[Conselho Regional de

Medicina] e na Vigilância
Sanitária. Então', aqui parece
que vocês têm uma cidade com

uma resistência um pouco difícil.
Confesso 'que para sei
denunciado como médico no

CRM, médico de empresa,
sempre levo de dois e meio a três

anos, mas aqui já fui denunciado
com dois meses ... ", disse em tom'

irônico.
Com frases do 'tipo "médico

não tem' que defender interesse
econômico do patrão" fez várias
críticas ao comportamento de

colegas da cidade e da região. E
ameaçou aqueles que tentarem
denunciá-lo n6vamente: "Ao
fazer uma denúncia vazia,

�

consultem antes o seu advogado
também, porque é liquido e certo

que o retorno vem. Eu tenho
uma moral, uma história a

defender, e isso me incomoda
um pouco a ponto de eu ter que
conversar com o advogado e

fazer que eles vão lá me

defender. Então, quando fizer,
não faça denúncia 'vazia",'>

o Dr. Roberto Ruiz no "palco" armado para ele sexta passada no CPL X

ameaçou novamente.

Na parte final do discurso, o
médico Roberto Ruiz deu sua

opinião sobre o que acha de

J araguá do Sul
..
e da região:

"Aqui nessa Jaraguá do Sul e eu
já vim falar aqui uma vez, tem

uma característica deste povo
alemão, italiano, uma

misturança desta gente
européia, de fibra, tenaz, e' eu
trabalho em São Paulo, faço
algumas assessorias, sou paulista,
e eu yejo uma diferença desta

região aqui, Blumenau, Jaraguá
do Sul, que as pessoas quando
chegam, depois de serem

exploradas no seu trabalho,
depois de estarem doentes, que
elas até toleram ...

" E dá
conselhos sobre como "reagir":
"Quero fazer um apelo à

dignidade, porque se a gente, os
homens e mulheres deste país,
não tomarem as rédeas da nossa
sociedade, e não conduzirmos a

nossa sociedade, respeitando os

princípios da dignidade
humana, a nossa sociedade vai

para a barbárie. E olhem, o Rio
de Janeiro é a ante-sala da
babárie, o Rio de Janeiro
demonstra o quê? Quando o

crime, quando a fraude penetra
nas instituições, o que acontece?
Isso é incontrolável. Então,
homens e mulheres de bem,
nunca digam que isso é natural. _

Isso não é natural, ninguém,
nenhuma pessoa precisa adoecer
no trabalho".•

"Nós precisamos - continuou
- parar com este discurso que
existe um conjunto de
simuladores, de inventadores de

histórias, que estão querendose
prevalecer disso [a LER] para
tirar proveito". Fez sérias críticas,
então, ao INSS, 'dizendo que o

instituto "vai quebrar, ma,s não

1
por causa da fraude dos)
trabalhadores".,

c

E quando voltava a falar dasl I

denúncias que sofreu eml
Jaraguá do Sul, passou a atacarl
também o Correio do Povo:) I

"Eu parei de traba,lhar aqui) I

porque em dois meses fuii
denunciando em dois locais",e)
aí quando chego aqui recebido
doutor (sic), de um jornalista, o) I

Luiz Fernando Arzua Bond, uml
pedido' de entrevista. Não'sei'sei

I

ele é assessqr de empresa ou dai
Correio do Povo, o jornal. Eu

digo assessor de empresa porque[já fui entrevistado por muito

jornalista por este Brasil afora. E
a linha aqui' me pareceu a,
mesma

/

que as assessoria de:
imprensa de empresa atuam", Ej
passa a citar as

..rerguntas que,
recebeu: "Então', veja bem, Dr.}
Ruiz, me faça por escrito a sua!
resposta ... tudo bem, acho que)
não tem problema nenhum, a)
gente elucida as coisas, a gente I

tem que romper com a)
ignorância, com a alienação das:
pessoas". Criticou a pergunta,
feita sobre o exame dei
termografia, dizendo que "isso é,
questão do empresariado". ,

E foi então que o médico foi:
interrompido pelo diretor dai
Correio, Francisco ·Alves: "0I".
senhor não conhece a ética. (i

jornalística, deveria se ater à,
questão técnica e científica, sei
atendo principalmente àquilo:
que o senhor conhece, porque °

que o senhor está fazendo é um,

teatro, tentando fazer'a platéia de

boba, subestimando as pessoas que,

estão aqui. O senhor não conhece
a ética da minha empresa e por
isso o proíbo de falar dela. TemoS

86 anos e não precisamos provar
nada a ninguém", disse o diretor
do Correio.

}ARAGUÁ DO SUL - O médico
do Trabalho Roberto 'Ruiz acusou
o Correio do Povo e seu editor-

(

chefe, jornalista Fernando Bond,
de estarem a "serviço de

empresas" da região nas

questões relativas aos casos de
LER (Lesões por Esforço
Repetitivo) e Dort (Distúrbios
Osteomusculares Relacionados
ao Trabalho). A acusação foi
feita em palestra proferida sexta
feira da semana passada pelo
médico no CPL (Centro de
Profissionais Liberais), num
encontro sobre doenças do
trabalho promovido por
entidades e sindicatos de

Jaraguá do Sul. Presente ao

encontro, o diretor do Correio
do Povo, Francisco Alves, se viu
obrigado a interromper o discurso
do médico no momento em que
ele assacou acusações contra o

jornal: "O senhor não conhece
a ética jornalística, deveria se

ater à questão técnica e

científica, se atendo princi
palmente àquilo que o senhor

conhece, porque o que o senhor
está fazendo é um teatro,
tentJ}hdo fazer a platéia de boba,
subestimando as pessoas que

!íJ
estão aqui. O senhor não

conhece a ética da minha

empresa e por isso o proíbo de
falar dela. Temos 86 anos e não

precisamos provar nada a

ninguém", disse o diretor do
Correio. (Leia Editorial na

Página 2)
Para a cobertura do encontro

no CPL, o Correio do Povo

optou por duas linhas: a

primeira, a transcrição integral
das palestras no CPL, para

publicação na íntegra, e também
enviar pe rgunt as (veja
reportagem "As perguntas que
ficaram sem resposta") a dois dos

palestrantes, os médicos Roberto
Ruiz (consultor da União
Internacionaldos Trabalhadores
de Alimentação) e Marcos Leal
Brioschi (doutor em clínica

cirúrgica e dono do MAB
Centro Médico, de Curitiba,
única clínica do Sul do País que
faz os exames de termografia
[diagnós rico por imagem
infravermelha] pedidos pelos
médicos do trabalho). A decisão

edito�ial do Correio foi tomada
em virtude da alta complexidade
científícardo assunto, tanto que
foi res�altado no pedido de
entrevista feito aos médicos que
"tanto para realização da'
entrevista como para sua

publicação, que é feita na

íntegra, sem interferência da

edição". Ou seja, o Correio

optou por oferecer aos leitores,
tanto num caso como no outro,
um relato fiel da palestra e das

NR 1 - As declarações do Dr. Ruiz foram transcritas na íntegra das fitas

gravadas durante o debate no CPL. Tais fitas (inclusive com as outras

palestras) encontram-se à disposição dos leitores, 'assinantes,
autoridades e entidades.
NR 2 - O jornalista Fernando Bond, em 32 anos de carreira, nunca ocu�ou
qualquer assessoria de imprensa de empresa. Foi, isto sim, assessor de I�'
prensa do ministro da Saúde (1987-89) e trabalhou em vários dos principaiS
veículos de Comunicação do. país, entre eles a Rede Globo (por 11 anos� e,

apesar da afirmativa do médico de que já foi "entrevistado por rnUI�O
jornalista por este Brasil afora; nunca havia ouvido falar do Dr. Roberto RUIZ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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As perguntas que
,

ficaram sem resposta
Jaraguá do Sul- Na sexta

frira da semana passad�, o
Correio do Povo enviou

aosmédicos Roberto Ruiz e

MarcoS Brioschi, via internet,
Jm convite para respon

derem a uma série de

perguntas a respeito de

I LER/Dort. Assinado pelo
� :tditor-chefe do jornal,

Fernando Bond, o pedido de
entrevista dizia: "O Correio

do Povo está preparando
uma reportagem sobre LER!

üort. Como se trata de

assunto de alta cornple
xidade científica, resolve
mos enviar as per-guntas ao

\

sr./para que as responda por
escrito. Este é o nosso

procedimento, tanto para
'realização da entrevista

çomo para sua publicação,
que é feita na íntegra, sem
interferência de edição'Até
ofechamento da edição de
ontem as respostas não

haviam chegado aoCorreio.
Veja. agora quais, foram-as.
perquntas não respondidas:

, ,

CESAR JUNKES

.• 1 .'

Encontro no CPL: dezoito perguntas ficaram sem respostas

Perguntas para o Dr. Roberto Ruiz:
1) Como é feita a avaliação dos
afazeres extra-fábrica na

influência que têm sobre um

quadro de LER, como por

exemplo lavar casa, carro,

roupas, costurar, passar, varrer,
levar crianças no colo e outras

tarefas que também são

repetitivas e diárias (mesmo nos
fins de semana) ?
2) Se há na empresa investi
mentos feitos sob orientação
médica e técnica para preven
ção de doenças do trabalho,'
como a ginástica laboral e o

acompanhamento médico
permanente, o que mais poderá

'( esta empresa fazer? Se há outras
maneiras de prevenção, por que ,

elas não são repassadas à
empresa e mesmo diretamente
aos trabalhadores?
3) O médico deve ter conhe
cimento "in loco" do posto de

trabalho para poder fazer a

avaliação de diagnóstico de
LER? Se isso não é necessário,
por que não?

4) Num artigo publicado pelo
Centro de Estudos e Pesquisas
Genival Lopes, o sr, afirma que
em se tratando de LER "cada
caso é um caso". O sr. poderia
explicar melhor esta sua

afirmação?
5) Existe a predisposição de
certos organismos para LER?

6) S� cada caso é um caso, por

que os laudos saem todos

praticamente iguais?
7) Os exames de Termografia
Cutânea comprovam a existên

'cia de LER? Baseados em quê?
8) Não existem fatores

psicológicos ou ex-trabalho (como
a depressão, por exemplo) que

possam levar o trabalhador a

acreditar que tem ou mesmo

simular (de boa-fé) uma LER?
Neste caso, não estar se tratando
da doença errada?

9) Sobre diagnósticos: há

especialistas que afirmam que as

dores, em muitos casos, são

sentidas em virtude de problemas
de coluna ou fibromialgias e nada
têm a ver com LER. Qual a sua
opinião a respeito? Quais são as

comprovações científicas?
10) A LER tem cura? A pessoa

pode voltar ao trabalho depois do
tratamento?

11) Em média, quantos laudos
com. diagnósticos positivos de
LER/Dort o sr. tem feito por mês?

Qual a sua orientação para que
um empregado, empregador e

seguridade não venham a ter

prejuízo no futuro, já que em

toda esta relação não existem

perdedores, nem ganhadores,
apenas prejuízos?

Perguntas para o Dr. Marcos Brioschi:
1) A Termografia. Cutânea
mostra áreas que estariam

e- através de imagens.
sso é o suficiente para a

conclusão de diagnóstico de
LERiDort? ,

2) O exame mostra através de
imagens regiões que teriam sido
atingidas por esforço repetivivo,
exagerado ou má-postura. Porém,
O exame diz exatamente como e

quando tal lesão foi adquirida?3) Uma área pode ter sido
ar .

IIlgtda antes e outra depois? Por
exemplo: se' uma lesão foi
1dq .

id'

Uln a em casa (seja por

esforço repetitivo, exagerado ou
má-postura) antes, ela pode ser a

causa de afetamento de outras

áreas depois, durante o

trabalho?

4) Se sua resposta à pergunta
anterior é negativa, é certo dizer
então dizer que o sr. acredita que
todo o quadro de LER/Dort é

adquirido sempre ao mesmo,

tempo e no mesmo lugar de
atividade (casa ou trabalho)?
5) Quais são as recomendações
de prevenção que o sr, faz às

empresas e ao trabalhadores? Elas
são suficientes?

6) É possível avaliar o estado

psicológico do paciente após ver
os resultados do exame de

Termografia Cutânea? Pela sua

experiência, qual é o estado

psicológico de um paciente que
vê as imagens acusando lesão, às
'vezes até mesmo onde não

imaginava ou não sente dor?
7) Qual a sua orientação para

que um empregado, empregador
e seguridade não venham a ter

prejuízo no futuro, já que em

toda esta relação não existem

perdedores, nem ganhadores,
apenas prejuízos?

Denatran muda as regras para renovar CNH
,

J.JlGUÁ DO SUL - A partir de
segunda-feira mudam as regras para

renovação da carteira de motorista,
mas até ontem à tarde os donos de
Centro de Formação de Condutores
da cidade aindanão tinham recebido
nenhum comunicado oficial do
Detran,tSC sobre o assunto.A única

certeza é de quem tirou a habilitação
antes de 1998 teráquefazerumcurso
de direção defensiva, primeiros
socorros, legislação emecânicabásica
para renová-la.Ocursopoderáserfeíto
em auto-escolas, mas quem preferir
poderáestudar sozinho e, em seguida,
fazerum teste de conhecimentos sobre
os assuntos.

De acordo com a proprietária do
Centro de Formação deCondutores

.

[araguá, IvoneMachado, a renovação
custa atualmenteR$ 100, mas com a

exigênciado curso, quedeverá serde
três dias, o valor certamente vai

aumentar. A exigência é federal e

começa avigorarapartirdé segunda
feira que vem, mas as auto-escolas
dizemque, namaiorparte doPaís, esse
prazonãoserácumpridoporquemuitas
não estão adequadas para o

cumprimentoda lei. "Oproblemanão
são as instalações,mas oconteúdo dos
cursos, que deveráser repassadopelos
Detrans", alerta Ivone.

O Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito) estima que 25
milhões demotoristas terão que fazer
esse curso até 201O.0s cursospoderão
ser realizados de três maneiras: de
forma presencial, à distância ou por
meio de apostilas. Na primeira, os
interessados freqüentam as aulas em
auto-escolas autorizadaspeloDetrari '

eprecisam registrar'ICOOIo de presença

Ivone, da auto-escola Jaraguá: "Preço também 'deve. aUmeritart"�

nas 15 horasdo curso (dezparadireção
defensiva e cinco para primeiros
socorros).O curso àdistânciapode ser

.

feitovia videoconferênciaoupormeio
de telecursos, Serão os Detrans que
definirão a forma em cada Estado e

noDistrito Federal.Na terceira fonna,
omotoristapodeestudarpelas apostilas
elab6rádas"peld 'Denatran -no' site

www.dénatran.govbe.Os Detra�--

poderão utilizar o material em s��s IEstados edefinirão os valores dos cursos
e das apostilas. Os órgãos estaduais
ainda terão o poder de exigir 01.\ não
de quem freqüentou o curso

presencial a realização de uma

prova.Quem optar pelo curso, à

distância ou pelas apostilas iterá,
obrigatoriamente, que fazerumaprova,
teórica-com30 questões.

.�

Com investimentos
impOrtantes, a saúde de

Xanxerl�)está aindamelhor.,

'-�

Recursos foram aplicados
em construção, reforma'
e ampliação de postos de

saúde

Os investimentos do Governo do Estado na Regional de Xanxerê estão
contribuindo para levar mais qualidade ao atendimento em saúde. Com

a Descentralização, foi possível executar obras e ações importantes, como,

o credenciamento no SUS do Centro de Cardiologia do Hospital São Paulo,
a ampliação do número de leitos de UTI e a reforma e construção de postos de

saúde, entre eles os de lpuaçu, Xaxim e Xanxerê: Nos postos, a população destaca
a infra-estrutura e a qualidade do atendimento médico e odotuolôgico.

Secretaria de
Estado daSaúde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Escola Lília Ayroso (foto) vai passar por uma reforma completa.
Depois .que a obra foi licitada em 2003, foram muitos pedidos
para que as obras começassem logo, mas as reformas não
estavam no Orçamento Estadual. Ontem a secretária de
Desenvolvimento Regional, Niura Demarchi dos Santos,
entregou à APP a ordem de serviço que vai liberar R$ 1,3 milhão
em duas etapas. Agora são R$ 670mil e em janeiro a segunda,
parcela, também de R$ 670 mil.
Outras escolas já receberam melhorias como as quadras
cobertas das escolas João Romário Moreira, no Bairro Rio Cerro,
Valdete Piazera Zindars, Alfredo Zimmerman em Guaramirim,
Maria Konder Bornhausen e Bruno Linclen em Massaranduba.
"Quando assumimos a SDR, 11 escolas tinham quadras cobertas. '

Até 2006 vamos construir ou reformar mais 15'; disse a gerente
de Educação da SDR, Deni Rateck.
A secretária de Desenvolvimento Regional e a gerente de

Educação enumeraram as obras já realizadas. As escolas
estaduais Alfredo Zimmermann e Almirante Tamandaré, em
Guaramirim, já foram totalmente reformadas, num investimento
de R$ 3,5 milhões. Na Alvino Tribess, em Jaraguá do Sul, está
sendo construído o recreio coberto, que deve estar pronto na

próxima semana.

A Escola Elza Granzotto Ferraz; no Bairro Santa Luzia, vai receber,
uma verba de R$ 20,0.r;ni)cpar,a obras em,erg�,(1C,ia,is. l'O"dinheiro
lestá liberado e vamos c,?nversar com a comunidade para ver

qual é a prioridade da prioridade'; disse Deni, que explicou que
a reforma geral da escola já está sendo planejada e deve custar

cerca de R$ 2 milhões.
As próximas escolas a receber investimentos são: Abdon Batista

(centro), com a construção das laterais da quadra e iluminação;
a Erich Grützmacher (Três Rios do Sul) deve ganhar um novo

aterro, para que depois seja construída a quadra de esportes. A
Giardini Lulz Lenzi (Vila Lenzi) já está com a reforma geral

- quase certa e a Alvino Tribess (Centenário) deve .qanhar uma
nova biblioteca ou sala de aula.

DESCENTRALIZAÇÃO

Secretária acredita que os dois
anos da SDR foram positivos

MARCIA BENTO

.... Niura fãla dos
investimentos de
RS 60 milhões e da

mudança política

JARAGUÁ rio Su; -;:- Dois anos

depoisde instalada aSDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regional), a

s�cretária Niura Demarchi dos
Santos acredita que o mais

importante foi a mudança do

comportamento político na região.
"Tudo que recebemos e os objetivos
'são discutidos com os conselheiros.

Ninguém toma uma decísão
sozinho", disse. Mesmo feliz com os

investimentos feitos e com esse novo

perfil, ela diz que enfrentou dificul
dades, como as eleições, em que
foram escolhidos novos prefeitos e

vereadores, 6 -que fe:;; mudar o
Conselho de Desenvolvimento

Regionalque já estava funcionando
corribase nos conceitos implantados
em junho de Z003. Nestes dois anos
a Secretaria trouxe, segunda ela,
cerca de R$ 60 milhões em investi-

,

mentos para aregião.Niura afirmou
tambémque as questõesmais impor
tantespassamporaudiências públicas.

Osmaiores investimentos foram
feitos na educação. Além da

capáCitaçãode professores através do
Fundef (Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino

Fundamental) e FAT (Fundo de

Am�ro ao Trabalhador) a SDR

conseguiu investir cerca de R$ 9
milhões em reformas de escolas, "Foi
feito de tudo um pouco, quadras
cobertas, cozinhas, banheiros. Hoje

Secretária Niura: "Tudo que recebemos e os objetivos são discutidos com os conselheiros"

(ontem) vamos entregar a ordem de

serviço da reforma da escola Lília

Ayroso (Ilha daFigueira) para aAPP _

(Associaçãode Pais e Professores) que -

vai receber um investimento de R$
-1,3 milhão", disse Niura. (Veja
reportagem nesta página)

Outrodestaque de investimentos
é na Saúde. "É difítil te dizer o que é

mais importante, se Saúde ou,

Educação, já que os dois são as

maiores reivindicações da

comunidade",disse a secretária sobre
a prioridade da SDR. "Fora os

investimentos previstos em lei, 12%
da arrecadação, já investimos cerca
deR$1,4milhão". Segundo ela todos
osmunicípios já receberammelhorias,
em especial o Hospital São José e

Jaraguá, considerados "regionais", por

atender pessoas das cidades vizinhas.
"Nas cidades da região temos

investimentos no novo hospital de
Massaranduba, no Pronto
Atendimento deCorupá eno centro
cirúrgico doHospitalSantoAntônio
emGuaramirim".

('v3 rodovias de acesso e ligação
entre as cidades da região também

receberam investimentos captados
pela Secretaria. A Rodovia 474, em
Massaranduba, está com a

pavimentação quase pronta e deve
ser inaugurada emdoisou trêsmeses.
''A Rodo.via do Arroz é outro elo

importante de escoamento da nossa
produçãoparaJoinville.Vaievitarque
motoristas usem a BR-Z80 que está

precária", disse Niura, Segundo ela,
aRo'doviaWolfgangWeege, que liga

I,

Jaraguá a Pomerode, também deve 'e

receber melhorias em sinalização e

acostamentos, reivindicados pela ,

comunidade hámuito tempo.
A Secretária também lembrou

que o Estado está investido em -

segurança na região. "Já cónseguimes
dois terrenos, em Guaramirim e ,

Massaranduba, para a c9Il§tJ;Uçfo,de j
quartéis da PolíciaMilitar".

-

Mesmo acreditando que os dois I

anos forammuito produtivos, Niura .

destaca que um dos objetivos dela r
aindanãofoi alcançado: a construção I

de umAterroRegional. "Não é uma

frustração, mas é unia obra que nós)
vamos lutar muito para conseguír
nestes próximos an!?,.s, assim como a

melhoria no tratamento do esgoto
sanitário".

CORR 10
v
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Casal faz cirurgia plástica
Neste fim de semana, o Dómingo Espetacular acompanha um casal em
todo o processo de uma cirurgia plástica. Ele fez um acerto no nariz e

consertou as orelhas de abano. Já ela, colocou silicone e fez o lifting
(levantamento da face e diminuição do excesso de pele do pescoço). O
programa mostra como foi o pré-operatório, as cirurgias e a recuperação
dos;pacientes. E ainda, o correspondente internacional da Record, Gilberto
Smaniotto, entrevista com excluslvidade um dos jurados da corte que
inocentou o cantor pop Michael Jackson e conta quais são as dúvidas que
ficaram no processo. Na série "Invasão de Corpos'; tudo sobre a Sars e o

vírus do Nilo Ocidental. Lorena Calábria acompanha os desfiles do Fashion
Rio, a semana de moda carioca.O Domingo Espetacular vai ao ar às seis da
tarde.

Noutro hemisfério
Repórter Record desta sequnda-feira viaja para o

Amapá, um Brasil selvagem; nomeio do mundo. ,

O programa mostra a pororoca, a onda

'quilométrica em que o surfe bate recordes no

rio e ultrapassa os poucos segundos desse

esporte praticado no mar; Bichos raros e

exuberantes e o beija-flor que só existe por lá.

Danças, arte, a vida no isolamento da mata. A
, sabedoria popular ao pé de árvores centenárias

que guardam a cura. E ainda, o estranho homem

que se veste com ouro da cabeça aos pés e o

que o nazismo tem a ver com esse território? O

Repórter Record vai ao ar às 10 da noite.

Boni entrega prêmio
Em uma festa realizada esta semana no Villa Noah, em São Paulo, a Record

, conquistou o prêmio de melhor TV Aberta na 18" edição do Prêmio
Veículos de Comunicação, oferecido pela editora Referência e pela revista

Propaganda. O evento, patrocinado pela Tim, The Marketing Store e Nokia,
revelou o� veículos e profissionais que mais se destacaram neste mercado
através de suas ações comerciais, de marketing 'e circulação durante o ano

de 2004. Os;membros da Academia Brasileira de Marketing elegeram os

vencedores que receberam o troféu "O Comunicador" O presidente da
Record Alexandre Raposo recebeu o prêmio das mãos de José Bonifácio
de Oliveira Sobrinho, o Bani.

'

Canarinhos
A Record transmite neste sábado, ao vivo, às 11 h,
Ó jogo entre Brasil e Coréia do Sul, direto, de '

Emmen, na Holanda. A partida é válida pela
terceira e última rodada da primeira fase do
.torneio Mundial Sub-20. A seleção brasileira
lidera o grupo F com 4 pontos.

I

Netinho muda tudo
A partir agora o programa "Domingo da Gente"

passará a ser gravado nas instalações da'GGP
, Produções: A transferência das gravações para a

produtora GGP será marcada pela mudança do
cenário da atração. O novo cenário é apenas a

primeira novidade do programa, que em breve
terá novos quadros ,e atrações inéditas.

Apresentado por Netinho de Paula (foto), o
programa "Domingo da Gente" está no ar desde
2001 e é exibido aos domingos de quinze para
uma até quatro da tarde.

Sub-20 dá lbope
,
O jogo entre Brasil e Suíça, válido pelo Mundial Sub-20, registrou
excelentes números no ranking das audiências e permanecE7u por quatro
minutos em primeiro lugar no Ibope. Porém, durante seis minutos, a
transmissão exclusiva do principal torneio da categoria ficou na vice
liderança, vencendo a Globo, que ficou em terceiro lugar. Na faixa de

horário, das 12h30, às 14h23, a Record registrou 8 pontos de média, 20%
de share e 11 pontos de pico. A Globo marcou 12 pontos de média e o

SBT registrou 11. O Mundial Sub-20 exclusivo na Record.
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QUASE NA HORA

ESPORTE

Juventus enfrenta o Brusque
com o ataque improvisado

� Tricolor joga na

1 frente com um

lateral-di reito
e um meio-campo

]ARAGUÁ DO SUL - Com

problemas no ataque, o técnico
Itamar SchGller não teve outra

�lução a não ser improvisar.
tomo Valtinho voltou para o

Avaí e Grisley e Bill estão

machucados, a solução será usar

o lateral-direito Capilé e o meia

Marquinhos nafrente. Mas para
acalmar os torcedores, o

treinador já disse que na semana

que vem devem chegar mais

dois reforços para o ataque. O

jogo contra o Brusque será hoje,
às 15h30, no Estádio João
Marcatto.
Schüller disse que tem como

opçãoà atacante Robson Espiga,
mas, segundo o treinador, ele
ainda não está preparado. "Ele
está crescendo dentro do,grupo
e terá a sua oportunidade".
Outra dúvida é no meio-campo,
pois, até o fechamento desta

edição, Gralha ainda não havia
sido liberado pela CBE O

yventus deve começar jOgarlÔO
' ,

com Ney, Pereira, Neto

(Acássio), 'Rena to Tdão e

�ÁDIO

.JAQAGUÁ
Juventus treina, para o jogo de sábado, cobrança de falta com barreira improvisada

Gringo; Leandro, Magal, Paraná
e Gralha (Fábio Lopes); Capilé
e Marquinhos.

Ontem de manhã o time fez
um recreativo e treinamento de
bola parada. O treinador espera
um adversário ofensivo. "Pela

campanha do Brusque, eles são

favoritos; Como é característica

do time, eles vêm pra cima desde
o começo, Nosso time está numa

Parreira poupa titulares e só

define hoje- o time titular
DA REDAÇÃO - Depois da

vitória por 3xO sobre a Grécia, os
titulares da Seleção Brasileira
ganharam folga ontem, após a

chegada emHannover. A exceção
foi o goleiro Dida, que participou
da movimentação física no

Hannover Training Center. Os
atletas que começaram jogando
Contra os gregos, opteIl\, na estréia
na Copa das Confederações,
ficaramno hotelMarriotCourtvard.

Hoje, aomeio-dia (de Brasília),
a Seleção faz um treino de

� reconhecimento no estádio
Niedersachsen, palco do confronto
de domingo contra o México, às
15h45. O técnico Carlos Alberto
Parreira só decidirá neste

treinamento de sábado se vai fazer
alterações na formação titular.

A facilidade encontrada na

vitória sobre a Grécia, não parece
ter iludido CarlosAlberto Parreira.

Ontem, em entrevista no hotel

Rennaissance, em Leipzig, logo
depois do encontro com o alemão
Franz Beckenbauer, o técnico da

Seleção afirmou que os mexicanos

'devem incomodar' mais que os

gregos no jogo de domingo.
"A escola mexicana é bem

diferente da escola grega. Toca
mais a bola, temmais penetração e

até incomodamais", disse Parreira.
Sobre a estréia, o técnico fez

questão de elogiar os laterais
Cicinho e Gilberto, que estão

aproveitando a chance com as

ausências dos titulares Cafu e

Roberto Carlos, dispensados da

Copa das Confederações.

crescente e busca a reabi

litação". Para ele, o Brusque
pode até vir para cima, mas não
vai encontrar um Juventus
recuado. "Nós também precis
amos vencer", completou. O
comandante disse que o

ambiente no grupo já é outro.

"Estãomais alegres+Uma vitória
ajudada ainda mais á unir e dar
confiança aos jogadores".

BRUSQUE - Depois de

empatar em lxl em casa com o

Caxias na última rodada, o time
do Brusque dispensou três

jogadores nesta semana: o meia
atacante Cláudio Junior, o

zagueiro Jaílson e o atacante

Cao, Segundo o técnico Gelson
da Silva, que ainda espera alguns'
reforços, o time 'deverá 'ser/o
mesmo que enfrentou o Caxias.

Vitória � Flamengo prontos
para a estréia na segunda- fa�

}ARAGUÁ DO SUL - Os times

jaraguaenses estréiam neste

domingo pela 2a fase da Taça
Pomerode. O Vitória, que busca o
bicampeonato nas categorias
aspirantes e adulto, joga fora de
casa com o Atlético Pomerodense.

Já o Flamengo, que quer o título
inédito da competição joga em

casa. Os aspirantes enfrentam o

Nacional e o adulto pega o Floresta.
O Vitória tem a vantagem de três

empates (nos dois jogos e lia

prorrogação) e o aspirantes do

Flamengo também. Só o adulto do
rubro-negro precisa reverter a

vantagem.
Para o presidente do Vitória,

Ilton Hoffmann, agora é que

começa o campeonato. "Estão
todos conscientes das dificuldades.
Precisamos ter cuidado redobrado
no jogo de ida para eonseguirmos
'manter a nossa van tagem'";'

,

Segundo ele, o campo do Atlético
é bom para as características do
time jaraguaense.. "É um campo

grande, que favorece o toque de

bola, que é a nossa principal
carac terís tica",
Hoffmann.

A rodada no campo do
I ' -

Flamengo começa às 13h30, com
os aspirantes. A diretoria informou

que o ingresso para assistir o jogo
será R$ 5. O presidente do rubro- '

negro, Claudemir Ruediger, disse
que o time jogá completo neste fim
de semana. "Precisamos fazer o
dever de casa pra reverter a

comentou

vantagem do Floresta. Já estamos "

conversando com os jogadores
desde o final do último jogo",
comentou.

O Flamengo terá que se dividir
em duas difíceis decisões no

próximo fim de .sernana. No

sábado, pela CopaNorte, enfrenta
o Torino no campo do Botafogo.
"Foi decidido que 'o jogo foi
cancelado e precisa ser jogado em
campo neutro", disse Ruedíger, O
primeiro jogo foi lxO para o Toríno
e o regulamento desta competição
é igual ao da COPil do Brasil, com a

vantagem para o time que faz gols
fora de casa. O vencedor enfrenta
o Vitória na semifinal. A outra

decisão será a da Taça Pomerode,
no domingo, onde o Flamengo tem
o jogo de volta em Pomerode,
contra o Floresta.

FATOS

• O Vitória, que busca o

bicampeonato nas

categorias aspirantes e

adulto.joqa fora de casa

com o Atlético
Pomerodense.

• Já o Flamengo, que
quer o título inédito da

competição joga em casa.

Os aspirantes enfrentam o

Nacional e o adulto pega
o Floresta.

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDOL----�

Parada dura
O Juventus terá um difícil desafio hoje no João Marcatto. Vai pegar um

Brusque motivado, terceiro colocado na tabela com 11 pontos e que
busca a vaga para o quadrangular final do turno. Os dois times são bem
diferentes daqueles que fizeram a final da Série B1 no ano passado. O
problema maior do tricolor está na frente. Pelo menos para este jogo
será difícil achar uma referência na área. Mas tanto a diretoria, quanto o
técnico Itamar Schüller,já anunciaram que dois reforços devem chegar
na próxima semana. Não adianta ter um bom time no meio-campo e

não ter um centroavantematador.Mesmomuito criticado no ano passado,
Marcelo França cumpriu seu papel, tanto que foi o artilheiro do time.

,

Esperamos que os reforços cheguem o quanto antes.
'

Bocha
A equipe da Ardoíno Pradi

empatou com o João Pessoa
_

na liderança do Campeonato
Estadual de Bocha Sul
Americana. Os dois estão
com oito pontos, seguidos
da Metalúrgica Winter, com
sete, e da Joalheria
Kuchenbecker com seis. Veja
os resultados desta semana:

Malhas Pradi 1 x2 Metalúrgica
Winter, Imobiliária 1 x2 João

Pessoa, Bar do Jacaré 2x1

Arweg, Ku[henbecker3xO
Arsepum, Baependi/Sipaca
'Ox3 Ardoíno Pradi, Silencar/
Frontal 2xO JGI/Recar.

Amistoso
Não saiu do papel a idéia de
fazer um amistoso entre o

Juventus e um time da Série

A do Campeonato Brasileiro

para comemorar o

aniversário da cidade.

Segundo Jean Leutprecht, os
times estão envolvidos com

a disputa da competição
nacional. No lugar, entrará
um outro grande evento,

que será 'divulqade-apenas
na segunda-feira. -, r •

Projeto da/Arena
A Fundação Municipal de
Esportes está recebendo, até
na próxima sexta-feira, os
projetos para a Arena
Multiuso em Jaraguá do Sul.
O secretário de Cultura;
Esporte e Lazer disse que os

profissionais que estiverem

interessados em enviar um

projeto devem entrar em

contato com a FME, pelo
telefone 370-9555. Ontem a

comissão se reuniu

novamente para avaliar os

projetos que já estão na

Fundação.

Tàbela da Liga
A reunião que define a

tabela de jogos da 2a fase da

Liga Nacional será na

próxima terça-feira em São
Paulo. O diretor de futebol
da Malwee, Cacá Pavanello,
será o representante' do time
no encontro, 'que fará uma

avaliação da primeira fase da

competição. A Federação
Catarinense espera a

definição da Liga' para
divulgar as semifinais do

C)) [turno.
julimar@terra.com.br

Edmundo estréia hoje
Florianópolis - O atacante Edmundo foi confirmado no ataque do

Figueirense para o jogo de hoje contra o Paysandu, no Estádio Orlando
Sfõarpelli. O técnico Marco Aurélio preferiu manter o mesmo time

que empatou em OxO com o Atlético Paranaense, na última rodada
em Curitiba. Enquanto isso os dirigentes do Corinthians já disseram
que não pretendem contratar o técnico Émerson Leão. Quem quer -"

contratar o treinador é o Palmeiras.

8° Rodada

18h 1 O - Ponte Preta x Goiás

,
.'

I
,

1811 1 O - Atléti o-MG x São Caetano
18h 1 O-Flamengo x Atlético-PR

,

1-
"

18h 10 - Juventude x Cruzeiro

i8FilÓ"'::"Forta eza xS-an-t,...o-s-----------.

Classificação
1 o Bot-ªL,...Qg-.o;;._----1"'"'8--,'7"12=-�-$=ã.,..o..,P=-a-u...lo----=9---.
20 Juventude

11

11

11

10
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I EMDIA

/�s pessoas acham difícil ser fe(izes porque vêem o passado
melhor do que foi, o presente pior do que é e o futuro menos
resolvido do que será. //

Marcel Pagnol (1895-1974), escritor francês

A senhora Carmem Breithaupt recebeu bonita·
homenagem pelo seu aniversário ocorrido em 14/06. Ao
seu lado as amigas Jutta Marcatto e Karin Hufenüssler O empresário J\ntídio Aleixo Lunelli com sua mãe,

a senhora Ivanilda Lenzi Lunelli. Ele que está em

viagem pela Itália, aniversariou na quinta-feira, dia 16/6

;��ij6�&� ;BenefiCien�e dos amigos Celso Piermann e Raquel
T. Krawulski, onde houve uma arrecadação de mais de 300
agasalhos (doados a AMA). Na foto o prefeito Moacir
Bertoldi, ladeado por Cida Maes, e os aniversariantes A dupla Humberto & Lorival de Corupá, que dentro de

alguns dias estará lançando seu CD em Santa Catarina

Em recente evento no município, a
secretária executiva da Divisão de
Conselhos da Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul, Lilian Rosa, ao lado do

presidente do Conselho Estadual de

Entorpecentes,Jairo Brincas, da f

professora lIair Dagmar Tomazelli e do
coordenador de Pesquisa, Extensão e

Relações Interinstitucionais da

Unerj, professor-doutor Ademir Valdir
dos Santos

AIS comodidade
mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na
nstalações, que além de
zadas, no centro da cidade.

Ortotvid is'

Clútle4h ClM"fl4']JlÃSIleA
átilk4.�,4NI�1It.

1>,., ;4lt%al1�"t /10"1'111.1'c;...-_.
.

C�/IH'H

(41) 422..2105 ou 4334020
\jf.\\'!3fl'\el"@uci! .c�_b,

R:: BI�menau, 178· Sala 610 • Centro· Ed. Med Clinicas· Joinvílle • SC

.:. CONCURSO
A Fundação Cultural de Jaraguá do Sul está promovendo o concurso"Pinte
a História de.Jaraqua.que tem inscrições abertas até o próximo dia 30.0
objetivo émostrar a história jaraguaense de todos os tempos através da arte
com visões dos artistas que vivem e trabalham no município. Está previst�
uma seleção prévia das pinturas inscritas, que acontecerá em 5 de julho. De
acordo cornos organizadores, as pinturas selecionadas participarão de uma

exposição no Museu Emílio da Silva, de 18 dejulho a 10 de agosto, com
premiação para os dezmelhores trabalhos entre as integrantes da mostra. O
regulamentodo concurso está disponível na FundaçãoCultural, na Biblioteca
Pública Municipal Rui Barbosa e Museu Emílio da Silva .

•:. FEIJOADA I
O restaurante Allegro oferece hoje em seu cardápio, a partir da 11 h30min.
uma deliciosa feijoada.Buffet completo regado a caldinho de feijão e

batidinhas. Samba e chorinho ao vivo com Daniel Fagundes,Cláudia Prati e
flautista convidado.

.:. FEIJOADA II
O "Dia do Bombeiro" será lembrado com uma grande feijoada promovida
pelos BombeirosVoluntários de Jaraguá do Sul no dia 02 de julho.A feijoada
será preparada pelo Sr. Sérgio Lázzaris, Local: Hari Orn, a partir das 11 horas .

•:. SITES

tnformações sobre oseventos promovidos eapoiados pela FundaçãoCultural
de Jaraguá do Sul já podem ser encontradas no site de notícias portal
Gestour (www.gestour.com.br).Paraajudarnadivulgaçãotambém foi criado
um portal exclusivo paraJaraguá do Sul (wwwJaraguadosul.gestour.com.b�.
Ambos foram subsidiados pelo Ministério doTurismo no ano passado .

•:. JANTAR ROMÂNTICO
No fim de semana dos namorados, o restaurante Allegro fez um sorteio
entre os clientes que estiveram presentes. Foram sorteados uma diária no

hotel Saint Sebastian e dois pares de ingressos para a peça"Ladrão em Noite
de Chuva'Os sorteados foramMarciaNazatto (diária Saint Sebastian),Renata
de Oliveira (par de ingressos) e Carlos Marchi (par de ingressos) .

•:. DIREITO
Acadêmicos da 9a fase do curso de Direito do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul - Unerj, visitaram em Florianópolis o Tribunal Regional do
Trabalho eoTribunal deJustiça deSantaCatarina.Acompanhadosda professora
Daniella Lueders, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas, e da

professora CarolineCastilho,orientadora deestágio,o qrupoassistíu palestras
sobre o funcionamento dos dois tribunais e acompanhou sessões de

julgamento dos recursos. O desembargador Sérgio Torres Paladino

interrompeu uma das sessões de julgamento para homenagear as

professoras e acadêmicos que estavam presentes, ressaltando o ótimo

desempenho do curso de Direito no último exame da OAB, em que a Unerj
obteve 60% de aprovação e se destacou entre as instituições com melhor

performance em todo o Brasil.

.:. PALESTRA
A próxima reunião da ACUS-APEVI, na segunda-feira (20) vai tratar de um

problema que vem preocupando os empresários brasileiros demodo geral.
O diretor administrativo daWEG, Alidor Lueders, vai falar sobre "instabilidade
do mercado cambial" a empresários e demais interessados, no Centro

Empresarial' de Jaraguá do Sul, às 18 horas. O evento é aberto a toda a

comunidade, sem nenhum custo. Informações pelo telefone (47) 275-
7000.

.:. JOINVILlE JAZZ FESTIVAL
OS ingressos pára o 30 Joinville Jazz Festival começarão a ser vendidos na

segunda-feira, dia 20 de junho, e custam RS 20,00 ou RS10,00 (para
estudantes e idosos), mais a doação de um agasalho ou medicamento.
Para facilitar a aquisição, os ingressos estão sendo vendidos nos seguintes
pontos de venda: Grendelli Calçados do Shopping Mueller, Adega Dom

Maximiliano, e no balcão do Festival Gastronômico do Shopping Cidade
das Flores. O ingresso vale para a noite específica e o Festival será realizado
nos dias 23,24 e 25 de junho, com atrações como Zimbo Trio, Banda
Mantiqueira, André Geraissati e o pianista de Chicago, Donny Nichilo .

• CASA VALDUG�
Vinhos cultivados em família
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