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pavan diz que denúncias são para "confundir"

NATAÇÃO NA OLESC

Treinador comemora o 2°
lugar da equipe masculina

- PAGINA 5

mínima: 14° máxi�a:27°

..................................... variável, sem previsão
de chuva

mínima: 140 Máxima: 26°
HOJE.

variável, sem previsão
de chuva

". Domingo de

sol e nebulosidade
AMANHÃ:• Sábado de

sol e nebulosidade

oscnador L�onel Pavan afirmou que as denúncias envolvendo o ex-presidente nacional do PSDB são para "confundir a opinião pública". Pava� também criti�ou o presidente Lula. - PÁGINA 3

FELIZ ANIVERSÁRIO
Liberada verba

para constr_ução
de calçadas

A Prefeitura recebeu R$ 146

mil do Governo Federal, para
serem investidos na cons

trução é reformade.passeios e

R$ 44 mil, serão

contrapartida do �unicí
pio.O 'dinheiro. será usado

para a reforma de calçadas
nas ruas Marechal Deodoro e

Marechal Floriano Peixoto, <

até a ponte Abdon Batista, e
em parte da rua Getúlio

Vargas. - PAGINA 5

EDUCAÇÃO

Entrevista exclusiva com o

secretário Diomário Queiroz

INADIMPLÊNCiA

Maisde cinco mil contribuintes
estão com IPTU atrasado

- PÁGINA4o secretário da educação, Diomário Queiroz, falóu
sobreoprocesso de descentralização na educação, sobre IRREGULARIDADES

o "Es,cola Aberta", = d�s'afio do, ensino té�nic�, e
.

Peixer garante que vai apurar .

supenor e sobre a valonzaçao dos professores. Diomário .
. ,.

. .

tomou posse da pasta esta semana .com uma duplà.:,dénúncias feitas pelos vereadores
responsabilidade: dar continuidade a.Um trabalho que." , .

. ,

vem revolucionançlo as escolas de Santa Catarina e O prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer, (PFL) disse
preencher 'a ausência do 'mentor deste trabalho, Jacó que,jâsabia de algumas irregularidades envolvendo a Pr�
Anderle, falecido no dia 2 de julho passado. Diomário feitura e o Hospital Santo Antônio, mas negou a existência
tem 61 anos e é doutor em Economia do' Desen- de outras. Peixer afirmou que a admínistração vai apurar
volvimento.'

.

_ PAGINAS 4 � 5 todas as denúncias feitas pelos vereadores. _ PAGINA 3
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STAMMTISCH

Outdoor convida população
para participar da festa'

o Calçadão da Marechal está vestindo azul � bt�r:lcO
desde ontem à tarde, quando os 'do_nos'·d�:\1;6J�'� e

moradores enfeitaram as fachadas ;COiT:r�;,a:s:i ceres
símbolos da Stammitsch.· A abertura da.' fest�;,está

. marcada para às 9h, com presença do gb�e��:a:�ór,
prefeito e. comissão organizaâora. O empresário
WanderWeege éo presidentede.honra . - PAGINA6

Nasdaq 2.184 0,62% ......
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121 ,I' OPINIÃ,O

Versão guaramirense
Nada màis coerente e

providencial que a abertura de
uma CPI para investigar as

denúncias de irregularidades
na' administração pública de
Guaramirim. As acusações do

presidente da Câmara de
Vereadores, Marcos Mannes,
são graves. o bastante para

justificar a medida. O

momento também é propício
para a instalação de uma

Cdmissão Parlamentar de

Inquérito pelo Legislativo
Municipal. Afinal, nas últimas
semanas, todas as atenções
estãovoltadas para as CPIs do

Congresso NacionaI. É
aproveitar o clima para

investigar com seriedade e

independência as possíveis
irregularidades cometidas por

agentes públicos.
A instalação de uma CPI,

entretanto, não inviabiliza as

ações já proposta para apurar
os desvios, como a instauração
de sindicância no Hospital

Santo Antônio e auditoria do
TCE nas contas da Prefeitura
de Guaramirim. Quanto mais

se investigar melhor. Até para

provar a responsabilidade dos
envolvidos nas irregularidades
reveladas e a inocência de
servidores públicos que estão
na linha de fogo das denúncias.
A CPI constituirá ainda uma

cipal Santo Antônio. As

improbidades são referentes
aos exercícios de 2004 e deste
ano, envolvem registros em

cartões-ponto, adiantamento
de salários pagamento de horas
extras e vales de .adiantamento
de salários. A lista se completa
com distribuição de cestas de
Natal e despesas do hospital,

OPINIÃO

.... O que não se admitirá são acordos

espúrios para se evitar a exposição da
bandalheira oficial e dos erivolvidos nela

oportunidade ímpar. para se

esclarecer os atos inconfes
sáveis, as ações obscuras, de

desejos recônditos e os silêncios

inexplicáveis de órgãos
responsáveis pela fiscalização.

,

Na quinta-feira, Matines
convocou a imprensa para
informar que a Câmara de
Vereadores constatou irregula
ridades em setores da Pre
feitura e do Hospital Muni-

ambas sem empenho, ausência
de licitações, irregularidades
na taxa de limpeza pública, no
IPTU, e em convênio da
Prefeitura nas obras de

pavimentação asfáltica.

Espera-se que desta vez, os

parlamentaresmunicipais, com
auxílio dos órgãos públicos
responsáveis pela fiscalização
da coisa pública, investiguem
as'denúncias com a seriedade

FIM DE SEMANA, 30/31 de julho de 2005

que O caso exige. A população
tem O direito de saber a quan
tas andam as ações promovidas
na administração pública de
Guaramirim, onde e como é

aplicado o dinheiro oriundo
dos impostos pagos. Seria
frustrante 'o arrefecimento das

investigações e, conseqüen
temente, o engavetamento das
denúncias sem apontar irregu
laridades e culpados .

Para tanto, co�vém transf
ormar o cerco promovido pelos
vereadores em ações urgentes
e' efetivas para se apurar os

fatos. Se preciso, que convo

quem as autoridades muni

cipais para prestarem os indis-'

pensáveis depoimentos à CPI.
. Um trabalho sério e indepen
dente é tudo o que deseja a

população - financiadora da
coisa pública. O que não se

admitirá são acordos, espúrios
para se evitar a exposição da
bandalheira oficial e dos
envolvidos nela ..

FRASES

"Desde 1997 venho dizendo que a concentração de poderes na e�fera federal nos levará a
'

urna crise. Ela não decorre do sistema político-eleitoral, como todos dizem, mas do
excessivo poder de Brasília, que tenta os corruptos e os corruptores'�

.
f

-

i+ Do deputado federal MiroTeixeira, fazendo uma análise sobre as causas da crise institucional.

I

• I

I !

,

I Fatos &' Pessoas
Fernando Bond

'Lula faz um discurso

pe,r,igoso contra as elites

1
Homenagem a Jacó
o ex-secretário da Educação, Jacó
Anderle, falecido no início do mês,
continua sendo homenageado em todo o

Estado, não só por autoridades e

intelectuais, mas pelos movimentos sociais

'que sempre. valorizou como sociólogo.
Hoje às sete da noite, a comunidade do

Maciço do Morro da'Cruz, na Capital,
promove, em nome de 10 escolas públicas
estaduais que integram o movimento, a
missa de um mês de falecimento, na Igreja
Mont Serrat.

Furonoar
A Rádio 105.7, FM dá um "furo" hoje,
apresentando uma entrevista feita com o

deputado Roberto Jefferson, pelo
correspondente, Carlos Nascimento, em
Brasnia. Jefferson está concentrado nestes dias
em preparar a argumentação que usará contra
o ex-ministro José Dirceu, na acareação que
ocorre na terça-feira na CPI dos Correios. A
entrevista vai ao ar às sete e meia da manhã no

"Jornal da 1 OS� comandado por Jailson

Angeli.

Ampliandoa cobertura
o titular desta coluna; que está assumindo a

Direção Corporativa do Correio do Povo.e a

Sucursal de Florianópolis, esteve ontem com o

presidente da'Câmara de Vereadores de
Guaramirim; Marcos Mannes, com o chefe de

gabinete do prefeito Felipe Voigt (Schroeder),
Orlando Tecila e com o presidente da Aciag
(Associação Comerdale Industrial de

Guaramirim), Orlando Sater. Nas três reuniões,
foi feita urna exposição sobre a ampliação da
cobertura regional e estadual do jornal.

Guaramirim/Maringá
O presidente da Aciag,Orlando Sater, comanda
na semana que vem uma missão empresarial
que vai a Maringá, no Paraná, para conhecer o
modelo implantado no Condomínio Industrial e
a criação da cooperativa de crédito. Os

empresários da região serão recebidos pela
Associação Comercial e Industrial de Maringá e

ficam no Norte do Paraná até o dia 5:

Também no Conselho
Na próxima terça, duas da tarde, o Conselho
Estadual de Educação faz sessão especial
voltada para promover a imagem, o
exemplo e a memória do educador e

político Jacó Anderle.' Como membro do
Conselho durante seis anos apresentou e

defendeu projetos inovadores na área. O

presidente, Adélcio Machado dos
Santos, considerava-o um grande amigo e

companheiro de luta pela educação.

Pós-graduação Senai
o Senai/SC é o primeiro do país apto a

oferecer cursos de pós-graduação à
.

distância, de acordo com o resultado de
uma avaliação que o MEC acaba de realizar.
Com a aprovação, oSenai passa a ter o

curso "MBA em Gestão para Excelência';
que será ministrado pela unidade de

Florianópolis.

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do sul- sç I.TeL47 371-19191 Fax 276-32581
e-rnails: r�dacao@jornalcorr�iodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Crornoarte 1 Impressão: GrÚica�e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89256-500
Vila Saependi I Jaraquá do sul- SC ITeL47 370-7919
crornoarteê'terra.corn.br 1 gr�ficacp@terra.com.br
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Editor-Chefe
Fernando Bond

I
Agosto, mês do desgosto r

Florianópolis - Ao endossar sem

emendas o discurso articulado pelo ex

mmistro e deputado federal José Dirceu
d� que a crise político-institucional
vivida pelo País está sendo "fabricada"

pelas elites, opresidente Lula realmente

parece gostar de brincar com foqo: Ao
escolher este alvo e posar nas fotos de

I

pjlrnelra página comendo no bandejão
na companhia de trabalhadores ou

abraçado aos operários da Petrobrás, o
presidente mostra a opção que fez: voltar
ao discurso popular, se manter no

palanque eleitoral e tentar salvar o

mandato e talvez até a-reeleição de

qualquer maneira. É um direito dele.

P6rém, ao agir desta forma, Lula segrega'
o

I
resto da população, na qual não se

incluem apenas as "elites" vistas como a

ponta da 'pirâmide político-social, mas
toda a classe média alta e baixa que está
perplexa diante da roubalheira. Estas elites,
formadoras de opinião, sabem perfeita-

I

mente que a corrupção nãovem de hoje. E
: . - \ ..

por ISSO votaram em quem parecia que Ia

morallzar o País. Estão decepcionadas. E,
agora, também afrontadas.

_ CORREIODOPOVO
, Diretor
Francisco Alves

,

L,

N O Dicionário do
Folclore Brasileiro, do
extraordinário' ê'scritor
potiguar, Câmara Cascudo,
consta a seguinte definição:
"Agosto, mês de desgosto. Nos
países latinos é o mês das

desgraças e das infelicidades".
_

J á Pereira da Costa, no seu Folclor :
Pernambucano, escreve que "Agosto é um mê�
àziago, é um mês de desgostos; e é de mau agouro!
para casamentos, mudanças de\ casa e

empreendimentos de qualquer negócio de
importância" .

Nas Supersticiones, de Rafael [ijena Sanchet
"No lavarse la cabeza en el mes de agosto porque se
llama lamuerte".

Nos Violeiros do Norte, de Leonardo Mota:
«Agosto éo mês desmancha-prazeres da humanidade,
A sua primeira segunda-feira é o famigerado dia
aziago do ano inteiro".

Na Etnografia da Beira, de Jaime Lopes Dias:
"Em dia d.e São Bartolomeu tem o demo uma hora� ,

"
seu .

.

Não bastassem todo o folclore e todas as �
superstições, a própria História encarrega-se de
colocar água nesse moinho que move a: mística

.

1 r
de agosto.

.

Foi em agosto que tiveram início -as duas
grandes Guerras Mundiais (1914e 1938). Foi,
também, nesse mês, a revolta antinazista do Gueto

judeu de Varsóvia, que deixou 200 mil mortos'

(1944), na segunda conflagração mundial.
Foi nos dias 6 e 9 de agos to' de 1945 que os

Estados Unidos lançaram as bombas atômicas em
.

Hiroshima e Nagasaki. E foi IlO dia 8 de agosto
. de 1974 que o presidente 'norte-americano
Richard N ixon, abalado pelo escândalo de

"Watergate", renunciou.
No Brasil, pelo menos três acontecimentos

reforçam a mística. Na madrugada do dia 24 de

agosto de 195'4, o presidente Getúlio Vargas
suicida-se, com um tiro no peito; na manhã do

dia 25 de agosto de 1961, [ânio Q1Jadros
renuncia à Presidência da República, alegando
sofrer pressões de "forças ocultas". Quinze anos

depois, num desastre de automóvel em plena via

Dutra, o Brasil perdia um de seus maiores

presidentes: o inesquecível Juscelino Kubitschek,
Este ano, a antevéspera de agosto está sendo

das piores da nossa História ... Vamos entrar no

fatídico mês com três CPI' s mostrando ao Pais

todas as conseqüências danosas da concentração I
do poder, em Brasília, bem como da lei eleitoral,
que permite financiamento privado nas

campanhas e as torna cada vez mais milionárias
, e infiscalizáveis.

,
'

oTomara que não. tenhamos um agosto traglC ,

e os mais otimistas e menos supersticiOsos podem
até sonhar com isso, pois, apesar da fama que relU,

ele não é só aziago, mas também fonte de grandes I

alegrias para nosso País e para a humanidade, í
.

Afinal de contas, foi em agosto que nasceram IIl�minares como OswaldoCruz, Caetano Veloso,

Jorge Amado, Baden Powell, Zagallo, Adoni�� I
Barbosa, Gonçalves Dias, Peter O'Toole, Isa e

I

AUende, Louis Arrnstrong, Guy de Maucpassant"
Alexander Fleming, Lucille Ball, Julio Cortazar"
Robert Mitchum, Andy Warhol, DUStl°1 i

Hoffman, Jean Piaget e tantos outros.
,

O dor Lui
•

d S· 'I ' escreve aol
,

governa or LUIZ Henrique a I velra

Isábados nesta coluna
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ticulação no ninho
� Ar

utado Vicente Caropreso foi
O ex·dep lo Diretório do PSDB de

indica�� P�ul para ser o coordenador

Jara,guaal ada partido. Para vice, os
regiOn 'raguaenses indicaram o

tUC�nosj�abinete da Secretaria de
oficiai d

I 'menta Regional, Ivo
nvO VI

.

Dese,' nue recebeu o apoio dos
schn1ldt. q , ,

d
" de Guaramlnm e e

d' elOrlOS
' ,

Ir
d "stes no entanto, indicaram

Slhroe er,� t
,(

ordenação o ex-presidente
Para a co "

C I'! , 'r'IO, de Guaramlrlm, ar ItO
do direto

, Massaranduba e Schroeder
Mannes, lndicacõ"I

d ão fizeram as ln rcaçoes..
ain a na '
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... Confusão
Se não bastasse a, crise nacional, o PT
da região mostra muita disposição
para complicar anda mais a situação,
As divergências internas estão mais
do que nunca explicitadas, ao ponto
dos "companheiros" se tratarem por
eles, quando se referem aos

correligionários das outras alas,
Os ânimos estão tão exaltados -:

talvez em função das eleições de
setembro - que tem diretório

querendo submeter o coordenador

regional, Marcos Scarpato, à
Comissão de Ética Estadual.

... Do lado certo
As denúncias de irregularidades na

Associação Recreativa dos Servidores
Públicos de Jaraguá do Sul, envolven
do o então presidente Sandro Schrauth,
provocaram a abertura de inquérito
policial. Afastado do cargo, o ex

presidente foi chamado a trabalhar na

Delegacia Regional de Polícia,

Funcionários públicos que denun
ciaram as irregularidades cometidas
na gestão de Schrauth na Arsepum
não se conformam com o novo

serviço dele. Acreditam que pode
melar a coisa.

... Telefone
o presidente da Câmara de Jaraguá
do Sul, Ronaldo Raulino (PL), e o líder
do governo na Casa, Ruy Lessmann

(PDT), pretendem recorrer à Justi

ça para que a BrasilTelecom amplie a

telefonia fixa ao Bairro Garibaldi,
A operadora alega que o número de
moradores da localidade é

insuficiente para viabilizar a ampliação
da rede. Fundamenta-se em normas

estabelecidas pela AnateI. Os

parlamentares prometem provar que
o número de habitantes é bem maior

que o informado pela empresa.

As sessões ordinárias da Câmara de
Guaramirim retomam na próxima l1'�
semana. Todavia, para atender a 11lJ

solicitação de alguns vereadores que :o>b
têm viagem marcada para Maringá,

.c(1
excepcionalmente as sessões da semana

;D
que vem acontecem na segunda e sexta-

feira, às 18 horas. Os parlamentares' Ifr!

integram a comitiva de empresários da N
cidade que vão ao Paraná conhecer )j';2
alguns projetos.
É o poder de mudar o dia de trabalho e

adequá-lo às conveniências. Nem todos

podem isso. J>l
,

mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br :J

RESPOSTA À CÂMARA

peixer garante que vai apurar
I

denúncias dos vereadores

I �

MOSAICO rMAURIL,IODECARVALHO---------------'------------------------------_:_-----------------,-"

Prefeito disse ontem

ue já sabia de algumas
I regularidades,

'

,

pS negou outras
I
,

iGuARAMIRIM - o prefeitoMário
'rgioPeixer WFL) garantiu que vai

Ftm as,c!�!).ún�� de irr�guta;!,
des apontadas pela Câmara de

�dores'eri{setores daPrefeitura e
H�tll!SantoAntônio, divulgadas
1em�loCorreiodoPovo.No caso
IHospital, Peixer disse que será
urada uma sindicância e, na

: feitura, garantiu que já foi aberto
fessoa�trativo para apurar

tas rrregularidades na concessão
valei, a servidores públicos como
Fipaçãoaopagamentode salário.
i Na quarta-feira, o presidente da

,Marcos Mannes (PSDB),
u uma entrevista coletiva e, '

to com osvereadoresMaria Lúcia
,

hard e Osni Bylaardt, ambos do
�DB, foram apresentadas as

'dades constatas através de
apuração de documentos da

, O prefeitoMário Sérgio Peixer
L) disse ontem que está

guardando ' ,

dI a VIsita os

resentantes doTCE (Tribunal de
ntas do Estado), depois do ofício
YVIadopelasbancadas do PMDBe PSD

' ,

db B "O presidente do,
unalL' S' ,

, UIS usm .Marin. Os
ereadores I:,

sOucltaram a realizaçãoe urna a di
� ,

u Itoria nas contas da
elturaed H 'I ' ,

a
o OSplta Municipal

I nto Ant' ,

er,,' omo, referentes ao
I CICIO d 200

esesd
e 4 e nos primeiros

este ano.
Segund ' r

Iread O llllOrmou ontem o
ar Osni Bylaardt (PMDB),I constat d '

!ln',
a as megularidadesOltOlte

hnp ns, entre eles na taxa de
eza p'bl'

vim
u ica, IPTU, lixo,

entaç-ao, cestas de Natal
as sern pr

'-

d
'

eVlSao e recursos e
serne nhO rnpe amentos.

vereado ��_.
'

!ema
rmUlnou que no irúcio

, na o p fi'"

àC'
re �ltO enviou um

amarapedmdo a realização'\.

de sessão extra para votar cinco

projetos, dois deles relacionados aos
ítens mencionados no ofício
encaminhado ao TCE. O primeiro
trata do reconhecimento' de

, despesas do exercício de 2004 da
Prefeitura com a coleta de lixo e

transporte do fixo, no valor de R$
187.004;25.Ooutro projeto trata do
reconhecimento de despesas do

Hospital Santo Antônio nó ano de
2004, no valor deR$ 559.193,35.

O prefeito disse ontem que

"algumas coisas, com certeza, são

infundadas e outrasmal orientadas".
Ele afirmou que, no caso da falta de

pagamento do contrato com a

empresa responsável pela coleta de
lixonosmeses de outubro, novembro
e dezembro de 2004, o Tribunal
estava ciente da situação. "Não
temos receio. Temos certeza de que
tudo que fizemos foi comboa fé, Nos
outros casos, sabemos que erapossível
fazer como foi feito", resumiu.

Peixer: admitindo algumas irregularidades e negando outras

osvalores equemseriamos responsáveis noHospitalSantoAntônio eque já Se
pelas irregularidades nos vales, "Não iniciou um levantamento. "São

poderia falar, Porque isto ainda está situações que a Prefeitura está
sendo levantado". Perguntado sobre a tomando as providências necessárias,
legalidade de antecipação de salário mas emalguns casos as denúncias não

'

,

atravésdevaleequalseriaopercentual procedem', acrescentou. Segundo o
permitido, o prefeito disse que "existe provedor do hospital, Silvio Fínardí,
uma legalidade emanteciparo salário, uma sindicância será instalada na

mas para descontar nomesmomês", , próxima semana, na terça ou quarta
acrescentou. Peladenúncia feita pelos feira. "Se tiverem culpados, eles vão
vereadores, os "alesnãoestariamsendo "responder'', garantiu. 'As denúncías
descontados nomês subseqüente. serão apuradas sem prejudicar o

O prefeito afumou que recebeu andamento dos trabalhosdohospital",
umadenúncia sobre os cartões-ponto acrescentou Peixer.

Secretário garante que pedidos
de informação foram respondidos

O secretário de Administração
e Finanças, JairTomelin, negou que
os pedidos de informação
encaminhados pelos vereadores à

Prefeitura não foram respondidos.
Na quarta-feira, o presidente da

Câmara, Marcos Mannes (PSDB),
disse que dois dos 13 documentos
solicitados não foramencaminhados

pelo prefeito Mário Sérgio Peixer

(PFL) aos vereadores.. -

No último dia 28, a Câmara

aprovou uma resolução autorizando
o presidente da Casa a impetrar uma
ação de mandado de segurança

'

contra a administração municipal
por causa do não atendimento aos

pedidos de informação feitos pelos
vereadores. Na ocasião, a Câmara
deu um prazo de 15 dias para que o

prefeito fornecesse as informações,
a pedido do vereador Acibaldo
Germann (PP).

'

Segundo o secretário, todos os

pedidos de informação foram

atendidos "integralmente", alguns
através do envio de cópias àCâmara,
e os com significativa quantidade de

, papel disponibilizados para análise
na Prefeitura. "Fizemos urna

consulta aoMinistérioPúblico, que
sugeriu disponibilizar os documentos
que satisfaçam o pedido de

informação. Acho que assim se

resolveu esta questão", resumiu.
O prefeito disse não entender

omotivo da reação dos vereadores
contra a administração e que está
,"buscando o diálogo com todos".
"A comunidade quer trabalho,
quer obras, não quer brigas,
discórdias, situações que possam

denegrir a imagem da cidade.

,

Esperamos que os vereadores
mudem este perfil, que cada um

faça sua parte. Pessoalmente, não
tenho nada contra ninguém,
Espero que essa oposição
sistemática acabe, para o bem do

município", declarou Peixer..

POLíTICA

Prefeitura e do hospital. Segundo o

presidente, foram apurados parte dos
balanceteseoutrosdocumentosdoano

passado e deste ano e constatadas

irregularidadesnopagamentodehoras
extras - que em alguns casos

ultrapassavam as horas normais de
trabalho -:-, em vales, com valores

superiores ao próprio salário de

funcionários, além demanipulação e
,

acréscimo de horários de trabalho nos
cartões-ponto,
_. , .Na entr�vista coletiva com a

imprensa realizada ontem, o prefeito
disse que "estranhou que a Câmara
tenha alegado alguns faros, que não
existiram", citando o exemplo das

irregularidades nos cartões-ponto do
HospitalSantoAntônio.Com relação
àantecipaçãodos saláriosemvalespara
funcionáriosdaPrefeitura, Peixerdisse
que aControladoria domunicípio já
havia identificado irregularidades e

que foi instaurado um processo
administrativo em 6 de julho para

apuraro fato.

Segundo ele, foi criada uma

comissão, formadaportrês pessoas, que
não tem prazo para .concluir os

trabalhos, mas que "está ouvindo as

pessoas que se julgam envolvidas".
Peixer disse ainda não pode informar

t ,refeito diz que está esperando
� '.

i
I
VISIta do Tribunal de Contas

�

... Jeitinho

inl

Denúncias do governo'FHC são::�
para confundir, afirma Pavan :��'

qB

}ARAGUÁ DO SUL - O sena:dor
Leonel Pavan (PSDB) disse
ontem que as denúncias publica
das ontem pela Folha de São Paulo
envolvendo tucanos nogoverno
Fernando Henrique Cardoso são

para"confundir a opinião pública".
"Eu não estou querendo achar
desculpas em relação de empresa
A ou B ter patrocinado alguém
do PSDB no passado. Mas

enquanto não houver a reforma

política, todos os candidatos do
Brasil são patrocinados por

empresas jurídicas ou físicas", disse
o senador, que esteve ontem no

município e se reuniu com

lideranças do partido para tratar

de eleições.
Segundo o jornal, o

publicitário Marcos Valéria foi
avalista do ex-presidente nacional
do PSDB e ex-ministro das

Comunicações no governo FHC,
Pimenta dá Veiga, num contrato

de R$ 152 mil com o banco BMG
de Belo Horizonte. Ainda de
acordo com a Folha, Marcos
Valéria também avalizou um

empréstimo demais de R$ 200mil
do tesoureiro da campanha do
tucano Eduardo Azeredo para o

governo deMinas Gerais em 1998,
Cláudio Roberto Mourão da
Silveira.

-rlÍ
'Eduardo Azeredo, do Luiz ,

d A'
,

d Id I' d
):]1

Henrique, o mim, a e I, o, .'

P E di d h
' »rrt

avan. stamos iscutm o ojee
desvio de dinheiro do Instituto de,gs
Resseguros do Brasil, dos Correios,
os contratos milionários que oC13

governo federal fez com empresas.ça
que receberam sem fazer 0.30

serviço, que depois foram avalístasj],
do PT em empréstimos
milionários; Estamos discutindo o

governo atual, que

estáldistribuindo recursos públicos para
a inic,iativa privada sem prestar o

serviço. Estamos discutindo na

CPI o que envolve o Lula, o
'

mensalão, dinheiro distribuído a

deputados, alguns, para votarem
projetos do Lula. O que vier fora
disso é apenas para confundir a_j
opinião pública", declarou Pavan.

'CESAR JUNKES

"O que nós estamos discutindo

hoje não é o financiamento de

campanha do Pedro Simon, do Senador LeonelPavan 'Iv

� � �A,q

Um segundo semestre com :�
muitas expectativas no Marista ie'

f1

� "::.No término do 1 ° semestre de 2005, o Colégio Marista São Luís realizou o Dia de

Estudos Pedaqóqicos envolvendo os professores da Educação Infantil, Ensino \:;

Fundamental e Médio, Neste encontro foram estudados os gêneros de ,(,

linguagens' :tilizados durante as aulas a fim de dinamizar o processo de (_-j
aprendizagem, além disso, foi realizado reflexão e estudos sobre a Identidade

"'I";
do Aluno Marista a s�r construída ao longo da vida esç_olar em parceria constante

',.)com a família, Outro ponto importante deste momento de aperfeiçoamento
dos educadores foi a organização por área de ensino dos conteúdos trabalhados )'1
ao lonqo das séries, com o objetivo de tornar a aprendizagem rnultidiscipllnar,
envolvendo os componentes curriculares possibilitando um ensino mais ',)
atraente e eficaz,

'-'
Além do estudo pedagógico, realizou-se no dia '18 de julho o Conselho de Classe

. "!

)je no retorno das atividades do 2° semestre acontecerá no dia 04 de agosto,das
19 horas às 21,horas, o Plantão Pedagógico; destinado ao encontro de Pais,Alunos . (�
e Educadores para a análise do rendimento escolar durante o 2° Bimestre, C)�
O 2° Semestre de 2005 já está preparado �om muitas atividades pedagógicas r..
e eventos escolares que envolverão toda a Família Marista, entre eles podemos

'qcitar: o Dia do Estudante, com programação especial para os nossos alunos, as

Viagens de Estudos, o Encontro de Formação de Pais e Educadores, dia 10 de

agosto, que terá a segunda etapa da palestra com o Professor Dr, Ricardo 5

Tescarollo, Também acontecerão os Encontros de Pais por série, com datas

ageníladas no calendário escolar do 3° Bimestre, Estes entre outros

acontecimentos pedagógicos farão do 2° semestre um desafio para alunos,
,

educadores e pais,
.

,

,

, O início das atividades escolares do 2° semestre será na 2" feira, dia 1, de
_ J

agosto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO

r,Emfaltal
"Por causa do defeso do

;'camarão, já está faltando o

"pescado em peixarias da região
c,Sul do Estado, especialmente
eno município.de Laguna. As
ebandejas estão praticamente
{'"vazias. Grande parte dos
,estabelecimentos está
1',

J�vendendo os últimos quilos
estocados. Desde o dia 15, o
"'produto não pode mais ser
f,
pescado nas lagoas do País.

_."
.

"bias dos Pais
c;c..s vendas relacionadas ao Dia

'dos Pais, que neste ano vai cair
no dia 14 de agosto, devem
(crescer 5% em relação ao

'verificado-no ano passado, de
- acordo com previsões do
Serviço de Proteção ao Crédito.
De acordo com o presidente
da SPC, Araken de Carvalho

Novaes, os segmentos de
eletroeletrônicos, telefonia
celular e calçados deverão ser

-os mais procurados. •

Emfalta II
Segundo determinação do
Ministério da Agricultura, o
crustáceo não pode ser pescado
até 15 de novembro, época
necessária para que o pescado
POSSil se desenvolver.Com a

proibição da pesca do camarão
e o esvaziamento dos tanques
de criação em cativeiro por

_

causa do vírus da mancha

branca, pode faltar, pela primeira
vez, o produto na região.

BràsilTeJecom,
OTribunal de Contas da União

quer explicações dos fundos de
pensão Previ, Funcef e Petros,
respectivamente dos funcioná
rios do Banco do Brasil, Caixa
Econômica e Petrobras, sobre
um acordo com o Citigroup para

-

a compra de ações da Brasil Tele
com. A suspeita que os papéis
foi realizada acima do preço do

mercado, o que caracterizaria

prejuízo aos cofres público.
redacao@jornalwrreiodopovo.com.br

Mais de 5 mil contribuintes
estão com IPTU atrasado

I
I
I
I

, }ARAGUÁ DO SUL - A
, -

Prefeitura começa na próxima
semana, a notificação de mais

de cinco mil contribuintes com

dívida ativa pelo não paga

mente do IPTU e outras taxas

referentes a serviços, entre o

período de 2002 e 2004.A exemplo
do que é feito todos os anos, as
notificações serão feitas através do

-

correio. De acordo com o Gerente

Financeiro da Secretaria de

Gestão, Sérgio Félix, essas

dividas somam cerca de R$ 5,5
milhões, dos quais a Prefeitura

espera receber, pelo menos, R$ 2

milhões.
-

No pagamento à vista não

será cobrada a multa por atraso,
prevista em lei, e os juros serão
reduzidos em 40%. Quem não

tem condições de quitar a

dívida de uma só vez poderá
parcelar em até 60 meses,'
desde que as parcelas não

sejam inferiores a R$ 32,00.
Neste caso será cobrado 70%
do valor da multa e dado
desconto de 20% nos juros.
Segundo Félix, para possibilitar
essas reduções, foi criada a lei'

municipal nº 3.831/05.
A Prefeitura iniciou um

trabalho de levantamento, que
deve ser concluído no prazo de
um mês, para saber o número

exato de imóveis existentes no

município. O 6ltimo levan
tamento foi realizado em 1998. ,

De acordo com Félix, este ano

foram emitidos cerca de 35 mil
carnês. "Com a atualização esse

número deve aumentar cerca

de 10%", acredita.

ENTREVISTA

"Maior investimento na

Educação é a capacitação"
Florianópolis - Numa solenidade marcada pela emoção, o
professor Diomário Queiroz tomoú posse esta semana no

_ cargo de secretário ·de Educação, Ciência e Tecnologia com

uma dupla responsabilidade: dar continuidade a um trabalho

que vem revolucionando as escolas de Santa Catarina e

preencher a ausência do mentor deste trabalho, Jacó Anderle,
falecido no dia 2 de julho passado. O professor Diomário
contará com um apoio de peso nas suas funções: a educadora
Elisabete Anderle, esposa de Jacó Anderle, que assumiu a

direção geral da Secretaria.
O professor Diomário, 61 anos, é doutor em' Economia do
Desenvolvimento pela Université de Paris I (1971),
especializado em Programação Industrialpelas Nações
Unidas, Instituto Latino-Americano de Planificação
Econômica e Social e Centro de Desenvolvimento
Econômico Cepal/BNDE, Rio de Janeiro (1967) e bacharel
em Direito - UFSC (1966). É professor Adjunto do Depto
de Produção e Sistemas da UFSC (desde1972), foi professor
titular da Esag/Udesc (1974-72), da Escola Superior da
Polícia Militar (1983-88) e Professor de Econornle du

Dévelo-ppement do Institut d'Etude du Développement
Economique et Social, Université de Paris - Sorbonne,
(1970-71). Na administração universitária, pública e

privada, foi reitor da Universidade Federal de Santa

Catarina (1992-96), diretor geral da Fundação de Ciência e

Tecnologia do Estado de Santa Catarina - Funcitec (2003-
OS), atuou na área de planejamento dó Badesc (1975-79) e
Celesc' (1971-75) e Diretor Administrativo e de Recursos

Humanos do Grupo Usati (1979-81). No dia seguinte à

posse, o professor Diomário Queiroz concedeu ésta

entrevista ao Correio do Povo.

Investimento
As multinacionais Agrenco, do Brasil, e Marubeni, dó Japão, firmaram
contrato para participação acionária naTerlogsTerminal Marítimo,que
opera no porto de São Francisco do Sul, nó I itoraI.A decisão da Marubeni
em investir na Terlogs representa o reconhecimento da importância
que o terminal e o porto de São Francisco têm na exportação de grãos
É! derivados. No primeiro semestre-a Terlogs embarcou 1,21 milhão
de toneladas, 85% a mais do que no ano passado, quando foram
movimentadas 655 mil toneladas.O acordo de investimento no porto
atende a estratégia da empresa brasileira em ampliar a comercialização
de granéis com o mercado externo, ao mesmo tempo em que

r,.epresenta para a japonesa Marubeni a oportunidade de contar com
urna base regular. O novo contrato também é resultado de uma

parceriaque vem sendo desenvolvida pelos dois grupos, Agrenco e

Marubeni, principalmente com a exportação de soja.
1, •

•

Correio - O sr. poderia definir objetivamentequal é a grande revolução
que vem sendo implantada na Educação catarinense no processo de

descentralização administrativa que estamos vivendo'desde Zoo3?

Professor Diomário - Santa Catarina empreende hoje, sob a liderança do
governadorLuizHenrique daSilveira eEduardoPinhoMoreira, ummodelo de

descentralização administrativa revolucionário que está estruturando a
'

'democratízação do acesso ao conhecimento e o desenvolvimento da educação
públicade qualidade, tão necessários à inclusão social. Dentre todas as políticas

.

públicas, a educação está sendo, com toda certeza, a mais priorizada pela
descentralização e regionalizaçãodo governo, coma criaçãode30Secretariasdo
DesenvolvimentoRegional, todas elas instituídas comumaGerênciaRegional
de Educação,Ciência eTecnologia.A sociedade compactua assimem favordo.
fortalecimentódaeducaçãopúblicacomoum todo. Estado eprefeituras superam
a condição de disputa por alunos e recursos do Fundef e passam a unificar

esforços em regime decooperação.O Plano de Trabalho Anual é elaborado e

coordenadoporumaComissão paritária presididapelo secretáriomunicipal de
educação.O Estado confia a condução do processo aoMunicípio. Emerge em
Santa Catarina a municipalização do ensino fundamental preconizada pela
LDB, nadivisão de responsabilidades entre os poderes.Não se incorrenoerroda

mera transferência de encargos estaduais para as prefeituras.O que se pratica é
umesforço convergenteparaumagestão co-responsávelentreEstado,municípios
e governo federal, afumando a 'educação pública unificada e de qualidade.
Correio - O que são os Modelos Diferenciados de Escola Pública?
ProfessorDiomário-São projetos avançados e inovadores de educação básica
de alto poder de transformação e inclusão social, Ao serem plenamente
implementadospotenciabzam a aprendizagemescolar - nosentidodaconstrução
do conhecimento - e a integraçãoescola-comunidade. Escola Pública Integrada,
Escola Aberta eEscolaAmbial deEducaçãoAlimentar eAmbiental compõem
o queo secretárioJacóAnderlenomeavade projetos estruturantes doPrograma

Oiomário Queiroz é o novo secretário de Educação de Santa Catanll.l

deAmpliação deOportunidades deAprendizagem. Coordenado peloDireta'
deEducaçãoBásica, [uaresThiesen esse programaoferece às crilinçasdas
públicas uma formação sólida e diversificada, estendendo suasbases sobaculnr!
e a cidadania. Aos estudantes que participam das atividades dos projet(ll�
modelos, sendoemsuagrandemaioriade classes desfavorecidas, o&tadoo�
gratuitamente, oportunidade de aprendizagemúnica; nos campos artístiC4�
comunicação, dapesquisa, dapráticaesportiva e da inclusãodigital, entreoulrrA
Os resultados são significativos e comprovados, comomelhoriadodese�
escolar, diminuição drástica dos índices de violência, evasão e repetêil'.i\
aceleração do tempo de alfabetização, interdisciplinaridade e integraçãollllli
comunidade. Em algumas regiões demenor IDH, o impacto dessesp�
superou todas as expectativas, levandomunicípios adeixarem de umanoparoo
outro a lista dos,Piores no Índice de Desenvolvimento da Educação Básicae

r

ingressaremna relação dos que mais cresceram, conforme constataoMaraM
EducaçãoBásicade SantaCatarina de 2004 divulgado recenteménte.
Correio - Um dosmaiores desafios é à)iffi�ratrii:dçãóélop�'

-

.'

Aberta". O que é este programa?
.1 " tl

•

ProfessorDiomário - EscolaAberta é umprograma desenvolvido ernpaos
comaUnescoem sete estados brasileirosque fizeram adaptações à sua reaIidaI:

Em termos gerais as escolas"derrubam seus muros" e abrem as portas paro!

comunidade aos finais .de semana. Em Santa Catarina, antes mesmotl:

lançamento oficial, no dia 29 de junho, 30 escolas - uma em cada Regiorol,
começaramem caráter experimental a abrirbibliotecas, salas de aula,qd
ginásiosde esportes, cozinhas, cantinas e laboratórios aos sábados edo�
promoveratividades comunitárias.Oficinas, palestras, cursosdeinIDnnática,

,

eartesanato,campeonatosesportivos, capoeira, xadrez, festivaisdemúsica,
literatura, cinemana escola, rádio comunitária, coraleoutras atividades
as sociedades locais em todas as regiõesdoEstado. Essas atividades sãop
emonitoradas pedagogicamente porprofessores coordenadores, estu
ensinosuperiorcontempladoscombolsasdeestágiodoPrt:wamaPrimeiIa
e voluntários da comunidade.

•

Correio - Na região do Vale do ltapocu, como estão fundo
Escob Aberta e a Ambial?
ProfessorDiomárioO primeiro programa implantado na região foi o
AmbíalnaEEBProfa. LiliaAyorosoOeschletSeuobjetivoéd�nvolvera

..

educativas que amenizamo problemada fome, sob seus aspectosde desnu
e subnutrição e desperdício de alimentos. A escola envolve 965 al�

atividades de horta, reciclagemde lixoe depapel,de leitura e de inIDnnática.
filosofia de dispor a área da escola à comunidade como espaço multiu&lê
exercer a função social alémdapedagógica, outros projetos foramprio

.

região como o Escola Aberta, e o Educação em Tempo Integral, que.
funcionandocom totalcomprometimentodoquadrode professoreseen .

da comunidade, segundo relatos da secretária regional, da gerente e das

responsáveis. Única na região, a Escola Pública Integrada EEB Profa V.

Piazera lindars atende 506 alunos do pré-escolar a8ª série. Depois dAaGINA
- CONTINUA NA P

Você escolhe, nós transportamos.

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I
Baependi I Tel.: (47) 371.0363
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ENTREVISTA
--,

I

I
,\ ISecretário fala sobre a política salarial
)

ao Vale do ltapocu. Qual é a perspectiva da implantação do Programa de,
EducaçãoSuperiorpara oDesenvolvimentoRegional, que está sendo um
sucesso no Oeste. c

Professor Diomário - A partir do mês de agosto mais 16 regionais em tode
Estado vão integraroPrograma deEducaçãoSuperiorparaoDesenvolvimento
RegionaLReC�naordem inicialdeR$ 1,8milhão já foramaprovadospara essa
segundaetapa, quebeneficiará L120 jovens advindos deescolas públicas, na base
de 70 por região, As universidades e regionais doNorte eVale do ltajaí foram as

primeiras a reivindicaroprojeto e a se prepararpara a suaexpansão,Objetiva-se
implementar o programa nos moldes do Oeste do Estado, onde o programa
beneficia 700 alunos, oferecendo gratuidade de 70% na mensalidade dé

universitário, alémde cursoseqüencialgratuitode seis semestresou três anos, corl\.
aulasnas sextas e sábados e formação em agente dodesenvolvimento regional.f.
polítitade associarapesquisauniversitária comprometidacomodesenvolvimento
socialaosubsídiopúbliconopagarnentodemensalidades vaialémdócumprimento

I'do Artigo 170 daConstituição Estadual, que contempla 22mil estudantes d�
universidades fundacionais (90%) e particulares (10%) com descontos na,s

I

mensalidades que vão de 50% a 100%. Desta vez os recursos contemplam
tambémalunosde universidades particulares (10%),

_odoprojeto já recebeuquatroprêmios,Omais recente foioPrêmio

dtaÇll1 FundaçãoNacional de Prevenção aoUso Indevido deDrogas�o�a, ,

, ênciadaRepública.Uma
alunada escolavenceuna categoria cartazes,

Ptesid
d com cincomil estudantes. Em 2003 também um estudante da

CDrrent:mpo integral de Jaraguá do Sul venceu o concurso. Neste ano, a
em

uistoU ainda o terceiro lugar no campeonato regional de tênis de
lia, ':laA!Jertaenvolvemaisdemil alunos na localidade deGuamiranga,�iode(Juaramirim.Nos finaisde semana a escola, local abre suasportas

over o esporte, a dança e a arte que estão contagiando toda a

:de. Com um professor efetivo do quadro do magistério, dedicado

_.' .L�',,menteaop�eoutroproíessorcontratadocomornoníror; oprojeto

�o�epelopedagógico.Envolveracomunidadeé resgatarnoambiente
mganizaçãofamiliatOscursos têmduraçãode (f,1Jhoras e são compostos

, am6:lulos: ummódulode 120horaspara reforçoescolar doensino básico,
treS

e comoestúnulo à freqüência; um com 120 horas destinado aos temas

se�paraaformaçãodo cidadão, comonoções sobredireitodo trabalho e
terceirocomduraçãode360horas, destinadoà formaçãoprofissionale a aulas

regulamentados estabilizao quadro e possibilita o retomo de pelomenos 1.300
professores para sala de aula, Contribuipara a reduçãodonúmerodeAdmitidos
em Caráter Temporário (ACTs) e da máquina burocrática mantida para a

movimentaçãopermanente desse pessoal.Emdois anos emeio, aSecretaria já
efetivou 4.598 profissionais de educação, 3.795 remanescentes do concurso de
2001 e 803 do concurso promovido em 2004, Corri. o novo concurso, serão

aproximadamente 6.700 profissionais efetivados,
Correio - E a valorização dos' professores, Qual é a política salarial -

SantaCatarina.sempre estevenaberlindana questão de remuneração?O
professor em sala de aula será valorizado? E oPlano de Cargos e Salários?
Professor Diomário - A partir do mês de agosto deste ano.estamos

proporcionando a todo o quadro do magistério aumentos salariais que

correspondema,emmédiaa36,43%deganhosobreaFolha,noperíododenosso
governo, para uma inflação de 21%. Reajustamos a gratificação de'função dos
especialistas, consultores educacionais e assistentes técnico-pedagógicos de 100Á>

para 25% e aumentamos aRegência de Classe de 300Á> para40% aos professores
das séries iniciais do ensino fundamentale de 10% para 25% aos professores das
séries finais do ensino fundamental e aos de ensino médio. Esses benefícios

contemplamosaposentados,
Correio - Qual é a perspectiva de distribuição .de material escolar e
uniformes para os alunos da escola pública?
ProfessorDiomário - Com a promoção do pregão eletrônico o Governo do
Estado conseguiu viabilizar a distribuição do uniforme escolar para os 450mil
alunosdaeducação fundamentalde todoEstadocomodesejaonossoGovernador
Todavia, os prazos legais que devemos cumprir para complementar o processo
licitatório devemprovocaro fomecimentodos uniformescomo segundo semestre
em andamento. Considero uma ação corajosa doGovernador LuizHenrique,

. que terá repercussão no incentivo à permanência do aluno na escola, no
crescimento da auto-estima e na criação de uma idéntidade institucional. O
próximo passo é a aberturade licitação para o fornecimento dematerial escolar,
meta do governadorpara o ano que vem,
Correio - Santa Catarina é o segundo maior devedor da Previdência no
país por causa do passivo que ficou principalmente com as merendeiras,
serventes, vigias, admitidos em caráter temporário. Com vai ficar esta

'

situação? Existe urna solução para isso?
ProfessorDiomário - Estamos prestes a encontrar uma solução democrática

,

para esse problemahistórico que se arrastahámais de 20 anos, caus�do a esses
trabalhadores uma situação deprecariedade e insegurança. Na semanapassada,
oTribunal de Contas doEstado prorrogou pormais 90 dias o prazo d� dia 12 de

julhopara que apresentássemos umaproposta de regularização da contratação '

desses 5.351 serventes emerendeiras, considerandonosso esforço em estudar
uma soluçãonegociada com as bases da categoria.
Correio - Vamos falar de, Énsino Superior, que interessa especialmente

lI/crianças que freqüentaram escolas em

�mpo int�gral con��istam uma renda 30%

'aior na Vida adulta

'o-A realização de obras, construção, reformas, tem sido bastante

nestaadministração. Porém, o sr. consideraque apenas amelhoria

'parte física dá o diferencial de qualidade à Educação?
fessor J?iomário <Amaior obra na educação; maior do que as reformas,
liaçóes e construções de ginásios e quadras cobertas que o governo está

cluindoemquase50%darede física escolar é o investimentona capacitação
professor, já dizia o secretárioJacó. Em2oo3 e 2004 a Secretaria capacitou
349profeSsüres, comuma carga horária totalde 17.342 horas em cursos que

volvem todas as disciplinas, níveis e modalidades da Educação Básica, das
,

de exatas àshumanas, daeducação indígena àeducaçãoespecial. Significa
epraticamente todos os professores na ativa receberam cursos gratuitos de

çãocontinuada.,

rreio - E a política de concursos vai continuar? No início deste ano

uve alguns problema de falta de professores nas escolas de Jaraguá e
I

"01 Isso está resolvido? '

fessollDlpmário � ASe�re� encerrou no dia 25 de julho as inscrições
ocOncursodestinado aopreenchimento de 2.855 vagas para cinco cargos

quadradoMagistério e doQuadroCivil. Oprocesso seletivo suprirá a faltade
,

!la'iunidadesescolaresparaodesempenhode serviços nas áreas pedagógicas
,

'trativas.A política de efetivação de pessoal e criação de cargos não

� "Ambicionamos dar ao jovem um preparo
crítico, tecnológico e científico, para que seja
capaz de gerenciar sua própria vida profissional" ,

Correio - Outro aspecto que interessamuito à nossa região: a integração
do ensino médio ao profissionalizante. A quantas anda este projeto?
ProfessorDiomário - Escolas demunicípios catarinenses que não possuem
curso profissionalizanteestão se preparandopara iniciar,no próximo ano letivo,
uma experiência de educação profissional integrada ao ensino médio; O

projeto prevê a expansão dessa faixa de ensino para cinco anos e a inclusão de
conteúdos voltados aopreparo funcional com o objetivo de proporcionar ao
jovem uma educação voltada para omundo do trabalho, mas não dentro da
perspectiva tecnicista e tarefista do ensino profissionalizante, que qualifica
para a função prática de uma única profissão. Ambicionamos dar ao jovem
um preparo crítico, tecnológico, empreendedor ecientífico, para que seja
capaz de gerenciar sua própria vida profissional. Hoje o ensinomédio está
assegurado para apenas 40% dos jovens brasileiros de 15 a 17 anos de idade e,

Idesses, apenas 2,4 milhões vão para a universidade. Em Santa Catarína.lo
atendimento cobre 60% dessa faixa etária, mas ainda é pouco, Osmunicípios J
da regional de Jaraguá do Sul, com sua forte tradição de parcerias entre poder.,

, público, empresas e comunidade, tem tudopara se unir àUnerj e fundariniCiatiV�"I,na área têxtil, mecânica.ou eletrônica.
" �

-

erada verba par� construção de calçadas Novas instalações .

garantem mais agilidade,
ao trabalho da 6a ,DP.

,'1

lerba vai ser utilizada na construção e melhoria das calçadas e também em rampas para cadeirantes

JARAQU'ADoSUl.. - APrefeitura
u 146mUdoGovernoFederal,
sere' .

t
mmveslldos na construçãore10nnad '

e passeios. Os recursos

PI
repassados depois que o setor
an

'

" ,eJamento apresentou ao

tenodasC'd dI a es um projeto,
oreéursos '

.

, paramvestunentos
area Alibe

'

d· raçãoda verba faze oPr '

eéd
Oglarna deAcessibilidade

Prio
esenvolvido peloMinistério
llZaase",,. d d' bUl.ança e pe estres e
,Ou 3

'

cere d
IrQ; (JOio, que equivalem

!la
a

,e R$ 44 mil, serão a

O
Partida domunicípio,
engenh '

leto da
euo Afonso Piazera

,Gerê'd '

, nela e PlanejOamento
queodinh "

'

refo elrO sera usado pararrna de I'
ateehal D

ca çadas nas ruas

eodoro e Marechal

FlorianoPeixoto, atéaponteAbdon
Batista, e em parte da rua Getúlio

Vargas, As melhorias vão abranger
umaárea de 5.800metros quadrados
e incluem a construção de rampas
de acesso para cadeirantes (usuários
de cadeira de rodas). Serão utilizados
blocos de concreto iguais aos usado
na construção do Calçadão, -com
partes em relevo, para facilitar o
trânsitodosportadores de deficiência
visual,

- conscientização da comunidade,
que irá mostrar, através do

lançamento de uma cartilha e da

divulgação nos meios de

comunicação, a necessidade e as

vantagens de se construireconservar
as calçadas. O objetivo é reverter a

v

situação demá conservação e a falta
de passeios em vários pontos da
cidade.

, A 6a Delegacia de Polícia da Capital já resolveu milhares de casos de agressão
contra mulheres, crianças e adolescentes. Para continuar a realizar esse

importante trabalho para toda a população, a delegacia agora conta com

um novo espaço; mais moderno e bem equipado, O atendimento psicológico
e a assistência social passaram a contar com salas exclusivas, garantindo
a privacidade de quem busca ajuda. É mais uma obra do Governo de Santa
Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

Piazera informou ainda, que será
encaminhado um segundo projeto
aoMinistério dasCidades, visando a
obtenção de mais recursos, desta vez
para investir na construção de ciclo
faixas (faixas para ciclistas) nas ruas
por onde passa o transporte coletivo,
"Caso não haja o repasse de verba,
vamos incluir isso no orçamento do

município", garantiu.

No caso de propriedades
particulares, a responsabilidade pela
construção e manutenção dos

passeios é dos donos dos imóveis,

Segundo o diretor da Divisão de

Pesquisa e Planejamento, Osmar
Günther, aPrefeitura vai f�r, ainda
este ano, uma campanha de

Secretaria de Estado da
Segurança Públi�a �
Defesa do Cidadao

,

I
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Convite - Cristoteca

RCC- Renovação Carismática Católica, junto com a

paróquia São Francisco de Assis (Bairro Centenário, próx.
aWeg II) promovem a CRISTOTECA (músicas cristãs com
rítmos variados: som eletrônico)
Data: 06/08/2005
Horário: 19:00h às 24:00h
Início 19h com a santa mis-sa e logo após, o evento no

salão paroquial.
Convidamos os jovens e os pais a participarem deste
evento.

II Samuel6-14 - Davi dançava com todas as suas

forças diante do Senhor.
Venha dançar conosco!
OBS: Entrada gratuita e haverá venda de lanches no local.
Não será permitido o uso ou venda de bebida

.

alcoólica no local.

Desdejá agradecemos a sua participação!

Extravio de Documentos

Foram extraviados da Empresa Malhas Ocianico Ltda.,
CNPJ 00.448.485/0001-80 IE 253.034.159, comunica o

extravio dos seguintes documentos' NF modelo 02 Série
D-1 numeração 00001 á 000125, e livros fiscais do

período de 1995.

Extravio de Documentos

Foram extraviados da Empresa AdotarMachado E. Cia. Ltda, CNPJ

00-583.510/0001-39, IE 253125642 comunica o extravio dos

seguintes documentos: NF modelo '02 Série 0-1 numeração
000001 á 000250 e modelo 1 sem Série de nO 00001 á 000125 e

modelo l' Série 01 de nO 000364 á 000400 e livros fiscais do período
dk 1995 á 1997. .

.

Falecimentos
Faleceu às 09:30h do dia 28/07,0 senhorGeraldoViergutz, com
idade de 52 anos. O velório foi realizado na igreja Redentor Bracinho
e o sepultamento no cemitério Bom Jesus.

,

Faleceu às 04:30h do dia 29/07,0 senhor Manoel da Silva.com
idade de 70 anos. O velório foi realizado no Salão da Igreja São

Roque e o sepultamento no cemitério Santo Antônio.

redacao@jornalcorreiodopovo.coCORREIO TV
Bastidores
Na Record, muita gente ficou do lado de Marcelo Rezende.
Tem até bispo da Igreja Universal apoiando a decisão do

apresentador de pedir demissão da emissora.

Confidência
Fábio Jr. recebeu Hebe em sua casa, em Alphaville. Na
entrevista, ele admitiu que o casamento-relâmpago com

Patricia de Sabrit foi empolgação e falou que tem ciúme da
filha Cléo Pires.

Na luta
Clodovil deve voltar à Réde TV!. Mas com horário comprado.O
costureiro está negociando com uma produtora
independente.

Infantil
o SBT trocou os apresentadores do "Bom Dia e Cia;programa
infantil que exibe desenhos animados de manhã. A partir de
segunda-feira, as crianças Priscilla Alcântara e Cássio Yudi

passam a comandar a atração..

Ibope
A audiência de "América" vem superando os 50 pontos de
média. O capítulo de quarta-feira teve 55. Aos 116 capítulos, a
novela tem média de 46 pontos com 64% de share; à
mesma altura,"5enhora do destino"tinha 48 pontos e 71% de

share; "Celebridade;42 pontos e 64% de share; e "Mulheres
apaixonadas;43 pontos e 64% de share.

Emais .

Paralelamente ao crescimento de "América; diminuiu a

audiência do SBT na faixa: acabou "Esmeralda;que vinha
marcando mais de 15 pontos. E "Os ricos também choram"
tem nove,

ENTRE AMIGOS

muito chope serão servidos aos

convidados. "Dividimos as despesas
e vamos festejar", comenta Alves.

INFRA-ESTRUTURA -A
Prefeitura instalou uma barraca e

um centro móvel de informações
turístícas bem em frente aoMuseu
Emílio da Silva.É neste espaço que
devem ficar as autoridades
convidadas.A administração
municipal está apoiando o evento.
DoouR$ 10mil para a decoração e

compra dos "souvenires" que vão
ser vendidos na barraca daOrdem.
das Senhoras Evangélicas da Igreja
Católica: Chaveiros, camisetas,
canecas de chope, aventais e

cachaça.
O presidente da Fundação

\

Cultural Ariovaldo dos Santos
enfatiza que a festa é apolítica e

nem o governador nem o prefeito
vão se pronunciar. A prefeitura
também 'se responsabiliza pela

. "-

instalação de 20 banheiros

químicos e a partir do ano que vem
vai incluir a festa no calendário
oficial de eventos domunicípio.

A festa também vai trazer

retorno social. De acordo
Armandio Nascimento, da
comissão organizadora, todas as

cestas básicas cobradas como

inscrição aos grupos participantes
(duas cestas de R$ 50 e R$ 100 de
cada grupo) serão doadas ao

Hospital São José. A entrega será

feita na segunda-feira à tarde, em
frente aoMuseu Emílio da Silva.

NOVIDADES - De acordo
com Nascimento, a festa vem se

profissionalizando e a cada ano

apresentamais novidades. Ele cita
como atrações a participação de

Funcionou
o ca�al Sol e Ed ganhbu tamanha simpatia do público que a autora de "América;
Glória Perez, vai alterar a história prevista na sinopse da novela.
Será Ed, e não Nick, o pai do filho da protagonista da novela, diferentemente do
que estava na sinopse. O ator americano, aposta da Globo antes da estréia, não

emplacou.

Stammtisch promete reunir
seis mil pessoas no Calçadãol

MARIA HELENA DE MORAES

... A cidade está azul e
branca para a festa.
Donos de bares devem
vender 50% a mais

JARAGUÁ DO SUL - O

Calçadão da Marechal está

vestindo azul e branco desde
ontem à tarde, quando os donos
de lojas emoradores enfeitaram as

fachadas com as cores símbolos da

Stmmitsch, festa que acontece

hoje pelo terceiro ano consecutivo
,

e pode ser traduzida como uma

confraternização ao ar livre de
várias confrarias.A abertura está

marcada para às 9h, com presença
do governador, prefeito e comissão

organizadora, formada por 10

pessoas ou entidades. O empresário
Wander Weege é o presidente de

. honra,
, São 66 barracas, cada uma

representando um grupo diferente
de amigos.A estimativa de público
é de aproximadamente 6 mil

pessoas. '

Çada grupo se organiza, divide
as despesasefaz a festa. Amaioria

faz camisetas de identificação,
como é O' caso do "Grupo de

Amigos do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias do

Vestuário", que participa pela
primeira vez da Srammtísch. ''A
idéia de pàrticipar da festa surgiu
durante um dos nossos encontros
de sexta-feira", resume o

<'

presidente do Sindicato, Gilda
Alves, Salame. Queijo e carne na

chapa, além de refrigerante e

Ontem os funcionários contratados terminaram os últimos retoqu3

isso não interessa. O que imPOrta'
a festa, que é maravilhosa e devem
acontecer mais vezes ao ano'.
elogia Eissler..

SEGURANÇA-O major
PM Rogério Kumlehn esta pj

-

comissão organizadora. SegunQ'
'ele, oito policias vão fazer I
segurança da festa, mas o ma�
pede aos festeiros que nãodirij
embriagados, "Quem se excean
na bebida, peça carona pau

alguém 'sóbrio ou combíaeo
outra pessoa para que façao '

trabalho de "motorista solidário',
Ano passado, de acordo com ele
não houve problemas.

Oponto de táxida PraçaÂng'
Piazera será transferid� parai
estacionamento doMuseu Emmo4
Silva. Ano passado, de acordo
os taxistas, os festeiros invadiraml

espaço reservado aos motoristas,lIí
, não puderam trabalhar.

BBB
Foi assinado o contrato que garante a exibição via pay-pef-viewpara quem tem

Net (não 5ky) das próximas cinco edições de "Big Brothér Brasil�Ou seja, material
farto para os voyeurs. A próxima edição do programa deve acontecer em janeiro
de 2006.

"AltasHoras"
A atriz Cléo Pires e a ex-big brother Grazielli Massafera são as atrações especiais
do programa "Altas Horas"hoje, apresentado por Serginho Groisman na Globo.A

primogênita de Glória Pires vai falar sobre seu pape! na novela "América" de

Glória Perez. Esta semana, sua personagem, a ninfeta Lurdinha, conseguiu beijar
o empresário Glauco, vivido por Edson Celulari. Entre os musicais da noite estão

o rapper Rappin Hood e o grupoTlhuana,

"Fábrica de chocolate"
Telespectadores preparem a pipoca porque o SBT exibe hoje às 14:15 o longa
metragem A Fantástica Fábrica de Chocolate, com Gene Wilâer. O filme trata de
cinco crianças que encontram bilhetes dourados em barras de chocolate que
lhes dão direito a conhecer a história a fábrica Wonka. Durante o passeio, quatro
das crianças não cumpre as ordens do dono da fábrica e vão embora mais cedo.
Sorte para a quinta que fica e ganha um prêmio.

'

Negóciação
O casal de jornalistas William Bomner e Fátima Bernardes estão em negociando
com a Record, A emissora quer de todas as maneiras contratar os jornalistas e '

não abre mão de vê-los em seu horário nobre. A definição deve sair nas

próximas emissoras. Será que depois de perder Ana Paula Padrão, a Globo vai

ficar sem o casal símbolo do jornalismo?

modelos distribuindo antiácidos

para quem bebeu ou comeu

demais e também brincadeiras e

surpresas. "Uma noiva bêbada
sendo procurada pelo noivo e uma

enfermeira pilotando umamaca",
exemplifica Nascimento. Esta

edição da festa conta ainda com a

participação da Vila Alemã, da
Associação das Sociedades de

Caça e Tiro da região.
COMÉRCIO - Os donos de

bares doCalçadão estão contando
, com um aumento de até 50% na

venda de bebidas alcoólicas por
causa da festa de hoje. O dono da

.

lanchonete Veneza, Daniel
CardosoNascimento disse que ano
passado conseguiu vender bastante
cerveja. "Estou. contente", afirma.
O alfaiate mais antigo da cidade,
João Eissler, 75 anos; afirma que só

os bares vão ganhar dinheiro, o
restante do comércio não. "Mas

Adiado
-"

Com a saída de Marcelo Rezende,.a Record adiou a estréia de "Hoje
em Dia;com Rodolfo Gamberini e Ana Hickmann (foto). O progra
ma, que entraria no ar em 8 de agosto, ficou para a semana seguin
te. Até segunda ordem.

'e
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lúnico desf�lqu:
equipe sera o fixo

tônio, que cumpre

pensão
MAcAÉflARAGUA 00 SUL ._ c:
d Malwee já está emMacae,

e boa �'161130 enfrenta o timele,,,,, ,

,

paramanter
a liderança do

�A da segunda fase da Liga
, na! O único desfalque entreCIO '

,

jogadores é Antônio, que fOI

u�o contra Carlos Barbosa ,e
u três jogos de suspensão. No

co, o té�nico seráRenatoVieira,
I
ue Fernando Ferretti ainda se

�pera de problemas de s�úde e

rcos Moraes pegou 40 dias de '

nsão,

Depois de enfrentar o Macaé,

quipe jaraguaense viaja para

Paulo, onde na segunda-feira
ntaoSãoBemardo, às 19h15.
dois jogos serão transmitidos

aSporTY. Para o craque Falcão,
er dois jogos serão de fundamental

rtância para a classificação.
tamos bem tranqüilos. Como
amos em primeiro e'ainda
ictos nesta segunda fase, é

"CO rtantemanter a boa fase para
lça t distanciar e queimar os cartões

es das semifinais".
'

Omelhor do mundo disse que
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LIGA NACIONAL

Leco (de branco) está confirmado no time que procura duas vitórias importantes fora de casa

a equipe vem tendo um

aproveitamento excelente.
,

"Tirando aquele tropeço com o

J�inville (empate em 3x3 'no
Wolfgang Weege) a gente vem

mantendo uma boa regularidade,
E é importante continuar assim".

.O supervisor técnico da

Malwee, Kléber Rangel, disse que
os torcedores de Macaé devem
lotar o ginásio, pois a cidade está

comemorando 192 anos. '1\ cidade

I.

atação masculina fica com
\

segundo lugar na Olesc
BLUMENAU!JARAGuA DO SUL
equipe masculina da Ajinc/

bano/FME terminou a Olesc
m a segunda colocação. As

, \
vas termmaram ontem, rio
mplexo do Sesi emBlumenau.
campeão foi [oínville, com
nas oito pontos de diferença,
o terceiro colocado foi
menau. Já o feminino, que
fendia o tetracampeonato,
u em quarto lugar, atrás de
umenau, Florianópolis e

ncórdia.
Para o técnico Ronaldo
ctuozo, o Kiko, os resultados
ram dentro do esperado, masfem" c..

,

lnrno 101 surpreendido no
timo dia por Florianópolis.
erminamos ' .

di ,o pnmelro la em

gundo Iugar, e perdemos o
onze n ",a u tlma prova de hoje
,tem), Mas sabíamos que ia sercri para Conquistar o título
rque a

'

d'
.

, equipe e Blumenau é
Ulto forte" ,

'

No masculino, o destaqueOu Com Ed
, uardo [unkes, quetrnlnou Com quatro medalhas

ouro t d
Ide.''' o. as co� _que�ras de

'p �competlçao f01muito
Utada e d 'd'Iim

eCI lU mesmo nas

Mas provas", disse Kiko,
, edalhas de Jaraguá do Sul:
raBenn

e, 100 �nn (ouro nos SOm
aYaIa!vi

rn hvre, 400m livre),
itas) E�rttns (prata nos 100m
s 100 uardo Junkes (ouro
edl

rn COstas, nos 200m
eYe n 1

mian!vi
os OOm borboleta),
aul (bronze nos 100m

.

costas' e 400m livre), J an
Doubrawa (ouro nos 100m peito),

.
além do ouro no revezamento

4x100 medley masculino e da'

prata no revezamento 4�100m
livre feminino.

SCHROEDER _ A equipe de
futsalmasculino de Schroeder vai

disputar hoje o terceiro lugar na
Olesc. Ontem o time do técnico
Glauco Behrens perdeu a

semifinal para Chapecó porZxô e
.

enfrenta Florianópolis, às 9h.
Schroeder é o atual campeão. ''A

competição mostrou um nível
técnico muito igual. 'Mas

chegamos entre os quatro
melhores, que era o nosso

objetivo", disse Behrens.
No jogo de ontem, o time de

Chapecó começoumelhor e abriu
2xO logo nos primeiros minutos,
fechando o primeiro tempo em

3xl. Segundo o treinador de

Schroeder, os atletas voltaram
nervosos na segunda etapa e o

time do Oeste chegou a abrir 6xl.
"Nosso time bem que tentou

reagir, mas não deu tempo:

Quando faltavam quatro
. segundos para terminar ainda

chutamos uma bola na trave",
disse Behrens.

O técnico ressaltou' a

importância de participar mais
uma vez damaior competição no

estado, na categoria. "Foi

importante para os atletas. Nosso

time tinha tomo base as pratas da
casa e fizemos uma boa

campanha", disse.

vive um clima de festa e o público
deve lotar o ginásio, algo que só

aumenta as dificuldades para nós,

mas, sabemos como superar este

tipo de situação".
MACAÉ _ Com cinco pontos

e a quinta posição da chave, o

Macaé, do técnico Sávio Badini,
não poderá contar com o fixo,
Daniel e.o ata: Eli, suspensospelo
terceiro cartão amarelo, além do
ala Zanata, que deve ficar parado

por mais três semanas, já que está
se recuperando de uma cirurgia no
joelho. "O nosso elenco é pequeno
e quando perdemos algum jogador
não há como repor, por isso a

palavra de ordem é superação",
- disse Badini, que apesar das
dificuldades está confiante.
"Parece que os meus jogadores
gostam de atuar com este tipo de

situação, sempre que isto ocorre,
eles surpreendem", complementou.

,

Figueirense enfrenta o Flu
FLORIANÓPOLIS _ Enquanto

11 dos 14 jogadores que atuaram
no empate (OxO) com o Coritiba,
trabalharam no estádio Orlando

Scarpelli sob o comando do

preparador físicoCelso de Rezende,
.

os demais atletas do Figueirense
foram para oCentro de Formação
e -Treinamento, em Palhoça,

trabalhar como técnico ZéMário.

Hoje, às 9h, Zé Mário reunirá
todos os jogadores no gramado do
Centro de Formação e

Treinamento, encerrando o

preparativo para a partida de

domingo, às 16h, contra o

Fluminense, pelo Campeonato
Brasileiro da Série A.

16aRodada

JULIMAR PIVATTO
LINHA DE FUNDOa-----_

Tricolor definido
o técnico Itamar Schüller já definiu o time que entra jogando
hoje, às 19h, contra o Atlético Hermann Aichinger em Ibirama.

o Juventus deve começar jogando com Ney, Pereira,
Marquinhos, Renato Tilão e Gringo; Leandro, Dega, Paraná e

Fábio Lopes; Marco Antônio e Gralha. O treinador disse que o

ponto forte do adversário é a bola área e o bom entrosamento

da equipe. "Já fiquei sabendo que eles querem fazer cinco
de novo'; disse Schüller, lembrando a desastrosa derrota no

início do campeonato, quando o Atlético fez 5xO no Juventus

em pleno João Marcatto.

Atletismo
A equipe Apa/Malwee/FME
de Atletismo participou,
nesta semana dos Jogos
Abertos do Interior de São

Paulo, na cidade de Assis. Os
dez atletas voltaram com 14

medalhas, sendo nove de

ouro, quatro de prata e uma

de bronze, Para o

coordenador da modalidade,
, Adriano Moras, os resultados
foram expressivo e deixa a

equipe otimista com relação
a participação dos atletas nos

Joquinhos Abertos e nos
.

Jasc.

Reforço
o atletismo de Jaraguá do
Sul ganhou um reforço de

peso para a disputa dos Jasc

2005. Fabrício lanegitz, de
Guaramirim, foi campeão
dos Jogos Abertos de 2004

na prova de arremesso de

peso e vice no lançamento
de disc�. O coordenador

'

Adriano Moras disse que é
.

importante contar co91 um

nome de peso no .elenco,
pois traz motivação para os

outros atletas.

alwee tem dois jogos chaves

Ipara confirmar a classificação
". RAPHAEL GONTHER

,�"'.'..1

Sem punição
Os torcedores do Vasco

podem ficar tranqüilos. O
. clube corria risco de

perder 12 pontos pela
escalação irregular do
volante Ygor, mas o

presidente do STJD, Luiz
.

Zveiter, descartou a

possibilidade de punição.
Para o presidente, o Vasco

não foi avisado a tempo
que os cartões do jogo
contra o Brasiliense foram
anulados. "Ninguém pode
ser punido porque não

agiu de má fé'; disse
Zveíter.

Bocha
Depois de nove rodadas, a
Metalúrgica Winter segue
na liderança do

-

Campeonato Municipal de .

Bocha Sul-Americana com

21 pontos. O segundo
lugar está com o Ardoíno

Pradi, com 20, seguido de

Joalheria Kuchenbecker,
com 19 e do João Pessoa

com 18. A décima rodada

segue nesta semana.

julimar@terra,com,br
--

Site do Juventus fora do ar

]ARAGUÁ DO SUL _ A partir
deste domingo o site não-oficial
do Juventus (www.juventus
jaragua.com.br) não estará mais
no ar. Os organizadores alegaram
"falta de apoio da diretoria".

Segundo Henrique Porto, um
dos idealizadores da página, a

cobrança começou depois da
saída do técnico Gilmar Silva,
que "acusou" o site pela sua de
missão. "Desde então o trata

mento nunca mais foi omesmo".

Henrique lembrou que, no
ano passado, a relação com a

diretoria era bem melhor.
"Ultimamente a gente ligava.

para lá e eles não passavam mais.�
informação. Para evitarmaiores.j

',/

desgastes, a gente preferiu parar, " :
mesmo a contragosto dos'�:
torcedores". Ele lembrou também - .

que este ano, a pedido da."
diretoria, o site não, era mais

oficial, ao contrário de 2004.
"Nosso trabalho é voluntário.

Continuamos porque os

torcedores sempre gostam de
saber as notícias do clube, mas se

eles ficarem negando infor

mação, não adianta continuar".
O site registrou, nos últimos

meses, uma média de nove mil
acessos por mês.

Academias
Corpo &Mente
Paraficar de bem com'a vida!

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO· (PRÓ"- HOSPITAL SÃO JOSÉ)

(2l$�03�1
ACQUA CENTER

_____-MiI!I..IIIa • R. PROF..ANT6Nto ESl:ANIS!-AUJ'AYROSO, 763 • NOVA BRASlI#

'371.9659

BODY JAM
BODYPUMP
BODY BA!..AHCIl:
BODYCOMBAT
RPM

NATAÇÃOADUllO
E INFANTIL

BODYSTEP

.

MUSCULAÇÃO
r. HIQRO KlD5

POWERPOOL

POWERJUMP

�SOTERAPIA
Ç'.A,P.
JUMPKlDS

A COrpO &Mente
COMEMORASEU� 5 ANOS

COM CASA NOVA/

I FITNESS CENTER I
o.�@��
.o��

I

II
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"Iode a felicidade ou infelicidade depende
somente da trsnqâiüdede daquilo que sornos
Spinozza

Na última quinta-feira, a Scar apresentou o Balé Nacional da Polônia -

"

" \ I •

M:ázowsze, um dos sucessos do Festival de Dança de Joinville,
sonslderado um dos mais importantes grupos de dança folclórica da
atualidade. Confira algumas presenças:

.

'1,"

Denise Silva, Gilmar
Moretti e Vera Triches

f

Ronaldo Raulino e Stella Maris Raulino

AIS comodidade
mento ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo ria

nstalações, que além de·
zadas, no centro da cidade.

iOrtoMdis

CU�k4* C'*1fIA ?JUS&.
éslil'k4 t. 7Ce,4M�IJ_" I

'

1>1. t1lt�lln�,.1. eQ"",,...c;...--. C�$n,.
I

(4"14a�21'S ou 433-4020'
&' dt;��ml\Wifl!wt\OC'M.br

� Blumenau. 178 • Sala 610 � Centro· Ed. Med Clínicas· Joinville • SC ,1

EM DIA
.:. FEIJOADA

. A Paróqu.i� São Judas�adeu promove nosábado,dia 06 deagost;
super Feijoada a partir das 11 horas. A arrecadação � para a b

I C
- .

d o�
cape a. artoes antecipa os e reservas tratar através dosfon .

07b4 e 275-300;3. O valor do cartão é R$8,OO.
. es.)

.:. CURSO

.

O Institut� Ene��ram� inicia no dia 3 de a?osto,���araguá doSul
curso aplicado a gestao de pessQa,s,:_Omodulo e dlngidoaexecu
empresários e líderes, e será mi�i'strado por Márcio Albe.rtos�
terapeuta e fundadordo Institutd. A atividade está sendo tloord
pela Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do SuleAss •

das PequenasEmpresas doVale do Itapocu, com término nod�
outubro, com aulas sempre nas manhãs de q\.lartas-feira�
informações e inscrições pelo telefone (47) 9Q���0926 e pelo
ricardo@eneagrar,na.com.br: •

.

'-',
_- �,<',

1:",-..,
"'; ,',

.:. FINAL DE SEMANA.
30107, h·ójeL3a Starnmtischno calçadão das 10 às ,í?�:�ras:'
Realização: FundaçãoCultural e Secretaria de Pr(iJd�:ção.
-I ShawGospel, apresentação de bandas çyp_qgélil:!a�!1a Praça
Piazera às 18 horas.

.
. ,� \;.,?,.

,�,."�'/
":'.<� . .,�?:" :

... I� _',' ,.oI,}
:�',

31/07Domingo: Apresentação da Fanfarra.cjaESí
I. .'

Souza na Praça Ângelo Piazera às tôhoras, �',.,.,
Realização: FundaçãoCultural e E.M.EJ Jon'as'Ai
- Shaw com a cantora Franciele na Praça Ângelo Piazera às20
Realização: FundaçãoCultural.

.:. FESTIVAL DA CANÇÃO
Confira o resultado final do último Festival da Canção: Categoria
l° lugar - Sean Lenzi, 2° lugar - Carolina Luz, 3° lugar - Joabe

Ferreira,4° lugar - Sinara ReginaWeber, 5° lugar - Flávio Nasci

Categoria Sertaneja: 1 ° luqar - Nilton César e Jair, 2° lugar -(Ie
Deyvi,3° luqar- Sandiluir,4° lugar-Gilmar,ClaudireValdemar/5'
- TOl'1i e Roni.Parabénsatodos!
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