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DE SEMANAl

LINHA DE FUNDO

Cacá provoca adversário e diz
que Malwee vence o Joinville

- PAGINA 7

Osjaraguaenses aproveitam todos os dias o belo cenário
do Parque Malwee para ir em busca de saúde e beleza.
Caminhar é um ótimo exercíció, mas o personal trainer,
Aqderson dos Santos adverte que pode trazer riscos se

não for feito com a orientação de um especialista.

Segundo ele, quem está começando deve caminhar duas
a três vezes por semana, de 20 a 40 minutos, sem

descuidar do alongamento. "Se possível, medir a

freqüência cardíaca, especialmente as pessoas com mais

idade, que já passaram dos 30". - PAGINA6

FRITZ MÜLLER BRUCELOSE

Malwee premiada pelo trabalho
desenvolvido' em prol da natureza

- PAGINA 5

Governo do Estado indeniza

pecuaristas de Guaramirim
.

- PAGINA4
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RENDA SOCIAL

"Noite Portuguesa" foi regada a
bacalhau, vinho e solidariedade

RAPHAEl GONTHER

o evento foi, organizado pela diretoria da Apae e

teve o objetivo de arrecadar fundos para instituição.
. Cerca de 600 pessoas estiveram ontem no salão
principal do Clube Atlético Baependi. Foi servido
bacalhau como prato principal e sobremesas típicas,
como pudim declaras e arroz-doce. _ PAGINA 4
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QUATRO RODAS

Encontro Automotivo agita fim
de semana em Massaranduba

- PAGINA4
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País, o novo presidente da ACI
ficou suas palavras na respon-

. sabilidade social que o jornalista \

deve ter.
Antes de entrar nomérito do

discurso, é importante dizer que
há muito tempo não havia na

Capital uma solenidade tão
.

prestigiada. Estavam na platéia e
namesa principal nadamenos do

guiriam reunir.

Foi para este público e para
mais de duas centenas de
jornalistas e donos de veículos de
Comunicação de todo o Estado

qu�Moacir Pereira fez um apelo
para que a imprensa catarinense
e, na contramão da corrupção e

da omissão governamental,
cumpra o papel de condutora dos

... Depois deste discurso acompanhado de
uma, grande campanha (...) o jornalista
catarinense amplia suas responsabilidades

que mo governador Luiz

Henrique, seu antecessor Espe
ridião Amin, mais dois ex-

- governadores, o prefeito da

Capital, Dário Berger, sua ante
cessora, Ângela Amin, sec

retários da estado, deputados,
desembargadores; juízes, reli
giosos, enfim, um público que
dificilmente outras persona
lidades que não um Moacir
Pereira e a diretoria de peso que o,

processos que levem à dimi

nuição do abismo social existen
te hoje no País e no Estado, onde
(poucos) ricos estão cadavezmais
ricos e (milhões) de pobres estão
cada vezmais pobres.

: É óbvio que em momento

nenhum o novo presidente da
ACI fez qualquer ataque ao

jornalismo investigativo, à

publicação dedenúncias de forma
'

responsável nem à importância
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de levar a informação aos mais

distantes rincões. Pelo contrário:
'Moacir Pereira pregou a

utilização destes três instrumen
tos exatamente paramobilizar a

opinião pública, as autoridades e
o empresariado da importância
da união de esforços pata alcançar
ajustiça Social.

Depois deste discurso,' que
virá acompanhado de uma

grande campanha por todo o

Estado, . Catarina, o jornalista
catarinense amplia suas respon
sabilidades.OQuarto Poder tem,
agora, a tarefa de mobilizar os três
outros poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário), -as
instituições e entidades e,

especialmente, a iniciativa

privadaparaque as populações das
periferias das cidades e do campo
tenham aoportUnidade e o acesso
à Escola, àSaúde, àHabitação, ao

.

Transporte, à qualidade de vida e

meio-ambiente, enfim, a tudo

aquilo que se constitui na

Cidadania.

lO Poder da Imprensa
I

.

,
,

i Nummomentoemqueo pafs ditatorial vivido na História do acompanha na ACI canse-

i volta os olhos e ouvidos para a

i televisão, rádios, jornais, revistas. ,.

'I e para a Internet para se informar

i e formar uma opinião a respeito
I do caldeirão de escândalos que
i hora a húra· surpreende pelo
I volume e pela constatação de que
los autores dos crimes acredí-

,

I tavam que não seriam desce-

! bertos .ou saíram impunes, foi

l,com um tremendo senso de

L-oportunidade que o jornalista
Moacir Pereira elaborou seu

discurso de . posse na noite de
• ânte��te� na presidência da

Assocüição Catarinense de

Imprensa, no plenário daAssem
bléia Legislativa do Estado.

2f· -Mais do que focar na

élvalorizaçãó da profissão e na

responsabilidade que o jornalista
(C

.

,

'. tem de informar (e não fazer

C\ilações, caluniar ou deixar de
f'ouvir todas as versões), pedindo
�!inclusive a imediatamudança de
é'J
uma Lei de Imprensa escrito emo

",1967, às vésperas do pior período
z:u .,

IIFiz tudo de boa-fé, em confiança ao senhor Delúbio Soares"

o

• Do presidente do PT no Distrito Federal, Vilmar Lacerda, reconhecendo em depoimento ontem na Polícia Federal que
�".

.
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I Fatos & Pessoas
Feçllando Bondoj

c[
d
Livro conta a história do

;)\ rádio em florianópolis
Duas dedicatórias
Com muito carinho, 'Antunes Severo e

Ricardo Medeiros autografaram um livro

especialmente para o industrial Vandér
Weege, que também é do meio (Rádio
JaragUá). E o mesmo fizeram em outro

.

exemplar enviado ao diretor Francisco
Alves e aos- colegas do Correio do
Povo.

I
Novembrada
Hamilton Alexandre também esteve no

encontro; o "Mosquito.urn dos sete estudantes

que lideraram a famosa "Novembrada" que
pôs a nu as pretensões politiqueiras do
general-presidente João Figueiredo em Praça
XV de Novembro. "Mosquito" só não é mais

mosquito- engordou, ficou careca e tem

poucos cabelos brancos. Mas a verve e a

vontade de lutar estão intactas.
.

Boa praça
Quení vibrava intensamente com o

sucesso do lançamento de "Caros
Ouvintes" no hall de entrada da
Assembléia era o editor Nelson Rolim
de Moura, da Editora Insular, da Capital.

, Nelsinho, que militou na imprensa
qaúcha e catarinense até os anos 90,
teve cara e coragem de construir um
sonho ousado que era fazer uma editora

naCapital. Deu certo: a Insular tem mais
de 400 títulos publicados.

.

Está consag�ado
O secretário da Comunicação, Derly
Anunciação também marcou presença. A

política de democratização da informação e da
mídia implantada por ele no Governo do
Estado tem aprovação unânime entre os

veículos e é considerada um modelo para o

País. Modelo, aliás, que está sendo levado para
outros Estados através Associação dos Jornais
Diários do Brasil. A execução do trabalho é da
Central de Comunicação (SC), do empresário
Adriano Kalil.

Dupla de peso
.A festa de anteontem na Assembléia foi
uma noite de reencontros. Entre os

presentes, o jornalista Sérgio Lopes,
um dos maiores repórteres políticos que
Santa Catarina já teve. Sérgio, que foi
chefe da Assessoria de Comunicação dá
Assembléia, fez uma dupla imbatível
com o saudoso Bento Silvério, nos
anos 70 e �O, trabalhando no mesmo

veículo ou às vezes em redações
diferentes.

Estado eCorreio
E não faltou quem lembrasse uma

coincidência que entra para os registros da
imprensa catarínense: este colunista, também
editor-chefe do Correio do Povo, segundo
mais antigo jornal do Estado (86 anos), ocupou
este cargo também no mais antigo jornal ainda
em circulação, "O Estado" (90 anos). Uma boa

lembrança de um profissional que já entrou
para aHistória do fotojornalismo catarinense:
Orestes Araújo.

fbond@ibest,com,br

(:Florianópolis - Com mais de 200 veículos

�:filiados, a Acaert (Associação Catarinense
��:'de Rádio eTelevisão), presidida porRanieri
é'l JSértoli,'é sem dúvida hoje a entidade de

l,;pont.a na..prestação de serviços à
»icomunldade catarínense. Nos lugares mais
o}distantes, onde a informação é preciosa até
Apara a sobrevivênciado ser humano, o rádio.
I�j'(:muitomais) e a tv são às vezes a única

r;;referênda para a obtenção de um

o�bênefídº,·a uma ação de Governo, ao
',ãtend�m'e>Ílto médico, enfim, às
necessidades básicas da população. Por
1SS0, com muita festa e homenagens foi
recebido na noite de anteontem,· na '

• Assembléia Legislativa, o lançamento do
Iivro�'C:arôsOuvintes - Os 60 Anos do Rádio
"em FIQriahópolis': do radialista Antunes
severo é-do jornalista Ricardo Medeiros.
Um livro emócionante, com histórias e

casos imperdíveis, que apesar da proposta
,de retratar apenas a Capital, começa
exatamente em Blumenau, onde em fíns
de i 931 entrou no ar a Rádio Clube ..Um

. livro que também tem fotos preciosas
imperdíveis e que, em breve, será lançado
tamb�m em Jaraguá.

__ CORREIO DO POVO
Correio do Povo; Rua Coronel Procópio
CEP 89251-200 1 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do 5ul- SC 1 Tel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo�com.br 1

comer\cial@jornalcorre'iodopovo,com.br

Fotolito: Cromoarte 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 1 CEP 89256·500
Vila Baependi 1 Jaraguá do 5ul- SC I Tel.47 370-7919
crornoarteeterra.com.br 1 graficacp@terra,com,br

o gênio n�o ..

morre 'nuncal
.Semana passada, foram

comemorados os 200 anos de
nascimento do francês Alexis
de Tocqueville. Em 1835, foi
aos Estados Unidos tentar

entender as razões que faziam
da democracia norte,

americana uma sociedade
afluente e próspera, em contraste Com'
permanente turbulência quê assolava a,
R .ibli f '

a I

epu tca rancesa. I
Uma das chaves para o êxito da e�periência

norte-americana, segundo Tocqueville, eraoseu
espírito comunal. De um dos capítulos da sua obra

'

máxima ' "A Democracia na América"., I

intitulado "Dos efeitos da descentralização
administrativa nos EUA", destaco os seguinte�trechos.· . I"Há duas maneiras de diminuir o impacto da
autoridade numa nação. A primeira é enfraquecera
poder no seu próprio princíPio, tirando da sociedade) 'j
o direito ou a faculdade de defender,se em certos- I
casos (...) Há um segundo meio de diminuir a ação
dá autoridade: este não consiste em despojar a�
sociedade de alguns dos seus direitos ou em paralisar)
os seus esforços, mas em dividir o uso das suas forçafJl (

entre várias mãos. O poder administrativo nos EUAn a
não oferece, na sua constituição, nada de centra! nem
de hierárquico e é isso que faz com que não o

percebamos nunca. O poder existe, mas não se save
.. .' ,"�i e

onde encontrar o seu. representante"., J
"A centralização administrativa só serve mesmoparl1t,

enfraquecer as nações que a ela se submetem, pois tende,1
incessantemente, a diminuir entre elas o esPírito de cUladt
(. .. ) A centralização administrativa entrava a reproduçãJi II

n

das forças (. .. ) Pode concorrer admiravelmente para a}
grandeza passageira de um homem, nunca para a�
prosperidade durável de um povo".

"A cen,tralização tem o dom de entreter n� co��
social uma espécie de sonolência administratIVa que'i n

os administradores têm o costume de chamar de voa

ordem e tranqüilidade pública. Numa palavra,; e

mostra-se excelente para impedir, não para fazer:
Quando se trata de move'r profundamente a sociedaJé
ou eJ,e lhe imprimir uma marcha ráPida, a sua forí�

,

a abandona". "

P

"A força coletiva dos cidadãos terá sempre ma�, u

poderes para·produzir o bem-estar sacia! do que a n

il

autoridade do governo". ,
i e

'�Quando a ação das forças individuais sejunwà
ação das forças sociais, chega,se muitas vàes afazer,
com isso o que a administração mais concentr��
mais enérgica não teria condições para executar " )

"A càmuna e o condado são encarregados, p01s� ,

de velar pelos seus interesses especiais. O Est4
governa e não administra".

"É na comuna que reside a forçá dos povos !ivr��.

As instituições comunais são para a liberdade aqUI
'

.que as escolas são para a ciência, pois a colocam:
alcance do povo. Sem instituições comunais, po

uma nação dar,se um governo livre, mas não te11l� �

espírito da liberdade". , r',

J re fica"O homem é feito de tal modo que preJe _;
imóvel a marchar sem independência em direÇao

um objeto que ignora".
Simplesmente brilhante! , do;
Válido para o .Brasil, ainda mais depOIS

m
t,

fatos tenébro�os de Brasília, onde se concentra
65% da renda tributária do País.

aol
.

• • escreveO governador Luiz Henrique da Silveira
sábados nesta coluna
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� Aliás
No depoimento do ex-ministro José

Dirceu (PT) ao Conselho de Ética da

Câmara, Jefferson usou e abusou das
caras e bocas e dos gestos teatrais bem
ensaiados. Só sosseqouquando Dirceu

comparou as carreiras políticas.
"Tenho 40 anos de vida pública. Nunca
respondia um só processo judicial, não
tenho condenação. Provem que tenho

alguma ligação! Quero ser julgado
pelos erros que cometi, não por
calúnias, difamações e injurias'; disse
Dirceu, insinuando que Jefferson tem

processos.

� Renascendo
Acontece hoje, a partir das 16h30, no
GT Futebol Society, a homologação do
Diretório da Juventude do PMDB de

Jaraguá do Sul, composto por 45

membros e 15 suplentes, que será'
presidido por Charles Lux.
Da JPMDB, que tem como atribuição
discutir as políticas para juventude;
podem participar o's filiados com

menos de 3S anos. O partido pretende
iniciar em setembro a campanha. de
filiação, tendo o dia lOcamo o Dia

Municipal de Hliaçâo. A meta é filiar
300 pessoas.

Em nenhum momento a coluna quis
acusar o deputado Dionei da Silva (PT)
de ter recebido dinheiro das empresas
do publicitário Marcos Valéria, sequer
lnsinuou tal possibilidade. Até porque, 1

conhece bem o 'parlamentar e tem l
'

certeza de sua honestidade e do seu

comprometimento com a coisa pública.
A nota "Ouvidos de mercador" apenas
cobrou do homem público e dirigente
político as explicações sobre o que a

)

coluna classificou de boatos. Dionei é
'<,i

� Valha-me Deus
Não restam dúvidas qúe foi graças
ao deputado Roberto Jefferson (PTB)
que foi possível destampar a latrina
e iniciar as urgentes e necessárias

investigações da.corrupção no Brasil,
ainda que muitas das denúncias
encontram-se no campo das

especulações e da fantasia.
Como também não restam dúvidas

que, de bandido, Jefferson passou a

ser mocinho e, com a ajuda da mídia,
tem protagonizado verdadeiros
shows circenses. É preciso reconhecer,
no entanto, que é um bom ator.

Embate�
, er do governo na Câmara de

O Ild
, do Sul, Ruy Lessmann (PDT),

Jaragua tribuna da Casa na sessão de

ocUPOU}eira para denunciar uma

qUinta - ti"
, I orquestraçao con ra e e, por

PoSSlve ..

I" AI
der o governo murucrpar; ega

defen
uição política-eleitoral e

Perseg ., -

d
b"rn pessoal com msmuaçoes e

tam e

lbilid d
h. incompatl I I a es por exercer

que a
f

-

dncornitantemente as unçoes e

c� da Câmara e de vereador;
diretor '

didas J d'
..

�, buscar as me I as JU rcrars
VOU ." ,

cabiveis para tnCrl�tnar os respon-
,

' pelos boatos, prometeu.savels mosaico@jornalcorreiodopovo.cof!l.tfr'
------�--------�----------------�----�----------�--�----------�----------------------�------�--�----�--�--�����������

� Explicando

um exemplo de parlamentar.

Difetoria do Samae faz balanço '"

,

c

do primeiro semestre na Câmara

}ARAGUÁ 00 SUL - Na última
sessão da Câmara de

Vereadores, a diretora interina do

Samae, vice-prefeita Rosemeire

Vasel, o gerente administrativo
Bonifácio Formigari e o engenheiro
sanitarista, César Augusto
Arenhart, apresentaram balanço
das atividades da autarquia nos

primeiros seis meses do ano.

Também foram apresentadas as

metas até o final do ano e a

previsão de investimento, estimada
eirrR$ 2,74milhães.

De acordo comFonnigari, foram
investidosR$1,34milhõesnoprimeíro
semestre na renovação da frota, no
sistema: de redução e controle de

pe�naRi&�uiçã9-�I%,seJ.1C{0q_ue
a: média nacional é de 50% :, redes '

coletoras de esgoto sanitário e ramais
de água, entre outros. Na tribuna o

engenheiro enumerou os bairros que
sofrem com a falta de 'água e disse

que está sendo investido no reforço
da rede com a instalação de bombas e
reservatórios. Segundo ele são áreas

ocupadas irregularmente ou com

manancialde águadeficitário, nocaso
do Bairro Ilha da Figueira, que para

suprir a demanda de água é

abastecidapelo centro domunicípio,
"Essas áreas estãosendo alvo de ações
pontuais que tem custo elevadopara
o Samae". Dentre os bairros com o

problemaestãoRibeirãoCavalo,Barra
doRioCerro,Amizade eCzemiewicz.

O vice-presidente da Câmara"
JaimeNegherbon (PT), questionou
os rompimentos nos canos doSarnae,
principalmente no período das férias
de finalde ano.Oengenheiroexplicou
que é devido ao aumento

da pressão da águapelopouco uso
nessa época do ano. ''A tubulação
suporta 60 metros, coluna de água.

Estamos investindo em válvulas

reguladoras de pressão automáticas

paracontrolar essasperdas", revelou.
JáovereadorRudolfoGesser (PP)

defendeu alternativas para que os

loteamentos irregulares tenham água
tratada. O engenheiro explicou que

, sistemas simplificados foram testados,
porém o tratamento

ficou comprometido, o que poderia
causardanos à saúde das pessoas que
consumissem a água. "Urna solução
seria estender a rede até esses locais;e
'fazer o controle céntralizado pa�a
garantir a qualidade da água;',
explicou. .:

A existência de alternativ�s
futuras paraoabastecimentode ágJa
P:? municípiofoi.a p�r�unta do
vereadorPedroGarcia Foiexplica10
que as atuais fontes sãoos rios [araguá
e Itapocu, e que estudos técnicos
apontamo rioManso com potencial
para captação de água. O vereador

Eugênio Garcia (PSDB) pediu que
estudos técnicos sejam realizados para
reavaliar a taxa cobrada dos cidadãos
peloesgoto tratado, que nomunicípio
é de 80% do valor da água; e que seja
extinta a taxa mínima Cobrada pelo
consumo de água. '

O vereador Caríone Pavanello
(PFL) quis saber dadiretora interina
Rosemeire Vasel o real motivo do

, afastamentodo ex-diretor doSamae,
JairAlexandre.Elaexplicouqueforam
divergências de opinião entre o ex

diretore o prefeitoMoacirBertoldi, e
quenovo cargona administração foi
oferecido ao pastor. "Se pediu
exoneraçãoéporquenãoestavadando
conta do trabalho" disse Caríone. A

vice-prefeita disse que o Samae está
,

sendo bem administrado e que está
conhecendo de perto o trabalho
desenvolvidopeloex-diretor.

Campo Majoritário do PT
,

,

� lança candidatura de Camargo

a

:ia
eu

lIa

"

ro

I�l CAROLINA TOMASELLI
- ,

t�l I '

'

:ao� � Lineu Mazzioni e
,

a ,. •

iar) (arlito Merss partíopam
;afJ ao encontro'no Siticom,
JA\ a partir dás 14h ,

em

10 I

Ive jARAGUÁ DO SUL - O
,'5 educador Sebastião da Silva

Camargo lança hoje, em caráter

Irilo, oficial, sua candidatura à",

�,1 �residência do Diretóriomunicipal
wtl do PT. Camargo integra a

,lj lendência Càmpo Majoritário,:ao '

',i representadapeIa chapa "Unidade
lal �or uma nova Jaraguá", que
I a. diiputará o PED (Processo de

BeiçãoDireta) dia 18 de setembro,
pJ' data que marca a renovação dos

ueL diretóriosmunicipais, estaduais e

fi nacional do partido.
oa O candidato a presidente
ca" eiladual do PT pelo Campo
er! Majoritário, Lizeu Mazzioni, e o

!J{I deputado federal Carlito Merss,

í/ que concorre à presidência doPT
j em JOinvillé, confirmaram

preiença, O deputado vai fazer
1�, uma análise da conjuntura
� a nacional abordando inclusive, os

m'
' ,

tunasacontecimentos de Brasília
1 à' envolvendo o partido.O encontro

acontece a partir das 14h no�er, c '

,iticom (S,' d '

dln reato os
l� Trabalhadores nas Indústrias da
• j VJnstruÇãoCivil eMobiliário) .

,

FI' dIii, I uta o há 18 anos ao PT,

, Ideli diz queel" '

iw
ao ;alBRASíuA - A senadora Ideli

u
Vatti (PT) teve acesso ao novo'M epoime '

'

nubl" ,nto prestado pelo
10 , lClt" M

, lIia d
ano arcos Valério e a

lad:s e 100 doc�mentos apresen
aI ú Por ele a Procuradoria

eral da Rep'bl' .

'I
'

10 ler r,
U ica na u tuna

ça'lelra di - h'nau
,e lsse que nao a

d
a que comprove os repasses

)oempresário ao diretório do PT
, ue Sa '

o' ;u nta Catarina. "Os do-
m mento

Mar
s apresentados por

cosVa!' ,

nenhu
erro não apresentam

�itad
III repasse para o Diretório

01 Cata
ua! do PT em Santa
flna" ,

c

A
' lhlorm_a Ideli.

IIsval senadora disse'ainda que
Ores e b f" d'ena ene teia os com os

Y SSes d as agências do

ELEiÇÕES INTERINAS

Camargo foi um.dos fundadores
do Diretóriomunicipal na década
de 1980 e membro da Executiva
em 1998, como tesoureiro.

Atualmente é coordenador

regional do Sinte (Sindicato dos
Trabalhadores em Educação) e

assessor do vereador Jaime
Negherbon, cargo que deve deixar
se for eleito o novo presidente. "Pela
questão legal não teria problema,
mas faltaria tempo para atuar em
tantas \ funções", resumiu,
lembrando que sua atuação no

Sinte está ligada ao fato de ser

profissional da área. ,

Camargo disse que o Campo
Majoritário tinha seis nomes como

pré-candidatos, mas, depois de

conversas, "chegaram ao

entendimento quemeu nome era
o que mais agregava ao partido".
Ele lembrou que as principais
lideranças petistas ligadas ao

movimento sindical seguem a

mesma tendência, como o

deputado Dio�ei da Silva, o

vereador Jaime Negherbon e o

primeiro suplente Justinoda Luz.'
''Acredito que 80 a 90% da força
política do PT esteja articulada
dentro do Campo Majoritário",
informou.

O educador, assim como toda
I

a chapa, disse que vai brigar pela
defesa do governo Lula e sua

possível .reeleição. Em nível

estadual, defende uma

candidatura própria do PT ao

governo '}O Estado nas eleições do

ARQU'VO/CESAR JUNKES

Camargo vai disputar pela primeira vez a presidência do Diretório

próximo ano. "Também é nossa

meta contribuir para aumentar as
bancadas do partido naAssembléia
Legislativa e na Câmara dos

Deputados", completou.
Camargo também disse que

outra proposta do Campo
Majoritário é fortalecer o partido,
"por meio de mais filiados" e as

"instâncias", como a Executiva e o

próprio Diretório, "definindo bem
os papéis e respeitando as

diferenças, mas preservando a

unidade do partido". O candidato
vai disputar a presidência do

, Diretório com o professorCláudio
Piotto, da ala "Articulação de

Esquerda", que tem como

candidato a presidente estadual
Pedro Uczai.

documentos não comprovam repasse ao PT estadual

publicitário não conferem com

os apresentados pela diretora
financeira da empresa SMP&B,
Simone Vasconcelos. Da mesma

forma, na grande maioria dos

que aparecem na lista não existe

qualquer' documento 'que
'comprove que foram feitos

saques.
No depoimento à Pro

curadoria Geral da República no
início da semana, Simone

entregou uma lista com os nomes

dos beneficiados pelas empresas
de Marcos Valério, considerado
o operador dei "mensalão". A lista
foi feita através do relato de
S'imone sem apresentação de
documentos ou comprovantes

bancários. Entre os que teriam

supostamente recebido dinheiro
das empresas de Marcos Valério,
aparecia 0 Diretório Estadual do
PT em Santa Catarina. Primeiro,
falava-se que teriam sido

repassados R$ 550 mil e,

posteriormente, foi divulgado
que o repasse seria de R$ 50 mil.

Outro exemplo de con

tradição entre depoimentos e

falta de cuidado na dívúlgação
das informações, segundo a

senadora, são valores repassados
a sócia do publicitário Duda

Mendonça, Zilmar Fernandes
da Silveira, pelas empresas de
'Marcos Valério. Na lista de
Simone Vasconcelos, Zilmar

teria recebido R$ 15,5 milhões

enquanto nos documentos

apresentados por Valéria
aparecem R$ 2 milhões, mas

nenhum possui recibo ou'

comprovante de que efeti
vamente houve saques.

,

Segundo a senadora, estes

fatos mostram que é necessário

mais rigor na divulgação dos
dados feitos por parlamentares e

pela imprensa., Para ela, é
.

fundamental sempre verificar,
confroritar e comprovar as

informações antes de fazer

qualquer divulgação, como a

que indevidamente relacionou
o PT catarinense ao empresário
Marcos Valério.

COLÉGIO MARISTA
SÃO Luís

"Educando para a

solidariedade e a Paz"

www.rnarista-iaraqua.com.br
3710313

�------
� J '
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CORREIO ECONÔMICO
Preço do leite em queda
Os preços recebidos pelos produtores de leite de Santa Catarina
estão em queda. No mês de julho, o preço médio ficou em RS 0,49
por litro, havendo variaçõesentre RS 0,35 a RS 0,59 pelo litro entregue
na plataforma das indústrias.De acordo com o engenheiro agrônomo
da Epagri/Cepâ,Tabajara Marcondes,o preçomédio ainda não refletiu
completamente a atual situação do mercado e em agosto deve
ficar mais baixo do que o de julho.

'

No Paraná, a situação é semelhante. Segundo oConseleite do Paraná,
o preço de referência para o leite padrão atingiu RS 0,4797/1 em

junho, valor 6,3% inferior ao do mês de maio, Este valor é também
4,4% inferior ao dó mesmo mês do ano passado, quando ficou em

RS 0,50. Em julho, o preço de referência apresentou novo

decréscimo. Está projetado em RS 0,4566/1, valor 4,8% inferior ao

preço final do mês de junho. Quando comparado com julho do ano

passado, o decréscimo é ainda mais significativo: atinge 10,7%.

Produção Industrial
De acordo com informações
divulgadas pelo IBGE, a
produção industrial do país
registrou crescimento de 5% no

semestre. No mês de junho e

em relação a maio, a expansão
foi de 1,6%, já desconta-dos os

efeitos sazonais. Em

comparação a junho de 2004, o
avanço foi de 6,3%. Nos últimos
doze meses, Q crescimento
também foi de 6,7%.

Expansão
A Coca-Cola Brasil assumiu
oficialmente nesta quinta-feira o

controle acionário da Sucos Mais.
Com a transação, 15 sabores de
sucos prontos se juntam às 17

marcas de refrigerantes, águas,
chás, energéticos, tônicas e

demais bebidas não-alcoólicas
comercializadas pela empresa.
O investimento da Coca-Cola na

operação foi de RS 110 milhões.

Setores
No primeiro semestre de

2005, 23 atividades apontaram
aumento na produção. A
fabricação de veículos
automotores (12,2%) manteve

.

a liderança em termos de

impacto. Outros pontos
positivos relevantes sobre o

resultado global da indústria
(vieram de material eletrônico
'e equipamentos de
, comunicações.

Oaalemanha
A empresa alemã Schulz vai
instalar em Campos, no Norte

Fluminanse, uma fábrica de
conexões tubulares para a

indústria do petróleo e gás.
Segundo o secretário de

Energia, Indústria Naval e

Petróleo, Wagner Victer, esta
será a primeira unidade
industrial da Schulz no Brasil e
terá investimentos de RS 44,5
milhões.
redacao@jornalcorreiodopov_o.com,br

• Cotação U$$ . Compra Venda
Comercial 2,308. 2,310
Paralelo 2543 2637

Turismo 2,260 2,440
• Cotação Euro Compra Venda

2,849 2,850

·CUB R$: 859,54 (agosto)
·Indices J Pontos Oscilação
B�vespa 25.517 0,18%
Dow Jones 10.558 0,49%'

Nasdaq 2.177 0,61%
• Poupança (%) 0,8301< '

',�--------------------------------------------�

Convite - Cristoteca

;RCC- Renovação Carismática Católka,� 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 missa e logo após, o evento no

l-salão paroquial.
;'Convidamos os jovens e os pais a participarem deste evento.
� II Samuel 6-14 - Davi dançava com todas as suas

I forças diante do Senhor.

i Venha dançar conosco! ..

: OBS: Entrada gratuita e haverá venda-de lanches no local.
! Não será permitido o uso ou venda de bebida
i alcoólica no local.
J
I
"

l

; Desde já agradecemos a sua participação!
/.

OASE - TERÇAS FEIRINAS
Promove dia 9/8, terça-feira, a partir das 14h30 Café Benefi

Il cente, no Clube Atlético Baependi. Valor R$ 12,00 antecipa
! do e R$ 15,00 no dia. Vale um café.

1\
"

AGRICULTURA

Estado paga indenização a

pecuaristas de Guaramirirn
. ELlsBINI

III> Santa Catarina é o
único estado livre
da vacinação contra

a brucelose no país'
}ARAGUÁ DO SUL � o

secretário de Estado da Agricul
tura e Desenvolvimento Rural,
Moacir Sopelsa, esteve ontem na

SDR (Secretaria do Desenvol
vimento Regional) de Jaraguá do
Sul para entregar indenizações a

três pecuaristas de Guaramirim,
que receberam do Estado R$ 11,4
mil pelo abate sanitário de 19
animais vítimas da brucelose.

Sopelsa destacou que Santa
. C�tarina é o único estado brasileiro
livre da obrigação' de vacinar
contra a brucelose bovina e que
indeniza os criadores pelo abate
sanitário dos animais. A liberação
foi alcançada este ano, graças ao

trabalho de' erradicação da
zoonose, desenvolvido pela Cidasc
(Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina). De acordo com
o secretário, em 2002 o Governo
Federal, dentro do Programa de
Combate à Brucelose, tornou

obrigatóriaa vacinação de fêmeas
de quatro a oito meses. "Em nosso

estado conseguimos reverter esta
determinação, pelo fato de que a

doença em Santa Catarina atinge
apenas 0,03% do rebanho", ,

informou. Além do rebanho
catarinense estar li�re'da doença
de febre aftosa, sem vacinação,
'ganhou também o selo de

qualidade com a erradicação da
brucelose. "Estamos certificando'
um padrão tão alto de sanidade

que permite aos criadores
alcançarem mercados mais

exigentes no exterior", afirmou
Sopelsa.

Depois da visita aomunicípio,
o secretário viajou para Mafra,
onde outros dois criadores de gado
receberam indenização no valor
total de R$ 6,8 mil, pelo sacrifício
de outros l O animais contami
nados.oesde o início do ano, já foram
indenizadospeloGoverno doEstado
21 pecuaristas da Grande
Florianópolis, do Oeste e Sul do
Estado. Nesta segunda etapa, serão
mais 16 proprietários, de 95 animais,
a receberem a indenização, nuIl).
total de R$ 67 mil. Hoje, Santa
Catarina conta com um rebanho de
aproximadamente 3,2 milhões de
bovinos.

.

1 O Encoiltro Automotivo agita
o fim de semana na região

r' MASSARANDUBA - O 4Rodas
Club Car de Massaranduba, clube
fundado em março deste ano e

lançado oficialmente ontem numa
.

festa animada por Djs na Dubai,
promove hoje uma carreata que
marca a abertura do 1 º Encontro
Automotivo 4Rodas Club Caro O
'início está previsto para as 11 horas
damanhã, com saída do Pavilhão
da Fecarroz no Parque de Eventos
e distribuição de chope para os

participantes.
Amanhã, a partir das 9 horas

damanhã, no Parque de Eventos,
tem início o encontro, COIJl a

participação dos 66 membros do
4Rodas Club Car e integrantes do
Clube doOpala, Corsa Clube, Gol
Clube, Clube da Saveiro e

Fuscaraguá Clube, de cidades da
região, além de exposição de carros
de corrida, carros antigos, carro
tunning e carros show, entre outras

atrações. No local haverá complet-
,

o serviço de bar e cozinha e serviço
de segurança, para garantir a

traquílidade dos participantes. À
noite haverá tenda eletrônica com
os Djs Sande e Tyger.

O administradordo 4Rcx:1asClub
Car, Narlo

.

Gaetke, espera um

público superior a 2.500 pessoas, não
só deMassaranduba, mas de toda a

região, e destaca que o evento é

dirigido à família. Os ingressos
custam R$ 3,00, crianças menores
de 12 anos não pagam. "Somos um
clube privado, mas temos planos de,
num futuro próximo, ajudar
instituições como Apae, creches e

CorpodeBombeiros, comos recursos

obtidosnavenda de ingressos.Nosso
objetivo émostrar que jovens unidos
conseguem mudar conceitos e

mobilizar a cidade, se enquadrando
tambémna responsabilidade social",

, diz Gaetke.

Apaixonados por carros e acessórios participam do evento

o secretário (2° dir.) esteve em Guaramirim e indenizou três pecuaristal,

DOENÇA - A brucelose é

uma doença com repercussão na
saúde humana. Transmitida por
meio do consumo de carne não

certificada e de derivados como o
leite e pelo contato com os animais,
pode causar aborto e infertilidade
nasmulheres e impotência sexual
nos homens.

REIVINDICAÇÕES
aproveitando a visita do secretário, .

. �

os rizicultores solicitaram o apoioclw, N
. governo para a implantação de um lo
sistema de irrigação nas lavouras�,
região e representantes da Pro!Jam:'
(Produtores deBanana deMawan,

'

,

duba) pediram ajuda para a comer'lli

cialização da fruta. Presidentes clt
sindicatos rurais da região também
fizeram pedidos aMoacir Sopeba,�II,
maioria deles referentes à !lStruturnJ]
física das entidades. " ,� da1

"Noite Portuguesa" reuniu
cerca de 600 convidados

,

sa
A noite foi regada a bacalhau, vinho e, é claro música portugue

}ARAGUÁ DO SUL - Comida portuguesa, se esmer�ndo na

d de re
-

h
" íca e na I

típica, fa o, terno e reis e vin O. decoração, na m�sl alhau '

Com estes ingredientes a Diretoria gastronomia. Foi servido bac
,

da Apae -(Associação dos Pais e como prato principal e sobr�Dl�Amigos dos Excepcionais) promo- típicas, como pudim de c a�do
veu, na noite de ontem, a 20 Festa arroz-doce. A cantora de �

,

,. mre�Portuguesa, que reuniu cerca de Célia Pedro, de Itajaí e U

ma
600 pessoas no salão principal do de Reis de Barra Velha fizera

Clube Atlético Baependi. A renda
da festa será revertida para o

pagamento 40 130 dos funcionários
da entidade. O gasto mensal da

Apae é deR$ 46 mil.
De acordo com a presidente da

Apae, Maria Teresa de Amorim
. Nora, a primeira festa aconteceu

em 1999. "Estamos revitalizando o
evento paramostrar um pouco da
cultura de outra etnia", explica
Maria Teresa. Segundo ela, a

equipe pesquisou sobre a cultura

diferença. OOOO,QII'O ingresso custouR$1 ,

'(11até cUl
poderiam ser pagos em

!lera
d di 'to a conco

vezes, mas eu rrel
, (11

, ecnOlte
um FíatPálio zero, um P

E 'nóast8
Vale das Pedras e na

'I tab' ce '

Ribeirão Grande e uma. lCl
1m

AApae abriga atualmendte8d�\, das I
pessoas das mais vafla 'dicoeJO
Oferece atendimento me

l'm de
'l'ddesaediversas especla I a

, MédiO
Educação Infantil, EnstnlOh " "-

.�' aba o'
e preparaçaopara o tr

"
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RECONHECIMENTO

Malwee Malhas agraciada
','

com o Prêmio Fritz Müller

; ,A empresa é
, lemplo em gestão

I biental e recebe o

� mio pela terceira vez

JARAGUÁ DO sllI; - A �alwee
II recebe na segunda-ferra, na

li e da Fiesc (Federação das,
1 'strias do Estado de Santa
nnU

-!is PrA', ) emElorianopo , o ,enuo
Müller, C0llcedido pela Fatrna

Ção do Meio Ambiente do

d deSantaCatarina) aempresas
r "cas e privadas que tenham se

!' lcado por suas ações em defesa
, rtureza e da qualidade de vida
"

catarinenses. Nesta edição do
Müller, o Prêmio será entregue

ira personalidades, empresas,
,

çóes não governamentais e

,d�1 Ministério Público Estadual num

Ul1\ú: otal de 28 homenagens. Esta
'�I: lemiação faz parte da

!11\:: �lograrnação de aniversário da

allrrl falIUa, que neste ano completa 30
,el'll: anos e é uma das primeiras
dei ndaçães ambientais dç país.
ém rO gerente de tinturaria da
1, qll Mílwee, LuizCarlosHornburgvai a
UI1Ij1 orianôpolis-junt0 com o presidente
ri �Malwee,WanderWeege, receber

--'lú ül1êmio, De acordo comele, esta é a

RAPH-AEL GONTHER

Tratamento da água utilizada pela empresa é exemplo e um dos primeiros a ser implantados na região

terceira vez qve' a empresa é

agraciada.Oprimeiro prêmio foi em
1998 e depois em2000. Nos anos de
1997 e 2002 aMalwee foi recebeu a

MençãoHonrosa.
Na avaliação do gerente, o ,

Prêmio representao reconhecimento
das ações que a Malwee tem

desenvolvido na área do meio

ambiente, Ele cita a instalação do

aterro industrial, do gás natural, da
estação de tratamento de efluentes e
da Tecnobio, uma estação de
tratamentobiológico com tecnologia
italiana, além da recuperação da

água utilizada. A Malwee Malhas
também mantém um sistema de

gestãoambien�l e se preocupa com
todos os aspectos e impactos
ambientaisda empresase adequando

I

110/08·QUARTA
I

na 'II ... 'Clrce deMarlonates'na r' �e�strel Faze·Dô • Lages-Se

: ,I
O<:al: Pequeno Teatro

se 'IIdo
1.".

'.I .... CaIxa"
a! 'I�: pLauro Góes • Joa�bá-se

, equeno Teatro
!

'1, ' .....r' I �."Pertonna1lC8l"

I iZareno BoneC08-Rio do sul-se
:l! !:ar - Mi�roP6dium.Hungria 1>-1411 - "Que BichoSeráll"

I loca,
culo misto ela, O Navegante. ;

\111 I I. Sala'201 Belo Horizonte/MG-
;i!

I
' Local: Pequeno Teatro

'�",q....om" -,
j 1>-20h-"OIncriveUadrãoda

� ,I lOCáI�UOd. Rio de Janeiro-RJ CalCinhaS"
I rande Teatro eia dos Bonecos- Rio do susc

I'�I
.. Local: Pequeno Teatro

,�, Sergio�Baa1Iald àMéxico, I>-21h30- Da Bannald ii México
di jlO<:aI' p'

ercuno • Argentina Sergio Mercurio • Argentina-
, rano Bar' Local: Piano Bar

sa

nO

12h10, "O Pastelão e a Torta"
� ,(I P;''3[e1ao - Sao Paulo-SP

:
", Em frente ao museu

, QdaSllv� *

lCO

I>- 20b· "AntolOgia"
Jordi Bertran • Espanha
Local: Grande Teatro

I>- 21b3l!· "'erfannancas·

I>- 9b30 - "Sangua Bom"
Cla Peguod • Rio de Janeirb-RJ
Local: Grande Teatro

1>-10b-"0 Romanca do
Vaqualro Banadlto,"
Mamulengo Presepada-srasãa-ü
Local: Pequeno Teatro

I>- 8h311-"0 Paslalio e aTorta· :
I!Ii!IM""

Grupo Pastelão - São Pauto-SP I i NM .
Locat.Saía �01

'

IIIII
I>- 10h-"0 Incrivelladrão da
CalCinhas"
Cla dds sonecos-ao do sul·se

Local: Pequeno Teatro

llh20- "STOP"
-

* *
Mikropódiurn - Hungria
Local Terminal Urbano *

12h20· "II Pensão dos IImoreS'
Grupo Xeque Mate,São Paulo-SP
Local Em frente ao museu *
Emílio da Srlva *12h20· "lImor Entre Penas"

Grupo Mão na Luva-se Pauro-�
L ocal Em frente ao museu

Emillo da Silva *

I>- 1411- "AmorEntra 'enas· i
Grupo Mão' na Luva-são Paulo-SP!
Local: Pequeno Teátro ,

'

1II11íliíllliMiiMii
! I>- 15h -"o 'aUnbo Falo"
,

Grupo Gats
'

Jaraguá do Sul -sc
Local: Pequeno Teatro

... 20h30 - "ADtologla"
, Jordi Bertran • Espanha
; Local: Grande Teatro

i I>- 22h - "Bulha dos
, Nazareno Bonscos-ao do sul-se i Assombros·
e "STOP" • Mikropódium . Hungri� Menestrel Faze. Dô
Espetáculo m,isto Lages.Se
Local: Piano Bar Local: Restaurante Ranorâmicó

11h· "Stop" - Mlkropodlum
Budapeste - Hungria *
Local Terminal Urbano

aOs padrões exigidos na legislaçãoese
preocupando como ambiente onde
está inserida.

Aministra doMeio Ambiente,
Marina Silva vai estar presente ao

evento e as histórias das empresas
vencedoras e as homenageadas serão
contadas em livro, feito pelaEditora
Expressão e que será lançado na

�

segunda-feira.

PANORAMA -IS H
;:eJ

AnateI cassa� que impOOlli l
cobrança da assmatura básica I

DA REDAÇÃO - A cobrança da
assinaturabásicada telefonia fixaestá
valendo. A Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) conse
guiuontemcassara liminarconcedida,
pelo juiz federal substituto da 2 Vara '

de Brasília, Charles de Moraes; O

pedido de reconsideração da agência
foi acolhido pela juíza substituta da 2

Vara, LiliaNeiva. Segundo a assessoria
da Justiça Federal, a juíza já havia
indeferidooutrospedidospara impedir ,

a cobrança da assinatura mensal e
resolveumanter seu entendimento.

A Anatei informou que sua

Procuradoria Jurídica usou' quatro
argumentos no pedido de

reconsideração. O primeiro deles é

que a cobrança está garantida nos

contratos. O segundo, que havia

decisões anteriores favoráveis à

cobrança de assinatura básica. O
terceiro é que a cessação da

cobrança poderia comprometer o

equilíbrio econômicb-TInanCelro das
empresas, Por último, a assinatura
básica não é preço,mas tarifa.

Para, derrubar a liminar
concedida ao InstitutoNacional de
Defesa do Consumidor (Inadec), a'
Anatel informouque a assinatura

m�nsal serve para' manter, por
exemplo, a rede que permite ao

usuário receber ligações de

qualquer local do mundo, acessar
'números 0800·e serviços de

emergência, entre outros. A

agência argumentou também que
o fim da assinatura básica pode levar
a um aumento das ligações.

Ceja tem novo endereço
no mercado de trabalho e não

dispõem de tempo para freqüentar
a escola em horário normal.

No novo endereço irá fun
cionar também oNeps (Núcleo de
Ensino Profissionalizante), que vai- I

oferedcer cursosdProfissiodnahd'zantes I.
rápi os, com uração e uas a I

três horas diárias e carga horária IItotal de '80 a 100 horas. Agerente

Ide Educação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, Deni I

Rateke, informou que ainda não I
foram definidos,qUfl�s cursosserão I
oferecidos, já que a�Qdà estásendo l'feito um levantamento da�
necessidades.

}ARAGUÃ DO SUL - Num prazo
de 30 dias, o Ceja (Centro de

Educação de Jovens e Adultos),
que hoje funciona em espaço de
450 metros quadrados, junto à
SDR (Secretaria de Desenvol
vimento Regional) passará a

atender em localmais amplo, com
1532metros quadrados, na rua João
JanuárioAyroso, no início do bairro
[araguá Esquerdo.

OCentro temhoje 2581 alunos,
,

corri. idade mínima de 15 anos,

freqüentando o ensino fundamen
tar! e médio, através do sístema'de
módulos: O princi�a{'obj�tivo él;
Ceja é atender às pessoas que estão

COlO aDescentralização,
o Centro Integrado lIe

Colturá será revitalizado.

�--------------------------------------------------------------------------��:
'"

Nos últimos dois anos e meio, o Governo, tem investido em várias
obras e ações na área da cultura, como em reformas e restaurações
dos principais teatros do Estado. Um deles é o Centro Integrado de
.Cultura; o ClC, de Florianópolis. Construído há mais de 20 anos,
o teatro'será revitalizado, num total de mais de meio milhão de reais em

investimentos. É mais uma obra do Governo de Santa Catarina. Mais
, ;

um resultado da Descentralização.

Secretaria de Estado da'
Cubra,TUrismo e,Espone
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A 3a Stammtisch agitou o calçadão no último
sábado, o encontro de amigos reúne mais e,
mais pessoas a cada edição:

Turma animada da ABO: os
dentistas Luís, Beno, Guilherme,
Neto, Caio, John e Vilson

ANIVERSÁRIO
Erica Waidner Bufke, esposa deWerner Bufke.fllha do saudoso
Pastor HermannWaidner,que,está em visita a Jaraguá do Sul,
festejou aniversário no dia 4/8. Felicidades!

No dia 26 de julho Fabiula Fontana comemorou

seu aniversário em Buenos Aires em companhia
de suas amigas Jaina Perito e Heloisa Vanin

voce PODE SER o
.

OUE QUISER

AIS comodidade
menta ortodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

instalações, que além de
ízadas, no centro da cidade.

OrtoMdis

//Viver befr! O momento presente é a melhor
maneira de assegurar um futuro risonho e feliz"

•
.

'
I

Anselmo Fracasso

Adriano e Alexandra Corrê'a

Adriano, Alexandra,
Lenir, Olecir e Roberto

.:. JANTAR
O restaurante Allegro promove no dia 11 de a

. . gosto às20:30 horas, um Jantar enogastronômico'
'

d
-

d
.

h
' Jantar eegustaçao e vm os. As reservas podem se f '

através do telefone: 371-0757.
r eltas

Clút..• 'C"#fI14 /}ú&&4
�sUlieA • �4N1�1INt

, 1>� ;4l"tlH�"€ lAJe),If'"
c;;..__

, c;;:..* $,J.' I

(41) 422..2105 ou 433-4020
r. "

. dr."I�.nner@U<ii.rom.b!"

R: Bll,lmenau, 178 • Sala 610· Centro· Ed. Med Clinicas· Joinville • se '.

.:. CULINÁRIA ESPECIAL Io CheffWandeé do Hotel Estância Ribeirão Grande '

..

d I l-. ,esta�
mtrustran o pa estra soere o preparo da til' ,

,

.
"

, apla,
aprese��ando �Ol� gra�?�s pratos: tilápla ao molho de
maracujá e sashimi de tilápia, O evento se realizará n d'

d
.

h
o Ia

09, � agosto, as, 19:30 or�s nas �ependências do sENAC,
proximo a Unerj. O curso e qratuíto com número limitad
de participantes ..Ce.ntr�1 de Reservas (47) 275-1995,E-ma�
reservas@estanclanbelraogrande.com.br I

.:. RANCHO DO CAVALO VÉIO
Hoje acontece a Festa de lançamento do DVD Rancho
do Cavalo Véio, a partir das 22 horas no CTG Laço
Jaraguaense. Shaw com Renan & Ray e Kauã & Kaue,
Touro mecânico e Bailão com: Banda Xodó Nacional
Ricardo Porto� Paulo Rico. Ingressos na Casa Campeira:

IPosto Marcolla eStúdio FM.
I

.:. PROJETO JARAGUAENSE
Nilton Roque Zen, presidente do Conselho Comunitário
Penitenciário, idealizador do Projeto Âncora, com apoio
da ACUS, participa de 10 a 12 de agosto, em Porto Alegre,
do 7.° Seminário Nacional de Administração Penal,a
convite do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele
vai relatar a experiência desenvolvida em Jaraguá do
Sul, que foi mostrada no início do ano em Brasília,duranté
evento do Ministério da Justiça. O programa esta I
fundamentado principalmente na ocupação dos

apenados, buscando a reeducação e a redução da pena'
de acordo com os dias trabalhados, além de uma renda

para despesas próprias e das famílias.

.:. ANIVERSÁRIO DA FAMEG
A Faculdade Metropolitana de Guaramirim - FAMEG,
está completando 04 anos de atividades com alunol

neste mês de agosto. Além disso, a faculdade comemora

o sucesso que obteve com o reconhecimento de leus

cursos pelo MECe de suas primeiras turmas formandas'lPor isso, uma festa será realizada para se comemorare

integrar alunos, professores, coordenadores,
funcionários e comunidade. Haverá música, surpresale
muitadiversão. Será no dia 13 de agosto (sábado),no
Pavilhão Pref. Manoel de Aguiar (Guaramirim) Ingresso�
nas cantinas da FAMEG ou nas Lojas Beber (em Jaragua
e em Guaramirim) . .A animação ficará por conta da Banda
Free Band de Joinville. O telefone para contato é 373·

2000 ou pelo e-mail: marketing@fameg.edu.br

.:. MÚSICAS DE CINEMA
Hoje, às 20 horas no palco do Pequeno Teatrado
Centro Cultural, a Banda da SCAR relembra músical'
imortalizadas nas telas do cinema,Trilhas, di:
produções como "O gladiador';"Missão impoSSlv;,
"Senhor dos anéis';"Jesus Cristo superstar';"ROcky,e

.

de outros filmes, serão apresentadas em concert�
programado pela Banda da SCAR - (ia, Musica

Euterpe. Simultaneamente um telão exibirá imagenl
, , oca

dos filmes. Além das canções que marcaram e,p
., ,. do públlco,ano cinema e permanecem na mernona

. , íca com
banda apresentará outros sucessos da mus 'AI x
a participação de convidados especiais. O cantor e�
Soares vai interpretarTim Maia, Renato Aguiar,Ska�n
e o guitarrista Márcio Dias a canção "Boheml

rhapsody; do Queen.
Maiores informações: 275-2477 e 3706488,
�------------------�---�

•
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