
VENÂNCIO DA SILVA PORTO 1 1919 - -1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 .+iONORATO TOMELlN 11937 - 1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMÓCKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMÓCKEL 12005

DE SEMANAl ,N°S.2031 RS 1,50
'/llIIRIlIi/{III1IfHIJ!f1/�-----------'�-------------------------------------,-�--�----�-------------------------

EXCLUSIVA

Entrevista com a deputada
federal Luciana Genro
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Craque 'dâ.,Mâlw&·� conta
Como consegue driblar a

rotina de jogos e

treinamentos e se dedicar'
para' o filho Enzo que já.
segue os passos do pai
,Imitando' os lances 'do
!iogador. CarlosMinel -paí
d

'

elsabelle é todo orgulho
aa filha que aprendeu a
I '

reescrever com ele. OS
OIS mostram que a

participação dos pais é
essencial lia criação dos
f1hlOS, _ PÁGINAS

e
CROMOART
COMUNICAÇÃO

www.studiofm.com.br

mínima: 1 0° máxima:28° mínima: 11 O Máxima:30�
HOJE: • Sábado de AMANHÃ: • Domingo de

sol e nebulosidade sol e nebulosidade

variável, -sem previsão variável, sem previsão
de chuva de chuva

TRADiÇÃO

Associação Recreativa e 'Cultural
do Rio da Luz comemora 90 anos

Iniciaram ontem as festi�idades em comemoração aos

90 anos da Associação Recreativa e Cultural. Ri9 da

Luz, que este ano envolve a Irnmigrantenkõnigsfest,
festa de-tiro ao alvo e busca de reis e rainhas. A

programação de hoje começa às 14h com desfile.A
sociedade é uma das mais antigas de Jaraguá do Sul, foi
fundada em 15 de agosto de 1915 e seus primeiros
estatu tos foram redigidos em língua alemã. _ PÁGINA6

ESPORTE

Malwee enfrenta o Joinville
e Juventus o União em Timbó

Malwee e Joinville se enfrentam hoje, às 16h, noGinásio
Ivan Rodrigues, em Joinville. Uma vitória deixa o time

,

jaraguaense bem perto da vaga para as semifinais.

Ontem, a equipe assistiu a um vídeo com lances dos

,.-r'"jog6S"-crõ"àd.vê'i-S'ári�Ó ]uventu-s enfrentá 0- União
amanhã às 15h.O técnico Itamar Schüller terá o retorno

.

do lateral-direito Pereira e do meia Paraná, que voltam
de suspensão. - PÁGINA 7

VENDAS

Comércio fica aberto 'o dia todo
em função do Dia dos Pais'

TRAGÉDIA

Criança de um ano é vítima de

atropelamento involuntário,
- PÁGINA6
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INDICADOR ECONÔMKO

LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I
Baepandl I1'eL: (47) a7i.OIU
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Irresponsabllldade
I

: \

I Não há outra palavra para

dassífícar a decisão do Senado

4e elevar o saláriomínimo para
R$ 384,29. Não se trata de

1iscutir o mérito da questão

�ecuniária - o valor realmente
E1 baixo, aliás, é incons-

4tucional -, mas a má-fé e o

dpoitunismo desenfreado queI,
dmotivaram os sena ores.

*azem parte do jogo político os Assim, o salário mínimo volta

qonflitos e as tentativas �a�a
�sgastarem o adversano
durante os debates no par

b,mento. Todavia, a res

ponsabilidade e o bom senso

estabelecem limites para que a valer R$ 260,00. Segundo
a nação e/ou a população não cálculos do Ministério do

sejam vítimas de ações e gestos
arbitrários e da falta de respeito
eode comprometimento dos

ãgentes públicos.
.s: Aproveitando a desar

tiCulação da base aliada com

&; crise política, o Senado
iumentou o salário mínimo

Iil�ra R$ 384,29, retroativo al
º

g.e maio. Anteriormente, a

Câmara dos Deputados já
havia aprovado o, reajuste de
R$ '260,00 para R$ 300,00.

.

Com a decisão do Senado, a

matéria volta para a Câmara

que pode ou não ratificar o

novo valor. Se os nobres

deputados insistirem na

irresponsabilidade, o presi
dente Lula vetará O aumento.

R$ 384,29. Não resta dúvidas
que a decisão teve como

objetivo desgastar o presidente
Lula. que, na campanha de

2002, prometeu dobrar o poder
, de compra do salário mínimo
em quatro anos. No entanto,
é preciso reconhecer que a

irresponsabilidade relegou o

princípio da Lei de

Responsabilidade Fiscal, que

� Se a intenção é medir forças e

nocautear de vez o governo, a reação
poderá vir na mesma proporção

, \
.

Planejamento, o impacto do
aumento apenas neste ano é de
R$ 15,966 bilhões.

N a ânsia de complicar o

governo e jogá-lo contra a

opinião pública, a oposição
criou um embaraço para
muitas prefeituras, inclusive de

aliados; que lião têm condições
de' arcar com um mínimo de

,

51, -,

FRASES2Ú /

exige dos administradores

públicos previsão de receita

suficiente pata cobrir o

aumento das despesas
propostas.

,

Está criado.o impasse. Se a

Câmara ratificar a decisão do

Senado, o presidente Lula veta
o aumento e o salário mínimo

volta a valer R$ 260,00. Se
insistir e posteriormente
derrubar o veto presidencial,

FIM DE SEMANA, 13/14 de agosto de 2005

inviabilizará a administração
de centenas de prefeituras e

o pagamento de benefícios da
Previdência Social. Por outro
lado, se confirmar a decisão
anterior da Casa - mínimo de
R$ 300,00 -, poderá criar uma
indisposição com os senadores
que aprovaram o absurdo. E
dai tudo é possível. Ainda
mais diante da atual crise

política.
A manobra oposicionista,

orquestrada pele senador'
Antônio Carlos Magalhães,
não apenas estabeleceu um

conflito no debate sobre a

responsabilidade fiscal, como
também abriu um precedente
perigoso na relação entre

governo e as duas Casas de
Lei. Se a intenção é medir

forças e nocautear de vez o

governo, a reação poderá vir

na mesma proporção. No

" duelo dos poderes, quem

pagará pelas irresponsa
bilidades mútuas será o povo.

� \

Bt "Não quero ficar de santinho ou hipócrita. Não tinha mais poder de decisão. Ou abria a conta

�� no exterior ou levava o cano:
,

2j" ,', ':

,0,+ DÇl publicitário Duda Mendonça, no depoimento à CPI dos Correios,que abriu a porta pará um processo deImpeachment" contra o

SlJpresidente Lula.

OI

I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

uo

oe

B

oí
�;[ 'Amin fala da crise,mas
�,)( ,

se cala sobre o partido
HIl

'Florianópolis - Em entrevista ontem

rfela manhã à Central de Cornunkação
tq'ue congrega 53 rádios e 22 jornais de

fq, quando ainda se anunciava o

pronunciamento do presidente Lula, o
rexcgovernador Esperidião Amin fez uma
, ,

'

'análise da crise política. Disse que não

esperava muito da fala do presidente
("ele deve anunciar uma reforma política,

limas acho difícll concretizar" disse Arnin)
e usou as expressões "corrupção" e

!"cooptação"para definir 'o que aconteceu
:em Brasília, mais especificamente no

[Conqresso Nacional, desde que o PT

[tornou o poder em 2003. Apresentou um

Inúmero importante ("foram 425 trocas

Ide,partido nestes dois anos e meio") que
mostram que metade dos parla

I mentares virou a casaca em 55 meses,

1 certamente não pormotivos ideológicos.

I Até aí tudo mais ou menos bem, só que
em momento nenhum o ex-governador

I'fez qualquer comentário ou alusão ao

I envolvimento do partido dele, o PP,
i enrolado até a medula no mensalão e

outras falcatruas. Faz de conta que não é
com ele. O eleitor percebe.

Telecentros
I

Como esta coluna havia antecipado, o ministro
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio

Exterior, Luiz Fernando Furlan, garantiu ao

governador Luiz Henrique e ao secretário
Valdir Colatto, durante audiência em Brasília a

instalação imediata de 32 telecentros nas 32

cidades-pólo de Se. Furlan assegurou que a

Caixa Econômica Federal já colocou à

disposição os equipamentos necessários à

implantação das unidades. Furlan adiantou
ainda que a ação do Ministério não se esgota aí,
garantindo que serão instalados em Santa
Catarina quantos telecentros forem necessários.
"Atenderemos prontamente a demanda,
bastará que nos enviem os projetos;afirmou.

Cordão umbilical
Santa Catarina deverá ser o primeiro Estado
brasileiro a ter em funcionamento uma

unidade da rede pública de banco de sangue
de cordão umbilical e placentário (Brasilcord). A
garantia de o Estado receber os recursos
federais para viabilizar sua unidade foi dada em

Brasília, pelo ministro da Saúde, Saraiva Felipe,
ao governador Luiz Henrique. A unidade vai

, funcionar no posto do Hemocentro de Santa
Catarina (Hemosc) localizado no Hospital Celso
Ramos, em Florianópolis. A diretora-geral da
Secretaria da Saúde, Carmem Zanotto, que
participou do encontro, destacou que a garantia
de que Santa Catarina terá a unidade em

funcionamento só se tornou possível porque o

governador já assegurou aporte de RS 1 milhão

para aguisição de equipamentos.

í) CORREIO DO POVO
Correio do' Povo: Rua Coronel Procópio
CEP 89251,2001 Caixa Postal19 1 Centro 1
Jaraguá do Sul, SC 1 Tel.47 371'19191.Fax 276,32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br 1

comercial@jornalcorreiodopovo,E:om.br

Fotolito: Crornoarte 1 Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 1 CEP 89256-500
Vila Baependi 1 Jaraguá do Sul, SC ITel.47 370-7919
cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

Diretor
Francisco Alves

Editor-Chefe
,

Fernando Band

Unidad�sdo Samu
O deputado Dionel Walter da Silva (PT) está
solicitando à Secretaria de Estado da Saúde

que as unidades do Serviço de Atendimento
Médico de Urgência (Samu), que o governo -;

. federal vai destinar para a região, sejam
centralizadas junto aos bombeiros voluntários.
O deputadoacredita que desta forma será

possível otimizar o serviço de atendimento de

emergências, concentrando as chamadas em
um único número de telefone, que pode
continuar sendo o 193 dos bombeires. '

Para urgências
Jaraguá vai receber duas unidades móveis do
Sarnu, sendo uma básica e urna avançada. O
município de Guaramirim vai ganhar uma
unidade básica. Acategoria básica � composta
por uma ambulância destinada ao transporte
inter-hospitalar de pacientes. A unidade móvel

avançada é equipada com Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), destinada ao atendimento e

transporte de pacientes de alto risco.

Ponte do Portal
A coordenação do Dnit em Santa Catarina
informou ao deputado Dionei que espera a

vinda de uma equipe técnica que Vai fazer o

projeto de restauração da Ponte do Portal, na
divisa Jaraguá do Sul e Guaramirim. Entre os

problemas a serem resolvidos está a emenda
ou junta de dilatação da ponte, os pilares qu\e
estão com a ferrugem exposta e as muretas de

proteção, Após os reparos, a ponte vai receber
uma nova capa asfáltica.

'

,
fbond@ibest,com,br

o Símbolo paterno
- Tu quoque fili mi!?
A célebre frase, relatada em

"Julio César", pelo gênio de

Shakespeare, celebra a surpresa,
o inusitado, o inesperado, o

incomum, e, por isso, chocante:
a cena em que o próprio filho
apunhala seu pai, pelas costas.

Na verdade, o punhal com que Brutusmata Césa�
posto nas.suas mãos por uma diabólica conspiração
política, é a arma que agride o amor, o carinho, a

gratidão, o respeito e a honra que os filhos devem
tributar, sempre, a seus pais. -

Com meu pai não aprendi Álgebra, nem
Gramática, nem Línguas, nem Geografia, nem
História. Isso aprendi, no primário, no ginásio e no
clássico, com professores inesquecíveis, corno Leonor
e. Antonieta de Barros, Anacleto Damiani, João
Batista Luft, Osvaldo Ferreira deMello, EglêMalheiros

/ ,

IveteWalbach Barreto, AureaCruz,Walter Fernando
Piazza, Monsenhor João Cristakis, RudQlfo Sullivan,
Celestino Sachett e tantos outros mestres notáveis.

'

Mas, commeu pai, o jornalista Moacyr Iguatemy
da Silveira, aprendi, desde menino, além do hábito
de ler e escrever, preciosas e inarredáveis lições de vida
e comportamento, queme têm sido tão caras, ao longo
de minha vida.

Morávamos em Blumenau, onde nasci, na rua

Bolívia, bairro da PontaAguda. Naquela época, papai
era redator do jornal "O LUME", do querido primo.
de minha mãe, Honorato Tomelin. ,

Embora tivesse apenas uns quatro anos, lembro
me perfeitamente bem da cena. Eu comia uma banana
e jogara a casca no chão. Percebi que meu pai estava

.

chegando em casa, quando ouvi sua voz dizer,
energicamente:

� Meu filho, junte essa casca de banana e ponha
no lixo. Alguém pode pisar nela, escorregar e se

machucar! Não cometa esse erro.

� Mas, Papai, esse é um erro tão .pequeno]
E ele me ensinou:
� Meu filho, é cometendo os pequen?s erros,

que a gente chega aos grandes!.
Nomeado, pelo .prefeito Pedro Maivorne,

secretário da prefeitura, meu pai-levou a família

para São José. Lá, durante uma partida de futebol
infantil, apanhei uma surra de um brutamontes
de uns doze anos. Eu tinha pouco mais de cinco,

mas enfrentei o grandalhão. I-Fiz de tudo para não chegar na mesa e encarar I

meu pai. Mas não 'teve jeito. Mamãe chamou e

tive que me apresentar com "galo" na testa e olho

inchado. ,

- O que foi menino?, perguntou-me. com fala

entre forte e piedosa.
- Ah, Papai, um grandalhão mexeu comigo, eu

avancei nele e apanhei bastante. '.'; " daNesse moment-o, ele deu-me a melhor lição
minha vida: .

. � Não tem importância. Mas, meu filho, lembra
te de uma coisa: tu podes brigar com.tudo- co� t�U
pai,' tua mãe, teus irmãos, com: o padre, com o JUIZ,

com a polícia. Só não briga, nunca, com a tua

consciência! ,

Neste Dia dos Pais, tão doloroso para o n�sso
povo e para o nosso País, deixo aqui essas liç�es,

.

que recebi do jornalistaMoacyr Iguatemy da Silverra:
.

'

L mbrarelEle está lá, no repouso dos guerreiros- e
/

sempre dele com uma saudade que aperta o no na

garganta e uma gratidão que não tem fim.

e aOS
O governador Luiz Henrique da Silveira escrev

sábados nesta coluna
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� rAO5A �CO �M.",,,;,,,Cm,,",
I' Tão pouqumho,

'

� ,Uma no cravo...
�

iado com pompas e Ora, não precisa ser nenhum

AnUn�tância, o projeto que reduz o especialista para perceber que as

('II�:i� do prefeito, vice e secretários reduções sugeridas - não buscam

laa) aguá do Sul, de autoria do realmente contribuir para com as
�e ar ,

'dente da Câmara,
Ronaldo Rauhno finanças do município, mas sim fazer

Pies' ,
' d ito

ã

,

no mlnlmO, um esrespe: o <;I média com a população. Até porque, a
(rl), e, "I

- -

, I' e'ncia da popu açao, senao um economia estimada com a redução dos
,nte ,g ,

, de faz-de-conta. 'salários - RS 12 mil por mês -

11090 duções propostas são insiq- representa .0,.08% do orçamento
AS le '

'f' ntes diante do valor total - o mensal médio de )araguá do Sul, de
m� ,

f ',to que recebe RS 16.174,.0.0 vai RS 13,8milhões - uma gota no oceano.

I pie
e •

. ,.
•

I har R$ 15 mil; o vice sal de RS E subestimar a capacidade de

g��7oopara RS 7,5 mil, e os secretários compreensão da população e de

II:�R$ 8.229,37 para RS 6.739,4.0. ' ação dos colegas vereadores.
"

POLíTICA.

� Outra na ferradura
Se o governo quiser mesmo "enxugar
a máquina pública'; como foi

prometido em verso e prosa, precisa
eliminar vários cargos em comissão -

a promessa é reduzir 5.0% =, rever os

salários dos comissionados (ter como
o parâmetro a iniciativa privada) e

fiscalizar para valer o uso indevido de
materiais e equipamentos públicos
em serviços particulares, além do

cumprimento do horário de trabalho
e das funções pertinentes aos cargos
público.
O resto é jogo de cena.

'

� Convite
'o vereador Dieter Janssen (PP) sugeriu
que a Câmara de Jaraguá do Sul
convide o ex-prefeito Irineu Pasold

(PSDB)para esclarecer o termo aditivo,
assinado no dia 23 de dezembro do
ano passado, que prorroga por mais
dez anos o contrato com a Canarinho.

Aproveitando a oportunidade, o

prestdente Ronaldo Raulino

(PL) solicitou que fosse incluído no

cqnvite o responsável pela empresa.

Bobagens. Se o documento não
passou pela Câmara, não tem validade
alguma e ponto final.

� Falto,",
A reação do deputado Roberto Jefferson
(PTB) diante do documento que

comprovaria um encontro com 0_ ex- , _.

chefe dos Correios, Maurício Marinho,
logo após ter sido flagrado recebendo

:1

RS 3 mim de propina, passou batido pela
imprensa. Pior, a CPI deu pouca ou

nenhuma importância ao fato.
,

Ué! Não era para a comissão investigar
esse possível encontro é desmontar a _;

estratégia de Jefferson de posar de ,

mocinho? Faltou competência
(coragem) para seguir a pistadada.

FUTURO

plano Plurianual do governo é

aprovadoem·primeiro turno
,

,
-

(AROl/NATOMASELLI

� Bancada do

rTapresentou
"

IJemendas
iO projeto

)AR'A'GUÁ DO SUL --: A

Câmara de Vereadores aprovou
em primeira discussão, na sessão

aequinta·feira, o projeto de lei
ao Executivo que trata do PPA

(Plano Plurianual) para o

�uadriênio 2006-2009. O PPA,
elaborado sempre no início de
um novo governo, é resultado

aeumpfanejamento que define _

rumacro objetivos e as diretrizes
�uenortearão a administração
nrupróximos quatro anos.

A elaboração do Plano foi
embasada nas propos tas

apresentadas pela comunidade
em dúas audiências públicas,
ambas realizadas emmarço, como'

'

prevê a Lei de Responsabilidade
fiscal. Nas audiências, a

�pulação apresentou sugestões
Oe grandes obras e ações

consideradas essenciais de serem

executadas pela administração
municipal. Depois, -o plano foi
sistematizado pelos funcionários
da Secretariá de Gestão, com base
em uma projeção do orçamento
para os quatro anos.

A proposta de' ouvir a

comunidade foi reforçada pelos
vereadores petistas' Jaime
Negherbon e JurandirMichels, O
resultado das, reuniões com

entidades e a população saiu em

15 emendas ao projeto, que serão

votadas na sessão de segunda.
"Todas -as emendas foram feitas
tentando melhorar o projeto,
sempre pensando na comunidade
e também em ajudar o prefeito.
Não temos discordância com, a

adminis-tração, queremos o

melho�, para? município",
declarou JurandirMichels.

Uma das emendas retira R$
100 mil da varrição de ruas para
criar, implantar e manter o Fundo
Municipal de Seg�rança
Alimentar, "rem recursos

disponíveis no governo federal que
não vem porque o município hão

,

tem fundo, apesar de ter o

lDiretório do'PL reforça intenção
oe lançar candidatos em 2006

)ARAGUÁ DO SUL - O pré
�nd'dI ato a deputado estadual,
iereador Ronaldo Raulino (PL);
�rmou que o presidente do PL,
rudasNora, deve se reunir com

:presidente'estadual do partido,epUtada Odete de Jesus 'na
prÓXima sem O bi

" ,

I
'

ana. o, jetrvo e

eafirmar a intenção do Diretório
municip l d I ,-

J
a e ançar candidatos a

epUtado d I 1: d Ieb . est� ua e re era nas

çDes do próximo ano.

�t �egundo Raulino, o diretório
I

a ua1mostrou "resistência" em
�agu' d
�J�

a o Sul lançar nomes para
le

PUta em 2006. Na opinião do
'

reador -
'-

Itr'
,e Vlave que o Diretório

,IUnlcipal do PL tenha candidatos
para '

�u "representar os cinco

�I�CIPIOS da região. "Jaraguá do
lan

em quase 85 mil eleitores e a

�e
tagem do PL é que a legenda é '

cle
nor, tem mais facilidade para se

gerdoque id
' "

Ra' '

os parn os malares .

uhno também admitiu ter

,�

recebido convite para ingressar no
PMDB, assim como o prefeito
Moacir Bertoldi (PL), 'a vice

prefeita Rosemeire Vasel (PTB), o
vereador Afonso Piazera Neto

(sem partido) e o secretário de

Esportes, Jean Leutprecht (PTB).
"Convites existem todo dia, mas
neste momento gostaria de

permanecer no PL. Hoje meu

pensamento é este, diante do

quadro", declarou o pré-candidato.

Conselho de Segurança Alimen
tar", justificou o vereador.Michels
também informou que a emenda
é uma garantia de que nos próxi
mos quatro anos o fundo será criado,
apesar da rubrica ser insuficiente

para executar a ação. "Mas existe a

possibilidade de apresentar'
emendas ao projeto", disse.

Outra emenda transfere R$,'
100 mil da varrição de ruas para

, I

construção de bases operacionais
que, segundo overeador, são mini
quartéis da Polícia. "A população
cobra da gehte que deveria ter

mais postos policiais, princi-

palmente nas entradas da cidade.
Também para Úizer cerco a

fugitivos", disse.
A implantação e manutenção

da FundaçãoMunicipal do Meio
Ambiente foi outra emenda

apresentada pela bancada petista.
Segundo Michels, o assunto foi
discutido em reuniões dos
vereadores com a Executiva do
PT e.presidentes de associações
de moradores. "Foi um dos itens
levantados nos seis e�contros
realizados e também uma das

propostas de governo do PT",
disse.

- Construção da nova 'sede do Procon;
- Criação, implantação e manutenção do Fundo Múnicipal da
Cultura;

,

- Inclusão de outras regiões para serem beneficiadas com.a

construção de Unidades Básicas de Saúde;
- Inclusão de outras regiões para serem beneficiadas com a

construção de Centros de Educação Infantil;
- Criação, implantação e manutenção do Conselho Municipal da
Cidade e realização da Conferência Municipal da Cidade;
- Implantação e manutenção da Guarda Municipal;
- Implantação e manutenção do Cerest (Centro de Referência de
Saúde do Trabalhador);

Vereador pede esclarecimento
sobre contrato a ex-prefeito

}ARAGUÁ DO SUL - o vereador
Díeter Janssen (PP) pediu oficial
mente a participação do ex-prefeito
Irineu Pas�ld (PSDB) em uma

sessão da Câmara para esclarecer as

, declarações veiculadas na imprensa
sobre a prorrogação do con

trato formalizado entre a empresa

Viação Canarinho e a Prefeitura em

dezembro de 2004.
Na semana passada, também foi

aprovado o pedido de informação do
vereador Eugênio Garcia, (PSqB)
solicitando ao Executivo uma cópia
autenticada do contrato dé intenções'
formalizado entre a empresa Viação
Canarinho e a Prefeitura.

No mês passado, o ex-prefeito
garantiuquenão assinouaprorrogação
docontratode concessãodó transporte
coletivo, mas sim um "protocolo de

intenções", no qual a empresa teria
que comprar dois terrenos e construir
duas estações transbordos para ter

. direito a ,l!ma renovação do contrato
•

• Nora deve se reunir com

a dire;'ao estadual do

partido 'para reafirmar a

inten.'ao de Jaragu[a ter

cilfldidato
• Raulino confirmou que
recebeu convite para

ingressar Ino -PMDB, mas
,diz que fica no PL.

"

em 2006. Pasold também disse que a

renovação dependeria da admi
nistração' atual e de aprovação da
Câmara de Vereadores.
.

Já o procurador-jurídico da

Prefeitura, Jurandyr Bertoldi,
contestou asdeclarações doex-prefeito
� disse que estava em posse dele um
TermoAditivo, assinado no dia 23 de ,

dezembro de 2004, sete dias antes de
Pasold deixar a administração,
prorrogando a concessão do serviço à
Canarinho pormaisdez anos. Apesar
disso, o procuradordisse que a atual

administração está renegociando com
aempresa concessionária,

Segundo Janssen, na sessão

anterior "houve discussão entre o

pedido de informação do vereador
'

Eugênio e a posição dó vereador

Ruy" sobre a prorrogação ou não do
contrato. "Nada é melhor do que
falar com os envolvidos, então faço
este pedido para que a situação

I fique mais clara", disse .

mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br ,

Lula disse ernpronunciamento,
que se sente traído ,e indi�a?o-�

BRASílIA - Dizendo-se traído
e indignado, o presidente Luiz,
Inácio Lula da Silva fez um

improviso no fim de seu

pronunciamento à nação para

pedir desculpas ao povo brasileiro
em nome dele e do PT e fazer um

apelo para que a sociedade não

perca a esperança, apesar da
. - .

I
I' •

situaçao que o pais vive.

Lula disse no discurso, de cerca de
. dez minutos, que, se dependesse
dele, todos os responsáveis já teriam
sido punidos e lembrou que afastou
desde o

-

primeiro momento os

integrantes de seu governo
envolvidos nas denúncias de um

esquema .de financiamento de

campanha.
Olhando para a câmera

fixame�te e não escondendo o

nervosismo, o presidente fez um

"pedido de desculpas meio

envergonhado; recorrendo à

primeira pessoa do plural para se

dirigir ao povo brasileiro. "Quero
dizer ao povo brasileiro que não

tenho vergonha de dizer que temos
que pedir desculpas. O PT tem

que pedir desculpas. O governo,

onde errou, tem que pedir
desculpas porque Ó povo, que tem

esperança no país, não pode em
momento algum ficar satisfeito
com a situação que vivemos.

Quero dizer a vocês para não

perderem a esperança. Sei que
vocês .estâo indignados e eu

certamente estou tão ou mais,

indignado que qualquer brasileiro., ,

Tenho certeza que posso contar
com o povo brasileiro", disse Lula,
no fim de seu discurso, deixando a

parte escrita e falando d�'
improviso, que parecia ter ensaiad3

. 'r

previamente.
)

O presidente disse que est#
consciente da gravidade da crise'
política e que fundou o PT, na
década de 80, como forma de
"moralizar as campanhas eleitorais i
e 'tomar cada mais limpa a disputai' -

.

eleitoral". Nesse momento, Lula,
disse que continua fiel a esses:'
ideais. "Eu me sinto traído por,
práticas inaceitáveis das quais:
nunca tive conhecimento. Sinto-:
me indignado pelas revelações que!
aparecem todo dia e que chocam!
a população. Não,mudei e tenho
certeza de que a mesma

indignação que sinto é partilhada
pela população".

Em seguida, o presidente falou
da punição de petistas envolvidos
'nas denúncias. "Se estivesse a

meu alcance já teria identificado
os responsáveis. Determinei desde
o início que ninguém fosse

poupado".
O presidente defendeu uma

reforma política para que novos'

escândalos de corrupção não

aconteçam: "O Brasil preciosa
corrigir seu sistema político
eleitoral"; disse.

Pode ser novo, pode ser velho; ,

Pode ser branco, negro,ou amarelo;
Pode ser rico ou pobre;

Pode ser solteiro, casado, viúvo ou divorciado;
Pode ser feliz ou infeliz;

Pode estar aqui ou já ter ido embora;
Pode ter tido filhos ou adotado-os;
Pode ter casa ou morar na rua;

Pode usar terno ou tanga; "

Pode ser Deus ou humano; ,

Pode estar trabalhando-ou desempreqado:
.Pode ser tanta coisa ou simplesmente PAI.

Mas todos, sem faltar um

sequer fazem parte da Cr!ação.
Que não só hole,

mas em todos os dias desta vida

possas ser lembrado como aquele que:
,

muitas vezes não dormiu,
muitas vezes ficou p�nsa'ndo
na comida para levar Rafa"'casa,
muitas vezes engoliu sapos,

muitas vezes chorou escondido,
muitas vezes gargalhou,

muitas vezes perdeu a hora,
mas nunca deixou de pensar

na coisa mais importante-da sua vida:

SEUS FILHOS!!!!

Feliz Dia dos Pais !!!

P .,ai.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO ECONÔMICO
Mercado aflito
o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não

.

trouxenenhum esdarecimento sobre as denúncias decorrupção
·.e gerou forte volatilidade nos mercados.

�Durante a fala de Lula, a pressão nosmercados reduziu um pouco,
f�com os profissionais atentos ao teor do pronunciamento do

�presidente. Mas, logo após o encerramento do discurso, o dólar
i�passou a subir mais de 2% e a Bovespa caiu quase 2,3%.
�Entretanto, os mercados ainda passam por ajustes. Já no início da tarde,
"0 dólar reduzia a valorização para 1,40%, vendido a R$ 2;379. Pela

jmanhã,.adivisa atingi� o� R$ 2,406, por cont� .da apreensã� c.0n:' a �ala
,.do presidente da Republlca.No mesmo horário..a Bovespa diminuía a

�;queda para 1,7%.No período damanhã, antesdo discurso do presidente,
�::o índice da Bolsa paulista registrou perdas de 3,370j0.Para RicardoMartins,
�da corretoraConcórdia, o pronunciamento de Lula não trouxe surpresas
�e só serviu para provocar volatilidade nos negócios.

f Inclusão digital Motivos
I Banco do Brasil lançou hoje o Analistas justificam a tensão

II BB Crediário PC Conectado, com uma série de fatores

!
uma linha de empréstimos como o aumento da demanda

I para a compra de microcom- global e do crescimento

putadores no valor de até R$ econômico mundial. Álém
J 1.200 em condições facilitadas. disso, pesa o estragulamento da
�: Com.juros de 2% ao mês e capacidade de processamento
r prazo de pagamento de até de óleo das refinarias e a

I: dois anos, o crédito pode ser ,tensão entre os Estados Unidos
r= contratado diretamente nas e Irã. O temor, neste caso, é de

t lojas que sejam afllladas à rede uma intervenção dos EUA no

Visanet e comerCializem o país,o segundo maior produtor
"Computador para Todos': de petróleo do mundo.

8:

'h' Assustador
5' o petróleo tipoLiqht
.,>americano voltou a bater

c recorde na sexta-feira. Os

oi contratos 'com vencimento

1': em setembro atin.girarn US$

p.66,69, recuando 1090 em

seguida para US$ 66,60, com
i�(
.alta de US$ 0,80. As cotações
E'já subiram S2% no ano e

:2 poderá ficar ainda mais alta

�, segundo analistas,

Fiesc
A nova diretoria da Federação
das Indústrias do Estado de
Santa Catarina (Fiesc), eleita em

,
30 de junho, tornou posse às
19h de ontem na sede da

entidade, em Florianópolis. o;
industrial de Blumenau,
Alcantaro Corrêa, assumiu a

presidência da Fiesc para uma

gestão de três anos.

redacao@jornalcorreiodopovó,com.br

fUnillled Ifi
I

!
i
I
L
:0 Presidente da Cooperativa de Trabalho Médicó de Jaraguá do Sul, no uso das atribuições que
:Ihe confere o artigo 42 § III do Estatuto Social, convoca todos os Cooperados da Cooperativa para
�participar da Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no CPL - Centrp dos Profissionais

IUl;ler�is, à Rua Donald Gehring, nO 175 � Jar�guá do Sul -Estado de Santa.C�tarina, à� 17:30 horas

ido dia '23 de Agosto de 2005, em primeira convocaçao, com no rrururno dOIS terços dos

�eooperados, em condições de votar; às 18:30 horas, em segunda convocação, com no mínimo

[;metade e rnaísurn dos Cooperados; ou ainda, às 19:30 horas, em terceira e última convocação,

��m a presença de no mínimo 10 Cooperados, ?nde ser� discuiida a Seguinte.
,

, ,

r,>!
(..:
t:'õ,f
p.
1'1', Alterações Estatuto; .

,2. Dados Financeiros 2005;
I�. CBHPM;

.

COOPERATIVA DE TRÁBALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001-38

,ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO"

.
.

. ORDEM DO DIA

r� ,"

;:0BS:O número de Cooperados, para efeito de cálculo de"quorum"de instalação,é nesta data,
tde 141 (Cento e Quarenta e Um).
r
��araguá do Sul, 13 de Agosto de 200,5,
�",
�t

' ,

Dr.AdemarNardelli
1'1<'
t Presidente da Cooperativa de Trabalho

Médico de )araguá do Sul

êESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
;Atomarca de J'�raguá do Sul/1° Vara Óvel
::ãua: Guilherme Cristiano wackerhaqen.Bz, Vila Nova-CEP 89259-300,Jaraguá.do sul-se
�luíz(a)de Direito: Márcio Renê Rocha

. .

�Escrivã(o} Judicial: Cláudia Jenichen Janssen

�EDITAL DE LEILÃO/PRAÇA·COM PRAZO DE DIAS

i.iEspécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa éontra devedor Solvente 036.97.000.0.31-t
I Exequente: Malharia LC Ltda

'

, Executado: Indústria e Cornêrcio de Roupas Mac Mar Ltda.

: Hasta Pública: Local: Edifício doFórum - Data(s): 1 ° Praça Dia 02/Setembro/200S e 2° Praça: Dia 16/
Setembro/200S - Hcrárlols) IS:30h s, Descrição dos Bens: 01) terreno em formato retangular,

I situado do lado ímpar da Rua: G"ermano Mahnke, em Corupá-SC, nesta Comarca, contendo uma
j área de '70,SOm2, 'sem benfeitorias. O terreno situa-se no lado direito da Indústria e Comércio de

RoupasMac-Mor,499,matrícula n° 19.329, avaliado em R$ 2.000,00 (Dois mil reais); 02) Um
terreno em formato retangular, situado nos fundos do lado par da Rua Germano Mahnke, em
Corupá-SC, contendo uma área de 240,00m2, sem benfeitorias. O terreno situa-se nos fundos da

,

casa 535,matrfcula nO 19.333, avaliado em RS 8.000�00 (Oito mil reais).Totalizando ii avaliação o

valor de RS 10.000,00, em 19/outubro/2002. ÓNUS; Eventuais dívidas relacionadas com os imóveis
I
a serem praceados, passàdas e'futuras (IPlU), por exemplo) serão de responsabilidade do'

: arrematante. Recursos ou Pen'dên'cias: Não há. Por intermédio do presente, as partes seus cônjuges, se
I casadas forem, e os eventuais interessados, ficam cientes de q'ue, neste Juízo de Direito, tramitam os

. autos do processo epigrafàd"o, bem como da realização da venda judicail do(s) bem(ns) descrito(s), no

. lo,cal, data(s)'e horário(s) fixados.

Observação:. O(s) valor Jes) atribuído(s) ao(s) bem (ns) será (ão) corri9ido(s) mone�ariamente até a data
da hasta. pública, como também'o débito exigido. Não comparecendo lançador à primeira ocasião, ou
se os bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir.-se-á a sua alienação na segunda data,
pelo maior preço, desde que não se oferece quantia vil. Quanto os bens penhorados n�o excederem o

valor correspondente·a 20 (vinte) vezes o maior salário mf�imo, e, dispensada a publicação do edital

pela imprensa, não poderá neste c�so, o preço da arremataç�o ser inferior ao da avaliação (art. 689.
inciso VI, e 3° do CPC). Caso não encontrado(s) ois) executado(s), fica(m) 0(5) mesmo(s) ciente(s), por meio
do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento do

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado 'no local de costume e

publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul.(SC), OS de agosto de 2005.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito

",

ENTREVISTA

Luciana Gen,ro fala sobre o P11
e cenário polítlco para 2006

PATRICIA MORAES

Nascida em Santa Maria,
Rio Grande do Sul, Luciana
Genro iniciou a carreira

política cedo. Filiada ao PT

-desde os 14, anos, foi

expulsa do partido em

dezembro de 2003, junto'
com a senadora Heloísa
Helena e os deputados
Babá e João .Fontes.
Luciana Genro, filha do.

presidente do PT e ex

ministro da Educação,
Tarso' Genro, foi .eleita
deputadafederal pelo Rio

Grande do Sul com-quase 100 mil votos. Antes do atual

mandato, foi deputada estadualpor duas legislaturas
(1995-98 e 1999-2002).

,

Em junho de 2004, Luciana fundou o PSOL, Partido
Socialismo e Liberdade, juntamente com os par
lamentares expulsos e centenas de militantes,
dirigentes sindicais, estudantis, do movimento

camponês e popular.Dentro do PSOL, Luciana pertence
ao agrupamento Movimento Esquerda Socialista (MES).
Este ano, ela que é também professora" lidera
movimentos ém favor da univ.ersidade pública e

gratuita no país. Em seu primeiro ano de mandato na

Câmara Federal, l.uclana integrou como titular a

Com issão de Relações Exteriores e de Defesa Naciona 1.'
Também foi suplente nas comissões de Direitos

Humanos, de Constituição e Justiça e de Redação, além
de inteqrar a Comissão Especial destinada a estudar

<' matérias relativas à reforma da Previdência da qual foi
excluída, em razão de recusar-se a apoiar a proposta
do governo.

Correio do Povo - Corno ex-integrante do Partido dos

Trabalhadores, qual a sua visão sobre essas denúncias que afetam
a imagem do partido. Corno e onde o PT mudou?
Luciana Genro - Acho que o que aconteceu com o PT foi um
processo de deterioração política. A opçãode governar com, o PP de,
Paulo Maluf, misturando o interesse público do privado. A corrupção
faz parte desta ideologia. Foi a desmoralização ética e moral. Está
sendo' triste ver tudo isso acontecer, mas ficou claro com as coligações
que o partido fez que este seria o único caminho possível. Não foi o
PT quem' inventou este esquema de arrecadação irregular de

campanha, mas a novidade é que o,PT também fez.
Correio - Foi o poder e a sede da reeleição que levaram o PT

para este ca�inho?,
.

. Luciana - Acredito que sim, é a lógica do vale-tudo para ganhar as
eleições e o Lula, que tinha uma história bonita, está pondo tudo a\
perder. A aproximação com o PP é o PL, que são representantes das
classes dominantes com viés fisiológico e só aceitaram governar com o

PT se fosse assim, foi um dos erros. O preço que o PT pagou pelo
poder foi a própria alma e os eleitores vão cobrar isso. Fomos parceiros
na luta quando ainda estávamos no partido e travamos uma batalha

política contra os rumo; que o PT vinha seguindo, a partir das decisões
tomadas pelo campo majoritário, decisões essas que conduziram a

esta situação que vemos hoje, que conduziram a esse mar de lama.
Essas opções políticas foram orientadas pela lógica do vale-tudo
eleitoral.

'

� IJO preço que o PT pagou pelo poder foi a
própria alma e os eleitores vãó cobrar isso"

Correio - Outubro é o prazo limite para troca de partidos.Existe
a possibilidade da ala esquerda do PT deixar o par�ido? Corno
estão as conversas neste sentido?

. Luciana - Estamos conversando com vários políticos das alas da
.

esquerda no PT. Vamos receber estas pessoas de braços abertos, mas
muitos deles estão esperando a eleição interna do partido para depois
decidir qual rumo tomar; Com certeza, não tem mais espaço para a

esquerda no PT.
Correio - Seu 'pai hoje �. o presidente nacional do PT, vQcê

Luciana Genro comemora a criação do PSOL com Q deputado 8ab

acredita que ele vai conseguir cumprir a missão de m�lhorarll;l I�bl
imagem e a credibilidade do partido?

.

Luciana - Não, e eu sinceramente acredito que ele tambéinsabequi� �
/
esta missão é impossível. As iniciativas que ele está tomando estão
sendo todas rejeitadas. Os sete deputados do PT que estão na listad� � �

rnensalão nem sequer foram para o Conselho de Ética. Um tratamentN �er
totalmente diferenciado que eu, a senadora Heloísa Helena e o Bab� Mil
recebemos por lutar pelas bandeiras históricas do partido. O Delúbioe,
o Silvinho são só a ponta do iceberg que culmina na cúpula do partid�,1 i�1
O Tarso não vai conseguir mudar isso. O problema do PT não é só

. I

ético e moral. Se fosse, talvez Tarso até pudesse resolver, O problema "J
são as políticas desenvolvidas pelo comando nacional do PT,-qlÍ�J �ti
levaram a essa situação. São o abandono das bandeiras históricas, a� !jlti
alianças espúrias com os partidos representantes das oligarquias maill �o
podres do país. E Tarso sempre respaldou essas políticas. Ele defende� II�
'política de alianças e à lógica política. ,0 De

� IJO Delúbioe O Silvinho são só a ponta do

iceberg que culmina na cúpula do partido.
O Tarso não vai conseguir mudar isso" 10 �nle

,I) doa
Correio - A senhora disse em várias entrevistas que um nov,�1 &rul
partid� de esquerda·é mais do que necessário e urgente. Po}t �n
quê? Quais são as principais diferenças entre o PSOL e O-PH)D Jevi
Luciana - O PSOL ,é um partido que acredita na ética política. Noss� Ilsi
partido vai resgatar a história do Partido dos Trabalhadores. As liçõej, ien[

que o PT deixa são muitas, nem todas positivas, mas a intenção ls Ilml
justamente apreender com os erros. Queremosresgatar a bandeiradgl loias
socialismo que o PT abandonou. Lutamos pela ética e pela moralh IIi!
acreditamos na construção de um país justo com menos desigualdad,� �d
e maisoportunidade,' (
Correio - O ·PSOL já começou o dehate para definir, a§) �âl
candidaturas do a!l0 que vem! Existe possibilidade do parudw fWal,
apoiar o PT na 'eleição para presidente? � �ue,
Luciana - D� ma�eira nenhuma v�mos fazer coligação com o P1b ��o
Heloisa Helenavai ser nossa candida tá para a presidência, ela tem UaD:

coragem � coerência política. Inclusive, já encomendamos u� IM

pesquisa que mostra que o nome dela tem força e credibilidade. �o I� �!
as alianças, elas devem ser feitas com as bases, os partidos pohtlcq,� �u
hoje �ão cascas vazias que têm pouca representatividade. DI luii

)1, &01
'� JlO fim do financiamento privado é um

pré-requisito para que se tenha um

mínimo de- igualdade na disputa e que se

coíba ácorrupção na sua porta de e�trada" (,1 Quil
�

Correio _ Você enfrentaria seu pai numa can�idatura ao govertl; &tà,
do Rio Grande do Sul em 2006? ., _' ser�

f o

Luciana - Na verdade eu não gostariamuitoe desta vez ���
val

r � Inp,
caso. Vou: ser candidata a deputada federal. � PSOL var sa:;:id�; �PI
nomes mais fortes para a Câmara porque a partir de 2008 o p

Je
�eil

d d·· aO tempO 4, tCOI
que fizerem menos de 5% de votos per em lrelto

flit�,

l' r t r dos con J 1ue
tele.visão. Procuro separar muito a minha re ação laml la '

", ��políticos, que vêm de longa data. "[orma '

.
. f rarel ,. I�aCorreio - Este é um bom momento p-ara uma aze

1

'l't' 7 �
pOI lca.

. evistaSi
'

Luciana - Acho que várias coisas preCIsam ser rO fimdg �
principalmente o financiamento público de campanha. hauII1
f,

.. .

d / / . .

que se ten , (
manClamento pnva o e um pre-reqUlslto para _ na sua �.
mínimo de igl,laldade na disputa e que se coíba a corrupçao pçá�,

'h
' corru ) ��

porta de entrada. O financiamento de campan a e a
í !an

mãe, .

"1
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FELIZ DIA ÓOS PAIS

pais atentos criam filhos alegres e confiantes
"

I
"

--�������-=�------------

�I llibelle aprendeu a ler e escrever com o papai, Carlos Minei de quem ela demonstra ter muito orqulho

!l J�lIMAR PIVATTO
le·

I� � Não basta ser pai é
'fj i1rdade, Falcão e

I� Minei mostram que

Ji i,mportante é educar
:ó ú. •

Ia ,jARAGUÁooSuL-Doisexemplos
I�I �nntos, mas com obrigações e

IS' !I1timentosmWto.pq.recidos. De J1m ,

iii �o o funcionário público Carlos

� Ilinel,paidelsabelle, de sete anos.

a Dt outro o jogador. de futsal

AlessandroRosaVieira, ouFalcão, pai
de Enzo, de três. Os dois podemviver

realidades diferentes, mas têm o

mesmo brilho no olhar ao falar dos
filhos.Cumplicidade, respeito; paciên
cia e amizade foram alguns dos senti
mentos que ambos citaram quando
falam da relação com os filhos.

Minel foi um paipresente desde
o nascimento de Isabelle. Sempre fez
.questão. de. acordar à. noite .para ,

atender aos choros dela,'de educar
e de darbanho. "O importante numa
relação é sempre a amizade e a

paciência. Hoje ela já tem noção do
que é certo ou errado, mas ainda ,

está na fase de perguntar. E eu
I

sempre faço questão de não dar

respostas evasivas, mas sim falar

sempre a verdade". Minel também
foi o responsável pelos primeiros
passos dafilhana alfabetização. Com
quatro. anos; Isabelle já Sabia ler e
escrever.

"Comecei aos poucos, ensinando
as cores, os números e sempre com

muita paciência. Hoje ela gosta
muito de ler", disse MineI. A

) �omércio está desmotivado com às vendas
jARAGUÁ DO SUL - Até

'10 �ntemocomércio do centro da
,i) (Íaaae ainda não havi� dado
,% &oottas de reagir à fase de baixas
1, �naas que vem passando
Ib Jtviao à falta de frio. Mesmo
� l'lim, comerciantes e
� j

',' ienuedores esperam recuperar o
)1 limpo perdido hOJ' e quando as
PI I"

'

( °i,a�abrem em car�ter especial
" Iltas 17horas mesmo horário
�

,
,

'

!. �atlcado sábado passado.
O presidente da CDL,

� �âmaradeDirigéntes Lojistas).
,1 tWalaemar Séhoreder, afirma
� �e, apesar da crise, o clima é
ii Utotim' , ,

�'
ismo, mas admite que o

J uaoalhador está desmotivado e
�) tMividad "p' � d'
� �

o. restaçoes e

� l prazo e financiamentos
, I UZtram o poder de compra deaI luitasP" 1 f,?, � n

essoas', exemp i ica
(roeder. Ele ressalta ainda

�ue não é possível fazer uma

illlimativa de crescimento em .

lia'
"

lao ao Dia dos Pais do ano
ral�ado, que também não foi
�U'tobom,

.

�.Mesmo assim alguns lojistas
laosat' t '

t IS eitos com as vendas.
o caso da .,. d� � propnetana a

��ortWay uma loja de artigos
�ortad d

.

le' G
os o centro, Marisa

lt;� umz. Segundo ela, as

n
as estão boas e melhores

,Ue o

[I�
ano passado. "Temos

I�a��os a partir de R$15,OO que

(11t
m a todos os pais, como

.
as d d

'

.

I �o
e oces. e vinhos

,Ortad
�,( OS, raquetes de tênis e
"umes"
Osd

' exemplifica Marisa ..

� onOS de perfumarias se .

I1\satisb '

u� eitos, mas esperavam11\0v' .

�d lTnento bem melhor,
ro Moretti, do Boticário"

�\

Os comerciantes de Jaraguá esperam aumentar as vendas hoje
prevê um aumento real nas
vendas de até 5% em relação ao

mesmo período do ano passado.
A funcionária da L'acqua di

Fiori, Pérsia Urbin, diz que o

movimento está razoável, mas

poderia ser melhor. Ela atribui
o marasmo nas 'vendas à pouca

atuação da CDL "A CDL
deveriaJazer alguma coisa. Um
movimento para "chamar as

pessoas", opina.

o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio não concorda
com o fato das lojas abrirem por dois sábados consecutivos
e vai tentar impedir que o mesmo açonteça no próximo
final de semana, quando acontece a Feira de Ponta de

Estoque, no Parque Municipal de Eventos. Segundo o

sindicato,.o trabalhador tem que cumprir 44 horas semanais
e o que ultrapassar deve ser pago corno hora extra. A lei
de abertura do comércio permite que as lojas abram três

domingos em dezembro e 10 sábados durante o ano.

O presidente da CDL diz que tudo depende do acerto entre

o patrão e os empregados e que é melhor trabalhar para
preservar o emprego. "Os comerciários tem mais é que
agradecer o fato de estarem empregados e trabalhar não
mata ninguém'; resume.

O craque Falcão, pai de Enzo e marido de Tatiane mostra .que não é craque só na quadra ,

pequena Isabelle abre um sorriso

quando fala da relação com o pai:
"Ele é mel! amigo. Eu gosto dele".
Ele e amulher Rosângela planejam
ter mais um filho, quem sabe no

próximo ano. "Ela (Isabelle) já disse
que quer ter um irmãozinho pra
cuidar", disse MineI.

Convivendo com adistânciapor
causa do calendário de jogos, Falcão
procura estar sempre presente
quando está em casa, para cuidar
do pequeno Enzo. Sua mulher,.
Tatiana, está esperando o segundo

I ,;

filho, que já tem nome. Luigi. "Se
estou em casa, faço questão de dar
banho, de levar na escola, de estar
presente. Quando fico longemuito
tempo, ficocommuitas saudades",
disse o jogador.

Enio mostra que já quer dar os
mesmos passos que o pai. Com uma

bola, ele tenta imitar as jogadas que
Falcão faz em quadra e faz questão
demostrar, dizendo; "olha, que nem
o pai". Quando está jogando, o

craque é observado atentamente

pelo filho, que fica quieto até o pai

fazer umgol. Enzo encarabem á idéia
de ter mais um irmão. '''Ele ficaiacariciando a barriga e dizendo que
.vai cuidar domaninho", disse Falcão.

Falcão e Carlos Minel são

exemplos de pais que fazem questão
de estar presente e de compartilhar
as alegrias dos filhos. A

responsabilidade de colocar umalcriança nomundo aumenta a: cada
dia, mas, _ne).ll por isso) �t�s ,se ti

.
incomodam. Sabem o quantq é

difícil, mas o prazer é maior d� ql\�
um possível sofrimen�o.

I .�')

Descentralização leva
telemedicina para a Regional
de São lourenço d'Qeste.

J

ii

'I
J

Os investimentos do Governo continuam levando melhoriaspara a área de saúde
no Estado. Na Regional de São Lourenço d'Oeste, o Hospital São Bernardo, de
Quilombo, já conta com o serviço de telemedicina. A tecnologia permite que
exames sejam avaliadospor especialistaspela Internet. Entre as vantagens estão a
economia de tempo e dinheiro, além de mais qualidade no atendimento dopaciente
do interior, que não precisa mais cruzar o Estado em ambulâncias atrás de laudos
médicos. Émais uma ação do Governo deSanta Catarina. Mais um resultado da

Descentralização .

Secretaria de
Estado daSaúde
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Criança morre atropelada
}ARAGUÁ DO SUL - ÁB vésperas

doDiados Paisuma tragédiaabalou a
comunidade doBairroAnaPaula 2: a

menínal-lô, de umanoequatromeses,
foi atropelada pelo próprio pai, o
pedreiroCláudioServignane emorreu
antesmesmode chegaraohospital.o
acidente aconteceu ontem pela
manhã, porvoltadas 10horas, na casa
da família.Ameninafoisocorridapelos
vizinhos, mas não sobreviveu aos

ferimentos. Ela foiatropeladapelopai,
que deu ré no carro semperceber que

.

agarorínhabrincava atrás do veículo,
umaF-1000.0velóriofoiontem, no
shlão comunitário d� IgrejaSantana,
rio Bairro Ana Paula. O enterro será

hoje, provavelmente à tarde, no
Cemitério daVila Lenzi, '

O clima erade imensa tristeza

entre os vizinhos e amigos da família.
Todos lamentavam o fato e se

sohdarizamcomo paida criança, que
não teve culpa. De acordo com o

amigo e colega de trabalho do pai da
criança, José Leite Severo, 36 anos,

Cláudiohaviaacabadode lavaracarro.
"Ele disse que a mãe havia acabado
de levar ameninaparadentrode casa
e nenhum dos dois percebeu que ela
voltouparao pátio, em frente à casa e

foibrincar atrás do carro. Ele passou
comosdois rodados porcimadela. Foi
uma tragédia.Umacoisahorrívelque
ninguém jamais vai esquecer",
lamentaSevero.

O casal tem outra filha, de sete

anos de idade.

? enterro vai ser hoje no Cemitério da Vila Lenzi em Jaraguá do Sul

Mutirão recolhe 2, toneladas
I

de lixo do Rio Jaraguá
,

}ARAcmÁDO SUL-Aparelho de
TV; carcaça demoto e outros objetos
"inusitados" foram encontrados no

leito do Rio Jaraguá ontem durante
a limpeza feita pelo Comdec

(Conselho Municipal de Defesa

Civil) e clubes de canoagem de

Jaraguá do Sul, Schroeder e Guara
mirim. De acordo com o coordena
dor do grupo de alagamentos' do
Comdec, Agostinho Zimermannm

. foram retirados cerca de 2mil quilos

de entulhos. Todo esse lixo vai ficar
até segunda-feira, proximidades da
,ponteMariaCristinaVailatti.

Apróxima hmpeza énomêsque'
vem, no Rio Itapocu. Mês passado a
mesma equipe fez limpeza no Ricf'

Itapocuzinho, quando foram
recolhidos duas toneladas num

percurso de 26 quilômetros. "O que
mais espantaé encontrarembalagens '

de agrotóxicos que nem sequer são

permitidos", alertaZimermann.
'

CORREIO TV

FESTA

Associação Rio da Luz

comemora 90 anos

Programação de aniversário envolve a realização da

custam R$ 10,00. Informações
pelos fones (47) 376-2184, com
Celso, e (47)376-1429, com

Gielead.

FUNDAÇÃO - Segundo
informações disponíveis, esta é a

sociedade mais antiga do Vale do
Rio da Luz e uma das mais antigas
de Jaraguá do Sul.A Associação
Recreativa e Cultural Rio da Luz

,

I
,

foi fundada em 15 de agosto de
1915' e seus primeiros es ta tu tos

foram redigidos em língua alemã.

Seu primeiro nome foi Tiro
Nacionai de Rio da Luz e em'

'1922, teve o nome alterado para

Sociedade de Tiro Rio da Luz.

Çom a doação de um terreno por

WolfgangWeege, foi construído
um novo salão conhecido como

Barg porque na frente da sede,

havia uma filial da firma Weege
(como era conhecida a empresa

Malwee), cujo gerente era o Sr.
Frederico Barg. Ém 1949, mudou
mais uma vez de nome, passando

a se chamar Sociedade Recreai "

tiva Rio da Luz. Em 1978, numa -

reunião da sociedade, foi sugeridf R
uma grande festa de atiradores
chamada Schützenfest A

J

Associação, atualmentê
presidida por Celso Hille, tem128
sócios, quase todos descendentes
de alemães. A sede da ifJl

Associação é decorada pol I

c'enterras de troféus conquistados h�
em campeonatos de tiro, aIguni lei

datados da década de 30, "ID
'"

Eus BINI

� Programação de
aniversário iniciou

ontem e termina hoje
com jantar e baile

}ARAGUÁ DO SUL -'.Iniciaram
ontem as festividades em come

moração aos 90 anos da Asso

ciação Recreativa e Cultural Rio
da Luz, que este ano envolve a

Immigrantenkõnigsfest, festa de
dro ao alvo e busca de reis e

rainhas.
A programação de hoje

começa às 14h com desfile das
sociedades �onvidadas. Às
14h30, será feita a busca de reis e

rainhas, com animação musical
da Banda Só Virtude. Às 15h

reiniciam as competições de tiro.
No mesmo horário, no pavilhão
externo, se apresenta o grupo
musical Tal's Buam, seguido de
café colonial e exposição de fotos
históricas da Associação. Às 16h

"tem apresentação shaw dos
"Bandonistas Cinquentões de
Timbó".

Às 15h�0, no pavilhão
interno, acontece a' tarde

dançante, com as bandas Só
Virtude e Eccos. Às 18h será

realizada a coroação dos reis e rai

nhas da 1 a Imrnigrantenkõnigsfest.
Em segui'ç:!a, o grupo adulto

Volkstanzgruppe apresentará
danças folclóricas. Para as 19h está

programado um jantar, commúsica

por conta da dupla Sandro e

Wilson.Às 21h30, é a vez do grupo
Grünes Tal apresentar danças
folclóricas.Umbaile, com início às

23h e animação da Banda

Montreal, encerra as festividades.

Os ingressos para o baile e jantar

redacao@jornaIcOrr�iodopovo,com.bi :
� �

Sucesso exportação • )tI
Walter Salles, diretor brasileiro indicado ao Oscar por t

Diários de Motocicleta, estréia neste final de semana,
erll, Hollywood o filme psicológico Água Negra (foto),

, �
O suspense dirigido por Walter Salles mostra uma

I· I�
mulher (Jennifer Connellyldivorciada que se m,udae I �
para um apartamento com a filha pequena e ve qu

uma água negra aparece no teto do seu quarto, E no

andar de cima uma garota havia desaparecido.

Será?
o noivado relâmpago de Tom Cruise e Katie Holmes

está com os dias contados. O casal estaria a ponto de

romper o namoro, segundo a imprensa européia.
Dizem que' Katie está cansada da obsessão que
Cruise tem com a Cienciologia, e asseguram que o

romance já acabou, e que o ator em breve estará

anunciando quem é seu novo amor. Apesar de todos
esses rumores, pessoas próximas aos atores

afirmaram que eles se casarão ainda este mês.

Realityadiado
Como o dono do SBT deve voltar de férias só no próximo dia 22, o reality show

"Super Babá" (nome provisório) entrará no ar, só em 10 de outubro e não mais em 24

de setembro corno estava previsto. Silvio Santos faz questão de escolhe,r
pessoalmente a protagonista do programa, que será uma especialista em educação
infantil. Ela ficará na casa de uma família (selecionada pela produção do programa)
para ajudar a cuidar de crianças problemáticas.

.

Rita Lee X Fantástico
Zéli� Duncan foi a primeira convidada de Rita Lee e Roberto de Carvalho no

"Madame Lee'; gravado nesta semana. A estréia será em 25 de setembro no GNT. O

[ : programa entrará no ar por volta de 21 h e concorrerá com o "Fantástico': Nãodeu
A tentativa da Rede Record de tirar da Globo com

muitas malas de dinheiro o casal símbolo do "Jornal

Nacional" da concorrente gorou. E a situação da

emissora acabou ficando bem difícil neste setor já
que ela desperdiçou o seu âncora Paulo Henrique
Amorim num programa de variedades e Bóris Casoy

. só faz derrubar a audiência da casa erguida pela
novela "Essas Mulheres':

Contratado
Britto Júnior trocou a Globo pela Record. Ele assinou contrato para dividir o comando

do "Hoje em Dia" com Ana Hickmann e Edu Guedes. A estréia do programa, que seria

na próxima segunda, ficou para o dia 22. Até lá, será reprisado o "Note e Anote" com

Claudete Troiano.

Na Internet
C3rolina Dieckmann careca em "Laços de família" foi o segundo vídeo mais acessado

esta semana na Globo.com. Só perdeu para Roberto Jefferson levando ovos de

estudantes. '

De molho
Dado Dolabella recebeu recentemente uma

proposta para voltar a atuar em novelas. Fora do

vídeo, desde o encerramento de "Senhora do

Destino'; onde viveu o mulherengo Plínio, o ator

acabou nem dando bola para o convite. O motivo?

Dado está tão voltado para o seu r CD, que só

aceita fazer novela neste momento, se o

personagem for muito bom. Por enquanto, o bonitão

quer dar um tempo da TV e descansar a imagem.

Fim do romance
Terminou há uma semana o romance da modelo e VJ Daniella Cicarelli com o

advogado carioca Flávio Zveiter, segundo o jornal Extra. "Adoro a Dani. Ela é muito

gente boa, mas nós demos um tempo'; disse o próprio ex da VJ ao jornal. Zveiter,
porém, não quis explicar qual o motivo da separação. O arvogado também não

descartou a hipótese de uma reconciliação.
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CLÁSSICO EM JOINVILLE

�alwee com dois desfalques
para enfrentar o Joinville
',�o

-

lecO eAntônio
.

, � N

, (�rnprern suspensao
Ipartida marcada

, lra as 16h de hoje

JARAGUÁ DO SUL - Malwee e

lIIvil1ese enfrentam h�je, às 16h,
.

Ginásio Ivan Rodngues, em

: �vilIe,Uma vitória deixa o time,

�!Uaense bem p,erto da va.ga
, Jj3assemifinms, [á o Jec precisa
I

jJ do que nunca vencer para

:ontinuar com chances. Para

l�pa[rida, que marca o retorno

�lécnico Fernando Ferretti, a
, Iblwee terá os desfalques de

�tonioeLeco, que cumprem
�Ipensáo, Na segunda-feira, o

, illnejaraguaense volta à quadra,
iIIErechim, na segunda-feira,
�J%15, contra o Atlântico. As

Iia,partidas serão transmitidas
�laRádio Jaraguá e pela
�rrv.
Ontem ao invés do treino

l1f[llal, a equipe assistiu a um

ooeo com lances dos jogos de

�in�lIe, Para o auxiliar técnico

Malcos Moraes, o Marcão, o

�icopromete fortes emoções,
�, as duas equipes chegam de

llionaclassificação. "Temos que
, �,Dalhar com a motivação dos

,a,' mjogadores, pois a gente vem

AÃDIO

JARAGUÁ

Jogadores assistiram ontem a um vídeo com os jogos do Joinville para estudar o adversário

de uma seqüência de vitórias e eles
não tem aquele stress por causa da

o

derrota".
Sobre o excesso de jogos entre

as duas equipes, Marcão disse que
o time está acostumado com isso.

"Nossas partidas passam direto na
TV e todos sabem como a gente
joga. Por 1SS0 estamos usando a

mesma tática", disse o auxiliar.
"Vamos enfrentar também um

ginásio lotado. Mas vamos para o
jogo com confiança porque

• Nas semifinais de ontem,

a equipe formada por
Raquel Costa, Lucimár de
Moura, Thatiana Regina
Ignácio e Luciana dos
Santos fez o quinto
melhor tempo (43s22) no

geral.

• Vanderlei Cordeiro

disputa a maratona no

Mundial de Atletismo, em

Helsinque (Finlândia) hoje,
a partir das 8h20 (de

Brasília).

sabemos que temos condições".
O capitão Chico disse que o

grupo está tranqüilo emotivado e

que vai à Joinville para ganhar o
jogo. "Nós temos condições de

ganhar lá. Sabemos que será um

jogo muito equilibrado, mas

sabemos do nosso potencial". Para
ele, o adversário deve priorizar a
marcação e vão contar com apoio
maciço da torcida. "Mas eles
sabem que vão enfrentar um time

experiente, que marcamuito bem
e tem um dos melhores ataques
das últimas edições da Liga",
comentou o capitão.

GRUPOA

Motivado, Juventus enfrenta
o União amanhã em Timbó

em Timbó, pois o adversário vem
com reforços e precisando da vitória
tanto quanto o [uventus. "Vai ser
um jogo duríssimo. Não dá pra ir

pensando que vai ser fácil, porque
- . "

nao vat ser .

O time só deve ser definido

hoje, mas' deve ser basicamente o

mesmo que terminou jogando
contra o Jec: Adilson, Pereira,
Acássio, Renato Tilão e Gringo:
Dega, Leandro, Paraná e [adson,
Paulo Rossi e Roni. Mais três jogos
completam a rodada do fim de
semana. Hoje, jogam São Bento e

Brusque. Amanhã tem Metro

politano xCaxias e Chapecoense x
Lages. A partida em Timbó terá a

arbitragem de José Acácio da
Rocha, auxiliado por Fernando
Lopes e Élson da RosaMonteiro.

ARQUIVO (ORREIO/RAPHAEl GÜNTHER

No primeiro turno, o Juventus bateu o União em casa por 3xO

,na disputa individual, mas a equipe
é forte e vai lutar pelo pódio", disse
Ricardo. "Vi o percurso, que é duro,
principalmente devido ao chão,
que é muito antigo. Acho que
terminará nas melhores colocações
não apenas os mais rápidos, mas
também os que souberem correr de
acordo com o piso. Será preciso
cuidado- para evitar uma

'co�tusão", afirmou o treinador.
Vanderlei se tornou

personagem mundial com o

incidente da olimpíada de Atenas,
quando foi agarrado pelo padre
irlandês Cornelius Horan quando
liderava a prova. Terminou com o

bronze.

}ARAGUÁ DO SUL - Duas
novidades no J úven tus que
enfrenta o União, amanhã às 15h,
no Complexo Esportivo de Timbó.
O técnico Itamar Schüller terá o

retorno do lateral-direito Pereira
e do meia Paraná, que cumpriram
suspensão contra o [oinvílle. Mas
não são só boas notícias que

chegam do João Marcatto. Carlos
Rogério, com dores na cox.a, e

Gralha, com problemas no joelho,
não jogam e devem ficar cerca de
dez dias parados.

Schüller disse que a vitória

contra oJoinville foi importante para
o time. "Começamos a perceber
que estamos no caminho certo

desde o jogo em Ibirama. Estamos
dentro do que planejamos". O
treinador prevê um confronto duro

ESPORTE

JULIMAR PIVATTO

LINHA DE FUNDOII------'

A vitória sobre o Joinville, na quarta-feira, trouxe um ânimo maior

pata os jogadores do Juventus. Mas engana-se quem pensa que o

jogo com o União será fácil. O time de Timbó vem com reforços e

querendo, mais do que nunca, vencer para ficar de bem com a ;:
torcida. E os desfalques do Juventus preocupam o técnico Itamar

Schüller. Por outro lado, a volta do lateral Pereira é importante,
pois ele dá uma cara diferente ao time. A torcida fica para que

Gringo volte a jogar bem, pois ele esteve muito apagado no jogo
contra o Joinville. Mais. d9 que nunca, o tricolor precisa desta
vitória para então embalar nacompetição.

Ânimo renovado'

Clássico
Malwee e Joinville

prometem um jogo de tirar
o fôlego hoje. Os dois times
ainda não garantiram vaga
na próxima fase e,' por isso,
precisam vencer. O Jec terá

os desfalques dos dois

jogadores mais importantes:
o ala Fernando e o fixo
Amandus cumprem
suspensão. O Ginásio Ivan

Rodrigues deve receber

lotação'máxima para conferir

este, que tem tudo para ser

um dos melhores jogos da

Liga Nacional neste ano.

Bocha
Definidos os oito
classificados para a segunda
fase do Campeonato
Municipal de Bocha Sul
Americana. Os jogos
começam nesta terça-feira,
na Arweg, com os seguintes
confrontos: Metal. Winter x
Bar do Jacaré, Baependi/
Sipaca x João Pessoa. Na

quinta-feira jogam Ardoíno
Pradi x Silencar/Frontal e
Malhas Pradi/Joalheria
Kuchenbecker.

Basquete
A FME está organizando hoje
o 10 Torneio de Duplas de

Basquete da Emef Alberto
Bauer. Cerca de 90 crianças
de diversas escolas,
atendidas pelo Programa
Segundo Tempo, participam
da competição. Este
programa é um projeto do
Governo Federal, que visa

aproveitar os espaços
esportivos das escolas nos

períodos que não tem aulas.

O evento não visa o

rendimento, tem o objetivo
apenas de recreação.
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Dispensa
A má fase do Carlos Barbosa

já causou troca de técnico,
brigas de dirigentes e agora
dois jogadores foram
dispensados do elenco. O ala
e pivô De Bail, 21 anos e o

fixo Jonatan, 20, reincidiram
ontem o contrato com o
clube gaúcho. Como o time

tem pouquíssimas 'chances
\
de classificação, a diretoria
começou a dispensar alguns
atletas.

.

s-
"

jutimar@terra.com.br o

Figueirense será definido hoje.
FWRIANÓPOllS - O Figueirense

. aindanão temconfirmado o time que
enfrentará o Brasiliense, amanhã às

16h, noOrlandoScarpelli. Depois do
trabalho que comandou ontem à

tarde no Centro de Formação e

Treinamento do Cambirela, em
Palhoça, o técnico ZéMáriogarantiu
que só no dia do jogo vai se decidir
sobre a formação da equipe.

O zagueiroBebeto, que cumpriu
suspensão pelo terceiro cartão

amarelo e o atacante Edmundo;
recuperado de um estiramento na

músculo superior da coxa esquerda,'
estão àdisposiçãodo técnico e podem
ser aproveitados: Hoje.iàs 8h30, os
jogadores retomam para um novo

treino noCH. O professor Hudson
Coutinho, quevinhadesempenhando
as funçõesde auxiliar; passa a responder
pela preparação física da equipe com
a saída o de Celso de Rezende, que:
estavano clube.desde 2002.

I

! �evezamento 4x100m feminino

1 �rasileiro consegue vaga na final
es DA REDAÇÃO - A equipe
i Irns�eira do revezamento 4x100m

ilnmino se classificou para a final
hplOva noMundial de atletismo
&Helsinque, na Finlândia. Nas
,mifinais de ontem, a equipe

,

:ormada por Raquel Costa,
. lucimar de Moura Thatiana

��ina Ignácio e L�ciana dos
. lantosficou em quarto lugar em

ma bateria, mas fez o quinto
lelhortempo (43s22) no geral.t ''N"
L

aogostei daminha largada",
JI."eRaquel, que foi a primeira da
�. 'I\cho que se eu melhorar
I�oad

'

, "

a e acertar a passagem, a
'llilpepode ganhar um tempo",
�Ietou, EstadosUnidos (42s16)
Ifmnça (42s86), favoritos ao ouro,
�emm suas respectivas baterias,
11 mm as duas melhoresmarcas.

�
MARATONA - Vanderlei

\Ildeiro disputa a maratona no
und' I
ijl'

Ia de Atletismo, em

..
I'lOque (Finlândia) hOJ'e, a

i�d
-,..

as 8h20 (de Brasília), A
""'aval .

jr,�_
e Simultaneamente para

o
""'I�onatoMundial individual
'I\lleq ,

�
Ulpes. "Posso dizer apenas

,I estou b
'lu' em, e que toda a

�Pe brasileira também está",
ló omaratonista, que completou
,�anos nesta quinta-feira.
Peitamos d

. o • ,

Cla °as ernais equipes,

IO� acho que se todos
lo. segUirmos um bom
-t!elilpe h�i] � o, a classificação do

sera bo "

l'O
a ,exp ICOU.

�n treinador RicardoD'Angelo
Cardai.. Com a avaliação de

'dIlterlei "N-
o

, ao temos um favorito

0� �__�5 C�o�r,li=��a�� �_

34 13° Fortaleza

"""""--"''''''''''''''.... 3"..3_-'''1"""o_JYY.�DJJJ.dê. -_"""'o,'"""

33 15° Atlético-PR
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No último dia 5 aconteceu a Noite Portuguesa no

Baependi, promovida' pela APAE de Jaraguá do Sul:

Fernando e

Andrea Marcolla,
Natália, Sarnira e

Jean t.eupretch

o serprudente se cala, olha, repensa, medita .

a razão é que fala, a desrazão é que grita. "
, POIS

José da Fonseca

.... J;.
Otaviano Parnplona e Fabiana de Le.o.f(;.,�:, ,:. r

;�. �.

,Eqúipe colaboradora da APAE

,

Gilrnar Alves e Fr�nciene
Fagundes casaram-se no dia
01/8. Toda a equipe do Jornal
Correio do Povo deseja muitas

felicidades!

Pastor Marcio Roberto,
apresentador do programa
Mensagem de Fé no SBT,
aniversáriou no dia 9/8

AIS comodidade
mento o rtodôntico, todos os
lizados aqui mesmo na

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

Or,toMdis
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Engenheiros Alessandro Truppell
Machado e a .esposa Ariane Cristine
Corrêa, proprietários da empresa Hexagonal
Engenhariae Construções, que recebeu o

Certificado Nível A no Programa Brasileiro
Qualidade e Produtividade no Habitat

CU"luf' * ClM�1A 11Á1�
61.«'," fi lC.,4Ma.t4

1>,.. ,Al'%tlll�"t t<J'tllll".c:;;..,,_-...
CNf« $911

(41) 422..2105 ou .433-4020
t;" dr.wemar@Uol,.::õl'li.Dr

·R� Blumenau, 118· Sala 610· Centro· Ed. Med Clinicas· Joinville • SC
II li .IPi PT II I 11 I I '1'11"

EM DIA
.:. 44 ANOS
Hoje, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Erich BI_ o��

. completa 44 anos de fundaçao. Para comemorar drealiza Feijoada Beneficente (em favor da APP) prea ata,

por Sérgio Lazzaris, famoso feijoeiro. Haverá ta�bé�arada
elástica, jogos e bebidas não alCbólicas. Os cartões

cama

fe ii d
-,

d R $ 7 O
para a

erjo a a estao a ven a por , O na escola co
integrantes da APP e alunos. Mais informações pelo'fon:( OI

370 6000.
. 47)

.:. BRECHÓ
Inaugurou recentemente o Brechó Beira Rio, na Rua EmilBuro
139, próximo ao Beira Rio Clube de Campo. A proprietária ti
Kátia e o telefone para contato é o 372,-1426.

a

.:. MEDITAÇÃO
O Inti Liceu Da Vida convida atados os interessados a participarem
da Meditação em Grupo. A atividade é gratuita e acontece I

amanhã, dia 14/8 (domingo) às .19 h,oras. O endereço do Inti
Liceu Da Vida é Rua Emílio Stein, 300, fone: 3720588. A
focalizadora do encontro será Maria Reqina Stuhlert,

.:. TRÂNSITO
A Semana da Mobilidade e Segurança no Trânsito'acontece em
nossa cidade de 18 a 24 de setembro com o objetivo de promover
reflexões sobre a qualidade de vida no trânsito. Com o tema

nacentral "Consciência para Todos'; o programa é uma iniciativa da
Prefeitura, Polícia Civil, Polícia Militar e Governo do Estado, atravél
da Secretaria de Desenvolvimento Regional- SDR, e organização e

da empresa Episteme Eventos. A atividade envolverá palestraI �
. sobre temas relacionados com a segurança no trânsito. Além daI R
palestras, duas campanhas pretendem sensibilizar usuários de
veículos e pedestres quanto à "Educação para o Trânsito;
coordenada pela equipe do PROERD e "Na cidade, sem meu e5

carro'; com o slog-an "Um dia pelo ar que respiramos'; enfatizando os
a preocupação em relação ao uso individual do veículo e a

m
qualidade do meio ambiente na cidade.

m
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