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NATAÇÃO
Talita Hermann defenderá o

Grêmio Náutico União, do RS
• PÁGINA 7

HOJE: . Quarta-feira nublada,
com probabilidade de

.. chuva de 60%.
�
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REVITALIZAÇÃO ADVERSÁRIO

Governo recorre à Lei Rouanet•__ ._PÁGIN_A5__

para salvar o Centro Idistórico

RAPHAEL GÜNTHER

Prédio da antiga estação ferroviária está abandonado, servindo de abrigo para moradores de rua, comprometendo a imagem da cidade

A administração de]araguá do Sul.pretende recorrer à Lei Rouanet de
incentivo à cultura para tentar salvar o que ainda resta da antiga
estação ferroviária. A revitalização dos prédios vai exigir
aproximadamente R$ 3 milhões. A idéia é transformar o local na sede
dos grupos étnicos do município. As obras de recuperação do Centro

Histórico estão previstas para iniciar ainda esse ano, mas dependerá
da autorização da América Latina Logística, empresa operadora da
rede ferroviária e proprietária dos prédios, para iniciar as obras. No
início do governo estadual anterior, o então vice-governador Paulo
Bauer prometeuR$lmilhão para a revitalização. • PÁGINA 3

Deputado vai trabalhar para
derrotar proposta do governo

O deputado Dionei da Silva (PT) é contra o projeto do governo
Luiz Henrique (PMDB) que altera o Ipesc e o plano de saúde dos
servidores estaduais.

• PÁGINA3

RESOLUÇÃO

.s Ministério �e Minas e Energia
anuncia pacote antiapagão
A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, anunciou, em
Vitória (ES), um pacote antiapagão, e confirmou o início de

operações da linha de transmissãoOuro Preto-Vitória (345 Kv).

• PÁGINA4

PROVIDtNCIA

Arnvali apresenta o 'SUAS Web'
aos órgãos de assistência social- j

A Amvali apresentou ontem, durante reunião do'

colegiado regional, o SUAS Web (Ferramenta do Sistema
Único de AçãoSocial):

BALANÇO

Ministério da Educação divulga
dados dá 'Universidade para todos'
A análise das três etapas de inscrição do ProUni mostra que a

média de nota do Enem dos estudantes inscritos foi 13% mais

alta do que amédia nacional dos alunos de escolas particulares.
• PÁGINA6

CÃMBIO

Dólar estável fecha cotado
a R$ 2,686, alta de 0,26%
o dólar comercial fechou a terça-feira cotado a R$ 2,686 para a

compra e a R$ 2,688 para venda, com alta de 0,26%. Na cotação
média (Ptax) do BC, a R$ 2,6786 para compra, alta de 0,05%.
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Esperança no ar
Para milhões de bra

sileiros, a notícia não

poderia ser melhor: o IBGE

divulgou ontem que a taxa

de desemprego em dezem
bro ficou em 9,6% nas seis

maiores regiões merropo- .

litanas do país. O anúncio

veio acompanhado por
outra boa notícia com

reflexo direto no nível de

emprego. Analistas de
mercado estão otimistas

com o futuro das taxas

básicas de juros. A leitura
é que o juro pode subir
menos daqui para frente.
Isso fez com que os

investidores interrompes
sem o movimento de alta das

projeções da Selic no

mercado futuro. Até sexta

feira, a expectativa era um

novo ajuste de 0,5% em

fevereiro.

Todavia, o que causa

mais euforia e desperta a

confiança de milhões de

desempregados é a pro-

FRASES

messa do setor produtivo em

investir e ampliar os ne

gócios este ano, o que
contribuirá sobremaneira

para manter as contratações
de trabalhadores. No ano

passado, foram criados mais

de 1,5 milhão de empregos

formais, interrompendo a

série de desemprego regis
trado no país desde meados

prego ficou em um dígito.
Nível semelhante ao regis
trado na França ou Ale

manha, por exemplo. Se

gundo o IBGE, o número de

empregados com carteira

assinada no setor privado
subiu 4,2%. O rendimento
médio real apresentou
melhoras e a taxa média de

desocupação de 2004 ficou

� Pela primeira vez, desde iniciada a nova

consulta, em outubro de 2001, a taxa de

des.emprego ficou em um dígito
da década passada. A em 11,5%, contra 12,3% do
inversão da preocupante
curva é resultado de vanos

fatores, entre eles - talvez
o mais importante -, a

estabilização econômica,
com a implantação do Plano

Real, em julho de 1994.
A Pesquisa Mensal de

Emprego mostra que, pela
primeira vez, desde iniciada
a nova consulta, em outubro
de 2001, a taxa de desern-

ano anterior. Na esteira das
boas notícias, está o

superávit comercial reg
is trado nas três primeiras
semanas do ano, que
mantém a demanda.

O circulo virtuoso da
economia gera expectativas
positivas - mais demanda

exige mais produção que,

por sua vez, exige mais

trabalhadores, que com-
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pram mais ... Os números

são realmente animadores.

Todavia, resta saber se são

resultados da retomada
consolidada do crescimento

ou não passam de efeitos de
uma bolha. Parte do mer

cado e alguns especialistas
evitam a euforia e preferem
a cautela. Exemplos de
boons econômicos registra
dos num passado recente

nos servem de alerta.
Diante do quadro eco

nômico positivo, cabe ao

governo contribuir com o

setor produtivo - gerador
de emprego e renda. Im

plantar efetivamente os

programas de desoneração
da produção, reduzir a taxa

de juros e promover as

reformas sindical e tri

butária. Do contrário, a boa
notícia da queda no nível
de desemprego será apenas
um número a ser lembrado
com saudades num futuro

próximo.

"No projeto de reforma administrativa, pretendemos' criar regras para possibilitar ao vice

prefeito função mais participativa no governo municipal':

• Fernando Reinke, vice-prefeito de Massaranduba, pelo PSDB, revelando a intenção do governo criar um impasse entre a Lei Orqánica
daquele município e a Constituição Federal.

Mundo I Pessoas & Fato I
� ESPANHA

Ministro rebate crítica
do papa João Paulo II
Afirmando que algumas posições da Igreja
Católica vão contra os ensinamentos de Jesus, o
ministro da Defesa da Espanha, José Bano,
rechaçou as críticas feitas pelo papa João Paulo II

ao governo socialista que deseja legalizar os
casamentos entre pessoas do mesmo sexo e

agilizar as leis do divórcio e do aborto. Para Bano,
"a fé não pertence ao Estado e nem pode ser

imposta por ele" e "alguns líderes católicos
deveriam pensar que as atitudes antiquadas
afastam as pessoas" da Igreja, Não estou disposto
a dizer que uma pessoa que usa preservativo para
não se contagiar com a aids está pecando ou que
os homossexuais estão condenados; disse. (AE)

I

II

� IRAQUE

Panfleto adverte para
ataques no domingo
Grupos de extremistas distribuíram ontem

panfletos em Bagdá nos quais ameaçam

regar as ruas dacapital iraquiana com sangue
dos votantes e fazer chover bombas e

foguetes sobre os centros de votação. Os

panfletos, que não estavam assinados por
nenhum grupo, advertem que "aqueles que
ousarem formar as filas da morte para
participar das eleições serão responsáveis
pelas graves conseqüências': "Quem
participar das eleições não poderá imaginar
o que se passará a ele à família por participar
desta conspiração dos cruzados para ocupar
a terra do Islã'; dizem os folhetos. (AE)

� SíRtA

Hamas poderá acatar
cessar-fogo co Israel
o principal líder do Hamas, Khaled Mashaal,
disse que o grupo extremista está pronto
para suspender os ataques, se Israel parar
de assassinar radicais palestinos e concordar
em libertar milhares de prisioneiros. A

aparente flexibilização da postura levanta

esperanças de que o presidente palestino,
Mahmoud Abbas, chegue logo a um acordo
formal de cessar-fogo com os grupos
extremistas, Mashaal disse que as conver

sações com Abbas produziram "resultados

positivos': O Hamas já defendeu o fim de
Israel e a criação de um Estado islâmico na

Palestina. (AE)

� FRANÇA
Yushchenko quer Ucrânia
na União Européia
o presidente da Ucrânia, Viktor Yushchenko,
vai impulsionar reformas democráticas no país
para atender a solicitação de ingresso à União

Européia. "Reorganizaremos o governo para

que o processo de integração se converta em

realidade" disse Yushchenko a deputados do
Conselho da Europa, constituído por 46 países.
Mesmo com a União Européia tendo excluído,
por enquanto, a possibilidade do ingresso da

Ucrânia, presidente assinalou que a estratégia
do bloco de 25 países "tem que incluir a

perspectiva de adesão': Segundo ele, o

ingresso seria "uma fórmula simples para o

bem-estar e a segurança" da Ucrânia. (AE)

� INDONÉSIA

Governomuda método
de contagem dosmortos
Quase um mês depois da tragédia causada

pelas ondas gigantes de 26 de dezembro, a

Indonésia enfrenta uma tarefa quase

impossível de contar os mortos, com vítimas

tragadas pelo mar e cadáveres em

decomposição ainda sendo encontrados sob

escombros por grupos de resgate. Com

autoridades afirmando que o número preciso
de vítimas nunca será conhecido, o Ministério
da Saúde anunciou ontem mudança nos

métodos e passou a contar agora apenas os

corpos devidamente sepultados. A mudança
reduziu drasticamente o número de mortos,
mas a cifra continua alta, em 96 mil. (AE)

� IRAQUE

Refém dos EUA aparece
pedindo ajuda a árabes
A TV árabe AI-Jazira exibiu ontem um vídeo
com o apelo dramático do refém americano

Roy Hallums, 56 anos, para que líderes árabes

ajudem a salvar sua vida. Ele foi seqüestrado
em novembro e esta é a primeira vez que
aparece numa gravação. Muito nervoso,

Hallums aparece sentado, esfregando as mãos,
enquanto um homem mascarado aponta uma'
arma para a cabeça dele."Peço ajuda porque
minha vida está em perigo. Não estou pedindo
ajuda ao presidente Bush porque sei do seu

egoísmo e indiferença em relação àqueles
que foram empurrados para estas

profundezas do inferno': (AE)
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SUA OPINIÃO

Mero, "o Senhor das
Pedras"

Mauricio Hostim e Ricardo Corbetta*

A crescente preocupação dos pescadores e pesquisadores
brasileiros quanto à ausência gradual da espécie em alguns
pontos da costa do Brasil transformou-se em voz ativa de
ONG' s e instituições de pesquisa na articulação por uma

medida preventiva. Em outras áreas do OceanoAtlântico, como
o Golfo do México, o próprio mero já vem sendo protegido
desde 1990, pois os mesmos sinais-que hoje nos preocupam já
haviam tomado parte nestas localidades. Quando pesquisadores
lidam com uma espécie que possui uma longevidade muito

grande e inicÍam a reproduzir-se com idades mais avançadas,
como é o caso do mero, a preocupação é maior e medidas

preventivas são de sobremaneira estimuladas por órgãos
internacionais.

No Brasil, entretanto, conseguiu-se ainda dar um passo à

frente nesta questão. Ainda existem, em determinados pontos
da costa brasileira, populações de meros que permitem a

realização de pesquisas. Nestes oásis marinhos, os impactos da
pesca mal conduzida não eliminaram a possibilidade de
encontrar o peixe em seu habitat natural.

A Baía de Babitonga, apesar de dar sinais de exaustão em

muitos aspectos ambientais e abrigar a terceira cidade brasileira
a completar 500 anos, São Francisco do Sul, permite o encontro

com o grande Senhor das Pedras em diversos momentos do seu

ciclo de vida.
Estudar o mero é o sonho de muitos pesquisadores que

trabalham com peixes marinhos. Entretanto, as dificuldades

práticas para um estudo deste grande animal impossibilitaram
que até hoje alguma informação mais aprofundada sobre seus

hábitos e detalhamento da sua biologia pudessem ser

investigados.
",

Apesar de dócil e grande, os adultos são encontrados em

algumas épocas do ano e em determinados locais, muitas vezes
de difícil identificação ou mesmo de difícil acesso por parte de
uma equipe de pesquisa. São parcéis, naufrágios e costões

rochosos, onde fazem sua morada nas grandes tocas e fendas. Já
os mais jovens encontram-se em locais pouco conhecidos, em

/ manguezais, parcéis submersos dentro de baías que somente os

pescadores mais experientes sabem identificar.

Enquanto nós, pesquisadores, assumimos seguramente: ''A
ciência brasileira conhece quase nada sobre os seus meros",
pescadores clamam por iniciativas que evitem o desaparecimento
destes peixes de nossas águas.O contato diário com o ambiente
marinho e a experiência transmitida oralmente de geração em

geração constituem uma poderosa e pouco considerada fonte
de informações sobre os ecossistemasmarinhos.

Uma grande parceria está sendo realizada entre

comunidade, academia e setor produtivo, COm um importante
objetivo: conjugar a sapiência ecológica dos pescadores sobre
seu ambiente de trabalho, a dedicação científica

multidisciplinar de uma equipe de
\

pesquisa e o apoio da

Transpetro - Petrobras para a promoção da consciência

ambiental em todo o País. Desta maneira, cria-se o arcabouço
social e institucional para a mobilização da sociedade brasileira
na valorização mais do que necessária dos recursos marinhos
da fauna e flora de nossa extensa costa. Entendemos que o

mero não está sozinho no ambientemarinho, mas dependente
de todo um ecossistema complexo que necessita de maior

atenção.

*Professores do Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e

do Mar da Univali; e Leopoldo Cavaleri, da ONG Vidamar

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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I CO[{RI�JO DO POVO

� Justificativa
o presidente da Codejas (Companhia
de Desenvolvimento de Jaraguá do Sul),
Jair Pedri, disse que não divulgou o

montante da dívida herdada pela
empresa pública porque não foi fechado
o balanço de 2004 e que os números

disponíveis são preliminares, também
para evitar mal-estar entre a companhia
e fornecedores.
Em entrevista ao Correio do Povo, Pedri
admitiu que assumiu a Codejas com

dívidas, mas preferiu não revelar quanto.
Segundo ele, o balanço estará concluído
"até o final do mês':

.� Retificação
o vice-presidente do PPS, Sérgio
Pacheco, negou categoricamente que
tenha se estranhado com o presidente,
Walter Falcone, a ponto da turma do

I

deixa-disso entrar em ação, como
informou fontes do partido ."É mentira!
IS50 nunca aconteceu e nunca vai

acontecer. Até porque o Falcone

sequer fala alto. As nossas divergências
são no campo das idéias'; disse,
acrescentando que critica a forma
como está sendo encaminhada a

participação do PPS no governo do

prefeito Moacir Bertoldi (PL).

... Apóio
O Diretório do PP de Jaraguá do Sul
realiza convenção para a renovação
da diretoria em março, em data ainda
a ser definida.
Um grupo de ex-dirigentes do

partido, entre eles o ex-presidente
José Carlos Neves, o Gê, defende a

reeleição .do atual presidente,
vereador Dieter Jassen."Está mais do

que na hora da nova geração assumir
o comando da legenda e nós, que já
demos a nossa contribuição, nos
afastar da direção, sem perder o

vínculo com o partido" justificou Gê.

... Diga ao povo ...

o primeiro suplente do PT e líder

comunitário, Justino da Luz, decidiu
permanecer no partido e recusar um

possível convite do prefeito Moacir
Bertoldi '(PL) para participar da

administração municipal em cargo
comissionado. "Após ouvir o partido e

grupos de apoio, resolvi ficar no PT';
declarou. \

Por outro lado, o segundo suplente,
Antônio Marcos da Silva, o Déga, já
entregou a carta de desfiliação ao partido
e está de malas prontas para o colo

quente e aconchegante do governo.
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POLíTICA 131

Governo promete revitalizar
Centro Histórico este ano

MOSAICO�MAURllIODECARVALHO---------------------'

CAROLINA TOMASELLI

� Proposta é
transformar prédio da

estação ferroviária em

sede dos grupos étnicos

]ARAGUÁ DO SUL-As obras de

revitalização do Centro Histórico,
na antiga estação ferroviária, estão
previstas para iniciar ainda este ano.
Segundo o secretário da Produção,
Leônidas Nora, esta é uma das

prioridades da pasta, mas ainda

depende de liberação da América
Latina Logística - empresa opera
dora da rede ferroviária e também

proprietária do prédio - para a

proposta começar a ser executada.
Nora lembra que o projeto havia

sido elaborado pela administração
anterior, mas que as obras nunca

chegaram a ser iniciadas. Na

opinião dele, a estrutura não pode
permanecer da forma em que se

encontra atualmente. "O local
oferece perigo à população e

prejudica o visual pelo estado de
abandono", justifica.

A responsável pelo Patrimônio
Histórico, arquiteta Suzana de

Souza, informa que a proposta
inicial era que o local se

transformasse no museu dos
expedicionários, mas depois das

pesquisas sobre a utilização do

espaço, a idéia mudou. "Para ser

preservado, o local precisa de uso

adequado. Por isso a proposta é que

Nora lembra que governo ainda depende da liberação para uso

o prédio se torne a sede dos grupos
étnicos do município", revela.

O chefe do Patrimônio
Cultural, Ignácio Arendt, informa
que as cinco associações étnicas
alemães, húngaros, italianos,
negros e poloneses - enfrentam
dificuldades quando há ne-

cessidade de realizar encontros e

eventos integrados, principalmente
por falta de espaço. "Hoje cada um
trabalha por si. Se tivermos um

espaço isso não vai acontecer e

também será mais fácil resgatar a
história e mantê-la viva", aposta.

Suzana explica que por ser

tombado, o prédio necessita de

manutenção constante, que ficará
sob a responsabilidade dos grupos.
"Com isso as etnias ganham um

espaço próprio para as atividades,
além de não onerar custos à

Prefeitura", analisa. Ela também
informa que o projeto, orçado em

aproximadamente R$ 3 milhões,
foi protocolado em Brasília e que
os investimentos serão feitos

pelo governo federal, através da
Lei Rouanet, de incentivo à

cultura.
A arquiteta revela, ainda,

que o Centro Histórico faz parte
de um grande projeto urbanístico
e humanístico para o município,
chamado Parque Linear e terrenos
históricos adjacentes à linha férrea.
"Os 17 quilômetros de linha férrea

que passam pelo centro serão

desviados do trajeto e

reaproveitados para uso de

transporte alternativo, fazendo a

ligação entre estações históricas

para fomentar o turismo e o lazer",
explica.

PROMESSA - No início do

governo estadual anterior, o então
vice-governador Paulo Bauer

(PFL) prometeu recursos da ordem
de R$ 1 milhão para a revitalização
do Centro Histórico de Jaraguá do
Sul. O anúncio foi feito durante
evento promovido pela diretoria da

Unerj (Centro Universitário de

J araguá do Sul), realizado no

Sindicato do Vestuário.
Mas a promessa nunca foi

concretizada.

Microrregião será tema de exposição na Assembléia Legisl!ltiva
]ARAGUÁ DO SUL - Os

municípios da microrregião serão

tema de exposição na Assembléia
Legislativa, segundo informou o

secretário de Produção, Leônidas
Nora. Na última terça-feira, ele
esteve em Florianópolis com uma

comitiva da administração
municipal, quando se reuniu com o

presidente da Casa, deputado
Onofre Agostini (PFL), e com o

secretário estadual de Organização
e do Lazer, João de Borba Neto, que
está substituindo o titular, Gilmar
Knaesel.

SegundoNora, as cinco cidades
Participarão da exposição Retratos de
Santa Catarina - que apresenta as

potencialidades dos municípios
catarinenses - entre os meses de abril
oumaio, em data a ser definida. Ele

lembrou que o convite já'havia sidtí
feito anteriormente porAgostini,mas
foi reforçado na visita e então

programado.
O secretário disse que já estão

sendo providenciados folders
turísticos e outros materiais de

divulgação de [araguá do Sul para
serem distribuídos durante a

exposição, que também terá trabalhos
manuais e outros produtos artesanais
típicos da região. '� importância dessa
participação é indiscutível, até

porque a própriaTV da Assembléia

divulga a exposição", comenta.
Nora informou, ainda, que o

diretor daDivisão deTurismo,Nelson
Eichstaedt, tratou sobre a proposta
de melhoria no trevo da BR-lO 1 e

pediu recursos do governo estadual

para a execução da obras. ''A idéia é

fazer parcerias com os municípios
vizinhos paramelhorar a sinalização
com um grande outdoor indicando
Jaraguá do Sul e microrregião",
explicou.

Ainda segundoo secretário, parte
da comitiva jaraguaense esteve no

Deinfrà (Departamento Estadual
de Infra-Estrutura) para verificar a
viabilidade e de que forma poderão .

ser feitas a recuperação e

embelezamento ao longo da SC-
416, no trecho de 12 quilômetros
entre Jaraguá do Sul e Pomerode.
"O Deinfra deve executar uma

parte da obra e o restante dependerá
da elaboração de um projeto
municipal", afirmou Nora,
acrescentando que não se tem prazo

para iniciar as obras, mas que devem
acontecer ainda esse ano.

• Os cinco municípios da

microrregião serão tema

da exposição Retratos de
Santa Catarina, da
Assembléia Legislativa,
entre os meses de abril ou
maio, em data a ser

definida.

• A confirmação foi dada

pelo presidente da Casa,
Onofre Agostini, à comitiva
de representantes da

administração municipal, que
estiveram em Florianópolis
na terça-feira.

� Bom Humor
Desde o golpe de Estado - que
ninguém duvida, teve o dedo dos
Estados Unidos =, o presidente da

Venezuela, Hugo Cháves, não poupa
críticas à atuação dos falcões da Casa
Branca. Apesar da irritação com os

métodos adotados, não perde o bom
humor. Ao criticar a interferência de

Washington na crise diplomática entre

Venezuela e Colômbia, afirmou: "Até
faço o sacrifício de me casar com a

Condoleezza (secretária de Estado), se
isso garantir que ela nos deixará em paz;
provocou Cháves.

'

Dionei é contra o projeto do

Executivo que altera Ipesc
]ARAGUÁ DO SUL - o

deputado estadual Dionei da
Silva (PT) se posicionou contra
o projeto do governo estadual

que prevê alterações no Ipesc
(Instituto de Previdência do
Estado de Santa Catarina) e no

plano de saúde do servidor

público estadual. Durante a

audiência pública realizada na

terça-feira, o parlamentar
comprometeu-se em trabalhar

para que o projeto não seja
aprovado durante a convocação
extraordinária.

Dionei disse que a proposta é

inconstitucional e inconsistente,
pois propõe um arremedo de

previdência sem nenhuma

garantia de que existirão

recursos para pagar os proventos
dos servidores no futuro. "Não
existe nenhuma razão para
discutirmos esse projeto, que é

de extrema relevância para o

servidor público, em um período
de convocação extraordinária.
Bt deve ser apresentado como

um projeto de regime próprio de

previdência, Da forma como foi
colocado, não pode ser aprovado
nunca por esta Assembléia

Legislativa", justificou.
Ele lembrou que a lei federal

de 1998 - que regulamentou a

criação de regimes próprios de

previdência para os servidores

públicos - exige a apresentação
de cálculo atuarial atualizado,
além de garantir acesso dos

segurados às informações. "No
entanto, o governo do Estado

apresentou um projeto
inconsistente, sem cálculos

atuariais, e não discutiu a

proposta com nenhum

segmento da sociedade",
questionou.

FUNDOSOCIAL' - O

deputado também se

manifestou contrário ao projeto
do governo estadual que prevê
a criação do Fundosocial,
destinado a financiar programas
de apoio à inclusão e promoção
social, com recursos devidos de
ICMS. Segundo Dionei, o

projeto é inconstitucional

porque vincula a receita de

impostos ao fundo, o que é

vedado por lei. "Além disso, o
projeto é imoral, porque prevê
descontos de 50% aos

devedores de ICMS que
contribuírem com o fundo,
premiando os maus pagadores",
condenou.

Dionei diz que vai trabalhar para
que o projeto não seja aprovado

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

I
EDITAL

TOMADA,DE PREÇOS N° 20/2005
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE

OBJETO: Aquisição de GêNEROS ALIMENTIClOS PEREClvEIS E NÃO PERECIVEIS, destinados
à MERENDA ESCOLAR NO MUNIClplO DE JARAGUA DO SUL - Se.
TIPO: Menor Preço por item/lote.
REGIMENTO: Lei Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVElOPES: Até às 16:00 horas do dia 11 de
fevereiro de 200S, no Setor de protocólo da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt, N°
1.111- Bairro: Barra do Rio Molha.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS: Somente no dia 10 de fevereiro de
2005, no horário de 08:30 às 11 :00 horas e de 13:30 às 16:00 horas, no Serviço de Controle
da merenda Escolar, sito na Rua Angelo Rubini, N° 600 � Bairro: Barra do Rio Cerro, no
Município de Jaraguá do Sul.

..

ABERTURA DOS ENVElOPES: ÃS 08:00 horas dia 14 de fevereiro de 200S. na sala de
reuniões da Divisão de Licitações da Prefeitura, sita na Rua Walter Marquardt, N° 1.111·
Bairro: Barra do Rio Molha.

AQUISiÇÃO DO EDITAL: O edital e anexos poderá ser obtido via Internet no endereço:
WWW.;araguadosul se 90V br

.

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos p ode r ác ser obtidos (por Escrito) no

endereço acima, pelo fax (47) 370-7253 ou pelos e-mails cQntratos@jaraguadosulcom br
ou lieitacoes@jara9uadosu! com br

Jaraguá do Sul (SC), 2S de Janeiro de 2005

MOACIR ANTONIO BERTOLDI

Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DIFICULDADE
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População de Jaré),g:tJª:d� Sul
reivindica manute�ç�'�:de vias

. . � ......

Rua 424, na Ilha da Figueira, está repleta de buracos, Moradores a'fiirjlatn que não existe manutenção
� >.',

- ,,>'

Municipal, Fernando .t\:ta:rcolla, camínhões e'Rô lSômíl paracutras
informou que somente emfevere,iró. 'máquinas, "Com esse dinheiro,
a administração públíca "terá- ,. conseguimos 'contratar empresas
condições de dar inído.:::à : somente, até outubro", lamenta o

,

manutenção das ruas.. "Fizemos" secretário, que pede paciência dos
" licitação para terceirizar asempr�s ," _, moradores. "Estamos fazendo todo o

que farão amanutenção dás ruáseste ,', 'possível para solucionar os problemas
ano,Mesmo assim, varnos'trabalhar- de Ínfra-estrutürada cidade", afuma.
com quase a met�de dós Aindade acordo como secretário,
equipamentos usados ano passado", mais da metade dos equipamentos

CONTRAPONTO - O explica. Segundo ele, os-recursos próprios da Prefeitura estão

secretário de Desenvolvimento destinados são de R$ 575, ini! para, sucateados, sem condições de uso.

A durabilidade do antipó não resistiu
ao tráfego e diversas ruas estão

intransitáveis, como é o caso das vias
Arthur Gonçalves de Araújo e

Francisco Panstein (leão Pessoa) e

Expedicionário Rudi Hamburg e

AdolfoTribess, noBairroCentenário.
Motoristas e pedestres têm que desviar
dos inúmeros buracos para transitarem
nessas vias.

.MinistraDilma Housseff
.

," -:'-''',''� ,:.�, _-
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anunorã-pacote anüapagão
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D� REDAÇÃO -O Sm!T.�t!a�' apresentam uma fràgi1idade
.divulgou ontem C!!le -a'ffiinistr,a.\" �'s.tru,tl)ral na transmissão de
de Minas e:'Ener'gi�;"PiJnli:�� 'energia. Font�s' do governo

, "Rousseff;anJhdo,ú;''!!mVitó�ja,'F �fir,mam quê as novas

, (ES), .uni paco��' ��{tf�:pág_�6,;;/::pfóvid�ncias não só.�fiminarão
que-prevê main�Y:(ê:sffni'éntos.'� Q··.problefI}a, 'é,o,mb devem

para Furnas Centra-isií�t�i�às,,:� ,'coo.ferir à região 'úm dos mais

"Além de co�'flrrr{àr:º:!PJtib:'dle, 7:' c'ónfiãve,is' "s is r emas de
, operações em nia1'çq da ,e&pe;�d.��;r; "t�arísmiss�o. '

,'llrlhadetran'Smi�sã�:Ç)}i,�qPr��� ,"':, Embora tenha, elogiado a
, Vitória (3'45 'Kv); a'mirtisú'a: décisão do governo de investir
,'deverá an'tecipa�.p�r�,men.sis''clê ,�'

na rrrelhoria �' ampliação do
u rn a�'�' � �,Rfi'�t.f:U��� ,;d��,�::�is'tén;i.a interligado de energia,
subestaçã<?"de·Areíril:úl�,,'�:in, "'b ex-presidente 'da Eletrobrás

Viana,Gr�ndeVil'6l;i�.'OEsPíTito·" 'L�:i� Pi ngue l li: Rosa -

.Santo jáIcii' attng;d�'.por:,cfq:(s·', coordenador �le' planejamento
blecaute; e��iÓo:5..� -. '>é." ,"",,; ,; energético dj! Coppe-UFRJ - não,

O: p�çote,'>clever.á,,\�,Qr�ir-,<i'.':::ÔetÍ(a de -criticat a decisão do
ainda a ltcitaçã,C; d��qú{its:irrà �. 'governo,

'

te�meiétrica n.âr.a' eJ' regíã'o"dá ,�_
'" •

'GrartçleVitÓ'rja.,��q�� àti�(gt�:::' ,

a uma' antiga réiviljdíoação'.do..::,:•.
governador Pau]o 'H�rJ:Ling: .,

:
Licitada pela Agên,ci'á Naoíonal'.
de Energia' Elétrica �m,2bot; â.::" :
linha' Ouro P��tó:Vit6rlã SÓ":' "

c��eçou a s�r cànstr�íd� no��,
'passado. O projeto. s6. fo.i

incorporado ao , PQr\:f6li� de
Furnas depois que:r1�nhu,ma'
empresa privada demon:�trou.;
interesse.

' '

Corri . " 'impl�ntqçã'D'
originalmente prevista.para 24' • Pinguelfi ,afi,rma que

. meses, o projeto contrihuit'itfràtâ,' "

considera um contrasenso o
, aumentar a confiabilidade' -do:
subsistema do 'Espírit�'S�'�to-RiQ�,
de Janeiro. Local-iz'aclp$ ··td
,chamada' ponta dO'-S'is'te·;n;,
interligado, 'o� dOls)::stados,
segundo e spe cra ltseas,

COMEx
,

<;;'Ecambra

... Planejamento tributário: passo
necessário para exportações bem-sucedidas

Quando o empresário se dispõe a disputar uma fatia no mercado
internacional, vários são os passos que deve percorrer pelo
caminho rumo a seu objetivo. Muitos desses passos são árduos

como, por exemplo, a conquista de clientes e sua confiança no

produto vendido, na empresa e no empresário brasileiro.

Há, porém, um passo imprescindível para que a exportação traga
para a empresa o lucro inicialmente desejado: a realização de
um planejamento tributário, que consiste em um emaranhado
de normas que, se não forem bem administradas, podem levar a

empresa ao 'colapso financeiro. Assim, a saída do empresário ao

buscar alternativas para escapar dos tentáculos do Estado, é tornar
o seu produto mais competitivo no mercado.internacional.
Neste panorama, é importante ressaltar que existem inúmeros
incentivos fiscais - espécies de "sanções premiais" - para a

empresa exportadora, oferecidos como forma de estimular o
comércio internacional e equilibrar as contas do governo na

balança comercial. Mas à semelhança de outras idiossincrassias
do poder público, conseguir alcançar os benefícios da Lei é algo
complexo.
A partir do 'momento que a empresa decide que é hora de

ingressar definitivamente no mercado internacional, ofertando
seus produtos além dasfronteiras do país, sua primeira ação deve
ser procurar profissionais competentes na gestão tributária,
capazes de preparar a empresa para percorrer sua nova jornada.
Exportar é um caminho que requer inúmeras mãos.

À medida que o caminho avança, é possível perceber que os

benefícios se tornam evidentes: ao passo que o empresário
consegue economizar no valor que recolheria para o Fisco, tem
uma margem de lucro maior. Com isso, seu produto pode ser

oferecido com preços mais atrativos, garantindo saúde financeira
e sólido crescimento da empresa nos anos seguintes.

QUEDA DO DÓLAR X EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

Urna cotação por volta de R$ 2,70 poderá "complicar o

crescimento das exportações brasileiras" em 2005, na opinião do

vice-presidente Associação do Comércio Exterior do Brasil (AEB),
José Augusto de Castro."O ideal seria que a cotação continuasse

por volta dos R$ 3': Mesmo assim, a associação aposta que as

exportações brasileiras continuarão crescendo, mas menos do

que neste ano."Existem muitos fatores que devem atrapalhar as
nossas exportações, a dificuldade é saber o quanto'; diz.
"A China anunciou que deve diminuir o, seu crescimento, que
neste ano foi de 9,3%. A China é hoje o segundo maior comprador
mundial'; explica. Outro empecilho, segundo ele, é a adoção de

possíveis medidas protecionistas da Argentina e dos Estados
Unidos. c:

Entre os obstáculos internos, Castro cita as altas taxas de juros,
"que desestimulam os investimentos tanto lnterncs quanto
externos': Para Alessandro Teixeira! vice-presidente da APEX, o
Brasil pode aumentar suas exportações mesmo se houver

pequenas variações externas."Mesmo que a China, por exemplo,
diminua em 30% as suas importações, o Brasil tem como dobrar
suas exportações para aquele pais'; avalia. Isto porque temos

apenas cerca de 1 % do comércio internacional.
'

(Antonio Pietrobelli, Paranashop)

MDIC DISCUTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM A
CHINA
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

recebeu, no último dia 18 de janeiro, a visita de dirigentes e

técnicos do governo da China. Esse encontro estava previsto no

acordo de cooperação firmado entre os dois países e confirma o

interesse de chineses e brasileiros em temas como sociedade da

informação, principalmente comércio eletrônico,
desenvolvimento da Internet e produção de software.

,

O Brasil mostrou suas realizações em vários campos, em especial
em sistemas on line de administração pública, sistemas
financeiros, governo eletrônico e comércio eletrônico, tendo
sinalizado aos chineses interesses comuns em projetos de

cooperação tecnológica e inserção de empresas nos dois
mercados.
Não pode ser descartado o pólo tecnológico formado na região
Joinville - Jaraguá do Sul - Blumenau. Com os incentivos dados

pelo atual governo, há toda uma geração de profissionais
trabalhando, calma e constantemente, para usufruir dos benefícios
fiscais. Será questão de tempo até emergir como uma das boas,

práticas desta primeira década do século.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail
cambra@portalcambra.com.br.

Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Professor
Universitário, Mestre em Ciência Jurídica e Pós-graduando em

Gestão de Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela
UNIVALI.
e-mail: cambra@portalcambra.com.br

MARIA HELENA DE MORAES

... Prefeitura, com o

maquinário sucateado,
pede paciência 'aos
munícipes

}ARAGUÁ 00 SUL - As ruas do

município, em especial da periferia,
onde não há 'maquiagem', estão
esburacadas e osmoradores afumam

8ue a Prefeitura não tem feito
nenhumamanutenção. Tanto as vias

não asfaltadas como as pavimentadas
com antipó estão, na sua grande
maioria, deterioradas, causando
indignação de pedestres emotoristas.
Os bairros que apresentam mais

problemas são: Santa Luzia, Ribeirão
Grande doNorte, Garibaldi eRio da
Luiz, mas ruas do centro e bairros

adjacentes também estão em estado
crítico.

Omorador da Rua 424, na Ilha
da Figueira, Agostinho Câmara,
afirma que não adianta pedir
providências à Prefeitura. "Quando
aparecem, fazem uma 'meia-sola',
uma enganação. Na primeira chuva
os buracos aparecem novamente",
comenta o aposentado, que reside há

, I

seis anos nobairro. "Esse antipó não
resolve. Não dura nada", resume.

Nos Bairros João Pessoa e

Centenário, o problema é omesmo.

Estudo projeto expansão de 20%

no consumo de eletrointensivos
DA REDAÇÃO - As indústrias

eletrointensivas (alumínio,
siderurgia, ferroligas, papel,
celulose-e petroquímica) devem
consumir 75,8 mil megawatts
hora (MWh) este' ano, o que

representa um crescimento de
18% em comparação com 2001.
A estimativa faz parte de um

estudo do Instituto de
Eletrotécnica e Energia da
Universidade de São Paulo

(USP). Segundo o professor do
Programa de Pós-Graduação em

energia da USP ecoordenador
do trabalho, Célio Berrn ann,
para 2010, a previsão é de que os

eletrointensivos ampliem em

outros 20% o consumo de

energia em relação a 2005.
A projeção não contempla a

indústria d� cimento - também
eletrointensiva - cuja produção
é voltada para o consumo

interno. O estudo mostra ainda

que a indústria de alumínio
deve ampliar sua demanda de

energia em 8,4% no período de
2005 a 2010, passando de 24,9
mil MWh para 27 mil MWh. O
setor siderúrgico, segundo maior
consumidor de energia,
responderá por um consumo de
aproximadamente 19 mil MWh
em 2005 e 21,8 mil MWh em

2010 (14,7% de crescimento).
Segundo o Ministério de Minas
e Energia, atualmente o grupo
dos consumidores, e l e tro in
tensivos soma 408 empresas, que
absorvem 28,8% de toda a

• Com aumento nos

investimentos e mudanças
na carga tributária, a
indústria de
eletrointensivos pode
assegurar fornecimento de

energia elétrica por meio'

da autoprodução.

\ .

·0 BNDES (Banco Nacional
,

'.

de Desenvolvimento
Econômico e Social está
viabilizando os

empreendimentos
energéticos conduzidos

"

pelos setores

e I etroi ntensivos.
• Na' avallação do ex

presidente da Elettóbras,
LuizPlriquêlli Rosa; o
Ministério de Minas e

Energia reconhece o erro

de diagnóstico' do apagão
do primeiro dia deste ano.

Tanto a diretoria de Furnas

energia consumida no país. O
professor Célio Bermann explica
que, nos últimos 15 anos, a

produção brasileira dos
e1etrointensivos praticamente
dobrou, como conseqüência de
uma política industrial de
incentivo a esta forma de

inserção no mercado
internacional.

O estudo da USP mostra

também que a indústria do ramo.

está empenhada num processo
de aumento expressivo da escala
de produção.

com a Mlnístraetrlbuíram
o apagão à "falba humana':

anúncío dos, irivesttrnentos
logo após, um leilão. de
.enerqia velha com preços tão
baixos. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Funcionamento do SUASWeb
é esclarecido aos Municípios

. ;'1'

MARCIA BENTO
: '" .:.;_:_:.;;..c:;"'-'-''-'''-'''-'- _

"
-

... Sistema operacional
, '; pretende agilizar a
,:":transferência de verbas

>:'para. assistência social
,·1, '

,

JARAGUÁ DO SUL - A

',;,",Amvalí (Associação dos
,_, Municípios do Vale do Itapocu)

,.;� promoveu ontem a primeira
reunião do colegiado regional

, par� es.clarecer o fu n c i
,

onamento do SUAS Web
'�; (Ferramenta do Sistema Único

"

'de Ação Social) aos secretários
,

de Bem-estar Social e técnicos

que vão trabalhar diretamente
com o programa. O SUAS Web
,'é um sistema operacional que

, 'deve agilizar a transferência de
recursos financeiros do FNAS

(Fundo Nacional de
Assistência Social) e substitui
o antigo Siafas Web. Os
recursos do FNAS são

repassados para bs Fundos

Estaduais, do Distrito Federal
e Municipais.

Segundo a secretária

executiva da Amvali, Maria
Tereza Nora, o obj et ivo do
encontro era explicar os novos

.

procedimentos relativos à

transferência de recursos

·financeiros do FNAS. "Estes

.'recursos podem ser utilizados

Representante da Fecam esclarece procedimentos do SUAS Web

para atender crianças de até seis

anos, idosos, portadores de

deficiência, e crianças e

adolescentes", informou.
A intermediadora, Kelly

Cristina Wehmuth, da Fecarn
(Federação Catar ineris e dos

Municípios) explicou que as

cidades têm até o fim de janeiro
para preencher o plano para

validação, que é enviado ao'

Estado, que analisa os pedidos
e encaminha para o Ministério
do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome, que libera os

recursos. "Eu não posso afirmar

quanto vai ser destinado para a

região, mas os recursos são

iguais aos do ano passado",
afirmou Kelly, e completou:
"cada município recebe a verba
de acordo com o seu programa
de ação estabelecido e

confirmado através do SUAS
Web".

Através do Sistema SUAS

Web, as prefeituras podem ter

acesso aos 'planos de ação,

cadastrar programas e ainda
estar capacitados a receber o

repasse automático destinado à

área social. São recursos para
atender 6rogramas da rede de

serviços sócio-assistênciais de

ação continuada para o

exercício de·200S. "Os recursos

podem ser encaminhados

também, para entidades
assístências de cada município.
Os pedidos devem ser feitos
através de cada prefeitura",
completou Kelly.

;�edeBreithaupt abre campanha Salvador tem lei severa de

'%)óie um estudante carente' combate ao turismo sexual
JARAGUÁ DO SUL - As Lojas,

Hiper e Supermercados Brei

.thaupt promovem a já tradicional
campanha de arrecadação de

. material escolar. A "Doe Material
.

,Escolar, apóie um Estudante
-Carente" é uma campanha que

"

.oferece, em cada uma das lojas do
.

grupo um local, 'logo à entrada,
"'<?rde' serãorecolhidas as doações.
",," A campanha faz parte de um

:::�,:grupo de ações com objetivos
','; comunitários promovidas pelas. '�'I..�!. '�.

.,,: �Jojas, hiper e supermercados
''.. ': 'Breithaupt que, em parceria com
: : :;os melas de comunicação, e que
':,,,:pretende despertar nos clientes
'- .atenção 'à população carente da

.regtão. Dentre as outras
" campanhas, estão as de

arrecadação de agasalhos, entre os

meses de março e abril, e a de

brinquedos, de outubro, novembro
" e dezembro,
r O gerente de Marketing do
grupo, Pedro Lopes Oliveira,

, ressaltou a importância do apoio
que a campanha recebe das igrejas
"Católica e Luterana da região.
"Tanto o pessoal da administração,
quanto os fiéis que contribuem com

•. � campanha e nos processos de
"

.,triagem e distribuição desenvolvem
um trabalhomuito importante para
a educação nas comunidades
carentes", afirmou. Oliveira
destacou ainda que os fiéis

desenvolvem um contínuo e

notável trabalho junto a todas
comunidades de nossa região,
destacadamente entre as mais
carentes.

As contribuições de materiais,
escolares, como cadernos, lápis,
réguas, canetas, lápis de cor, livros
e revistas são doadas às escolas da
redes municipal e estadual, das
áreas mais carentes de nossa

região.

SALVADOR - Os estabele
cimentos da capitalbaiana envolvidos
de alguma forma com o fa
vorecimento da prostituição infantil e
turismo sexual poderão sermultados
e ter seus alvarás de funcionamento
cassados pela prefeitura de Salvador.
Uma lei nesse sentido foi sancionada
ontem pelo prefeito João Henrique
Carneiro (PDT). O turismo sexual e
a exploração de menores são

considerados problemas graves na

cidade, principalmente durante o

verão quando a capital baiana recebe
milhares de visitantes.

A lei é dura contra os infratores, e
começa com a imposição aos

estabelecimentos de afixar na porta
de entrada o cartaz com a frase:

"Exploração sexual de crianças e

adolescentes é crime! Denuncie!

Ligue para 0800 713032".Quem não

cumprir esse será-multado em R$
1.193,00 por dia. Além disso as

empresas estão proibidas de exibir
qualquer tipo de propaganda
audiovisual que incentive a

prostituição e o turismo sexual. Caso
seja constatada a infração, o

estabelecimento será fechado por 60
dias e até definitivamente se reincidir
no delito.

Na semana passada, o Comitê
de Enfrentamento da Violência
Sexual Contra Crianças e

Adolescentes que reúne 35
entidades governamentais e não-

governamentais lançou uma

campanha voltada para guias
turísticos, recepcionistas de hotéis e
pousadas, além de outros profis
sionais do setor de entretenimento
da Bahia, esclarecendo a gravidade
dos crimes sexuais contra menores
de idade.

O Centro de Defesa da

Criança, uma das entidades mais

importantes no trabalho de
combate à prostituição infantil,
atendeu no ano passado 195

crianças vítimas de violência
sexual e recebeu 800 denúncias de

pornografia infanto-juvenil na
internet.

• A lei é dura contra os

infratores, quem não

cumprir esse será multado
em R$ 1.193,00 por dia.
Caso seja constatada a

infração, o
estabelecimento será

, fechado por 60 dias e até
definitivamente se

reincidir no delito.

• O Centro de Defesa da

Criança atendeu no ano

passado, 195 crianças vítimas
de violência sexual e recebeu
800 denúncias de pornografia
infanto-juvenil na internet.

CP NOTAS
... FÓRUM SOCIAL MUNDIAL'

Filme "Araguaia, conspiração do silêncio"
o Fórum Social Mundial realizar-se-á no período de 26 a 31 de janeiro,
em Porto' Alegre. O evento promete reunir 150 mil pessoas, de
diversos países.
Desta vez, o Fórum Social Mundial acontece em um novo contexto,
em que o governo do PT e de Lula completa dois' anos. Além de mais

de 11 temas escolhidos como principais, outros seminários alternativos
vão estar em debate tais como juventude, comunicação, gênero,
sexualidade e cinema .

Para agitar os cinéfilos presentes a este Fórum, a Deputada Ludana
Genro (P-SOL/RS) estará promovendo o lançamento do filme

"Araguaia; conspiração do silêncio'; do diretor Ronaldo Duque, e que
tem no elenco a atriz Françoise Fourton e o ator Norton Nascimento.
A pré-estréia acontece no dia 31 de janeiro, às 19h no Auditório

Dante Barone, Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Contar a história da guerrilha do Araguaia é um ato de coragem. Uma
história ainda obscura, que tem a maioria dos seus personagens
principais ainda desaparecidos e objeto de uma luta apaixonada de,

seus familiares para reconstituir seus últimos passos.

"Araguaia, a conspiração do Silêncio" é um filme que mexe com uma

parte da história do Brasil que os livros ainda não contaram dignamente,
negada por décadas pelo Exército brasileiro e ainda hoje razão de

medo para os moradores da região. Ronaldo Duque enfrentou tudo
isso e ao longo de 10 anos de trabalho colheu depoimentos de

historiadores, sobreviventes, militares e parentes das vítimas, para,
junto com Guilherme Reis e Paulo Simas, elaboraro roteiro que acabou
sendo premiado.

... TREINAMENTO

Detran inicia semináriospara instrutoresde trânsito
o 10 Ciclo Estadual de Seminários para Instrutores de Trânsito de,
Santa Catarina, promovido pelo Detran/SC (Departamento Estadual
de Trânsito e Segurança Viária) é gratuito e obrigatário a todos os

profissionais credenciados como Instrutores de Trânsito.
A abertura acontece no auditório do Centro Administrativo do

Estado, no Saco Grande, em 28 e 29 de janeiro e é destinado a

credenciados da Grande Florianópolis. Os seminários serão levados
em seguida a Blumenau (11 e 12 de fevereiro), Lages (18 e 19 de

,

fevereiro), Chapecó (25 e 26 de fevereiro) Joinville (4 e 5 de

março) e Criciúma (11 e l Z'de março).
No primeiro dia dos seminários, serão abordados em palestras
temas como Aspectos Polêmicos e Inovadores da Legislaçâo de

Trânsito, Didática de Ensino, Uma Abordagem Interdisciplinar de

Segurança no Trânsito e Construção da Cidadania. No dia seguinte,
os participantes serão avaliados através de uma prova com 50

questões de múltipla escolha e cinco questões subjetivas. A
avaliação não terá caráter reprovativo, mas quem não alcançar no
mínimo nota 7 será aconselhado a buscar o aprimoramento de
seus conhecimentos. Em contrapartida, o Instrutor de Trânsito que
não comparecer ficará impossibilitado de receber nova credencial.
O seminário é obrigatório mesmo a quem não estiver exercendo
a ativid�de.

... SAÚDE

Balanço revelaqueda de 69% nos casosdedengue
Balanço parcial dos casos de dengue indica queda de 69,4% nos

casos de dengue em 2004 em relação a 2003. De acordo com o

boletim da SVS (Secretaria de Vigilância em Saúde) do Ministério
da Saúde, foram registrados 105.894 casos da doença no passado
enquanto que, em 2003, as notificações chegaram a 346.118.
Nas regiões, as quedas ficaram em 96,1% no Sul, 81,4% no

Nordeste, 64,8% no Sudeste, 58,1% no Centro-Oeste e 32,2% no

Norte.

... LAZER

EstaçãoVerão leva esporte e diversão à praia
Até o próximo dia 20 de fevereiro o SESI Eventos organiza a Sa edição do
Estação Verão, evento patrocinado pela Petrobras na praia da Enseada,
em São Francisco do Sul. Com apoio também da Prefeitura Municipal de
São Francisco do Sul, o Estação Verão oferece diariamente aos veranistas

OPÇÕES de lazer e práticas desportivas das 8 horas às 20 horas.
Entre as atividades realizadas ao longo da semana estão caminhada na

praia, vôlei de areia masculino e feminino, futebol adulto e infantil,
basquete (trio), peteca, frescobol,jogos de mesa e ginástica na praia. Nos
finais de semana são realizadas atividades especiais com brinquedos
infláveis, torneios, gincanas e outras.

O Estação Verão também tem tenda específica de recreação infantil,
com playground e diversos brinquedos, além de atividades como

desenhos, pinturas, mínlfutebol e minivôlei.
O projeto teve início no dia 8 de janeiro, com a apresentação da banda
paranaense Gatos no telhado.

... BAILE DE REI

Novo Rei vai ser coroado neste sábado
A Sociedade Atiradores Independência, de Jaraguá do Sul, promove
dia 29 (sábado), o tradicional Baile de Rei. Os festejos iniciarão às 14h
com a concentração na Sede Social e posterior busca, às 14h30min,
em direção ao salão da comunidade de Santa Cruz, da majestade Sr.
José Gascho. Às 18h30min será a coroação do novo Rei. O baile terá
início às 22h30min e será animado pela Banda Eccos do Rio Grande
do Sul, pela primeira vez na região. Ingressos serão vendidos somente
no local. Informações pelo telefone (47) 392-4400.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vasco tenta convencer contra o América
I

DA REDAÇÃO - O Vasco
enfrenta o América hoje, às

21h45, em Édson Passos, sob um
olhar atento e desconfiado do

presidente Eurico Miranda, A
estréia da equipe de j o e l
Santana na Taça Guanabara

(primeiro turno do

Campeonato Cartoca) não

agradou ao dirigente, que se

reuniu com o treinador após a

suada vitória sobre a

Portuguesa, por 2 a I, de virada,
em São Januário, para cobrar

explicações.
Embora tenha a admiração

de Eurico Miranda, o técnico

do Vasco não quer dar chance
ao azar. E, por isso, assistiu a

uma fita de vídeo sobre o

confronto do América contra-o
Botafogo , no sábado, para
analisar a forma de jogar do
adversário. E também trabalhou
a parte técnica e tática da

equipe de São Januário para
dá-la um padrão de jogo.

Isento de críticas no Vasco
e repleto de regalias, Romário é

a esperança de gols. Bem ou

mal, a presença do artilheiro em

campo cria um otimismo

generalizado em São [anuário.
Há sempre uma esperança do

craque voltar a decidir jogos e

levar o clube ao título do
Carioca. Na primeira rodada,
pelo menos, isso não ocorreu.

Romário pouco tocou na bola e

somente após a sua saída, para
a entrada de Marcos Brito, o

Vasco conseguiu a virada, com
um gol de seu substituto. Contra
o América, time de coração de
seu pai, Edevair, o artilheiro
costuma balançar as redes.
Consta assim em seu vasto

currículo de gols.
Fã de Romário, o meia Alan

Delon previu um jogo difícil
contra o tradicional América,
do técnico Carlos César. Para

ele, o adversário, por vim de
uma derrota e atuar em casa,

vai buscar o ataque de forma
incessante. "O jeito é o Vasco

impor o ritmo de jogo. Estou
ansioso para marcar meu

primeiro gol com a camisa do

clube, mas se o Romário ou o

Alex Dias fizer e a equipe sair

com os três pontos tudo bem",
declarou Alan Delon, único
responsável por municiar a

dupla de ataque.
O treinador do América

promoveu duas alterações em

sua zaga. O zagueiro Max e o

lateral-direito Édson cedem
lugar para a entrada de Cícero
e Guto, respectivamente.

• Vasco - Éverton: Thiago
Maciel, Fabiano, Marcos e

Diego; Coutinho, Gomes,
Júnior e Alan Delon;
Romário e Alex Dias.
Técnico - Jóel Santana.

• América - Lázaro; Guto,
André, Cícero e Dida;
Humberto, Luciano, Fábio e

Léo; William e Flavinho.
Técnico - Carlos César.
Juiz - Marcelo Venito Pacheco
Horário - 21 h4S'

·Local - Estádio Édson Passos,
em Mesquita (RJ).

Of� CONRADI
O "'1tl,

EMBALAGENS
E PAPELARIA

Atacado e Varejo

Agora com toda
Linha de Material Escolar.
Venha e confira nossos

preços e condições.

V Loja: (47) 370-1492
, (47) 376-4253
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EDUCAÇÃO
-

Tarso Genro divulga
balanço do ProUni

� Dados mostram que
a média do Enem foi
13% maior que nas

escolas particulares

DA REDAÇÃO - Oministro da

Educação, Tarso Genro, não

escondeu o contentamento

ontem, ao anunciar os dados
finais do ProUni (Programa
Universidade para Todos): "Os
dados não só desmentem

preconceitos arraigados contra

estudantes da rede pública como

demonstram o sucesso da política
de cotas", resumiu. A análise das
três etapas de inscrição dei ProUni
mostra que a média de nota do
Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio), dos estudantes

inscritos foi 13% mais alta do que
a média nacional dos alunos de
escolas particulares.

''Ao contrário do que diziam

preconceituosos, o ProUni vai

ajudar a aumentar o nível da

universidade", afirmou. A média
nacional do Enem obtida por
estudantes da rede privada é de
54 pontos. Dos estudantes bolsistas
do ProUni, 61 pontos. Ao fim de
três etapas de inscrições, o ProUni
selecionou 107 mil candidatos que
têm até 11 de fevereiro para se

apresentar às universidades e

comprovar os dados informados
durante a inscrição.

Outros 109mil ficaram de fora,
apesar de todos terem

apresentado uma média do Enem
superior aos 45 pontos exigidos.
"Isso demonstra a necessidade de

ampliação da oferta de bolsas",
afirmou o ministro. Mesmo com

um número significativo de

candidatos não-selecionados pelo
ProUni, 4.939 bolsas ficaram
ociosas. "Isso ocorreu porque as

vagas oferecidas eram de cursos

que não interessavam candidatos,
ou vagas disponíveis estavam em

locais distantes da residência do

estudante", justificou oministro.

O secretário-executivo do

ministério, Fernando Haddad,
disse também que' alguns
estabelecimentos de ensino

colocaram à disposição um

número superior de bolsas ao que
era exigido em lei. "Não há ainda
números exatos desta maior
oferta. Mas há fortes suspeitas de
que alguns centros preferiram
oferecer maior número de bolsas

para turmas que tradicionalmente
têm vagas ociosas". Bolsas
ofertadas para cursos tradicionais,
como Direito, 'Medicina e

Odontologia, foram todas

preenchidas.

"Diários de motocicleta' é indicado ao Oscar

DA REDAÇÃO - O filme
"Diários de motocicleta", dirigido
pelo brasileiro Walter Salles, foi
indicado ao Oscar de Melhor

Roteiro Adaptado e de Melhor

Canção, pela música ''AI otro lado
dei rio", informou ontem o

JBonline. O anúncio dos indicados
ao Oscar 2005 foi feito pelo ator

Adrien Brody, que ganhou a

estatueta em 2003 pelo filme "O
,.. "

pianista .

O filme de Walter Salles
descreve a viagem pela América
Latina realizada por Ernesto "Che"
Guevara (interpretado pelo astro

mexicano Gael Garcia Bernal)
antes de liderar a revolução
cubana ao lado de Fidel Castro.

O filme indicado pelo Brasil

para concorrer ao prêmio de Filme

Estrangeiro, "Olga", de Jayme
Monjardin, não foi selecionado
entre os cinco concorrentes à

estatueta. Os principais destaques
à premiação que será realizada no
dia 27 de fevereiro, estão os filmes
"O aviador", de Martin Scorcese,
"Menina de ouro", de Clint

Eastwood, "Ray", de Taylor
Hackford � "Em busca' da Terra
do Nunca", de Marc Forster, que
lideram a lista de indicações, além
do comediante [am ie Foxx,
indicado aos prêmios de Melhor

Ator, pelo filme "Ray", e Melhor
Ator 'Coadjuvante, por
"Colateral".

OLGA - Conta a história da

judia Olga Benário Preste -

companheira do comunista Luiz
Carlos Prestes - entregue às

autoridades alemãs pelo governo'
do presidente Getúlio Vargas.
Grávida do "Cavaleiro da

Esperança", Olga viveu os últimos
dias de vida nos campos de

concentração nazistas, onde
. nasceu a filha Leocádia.

Um filme para refletir sobre a

natureza humana. Coberto de
cenas que emocionam, chocam,
mexem com os apaixonados e uma

trilha sonora nostálgica, Olga
consegue transmitir com clareza a

vida sofrida da jovem
revolucionária alemã que passou

por cima dos ideais da família e com

garra lutou pelo que acreditava:

Olga nasceu em Munique,
Alemanha. Aos 15 anos, entrou

para a Juventude Corniihista e

começou amilitância

Na noite de

segunda-feira, na
Aciag (Associação
Comercial, Industrial e
Agrícola de
Guaramirim), foi
assinada uma parceria
entre a entidade e a

Unimed. Na

oportunidade,
estiveram presentes o

presidente da Aciag,
Orlando Satler, e
Ademar Nardelli,
presidente da Unimed.
Na cerimônia, foram
apresentados os

benefícios e.os preços
do plano de saúde

.para os associados da

Aciag.

Extimbrás ComérciO de Extintores Ltda
Credenciado ao Corpo de

Bombeiros e Inmetro
Rua José Emmendoerfer, 1160

Nova Brasília
Fone/Fax: 371-6412

e-mail: extimbras@netuno.com.br
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Novo DESAFIO

Nadadora jaraguaense viaja
amanhã para Porto Alegre

JULlMAR PIVATTO

� Talita Hermann

defenderá um dos
maiores clubes da

natação brasileira

JARAGUÁ DO SUL - A

nadadora Talita Hermann é

uma das mais novas contratadas
do Grêmio Náutico União, de
Porto Alegre (RS). A ja r a
guaense de 17 anos embarca
amanhã para defender um dos
oito melhores clubes de natação
do Brasil. Ela começou a carreira

na natação em 1998, quando foi
selecionado no I Troféu Ernani

Volpi Coitinho e integrou a

então equipe Olympia/FME.
Em 1999, com a criação da

Ajinc/Urbano/FME, Talita

começou a despontar no esporte
e hoje é a atleta com mais títulos
nacionais, além de recordista na

Olesc, Joguinhos Abertos e J asco
Tornou-se uma das principais
atletas nas provas de 200m, 400m
e 800m livre, suas espe
cialidades. Por quatro anos

consecutivos, ela foi considerada
a melhor nadadora da categoria
no Estado.

Talita disse que procurou a

equipe porque vai estudar na

capital gaúcha. "Comentei com
o treinador de lá sobre isso e

então surgiu o convite. Fiquei

ARQUIVO/C�SAR JUNKES

Talita (à esquerda) começa os treinamentos na sexta-feira no Grêmio Náutico União

uma semana no final do ano

passado para conhecer a equipe
e a estrutura", lembrou a

nadadora, que já começa os

treinamentos na sexta-feira. A

jaraguaense elogiou as estruturas

da equipe, reafirmando a

qualidade de um dos melhores
clubes do país.

"Eles têm sete técnicos e o

grupo é divido em equipes,
conforme as categorias. A

Goleiro da seleção Sub-20 é a

nova preocupação do técnico
DAREoAÇÃO-O goleiro Renan

é a nova preocupação do técnico da

seleçãobrasileira sub-20, RenéWeber.
O jogador semachucou ao bater forte
de cabeça com o uruguaio Rodrigues,
na vitória de 4x2 do Brasil sobre o

Uruguai na noite de segunda-feira.
Apenas doisgoleiros foram convocados
pelo treinador e o departamento
médico ainda nãopode dizer seRenan
vai disputar os outros jogos do Sul
Americano.

Após o choque com o uruguaio,
aos 20minutos do primeiro tempo, o
goleiro foi levado a um hospital em
Pereira (Colômbia), onde o jogo era

disputado. Renan passou por uma

tomografiaquenão indicou nenhuma
lesão grave e voltou ao estádio. Mas o

jogador passou mal, vomitou e ficou
em observação na ambulância. O
médicoda Seleção, AdilsonCamargo,
nãoquis fazer previsões sobre a chance
dogoleiro atuarna quinta-feira contra
B Vliln(mli�l;l, "Se o jogo fOss1il hoje, de
não atuaria", afirmou.

Caso Renan não possa jogarmais
no tomeio, aCBF precisará correrna
Conmebol para inscrever um novo

atleta para a posição. Bruno, que
ontem entrou no lugar do titular, é a
outra única opção.

DISPOSIÇÃO - O técnico da

seleção René Weber disse ontem ao

site do Terra que ficou satisfeito com a

disposição dos jogadoresnavitóriasobre
o Uruguai. "Foi uma boa partida.
Houve no campo de tudo o que todos

pedem no futebol e devo agradecer
meus jogadorespela entrega.Quando
o Brasil começa a jogar, tem todas as

chances para ganhar", Comentou.
A seleção brasileira jogou com um

homem amenos desde os30minutos
do primeiro tempo, após a expulsãodo
zagueiro Leonardo.

"Foi uma boa partida. Houve no
campo de tudoo que todos pedem no

futebol e devo agradecer meus

jogadores pela entrega. Quando o

Brasil começa a jogar, tem todas as

chances paraganhar", afirmou Weber.

estrutura é enorme", afirmou a

atleta. Sobre o futuro, ela

pretende, além da faculdade de

Psicologia, continuar treinando
e competindo nas piscinas.
"Ainda não conheço o

calendário de provas deles. Vou

começar os treinamentos e

começar a cornpar ti lhar as

experiências, tanto minha como

a deles", comentou.
A nadadora sempre foi

considerada uma das 'líderes'
dos atletas, principalmente nas

competições, incentivando e

torcendo junto com todos. Sobre
a Ajinc, Talita diz que parte
levando boas lembranças,
principalmente do grupo e da
comissão técnica. "Na minha

opinião, trabalhei com um dos
melhores técnicos do país. Vou
sentir muita falta de tudo e de

todos", disse.

Inspetores elogiam as obras

para os Jogos Pan-Americanos
RIo DE JANEIRO - No primeiro

dia de inspeção da Comissão de

Coordenação da Odepa (Organi
zação Desportiva Pan-Americana),
aos locais de disputa dosJogos de 2007,
o Rio colecionou elogios de seus

avaliadores, que chegaram a compa
rar as instalações projetadas com as

de Pequim, que se prepara para
organizar osJogosOlímpicos de 2008.
A visita prossegue hoje com um en

contro com agovernadora doEstado
Rosinha Garotinho durante uma

vistoria noComplexo doMaracanã.
'� instalações estão seguindo um

padrão olímpico. Com o Nuzman

(presidente licenciado do Comitê

Olímpico Brasileiro), faço parte da
comissão de avaliação de Pequim e o

Rio está com uma estrutura

semelhante", destacou o presidente
da comissão de Coordenação da

Odepa e do Co�itê Olímpico do
Uruguai Julio Maglione. "Por
enquanto, está tudo bem".

Ontem, o grupo formado por

Maglione e pelos presidentes dos
comitê olímpicos nacionais da

Jamaica, Michael Fennell , do

México, FelipeMuâoz, e doParaguai,
Ramón Zubizarreta, visitou oCentro
de Convenções Riocentro, que
abrigará algumas disputas, como o

boxe e a ginástica rítmica desportiva,
o EstádioOlímpicoJoãoHavelange,
local das provas de atletismo, alémda
Víla-Pan-Americana. Em todos as

instalações, a comissão de Coor

denação da Odepa disse ter ficado
satisfeita como andamentodas obras.

��
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... TITULO

Corinthians vence a Copa São Paulo
Numa virada espetacular, o Corinthians venceu o Nacional por
3 a 1 na manhã de ontem e conquistou pela sexta vez o titulo
da Copa São Paulo de Futebol Junior - o mais tradicional torneio
de futebol da categoria no País. Com a vitória, o Corinthians se

torna o maior vencedor do torneio - um a mais que o

Fluminense-RJ, o segundo colocado.
O Corinthians - que defendia o título conquistado no ano

passado e era considerado favorito para vencer de novo - foi

surpreendido no primeiro tempo. O Nacional entrou melhor e,
mesmo com um erro do juiz, que marcou um pênalti inexistente
a favor do Corinthians e que Bobô desperdiçou, fechou o

primeiro tempo na frente com um gol de Caio, ao 32 minutos.

No segundo tempo, no entanto, o técnico Adaílton Ladeira

colocou Dinelson no lugar de Abuda e o Corinthians se

transformou. Dominou o adversário e chegou à vitória de forma
brilhante. Dínelson fez dois - um aos oito minutos e outro aos

28. Bobô completou o marcador aos 26.

... AUTOMOBILISMO

Audi vence asMil Milhas de São Paulo
o Audi TT DTM venceu ontem a 33" edição das Mil Milhas

Brasileiras, prova disputada no circuito de Interlagos em São Paulo
como parte das comemorações pelo 4510 aniversário da cidade.

O carro - que teve como pilotos Xandy, Xandynho,Guto Negrão e

Giuliano Losacco - completou a última das 3?4 voltas após
11 h 14min.49s929, concluindo a maratona à frente do Protótipo
ZF/Chevrolet número 21, carro que competiu com a pilotagem
de Paulo Bonifácio/Felipe Giaffone/Luiz Otávio Paternostro/Tcny
Kanaan.
Avolta mais rápida da corrida foi a 256", quando o Saleen SR? que
correu com Antonio Hermann/Franz Konrad/Uwe Alzen "virou"

1 min34sS92, andando à média de 163,993 km/h. Apesar da vitória
tranqüila do Audi, a 33" edição das Mil Milhas foi a que apresentou
o maior número de equipes com chance de vitória nos últimos

anos. Além do Audi DTM, entraram na lista de favoritos o protótipo
ZF Chevrolet, Viper GTS-R, Lister Jaguar, Saleen SR? (todos da

categoria MM P 1), e os cinco Porsches inscritos na categoria GT. A

33" edição das Mil Milhas Brasileiras reuniu em Interlagos 59 carros,
divididos em cinco categorias.

� FUTEBOL

Mallorca tem interesse em Rivaldo
o Mallorca está estudando a contratação do brasileiro Rivaldo. O

time, lanterna do Campeonato Espanhol ao lado do Numancia,
está buscando um meia-atacante e já tentou Rui Costa, do Milan,
e Emre, da Internazionale. O nome do pentacampeão mundial

veio à tona nesta terça-feira. No entanto, os próprios dirigentes do
clube admitem que será difícil contar com Rivaldo, Primeiro, porque
tele vem sendo titular do Olympiacos, da Grécia. Segundo, pelo
fato do brasileiro ser considerado muito caro. Mesmo assim, estão

díspostoça fazer uma tentativa.

� TÊNIS

ConfederaçãoBrasileiravolta a terdinheiro doCOB
o TCU (Tribunal de Contas da União) liberou na última sexta

feira o repasse da verba proveniente da Lei Agnelo-Piva à

Confederação Brasileira de Tênis, que estava suspenso desde
o dia 22 de setembro. O TCU enviou um ofício ao COB (Comitê
Olímpico Brasileiro), que deve se reunir na próxima semana

com o atual presidente da CBT, Jorge Lacerda Rosa. O TCU
determinou a liberação depois que Jorge Lacerda entregou
uma petição ao ministro relator do processo,Walton Alencar.
Este entendeu que, com a saída de Nelson Nastás da

presidência e de Carlos Alberto Martelotte da

superintendência técnica, não há mais motivos para a punição
à CBT. Os ex-dirigentes são acusados de pagar contas pessoais
com recursos da Lei.

� ASSALTO

Bandidos roubam a sede do Fluminense
Seis bandidos invadiram as Laranjeiras, sede do Fluminense, na
madrugada desta terça-feira. Por volta de meia-noite e meia, os
assaltantes entraram no clube e renderam nove funcionários, que
foram amarrados. Os ladrões roubaram R$ 426 da tesouraria, R$1 O
e alguns produtos do Bar do Fidélis, além de três celulares dos
funcionários. Eles tentaram levar uma televisão, mas não

conseguiram. Após a saída dos ladrões do clube, às 3h30, os
funcionários conseguiram se soltar e chamaram a polícia. Mas os

bandidos já haviam fugido.
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QUARTA-FEIRA, 26 de janeiro de 2005
.

CORREIO DO POVO

'25/01'
Carla Caroline Marinoso
Edwin Hinsching
Paulo César Martins
EderOtto

Agostinho Klinkoski
Djair Pereira
Anderson Giese
Dirce Mayer
Braz Patricio
Oswaldino Amaral Fabiano

'26/01'
Irio Piazera

Angelo Piazera Jr.
Dori Vorpagel
logo Luis Cescanetto
Marcos Dias
Lisianna Garcia
Ouvidio Lemke
Carmem Kuhl
CristianeTomporoski
Maria de Lourdes Vegini
Nilton Raquel Zen
EugenioA.Jann
Priscila Hruschka

'27/01'
Sandro Henn
Deiseleia Nitzke
Alexia Sipert
AlcindoVolkmann
Renato Krueger
Therezita Roeder
Laurita L. Buzzi
Adriana Josemara

Fagundes
Bruno Berkembrock Jr.
AdrianaWandersee Bueno
Jainara Rosa Machado
Querino Vergflio Bona

-_ .... _. __ ..

�NtVEmiÂtU.Mf!i.ft§ '29/01'

'23/01' Leandro Picolli

Silvia Andreatta VilmarCeolin

CristianaWensersky
Cinara Lange

Larissa Milene Pacheco Mateus Giovane Bartel

IIla G.Viergutz
Simone B. Fodi

Neucita Ciluzinski MariaT.D.Ávila

Luis César Maes Tati Hernacki

Silvana Alessi IIka Jantz

Meri Carolina Engel
Kelli C. P. da Silva

I i, Bruna Berkembrock Ivone Cordeiro Pereira

Bianca Berkembrock RenanTiechontcoski

Mariana FritzOliveira Ingrid Ataide
Rene Jarbas Freitas Samantha Giovanella

Antonio MoacirMateus Gelásio Rosa

RolandoJann
Clecio Luis Konell
Daniela E Santo

Diego Roberto Carvalho
Maria Ap. Correa

'24/01'
Norberto Spredemann
Bárbara AlineTissi

Mykael Lucas Uller
Amábile SatlerMaestri
AntonioWeinfurter
Nelson Artur Schaffer

'28/01'
Valdenês de Góes Moura
Alcides Gomes
Bruno Valmir Steinert
Joelcio Ferreira
Marco Antônio da Silva
Giu Pulceno
Luciano César Demarchi
Luciano da Costa
Neide Lurdes dos Santos
Eliane Schneider

Neste sábado dia 29, comemorando idade
nova, Gelásio Rosa. Quem deseja os parabéns
são seus familiares

Os pais Isa e Jaime, e a irmã Jaqueline,
parabenizam Anderson Giese pelos 23
anos, completados no dia 25. E desejam
muita saúde, alegria e que todos os seus

sonhos se concretizem. Feliz aniversário!

Na foto Fernanda Baratto

(Feka), no centro da foto dé
vestido verde, ao lado de seus

amigos comemorou aniversário
no dia 27. Parabéns!

Cassiana kasmirski aniversariou ontem dia 25.
Parabéns e felicidades de todos os familiares e em

especial de seu maridão Acácio

Adriano Koslopp
aniversaria no dia 29. Sua

namorada Shara e familiares

desejam felicidades

- _"'---

"-...

Aniversaria dia 27, Inês Hable. Quem deseja
felicidades são os amigos Dani e Anderson

.';';" .. ...;__

Cassiano Rogério Manke completa idade nova

nesta sexta, dia 28. "Sano meu anjinho, Feliz
aniversário, com muita saúde, paz, amor, alegria,
prosperidade, chuvas de bênçãos sem fim pra nós e

vamos comemorar essa data muitos anos juntos.
Com muito AMOR da sua namorada Ana Carolina, te
amo!

.. ,

PARABÉNS
Aniversariou dia 16, Alcimar Antônio Ariotti. Feliz
aniversário!

FELICIDADES
Marcelo Barbosa dos Santos trocou idade no último dia 19.
Parabéns e felicidades.

PARABÉNS
No dia 25, Ilton Hoffmann comemorou mais um
aniversário. Sua esposa Rosane deseja felicidades.

C I N E rytA Quarta e Quinta-Feira

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C.Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO G�NERO

Perto Demais
Sexo a Dom.: 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00

Sego a Qui.: 15:30 - 17:30 - 19:30 - 21 :30

Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida
. Sessão Única: 14:45

Doze Homens e Outro Segredo
16:30 - 19:00 - 21 :30

O Filho de Chucky
15:15-19:15

O Grito
17:15 - 21 :15
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