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Ana Paula Arósio
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sete quilos para
viver Anita
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Municípios respondem por questões ambientais
o impasse sobre a competência' das questões ambientais foi tema de um fórum realizado ontem em [araguâ, A tendência é de que a responsabilidade fique com os municípios. - PAGINA 5

CONSCltNCIA ECOLÓGICA

OsTrainees em Meio Ambiente da Fundação Boticário conheceram ontem o Instituto Rã-bugio.A Entidade serve
de abrigo para 1.807 espécies de mamíferos,répteis,aves e anfíbios,como este da foto. • PÁGINA6
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Mulheres garantem direito de
serem acompanhadas,no parto
As mulheres conquistaram o direito de ter acompanha
menta durante o parto em qualquer hospital público ou

conveniado ao SUS. O projeto da senadora Ideli Salvatti ;
foi regulamentado na última sexta-feira. - PAGINA 3

ESTABILIDADE

Polícia Civil abre concurso

para preencher 336 vagas
As inscrições para o concurso vão de 9 de dezembro de 2005
a IOde janeiro de 2006 e podem ser feitas em qualquer agên
cia do BESC ou na Internet. As vagas são para delegado,
escrivão, escrevente, investigador e psicólogo. - PAGINA 5

VOVô NOEL·

Grupo da Terceira Idade faz festa
natalina e encerra as atividades I

.
,

I

A Festa de Natal do Grupo de Idosos teve que ser dividida
em três dias para que todos os 3 mil integrantes pudessem
participar. Hoje acontece o último baile com animação da
Banda da Terceira Idade. .• PAGINA4
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Petlstas cobram salários
" ,

o que parecia impensável,
�conteceu. Os 63 funcionários
I

ao diretório nacional do PT
I

entraram em greve, reconhe-
cida como legítima pelos
dirigentes do partido- e nem

poderia ser diferente, já que
advogam a tese do direito à

greve de todas as categorias
�obrando pagamento de
salários atrasados referentes ao
mês de novembro. Isso fez com
que senadores e deputados se

mobilizassem para coletar
dinheiro junto a amigos,
funcionários de seus gabi
netes e militantes com o

objetivo de ajudar o partido
no pagamento de seus

smpregados. A greve foi

encerrada depois de quatro
g:ias de paralisação.Os
parlamentares petistas estão

recorrendo até a servidores do

Congresso que não têm

ligação partidária com o PT;
corno os de seus gabinetes.
Endividado e envolto em
j

f;

FRASES
3'

denúncias sobre irregularida
des com recursos não con

tabilízados, o PT vive sua pior
crise desde que foi fundado,
há 25 anos.

Além do esforço de
parlamentares, o partido
espera conseguir reforço
adicional ainda este mês com

a càmpanha de arrecadação
de recursos lançada em 13 de

empresário Marcos Valério de
Souza. Em novembro, o PT já
havia recorrido a demissões.
Cortou 37 dos 125 funcioná
rios do diretório nacional.
Somadas às 20 demissões
voluntárias ocorridas em

junho, a folha de pagamentos
caiu de R$ 650 mil para R$
320 mil

Em véspera de ano eleito-

... Senadores e deputados se mobilizam

para coletar dinheiro junto a amigos e

assessores para pagar os empregados
novembro junto à militância.
A expectativa do partido é
coletar R$ 13 milhões até a

próxima semana.' O partido
tem uma dívida declarada de
R$ 42 milhões, além de outros
R$ 12 milhões referentes a um

leasing com o Banco do Brasil.
O partido não reconhece em

sua contabilidade os

empréstimos de R$ 55,8
milhões feitos à legenda pelo .

ral, que marca a candidatura
a reeleição do presidente Luiz
Inácio Lula da Silva,
guindado ao poder pelo voto

popular na quarta tentativa

,de chegar à presidência da

República, a greve dos
funcionários do PT caiu como
uma bomba no meio político. _

Inusitada sob todos os

aspectos, é mais munição para
a campanha eleitoral que se

avizinha. De modo especial,
reforça a artilharia do PSDB,
que terá candidatura própria
e que fez de Lula o principal

.

alvo não só para o embate do
ano que vem; mas durante
todos os escândalos
descobertos e investigados
depois das denúncias do ex

deputado Roberto Jefferson
envolvendo, também,
parlamentares dõ' partido,
culminando com a cassação
de José Dirceu, um dos

principais artífices da

construção do PT e que ainda
tem sob mira outros

parlamentares petistas. O
recesso parlamentar de
dezembro e janeiro é esperado
pela cúpula petista como uma

bênção. Vai tirar o partido,
momentaneamente, dos
holofotes da mídia jornalís
tica. Para respirar e pensar em
um contra-ataque que

produza efeitos de vulto na

trincheira inimiga.

�:"Não é nada de novo. É caixa dois. Tem a ver com as práticas informais da gestão anterior':
�

I'
IJ�-

�,. Do secretário nacional de Finanças do PT,Paulo Ferreira,admitindo que o partido depositou RS 1 milhão na conta da Cotem irias,
l,do vice-presidente José Alencar.

I Fatos & Pessoas I
PatriciaMoraes,,"

.,.
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Representantes fazem 40
anos e esperam 'a Lei

• CORREIO DO POVO

Tramitação
Diversos parlamentares já confirmaram, em
resposta à correspondência ao Core/SC, o
apoio ao projeto, que atualmente está no

Senado, pronto para entrar na pauta de

votações na Comissão de Assuntos
Econômicos. Aprovado pelo Senado, a lei

precisa tramitar também na Câmara dos

Deputados.

Bom sinal
A notícia de que o Governo Federal vai

liberar R$ 450 milhões referentes às

compensações devidas aos Estados por
conta do desconto de ICMS das empresas
exportadoras foi comemorada (ainda que
discretamente) ontem na Federação das

. Indústrias. Ainda restava saber qual era a

parte destlnáda a Santa Catarina e se vai se '

confirmar outro anúncio feito pelo ministro
da Fazenda, Antônio Palocci, de que haveria
mais uma liberação ainda este ano. Mesmo

assim, só a "sinalização" de queo Governo
reconhece a dívida já é boa e pode salvar o
Natal de alguns setores, como o moveleiro.

Perto do parto
o Ministério da Saúde deu mais um passo
para humanizar os serviços de parto e pós
parto. O ministro Saraiva Felipe assinou

portaria regulamentando a lei n° 11.108,
sancionada em abril deste ano e que permite
a presença de acompanhante para a mulher
em trabalho de parto e pós-parto nos

hospitais públicos e conveniados com o

Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto é da
senadora catarinense ldell Salvatti.

Menosdepressão
De acordo com 14 estudos cientfficos, nacionais
e internacionais, envolvendo mais de 5 mil
mulheres, as gestantes que tiveram a presença
de acompanhantes ficaram mais seguras e con

fiantes durante o parto. Foram reduzidos o uso

de medicações para alrvio da dor, a duração do
trabalho de parto e o número de cesáreas. Além

disso, apontam os estudos, houve também
redução nos casos de depressão pós-parto.

Educação básica
Em 2006, a Educação de Jovens e Adultos (EJA)
vai ter mais recursos financeiros para a

ampliação de seus projetos em Santa Catarina.
Pelo menos é o que prevê o Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica

(Fundeb), em discussão no Congresso Nacional.
, Quem adianta a informação é a gerente de

Educação de Jovens de Educ�ção de Jovens e

Adultos da Secretaria da Educação, Elisabete
Paixão. A gerente participou de encontro com

cerca de 100 profissionais da área no Hotel

Himmelblau, em Blumenau.
'

Presente e futuro
Durante o encontro, os educadores avaliaram
as ações de 2005 e estudaram projetos e

programas que serão desenvolvidos ou

ampliados no próximo ano. "O. objetivo é

proporcionar subsídios aos professores 'que
atuam nos 30 Centros de Educação de Jovens
e Adultos (Cejas), no diz respeito à parte
pedagógica e repassar orientações do
Ministério da Educação (MEC) sobre as polfticas
em caráter nacional da Educação de Jovens �
Adultos; informa Elisabete.

redacao@jornaJcorrelodopovo.com.br
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�Elorianópolis - Categoria das mais

Glí>rejudicadas pela alta carga tributária do
País, os representantes comerciais

completam, nesta sexta-feira (9), os 40
anos da legislação que regulamentou a

atividade profissional. A classe, formada
por aproximadamente 1,6 milhão de

representantes em todo o Brasil, está
.ern campanha pela aprovação do

projeto de lei \183/03 que inclui o

profissional no Simples Federal. fiA

aprovação .da lei n° 183/03 é

fundamental, pois devido à alta carga de
.

tributos diretos e indiretos, o profissional
�ê desaparecer, em muitos casos, em

tornó de 50% de diferença entre a receita

'líquida e a receita bruta'; explica o

,presidente do Core/SC (Conselho
f Regional dos Representantes Co-
I

i merciais), Flávio Flores Lopes. Em

II novembro, o. Core/SC enviou corres
: pondência a todos. os 81 senadores e
i
aos' 513 deputados federais pedindo

r 'apoio ao projeto de lei 183/2003, de
.

i autoria do senador catarinense Leonel
: Pavan, que concede o benefído fiscal.
Pavan está bastante otimista quanto à

aprovação da matéria.

,\
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O Avesso da Política
'�melhor forma de governo não é aquela que torna a vida

agradável (eudemonísta), mas aquela que garante a ordem
jurídica". (Immanuel Kant).

Este pensamento kantiano remete a uma reflexão com moral
sobre a vida política. Kant não exige virtude subjetiva, mas o

cumprimento público da lei, delimitando o exercício externo da
liberdade. É preciso governar garantindo os direitos dos cidadãos,
Direitos adquiridos que não podem ser usurpados, como o direito
de escolha nas urnas. Em 03 de outubro último, os cidadãos de
Guararnírim que escolheram o atual prefeitoMário Sérgio "Dêgo"
Peixer nas últimas eleições, mais uma vez foram vitoriosos, pois
permaneceu seu direito de escolha, Parabéns ao "Dego" e a todos
aqueles que comungam de sua política e acreditam no seu

comprometimento como representante do povo.
'

Historicamente, o poder público e a comunidade se

relacionaram pautados por reivindicações que melhorassem a

qualidade de vida por meio de projetos e programas voltados para
o bem da população, e em Guaramirim não podia ser diferente.
Não estamos mais em um tempo de utopias políticas. O pOVO se

encontramais politizado, consciente de suas escolhas e, cada vez

mais cobra o compromisso político de seus governantes.
Em Guaramirim, é preciso apreciar aquele que é capaz de

superar os problemas e dificuldades, e que pela clareza de seu

discernimento se mantem firme e apto para levar adiante o que
lhe foi confiado: a Governância. Que o nosso prefeito, na sua

sabedoria continue vencendo os desafios e condicionantes
propostos pela realidade social, política e econômica, que se

configura na atual conjuntura neoliberal globalizada.

ClemirTeresinha dos Santos - Professora de História.Pós
graduada em gestão escolar e mestranda em Educação

Perigo no trânsito
Soumorador do Bairro Ilha da Figueira e transito diariamente 1

naRuaReinaldo Boga, recém inaugurada Pela PrefeituraMUnicipal.
Quero comentar que essa rua tem sido palco de verdadeiras

. ,v 1 ..,:;

provas de velocidade bem como informar que qualquer acidente
de trânsito que venha a ocorrer naquela via será de

responsabilidade da Prefeitura de Jaraguá do Sul pois, existe na
I

rua uma sequência de curvas fechadas e: a prefeitura pintou a

sinalização central de faixa pontilhada, que no código de trânsito
quer dizer" permitido ultrapassagem".

'

Ora senhores, a Rua Reinaldo Bago, em toda sua extensão,
tem que ter pintada faixa contínua, pois assim, apesar da'
velocidade alta, teremosmenos incidência de acidentes, e que
seja rápido, antes que acidente mais grave aconteça.

'

Emir Franzoi, Morador do Bairro Ilha da Figueira
1

Faixa de pedestre
Lendo o Jornal Correio do Povo e encontrei duas noticias. A

primeira de um trabalhador que foi atropelado e veio a falecer
quando tentava atravessar a faixa de pedestre a segunda a sua

da Campanha de transito. Sempre quando é feita uma campanha
de transito é (alado que se deveatravessar na faixa. Mas são poucos,
os casos em que eles indicam que devem ter certeza de atravessar

somente quando o motorista os viu. Uma via pública igual a
Bernardo G�uba deveria ter outro tipo de travessia para pedestres) 1
é um via rápida demais para ter uma faixa pintada no chão. E

J

muito fácil pintar uma faixa no chão, onde está o planejamento! 1

Mandem colocar uma faixa de pedestre na BR 101 para ver

quantos carros vão pararpara os pedestre atravessar a pista. Tem.
que ser cobrado das autoridades um meio mais seguro! Pois se

fizerém 'uma passarela ou túnel ninguém vai usar. I

Por exemplo os ciclistas, quando vim estamanhã da casa de
'

minha namorada que fica no Jaragua 84, me deparava com uma,

porção de ciclistas andando com seus colegas lado a lado. O que
é isso! Quando tem um carro estacionado,vem dois carros em

sentidos opostos emais dois cilcistas andando afastados da calçada
nós motoristas temos que freiar bruscamente, e em dias de chuva
freias bruscamente! Caso atropelamos uma pessoa dessa, ainda
passamos pormal ou muitas vezes corremos risco de ser linchado.
Por que. Toda mãe sempre diz que seu filho é bonito, mesmo
sabendo que não é! O que quero dizer com isso é que para quein
não viu o acidente e é amigo do atropelado, sempre distorce a

história e omotorista que são violentos no transito.

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.

Giovane Chiodini, encarregado de turno

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



POLíTICA I � IQUARTA-FEIRA,7 de dezembro de 2005

� Coincidência 2
Já as emendas de parlamentares
receberão R$ 1,1 bilhão, valor que se

aproxima da demanda dos pedidos, que
somavam R$ 1,6 bilhão. Por sua vez, a

demanda dos ministérios alcançava R$
5,8 bilhões, ou seja, só uma pequena
parcela foi atendida.O Ministério do

Planejamento justificou a liberação de
verbas com a elevação em R$ 3,051
bilhões da estimativa de receitas para este
ano.No entanto, parte desse dinheiro
deverá ser destinada para o FPE (Fundo
de Participação dos Estados) e o FPM

(Fundo de Participação dos Municípios).

� Pois é� Nepotismo
o ministro Cezar Peluso, do STF, indeferiu a

Ação Direta de Inconstitucionalidade

ajuizada pela Associação dos Magistrados
Estaduais para derrubar a resolução
antinepotismo do Conselho Nacional de

Justiça. Segundo Peluso, a Anamages
representa somente a magistratura estadual,
não tendo legitimidade para questionar a

constitucionalidade de uma resolução
aplicável a todos os integrantes do Poder

JCldiciário. Reforça que a Resolução nO 7 do

CNJ, que proíbe o nepotismo, será cumprida
pelos tribunais,"pondo fim a essa chaga que
denigre a imagem do Judiciário':

� Quem explica?
Previsão de receita da prefeitura de
Blumenau para 2006: R$ 567,58
milhões. Da prefeitura de Jaraguá
do Sul, melhor colocada que aquela
no ranking dos impostos e tributos
recolhidos: R$ 206 milhões.

Alguma coisa deve estar errada.

Aliás, o maior município do Vale do
Itapocu e a terceira força industrial
do Estado, teve seu orçamento
projetado reduzido em 2005 em

mais de R$ 3 milhões comparado a

2004. Tudo aprovado pela Câmara
de Vereadores.

� Coincidência 1

Véspera de ano eleitoral, o governo
federal decidiu 'liberar mais R$ 2,1
bilhões para gastos de ministérios e

custeio de emendas de parlamentares
em de'zembro. Além disso, haverá
outros R$ 700 milhões que serão

remanejados entre os ministérios. Do
total de R$ 2,8 bilhões disponibilizados
ou remanejados neste mês, R$ 1,7
bilhão ficará com os ministérios e os

Estados. Cerca de R$ 450 milhões serão
vão compensar os Estados pelas perdas
geradas pela Lei Kandir -no total, os
governadores cobram R$ 900 milhões.

A tal "criatividade" para se buscar novas
fontes de receita, anunciada pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL), parece estar sendo)
colocada em prática. Proprietários de bares )!
e lanchonetes começam a receber aviso '["

para providenciarem alvará específico que i ,

I.

permita o funcionamento das máquinas I
caça-níqueis, que pertencem a banqueiros!
do jogo do bicho. Ou seja, o governo

)f

municipal não está preocupado com a :1,

legalidade da coisa, mas sim com a 1�
possibilidade de acrescentar algumas .;
migalhas ao Orçamento.

Ia

ai
o

Ia
s,

o

mosaico@jornalcorreiodopovo,com,brff

Maristela confirma nome
,

para presidir a Câmara
DIREITO

ffI
·1

'1)

:.'1Mulheresjá podem ser

acompanhadas no parto
n

}ARAGUÁ DO SUL-A vereadora apresenta como 'candidato pa�i)
Maristela Menel (sem partido) disputar o cargo com a vereadora,
confirmou ontem que é candidata Aliás, por acordo prér:
à presidência da Câmara de estabelecido, se a candidatura d�
vereadores, sustentada por acordo Gesser à época tivesse logrado êxittt,
firmado com o grupo que elegeu o o peemedebista, agora, estari�
atual presidente do Legislativo, garantido na presidência dê
Ronaldo Raulino (PL). Maristela, Legislativo, cargo que nuncâ

que está sem seu segundo ocupou nestes 13 anos era
manda to, prefere não se mandatos consecutivos, emborajâ
aprofundar, por enquanto, sobre tenha feito parte daMesa Diretor'}
conversas de bastidores que já em outras legislaturas Entretantcç
estão ocorrendo para evitar o vereador ainda não é

surpresas como ocorreu na eleição unanimidade como pretendente à

de Raulino- o vereador Afonso sucessão de Ronaldo Raulino. Este,
Piazera Neto (sem partido), na por sua vez, declarou recen-l
úl tima hora votou contra a temente ao Correio do Povo quelcandidatura de Rudolfo Gesser a vereadoraMatistelaMenel só nãq
(PP) a quem tinha declarado apoio, será eleita se "o galo canta�O voto foi decisivo para a eleição diferente, desafinado", referênci
de RáÚ'l1ho:!:J"' ,;)'t" ,'1.( J'" ",,!lcl:ara'aoepis6dio,queresultou'1l�

O grupo que firmou acordo sua própria eleição. (Cel's�
para, agora, garantir a presidência Machado) I

do Legislativo à vereadora para
CESAR JUNKEl

mandato de um ano, é integrado
por Jaime Negherbon e [urandir
Michels, ambos do PT, Ronaldo
Raulino (PL), Afonso PiazeraNeto

,
(sem partido), Terrys da Silva

(PTB) e aprópria vereadora. Do
outro lado estão Eugênio Garcia

(PSDB), Pedro Garcia (PMDB),
Rudolfo Gesser e Dieter Janssen,
ambos do Pp, e Carione Pavanello
(PFL). Garcia, em seu quarto
mandato de vereador e único do
PMDB na atual legislatura, já se Maristela confirma candidatuãa

parto. "Tem um efeito psicológico
fundamental: a mulher fica

I
'
....

tranqüila", afirma Ideli.

� 'Projeto da senadora Maternidad�s e hospitais

'deli Salvatti foi particulares, além de alguns
� públicos, já adotaram a prática do

regulamentado na
parto humanizado, recomendada

'emana
passada também pela Organização

Mundial da Satide. Segundo a

BRASÍLIA - As mulheres senadora, com a regulamentação

Iconquistaram o direito de ter os hospitais terão que fazer algumas
acompanhamento durante o parto mudanças para cumprir a lei, mas

le no pós-parto imediato em isso não significará gastos extras,

Iqu,a\Çl,\l�r "hosPitalIIZ�,gsN��"?,�",,, S?�()� tr�,��,� ���?Irp,�:;,� P,rF� fazer as
conveniado ao SUS (istema alterações necessárias para que a
,..-�.,}�L·�, .. �q.'J' ., (.' f-� i' :_..'-� ;' .. �"'; ,-, '1, !-.,,,., .... .' H_Jf, ,_�J.!'., , >! ,.- �

"

U�i�.2A� ?�úde). q ,W9je,t9J"Q,e : ", �ets�jF-' ge f'}t,o, <),p'li<7a?,à.-; ir,
autoria da senadora Ideli Salvatti
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IWt), sancionado em maiô pelo
-

ionemsrno

IPresidente em e;<ercício, José Santa Catarina é pioneira na

Alencar, foi regulamentado na legislação sobre este componente

[última sexta em uma conferência para a humanização d9 parto,
internacional sobre o assunto pelo prática já consumada nós países

I' ministro da Saúde, Saraiva Felipe. desenvolvidos. Hámais de 10 anos,
A partir da regulamentação, o Hospital daUniversidádd F�deral

I fica garantido o cumprimento da de Santa Catarina (HU/uFSC)
lei. Agora as mães poderão escolher permite e incentiva as gestantes a

se querem e quem será o terem um acompanhante de sua

acompanhante nahora do parto, escolha na hora do parto, Essa
Para a senadora Ideli, apresença experiência serviu de referência-
de um parente ou de uma pessoa para a elaboração da Lei nº 12.333,
de confiança facilita0 trabalho de aprovada pelo Legislativo

A senadora Ideli Salvatti (PT-SC) é autora do projeto
catarinense em 12 de março de

2002, sobre o parto acompanhado,
de autoria da então deputada
estadual Ideli Salvatti, junto com
o ex-deputado e médico pediatra
Volnei Morastoni (PT), atual
prefeito de Itajaí.

Estudosmostram que o simples
fato de a parturiente ter

companhia durante o parto e no

pós-parto imediato diminui o stress
da mulher, reduzindo riscos de

doenças para a criança,
melhorando as condições de

amamentação e fazendo com que

o 'trabalho de parto sejamais rápido.
Com isso, reduz-se o tempo de

internação. Segundo o médico

neonatologista, professor e chefe
do berçário do HU/UFSC, Carlos
Eduardo Pinheiro, o tempo de

internação namaternidade doHU
caiu mais de 30%. Carlos Eduardo
também participou da cerimônia
de sanção da lei do parto e afirma

que o hospital tem omenor índice
de cesarianas da região de

Florianópolis, mesmo prestando
atendimento a gestações de alto
tisco.

, i\ /

Bombeiros mobilizados para garantir recursos Carlito define emendas
no total de R$ 5 milhõesGUARAMIRIM- Três projetos de

Ilei em tramitação na Assembléia
Legislativa podem definir o futuro

Idas corporações de bombeiros

I voluntários de SantaCatarina, hojepresentes em 70 dos 293

municípios do Estado. Trata-se dos
projetos de lei 397 (revisão do PPA
2004-2007), de número 398, que

I!define o orçamento para 2006 e o

de lei complementar 039/2005. O
PL 39? e o PL 398 estabelecem o

montante de recursos financeiros
no orçamento de 2006,'mas,

I segundo,o presidente da ABVESC
I (AssoClação dos Bombeiros
Volúntários do Estado de Santa

I Catarina) AdemirOrsi, os recursos
I repassados as entidades civis de

II bombeiros, não estão explicitados,porque fazem parte dos Encargos
I Gerais doGoverno.
I "Se for baseado nos repasses do
i ano de 20Q5, quando os bombeiros

I' milit�res abocanharam cerca de 89

I,�hoes e os bombeiros voluntários,alUda '

com a

I particip�ção màquiada de

'lbombeiros cornun'itários
(entidades' civis com bombeiros
militares) tiveram que se contentar

com cerca de R$ 1 milhão para
dotar todas as entidades que se

habilitaram junto a Secretaria da

Fazenda", observou Orsi. Segundo
ele, muitas entidades terão de
reduzir seus' serviços para a

comunidade, pois os repasses \

sequer cobrem, na maioria das

cidades, o desembolso com

combustível.A manutenção dos'
serviços de bombeiros em plantão
24 horas, 365 dias do mês, implica
rhanu tenção da frota,
equipamentos, aquartelamentos,
despesas administrativas.

O PLC 39/2005 que dispõe
sobre a organização básica do

Corpo de Bombeiros Militar do
Estado e estabelece outras

'providências, desconhece, diz

Orsi, o trabalho desenvolvido pelo
Ministério Público, Procuradoria
Geral do Estado, a Assembléia

Legislativa e aos Bombeiros
Voluntários. "Estas

entidades, participaI?tes
da Comissão de Segurança
Publica da Assembléia Legislativa,
realizaram no último dia 21 de
novembro uma audiência pública
para resolver os obstáculos "e está

discutindo a harmonia entre as
,,_< ,

entidades civis e a corporação
oficial, através de encontros da
CSP com a participação do
Ministério Público, com

agendamento da próxima reunião
para o próximo dia lZ"."Ao que

parece, trata-se apenas de uma

encenação na medida em que o

Executivo enviou à Assembléia

Legislativa, em outubro, o PLC 39/
2005 onde estabelece
exclusividade operacional para os

Bombeiros.Militares, conforme seu

artigo 1 ° e ainda no artigo 19 e o

seu parágrafo único, cria

bombeiros militares nás cidades

hoje já servidas por entidades civis
de bombeiros, como Jaraguá do

Sul, Caçador, Concórdia, São
Francisco do Sul, demonstrando
que a solução via bombeiros
voluntários já presentes hámais de
�m século, não anima os nossos

dirigentes estaduais, que teimam

em ampliar seu quadro de efetivos'
e realizar a cooptação de entidades
civis", disse Orsi,

'

"Estamos na contramão da

história, através desses subterfúgios
conseguirão desanimar os

BRASÍLIA- O deputado Carlito
Merss (PT), relator geral doOGU
(Orçamento Geral da União) para
2006, já protocolou as suas 20
emendas individuais, em um total
de R$ 5 milhões, na ComissãoMista
do Orçamento. O parlamentar
catarinense contemplamunicípios
do Planalto Norte, nas áreas de
saúde, educação, cultura, infra
estrutura urbana, turismo,
agricultura e agropecuária. Foram
alocados para Joinville R$ 2, 3
milhões. A emenda de valor
individual mais alto, destinada a

investimento específico, engloba
cerca de 30municípios. São R$ 1,1
milhão para a implantação ou

melhoria de obras de infra-estrutura
urbana emmunicípios com até 100
mil habitantes. Na regiãoNorte e

Vale do Itapocu, Massaranduba,
.

Corupá, Guaramirirn e Schroeder
terão que dividirR$ 1,1 milhão para
melhorias ou' obras de infra
estrutura com outros 15 municípios.

Para construção do Cefet,
proteção social especial, serviços de

atenção básica à saúde, de proteção
social básica, de atenç�D
especializada de saúde, ;�e
implantação de campus avançado
da UFSC, Joinville, base eleitoral
do deputado, foi contemplada c��
R$ 2,3 milhões. Para obras de infr�
estrutura urbana em Jaraguá do
Sul, Merss destinou R$ ZOOmil �e
suas emendas pessoais. i i

Ademir preocupado com situação

abnegados bombeiros voluntários e

justificar o porque de, no Brasil,
95 % das cidades não contarem

com os serviços de bombeiros",
concluiu. Na região do Vale do

Itapocu, além de [araguá do Sul,
existem corporações de bombeiros
voluntários emCorupá, Schroeder,
Guaramirim, Massaranduba e

Barra Velha.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SABEDORIA
POR RANDAl GOMES �

Três festas de Natal encerram �Relações delicadas
(ou 'por que a América do Sul é uma piada')
Ao longo dos últimos dois anos, procuramos nesta coluna refletir
diferentes aspectos do comércioexterlcr e de suas interrelaçôes com a

sociedade brasileira. Leio com surpresa (com negativa surpresa) que o

crescimento do país em 2005 será de pífios 2,66%, mas que os ministros
do Governo Lulalá acreditam que poderemos chegar a 3%. Para um

leitor de George Orwell e de seu' 1984' (aliás, uma excelente leitura para
as férias de verão), isto não passa de duplipensar, ou seja, de reinventar
a realidade e molda-Ia de acordo com as conveniências do momento.

O fato que fica subjacente é que apesar de o Ministério do
Desenvolvimento contar com excelentes técnicos, com um Ministro
reconhecidàmente eficiente (seja como político, seja como empresário)
e com excelentes estrutras de apoio governamental; em 2005 o País

parou em virtude dos escândalos do Trem da Alegria de, Lulalá e da
falta de políticas governamentais sólidas de desenvolvimento. O que
se cresceu na exportação foi efetivamente por mérito dos exportadores
e pelo suor e noites mal-dormidas em virtude do dólar baixo, do colapso
logístico de portos e rodovias e da incapacidade do Planejamento em

planejar o crescimento do País.
Isso, entretanto, não é mérito nosso. A América do Sul toda - à excelente

exceção do Chile - parece ter preferido se manter décadas atrasada em

relação ao crescimento econômico mundial, ao esforço por liberalização
e à dinâmicá dos governos em não tomar medidas populistas de

contratação (o que retorna ao velho 'Pão e Circo), mas solidificar o
crescimento à base de imensos investimentos em educação e saúde.
Leio na mídia que houve uma reunião na segunda-feira última, entre
os representantes do Comitê Bilateral Brasil - Argentina, sendo que as

pautas principais ficaram em torno das barreiras a produtos derivados
do leite, incluindo chocolates, da ocorrência de aftosa no Brasil, da
menor importação de trigo argetino por parte do Brasil e pelo
estabelecimento de um regime automotivo sério.
Em relação a este último, os negociantes brasileiros ressaltaram que o

setor é fundamental para as relações entre os dois países, porque
representa algo em torno de 30% (automóveis, tratores, caminhões,
autopeças e partes) da pauta de exportação brasileira para a Argentina.
"Nova reunião está marcada para os dias 8 e 9 em Montevidéu, e outras
devem ocorrer na semana seguinte em Buenos Aires'; completou o

Secretário-Executivo do Comércio Exterior, Ivan Ramalho.
Finais de ano são épocas de balanço e tempos para que se digam
verdades inestimáveis: E esta coluna poderia ficar resumida apenas
nisso: os cidadãos estariam melhor sem seus governos. Como uma

mãe superprotetora e desastrada, com o intuito de proteger a sociedade,
os governos acabam por encerra-Ia e detê-Ia em seu movimento natural.

! Lula e Nestor Kirchner, tchau!

Brasil eChina tentam estabeleceracordo
Foram feitos "progressos siqniflcativos.mas nenhum acordo foi fechado
na segunda rodada de negociações do governo brasileiro com

representantes do governo chinês, informa o Ministério do
, Desenvolvimento. Uma delegação enviada pelo Ministro do Comércio
C. chinês, Bo Xilai, esteve no Brasil durante duas semanas negociando

com autoridades do governo brasileiro. um possível acordo de restrição
r, voluntária de produtos chineses no país. A vinda da delegação havia
-' sido acordada quando o ministro Luiz Fernando Furlan esteve na

China em setembro.
O Ministério do Desenvolvimento informou ainda que cerca de 15

.:;, pedidos de salvaguardas já deram entrada no Departamento de Defesa
Comercial, mas nenhum processo de investigação foi aberto até o

,,'
momento uma vez que os pedidos estão em procedimento de análise

�J
j técnica. Isto demonstra a necessidade, cada vez mais premente de que
os técnicos do governo brasileiro, os empresários interessados e a

8"': própria estrutura produtiva brasileira entenda melhor as regras de
rn competitividade deste novo mundo.
),.' Seminário de bananicultura busca alternativas

programação da Terceira Idade
MARCIA BENTO

... Idosos participaram
de atividades de lazer
cultural e esportiva
durante todo ano

}ARAGUÁ DO SUL - o CCTI
(Centro de Convivência da
Terceira Idade), ligado a

, Secretaria Desenvolvimento
Social e da Família, realiza hoje a

última festa de encerramento das
atividades com os idosos. A Festa
de Natal teve que ser dividida em

três dias para que todos os 3 mil
integrantes dos grupos pudessem
participar.O baile deNataI de hoje,
assim como os dois anteriores, vai
ser animado pela Banda da
Terceira Idade e acontece no

Parque Municipal de Eventos.
Para o coordenador do CCTI

Caias Xavier dos Santos o

movimento mais importante do
ano foi a mudança de
comportamento dos grupos. ''Antes
era só pensado em proporcionar
lazer, mas hoje a gente está
tentando fazer com que eles se

sintam úteis, mesmo depois da

aposentadoria. Formamos grupos
de língua alemã, marcenaria e

artesanato", comemorou Santos.

o Baile de Natal foi animado pela Banda da Terceira Idade e acontece novamente hoje no Parque Municipal
As outras atividades de

destaque do ano foram os vários
bailes promovidos com o objetivo
de integrar os vários grupos, como
na Páscoa, a Festa Junina, Olim
píadas e o Baile de Debutantes.
"Outro ponto que divertiu muito
os idosos foi participar demomentos
importantes da cidade, como o

desfile de aniversário e a abertura
e encerramento da Schützenfest",
enumerou.

A saúde dos idosos também está
na pauta de mudanças do CCT!.

"Agora, na festa de Natal nós
\

mudamos o cardápio para frutas,
assim eles comem alimentos mais

saudáveis e ainda ganham na

hidratação, já que está muito

quente".

Pavilhão "B" para a festa de Nat�,
Vai haver culto ecumênica
apresentações do coral da EMEF

(Escola Municipal de Ensino
Fundamental) Anna Tõwe Nagele
dasmães que fizeram curso de dança
com o professor 'Omar Forte. b
encerramento das atividades eltá

, marcado "para o dia 15, cbm1 a r

cerimônia de formatura de todas�as
250 alunas que participaram dias
oficinas ministradas noCCTr.

-

t

Grupo de Mães
Os 68 grupos de mães também

vão ser recepcionados amanhã no

.' Centro de Convivência ajuda idosos a superar a depressão
última conversa. Ele estava com o

sapato na mão e falava que eu

precisava trabalhar menos e cuidar
mais da minha saúde", lembrou
dona Elsina, Com o problema de
saúde domarido surgiram também
outros problemas familiares. "Eu
fiquei muito sozinha e muitas
noites passei sem dormir; só

cuidando dele".
Foi quando ela lembrou dos

amigos do Centro de Convivência.
Um grupo passou a visitar a casa

do casal. "Só consegui me libertar
da depressão desabafando com

eles", revelou dona Elise com

lágrimas nos olhos. Foi quando eh
percebeu que precisava aproveitar
o tempo e se cuidar também. "Eu
rezei muito pra Deus tirar o peso
do meu coração, e hoje eu

consegui".

}ARAGUÁ DO SUL - A
merendeira aposentada Elsina
Krause, 64, superou a depressão
com a ajuda dos amigos do grupo
Garibaldi e do CCTI (Centro de
Convivência da Terceira Idade).
Há cinco anos, no dia em que faria
a primeira viagem com o grupo para
Curitiba, o marido sofreu um

derrame e desde então está
totalmente dependente dela, Sem
saber direito como lidar com a

situação ela entrou em depressão.
Kunibert Kraus, 71, está

acamado até hoje, mas era um

homem muito ativo e conhecido
na comunidade. Ele foi professor,
fez curso de batismo e dava aulas
de estudos bíblicos. O derrame
aconteceu três meses antes de ele

completar 40 anos de profissão.
''Até hoje eu lembro da nossa

,

é>' Na semana passada ocorreu em Schroeder e em Corupá um seminário
sobre possibilidades de exportação de produtos à base de banana

','' para o mercado europeu. Promovido pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional, em conjunto com a Cambra, com a

Associação de Bananicultores de Schroeder e a Associação de

r :' Bananicultores de Corupá, o seminário atingiu um número satisfatório

i ,f, de produtores, mas nada que se possa comparar aos mais de 1000

produtores existentes em nossa microrregião.
É nestes momentos que me pergunto o que afinal se quer da realidade?
A uma caixa de bananas a R$ 2,50, realmente não há condições de

, ."
cornpetitividade no mercado nacional: Mas por outro lado, porque não

,,;, ter éomeçado há alguns anos (ou mesmo agora, antes que a situação
fique ainda pior) a buscar alternativas? Não tenho respostas ...

Elsina diz que o grupo ajudou a superar a dor e voltar a ser feliz

No ano passado ela fez um

curso, oferecido pelo CCTI, sobre
cuidados com pessoas acamadas.
Com a experiência prática e teórica
dona Elsina passou a deixar as

refeições do marido prontas. A nora

cuida dele enquanto ela está nas

atividades do grupo. "O que mlüs
me diverte são os bingos. Mesmo
com os brindes simples é onde o

tempo passa mais depressa, porque
estou me divertindo", comemora,

,
, \

r:

Informação sobre financiamento Biblioteca muda horário
Sua opinião émuito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,

�,� sugestõese críticas para nosso e-mail cambra@portalcambra.com.br. de 16 de janeiro voltará a funcionar
de segunda à sexta-feira, das 7hà�
9h. Em fevereiro esta;3
funcionando normalmente: de

segunda à sexta-feira das 7h às 19h
e sábado no horário das 7h da

manhã às Uh da tarde.

}ARAGUÁ 00 SUL -A Biblioteca

Municipal de Jaraguá do Sul
informa aos leitores que funcionará
normalmente até o dia 23 de
dezembro. Em janeiro de 2006,
reabrirá dia 09, somente no período
matutino, das 7h às Uh. A partir

emobter financiamento.Paramarcar
hora com o consultor técnico ligue
parao fone (47) 3275 7021 falar com
Monise, e-rnailcraéj'acíis.com.br.na
Centralde RelacionamentoAcijs. O
Consultor estará disponível
das 08:30hàs 12:00horas.

}ARAGUÁ 00 SUL -Na primeira
quarta-feira de cada mês o Banco

Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul - BRDE - coloca à

disposição dos Associados daAcijs e

Apevi um consultor técnico, que
conversa e orienta os interessados

'.

I�' ' Randal Gomes é Coordenador do Curso de Comércio Exterior da
7, Faculdade de Tecnologia de Jaraguá do Sul e Mestre em Administração

pela UFRGS.

! :: e-mail: randal.g@fatej.com.br
"

�
[
,
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CORREIO ECONÔMICOTENDÊNCIA

Questões ambientais tendem
a recair sobre os municípios

Crescimento em baixa
O Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) revisou para
baixo sua projeção de crescimento da economia brasileira neste

ano. A estimativa caiu de 3,5% para só 2,3%.A revisão acontece

após o IBGE informar,na semana passada,que o PIB (Produto Interno
Bruto) encolheu 1,2% no terceiro trimestre.A divulgação jogou
um balde de água fria no governo, que esperava um crescimento
de 3,4% em 2005 -resultado que, por si só, já estava bem abaixo
do alcançado no ano passado (4,9%).Nesta semana, o mercado
também reduziu suas estimativas. Os bancos, entretanto, não são

tão pessimistas quanto o Ipea, e prevêem agora um crescimento
de 2,66% -era 3% até a semana passada.Em nota divulgada ontem,
o Ipea prevê ainda a redução de crescimento dos investimentos,
de 5,3% para 0,9%. O dado é preocupa-nte pois indica um menor

potencial de crescimento futuro. A compra de máquinas e

equipamentos, por exemplo, deve ter um crescimento de 11 %

neste ano, e não de 13,3% como se previa em setembro.

CESAR JUNKES
cobertura no país, que é um

continente". "Mas o artigo ainda não
está regulamentado. Estáemprocesso
de regulamentação", lembrou Pena,
coordenador do evento.

Segundo ele, neste sentido Santa
Catarina está se tomando pioneiro
nopaísporcontadoDecretoEstadual
nº 620,de 27 de agosto de 2003, que
institui o Programa de

Descentralização das Ações de
Gestão Ambiental no Estado. O

programa prevê a gestão ambiental
compartilhada nos municípios
catarinenses, através de parceria
entre governo, Fatma (Fundação do .

MeioAmbiente) e as prefeituras. O
governo, explicou Pena,
compromete-se em financiar
investimentos, oferecer cursos e todos
os subsídios necessários para que as

administrações, gradativamente,
tornem-se responsáveis pelas
questões ambientais.

Naopinião dopresidente do IDS,
falta "maturidade ecológica" nos três
níveis de poder, o que "atrapalha o
atendimento à população" e

defendeu a "alfabetização" maciça
com relação ao meio ambiente.

"Ecologia é o equilíbrio dinâmico, um
processo evolutivo, e estamos agora
no processo de alfabetização
ecológica. O país, o globo terrestre
precisa urgentemente superar esta

etapa, inclusive os países donorte (de

CAROLINA TOMASELLI

t� Especialista .diz que>

r,Rlano Diretor não

��oderia sair antes

��e estudo ecológico

�:' }ARAGUÃ � s� -d
o impa�se

fsobre a competencla as questoes
�relacionadas aomeio ambiente por
I'conta do atrito e, até certo ponto, da

Icontrariedade entre as legislações
,

Uederais, estaduais emunicipais, foi .

i tema de um fórum realizado ontem

i no Cejas (Centro Empresarial de
,

! Jaraguá do Sul). Secretários,
l presidentes de fundações do meio
ambiente e técnicos no assunto se

reuniram com o objetivo de buscar
, : uma solução comum para os

tproblemas envolvendo questões
l como construção civil, cemitérios e

.

!,serviços de saúde.
Ib' A tendência, explica o

.presidente do IDS (Instituto de
I,.

.

Desenvolvimento Sustentável),
'1Lenin Pena, é de que a competência
sobre questões relacionadas aomeio

� ambiente recaia sobre as prefeituras,JJ

B 5onforme prevê o artigo 23 da

( Constituição Federal, que "partilha
i,Jas competências da União com os

I
Estados emunicípios, até porque o

,:rgoverno federal não tem

If,equipamentos, recursos para dar

Outras previsões
o índice de inflação que
serve de base para a meta de

infiação,o IPCA,deve
encerrar o ano em 5,7%. A

previsão anterior era de

5,3%.0 Ipea prevê ainda que
em 2006 o crescimento da

/

economia alcance 3,4%. Até
setembro, a estimativa
alcançava 4%.

Sobre Rodas
As montadoras instaladas
encerraram o ciclo de queda
e fecharam novembro com

alta na produção e vendas
internas. O resultado do mês

passado foi o melhor
novembro da história já
atingido pelo setor na

produção e nas exportações.A
produção de veículos,por
exemplo, totalizou 213.521

unidades em novembro, uma
alta de 12% em relação a

outubro. Na comparação com

novembro de 2004 houve
uma evolução de 5,8%,
segundo a Anfavea.
A indústria automobilística
encerrou o mês de novembro
com a venda de 158.440

veículos para o mercado

interno. Foi � melhor
novembro desde 1996,
ultrapassando em 15,1% as

vendas de outubro.

Penã diz que políticos são imaturos na questão ambiental

Primeiro Mundo)", defendeu,
citando o impasse com relação ao

Protocolo de Quioto e criticando a

atuação dos Estados Unidos. "Existe
ainda uma imaturidade política no
contexto global, onde prevalecem os

partidos e não a qualidade de vida
no planeta. Os Estados Unidos são

líderes na imaturidade", disparou.
O especialista no assunto aponta

como "primeiro passo para a

mudança" a realização de eventos

como o de ontem, uma parceria com
o IDS, governo estadual e

prefeituras. "Essa iniciativa tem que
se proliferar, evoluir. Sabemos que"
nem todos os municípios estão

estruturados, mas todos deveriam se

organizar.O que émais importante,
e isso é uma opinião minha, é que
tem que mudar a estrutura pública
dos municípios e estados",
defendeu. Para ele, os setores de
meio ambiente nos municípios
"devem estar à frente do desenrolar
do desenvolvimento". E cita a

elaboração dosPlanos Diretores pelos
municípios que, segundo ele, "não
pode ser feito antes de estudo técnico
',e científico domeio ambiente, que
deve ser o primeiro a ser ouvido. A

partir disso, as prefeituras se

pronunciem contra ou a favor",
afirmou.

Ajustes:
Como o leitor já deve ter

notado, a impressão do jornal
Correio do Povo está com

problema. A direção já
encomendou uma peça nova

para rotativa, que deve

chegar em breve. A trota

levará uns três a quatro dias,
período que o jornal
provavelmente não circulará.
Este é um investimento que
a empresa faz pensando nos

clientes e leitores do jornal.

lliS pede US$ 240 milhões a9
BID para pavimentar estradas

,

,

Prazo para decidir sobre lR de

r-evidência privada acaba dia 30
[ DA REDAÇÃO - Até o próximo participantes de fundos de pensão,
t' dia 30 de dezembro, quem tem a chamada previdência fechada.
� plano de previdência privada deve Fora da regra ficam apenas os fundos
r: escolher se quer aderir a um novo tradicionais de benefício definido
r tipo de tributação do Imposto de que continuam seguindo a tabela
�Renda instituído pelo governo, a do IR aplicado aos salários'. A
� chamada tabela regressiva. Quem legislação prevê a opção para os

�quiserperrnanecer pagando imposto participantes que estiverem planos
�:pelo sistema atual, que segue os da modalidade de contribuição
�:mesmospercentuaisdeIRaplicados definida e variável. Não vale para'
[,aos salários, não precisa fa-zer a os-planos de benefício definido. Para
; opção. A nova tabela tem como optar pela nova tabela de tributação,
� objetivo que o dinheiro fique por deve-se ir ao gestor do plano, ou seja,
""-mais tempo aplicado. Quantomaior o banco, seguradora ou fundo de
o tempo de investimento,menor será pensão onde foi contratado o plano.

>,',0 imposto a pagar. A recomendação é de que o

cI ,Pela nova tabela, quem resgatar o aplicador procure a entidade fechou
01Ginheiro aplicado num prazomenor o contrato de previdência e faça
'l que dois anos, pagará 35% de simulações com as duas tabelas antes
�j Lmpost6 de Renda.A cada dois anos de tomar uma decisão. En:tre os

. mais de permanência, a alíquota cai principais pontos a observar estão o
cincopontos percentuais. Omínimo valor da�osentadoria projetada, o
é 10% para quem deixar o dinheiro prazo para receber a aposentadoria
da aposentadoria privada aplicado e o período de contribuição:

.,�pormais de dez anos.
" Ou seja, se você pretende sacar
� o dinheiro num prazo inferior a

� i
quatro anos, émelhor nãomigrar e

rí,COntinuar com a tabela antiga. Isto
c :porque a alíquotamáxima da tabela
antiga é de 27,5%. É uma decisão .»

_exige CUidado, porque uma vez

feita a escolha não é mais possível
: mudar. Quem aderiu a um plano a

� partir de janeiro deste ano já teve
� que tomar a decisão.
� A idéia do'govern� é estimular o

p :' investimento de longo prazo em

•
preVidênCia privada.

;, A opção está aberta para quem
� tem fundos do tipo PGBL, VGBL,
,. Fapi, fundos tradicionais e também

Polícia Civil faz concurso

público e abre 336 vagas
programa anterior, acredito que não
teremos dificuldades para fechar esse
novo acordo; que vai dar mais um
choque de desenvolvimento DO

Estado", disse o governadorO ante
projeto prevê obras de asfaltamento,
prioritariamente, paramunicípios q�e
não têm acesso pavimentado.

I

Luiz -Henrique e a comitiva
catarinense conversaram cdm

técnicos do banco para tentar defum
as rumos do projeto Prodetur, de
financiamento para o setor turístico.

A comitiva catarinense também
esteve no Banco Interamericano de
Desenvolvimento (Birc1),
apresentando ao secretárlio'
executivo, Otaviano Canuto e 'ao
vice-presidente adjunto, Ulri�h
Zachav, pedidos de financiamentos
para um projeto de capacitação para

FWRIANÓPOLIS - O secretário da

Segurança Pública e Defesa do
Cidadão, RonaldoBenedet, assinou
ontem os editais para a realização de
concurso público naPolícia Civil. São
três ,9s editais - 004/2005 para

Delegado de PolíciaSubstituto; 005/
2005 para as carreiras de Escrivão de

Polícia, Escrevente Policial e

InvestigadorPolicial, e o006;2005 para
Psicólogo Policial. No total estão
sendo oferecidas 336 vagas para todo
o Estado. As inscrições vão de 9 de
dezembro de 2005 a 10 de janeiro de
2006 e podem ser feitas em qualquer
agência do BESC ou na Internet
mediante pagamento da taxa de

inscrição.
Os vencimentos ImCIaIS,

dependendo da carreira, variam de

R$ 4.442,58 aR$ 781,68 acrescidos
de abono, hora-extra e adicional
noturno. A coordenação do
concurso é da Acafe (Associação
Catarinense de Fundações
Educacionais). Os editais estão

disponíveisnos siteswww.ssp.sc.gov.br
ou www.sistemaacafe.�om.br.
O concurso é dividido em duas fases
eliminatórias e/ou classificatórias.A
primeira fase é o processo seletivo e a

segunda o curso de formação
profissional a ser ministrado pela
Academiada PolíciaCivil.O processo

spletivo compreende as provas de

r�áção (dissertação) ; prova objetiva
,

de conhecimentos gerais e de
conhecimento específico e a

,prova de capacidade fsica, As provas
de redação e objetiva acontecem no

dia 22 de janeiro. O concurso será

realizado nas cidades de Blumenau,

WASHINGTON!EUA (CNR/
ADI) - Dos US$ 400 milhões
necessários para a realizaçâo do
chamado "Programa BID 5" de

pavimentação de estradas e acessos,
US$. 240 milhões deverão {ser

liberados peloBanco Interamericano
de Desenvolvimento depois do
encontro entre o governador Luiz
Henrique, o presidente do banco,
Luis Alberto Moreno, e o vice

presidente da instituição, o brasileiro
João Sayad na capital dos Estados
Unidos.O governador apresentou à

diretoria do BID o anteprojeto para
buscar apoio financeiro para
continuar o programa de
asfaltamento. As negociações se

iniciaram imediatamente e a

receptividade dos técnicos do banco
de fomento internacional "foimuito
boa", na opinião de Luiz Henrique.

"Como estamos comnas finanças
do Estado bem estruturadas e

cumprimos todas as etapas do

, I
'I

Secretário Ronaldo Benedet

Chapecó, Criciúma, 'Florianópolis,
Itajaí e [oinville.No ato de inscrição o
candidato deverá indicar uma destas
Cidades para realizar as provas.
Para a carreira de delegado de polícia
substituto a taxa de inscrição é de R$
100,00 e deve ser paga noBESC ou

qualquer outra agência bancária
comercial. Para as funções de

psicólogo policial e escrivão de polícia
a taxa cobrada é de R$ 70,00. Para as
carreiras de escrevente e investigador
a taxa é de R$ 50,00. Inscrições via
Internet podem ser feitas no site

www.sistemaacafe.com.br no link
'inscricao on line'.

Das 336 vagas oferecidas 30 são

paraDelegado de PolÍcia Substituto;
200 para InvestigadorPolicial; 50para
Escrivão de Polícia e Escrevente Poli
cial e seis para Psicólogo Policial. Do
total de vagas serão reservadas 5% para

portadores de necessidades especiais,
conforme estabelece os artigos 35 e

seguintes da Lei Estadual número
12.870, de 12 de janeiro de 2004.

ii'. microempresários, em parceria C0m -,

o Sebrae, bem como solicitou mais

recursos para a continuidade ;do
programaMicrobacias.

'

• Quem tem plano de

previdência privada deve
escolher se quer aderir a

.urn novo tipo de

tributação até o dia 30.

• A nova tabela tem como

objetivo que o dinheiro

fique por mais tempo
aplicado. Quanto maior o

tempo de investimento,
menor será o imposto a

pagar.

A reunião entre a comitiva catarinense e representante do banco

\''
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PRESENTE DA NATUREZAEMPREGOS

Trainees emmeio ambiente;O Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

Vargas,577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.
Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

ficam encantados com Rã-bugiq I

Elza acompanhou o grupo de trainees no passeio pelo Instituto

O grupo é formado por

representantes de duas empresas e

vinte ONGs. Cada encontro tem

duração de uma semana e nele os

participan tes do treinamento

debatem políticas e conceitos

ambientais. "O curso tem: duração
de um ano e nos intervalos eles
levam pequenas tarefas para serem
colocadas em prática nos locais de
trabalho", explicou um dos cinco
coordenadores do programa Paulo
AfonsoHartmann. Os trainees são
de dez estados de todas as regiões
do país.

Para o grupo omais importante
é que com este "curso" eles podem
difundir e colocar em prática várias
formas de proteção da natureza.

"Ainda falta muita informação, os
grandes veículos de comunicação
só dão importância para os

Esquilo chamou atenção dos visitantes e fez pose para fotógraf6"

problemas depois que eles
acon tecem", frisou Andéia

Fanzeres, Trainee daONG Eco, um
site de jornalismo ligado ao meio

ambiente. Os participantes são

formados em diversas áreas do
conhecimento. "A maioria são

biólogos, mas temos advogados e

várias outros profissionais envolvidos.
Assim cada um tem liberdáde para
seguir a sua própria linhade pesquisa
e de desenvolvimento relacionada
ao meio ambiente", destaca
Hartmann.

Esta é a segunda vez que os

trainees vem até o Instituto Rã-
. bugio. "O último encontro a gente
usa paramostrar idéias que deram
certo nos três setores, governa
mental, privado eONG e este é um

dosmais bem sucedidos projetos de
preservação do Brasil", explicou

outra organizadora do progralllli 1

Ana Paula Dõring. :;I t

A primeira turma & ,I

programa iniciou atividades el

janeiro de 2004. Mais de 7�
pessoas se candidataram fi�

processo seletivo e 22 trainei
foram escolhidos. A novidaded
turma de 2005 foi incluir traineci
vinculados a empresas qUl
desenvolvem trabalho na área�
conservação da na tureza, '.ê ·1

objetivo é.ampliár o trabalhcê
fo rm.ação de liderauçã
alcançando inserção tambéma !

área empresarial. Ainscrição pafl
as turmas de 2006 já acabarani

O Instituto Rã-bugio ficaJ
Guaramirim na Estrada Rio OI
Pra ta, para agendar visita1â
telefone é o 3274-8613. O sitll
www.ra-bugio.org.br Iii

MÁRCIA BENTO

.... Instituto é

exemplo em

preservação
ambiental

GUARAMIRIM - Os 22 Trainees
em Meio Ambiente da Fundação
Boticário conheceram ontem o

Instituto Rã-bugio para Conserva
ção da Biodiversidade-criado pelo
casal Elza eGermanoWoehl Jr. Este
foi o quinto e último encontro do

grupo formado com o objetivo de
difundir a idéia de que a preservação
precisa começar já e que isto pode
render frutos para empresas eONGs

(OrganizaçõesNão Governamen
tais) que se aliarem à idéia.

Relata o comunicante que foi estraviado as
<'

notas fiscais 000201 a 000250 de empresa
Terra Transportes (NPJ 03.712.836/0001-07.

il� � �

INFORMATIVO
CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM -.,

Despedida
/

Preferida
Não foi por acaso que contrataram duas morenas para substituírem
Scheila Carvalho. Juliane era a eleita pelos donos do grupo baiano,
apesar de Aline ter o maior número de votos do público, Para não

perder Juliane, os empresários decidiram pegar as duas.

Atuação dos Vereadores de Guaramirim nas últimas sessões.

: Alcibaldo Pereira Germann - Apresentou indicação solicitando ao setor

; competente viabilizar um projeto para abertura de uma rua estendendo a Vila
: Brümuller até o Loteamento do Piazera. "Tal solicitação éfeita. haja visto que os

: dois bairros encurtam distância significativa. Existe a possibilidade dá doação do
. � terreno. o quefacilitaria a abertura desta rua".

� LuizAntônio Chlodíní - Defende o cargo de gestor para o Hospital Santo Antônio
, :. e uma reclassificação para enfermeiros e servidores municipais. "Foram feitas

,

críticas sobre o atendimento do hospital. e que os responsáveis nunca eram

encontrados. Sou afavor de um gestor. e que seja bem remuneradojunto com todos
. osfuncionáriospúblicos".
Jorge Feldmann - Apresentou uma indicação solicitando a Secretaria de Esportes,

" Lazer e Promoção de Eventos que faça a colocação de um bebedouro com água
; filtrada para os atletas, e principalmente para as crianças que utilizam o-Ginásio de
t I Esportes Rodolfo Jahn. "Fui procurado por professores que fizeram esta

:
, solicitação ". \

: João Diniz Vick - Solicita atenção especial dos colegas e da população para com o

:' projeto de orçamento do município para 2006. que chegou na Câmara com certo

\ atraso. "No ano passado o orçamento erade R$ 21 milhões, e este ano de R$ 30
:' milhões. Espero que atenda as necessidades do município. Só lamento que tenha
: chegado à câmara com dois meses de atraso".
� - Marcos Mannes - Quer a participação da Câmara de Vereadores em todas as

singicâncias que estão em andamento no Hospital Santo Antônio. "A câmara não

, vai mais se omitir; vamos participar destas sindicânciaspara fazer a nossa parte.•

Estamos acompanhando os depoimentos daspessoas qui�e dizem prejudicadas. e
queremos uma soluçãopara estes casos". ,

" Maria Lucia da Silva Richard - Solicita a criação do Conselho Municipal das,

Pessoas com Necessidades Especiais. "Este conselho servirá para que estas

pessoas desenvolvam suas próprias ações. Nós" que não 'estamos nesta situação,
mio sabemos das necessidades. Outras cidadesjá têm o conselho. espero que aqui
também seja uma realidade".
Osni Bylaardt - Solicita ao Poder-Executivo mais atenção para com o Hosp. Santo
Antônio. "As pessoas que estão sofrendo com o mau atendimentoprestado querem
uma solução. Se alguns médicos ou enfermeiras não estão cumprindo com suas

obrigações precisam ser demitidos para que outros profissionais sejam
contratadospara atender a nossapopulação".
Evaldo João Junkes (Pupo) -Agradeceu ao Presidente da Eletrosul, Milton
Mendes, pela doação de computadores para o Projeto de Inclusão Digital. "Foram
doados 3 computadores para dar oportunidade às pessoas carentes de fazer um
curso de computação. Temos a informação que outras entidades também vão doar
mais computadores, e assim valorizar esteprojeto".
Adilson André Araújo (Ada) - Quer explicações da FATMA sobre o alto valor da
taxa cobrada dos agricultores que pretende regularizar seus abatedouros. "Um

agricultor me procurou e disse que-está construindo U/11 abatedouro. A FATMA, a
princípio, iria cobrar R$ 1,2 mi/para liberar o seufuncionamento e agora está
cobrando R$ 6mil. Vai ter que se explicar".

Ontem a bela noiva de Henri Castelli reuniu as amigas para JS

uma despedida de solteiro. O encontro aconteceu na própria IJ

casa de Isabeli no final da tarde. O agito foi no estilo de um

chá de panelas e a noiva não escapou das brincadeiras das li ,

amigas. 1J

Resposta
A Rede TV! passa a exibir na próxima segurida o programa "Direitos
de Resposta'; produzido pelo Ministério Público em parceria com

ONGs de defesa dos direitos humanos e homossexuais.

Novo visual
No capítulo da próxima segunda-feira da novela Belíssima,
Júlia muda o seu visual após retornar da lua-de-mel com

, André. Radiante, Júlia volta da viagem com um estilo mais'
colorido, alegre e feminino. Ao chegar em casa, o casal é
recebido por Gigi e Bia, que logo repara no novo visual do

cabelo, maquiagem e roupas. A presidente da Belíssima
confessa que agora se sente motivada para cuidar da

aparência. Bia fica surprésa com a nova postura de Júlia e

admite que talvez tenha julgado mal André.

Acordo
Isso faz parte de um acordo da Rede TV! com o Ministério Público.
A emissora foi acusada de exibir pegadinhas preconceituosas no

programa de João Kleber,

Segura o peão
Lucas Babin, o Nick de "América'; envolveu-se numa confusão na

saída do show do Pearl Jam, na Praça da Apoteose domingo.
Reconhecido e hostilizado pela platéia, ele fez um gesto obceno.
A resposta foi uma chuva de latas de cerveja jogadas em direção
ao camarote. Ele não se machucou, mas o fato provocou uma

correria.

Esbelta
Uma Ana Paula
Arósio bem mais

magra vai aparecer
no cinema e na TV
no próximo ano.

Para viver Anita
Garibaldi no filme
do diretor italiano
Alberto Rondalli, a
atriz teve de perder
sete quilos. De
quebra, Ana usa a

nova silhueta para
seu papel em
"Páginas da Vida';
próxima novela das
oito da Globo,
escrita por Manoel
Carlos.

Areia quente
Uma arena nas areias de Ubatuba será o palco do "Covernation" de
Marcos Mion no verão. A MTV, que este ano não terá "casa da praia';
também deverá gravar em Florianópolis.

Criticado
A popularidade de Tom Cruise anda em baixa nos Estados urjos.
Agora são os médicos americanos que se manifestaram contra o

ator. Eles consideraram sem propósito a idéia de Tom de comprar
um aparelho de ultra-som de presente para a noiva Katie Holmes.

, Segundo eles, essa espécie de máquina não pode ser usada em

casa. Já imaginou se a classe médica resolve se arriscar em

Hollywood?

1
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Equipe de natação viaja hoje
para o Campeonato Brasileiro
,

� Seis atletas têm

chance de chegar
has finais da
I

• �

competlçao
,

]ARAGUÁ 00 SUL - A equipe
I Ajinc/Urbano!FME viaja hoje para

�rasília (DF), onde a partir de

�manhã participa do Campeonato
BrasileiroJuvenil. Os seis nadadores
qJe representarão Jaraguá do Sul na

tompetição têm chances de chegar
às finais das provas, segundo os índices
que conquistaram durante o ano e

que lhes deu a oportunidade de

f� �cipardeste campeonato. 'Agente
I� sempre beliscou umas medalhas

!1IJi nacionais.Quem sabe agente consiga
:il trazer algumas", disse o técnico

� Ronaldo "Kiko" Fructuozo.
i' Os seisnadadoresqueviajamsão:

rBárbaraHermann (juveníl Z) - sOm,
100m e 200mlivrej EduardoJunkes
Guvenil 2) - 100m costas, 100m

borboleta e 200mmedlev: Mayara
Martins (juvenilI) - 200m peito,
100m e 200m costas; Soelen Bozza

(iuveníl I) - 200m, 400m e SOOm

livre; Jan Doubrawa (juvenil 1) -

§Om livre e 100m peito e Willian
,Maul (juvenil I) - 200m medley,
,100m e 200m costas.

Nada�ores embarcam hoje para Brasília com a expectativa de chegarem às finas da competição

"A gente sabe que será uma

paradamuito difícil. Mas se existem
expectativas de' medalhas, vamos
atrás delas", comentou Kiko, O
treinador disse que esta é a

competiçãomais difícil do ano, já que
o Campeonato Brasileiro tem duas

etapas. A primeira acontece na

metade do ano e a outra no fim do
ano. "Como os atletas sempre

conseguemo índice, a gente procura
levar eles nesta competição de verão",

disse o treinador.
Para ele, os nadadores terão um

outro adversário: o desgaste. Depois
da maratona de competições, o

brasileiro é a última competição do
ano, junto com a série de travessias

que acontece em todo verão.
"

"Fizemos um trabalho bom para as

competições da Fesporte (Olesc,
Joguinhos e [ase), agora ternos que
manter para o ano que vem",
avaliou Kiko.

Fifa coloca México como cabeça-de-chave
DA REDAÇÁü - Alemanha,

Brasil, Argentina, Espanha,
'Itália, França, Inglaterra e

México foram designados pela
Fifa como os oito cabeças-de

.1 [chave, nesta terça-feira, em

! Leipzig, para o sorteio dos grupos
ida Copa do Mundo que

'1 i acontecerá na sexta-feira na

: cidade alemã. Amaior surpresa
j : é a presença dos mexicanos

iJI .entre as seleções que ir ao

f
comandar seus grupos.

i Como nas' duas edições
RI : anteriores, a Fifa leva em

í' ,

,

Tevez

consideração os resultados obtidos
nas três Copas anteriores e a

classificação da Fifa do último
triênio para escolher essas

sel'eções. A Comissão

Organizadora da Copa 2006
decidiu que a Alemanha, país
organizador, ocupará o lugarAI
no sorteio de sexta-feira, e o Brasil
o FI, posições que garantem um

possível encontro só na final da

Copa.
A Fifa levou em conta o

pedido dos organizadores, que

queriam que ambas as seleções
<,

fossem na primeira fase para
estádios com grande capacidade
(Dortmund, Munique e Berlim),
mas também que não se

enfrentem, pelo menos até a final.
De acordo com o ranking da
entidade, o Brasil era o país que
tinha mais pontos (64) entre as 32

seleções classificadas para o

Mundial. A seleção pentacampeã
do mundo ficou à frente de

Inglaterra (51), Espanha (50),
Alemanha (48), México (47),
França (46), Argentina (44) e

Itália (44),

presenteia Lula com camisa do Timão
,

DA REDAÇÁü _

- Em
: cerimónia realizada no Palácio
: do Planalto ontem, o presidente
,Lula recebeu a delegação
; corintiana e ganhou de
: presente, do argentino Tevez,
uma f:amisa do clube paulista

: Com seu nome bordado nas

i Castas. A delegação foi
: chefiada pelo presidente
corintiano Alberto Dualib e o

I iraniano Kia [oorabchian. A
! taça de campeão brasileiro
I

também foi levada ao Planalto.
Como na cerimónia de

premiação da CBF (Con
federação Brasileira de

Futebol), Tevez não estava

usando terno. Além de ceder a
camisa da equipe paulista para
o presidente do Brasil, o

argentino foi incumbido de

presentear Nestor Kirchner,
presidente de seu país, com uma

camisa do Corinthians. Marcelo
Mattos, Eduardo, Wescley,

Marcelo, Roger e o técnico

Antonio Lopes também
estiveram presentes no encontro
em Brasília.

Ao lado do ministro dos

Esportes, Lula pediu a Dualib

que renove o contrato dos

jogadores por mais de cinco anos,

para e v i t a r problemas de
transferências e aproveitou para
reclamar com o zagueiro Betão
do gol contra ante' o São
Caetano.

i
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, Na semana que vem, mais du�s
nadadoras participam do Brasileiro,
desta veznas categorias júnior e sênior,
na cidade de Santos (SP). Luana
Martins (júnior 1) participa no 200m
livre eNathália Krelling (sênior) nos
200mmedley, l00me 200mpeito. Esta
será aprincipal competição do ano na
natação brasileira, já que a nata do

esporte estará presente para buscar o
índice para o Mundial de Xangai
(China).

LINHA DE FUNDOI--I_
JULIMAR PIVATTO -; \"

!Finais do amador
Já foram definidas as datas e locais das finais do Campeonato
Amador da Liga Jaraguaense. Mas, infelizmente, serão no mesmo

dia e horário, o que tira um pouco o brilho ,da competição. A
Segundona acontece no campo do Botafogo, no domingo. As
l4h, pelos aspirantes, Ponte Preta e Guarani tentam a vitória para
ficar com a taça. Logo depois, o Atlético joga pelo empate contra
o Rio Cerro. Pela Primeira Divisão, o primeiro jogo da decisão
também será domingo, mas no campo do Cruz de Malta. Pelos

.

aspirantes jogam João Pessoa x Botafogo e nos titulares, Cruz de i

Malta x Botafogo. Estas decisões não agradam a maioria, , :
principalmente a imprensa, que terá que escolher apenas uma

partida para cobrir. Faltou bom senso.

Em Schroeder
o Auto Posto Salomon foi o

campeão do Campeonato
Municipal de Futebol de

Campo Sub-20, em
Schróeder. A decisão foi no
último sábado, no Estádio
Cláudio Tomaselli, quando,
depois de empatar em 1 xl

no tempo normal, venceu o

Tupy nos pênaltis e ficou
com a taça. O terceiro lugar
ficou com o Açougue do

Zinho, que aplicou uma

goleada de 7x1 sobre o

Juventus.

Recursos
A equipe de natação da Ajinc/
Urbano/FME não se destaca só
dentro d'água. Fora dela, os
nadadores são responsáveis
por uma bela campanha de

reciclagem, que encerrou na

semana passada. No total
foram recolhidas mais de 13

toneladas, que rendeu um

valor de R$ 3.556,00. Parte do
dinheiro foi destinado à

manutenção da equipe e

outra parte foi como
premiação aos atletas por
contribuírem com o meio

ambiente. Bela iniciativa.

Faixas
Na tarde de sábado, dez
atletas jaraguaenses farão
testes para conquistar a faixa

preta de Tae Kwon Do. Os

testes acontecem na HT

Academia, na Rua Luiz

Bortolini, 14. Também
acontecem os examE(s para
as faixas coloridas. Quem
fará a avaliação dos atletas
serão três mestres de

Florianópolis.

Tragédia
Mais um jogador foi vítima de

ataque cardíaco. O volante

Alessandro, 23 anos, estava

treinando no Ferroviário-CE

quando se sentiu mal e
desmaiou no Estádio Elzir

Cabral, em Fortaleza, na
manhã de ontem. O atleta

ainda foi levado ao hospital,
mas não resistiu e morreu. Ele .,
é natural de SãOj�h\\M�)&com.br;.

,

juntan lellte com a esposa e

InvesUmentos em educação
beneficiam a Regional de lages.

D município de Otacilio Costa, na Regional de Lages, também vem recebendo importantes
investimentos em educação. A Escola de Educação Básica Agar Alves Nunes, por
exemplo, recebeu melhorias com a construção de um ginásio de esportes. Foram

R$ 430 mil aplicados, e o ginásio, com mais de mil metros quadrados, é benefício não só

para os 800 alunos da unidade, como também para toda a comunidade do bairro Campo
Novo. É o Governo investindo cada vez mais YJ,O ensino em Santa Catarina. '

Secretaria de Estado da
Educação,Ciência eTecnologia
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ANNERSARIANTES
'4/12'
Hercílio Adriano
Atilano Zimdars
Alceu H. Lange
Sérgio Packer
Luiza Koslowski
Solange Adriano
ArlindoRopelatto
Thiago Demarchi
José da Cruz
LenlrVolz I

'5/12'
llze Schmldt
BeatrlzYamashita
José lidomar Kraemer
Celso Rosa

Many Mary
Jean Carlos Vieira
Kátia Schulz
Valério da Silva
Gertrudes Oesterich
Hilze Dóge
Maria Lucia Santos Araújo
Waldemar Maass

'6/12'
Nickolas Leonardo Knihs
Beto Fausel
Nicolau Hinsching
José Gonaçalves
Ana Hostin
Valdete Hernacki
Daniela Engelmann
Aline Valentini
Paulo Roberto Pedri
Fernando da Costa
Lucas da Costa
Soraia Siebert
Alicke Adriano Matzanke
Robert C.Cerpa
César José Zanetti ..... °1.0

Igor Librão Rodrigues
Charles Harnack
Eronildes B. Krug
Jean Celso Naiberg
Jean Cesar Naiberg
JacirBuzarello

'7/12'
Anelore Kohler

'

Carmem R. Fugel
Ivone C. Raduenz
Jonathan Luis de Sousa Salomon
Paulo Bertold Marquardt
Amanda Florián
Valentin Rosa Corasini
Claudinei César Guilow
Pletro K.Gumz

Roberson Carlos Falenski

'8/12'
LucianoJosé Bortolini
Maria Nitzke
Ondina S. Riedtmann
Tassiane Sabrina Pradi
AlbertoCorreia
Salete Hanemann
Osll de Souza Bertoldl
Rosita Borchardt

Kaynan Henrique Ropelato
Clauslnel Weller
Claudlmara Weller
SoellT.Sllva
José Adriano
Maria Conceição Baratto
Maria Pachewski Formigari
Maria lracerna Nitzke
Esdras B. Bolduan
Alberto Leoni

, '9/12'
Beno Baade

Wally J. Roweder
Ketlin Aline Ehlert
Tarcisio Douglas Freiberger
Sueli Volkmann
DoraliceMacedo

Wigando Wendorff
Bernandete Belegante
Elena Vizuete

Elfi Borchers
Andréia Azevedo Prusse
Elzira Hass
Virlei Kunz
Denise B. Coelho
Vilmar Carlos de Freitas
EmilioBruch

'10/12'

Alayde S. Mahfud
Mareio Ademir Bortolini

Edailço O, Poscoquetti
Afonso Berns
Renilda Resner

Adotar Konell
Wilmar Marquardt
Gilson Luiz Satler
Wander Bartel

Sergio Leithold
João Vitor P.da Silva
Leda C. A, da Silva
Márcia Campregher
Heloisa Jann

Laércio Wesendonck
Marlise B. Stinghen
Velocina Amancio da Cruz
Valdir Riedel

fELICIDADES
Aniversariou dia 6, Aires Mengarda, parabéns da sua irmã Odete.

PARABENS'
Completou idade nova dia 4, Arlete Jacobi. Quem manda os

parabens é o marido Carlos.

C I N EMA
Quarta e Quinta-Feira

Ci'rle Sfiof2�ing Breithaupt
Jaraguá do SUI- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO GtNERO

o Exorcismo de Emile Rose
14:00 - 16:30 - 19: 15 - 21 :30 T1

A Lenda de Zorra
21 :15 AV

o Galinho Chicken Litle
13:45 - 15:45 - 17:40 - 19:20 os

2

Jogos Mortais II
Sexta aDam. -14:00 -15:45 -17:30 -19:15 - 21:20

Segunda a Quinta - 15:00, - 17:00 - 19:00 - 21 :00

A penúltimo bolado de 2005 no ComBat

S

QUARTA-FEIRA,7 de dezembro de 2005

No último sábado, dia 3, uniram-se aos

laços do matrimônio, 'Grazleli
Forster e Mauricio Junckes. A

cerimônia religiosa foi na Igreja, Nossa
Senhora do Pérpetuo Socorro e após

na AABB

I

Comemorou idade nova no dia 23/11, Darci
Modro Todt. Seus filhos Andersen e Débora,
a nora Beatriz e os netos Régis e Roger
mandam os parabéns. Para comemorar fez
uma festa para os familiares

Aniversaria no dia
08, André Ricardo /

Oliveira, ao lado
da lntercamblsta
mexicana,
Caroline, ele
estará completando
16 anos. Parabéns!

Neste _sábado, dia
10, o casal Rolf e
Mariane Hübner

completam Bodas
de Prata. Logo após

a cerimônia os

convidados serão

recepcionados na

Arweg. Parabéns e

felicidades dos,

filhos, Marcos
Roberto e Luis

Ricardo, e das noras

Daniele e Vanessa

Completa 80 anos no dia 8, Maria Camilo
Rosa. Parabéns e felicidades de todos os

familiares, netos e bisnetos

Aniversariou
no dia 30/11
Rafael D. da

Silva,

'LA.DI.DA
E
,

FABRICIO
PEÇANHA

IÀgressos antecipados: R$lOQ)

JarQguá do Svl_
Extreme Premium - Reinaldo Rau
Deltacell Claro - Shopping Breithaupt
Posto Mime - Matriz

Isabel Cristina e Fabiano casam-se nes!e
sábado dia 10 na Capela Nossa Senhora do
Rosário, após no Restaurante Armalwee,
Parabéns dos familiares

l2
Parabéns a nossa querida e simpática amigae
colega de trabalho Cristiane Kulkamp, que

passou rio vestibular para Adm. Comércio
'

Exterior .' É o desejo das amigas (os) e

colegas de trabalho da' Rede Breithaupt

Everton, Taciano e

Ricardo,
parabenizam .

Marilei Deret!l,
Deise Orsi e

Juliana BoscalO
Felippi, pela C
aprovação do TC

no Curso de

Ciências
Contábeis --:

Fameg

Guaramirim_
Posto Maiochi

o valor dos ingressos poderá sofrer alteração sem aviso prévio.
Ingressos femininos dão direito ri uma coipira FREE no baloda.

Dot
sitecombat.cofl'l.br
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