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Rose Vasel assume
prefeitura

nas ferias de Moacir
Bertoldi

PODER FEMININO

Gil volta a ativa e

comp6e
samba para Copa

doMundo
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BARRA VELHA

praia .Iotada,mas turistas pedem
investimento em infra-estrutura

Milhares de pessoas lotaram a praia de Barra Velha ontem
aproveitando 0 dia de calor. Mas os turistas reclamam do
esgoto a ceu aberto que escorre para 0 mar e da falta de
lixeiras.O contrato entre a Prefeitura e a Casan terminou

em outubro do ana passado e desde entao a autarquia luta
para nao perder 0 acordo. Por outro lado, a Prefeitura
espera uma decisao da [ustica para poder municipalizar o .

service. - PAGINA 5

omEMPO:

minima: 200 maxima:31° minima: 190 Maxima:.31 0

AMANHA.:
• Quinta de sol e.
nebulosidade variada
com pancadas isoladas
de chuva

---------_....._-----

HOJE:

• Quarta de sol e
nebulosidade variada
com pancadas isoladas
de chuva

.
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PUpO reafirma candidatura e

'pode disputar votos com Dionei
A depender da vontade do vereador Evaldo [unckes 0 de

putado estadual Dionei daSilva tera adversario dentro do
proprio partido nas eleicoes proporcionais de 2006. Ontem,
Junckes, que pertence a ala Articulacao de Esquerda
(Dionei e do Campo Majoritario) reafirmou ao Correio do
Povo sua candidatura. As alas devem brigar tambem para

lancar candidato ao govemo do Estado. 0 Campo Majo
ritario defende a candidatura da senadora Ideli Salvatti, e a

Articulacao de Esquerda de Jose Fritsch. - PAGINA3

BALAN�O

Nata�ao fecha 0 ano com 289
medalhas em 45 competi�oes

- PAGINA 7

SAUDE ..

Nutricionista dadieas para quem
esta p'reocupado com alimentaeao

Para curtir 0 verao
com saude e

energia e
necessario estar
atento a

alirnentacao.Inqerir
bastante Ifquido,
frutas e verduras e

esquecer as
comidas pesadas e
a dica de
especialista.
- PAGINA4
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I PT cobra definicao'I : Na entrevista que' cobranca de uma definicao
'

sociedadeoutravezcomuma
I concedeu ao programa do lfdermaximo do partido. credibilidade que ele

I "Fantastico", da 1V Globo, Diz que Lula nao pode levar conquistou ao longo de 20
o [presidente Luiz Inacio a decisao para si pr6prio, anos".

I L�la da Silva disse que s6 porque caso desista de Pont acha que a me1hor,

d�finira se sera ou nao concorrer ira inviabilizar maneira de 0 partido nao

I candidato a reeleicao "no outra candidatura do parti- sangrar e pres tar contas a
meio do ano" e que nao tern do. 0 presidente nao pode sociedade para demonstrar
pressa em decidir. "Eu nao e nao tern direito, em relacao que nao ha concordancia
t�riho pressa. Quem tern ao PT, de decidir isso em com 0 que aconteceu, mas
pressa sao os meus ... Quando diz que nao tem pressa paraadversaries", declarou. Em decidir se vai ou nao a reelelcao.Lulaque pese suas afirmacoes
priblicas, 0 fato e que a

causa problemas para 0 pr6prio partido
indefinicao do presidente junho, avalia 0 lfder petista, reclama de urn "espirito de
preocupa 0 PT, que nao tern defendendo que Lula tome corpo" no PT que impede
urn plano B para a eleicao publica sua decisao ate que os parlamentares acu
presidencial deste ana que marco, porque em abril sados de se beneficiar do
nao seja com Lula na comecam os encontros esquema do publicitario
cabeca de chapa. regionais do PT, para Marcos Valerio respondam a

,

A mesma ansiedade de comecar a definir candi- comissao de etica daCfuna.fa:
ver Lula assumir sua daturas e coligacoes. dos Deputados. As coloca
candidatura e compartilha- N a entrevista ao <;oes do secretario-geral do
da pelo secretario-geral do "Fantastico", Lula afirmou que partido sao as mesmas que
PT, Raul Pont (RS). Porem, "0 PT vai sangrarmuito para atormentam a cabeca do'
Pont e mais incisivo na poder se colocar diante da mais humilde militante do

FRASES'

"
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partido tambem. Afinal, se no
PT ninguern duvida da
candidatura do presidente
Lula a reeleicao, tambern e
certo que 0 partido nao tern

outro nome nacionalizado
capaz de sertsibilitar amaioria
dos eleitores para urri segundo
govemo sob a egide da estrela
que encima as bandeiras
verrnelhas, uma marca

registrada entre os partidos
politicos brasileiros. 0 n6 da
questao pode estar na

composicao da coligacao de
apoio. Depois dos escandalos
do mensalao e do caixa dois
usados em seguidas carnpa- ,

nhas, indusive vertendo
dfuheircfpat;aopr6prio Lula,
hiD pC),,(lc5s 'aliados por
interesse andam com urn pe
arras. Aflnal, precisam cuidar
da propria vida tambem, E,
salvo melhor jufzo, manter
prudente distancia,

/fA cada dia que passa fico mais convencido de que ha espaco para a terceira via e que ela
passa pelo PMDB. 0 partido cornetera um erro se nao lancer candldato:
• Do governador ga�cho Germano Rigotto (PMDB) sobre as eleic;6e,s presidenciais e a briga entre PSOB e PT.

-

I Fatos & Pessoas IPatricia Moraes

Gasto em Saude nao
significa eficiencia

,

J�ragua do Sul-'O Brasil ocupa a 35a
p�si�ao no ranking dos 60 pafses do
�undo que mars gastam com saude.
Ppr ano, pelo criterio da paridade do
p;oder de compra (PPP), 0 governo
giasta US$ 280 por habitante, segundo
d�dos da OMS (Organiza�ao Mundial
de Saude) . .A cifra supera a media
latino-americana de US$ 261 ,e e
quase 0 dobro da registrada pelas

, na�6es de renda media-baixa e baixa
(US$ 142). Apesar disso, 0 pars tern

indicadores, muitas vezes, piores que
seus pares.
'A constata�ao esta no recem
cJonclufdo estudo "Quando custa a

saude publica': da Federa�ao das
Industrias do Rio de Janeiro (Firjan). 0
relat6rio serve de alerta para que 0

�
dinheiro publico seja melhor
investido. Os economistas da en'tidade
compararam os gastos per capita e os

indicadores de saude de seis dezenas
d'e pafses. Descobriram que 0 Brasil
integra a metade que mais gasta: it
frente de Turqui,a, Mexico, Venezuela
e China, e aWls de Russia e Chile. Mas
nao esta entre os mais eficientes.

Compara�ao
Dos 25 palses cujos gastos per capita com
saude sao inferiores ao brasileiro, 15 t�m
taxas de mortalidade infantil rnenores que
a do Brasil. Na mortalidade adulta, 16 das 25

na�6es estao em vantagem. A esperanc;a
de vida ao nascer, diz 0 estudo, era de 68,9
anos em 2002 no Brasil; de 71,6 anos na

Tunisia; de 69,7 anos no Peru; e de 69,6
anos no Vietna. Enquanto aqui 0 gasto e de
US$ 280 per capita p�r ano, os demais
paises gastam, respectivamente, US$ 207,
US$ 113 e US$ 43. A saude representa
cerca de 10% dos gastos publicos, 0 que
nao e pouco. Mas a efici�ncia do gasto no

Brasil e inferior tanto em rela�ao aos paises
que gastam menos quanto ao grupo de
na�6es com nivel de renda semelhante.

Outro candidato
o governador Germano Rigotto esta
irritado com peemedebistas gauchos qUe
andam dizendo que ele desistiu de disputar

,

as previas. Ontem, Rigotto disse que s6 nao

disputa as previas se elas foram adiadas
para depois de marc;:o. Nos pr6ximos dias,
aconselhado por Orestes Quercia, ele vai
intensifica'r 0 contato com governadores e

dirigentes nacionais e regionais do partido
para reafirmar sua candidatura. Ao
presidente do Senado, Renan Calheiros

. (PMDB-AL), pretende dizer que a proposta
de adiar as previas e uma maneira de
excluir os governadores do processo, pois
eles s6 renunciariam a seus mandatos na

hip6tese de ser 0 candidato a presidente.

LHS e a ree,lei�ao'
A administracao do governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDB) recebeu
nota 6,8 em pesquisa de opiniao publica
realizada pelo Instituto Mapa .0 instituto
ouviu 1,2 mil cidadaos residentes em 56
cidades catarinenses, que atribuiram
notas de 1 a 10 para 0 desempenho do
governo.Luiz Henrique, com media 6,8,
e avaliado dentro de um conceito
regular para bom. A maior concentra�ao
de indicac;6es gira em tornb da nota 7
(26%) e da 8 (22%); 23% dos
entrevistados atribuem-Ihe nota igual
ou inferior a 5. Resultado considerado
positivo.

Aptova�io
Na classifica�ao geral do desempenho
administrativo, 49% aprovam 0 governo
ao final do terceiro ana de mandato
(soma dos que consideram 0 governo
6timo e bom) . Outros 38%
consideram-no regular e 11 % (soma dos
que consideram ruim e pessimo)
reprovam a administra�ao.A Educa�ao e

o apoio ao Turismo foram as duas areas
governamentais melhor avaliadas, com
medias 6,9 e 6,8, respectivamente. 0
tratamento ao funcionalismo (6,4), a

saude (6,4), transportes (6,3) e a

agricultura (6,3) tambem receberam
'conceitos de regular para bom. A area
da Seguraric;a Publica obteve a nota
mais critica, 5,7, seguida pela gerac;:ao
de empregos, 6,0.

redacao@jomaicorreiodopovo.com,br
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Pedra de tropeco
Algo lamentavel ocorreu na ultima sessao ordinaria, de 2005, da

CamaraMunicipal de [aragua do Sui; foi perdida a oportunidade de se

passar a presidencia daquela casa para as rnaos de uma mulhet
provavelmente, seriamuito saudavel ter, finalmente, uma gestae fe�

1
no nosso poder legislative. Seria uma experiencia nova para nossac�ade,
seria uma chance de vermos 0 legislativo municipal corn outra roupa:gem,
afinal, ha de se convir que existem, entremulheres e homens, diferen�as
no modo de gerir, administrar e govemar, diferencas sutis, cbhtudo,

'

importantes.
Mas, infelizrnente, venceu amediocridade, amesrnice, 0 sensocomum,

o poder de barganha, a tutela econornica; pesarosamente, nossacidad
perdeu uma chance interessante de inovar, de arejar os por6es rnofados,
os comodos escurecidos e os corredores sombrios da Casa das Leis,

Sim, e verdade que havia urn acordo para a vereadora Maristela .

Meriel assumir 0 cargo, mas, 0 fato de haver tal acordo nao desmerecia a

sua candidatura, nem, tampouco, colocava em xeque a integridade e °
,

born desempenho da vereadora diante do cargo. Nao ha problema com
os acordos, e!es sao muito bern vindos, sao salutares, necessaries e

fundamentais na polftica � ern todas as relacoes inter-pessoais, 0 problema
esta ern descumpri-los, ern trair a palavra acordada. 0 problema esta na
falta de dignidade daqueles que, como os vereadores petistas Jaime
Negherbon e Jurandir Michels, burlam os acordos.

A pr6xima gestae da presidencia da Camara se dara sob 0 signa da
traicao, damesquinheada covardia, da insensibilidade, da desonra.sem
entrar no merito de quem sentara na cadeira da presidencia. Este e °
�etfil da Camara revelado para a cidade, homens sem pafilV'ta; homens
sem coragem de dizer NAo as press6es extemas, incapazes de honrar
tratos finnados, os senhores JaimeNegherbon e JurandirMichelsagiram
de forma s6rdida, colaborando para enegrecer aindamais a tao famigerada i'

reputacao dos politicos, pois, havia urn acordo, que eles aceitaram e

assurniram, isso nao era segredo, nem tinha porque ser, assirn como agora
tambem e publico e not6rio que estes sao homens sem palavra, portanto,
sem honra,

Nada mais bonito e engrandecedor do que 0 compromisso feito '

cornAPALAVRA, outrora era gesto de honradez cumprirAPALAVRA
pactuada, hoje, como vemos, inclusive entre os citados nobres vereadores ,

jaraguaenses, A PALAVRA dada e pedta de tropeco.

Franci Fernandes, professora

Despachantes de transite:
.atividade em, crescimento 13

o service do despachante de transite, em Santa Catarina, e uma :I
atividade ern constante crescirnento e que apresenta 6tirnas perspectivas, J

, Prova disso sao osmimeros levantados pe!aAssociacao dos Despachantes ,�
de Transite do Estado (Adotesc), que estima que cerca de 73% dos ;IJ
proprietarios de vefculos do estado utilizam 0 profissional para 0 registro, b
licenciamento, pagamento de impostos ou qualquer outro assunto

11referente ao seu vetculo. Outro dado apresentado pela entidade, e que
reforca a irnportancia do setor, e 0mimero de atendimentos realizados

.Ii

neste ana ern Santa Catarina: 1,5 milhao de pessoas foram diretamente
atendidas por despachantes. : [
o crescirnento do setor e a busca pelamelhoria nos services prestados J)

sao debatidos constantemente entre os prolissionais do setor, que heste ))

ana se reuniram no 222Congresso Estadual dos Despachantes emJaragua I:
do SuI. Corn a participa�ao de cerca de mil associados, 0 evento foi !J
prestigiado pela presen,<a de importantes lideran�as poifticas, como 0

I J
Govemador Luiz Henrique da Silveira, 0 deputadQ estadtial Hemeus de [Nadal e 0 Secretario Estadual de Seguran�a Publica Ronaldo Benedet, J
que acompanham de perto as melhorias e mudan"as nos servi�os

I

prestados, J

Finalizamos 0 ana de 2005 cornmuito para comemorar, Desde 2000
os prolissionais despachantes fundara:m 0 seu pr6prio banco, chamado de -

Cooperativa de CreditoMutuo dos Despachantes de Transito de Santa ,1Catarina - Creditran, corn 650 cooperados. Somente no mes de outubro r

deste ano, foi arrecadado, ern seus pr6prios escrit6rios, R$ 21.500.000,00
para os cofres da fazenda estadual. A meta para 2006, discutida no

-Congresso, e 0 desenvolvimento da Creditran, contribuindo cada veZ ;)
mais para a desonera�ao do servi"o publico estadual. ( J

Com 28 anos de existencia, agregand9 22 associa�6es regionais, uma
. �ern cada regiao policial, a Adotesc traz como principal rnissao, coordenar,
·5unir e capacitar 0 profissional despachante. Este modelo de '

descentraliza�ao proposto pelaAdotesc tambem auxiliou no estreitamento 1 �

da re!a�ao entre a entidade e 0 Oovemo Estadual. Esta proximidade, ,It
discutida no Congresso da categoria, e tambem uma das metas que a ;

Associa�ao deseja alcan�ar ern 2006, Desde 1986, estamos buscando ,)
refor�ar essa parceria corn os 6rgaos c:;staduais. E nesse perfodo, 11
conquistamos grandes vit6rias, como a Lei Estadual10.609 de 28 d� [)
novembro de 1997 corn suas altera�6es posteriores, regulamentada ,)
atraves do Decreto 1.635 de 05 de abril de 2004, que regulamenta a

atividade do prolissional despachante, alem do reconhecimento a nfvel' I
federal do prolissional despachante. '

;
Hoje os usuarios de vefculos bern como toda a popula�ao do estado ,. L

pode contar corn urn trabalho oferecido corn qualidade, seriedade, ;'j

responsabilidade e ern constante aperfei,<oamento. ;(

Jaime Alceu Oepine e presidente da Associa�ao dos Despachantes • J

de Santa Catarina - Adotesc
, t

05 textos para esta coluna devem ter, no maximo, 35 linhas, de corpo 12, '[
fonte Times New Roman. 0 Jomal Correio do Pdvo 5e reserva 0 direito de J'

fazer os cortes exigidos para adequar os textos'ao espa�o, bem como a5 : I'
corre�6es ortogrMicas' e gramaticais necessarias,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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� Duelo

�I'
colcha de retalhos que e 0 PT "por
entro'; dividido em varias tendencias

ue s6 embaralham a vida do partido,
cabou transformando 0 veread�r.Evald.o

�ao
Junckes, do PT de Guarammm (lela

ateria

ne"
sta paqina) em pedra no sapat?

o tambem petista e deputado estadual

ionei Walter da Silva. Ambos nao se

enxergam e Junckes, que nao arreda
I

e de candidatura a Assembleia

e,gislativa em 2006', nao perde
portunidade para desancar 0 colega
e partido. E vai soltar ainda mais 0 verbo
partir do ana que vem.

� Turismo
A pergunta e pertinente: 0 que faz 0

poder publico de Jaraqua do Sui para
atrair turistas que, aosmilhares (turistas,
nao apenas pessoas da reqiao) estao em
praias bem pr6ximas? Afinal, nao temos
nada para oferecer? Nao somos a

chamada"Capital daMalha'por exemplo?
Em outras cidades, tarnbem proxlmas,
turistas sao vistos comprando nas lojas,
gastando nos shoppings, nos restaurantes,
em atividades de lazer. Enquanto isso,
nosso comercio fica praticamente a

merce da volta das ferias daqueles que ja
o sustentam 0 ana inteiro.

� Outro lado
Alguns jornais abriram manchete,
ontem, afirmando que pesquisa do
Instituto Mapa, encomendada pelo
grupo RBS, envolvendo 1,2 mil pessoas
em 56 municipios, deu nota 6,8 ao

governador Luiz Henrique da Silveira

(PMDB). Justica seja feita a luz dos
nurneros levantados e que precisam
ser lidos com atencao: 49% das pessoas
ouvidas, segundo 0Mapa, consideraram
os tres primeiros anos do governo de
LHS como 6timo e bom .. lsso, por si so,
levando-se como verdade absolute, e
meio caminho para a reelekao.

� Deu n6
o governador Luiz Henrique deve se

afastar do cargo em abril, renun
ciando. Coisa que nao agrada ne

nhum pouco 0 vice, Eduardo Pinho

Moreira, que nao poderia disputar a
elelcao, Se ambos renunciarem, nu
ma hip6tese de se repetir a dobra
dinha de 2002, e considerando-se que
o deputado Julio Garcia (PFL), presiden
te da Assembleia Legislativa, tambem
vai disputar reelelcao ou candidatura a

deputado federal, havera necessidade
de eleicao. via AL, para mandato

tampao.O quadro e cornplicado.

� POUCo caso
Obras de recuperacao da BR-280, entre
Sao Francisco do Sui e Jaraqua do Sui ):J

nao chegaram nem perto do previsto. Ii

Ainda tem muito buraco. Sinalizacao
vertical praticamente inexiste nesta que
e uma das rodovias federais mais

I

movimentadas do Estado, caracterizada
pelo trafeqo de vefculos pesados em

direcao aosportos da reqiao. De novo, 0
Orcarnento da Uniao para 2006 nao

contempla a rodovia com 0 sonhado

projeto de duplicacao, que, se ja foi

conclufdo, nao se sabe.

redacao@jornalcorreiedopovo.com.br

IRREVERSfvEL

Pupo reafirma candidatura
com apoio de lideres do PT

C LSO MACHADO

�I
Vereador diz

que a cidade

sp e lembrada

nlas eleicoes
!
I GUARAMIRIM- A depender da

vfntade
pessoal do vereador

E aida [oao [unckes (PT), e de
Ii

eran<;:",
as estaduais do

,parti,d,'0" 0d putado e&J�dual DioneiWalter
d Silva (PT) tera idversafio

' .

IId�ntro do pr6prio .partidq .
nas

ej�i<;:6':J M�orcionai�)ae�_b�6/0 ·

gee nao ocorreu na regiao em

2002. Ontem, [unckes, que

p�rtence a ala Articulacao de

�squerda (Dionei e do Campo

�ajQritariO)
reafirmou aoCorreio

Povo que sua candidatura,
.
vo acidentes de percursos, e

leverstvel.
Citou, inclusive, 0

esidente da Eletrosul, Milton
endes, 0 presidente do diret6rio

�tadual'
Pedro Uczai, e 0

eputado Francisco de Assis
unes (do PT de [oinville), de

�ueni teria apoio explfcito. No ana
que vern 0 PT deve disputar a

�lei<;:ao para a Assembleia
ijegislativa com chapa completa,
d que deve representar 26

�ndidatos. '.

"A ideia e lancar quatro
candidatos a Assernbleia pela
regiao, com chances de eleger tres,
e urn a federal. Todos com amissao

de reeleger 0 presidente Lula e

eleger Jose Fritsch (ex-prefeito de

Chapec6 e atual secretario nacional
da Pesca) a governador", disse 0

vereador. Entretanto, a indicacao
do candidato do PT agovernador
nao esta definida. A disputa se da
entre Fritsch, da Articulacao de

Esquerda, e a senadora Ideli

Salvatti, do Campo Majoritario.
Junckes f.;lz calculos e imagina que
cada carrdidato a' de�utado
estadual pelo partido precisara de

algo em torno de 35 mil votos.
"Guaramirim tern 20mil eleitores,
sobrando a£17mil votos bons, Acho
que terei cerca de 10 mil votos,
porqueGuaramirim nunca teve urn

candidato a deputado estadual de
partido nenhum", lembrou 0

vereador, acrescentando ter apoio
ate de eleitores que nunca votatam
no PT. "Nem sempre 0 parrido e a

referencia do voto", disse Junckes,
exemplificando que ele proprio foi
cabo eleitoral do ex-prefeito de

Jaragua do Sui, Geraldo

Werninghaus (PFL) e do ex

deputado estadual Udo Wagner
(PP).

.

Lembrou, tambem, que

,

Pupo confiante na candidatura e deve dividir votos com Dionei

munidpios como Schroeder,
Corupa, Massaranduba, Sao [oao
do Itaperiu, BarraVelha, Araquari;
Sao Francisco do Sui "sempre
foram a sombra de Joinville. Esta
na hora de mudar isso". Para 0

vereador guaramirense, pollticos e

empresarios de Jaragua do Sui
tambem tern compromisso social
com Guaramirim e regiao onde

eleitores sernpre votararn em
candidates desta cidade.

"Compromisso que nunca foi

cumprido, e born dizer", reclamou
o petista. "Jaragua-do Sui tern sete
escolas tecnicas, Guaramirim nao

tern nenhuma. Candidatos eleitbs

por Jaragua sempre tiveram votos
.

de Guaramirim, mas nunca \1ouve
a redproca", comparou.

enviados para a Casa dos Velhinhos
domunidpio de Ondina Lobo, em
Sao Paulo.
o deputado Chico Alencar

(PSOL-RJ) ainda vai indicar a

institui<;:ao que recebera os dois
salarios da convoca<;:ao. Gustavo
Fruet (PSDB-PR), por sua vez,

requereu a Diretoria Geral da
Camara que os cerca de R$ 25 mil

sejam enviados a Apae
(Associa<;:ao de Pais e Amigos de
Excepcionais) de Agudos do Sui

(PR) .Outros parlamentares
pediram que os salarios fossem
divididos e enviados para mais de
uma institui<;:ao. Tardsio
Zimmerman (PT-RS), afirmou que
repassara· os dois salarios da

convoca<;:ao extraordinaria para a

Associa<;:ao Orfanato Lar

Esperan<;:a de Porto Alegre, 0

Centro de Apoio a Meninos e

Meninas de Novo Hamburgo e

Associa<;:ao de Prote�ao a

Maternid'ade e a Infancia de

laquara, todos no Rio Grande do
Sut. 0 deputado Takayama
(PMDB-PR) determinou 0 repasse
�os dois salarios da convoca<;:ao
extraordinaria para a Assistencia
Social Ev�ngelica Betania, 0

Departamento de Assistencia
Social 0 Born Samaritano de

Guatra, a Associa<;:ao Evangelica
Nova Vida de Lor;:�frina e a

Associa<;:ao Educacional Oasis do
Amor, todos no Parana.
JoaoAlfredo (PSOL-CE) repassara
os R$ 25mil a que tern direito para
o Instituto do Cancer do Ceara -

Rede Feminina, a Associa<;:ao de

Coopera<;:aoAgricola do Estado do
Ceara e a Associa<;:ao de
Desenvolvimento Comunitario do
Riacho do Meio, todos no.Ceara.
o deputado Paulo Rubem

Santiago (PT-PE) pediu que os

dois salarios fossem repassados para
o Centro de Educa<;:ao Popular
AntonioCarneiro, oGrupoMulher
Maravilha e 0Centro de Estudos e

A<;:ao SocialDomHelderCamara,
em Pernambuco. Em 2005, 0 ana
em que a Camara viveu em crise

permanente, teve a pior
produtividade em uma decada.
N a compara<;:ao com 0 ana

passado, a queda na aprova<;:ao de
projetos de lei, emendas
constitucionais e medidas

provisorias foi de 44,8%.

• 46 deputados
comunicaram oficialmente

que nao querem receber 0
salario extra pela
convocac;1io extraordinaria

• Muitos politicos VaG

repassar 0 dinheiro para
entidades assistenciais.
como a Apae e Centros de

Apoios.

Rosemeire assume comando
da Prefeitura sem novidades

up

'rq
nj

}ARAGuA DO SUL - Ate 0 anunciou para breve a conclusaol']
pr6ximo dia 16, a vice-prefeita da nova escola do Loteamentdrr .

Rosemeire Vasel (PL) respondera Santo Antonio, que vai abrigaJi.;::J
interinamente pela chefia do tambem alunos da escola Vitor

Executivo, durante ferias do Meireles e obras em outras cinco

prefeito Moacir Bertoldi (PL). E a unidades da rede municipal dJv
segunda vez que a vice-prefeita ensino, ate 0 inicio do novo an6':)
assume 0 cargo, mas nao houve letivo. Outros dois CEIS (Centrosb
amincio de novidades no que toca de Educacao Infantil) jaq
a projetos e obras do municipio, anunciados anteriormente pelo,q
apenas urn resume do que deve prefeito Moacir Bertoldi foram
ocorrer ate 0 inicio de fevereiro nos confirmados, alem de algumasmas
setores de educacao e saude. Os que vao receber pavimentacao.-,
principais projetos para 0 ana asfaltica. Disse, tambern, que todos Ienvolvem a implantacao da guarda os 17 postos municipais de saude

municipal, que ja tern estrutura vao passar por obras de reformas de
definida em projeto de lei do modo a se adequarem a exigencias
Executivo aprovado pela Camara da Vigilancia Sanitaria. 1
de Vereadores em dezembro Tambem sera feita, segundo a

ultimo, e o· Transjaraguaz.que vice-prefeita, uma avaliacao de

pretende revolucionar 0 sistema de auditoria realizada em 2005 na are�
transporte coletivOlifo3:no"aa-- "dasaride. Mi3.iS medicos de-verao
cidade com passagem unica entre ser selecionados. Entretanto, nada
os principais bairros. Neste caso, esta confinnado sobre 0 novo titular
entre tanto, tudo depende de daSecretaria de Saude, pasta vaga
financiamento atraves do BNDES desde agosto do ana passado.
(Banco Nacional de (Celso Machado)
Desenvolvimento Socia!),
contrapartida da Prefeitura, cuja
capacidade de endividamento ja
esta no limite e, ainda, definicao
do valor a ser injetado no projeto
pela empresa Canarinho, que

explora 0 transporte em sistema de

monop6lio. A participacao da

empresa sugere � renova<;:ao'
automatica do contrato de
concessao do servi<;:o pelo
munidpio.

Ao assumir 0 cargo namanha
de segunda-feira, a vice-prefeita Rose fica no poder ate 0 dia 19 b

ARQUIVQ CORREIO/RAPHAEL GUNTHER

Secretario de Planejamento
toma posse em Florian6polis

FLORIANOPOllS - 0 governador
Luiz Henrique empossa hoje 0

novo secretario do Planejamento,
,

Alfredo Felipe da Luz Sbbrinho.
o evento acontece as 15 horas,
no hall do Centro Administrative)
do Governo do Estado em

Florian6polis. "0 secretario

Armando Hess recebeu urn novo
desafio irrecusavel, 0 de.assumir a
Renault em Santa Catarinae teve

que nos deixa!. Entao, para
assumir a Secretaria, precisavamos
de uma pessoa com perfil
empresarial e escolhemos aquele
que presidiu ate hoje 0 Grupo
Sadia", disse 0 governador.

"A Secretaria vai se fixar,
principalmente, em dois pontos
primordiais: a conclusao do

processo de Descentraliza<;:ao do
Governo do Estado e 0 destaque
ao desenvolvimento e in-,

,,�aiS Ideputados federais abrem maO do salario extra

I BRASILIA-ADiretoriaGeral da

o�amar,
ados Deputados recebeu 46

c municados de parlamentares
q e abriram mao dos dois salarios

eftras da convoca<;:ao
e�traordinaria do Congresso. Os

f�i1,nCiOnarios
da diFetoria da

amara receberam na segunda
f ira 0 aviso dos deputados
¥arcello Siqueira (PMDB-MG),
glaudio Vignatti (P,T-SC) e Jorgeqomes (PSB-PE) de que nao

�uerem receber os salarios de R$
112.842,20. A convoca<;:ao vai ate
114 de fevereiro. Alguns
llarlamentares indicaram a

�iret�riaGeral as institui<;:6es que:everao receber os R$ 25 mil da

�o�voca<;:ao extraordinaria ..

��clano Zica (PT-SP), disse que
�ai repassar 0 dinheiro a Sociedade

'.�rasileira de Pesquisa e Assistencia

��raReabilita<;ao cra,'niO-Fadal.
0

(1pputado Arnaldo Faria de Sa
( TB-SP) pediu que os dois
salarios a que tern dire ito fossem

vestimentos nas reglOes mais<:
carentes de Santa Catarina, para".
melhoria do padrao de vida dessa)

popula<;:ao", afirmou Felipe da2
Luz, que ainda fez guestao de;!
enfatizar que a Secretaria sera �1
extensao da casa do empresari\b
catarinense. ro,;
o novo secretario do'

I,)Planejamento tern 60 anos, e.
casado e pai de tres filhos, �j
bacharel em Ciencias Jurtdicas P
cursou a EscolaSuperior de Guerra;;
onde garantiu aprender a fun<;:a&T
de planejamento de Govern05
"Tenho 3 7 anos de empresa Sadia;
e estou na dire<;:ao desta empresa
ha quase 20 anos, e uma vida. Ma�sl
agora me afastarei da Sadia para,'come<;:ar este novo desafio. Estou
feliz pela oportunidade e satisfeitol
com desafio", disse ontem 0 novQI
secretario Felipe da Luz.
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PaR RANDAL GOMES
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COMEx
cf3cambra

Sera que estamosamadurecendocomo pais?
(acredito que simI)

Por muitos motivos - e ilurninado pelo hist6rico momento politico
- 2005 entrara para os anais da hist6ria brasileira (ou mais
humildemente para 0 registro deste colunista), como um ana em

que 0 Brasil deixou as bravatas de "0 Brasil e 0 Pars do Futuro" e
entendeu que mais que estrofes bonitas, e necessario ancorar 0

processo de desenvolvimento em bases s6lidas, em mais trabalho e

menos discurso.
Momento hist6rico ainda, porque politica e economia seguiram seus

, caminhos distintos e se/estivermos maduros 0 suficiente para 0

processo politico presidencial, dificilmente as propostas demag6gico
populistas do PTou DE seu candidato-mor,o"Lulinha Paz e Arnor''da

eleicao de '2002 serao aceitas. Foi um ana tarnbern em que Mr. Bush

penou para manter 0 d61ar internacionalmente forte e as repercussoes
disto, ainda que nem sempre positivas (e 0 digam os exportadores
brasileiros), fizeram mais uma vez com que 0 espirito empresarial
brasileiro de adaptacao prevalecesse.
E com d61ar mais fraco, 0Governo fez 0 correttssirno: comprou d61ares
(talvez prevendo 0 risco' social e 0 risco de ameacar 0 proqrarna de
desenvol_vimento econornico) e pagou parte dos services da divida
externa brasileira. Sim, isto foi hist6rico e extremamente positivo do
ponto de vista internacional. Minha av6 mineira, descendente dos
Andrada e Silva ja dizia: "Quem deve, paqa"Que bom que 0 PT da
morat6ria dos anos 80 entendeu a licao. Espero sinceramente que
os partidarios mais novos, mais recentemente engajados, aprendam
com as (boas) llcoes destes que estao no poder. Tenho duvidas ...
E, mesmo com a valorlzacao do real frente ao d6lar, os nurneros da

balance comercial, no ana passado, atingiram recordes hist6ricos
em todas as variantes. As vendas externas, por exemplo, ja com a

meta ultrapassada na semana anterior, chegaram a US$ 118,309
bllhoes. As compras do mercado internacional, alcancaram US$,
73,545 bilhoes, resultando num saldo positivo (exportacao menos

lmportacao) de US$ 44,764 bllhoes, Estes resultados nunca haviam
side alcancados.
Do lade das exportacoes, 0 grande destaque de 2005 foram os

manufaturados, produtos com alto valor agregado, cujo aumento de
23,5% sobre 0 mesmo periodo de 2004 se deve ao aumento das

quantidades embarcadas e nao a elevacao dos precos internacionais.
Nesta categoria, destaque para 0 crescimento de celulares (+99,6%)'

,

vekulos de carga (+50,4,) e autom6veis (+31,6%).
Leio no site do MDIC, que por mercados de destino, 0 aumento para

reqioes nao tradicionais como Europa Oriental (+55,8 %), Africa
(+41,4%) e Asia (+27,9%), mostram que a dlversiflcacao de mercados
teve prosseguimento em 2005 se tornando um fator importante
para a alta das exportacoes no ana passado. Os principais parses de
destine de nossos produtos foram Estados Unidos (US$ 22,7 bilhoes),
Argentina (US$ 9,9 bilhoes) e China (US$ 6,8 bilhoes).

. Sera que 0 resto do pais - desta vez - anda? '

Outro fator importante no ana passado foi 0 aumente, se comparado
com 2004, das vendas externas de estados com pequena
particlpacaona pauta. Neste periodo, das vinte e sete Unidades da

Federacao, dezessete registraram taxas de expansao superior a das
exportacoes brasileiras de 23,1%. Distrito Federal (+ 106%), Amazonas
(+86%) e Amapa (+63,9%), foram os estados com 0 maier
crescimento relativo.

'

No caso das irnportacoes, todas as categorias de produtos obtiveram
crescimentos em 2005: bens de' capital (+27,4%), bens de consumo
(+24,2%), combustiveis e lubrificantes (+16,2%) e rnaterias-prlrnas
e intermedlarlos (+13,1%).
Com estes resultados recordes, a corrente de comercio brasileira

(exportacao + importacao) atingiu um novo patamar superando os

US$ 190 bilhoes em 2005, valor 20,9% superior aos US$ 159 bilhoes
de 2004.

Sua opiniiio e muito importante para nos. Encaminhe suas

duvidas, sugestoes e criticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

Randal Gomes e um crente fidedigno nas promessas de
desenvolvimento futuro. Acredita que este sera um pars serio, na
medida em que cada cidadao entender 0 poder de seu voto em um

ana eleitoral.

Profissionalmente, e Coordenador dos Cursos de Comercio Exterior
e de Gestao Financeira da Faculdade de Tecnologia de Jaragua do '

SuI. Acade�icamente, e Mestre em Administra�ao, com foco em

Tecnologia de Informa�ao, pela Universidade Federal do Rio Grande
do SuI.
.e-mail: randal.g@fatej.com.br
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Agua e alimentos balanceados

garantem saudeno verao
DAIANE ZANGHELINI

..... Refeicao adequada
e importante para
aproveitar estacao
com toda energia

}ARAGuA DO SUL - Dar urn

mergulho na praia ou urn born

passeio e distanciar-se da rotina de
trabalho sao "6timas pedidas" para
curtir 0 verao e aproveitar as ferias
com toda energia. Entretanto
nenhuma dessas atividades pode ser
plenamente realizada se nao

tivermos saude, pois a disposicao e 0
born humor dependem principal
mente de uma alimentacao correta
equilibrada, nao s6 no verao, mas
em qualquer epoca do ano.

Nos dias quentes, nosso corpo
exige uma.alimentacao mais leve,
evitando-se alimentos gordurosos,
frituras e feijoada, por exemplo. "No
verao as comidas pesadas causam
desconfotto, devido ao aumento da
temperatura corporal", explica
Marlene Ines da Silva Felesbino,
nutricionista doHospital Sao Jose e
presidente domicleo de nutricionis
tas de [aragua do SuI e regiao.

Uma refeicao balanceada
inclui proteinas (encontradas
principalmente nas carries},
carboidratos (pao, massas, batata,
farinha), sais minerais e fibras
(verduras e legumes). "Devernos

Chefe de cozinha do Samuara, GI6ria de Franca, nao dispensa um bom prato de salada

conviver em paz com a alimentacao,
sem exageros e sem dietas radicais,
pois nenhum alimento sozinho
fomece todos os tipos de nutrientes
que 0 organismo necessita", alerta a

nutricionista. Comer somente urn

tipo de alimento, pular refeicoes ou
substitui-las por sucos ou frutas sao
erros graves para quem quiser
manter uma alimentacao saudavel,
"Os vegetariamos, por consumirem
somente urn grupo alimentar, tern
tendencia a serem anernicos", frisa.

A engenheira qufmicaAdriana
Boettcher, 33 anos, gravida de

quatromeses, nao dispensa uma boa
salada no alrnoco: "Verduras e

legumes sao essenciais para 0 born
funcionamento do metabolismo,
principalmente durante a gestacao",
comenta. A chefe de cozinha do

Samuara,Gloria de Franca tambem
nao dispensa urn born prato de
salada.

)

Outro cuidado e a ingestao de
muita agua e sucos para evitar a

desidratacao, que e mais comum no

verao em virtude da transpiracao e

do aumento da temperatura corporal.
Em condicoes normais, 0 organismo

t:
de urn adulto perde, em media, 2,5:(
litros de aguapor diana formade suo�:1
urina e fezes. "0 adequado e beber

, de 8 a 10 copos (daqueles de

requeijao) por dia". Ja os amantes doIJI
sorvete podem ficar tranquilos: uma
taca e bern vinda, desde que"
consumida cerca de duas horas'

depois d� almoco, e nao como'!
sobremesa, "0 leite do sorvete e ricoj)
em calcic, que diminui a absorcao do"
ferro, presente nas carnes vermelhas,
no feijao e no espinafre. Para quem
esta de dieta, 0 ideal e urn picole de

frutas", completaMarlene.

Preco do petr6leo dispara com crise e disputa do gas
DA REDA<;Ao - Os contratos

futuros de petr6leo nas bolsas de
Londres e Nova York disparam on

tem diante da disputa entre Russia
eUcraniaem tomo do preco do gas
natural que levou temor de desabas
tecimento a EuropaOcidental.

Em Londres, os contratos para
entrega em fevereiro do barril do

tipoBrent ja subiramUS$ 2,01, para

US$ 60,99. EmNova York, 0 barril
do cru leve americano (US Light)
chegou a maior cotacao em dois
mesesemeio (US$63,95), umaalta
deUS$ 2,21 sobre 0 fechamento de
sexta-feira, para depois recuar para
US$63,25.

Apesar de 0 risco desabaste
cimento imediato ter sido evitado
antes mesmo da abertura dos

mercados - nao houve pregao em

Londres e emNovaYorkna segunda
feira - a crise ainda nao foi

contornada, 0 que faz crescer a

especulacao com0preco do petroleo,
Ainda na segunda-feira, a

estatal russaGazprom decidiu elevar
o fomecimento a paises europeus,
interrompendo assim 0 boicote do
combustive] para a Ucrania, que se

!I
recusa a pagar 0 reajuste de 300%.

�

Pela Ucrania passa um imp'ortante!(
gasoduto que liga a Russia a0;l
Ocidente. A Gazprom reduzira

r;

domingo a quantidade de gas,
liberada no gasoduto em direcao ao it
Ocidente, de 480milhoes para 360 c

milhoes de metros cubicos, tendo,;
como objetivo interromper 01
fomecimento apenas para aUcrania (

/

Alcool nacional provoca alta nos pre�os da gasolina
DA REDA<;Ao - 0 ana comeca

com urn gasto extra na hora de
abastecer 0 carro. Depois de 0

ministro de Minas e Energia, Silas
Rondeau, anunciar que os precos
dos combustiveis nao seriam

reajustados em 2006 gracas a

iminente auto-suficiencia em

petr6leo, e 0 alcool produzido no
pais que provoca alta nos postos.
o aumento do pre�o da gasolina
vendida ao consurnidor (que leva
urn percentual de alcool anidro
em sua mistura) devera variar de
2% a 4%, enq�anto 0 alcool

hidratado (vendido diretamente
nas bombas) podera ficar 8% mais

caro, segundo estimativas do
mercado.

-

0 presidente do Sindicato do
ComercioVarejista deCombustfveis
do Municipio do Rio dejaneiro
(Sindicomb), Jose Luiz Mota

Afonso, informou que desde a

semana passada os postos. estao
recebendo das distribuidoras a

gasolina 'com pre�os' 3% a 5%
maiores. E 0 alcool hidratado esta

custando cerca de 8% mais. As

distribuidoras, segundo Mota

Afonso, alegamque estao repassando
os fortes aumentos que 0 usineiros

promoveram em dezembro: 18% no

alcool anidro e 25% no hidratado.
- As distribuidoras alegam que

, estao repassando os reajustes dos
usineiros. Isso tera que ser repassado
para os pre<;:os nas bombas - aflrmou
o presidente do Sindicomb.

As distribuidoras nao

comentam 0 assunto. 0 Sindicato
das Empresas Distribuidoras de
Combustiveis (Sindicom) afirma
que nao fala sobre pre�os porque 0

mercado e livre. Segundo dados

I'

do mercado, com 0 aumento de�
25% nos precos do alcool hidratado .

L

pelos usineiros, 0 custo do litro do,
comb�stivel para as distribuidoras

,1

passou de R$ 0,81 na ultima,
semana de novembro para R$ 1,01:
em 29 de dezembro.

).1

Ja 0 alcool anidro sofreu urn
• fl

reajuste medio nas usinas de 18%
em dezembro.0 produto, que estavai,
sendo vendido pelos usineiros a um.
pre�o medio d�R$ 0,92 0 litro �m:
novembro, na ultima semana de,'.
dezembro ja estava cotado aR$ 1,091
o litro.

1
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PANORAMA

BARRA VELHA

hu Turistas reclamam da falta de infra-estrutura, esgoto desemboca no mar de Barra Velha

i � Contrato com Casan
IS terminou e Prefeitura
·1� espera decisao da

Justka para agir
BARRA VELHA -0 contra to'

: 11' entre a Prefeitura de Barra Velha
e a Casan (Companhia

"Catarinense de Aguas e

"Saneame�to) terrninou em

·t( cJitubro do ana passado e desde
n entio a autarquia luta para nao

1� percler 0 acordo com 0municipio.

A Prefeitura espera uma decisao
da Justica para poderrnunicipalizar
o service . Enquanto isso, os turistas
sao obrigados a conviver com

esgoto a ceu aberto escorrendo para
omar e lixo amontoado na areia.

Segundo 0 chefe de gabinete
da Prefeitura, Maurino Silveira, a
empresa investe muito menos do

que arrecada no municipio e isso

atrapalha 0 andamento de outras

obras nomunicipio. "Emagosto, mes
de baixa temporada, eles
arrecadaramR$ 279mil e investiram
cerca deR$ 40mil. Emuito pouco",
comparou. As obras de asfaltamento

da avenida SantaCatarina tarnbem
nao puderam ser iniciadas por causa
do esgoto. "Nos estamos com 0

projeto pronto e com a verba liberada,
mas nao adianta asfaltar e depois
quebrar para fazer 0 encanamento",
exphcou, afirmando que 0 problema
do saneamento basico e recorrente
em varias cidades do pais e que a

Prefeitu�a pretende investir para
resolver 0 problema.
o engenheiro florestal e professor

universitario Ingo Paulo Roblmora,
em Jaragua e mantern uma casa de

praia no centro de Barra Velha ha
mais de 10 anos. Cerca de 30% dos

q
'"

Apesar da falta de investfmento, quem foi a praia ontem curtiu 0 mar e pegou um belo bronzeado
i1

turistas que a cidade recebem sao

damicro-regiao doVale do Itapocu,
Para ele os problemas da cidade sao
pequenos, mas incomodam e fazem
adiferencana hora de atrair turistas.
"Sao coisas ate simples de resolver
comoburacos nasmas emais lixeiras
na areia e na orla que mais

atrapalham", disse.
Outro problema comum de

varias cidades litoraneas e 0 som alto
em carros. "Em pelo sabado a tarde
ou no domingo demanha eles ficarn
aborrecendo todos os vizinhos. Os

garotos precisam aprender que a

liberdade deles acaba aonde a

Salva-vidas atentos aos turistas e perigos no litoral Norte
PrC;:ARRAS - Voce ja imaginou

L, ganhar para ficar na praia, em
II! um ponto estrategico, olhando
j de cirna 0 mar? Isso e possfvel e
6, realidade para 16 jovens que
11 integram a equipe de salva-vidas
,; profissionais de Picarras. Mas a

bl vida deles nao e tao facil assim
'I! quanto parece, ser responsavel
j pela vida de centenas de pessoas
todos os dias nao e nada facil. E

1 preciso dedicacao e muito
'j treinamento.

Ontem as praias do litoral
,: Norte do Estado estavam
( lotadas. Apesar do fim das ferias

� rl�tivas em empresas de varias
, regloes de Santa Catarina e de
outre, estados, muitas pessoas

q aproveitaram 0 dia de Sol e calor.
A temperatura estava em cerca

de 28Q as 9 horas. Muitas familiae
aproveitavam as ferias para
brincar na agua. 0 mar estava

calmo, com bandeira verde em

praticamente toda a extensao da
J praia central.

Nos cinco quilornetros da

I: praia central existem seis postos
de salva-vidas urn nao esta em

,

funcionamen�o. Ao todo 12
homens revezam em turnos de
12 ho1as garantindo a seguranca
e 0 patrulhamento da praia.
"Desde 0 Natal nos n a o

registramos nenhum caso de
afogamento, so arrastamentos,
qUe e bern d ife r e n te ",
Contabilizou Jorge Luiz

:?drigues e professor de
"duca�ao fisica e ha quatro anos

trabalha como salva-vidas nas

ftrias. Segundo el�, nos

arrastamentos a pessoa nao

chega a se afogar.
A regiao norte da praia (do

Bali Hai ate a praia de Itajuba) e

sempre considerada de mar

grosso. "La nos nunca usamos a

bandeira verde que quer dizer

praia calma; pelo menos a

amarela (atencao), mesmo que

esteja uma lagoa. As correntes

de agua mudam muito e pode
ser perigoso", explicou Ro

drigues. A bandeira vermelha
significa perigo e os salva-vidas
n ao aconselham qu e

t

n e s ta

situacao, mesmo os nadadores

experientes, nao devem entrar

no mar. Crlancas nao devem brincar sozinhas no mar, rios ou piscinas

red(:'!I'Poinhos e arrilstamentos_. % ��_�_,......-------......m...!
- Nunca entre na aqua ap6s as refeicoes, Quando estiver na praia ou pescando num rio, coma
somente alimentos leves e beba moderadamente. Dessa maneira, nao tera conqestao nem perdera 0

equillbrio.

- Se voce precisar de alguma orientacao, procure 0 salva-vidas.

...�.�..........

LU.UIIf:
trsnsporte e turlsma

Transporte Estudantes

Joinville c/ Microonibus
Transporte Escolar e Universitario c/ Vans

Jaragua do Sui, Guaramirim e Blumenau
* POSITIVO * SOCIESC (TU,Py) * ACE * Outros * UNERJ * FATEJ * CEPEG * FAMEG * FURB

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Rosilene

('
"

:3

minha comeca", reclamou Robl.
Segundo ele, a policia sempre e
charnada para resolver 0 problema,
mas os jovens desligam 0 som assirn

que avistam 0 patrulhamento.

de uma para duas pistas na prata>
central. "Este .projeto e urn)
investimento de R$ 1 milhao e deve =]

estar pronto ate outubro", explicouv
o chefe de gabinete, ?

Outra obra destaeada por
Maurine Sil�eira e a Fixacao da'�Boca da Barra, considerada por ele .

_ 11
a "redencao de BarraVelha". "Com.
o apoio do governo federal vamos'�
poder irnplantar a pesca profissiona1�
construir uma marina e com isso,
incrementar a economia dao
cidade", disse. Oproieto estaorcado
em cerca de R$ 7 milhoes e as obras,
devem comecar em julho. J

Investimentos
Entre os investimentos da

Prefeitura para este ana estao

previstas obras que devem
incrementar 0 turismo e a

economia da cidade, como a

implantacao da Avenida Beira
Mar, urn projeto que inclui a

ccnstrucao de calcadao,
estacionamento em 45Q e aumento

CORREIO ECONOMICO )

Contribuinte recebe
Cerca de 650 mil contas do Fundo de Garantia do Tempo de
Servic;:o (FGTS) receberao na quarta-feira da semana que vern,
mais' uma parcela da correcao referente aos pianos econ6micos
Verao e Collor I. Sao pessoas que assinaram 0 acordo com 0

governo e tern direito a receber, no total, quantias entre R$ 5 mil
e R$ 8 mil. Ao todo, a Caixa vai creditar R$ 827,7 milhoes, Serao
pagas a sexta parcela semestral - de um total de sete - para
quem tem direito a um total entre R$ 5 mil e R$ 8 mil e a quinta
parcela - tarnbem de sete - para aqueles com direito a receber
mais de R$ 8 rnll.Tern direito as correcoes todos os trabalhadores
que tinham carteira assinada em janeiro de 1989 e abril de 1990.
E quem tem direito aos expurgos so podera sacar 0 dinheiro ou

recebe-lo em conta corrente se tiver enquadrado em uma das
regras de saque: ter sido demitido da empresa na qual trabalhava
na epoca dos pianos economicos: estar aposehtado; ser portador
de doenc;:a grave; estar ha tres anos sem deposito no FGTS, entre

'1

-)

vi

outras.

Acordo Camarao
o acordo so vale para quem Com a crise do carnarao em I

Iassinou 0 termo de adesao ate Santa Catarina, 0 prec;:o para 0 '\ ,

I31 de dezembro de 2003. A consumidor subiu em media .. I
forma de pagamento leva em 50%. A crise e causada pela Iconsideracao a escolha do mortandade dos carnaroes -I I

I
trabalhador no acordo. de cativelro, contaminados

,

I
pelo virus da mancha branca. �

I
Montadoras Os proprietaries de peixarias -' I
A industria automobilistica em Horianopolis dizem que -1

Ibrasileira teve 0 melhor /
em 2005 venderam metade I

dezembro da hlstoria do setor do que esperavam. Alern de I
em vendas no mercado faltar camerae para a venda, 0 I
interno, conforme balanc;:o da preco subiu e, com isso, 0 !
Associacao Nacional dos consumo caiu. 0 carnarao de

"

I.'

Fabricantes de Veiculos cativeiro regula 0 preco dos '.",,-

Automotores. No ultimo rnes demais e, por isso, mesmo 0

de 2005 as industrlas crustaceo capturado em alto
venderam 183,6 mil veiculos, mar esta mais caro. A
um acrescirno de 15,9% em esperanc;:a dos donos de
relacao a novembro, nurnero peixaria e que a producao do
recorde do setor so superado Rio Grande do Sui consiga
pelas excelentes vend as de abastecer Santa Catarina, ja
1997, ana em que foi batido 0 que a safra catarinense deste
recorde nacional de 2 milh6es ana esta comprometida.
de unidades produzidas.

., "' ..
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Secretaria da Educa�o empossa
,Juncionanos de escolas estaduais

FLORIANOPOLIS - Professores
que ocupavam cargos bu
rocraticos nas escolas da Rede
Estadual de Ensino voltarao para
as salas de aula. 0 trabalho de
secretaria, antes feito por
professores, sera executado,'
agora, pelos 1.143 assistentes de
educacao que tomaramposse hoje
(3) simultaneamente nas se

cretarias regionais. Em Flo
rianopolis, os novos funcionarios
foram empossados no auditorio da
secretaria da Educacao, Ciencia
e Tecnologia. Os assistentes de
educacao, selecionados ein

concurso publico e nomeados no
final do ana passado, ja receberam
treinamento para atuar nas escolas.
"Eles ocuparao as secretarias das

o

escolas. Gradativamente, nos
estamos avancando na carreira do
magisterio, com um quadro de
funcionarios efetivos e

comprometidos com a educacao"
explicou 0 secretario Diornario de
Queiroz, que empossou os

servidores.

Com a posse dos assistentes
e a volta de professores, que
ocupavam cargos burocraticos
para as salas de aula, devera
reduzir mais ainda 0 numero de
professores ACTs- Admitidos em
Carater Ternporario. "Ninguem
pode con tar com educacao de
qualidade com base em quadros
temporaries", ressaltou. Desde
2003, a secretaria vem

investindo na contratacao de
profissionais efetivos. Nos
ul t imos dois anos, foram
nome ados 4.147 novos

funcionarios, dos quais 3.377
professores, 266 consultores
educacionais, 488 assistentes

pedagogicos e 16 professores
indtgenas. A ana letivo de 2006
recebera um referee de outros

3.484 profissionais, que serao
nomeados ainda em janeiro. 0
resultado dessa politica esta na

reducao drastica no numero de
professores temporaries, que caiu
de 22,480, em 2003, para 13.106,
em 2005.

CNR/RAQUEL WANDELLI

Secreta rio Dlomarlo de Queiroz falou sobre avanc;:os na area S

Atendlmentos dlo�rl()§

275 ..1144,
Totalmente graUdto

e sigflolo.,

;

�os momentos de angustia, tristeza e desespero:
! Quando a vida parece nao ter mab sentJdo,
� LlGUEI! DESA8AFEI!!

I Atendlmento: Telefone das 11 :00 as 23:00h I Pessoal das 11 :00 as 22:00
� Rua Antonio Cunha, 160 - Sala 09 (Piso Superior Rodovlerla)

Jaraoua do Sui - Santa Catarina
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- VIA(.AO CANARINHO

Horarlo reduzido gera
reclarnacao dos usuaries

DAIANE ZANGHELINI

.... Service deve ser

normalizado a partir
de arnanha com fim
das ferias coletivas

}ARAGuA DO SUL- Os usuaries
de transporte coletivo estao
descontentes com a supressao de
horarios de algumas linhas em

virtude das ferias coletivas das
fabricas e do comercio. Eles
reclamam que nao foram avisados
que inclusive estao chegando
atrasados no trabalho. A medida
foi adotada pela Viacao
Canarinho no periodo de 26/12
ate hoje, 04/01 e causou transtorno

aos trabalhadores que nao tiraram
ferias. Os passageiros reclamam
principalmente da falta de
divulgacao sobre a mudanca.
"Cerro dia andei cinco quilometros
a pe para chegar ao meu trabalho,
no Centro, porque 0 onibus nao
vinha. Nao ouvi nada sobre essa

mudanca", comenta a diarista
Zenir Ribeiro, 57 anos, moradora
do BairroTifaMartins. Ooperador
de producao [oao Antonio de
Souza, 29 anos, diz que a alteracao
esta prejudicando seu horario de
expediente. "Trabalho no primeiro
turno, que comeca as 4h42, mas
estou chegando na empresa as
5h15", relata.

De acordo com 0 auxiliar de
trafego da Viacao Canarinho,

DANIEL NEVE

Passageiros contam que chegaram atrasados no trabalho e dizem que nao foram avisados da rnudanca,
Fabiano Franz, a companhia
.realizcu anteriormente um

levantamento sobre 0 penodo de
recesso de escolas e empresas da
regiao, para que nenhum
trabalhador ou estudante Fosse
prejudicado com amudanca. "Em
alguns horarios, os onibus ficariam
quase vazios, por isso os onibus de

r ; .) �
estao disponiveis nosmurais ,9ffl
rodoviaria, nos guiches do terminal
rodoviario, na garagem da
Canarinho e na agencia de

passagens. A empresa garante q
os itinerarios voltarao ao normal a
partir de arnanha quando algumas
empresas de [aragua do Sul voltam
ao expediente normal.

reforco nao circularam", comenta.
Quanto as linhas intermunicipais,
ao contrario dos circulares, os

horarios durante este periodo
foram arnpliados, devido ao

grande.numero de passageiros que
passam as ferias fora domunicipio.

Franz tambem explica que a

listagem dos horarios temporaries

CORREIO TV
Manobra
Mais uma manobra de genio de Bia Falcao em "Belfssima" Na proxima
semana, a vila vai °a casa de Katina (Irene Ravache) e revela a Murat.que
Cemil (Leopoldo Pacheco) nao e filho dele, mas de Nikos (Tony Ramos). Em
seguida, diz que foi ate la apenas porque 0 ama. Ele fica confuso e diz a
mulher que saira de casa para pensar na vida, mas se emociona ao

encontrar 0 filho de crlacao e acaba voltando.

Contratada
Karina Bacchi fechou com a Record e esta confirmada no elenco de
"Cidadao Brasllelro" novela de Lauro Cesar Muniz que estreia em marco.

Doblog ...
...de Fernanda Lima, sobre "Bang Bang":"Estou tao cansada que, na minha
primeira cena quente com 0 Ben Silver, me deu um surto de soluco. Ja era

quase meia-noite, nao havia mais tempo para esperar. Tentaram me assustar
de todos os jeitos, nada adiantava. Lembrei daquela receitinha de beber dez
goles de aqua de cabeca para baix�. Holoul"

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
Substituto .. ,

o jornalista e ancora do "Domingo Espetacular''Celso
Freitas, e 0 nome mais cotado para substituir Boris Casoy no
comando do "Jornal da Record': A emissora rescindiu 0

contrato com Casoy na sexta.Uma apresentadora devera
dividir a bancada com Freitas, mas 0 nome da jornalista ainda "

nao foi definido. Varias profissionais ja teriam sido sondadas
pela emissora, e tantas outras teriam se oferecido volunta
riamente nas ultirnas semanas. Fala-se que sera uma global.

Narede
Sabe quem foi a beldade mais procurada na Internet em
2005? Esta errado quem logo pensou em Angelina Jolie ou

Britney Spears. De acordo com uma lista publicada pelo site
de buscas MSN.com, a boneca Barbie foi a "personalidade"
mais perseg,uida na Rede. A namorada de Brad Pitt e a

mulher de Kevin Federline vern logo em seguida na lista.

ji�

11"
lI)

Especiais
o "Toma La, Da Ca� especial da Globo exibido no dia 29, com Miguel
Falabella, Adriana Esteves, Debora Bloch e Diogo Vilella, rendeu 32 pontos
de media, com 54% de partlclpacao.rOs Arnadores" que foi ao ar no dia 27,
deu 35 pontos com 54%.

Compositor
Gilberto Gil (toto), desde que assumiu 0 Ministerio da
Cultura, pratica-mente deixou de compor. Mas, aos poucos,
nosso ministro - viva! - retoma a producao musical. Fez um
samba ("Bale de Berlirn") para a Copa do Mundo e promete
finalizar com Joao Donato "Coisa bonitinha" que comec;:ou a

compor haoito anos.

, la

Eamaior!
A Globo ja fez as contas:"Alma qernea" e a novela das 18h de maior
audiencia nos ultirnos dez anos. Ate agora tem 37 pontos de media e 59%
de share. Seu recorde foi no capitulo 129, com 43 pontos e 64% de
partklpacao.

Novela vai virar DVD
Ricardo Hofstetter acabou de botar 0 ponto final na edlcao do DVD de
"Malhac;:ao 2004': E a primeira vez, na Rede Globo, que uma novela vira DVD.
Foram 105 horas que 0 diretor transformou em 20 e serao cinco DVDs com
a hist6ria principal daquela fase da novelinha. Para quem nao se lembra, os
personagens eram Catraca, Natasha, Leticia, Gustavo ...

I J
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FASE DE RENOVA<;:AO

Tecnico da natacao diz que
• '. N

equrpe passa por transl�ao

Jli>j Time disputou 45
I

c<h-mpeti<;6es em 2005

I e:conquistou 289

p�diOS no total
i JARAGuA DO SUL - Depois de

I' uJ ano em que a equipe feminina
, �Ajine/UrbanolFME eonquistou

lO�'ftUIO
da Olesc e dos Joguinhos

,I A ertos, 0 tecnico Ronaldo

F " ctuozo, 0 Kiko, disse que a

qu, da nos resultados deve-se a fase

Mhransi�ao que esta passando.
"Estamos numa fase de entressafra.
cbme�amos a investirmais na base

: e �s resultados devem aparecer
In m�mo daqui ha dois ou tres anos",
Ii a�iliou. 0 treinador tambem
r ccfmentou que perdeu alguns
G talentos para outras equipes, mas
)' dnseguiu manter os mais fortes

emlaragua do SuI. '

: Falando de resultados e

dtando as tres principais
, c6mpeti�6es do Estado, a Ajinc, a

.

exernplo de outros anos, vern se

d¢staeando, com destaque para 0'
csescirnento do masculino. Na
dlese (para atletas ate 16 anos) os

H meninos ficaram em segundo
� ��,ar, a?enas cinco pontos a,tras do
j campeao, e asmenmas termmaram

IF

Soelen, Marina, Barbara e Luana bateram 0 recorde dos Jogos Abertos nos 4x200m livre

em quarto, num total de 13
medalhas (oito de ouro, duas de

prata de tres de bronze). Nos
Joguinhos Abertos (ate 18), as

meninas ficaram em terceiro e os

meninos em quinto, com oito

medalhas no total (uma de ouro,
quatro de prata e tres de bronze).

[a nos [asc, urn destaque especial
para a equipe feminina, que
terminou no segundo lugar com 13

medalhas, sendo tres de ouro,

quatro de prata de seis de bronze,
alern da quebra do recorde nos

4x200m livre, com as nadadoras
LuanaMartins, Marina Fructuozo,

. Barbara Hermann e Soelen Bozza.
No total, em 2005, aAjinc percorreu
cerca de 38milquilometros em 45
competicoes, conquistando 289

podios, sendo 91 primeiros lugares,
102 segundos e 96 terceiros.

Kiko tambem comentou das
dificuldades que tern em treinar

num local irnprovisado e, por isso, ter
que limitar 0 mimero de atletas,
"Mas ja existe tarnbem uma

conscientizacao da FME em

melhorar a estrutura. Com a

construcao
' do centro de

treinamento que eles pretendem
fazer, facilitaria 0 nosso trabalho",
comentou. "Ja tivemos que sacrificar
os atletas de base paramanter os de
ponta, mas agora esta situacao esta
melhorando", disse aind�.

.

2006 sera urn ana para se reforcar ainda rnais a base

I

:iko disse que e� 2006 a base da equipe precisa ser reforcada
.1

1 .

i Hoje aAjinc trabalha com 45
�tletas, desde a base ate os atletas

, '.

que disputam competicoes no

�dulto. Numero considerado
*queno em relacao aos grandes
Slubes do Brasil, que s6 na base

tfm de 200 a 300 atletas, mas que
�ao foge muito da realidade
qatarinense. "0 born e que
estamos comecando a dobrar 0
numero de atletasmais novos. Mas
�inda existe muito talento por ai
desperdi�ado e isso nao e so uma

�articularidade de Jaragua do
SuI", explicou Kiko. .

,

0 treinador disse que a FME

1sta m�is receptiva as

l).ecessidades da equipe. "Nata�ao'
tl um esporte que precisa de
Continuidade. Por isso precisamos

•
ter melhores condilS6es de fazer
\1m planejamento a longo prazo".
?ara as competilS6es deste ano,
Kiko espera repetir os mesmos

resultados e, quem sabe, ate

melhorar, ''Ainda e cedo para se

dizer 0 que pode acontecer",
comentou.

o contrato com 0 Arroz
Urbano foi renovado e 0 treinador

elogiou a parceria com a empresa.
"Eu costumo dizer que existiu a

natacao em [aragua do Sui antes
e depois deles. Antes a gente s6

participava de cornpe ticoes
estaduais e de, no maximo, um
sul-brasile iro, Depois que

comecamos air aos campeonatos
nacionais, percebemos uma

grar{de evolucao dos atletas".
Kiko tambem citou alguns

destaques individuais, como

Luana Martins. No masculino,
Eduardo Junkes, Willian Maul e

Jan Doubrawa. "Todos tem

grandes chances de crescer ainda
mais. Sao as apostas que nos temos

para os proximos anos". Outra

SOm livre

100m costas

novidade apresentada pela
Fesporte e que pode reforlSar a

equipe para as competilS6es
estaduais e a liberalSao da inclusao
de atletas naturais da cidade e

que defendem clubes de outros

Estados. Cas6 de Talita Hermann,
uma das maiores revelalS6es

jaraguaenses nos ultimos anos e

que' hoje defende 0 Gremio
Nautico Uniao, de Porto Alegre
(RS). "E certo quenao da para
fazer um prognostico de
resultados, mas temos grandes
chances de melhora-Ios",
concluiu.

JULIMAR PIVAno
LINHA DE FUNDO

--.

Dois refor�os
Depois de confirmar 0 nome do goleiro Joao Scherer (foto), ontem
mais um jogador chegou ao Estadio Joao Marcatto. 0 meia-atacante
Claudio estava no Americano (RJ) e disputou a Serle C 2005 com 0

Remo (PA). Os dois ja estao integrados ao elenco e ja'tremaram
ontem, no primeiro coletivo noturno. A

intenc;ao e fazer pelo menos mais dois
treinos a noite, ja que a estrela, na
pr6xima quarta-feira, e as 20h30. Para

hoje, estao previstos treinos em dois

perfodos. Mas caso a diretoria consiga
fechar 0 jogo-treino amanha, os

jogadores folgam a.tarde. 0 Juventus
deve fazer um joqo-treino com 0Vit6ria,
do Bairro Rio da Luz, no pr6ximo sabado,
mas ainda nao esta confirmado.

Artilheiro
o jogador brasileiro Araujo,
novo reforc;o do Cruzeiro, foi
indicado pela Federacao
Mundial de Estatlstica de
Futebol como 0 melhor
atacante dos Campeonatos de
Primeira Divisao, ap6s marcar
33 gols em 33 partldas com a

camisa do Gamba Osaka, no
Japao. Em 2005, apenas 55

jogadores marcaram 20 ou

mais gols nos 50 melhores

campeonatos nacionais.
Destes, 26 nasceram na

,

America do Sui, outros 25 na

Europa e quatro ria Africa.
"Fiquei muito feliz por ter

alcanc;ado mais essa marca.
Isso me deixa ainda mais
motivado para voltar ao
futebol brasileiro. Nao jogo
para alcanc;ar marcar pessoais,
mas quando isso acontece, e
sinal de que meu trabalho foi
bem feito e fico satlsfeltol
disse Araujo.

NaEspanha
o tenista Gustavo Kuerten
desembarcou ontem em

Barcelona, na Espanha, para
realizar uma serie de
treinamentos e se encontrar
com 0 medico espanhol'
Angel Cotorro, que cuida da
recuperacao do ex-numero
um do mundo. Sem descanso
no final do ano, Guga treinou
ate mesmo no dia 31, na
Primavera Tenls, em
Florian6polis, local onde
passou a maior parte do
tempo dos ultlmos meses,

preparando-se para a nova

temporada. Guga faz a sua

estreia em torheios oficiais da
ATp, no final do rnes de

janeiro, Vina del Mar,no Chile.
Quando voltar de Barcelona, 0
catarinense deve iniciar a

disputa de sets nos

treinamentos e se adaptar
cada vez mais aos treinos para
as competkoes.

julimarpivatto@gmall.com

' ...
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PC,. convoca OS atletas para
amistoso e 0 Torneio de Dubai

DA REDA�Ao - 0 tecnico
da Selecao Brasileira de Futsal,
Paulo Cesar de Oliveira, 0 PC,
anunciou na segunda-feira a

convocacao de 12 atletas. Eles
disputarao dois amistosos contra
a Holanda - dias 19, em Natal
(RN) ou Joao Pessoa (PB) e 22,
em Fortaleza (CE) - e tambem
para 0 torneio de Dubai, nos
Emirados Arabes Unidos, que
ocorre de 28 de janeiro a 2 de
fevereiro de 2006 e que contara
com a presenca das selecoes da
Italia, Inglaterra, Ira, Romenia
e Egito, alem do proprio Brasil.

Nessa convocacao otecnico
'

brasileiro optou por prestigiar os
atletas que atuam no Brasil, que
se destacaram em competicoes
nacionais como a Liga Futsal,
as Ligas Regionais, a Taca Brasil
e os campeonatos estaduais.
Para 0 fixo Leco, da Malwee,
que ja havia sido convocado por
PC em 2005, a escolha do
treinador por atletas brasileiros
foi acertada. "Nos temos

grandes valores aqui no Brasil e
eu, particularmente, sou contra
a ideia de que 0 futsal do Brasil
fica enfraquecido em relacao ao

europeu. Fui convocado pelo
PC jogando no Brasil e quero
que meu valor seja reconhecido
por isso".

Sobre os do is amistosos
contra a Holanda e 0 Torneio
de Dubai, Leco e enfatico.
"Como e inicio de temporada,
temos que estar rna is
concentrados para que nao

ocorram problemas na �'

preparacao. Sab�mos das
diflculdades desses dois desafios
e por isso temos que nos precaver
nesses dias de ferias".

Dentre os convocados
existem algumas novidades.cj
como e 0 caso de Cabreiiva, da ..;

Intelli/Penalty e Dionisio, do··�
Carlos Barbosa, que foram
chamados pela primeira vez pelo
treinador, Outra novidade e a

volta do pivo Indio, que estava
;,

na Ulbra e esta se transferido "

para 0 Barcel Euro: Puebla, da
Espanha.

Goleiros
Rogerio (Joinville) ,

Tiago (John Deere)

Flxos
Leco (Malwee)
Carlinhos (Carlos
Barbosa)
Jonas (Malwee)
Dionisio (Carlos
Barbosa)

Alas
Cabreuva (lntelli)
Falcao (Malwee)
Ari (Joinville)
Valdin (Malwee)

Plvas
Hugo (Minas)
Indio (Barcel Euro
Puebla)
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QUARTA-FEIRA,4 de janeiro de 2006
SOCIAL

ENTE
ANIVERSARIANTES
·1/1·
Ademir Luiz Bortolini
Marcelo Kanzler
Suzane C. Marinoso
Roqerio L. Muller
Dione M. Belitzky
Edsno Bennert
Miriam B. Sevegnane
AngelaM.B.
Zimmermann
Dra. Ethel Begnini
Maiara Lais
Melina Lotito
Noeli Maas
Mariane Bartel
Ivonete H. Vieira
Anita Ehlert
Ana Caroline Kasprik
Amabile S. Mendonc;a
Gerda Boehme

·2/1·
Paulo Henrique Behling
Viviane Formigari
Alvan Karsten
Karia SchUtze
Renilda Buerger
Tcharla M. da Costa
Cristian Hening
Mario c. Mendonc;a

. Kaua Claudio Rouclavilo

·3/1·
Renita Baumgartel
Andreia M.Silva
Edla Siebert
Wolnei Marquardt
Leonita S.Wintricke
Aldo Victor Padilha
Isolete Cristofolini
Renato Lewerenz
Fabrfcio Lux

Diego Mateus
Katta R.Voelz
Rafael da Costa
Antonio Baesso

Siegrid Neitzel

·4/1·

Egon Richter
Susana Bruns
ClaudiaTorinelli
Anderson L. Stuber
Afonso Kleinschmidt
Renilda Ribeiro
Mara R. V. Kreis
Adalto G. Ossowsky

Anderson H. Bublitz
Renaldo GUths
Katia Buettgen
Adelor Oloskamke
Claudenlzio
Urbanski
Joao Erart

·5/1·
Veronica P.Mulier
Melissa Raquel
Richter
Maicom Franzner
Dra. Marcia R. Galli
Ivo Largura
CeliT.Klein

. Juraci Bento
Janaina S. Santos
Eduardo Schwartz
Marcia Meier
Marcie Meier
Ariane P.Souza
Luciele S. Araujo

. ·6/1·
Rosane M. Bauer

Jullia H. A. da Silva
Alexandre Lessmann

RodrigoWinter
Darci Hornburg
Joao Pedro de Souza
Charles Beck
Carlos Roberto Carvalho
Sonia B. Berlato
Valtrudes Pradi
Adriane R. dos Santos
Nelsi Cale
Luana Correia Guths
Cecflia Schimanski
Maria de LurdesTessila
Valmor Steilein

·7/1·
Paulo S.lwasaki
Sonia M.W.Volkmann
ReinerModro
KatlaTheilacker
MariaA.Luz
Joice K. Dumke
Gisela Schulz
Juciane Ribeiro
Maicon da Rocha

.:. PARABENS
Aniversariou dia 24/12, Natalino Menel. Parabens e muitas
felilicades dos familiares.

C I N EMA
Quarta e Quinta-Feira

Jaraqua do Sul- Rua Emilio C. Jourdan
SALA FILME/HORARIO GtNERO

1 king Kong
AV13:45 - 17:15 - 20:45

Gigolo Europeu por Acidente C
14:45 - 16:45

2
Bens Confiscados

D19:00 - 21 :15

As Cr6nicas de Narnia
AV13:30 - 16:00

3
o Jardineiro Fiel
18:30 - 21 :00 D

....-- l

Uniram-se aos laces
do matrimonio no dia
17/12, na Igreja Nossa
Senhora Aparecida, na
IIha da figueira, 0 casal

Augustinho e

Neuzimar de
Moura. Seus

familiares e amigos
Ihe desejam muitas

felicidades!

Casararn no dia 10/12, Gilvan e Marlise, e Emerson e Marlene. A cerim6nia religiosa
foi na Igreja Evanqelica da Barra, e ap6s no Salao Paroquial ao lado. Felicidades aos
noivos!

A namorada Nanci, 0
cunhado Nilson, a
cunhada Waldecy e os

sobrinhos, desejam
felicidades para
Jackson, pela
passagem do
aniversarlo dia 31/12

) .

Treicy GiovaJielia da Silveira aniversaria hoje, dia 4.
"(ada Sorriso, cada gesto de carinho, cada abraco que

voce receber, hoje e um desejo especial por sua
felicidade e tarnbem a melhor maneira de dizer 0

quanto voce e importante na vida dos que Ihe querem
bem. Parabens pelos 15 anos completados" Quem faz
esta homenagem com muito carinho sao os pais, e a

irma Dany
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