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Caua Reymond
quebra silencio
e fala sobre a

separacao

- PAGINA6

VOLTA As AULAS

minima: 200 maxima:300
AMANHA:
• Domingo de sol e
nebulosidade variada
sem prevlsao de chuva

Governo do
Estado garante
uniforme aos

alunos da rede

- PAGINA 5

minima: 200 Maxima:31 °

HOJE:

• Sabado de sol e

nebulosidade variada
-----

com pancadas isoladas
de chuva

VERBA

Camara garante R$ 1 rnllhao para Arena
o presidente da Camara de Vereadores, Carione Pavanello, garantiu a participacao do Legislativo com R$ 1 milhao para construcao da Arena [aragua. 0 dinheiro deve ser

repassado a Prefeitura ate 0mes de julho, prazo previsto para a conclusao das obras. Pavanello disse que os recursos virao de economias no orcamento destinado ao Legislativo, que
, .

ede R$ 5,9milhoes.O vereador coloca a obra entre asmais importantes realizadas nos 6.lt;imos anos. - PAGINA 3

Os termometros marcaram

34QC ontem em [aragua do
SuI. Quem ficou na cidade
teve que procurar uma

alternativa para espantar 0
calor. Os clubes e

cachoeiras lotaram.E 0 final
de semana nao vai ser

diferente. A previsao para

hoje em [aragua do SuI e

regiao e de .sol com

nebulosidade variada e

pancad a s isoladas de
chuva, a temperatura varia

entre 20QC e 30QC.
Amanha a temperatura
sobe um pouco mais,
minima de 21°C e maxima
de 33QC, nao ha previsao de
chuva. _ PAGINAS

QUE CALOR!

PREPARA�AO
Malwee come�a pre-temporada
na segunda-feira em Jaragua

A equipe tera menos de 30 dias para entrar em forma e

disputar a final da Copa America, nos dias 1 ° e 2 de
fevereiro,em Assuncao (Paraguai). _ PAGINA 7

QUE DEMORA!

Filas em bancos e lotericas,
urn exercicio de paciencia

A pacienciafoi 0 principal ingrediente para enfrentar
as fllas ontem. As pessoas reclarnavarn da demora e

do calorde 34° que assolava a cidade. - PAGINA 5
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A Malwee Malhas, antiga
Firma Weege, celebrou on

tem seu centenario. Empresa
genuinamente familiar desde
o initio, em 1906, transfer
mou-se em uma das principais
industrias do ramo de malhas

/

do SuI do Pais. E um

empreendimento consolida

do, com espaco pr6prio no

mercado de neg6cios. Ha
outros exemplos de empresas

sempre gerenciadas por
famflias em [aragua do Sul e

que, da mesma forma, sao

parte inalienavel da historia
do municipio. Uma delas, a

Duas Rodas, uma gigante do
ramo alimentfcio, acaba de

completar oito decadas de
a tividades inin terruptas.
Outro exemplo e 0 Grupo
Breithaupt, tarnbem ha 80
anos no mercado alimentfcio,
de eletrodornestricos e

construcao civil.
Sao empreendimentos que

derrubam a velha maxima do
,

gerenciamento empresarial,
de que a continuidade dos

neg6cios nas maos de uma

mesma familia tende a nao

alcancar 0 objetivo desejado.
De fato, nas vizinhas [oinville
e Blumenau ha, lamentavel
mente, casos concretos de
falencias por rna gerenciamen
to familiar. Porern, nestes tres

exemplos de empresas ge-

.

, . �

por estes empresanos que nao
.

seja 0 do crescimento com

comperencia. E visao com

capacitacao, de modo a

preparar sucessores tao capazes
•

/ .

quanto estes, ou ate mars, para
uma nova etapa de adminis

tracao vitoriosa, embora todo
o rol de dificuldades diante de
um mercado globalizado e

tica marcante do empresa
riado da cidade, nao poucas
vezes, alem de apelos do poder
publico, de. mane ira vc

luntaria. Somado aos ern

pregos e renda, incluidos ai os

impostos, isso representa um

conjunto de acoes que

atingem a comunidade como

um todo de forma bastante
. ,

extremamente compentivo.
i

. . - '"

posltlva e que nao e ex a-

tamente a realidade da
maioria das cidades cata-

,

rinenses. Na rnodestia que
nos cabe, tambem 0 Correio

, ,

do Povo chega aos 87 anos de

circulacao em maio proximo,
sempre reportando em suas

paginas, desde maio de 1919,
data de sua fundacao,

,

hist6rias de sucesso como

estas. Neste aspecto, nao se

faz favor, se faz 0 necessario

reconhecimento aque les

que, de forma pioneira,
alcaram a cidade ao ranking
das mais importantes do Sul
do Pais.

� A Malwee Malhas celebra seu

centenario como empresa genuinamente
familiar desde a fundacao, em 1906

nuinamente jaraguaenses- e

ha outras- 0 que se viu foi a

multiplicacao de investimen

tos ao longo dos anos, com

consequente geracao de

empregos e renda que garan
tem a boa parte da populacao
desfrutar de urn nivel de vida
elevado e invejado por outras

Empresarios por excelencia,
estes homens de neg6cios
tambern se transformaram em

referencias para consultorias
de outros complexos
industriais do Estado que nao

exatamente do mesmo ramo.

Enfim, ha que se ressaltar,
ainda, ,0 que podemos
norninar de um olhar a sua

volta quando se trata de acoes
sociais. Alias, uma caractens-

, � ,

regioes catannenses.

Nao ha outro r6tulo para. ,

definir 0 sucesso alcancado

,FRASES ,
. ,

,

"Nao e que eu esteja com ciumes destas mulheres, mas e importante achar uma forma
..

,de inibir a prostituicao na Rua Epitacio Pessoa"

• Da Prefeita em exercfcio,Roserneire Vasel, ao explicar a importancia de melhorias na iluminacao publica.
,

,

•

atos
PatriciaMoraes

Dirigir no Estac;to
, . .

esta mals perlgoso
.

CPI
Os parlamentares da oposkao que integram a

CPI dos Correios estao convencidos de que os

governistas tentarao evitar a aprovacao de um

relatorlo final. A oposkao nao quer que isso
ocorra e esta disposta a ceder para que seja
aprovado 0 relatorio do deputado Osmar'
Serraglio (PMDB-PR).

Elei�ao
Integrantes do PSDB acreditam que a

existencla de um candidato do PMOB
determina a realizacao de um segundo
turno nas eleic;:6es prtesidenciais.
Convencidos de que 0 pleito esta no papo,
os tucanos sao os maiores interessados
numa eleic;:ao plebjscitaria. Alem dos
candidatos as previas, 0 governado'r
Germano Rigotto (RS) e 0 ex-governador
Anthony Garotinho, dirigentes do

partido tambem tem como alternativa 0

presidente do Supremo Tribunal Federal
(STF), ministro Nelson Jobim.

�lorian6polis - Dirigir nas estradas cata

rlnenses esta mais perigoso desde 2003. A
cada ana aumenta 0 numero de acidentes,

,

feridos e mortes. Somente no ana passado,
902 pessoas morreram no local do acidente

(a estatfstica nao inclui as mortes nos hospi
tais), 130/0 a mais que as 797 vftimas fatais

registradas em 2004. As rodovias feder,ais
em Santa Catarina registraram 550 mortes

em 2005. Os dados de um levantamento

preliminar da Polfcia Rodoviaria Federal

(PRF) mostram que houve 12.523 acidentes
e 8.131 feridos. De acordo com 0 chefe de

se<;ao de policiamento e fiscaliza<;ao da PRF,
inspetorAndreOrtega, 0 autnento de frota
gera mais acidentes. "Com 0 aumento da

frota, temos aumento de fluxo. Alem do
numero vefculos de outros Estados que•

cresce no verao� dizOrtega.Mesma opiniao
tem 0 comandante da Polfcia Rodoviaria
Estadual (PRE), Paulo Moukarzel. Ele expli-

,

.

ca que no levantamento dos acidentes nas

rodovias estaduais e possfve! perceber que
o fndice de colisoes esta ligado ao aumento
da frota. E sem a fiscaliza<;ao eletr6nica com
os pardais, retirados ha quatro anos das SCs,
ele diz ter aumentado a violencia.

Caixa2
. Os tucanos, por exemplo, ja deram sinal verde

para que seja inclufdo um item no relatorio

que trate amplamente do caixa dois da

campanha do senador Eduardo, Azeredo
(PSDB-MG) ao governo mineiro em 1998. Eles
nao querem dar pretexto para que a manobra

petista tenha apoio na opiniao publica. Para
que a CPI nao naufrague num impasse, a
oposic;:ao conta ainda com 0 interesse e 0

empenho do presidente da comissao, senador
Delcidio Amaral (PT-MS), que e candidato a

governador.

Mas •

IP

Nesse momenta Jobim na0 uniria nem os
,

gauchos, que estao afinados com a

candidatura de Rigotto. 0 ex-ministro dos

Transportes do governo passado Eliseu
Padilha (PMDB-RS) e uma voz isolada a

seu favor.

Filia�ao
Apesar das condic;:6es adversas, 0 nome de
Jobim esta no jogo. Sobret;_udo se em

marc;:o ele antecipar sua safda do tribunal e
se filiar a um partido polftico. Pois ate
mesmo quem nao aposta em sua

candidatura a presidente, reconhece que
ele seria um otimo vice. A executiva do
PSDB decidiu contratar uma empresa de
auditoria para cuidar da sua contabilidade.
Os tucanos nao querem saber de surpresas
desagradaveis no ana eleitoral.

Informal
o presidente Lula ja criou uma coordenac;:ao .

informal de sua campanha pela reeleic;:ao.
Ela e integrada pelo ex-presidente do PT

Tarso Genro, pelo assessor especial para
assuntos internacionais, Marco Aurelio
Garcia, e pelo ex-secreta rio de

Comunicac;:ao Luiz Gushiken. Lula ja pediu
ao PT que comece a estruturar a campanha,
criando um nucleo para formular 0

programa de governo e contratando uma
,

equipe de marketing.
.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
,

,
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OPINIAo

Brasil: Leviata anemico

A Descentralizacao, ja
consolidada em Santa Catarina,

. , , .

antecipou em varios anos uma

agenda que, muito em breve, sera
unanimidade em todo 0 Pais,
como demons tram as repetidas
opinioes de pensadores do mais

alto calibre e envergadura
intelectual.

.

Em excelente entrevista a jornalista Sonia Racy, 0

professor de Etica e Filosofia da Unicamp, Roberto
Romano, destacou a descentralizacao e -um novo pacto
federativo como passos fundamentais para que 0 Brasil
avance. "No campo institucional, sao claros as sinais de
melhoria, Instrumentos de controle foram gerados nos tres

poderes e na sociedade, de, modo a atenuar as assaltos a�s
bens publicos, A Lei de Responsabilidade Fiscal ajuda touuo.
Mas esses problemas sao profundos e aruigos. Vem da epoca
do Imperio, E estao baseados no excessivo centralismo dos

impastos no Executivo Federal, que e parte de outro problema,
a centralizafaO absurda do Estado federativo, Os impastos
saem das bases e s6 retornam mediante as famosas I.'

"negociafoes", que permitem troc(l,r tecussos orfamentarios
par votos favoraveis a Presidencia da Republica, Trata-se do
conhecido "e dando que se recebe", pratica tao velha que se

)

tomou "natural" para as eleitores, Esta corrupfao matricial
,

potencializa e desculpa todaS as demais, incluindo-se a quebta )

dos cornpromissos doutriruirios e. dos programas oficiais dos

partidos, Boa parte dos municipios brasileiros nao tem

condifoes minimas de existencia autonoma, Como tudo e
.

I

centralizado, qualquer programa de melharia coletiva tem de ,;
passar pela imensa burocracia federativa, E as obstaculos

i

burocraticos sao tantos que dao oportunidades aos
,

"intenTlediarios ", que ajudam a liberar recursos em troca ,de i

cargos, vantagens financeiras, 0 "favor" e um procedimento ,

comum a todas as sociedades, mas, no Brasil, ele e a cimento I [

que perr-(tite a pr6pria ordem social. Como quase tudo passa '

pelo favor, a politica tambem vive desse alimento, 0 favor 'j

perverte as programas politiCOS, dobra as ideologias, relativiza
as crenfas religiosas, atravanca a distinfaO entre a publico eo)
privado, Atos neutros e publicos em outras sociedades, no ;
Brasil transformam-se em "dOafaO" deste au daquele 1

govemante. A solUfaO e um novo e profunda pacta federativo,
que atribua ttiais autonornia e responsabilidades a estados e

municipios, de forma que nao fiquem a rnerce do govemo

federal, guerreando-se mutuamente». I
,

o cientista politico Sergio Abranches costuma f

chamar 0 Estado brasileiro de "Leviata anemico" - ao i

mesmo tempo �entralizador e ineficiente, fiscalista e
. d

. I

inoperante. Pretendendo-se onisciente, sequer consegue
fazer-se presente. Promessas, discursos e boas inten�oes
esvaem-se, soterrados sob 0 peso da sua massa especifica, II

engolidos pelo seu apetite pantagruelico. Contra 0 impulso
realizador, insurge-se, sempre,- a letargia inercial dos
seculos, a velha e paralisante sina iberica. Para vencer

essa pseudomaldi�ao, segundo ele, e preciso, primeiro,
eliminar 0 monstro bfblico - 0 Leviata -, descentralizando
a administra�ao e desconcentrando 0 poder. Depois disso, ('

pode-se pensar em curar sua anemia, injetando 0 sangue
novo que irrigara todas as veias do corpo, permitindo a J

circula�ao de ar fresco nos milhoes de alveolos desse I.

imenso pulmao. I

A profunda tomografia que operamos revelou as

entranhas do E;tado, suas redundancias, seus pleonasmos, (

seus excessos, seus vicios, Com a cria�ao das Secretarias J

1
. e, principalmente, a atua�ao dos Conselhos de
Desenvolvimento Regional, acabou 0 tempo dos "favores I'

pessoais" e inaugurou-se a era das legftimas demqndas I

populares, Com a consolida�ao do Fundo Social, os

recursos chegam aos municipios, em volume e

periodicidade' cada vez maiores, para atender as deciso.es
emanadas dQS CDRs. I

.

Como ja disse e repeti muitas vezes; hoje, neste

mundo em que as mudan�as medem-se nao mais em
)

anos ou decadas, mas em dias, semanas ou meses,

governar e antever as posteridades, sair na frente e
I

agir para viabiliza-Ias.

,

o governador Luiz Henrique da SilveireJ escreve aos
;

sabados nesta coluna
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. ,

� Morda�a 1

Na entrevista coletiva de ontem pela
rnanha com a vice-prefeita Rosemeire

Vasel (PL), 0 chefe de Gabinete de

.: Comunica�ao, Carlos Alberto Dias,
"alertou" os jornalistas de que falar mal

da Prefeitura pode provocar reacao
. negativa na populacao, que deixaria de

pagar' 0 IPTU, E sugeriu, "ja que voces

vivem de verbas publicas" que certos

problemas de competencia do

rnunicipio sejam amenizados quando
. noticiados. 0 antecessor no cargo,
I vereadorTerrys da Silva, nunca se atreveu

: a tanto, ate porque e do ramo (radialista).

Ill> Morda�a 2
A proposta sugere, com nitidez, que a

pratica ja esta em curso. Leva a pensar,
inclusive, que alguns ja estejam "no

bolso.como se diz no jarqao jornalistico.
Ease deduzir que a iniciativa tenha

partido de algum superior, no caso 0

pr6prio prefeito. No que nao da,
convenhamos, para acreditar. Nao se

pode imaginar 0 chefe do Executive
envolvido em tamanho contra-sen so.

Nao fosse s60 conteudo ofensivo, a

proposta, feita na cara dura, municia a

oposicao quanto ao nivel de inteliqencla
de alguns auxiliares diretos do prefeito.

Ill> Morda�a 3
Nao e a toa que a maioria dos
vereadores, senao todos, embora a

base de apoio do Executivo nao
costume faze-to em publico, tern 0

mesmo tom de queixa quando se

referem a alguns. secretaries de
Bertoldi. Ora reclamam da falta de

dialcqo, ora reclamam da insensibi
lidade de subordinados que, de quando
em vez, dispensam tratamento

incompativel a representantes do

Legislativo. A quem, porern, costumam
recorrer com frequencia quando 0

assunto interessa ao Executivo.

Ill> Morda�a 4
Tudo isso, entretanto, tem origem per
feitamente identificada. Sao as charnadas
cotas partidarias, os cargos publlcos
distribuidos entre partidos dependu
rados em coliqacoes cujo objetivo unico
e ganhar eleicoes, No ambito estadual e
federal e a mesma coisa. Canetear
nornes indicados por partidos politicos
ou por outras influenclas e uma insti

tuicao brasileira, ha muito tempo arraiga
da a vida publica. Aqui nunca foi e nao
seria diferente agora. O'que prevalece,
na maioria dos casos, e a conveniencia,
em detrimento da competencia,

Ill> Entao,ta
Na mesma entrevista coletiva, 0 contador
da Companhia de Desenvolvimento de

Jaraqua do Sui, Ivan Torres, disse que a

empresa, de economia mista, nao visa
lucros. De imediato, foi "corrigido" pelo
presidente, Jair Pedri. Visa luero, sim, mas s6
para manter 42 postos de trabalho ocupados,
segundo Pedri, por chefes de familia, 0
assunto teve, ainda, a "contribulcao" da .r '

,

prefeita em exerckio Rosemeire Vasel (PL).
Segundo ela, sao empregos ocupados por

1
"

pessoas que nao tern condicoes de disputar
vagas em concurso publico.

r ;.1

mosaico@jornaicorreiodopovo.com.br
"

INVESTIMENTO

Pavanello garante R$ 1·milhao
I

'para obras da Arena Multiuso
, (ELSa MACHADO

� Presidente
do Legislative
abre dialoqo

I com Executive

]ARAGuA DO SUL - 0

presidente da Camara de
r Veradores, Carione Pavanello (PFL)
, garantiu ontem aoCorreio doPovo

aparticipacao do Legislative comR$
� milhao que devera ser repassado
aPrefeitura ate 0mes de julho, prazo .

previsto para a conclusao das obras
daArenaMultiuso. Pavanello, que
presidira a Camara em 2006, disse
que as recursos virao de economias
que podem ser feitas no orcamento
destinado ao Legislativo, que e de
R$ 5,9milhoes,0 vereador coloca a
obra, que ja tern recursos garantidos
do municipio e do Estado (a
Prefeitura tambempleiteia recursos
�ederais atraves do Ministerio dos
Esportes) entre asmais importantes
tealizadas nos ultimos anos em

[aragua do SuI. "Vai proporcionar
nao apenas uma vitrme

modemfssima para 0 futsal, mas
tambem para outros esportes que
estao em franco crescimento",
observou.

Esta semana 0 presidente do

Legislativo avistou-se com a vice

prefeita Rosemeire Vasel (PL) , num

primeiro passo para estreitar0 dialogo
com 0 poderExecutivo, uma de suas
propostas anunciada logo depois de
eleito, em dezembro ultimo. A vice

prefeita fica a frente do Executivo
ate dia 16 quando 0 prefeitoMoacir
Bertoldi (PL) retoma de perfodo de
ferias, "Num primeiromomento tive
a impressao de que 0 dialogo tambem
e desejado pelaPrefeitura", observou
Pavanello, acrescentando que "a
conversa foi boa". A proposta de
encurtar a distancia entre a

Camara e a Prefeitura visa mostrar,
segundo Pavanello, a importancia
que 0 vereador tern, "as vezes ate
mais que urn secretario. E ele (0
vereador) a caixa de ressonancia
das necessidades das comunidades
Eles (Bertoldi e Rosemeire) sabem
disso, porque tambern foram
vereadores".
o presidente da Camara nao

gosta de ser rotulado como enrico
feroz do govemomunicipal no ana
passado. "Eu apenas procureimostrar
o que ha de errado, nao e do meu
feitio criticar 0Executivo apenas par
falta de assunto, ate porque ninguem
e dono da verdade". Porem, nao
perdeu a oportunidade paramedir a
competencia de determinados
secretaries. "Tenho certeza de que

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Caca diz que recurso vira de economia das contas do Legislativo
80% deles nao conhecem· a
realidade dos bairros na pratica.
Talvez, quem sabe, pelo excesso de
trabalho burocratico'', disse, com
uma ponta de ironia, fazendo
referencia alguns que vieram para

[aragua do Sul depois das eleicoes
de 2004.
o segundo passo de Pavanello

nabusca de dialogo com0Executivo
sera na direcao do prefeito Moacir
Bertoldi. "Vou dizer a ele 0 que penso
sobre cada urn dos secretaries e

assessores mais proximos", afirmou.
Sobre 0 numero de servidores em

cargos comissionados, baseado em
resposta a pedido de intormacoes que
formulou no ano passado, 0 vereador
disse ter constatado que muitos

ganham salaries bern melhores que
os pagos na iniciativa privada pela
mesma funcao. "Entao, nao cabe a

afirrnacao de que 0 Executivo

precisa remunerar bern acima do
mercado de trabalho para nao perder
servidores. Tern gente que chegou
'ontern', desempregado, ganhando
salario de R$ 12 mil, pouco menos
que 0 salario do prefeito, de R$ 15
mil", cornparou.

SAo PAULO-A inflac,;aomedida
pelo IPC-31 (Indice de Pre<;:os ao

Consumidor da Terceira Idade)
fechou 0 ana de 2005 com uma alta
acumulada de 5,05%. 0 resultado
mostrou que 0consumidorda terceira
idade foi mais afetado pela alta de
prec,;os. A taxa acumulada no ana e
levemente acirna da verificado nos

demais fndices de pre<;:os calculados
pelaFOV (Funda<;1i.oOetUlioVargas).
A infla<;:ao para 0 consumidor
tenninou 0 ana com alta de 4,98%
pelo IOP-M e de 4,93% pelo lOP-Dr.
Segundo a FOY, as cinco maiores
influencias acumuladas no ano foram
de pre<;:os administrados, que
responderam por 37% da taxa. Em

compensa<;1i.o, os alimentos ajudaram
apuxar a infla<;:ao para baixo, com a

segundamenor taxa acumulada em
2005, de 3,11%.

Os produtos demaior influencia
no ano foram plano e segura saude
(11,72%), tarifa de eletriddade
residencial (7,30%), taxa de agua e

esgotoresidencial (15,01%), tarifade
telefone residencial - assinatura e

pulsos (5,53%) e tarifa de onibus
urbano (14,26%).

Grupos como habita<;:ao (5,69%)
e saude e cuidados pessoais (6,67%),
que representam produtos de peso na
cesta de consumo dos idosos, tiveram
altas expressivas.0 grupo transportes,
apontado como urn dos vil6es da

infla<;:ao para 0 consumidar em geral
neste ana em razao do aumento dos

combustfveis, subiu 8,24%�
Calculado de forma trimestral, 0

IPC-31 registrou alta de 1,54% no

perfodo outubro-dezembro. No
terceiro trimestre, 0 indicador havia

apurado defla<;:ao de 0,19%.No
quarto trimestre, os grupos

alimenta<;:ao, habita<;:ao e transportes
faram os principais responsaveis pela
acelera<;:ao. Os itens que mais

contribufram para esse movimento

foramhortali<;:aselegumes (18,43%),
luz, gas e telefone (1,52%) e

combustfveis e lubrificantes (4,5%),

CESAR JUNKES

Os idosos foram os mais afetados pelo reajuste de pre�os

Reforma polftica esta nas

prioridades para 2006

BRASiLIA - A reforma politica,
projetos sobre seguranca publica e

o Estatuto da Igualdade Racial
terao prioridade de votacao na

Camara na sessao legislativa de
2006. 0 presidente Aldo Rebelo
(PC do B) citou como itens

importantes da reforma 0

financiamento publico de

campanha e a reducao dos gastos
eleitorais. N urn balance das
atividades de 2005, Aldo ressaltou
que a instituicao cumpriu seu

'papel ao investigar os casos de

corrupcao - que continuarao a

merecer atencao especial no
proximo ano - e ao aprovar projetos
que .estirnulam a geracao de

empregos. 0 presidente da
Camara observou ainda que a

Casa nao e uma linha de

montagem de leis e que por isso
considera mais importante a

qualidade das decis6es. Umas das
propostas da reforma politica
sugere que os eleitores nao mais

elegerao individualmente seus

candidatos a vereador, deputado
estadual e federal, 'mas votarao em
listas previamente ordenadas pelos
partidos,

A distribuicao de cadeiras seria
semelhante a que se processa hoje:
cad a partido continuaria

recebendo o mimero de lugares
que the corresponde pela
proporcao de votos que obteve.
Assim, se urn partido tern dire ito a

oito cadeiras, entram os oito

primeiro colocados da lista.Outro

destaque da entrevista foi a defesa.r
do fortalecimento dos municlpioso
e de urnmaior crescimento do Pats, .,
limitado, a seu ver, pela poltticaj
economica, "que confia pouco enlq
nossa capacidade e poten·:�·.

1 d d " 1 d
. ,b

cia i a e e mantem e eva as taxasb
de juros. Aldo assinalou que ;J
America do Sul foi a regiao quP
manteve par mais tempo programas
ortodoxos de economia e que agor'�b
a populacao do continente reage
em busca de novas altemativas, do
que e marco, no seu entendime,nto'la eleicao de Lula e os ultimos

I
resultados eleitorais na Argentina, . IIUruguai e Bolivia.Defensor de
mecanismos de dernocracia direta, ':
como 0 referendo e 0 plebiscita, 0 i
presidente da Camara adrnitiu que i

, I
o Congresso podera convocar iconsulta popular sobre 0 aborto. _ ..

Aldo Rebelo define prioridades'

Deputados recusam salario
BRASiLIA- Da bancada

catarinense de deputados federais,
tres deles resolveram abrir mao do
salano extraporcontada convoca<;1i.o
extraordinaria do Congresso. Alem
de Edson Andrino (PMDB), os

deputados Mauro Passos e Claudio
Vignatti, ambos do PT, tambem
decidiram dar urn uso diferente que
opropriobalsa.0 deputadoVignatti,
por exemplo, seguira 0 exemplo do
seu colega Andrino e doara os dois

repasses a que tern direito aos

movimentos sociais ligados a

agricultura familiar e moradia,
principalmente da regiaoOeste. Ja 0
deputadoMauro Passos preferiu nem
receber 0 dinheiro extra. Alias, essa e
umapratica doparlamentar, que vern
recusando a ajuda de custo desde as

convocac,;6es extraordinarias da
Camara de Vereadores de Floriano
polis, onde exerceumandatos. So na
atuallegislatura, Passos nao aceitou 0
salario extra em cinco ocasi6es em

qlle os deputados foram convocados

para trabalhar nas ferias. De acord<5'
com 0 parlamentar, a verba e publica1
e, portanto, deve ser investida em'

benefIcio da sociedade.
A lavanderia do maiar. hospital

universitanodeSantaCatarina, 0BU,
d� Florianopolis, que recentemen��
pegou fogo, ganhara novos equipa-:
mentos e roupas de cama.0 dinheir�.
vir3. da doa<;:ao da ajuda de custos qu�
o deputado federal Edison Andririo'
(PMDB) recebeu no final de dezeni>
bro do ana passado, par causa Ga'

convoca<;:ao extraordinaria do Con�

gresso. Cada urn dos parlamentaI€S;
terndireito a urnextra deR$ 12.847,20;
mil. Com os descontos dos impostos, ;:t,
ajuda cai paraR$ 9.300, justamente \)
valor repassado ao HU, que ainda
contara commais R$ 3.300, quando
os parlamentares receberem 0 segun=
do repasse 110 final de janeiro.Ao todo,
serao gastos R$ 100milh6es dos cotres
publicos com a decisao de conVOCaI

deputados e senadores para vot�ll'em
uma pauta que ainda esta incerta.

Infla�ao acumulada de 5, 05% no bolso da Terceira Idade
•

-I
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Impacto
o alcool anidro e hoje um

.
'

pouco mars caro que 0

hidratado, aquele utilizado pelo
consumidor para abastecer 0
veiculo. Em dezembro 0 akool
hidratado custou em media R$
1,55 na bomba. Enquanto 0

governo ainda tenta marcar 0

encontro com os usineiros para
discutir 0 assunto, os tecnicos
da Fazenda, Minas e Energia e

Agricultura calculam os

, impactos de cada possivel acao
do governo no mercado e na

arrecadacao da Cide

Cide
A possivel mudanca no valor na

Contrlbukao de lntervencao no

Dominio Econ6mico sobre a

gasolina (hoje em R$ 0,28 por
litro) seria uma medida

, .

.compensatona que ao mesmo

tempo evitaria a alta do preco
da gasolina, ja que 0 akool
(mais barato e com Cide zero)
teria menor partidpacao na sua

cornposkao, e tarnbem para
manter a arrecadacao,

,

,

TVa Cabo
Parecer do Ministerio da Justica
sugere ao Conselho
Administrativo de Defesa
Econ6mica (CADE) que a

empresa Globosat seja obrigada
a comercializar os canais Sporty,
Sporty 2, alern dos canais
Premiere Esportes do sistema

payper view, a todas as

operadoras de TV por assinatura

que operam no Pais. A comer

cializacao deve bedecer a
mesma loqica comercial utiliza- ,

da na neqociacao com as em

presas do sistema Net, que per
tence ao mesmo grupo que a

Globosat. A medida tem como

objetivo restabelecer 0 equi-
. librio no mercado e e resultado
da condusao de um processo
administrativo em que a

Globosat era acusada pela Asso
ciacao Neo TV de fechamento
de mercado, por comercializar
o canal Sporty e 0 sistema pay
per view com exclusividade a

operadoras ligadas ao sistema
Sky/Net, do mesrno grupo da
Globosat.
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

'j
,
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I
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• Cota�ao U$$
Comercial •

Paralelo

Compra
2,280
2387 2487

-�- -

,

,

Turismo
• Cota�ao Euro

2,260
Compra
2,769

2,410
Venda

2,773

R$: 862,52 (janeiro)·CUB

• Indices
Bovespa

Pontos

35.467
Oscilacao
1,52%

Dow Jones, 10.950 0,63%

Nasdaq
• Pcupanca (0/0)

2.301 1,100/0

0,7690

defensor do stalinismo. Em carta ao

jornal, Caetano disse que, se 0

govemonao sabe aceitar crfticas, esta '

a um passo do totalitarismo, Gil
contestou.

"Digam qual e 0 pr6ximo passo,
apontem 0 que e totalitarismo no

,

, ministerio. Digam, Totalitarismo? E
'V 0, eu nao sei 0 que e, me digam,
, , ,

t; ambem preciso saber" - rebateu
�;'iMinistro, segundo a Agencia

.

stado, ap6s almo<;:o no Palacio
ustavoCapanema, no Rio.
o ministro c!isse ainda que

Caetano "esta exercendo papel de
cidadao" que acompanha 0 trabalho
doministerio:

"Vejocombonsolhos. (Caetano)
nao e como alguns outros que fazem

,

crfticas e ao mesmo tempo uizem

que nao acompanham 0

trabalho",disse, numa referencia
indireta aGullar, que admitira nao
estarmuito bem informado sobre a

atua<;:ao doMinC.
,

, Leitao reagiu chamando 0 poeta de
•

\

,

•
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Alcool
o governo vai tentar convencer os usineiros a reduzirem 0 preco do
akool anidro (aquele misturado a gasolina) de aproxi-madamente
R$ 1,09 cobrado hoje das distribuldoras para R$ 1 antes de fazer

qualquer intervencao nomercado para forcar uma queda nos precos,
A tnformacao e do secretario-executlvo do Mlnlsterio de Minas e

Energia, Nelson Hubner, que participou na rnanha de ontem de
reuniao com 0 ministro da Fazenda em exercicio, Murilo Portugal, e
tecnicos do Mlnisterio da Agricultura.Segundo Hubner, a reducao
que sera proposta em reuniao provavelmente na proxima semana,
o valor de R$ 1, que teria side acertado pelos proprios usineiros em
um acordo fechado com 0 presidente Luiz lnacio Lula da Silva em

2003 durante a entressafra."Vamos tentar e manter 0 acordo que
[os usineiroslja tern com 0 presidente desde 2003", disse 0 secreta rio.

• , •

J

Rose Vasel concedeu entrevista coletiva ontem para imprensa

tem data definida para terminar",
explicou 0 engenheiro da Prefeitura
Afonso Piazera.

A prirneira semana de trabalho
da Prefeitura tambetn serviu para

coine<;:ar outros projetos, entre eles a

reurbaniza<;:ao 'das ruas do centro.

"Cotne<;:atnos a lirnpeza do jardirn e a
pintura do meio-fio da Waldemar
Grubba, depois vamos para as outras",

MARCIA BENTO

.... Contribuintes com

parcelas atrasadas
tern ate 0 dia 19

para fazer acordo

jARAGuA DO SUL - Os carries
do IPTU 2006 vao ser entregues
na casa dos contribuintes a partir
do dia 1 0 de fevereiro. Houve uma

correcao na Planta de Valores do

municipio de 6,22%, com base no
IPCA de dezembro de 2004 a

novembro de 2005. 0 valor da
UPM (Unidade Padrao

Municipal), fndice que corrige a

dfvida ativa e as taxas municipais,
tambem foi reajustado com base
no mesmo indicador. A UPM

passou de R$ 84,39 para R$ 89,64.
o montante do IPTU

calculado pela Prefeitura e de R$
- 10 milhoes. Ja as taxas de limpeza
de vias piiblicas e coleta de lixo,
que sao inclufdas no came, devem
gerar uma arrecadacao de R$ 4
milhoes. As, informacoes foram

repass ad as pela prefeita em

exercfcio Rosemeire Vasel.
"Este sao os valores totais dos

,

carries, mas infelizmente
trabalhamos com uma taxa de 15%

de inadimplencia".
Para quem resolver pagar 0

IPTU a vista a data para 0

pagarnento e 8 de marco e 0

desconto, que s6 incide sobre 0

imposto e nao sobre as taxas, e de
18%. Existem tambem oito formas
de parcelamento do Imposto.
"Quem nao receber os carries ate
o dia 29 de fevereiro deve procurar
a prefeitura, assim podemos
calcular com prazo habil para 0

pagamento a vista", disse Campos.
Serao distribufdos 38 mil carries.
o setor de Tributacao esta de

plantae para entrega dos taloes do
parcelamento de dividas
anteribres a 2004 de IPTU

(Imposto Predial e Territorial

Urbano), ISS (Imposto Sobre

Services) taxa de alvara (sanitario
e Iicenca}, contribuicao de
melhorias e algumas multas por
infracao (consrrucao irregular). A .

renegociacao das dividas forarn
feitas entre junho e setembro do
ana passado, quando cerca de
do is mil contribuintes quitaram
suas divisas, num total arrecadado
de R$ 1,6 milhao, Agora, cerca
de 1,7 mil moradores devem
buscar as guias do parcelamento
referentes a 2006. 0montante da
divida parcelada atinge os R$ 2,7
milhoes.

l

corne co dom mes foram

prorrogadas, em virtude das ferias,
para 0 dia 20", explicou 0 dire tOll
da Fazenda, Jose de Campos. r

,

r

atendirnentopara todo 0 ano.
oConvenio iniciou no dia 19 de

dezembro e vale ate 0 camaval. 0
valor acertadocom0Hospital[aragua
e de R$ 10mil. Pelos atendimentos
notumos e de finais de semana ja
eram pagos R$ 30mil por rnes,

,
,

oHospital[aragua realizou entre
os dias 19 de dezembro e 4 de janeiro\

620 consultas e procedirnentos t10

Pronto Atendimento Infantil 24
horas. "0 valor do nosso convenio
com aPrefeitura nao cobriu os custos
dos atendirnentos, mas a populacao

,

"Estes contribuintes devem

comparecer no Setor de tributacao
ate 0 dia 19 de janeiro, porque as

dfvidas que seriam pagas no

Convenio diminui problema da falta de medicos durante ferias'
JARAGuA 00Sill-APrefeitura

e a Secretaria de Sande acreditam
'que 0 problema de falta de medicos
na cidade no perfodo entre Natal e
AnoNovo foi finalmente resolvido.
o problema acontece ha anos, devido

,

a proxirnidade do municipio com 0

litoral. 0 Hospital jaragua, que ja
atendia as emergencias pediatricas no
perfodonotumo e nos finaisde semana
-

passou tambem a responder pelas
emergencias e consultas.ASecretaria
de Saude quer negociar agora um
novo convenio, estendendo 0

nao poderia ficar sem 0 service",
afirmou 0 diretorAdministrativo do

Hospital, Hilario Dallmann, 0

Hospital SaoJose foi responsavel por
1.354 consultas e procedirnentos no
Pronto Atendimento Adulto 24
horas, entre os dias 23 de dezembro e

4 de janeiro.

Pastas de Saiide
A Secretaria de Sadde tambem

firmou um convenio com aMalwee
Malhas para a reforma dos 17 Postos

de Saiide do Municfpio. No total a

empresa deve investir R$ 60mil para
d -

g
"A reTo1lma

a equa<;:ao os espacos. .rI.
'

vat ser rea izada com base numa

analise feita pela VigiL1ncia Sanitaria

que avaliou as necessidades de cada

Posto", explicou 0 diretordaSecretaria
de Sande Sergio Ferraza.Outros tt&

posto (joao Pessoa, Ilha da figueirae
Vila Lenzi) estao sendo ampliados cOm

recursos do governo federal.
'Acreditamos que todas as reformase

ampliacoes estejamprontas ate 0 final
demarco", disse Ferraza. )

Prefeitura comeca obras de nova area de lazer em laragua•

,

jARAGuA 00 Sill - Um projeto
de 20 anos comeca finalmente a sair

dopapel. Uma area de 15milrrr' para
caminhadas e estudos ecol6gicos nos
fundos doCejas (Centro Empresarial
de [araguado SuI) e Scar (Sociedade
Cultura Artfstica), no Bairro
Czemiewicz estara a disposicao dos .

jaraguaenses ainda este ano. 0

"Bosque Cultural", deve ter trilhas
iluminadas entre amata, com placas
indicando 0 nome das arvores. As
trilhas devem ser feitas a partir de
varios materiais que demons tram a

evolu<;:ao da pavimenta<;:ao, do
cascalho ao asfalto.

"Este e um projeto que vai gerar
uma alternativa de lazer para a

popula<;:ao", defendeu a prefeita em
exercfcioRoseineireVase!.Aprimeira

, etapa do projeto, que come<;:ou a ser
viabilizado ontem, deve dum30 dias.
Nesta fase serao abertas as trilhas,
identmcadas as varias especies de
arvores e a instala<;:ao da ilumina<;:ao.
"N6s ainda estamos pesquisando os

vanosmate'riais que serno usados nas
trill1as, por isso a segunda etapa nao

Funcionarios trabalham na primeira etapa do projeto abrindo trilhas e identificando especies

,
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'Cilreage a Caetano e Gullar:

! ;'Pegam minha caheca'
I

'

I DA REDA<;Ao • Uma discussao

que come<;:ou entre 0 secretario de .

• Polfticas Culturais doMinisterio da
-

Culrura (MinC) , Sergio Sa Leitao, e
o poeta Ferreira Gullar, botou em

: lados opostos dois velhos amigos: 0

i -ministro da Cultura, GilbertoGil, e
Caetano Veloso. Gil saiu em defesa
,de Sa Leitao, depois de Caetano
dizer em carta a "Folha de S. Paulo"

'que 0 secretario havia respondido de
i maneira autoritaria a crfticas feitas
'._-porGullar a gestao doMinC. "0 que
;- e que Sa Leitao fez de errado? 0

que ele fez em nome do ministerio

que nao esteja de acordo com a

orienta<;:ao? Por que nllo pedem a

minha cabe<;:a em vez de pedir a

dele? Pe<;:am aminha cabe<;:a, pe<;:am
ao presidente" ,disseGil.

· A polemica come<;:ou depois que
Gullar disse, em sabatina na "Folha
de S. Paulo", que a polftica cultural
do MinC era centralizadora. Sa

explicou Piazera. Segundo ele, 0

objetivo e aumentar a seguran�ar! \

'

implantando a "sinaliza<;:ao defen'
siva". As pontes da cidade tambe!ll
esti'io passando pelomesmo procesSO. ,
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ENSINO Movimento e filas no primeiro
dia de pagamento de 2006Alunos da rede estadual

JARAGuA DO SUL - Ontem, a

paciencia foi 0 principal
ingrediente para enfrentar as filas
em bancos e lotericas de [aragua
do Sui, no quinto dia util do
primeirornes do ano. Algumas
pessoas reclamavam da demora e

do calor de 34Q que assolava a

cidade no periodo cia manha. A
zeladora Suely Duque Zezufno, 36
anos, que enfrentava a fila de uma
casa loterica, diz que sempre se

prepara psicologicamente para ir

buscar 0 pagamento. "Saio de casa

bem cedo e tem dias que nem

almoco, senao chego atrasada no

servico", comenta.
Ja 0 tecelaoValmirAntonio dos

Santos, 35 anos, que aguardava
atendimento na loterica ha 30

minutos, afirma ja ter enfrentado
filas desnecessarias devido a

problemas no debito automatico,
que the causou varies transtornos.
Ha alguns anos, 0 banco nao

enviou 0 pagamento da conta de

agua de Valmir para 0 Samae. "S6
descobri 0 problema quando eu

cheguei em casa certo dia e vi a

Samae cavando um buraco para
cortar minha agua", relembra
Valmir. "Pior de tudo: a atendente
do Samae disse que se tivessem

'cortado minha agua eu teria que
. pagar a taxa de religacao", explica.

Quem tem condicoes de sacar
o pagamento no caixa eletronido
da empresa e nao precisa
frequentar as enormes filas de

bancos, lo ter icas e caixas

eletronicos, respira aliviado. E:o
caso de Jorge Miguel Eleuterio, 44
anos, que apesar de residir no
Centro, bem pr6ximo aos grandes
bancos, prefere sacar e pagar
contas na agencia bancaria
instalada no local de trabalho.

''Aproveito 0 horatio de almoco e

uso 0 caixa eletronico disponivel
na empresa onde trabalho", revela,
E reclama: "Moro em [aragua do
Sui ha um ana emeio e estranho 0
fato de uma cidade tao

desenvolvida ter tao poucas

agendas bancarias",

ganham material e uniforme
ARQUIVO CORREIO/RAPHAEl GONTHER

... Os Kits serao

distribufdos na

primeira semana

do ano letivo

I

JARAGuA DO SUL -, Kits de
material basico e uniformes

£ I escolares ilustrados com as cores

i da bandeira do Estado serao

! distribuidos a todos os estudantes
de 1 � a 8� serie do ensino funda
mental das escolas estaduais de
SantaCatarina a partir deste ano.
Somente para Jaragua do Sui serao

: 17 mil uniformes, compos to por

: tenis, meia, camiseta, bermuda,
I

agasalho e calca, e 17 mil kits
escolares contendo pasta, penal,
cola, borracha, lapis, caneta,
apontador, regua, transferidor,
entre outros e 17 mil kits basicos,
"A iniciativa e urn compromisso

,
assumido pelo governo atraves do

t Fundosocial, aprovado no final de
�. 2005", destaca a gerente de
L Educacao e Inovacao da
Secretaria de Desenvolvimento
Regional (SDR) de Jaragua do Sui,

n 'I
Deni Rateke.

.2' As pecas do uniforme sao
divididas em verao e inverno. Os

__uniformes de verao devem ser

disrribufdos aos alunos a partir da
primeira semana do ana letivo, que
inicia em 06/02, e os d� inverno,

IIA gerente da SOR, Deni Rateke, informou que 0 tecido dos uniformes passa por teste de qualidade
no inicio do segundo semestre. No
final do ana passado, os professores
das escolas estaduais realizaram
um levantamento com todos os

estudantes para saber qual 0

tamanho adequado a cada um. Os
dados foram repassados ao Setor
de Assistencia ao Educando da
SDR, que tambern far a a

distribuicao dos uniformes aos

alunos.
A gerente ainda nao tern

informacoes sobre 0 custo dos
uniformes equal empresa ira

confecciona-los: "Foi aberta uma

licitacao para a confeccao dos
uniformes e, no memento, os

tecidos passam por testes de

qualidade na Universidade
Federal de Santa Catarina

(UFSC)", j ustifica, Tambern alerta
que os uniformes do passado nao
devem ser descartados, pois os

estudantes poderao usa-lo quando
o novo uniforme for lavado.

Ao contra rio dos anos

anteriores, todos os alunos receberao
os kits basicos de material escolar.

''Antes era dado prioridade apenas
aos alunosmais carentes", comenta.
Ja 0material extra a ser usado para
os projetos escolares deve ser

combinado entre os pais e os

professores. Esse material, por ser
muito diversificado e variarmuito
de uma escola a outra, nao passa
por licitacao do governo. "Os pais
que nao tiverem condicoes de

comprar esses materiais devem
entrar em contato com a direcao
da escola, que tomara as devidas
providencias, afirma.

Suely diz que precisa se·preparar
psicologicamente para maratona

de filas

Valmir contou que ja enfrentou
filas desnecessarias por erro
do Samae

1 I; �
__

I �:Sol escaldante aumenta calor em Jaragua do SuI
<,

JARAGuA DO SUL - Sol
GLescaldante, poucas sombras
ciQisponfveis e baixa umidade do
1;,ar. Esta combinacao atormentou
" as jaraguaenses na tarde de sexta
wfeira, aumentando ainda mais a

i sensacao de calor. Os
'. termome tro s do Centro
bmarcaram 34Q. Apesar de nao
ser urn recorde para 0 mes de
"janeiro, as altas temperaturas
tornaram 0 cotidiano de quem
fica na cidade mais diffcil. Quem

:" sofreu mais foram aqueles que

\ trabalham nas ruas e nao tiveram

�" como se esconder do sol. Nestes
::: �asos, 0 jeito foi parar para heber
�.

f�. pm re rigerante ou mesmo tomar

�: urn sorvete.
� Os mais sortudos puderam
� driblar 0 calor nos clubes da

�,fidade. A piscina do Clube

t' Wande estava cheia ontem.

t 'Ariana da Silva, 20' anos,

�; moradora de [oacaba, foi uma das
f' felizardas que puderam aproveitar�

d
.

1� a tar e para tomar um so e se
�
� refrescar na agua.
�

I:. ----------------------------------------------------------------------------
t�·-
,

"
,

A rnanha foi movimentada tamb ern no calcadao da

Marechal, em frente as Lojas Colombo. Na fachada da loja,
cartazes anunciavam: "Liquidacao bornbastlca da Colombo:
descontos de ate 70%': Muitos aguardavam desde cedo para
entrar na loja, que 56 abriria a partir das 12h. A operadora de

rnaquinas Joelma Borges aguardava em meio a rnultidao
desde das 1 Oh. "Quero ver 0 prec;:o de batedeiras, colchoes e

liquidificadores para equipar a minha casa" comentou
sorrindo.

A crianc;ada aproveitou 0 calor para brincar e se divertir na piscina do clube Wande

A previsao para hoje em

[aragua do Sui e regiao e' de sol
com nebulosidade variada e

pancadas isoladas de chuva, a

temperatura vana entre 20QC e

30QC. Amanha a temperatura

sobe um pouco mais, minima de
.
21°C e maxima de 33QC, nao ha
previsao de chuva.

�Gu;a 'aC;'��:... Listas Telefonicas

......................

LUIUIIl:
transporte e turtsmo

(ONSULTORISDI VINDA ',UOAL I rlLI·VINDAS
.,:,< PRE - REQUISITOS - 2° grau completo - Conhecimento na area ou contato direto com clientes

Criatividade - lnteratividade - Determinacao - Conhecimento em informatica,

OFERECEMOS - Otima comissao - Treinamento - Oportunidade de crescimento - Registro em carteira
Auxilio Alimentayao - Auxilio Combustivel ou Transporte - Seguro de vida - Otimo ambiente de trabalho

,

Marque sua entrevista para 0 dia 1010112006 pelo fone 0800.726.J'" e mande-nos seu curriculum para:

gUiafacil@guiafacilnet.com.br

Transporte Estudantes

Joinville c/ Microonibus
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Qutros

Transporte Es�olar e Universitario CrVans

Jaragua do Sui, Guaramirim e Blumenau
* Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com RosileneLocal para Entrevista: Rua Alberto Stein, 396 - 2° andar, - Bairro Velha - Blumenau - SC : t II
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PATRICIA TAVARES DA
CUNHA MELLO, Tabelia
Designada da Comarca de

Jaragua do Sui, Es!adp de
Santa Catarina, na forma da
Lei, etc. Faz saber a todos
quanto este edital, virem que
se acham neste Tabelionato
para protesto deTitulos contra:

I
ADERLAU POLUCEMO INACIO - AV GETULIO VARGAS 630 - NESTA;
AIRTON JOSE TASCA - RUA AVENIDA WALDEMAR GRUBBA N/155 - NESTA;
ALPHARRABIUS PAPELARIA LTDA ME - RUA EXP CABO HARRY HADLICH 150 - NESTA;
AMAOEU SANSON - PROF ANTONIO ESTANOISLAU AYROSO 1222 - NESTA;
AMVALETEXTIL LTDA - R LEVINO KRAUSE 34 - NESTA;
AMVALE TEXTIL LTDA - RUA WALTER MARQUAROT 1677 - NESTA;
ANA CLAUDIA PLEM - R EMMA RUMPEL BARTEL 444 - NESTA;
ANA MARIA DA SILVEIRA - R JOSE EMMENOORFER 1263 - NESTA;

. ANGELO PIAlERA NETO· FELIPE SCM lOT 249· NESTA;
ARCOIIRIS· R JOAO JANUARIO AYROSO 2555 - NESTA;
ARTHUR CAYALCANTILAOENTHIN • R ANGELO TORINELLI78 AP 201 BL B· NESTA;
ASTERIO SCHAPPO • RUA MANOEL POVOAS FILHO 35· NESTA;
ATTUALE MOVEIS PLANEJADOS LTDA· RUAJOAO JANUARIO AYROSO 1128· NESTA;
CARLOS EDUARDO APARECIDO DE ALMEIDA· RUA DOMINGOS ANACLETO GARCIA 63 TRES RIOS· NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAP PERFIS LT • R PREFEITO JOSE BAUER 134 - NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS· RUA PREFEITOJOSE BAUER 134 FUNDOS· NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS E PE· RUA PREFEITO JOSE BAUER 134 • NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS E PERFI· RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS E PERFI· RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS E PERFIS L - RUA PREFEITO JOSE BAUER 134 - NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS E PERFIS L - PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS PER· RUA PREFEITOJOSE BAUER 134 FUNDOS· NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS PERFIL· R PREFEITO JOSE BAUER 134 • NESTA;
CHAPA HOUSE INO COM CHAPAS PERFIS LTDA - R PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE IND COM CHAPAS PERFIS L· R PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE IND E COM· RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;

. CHAPA HOUSE IND E COM· RUAPREFEITO JOSE BAUER 134 - NESTA;
CHAPA HOUSE INO E COM· RUA PREFEITO JOSE BAUER 134 • NESTA;
CHAPA HOUSE IND E COM CHAPAS E PERFIS - RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE IND E COM CHAPAS E PERFIS • RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE INO E COM CHAPAS E PERFIS • RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;

.
'

CHAPA HOUSE IND E COM DE CHAP E PE· RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE INO E COM DE CHAPAS E p. RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE INO E COM DE CHAPAS E PE· RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE INO E COM DE CHAPAS E PER· PREF JOSE BAUER 134 FUNDOS· NESTA;
CHAPA HOUSE IND E COM DE CHAPAS E PERF· RUA PREFEITOJOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE IND E COM DE CHAPAS E PERF· RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE IND E COM DE CHAPAS E PERF - RUA PREFEITO JOSE BAUER 134· NESTA;
CHAPA HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE C - RUA PREFE ITO JOSE BAUER 134 - NESTA;
CHEILA KORNDORFER - AV MARECHAL-DEOOORO DA FONSECA 903· NESTA;
CLAUDEMIR JOSE NEVES RODRIGUES· R SOPHIA MARIA WILLE SPREDMANN 1103· NESTA;
CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL MAGUI· RUA CORONEL PROCOPIO GOMES 1437· NESTA;
CRISTIANO RABOCH· R ANGELO TORINELLI78 AP 201 BL C· NESTA;
DAIANE COELHO - RUA IRMAO LEANDRO 1158· NESTA;

.
.

DANIEL COM ART VEST LTDA ME· R DOMINGOS R DA NOVA 355 SL 01 • NESTA;
DAVID MARTINS LEAL- R PAULO EGGERT 66JOAO PESSOA· NESTA;

/

DECORACOES ESTRELA LTDA M.E .» R. PROCOPIO GOMES DE OLIVEIRA 1580· NESTA;
DECORACOES ESTRELA LTDA M.E.· R. PROCOPIO 'GOMES DE OLIVEIRA 1580· NESTA;
DURIQUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIQUE MALHAS LTDA· R EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIaUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIaUE MALHAS LTDA: RUA EXPEDICION'ARIO JOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIOUE MALHAS LTDA - RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120· NESTA;
OUR laUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIOJOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIaUE MALHAS LTDA - RUA EXPEDICIONARIOJOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIQUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120 - NESTA;
DURIOUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120· NESTA;
OURIQUE MALHAS LTDA· RUA EXPEOICIONARIOJOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIQUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120 - NEsrA;
DURIQUE MALHAS LTDA· RUA EXPEOICIONARIOJOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIQUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIQUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120 - NESTA;
DURIQUEMALHAS LTDA - RUA EXPEDICIONAR!O JOSE RIBEIRO 120· NESTA;
DURIQUE MALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIO JOSE RIBEIRO 120· NESTA;

, DURIaUEMALHAS LTDA· RUA EXPEDICIONARIOJOSE RIBEIRO 120· NESTA;
EOERSON LUIZ DE ANDRADE - NESTA; .

ELIANE HINGHAUS· R REINOLDO RAU 116APTO 01 - NESTA;
FARMACIA ANA PAULA LTOA· RUA JOSE NARLOCH 1359 SL 01 • NESTA;
FARMACIAJJ AVILA LTDA· AVE GETULIO VARGAS 350· NESTA; .

fARMACIAJJ AVILA LTDA· AVE GETULIO VARGAS 350· NESTA;
GRiiFICA MARECHALLTDA· RUA BERNARDO DORNBUSCH 1690· NESTA;
HD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFRMA - AVMARECHAL DEODORO DA FONSECA 1605 - NESTA;
HD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFRMA· AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA 1605· NESTA;

,

INACIO VENERA - RUA SANTILHA PURES RANGEL 59 - NESTA;
IND LAJE OLIVEIRA LTDA ME - RUA JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA S/NR - NESTA;
lNSTITUTO DE IDIOMAS MULTILINGUAS· ANGELO SCHIOCHET 118· NESTA;
IRENE TIBES DE FREITAS· R FRANCISCO PAINSTEIN· NESTA;
•

CIPRIANI CONSTRUTORA E INCORPORADORA· R MARTIM STAHL 525 • JARDIN INO. NESTA;
ANETE CABRAL DE OLIVEIRA - BARAO DO RIO BRANCO 296 SALA 03· NESTA;
EAN RUDOLF - R ADOLPHO AUGUSTO ALFREDO ZIEMANN 184· NESTA;

JOANECIR APARECIDA DOS SANTOS - R DALRI OENING 80· NESTA;
:JOSE CLAUNIR BOTELHO DOS SANTOS - RUA ROBERTO KRAUSE 141 • NESTA;
�OSIVEST MODA E PRESENTES LTDA· RUA GUSTAVO GUNl 325· NESTA;
:JOSLAINE LElvlES PADILHA· ESTRADA SIZINO GARCIA TRES RIDS 00 NORTE· NESTA;
'JULIANA ARRUDAVALENTE - RUAJOAO TOlINI2195 - CORUPA;
:LARISSA MARTINS DOS SANTOS· RMATHIAS RUYSAN 333· NESTA;
'LINDOMAR CASTILHO BORGES ZANAQUI - RUA ADELINA KLEIN EHLERT 368· NESTA;
, .

,LIZMAY CONFECCOES ACAB.TEXTEIS LTDA - CX POSTAL 1108 R. WILLYGUN.THER· RIO CERRO' NESTA;
,LORENO JOSE MINATTI· RUA MANDEL POVDAS FILHO 35· NESTA;
'LUCIANA MARA SOARES· R EXPEDICIONARIOJOAO ZAPELLA214· NESTA;
;LUGAMAR cor,1 SUPRIMENTOS INFLTDA· R LEOPOLDO .1ALHEIRO 125 '. NESTA;
:MAICON NIELSEN· RUA JAIME GADOTTI 87· NESTA;
,MAIKY EHLERT· RUA ERWIN DOEGE 71 • NESTA;
;MANKIND IND E COM DE VESTUARIOS LT - R DOMINGOS SANSON 150· NESTA;
'MANKIND IND E COM DO VESTUARIO LTD - RUA DOMINGOS SANSON 150 - NESTA;
;MANKIND IND E COM 00 VESTUARIO LTD· RUA DOMINGOS SANSON 150 AREA2 • NESTA;
: MANKIND INDUSTRIA E COMERCIO DO VE· DOMINGOS SANSON 150· NESTA;
, MANTEX MANUTENCAO DE TEARES LTDA· RUA PRESIOENTE JUSCELINO - NESTA;

I' MAVIVANIA APARECIDA SPEUATTO· R JOSE EMMENDORFER 29· NESTA;
MEREJAK TEXTILLTDA· WALLY EMILIA MOHR 50· NESTA;

IMEREJAK TEXTILLTDA - RUAWALLY EMILIA MOHR 50· NESTA;

: ��+:L����g�F�g�A�I��6�����������sL�6��g� N���JA;
: METALURGICA LEONI LTDA· RUA PREF JOSE BAUER 642· NESTA;
'METALURGICA LEONI LTOA· RUA PREFJOSE BAUER 642 VILA RAU· NESTA;
: MOACIR GONCALVES; RJOAO DOUBRAVA 113· NESTA;
: MODAL MALHAS LTDA - RUAJORGE CZERNIEIWICZ 497 • NESTA;
,MODAL MALHAS LTDA· RUAJORGE ClERNIEWICZ497· NESTA;
: MODAL MALHAS LTDA· R JORGE CZERNIEWICl497 • NESTA;
, MODALMALHAS LTDA· R JORGE ClERNIEWICZ497· NESTA;
: MODAL MALHAS LTDA· R JORGE CZERNIEWICZ· NESTA;
: MODAL �1ALHAS LTDA· R JORGE CZERNIEWICZ 497 • NESTA;
, MODAL MALHAS LTDA· R JORGE ClERNIEWICl 497 • NESTA;
: MODAL MALHAS LTDA· R JORGE CZERNIEWICZ 497 • NESTA;
, PLANET IND COM E EXPORTACAO LTDA· RUA CLEMENTE BARAno· NESTA;
: PRIMASIA COM DE ART DO VESTUARIO LT : RM AML DEODORO DA FONSECA 973· NESTA;

· � RAFAELA SCHMIDT· RUA ERNESTO LESSMANN 115· NESTA;
: RONALDO SCHIOCHET • RUAJOAO FRANlNER .. NESTA;
: ROSANI PAULI DA SILVA ElOU LED DA SILVA· RUA ANA KARSTEN 146 RIO MOLHA· NESTA;
• ROSILDA DE OLIVEIRA SOUZA· AV MARECHAL DEODORO DA FONSECA205 • NESTA;
i SACE CALCADOS E CONF LTDA· R MAL DEODORO DA FONSECA 499· CENTRO - NESTA;
: SACE CALCADOS E CONFECCOES LTDA· RUA MAL DEOOORO DA FONSECA499· CENTRO· NESTA;
i SACE CALCADOS ECONFECCOES LTDA· RUA MALOEODORO DA FONSECA 499 ··CENTRO· NESTA;
: SACE CALCADOS E CONFECCOES LTDA· RUA MAL DEODORO OA FONSECA 499· NESTA;
, SACE CALCADDS E CONFECCOES LTDA· RUAMAL DEODORO DA FONSECA 499· CENTRO· NESTA;
: SACE CALCADOS E CONFECCOES LTDA· RUA MAL DEODDRO DA FONSECA 499· NESTA;
; SACE CALCADOS E CONFECCOES LTDA· RUA MAL OEODORO DA FONSECA 499· CENTRO· NESTA;
, SALETE LOURDES NASCIMENTO - RUA OSCAR RIGEL212 TIFAMARTINS· NESTA;
i SANDRA GARBILA· R 25 DE JULHO 1359 • NESTA;
: SARA REGINA DA SILVA - RJOAO MANOELLDPES BRAGA 142· NESTA;
,

, SERGIO REIS DE BORBA· RUA ALAGOAS 80 ILHA DA FIGUEIRA· NESTA;
i SHEILA PEREIRA DOS SANTOS· R AMABILE TECILA PRADI266· NESTA;
, SONIA MARIA ALVES DE ABREU· RUA GUSTAVO LESSMANN 690· NESTA;
•

SONO REM CO�A D� IMP E EXP LTOA ME· R MARIA AUXILIAOORA 182· NESTA;
SUZANA BEATRIZ CARDOZO· PROF HENRICH GUEFERT 490· NESTA;
TEXTIL AGUA VERDE IND E COM DE VES· PAULO KRAEMER 375 SALA 1 - NESTA;
TEXTIL AGUA VERDE INDUSTRIA E COMERCI· PAULO KRAEMER 375 SALA 1 - NESTA;

· TIAGO CORREA - OTTO FRERICH 90 VILA RAU· NESTA;
: VALDIR BOSEL· ESTRADA GARIBALDI - NESTA;

I VILMAR PLACIDO BITENCOURT • R IRMAO GERALDINO SNR AP 101 • NESTA;
· VILSON JOSE zoz- RUA ANGELO RUBINI1256· NESTA;
VILSON SILVEIRA DE QUEVEDO· R EXP FIDELIS STINGHEN 741 • NESTA;
VISUALIS LTDA· RUA CAMPOS ALEGRE 196· NESTA;
WAL COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATI· RUA JOAO JANUARIO AVROSO 1466· NESTA;
WINTER MAQ E EQUIP LTDA·EPP· PREFJOSE BAUER 484· NESTA;

,

, c.

E, como os ditos devedores nao foram encontrados OU se recusaram a aceitar a devida

intlrnacao, faz por intermedio do presente Edital, para que os mesmos comparecarn
neste Tabelionato na Rua Arthur Muller, nO 78, no prazo da Lei, a fim de liquidar 0 seu

debito, ou entao, dar razao por que nao 0 taz, sob a pena de serem OS referidos
protestados na forma da Lei, etc.

Jaragua do sui, 4 de Janeiro de 2006
ilion H61fmann • Tabeliao Subslitulo
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.... Casa reformada e

interatividade com

publico sao algumas
das novidades

GB EDI<;:OES - Ja esta tudo

pronto para 0 ."BBB 6". Os

participantes, seis homens e as seis
mulheres que participarao da

atracao ja foram escolhidos. A
eles se juntaraomais dois sorteados
para disputar 0 premio de R$
1 milhao. Entrarao na casa nesta

terca-feira, dia 10, a psic6loga
Thais, 27 anos, do Para,
a bailarina do CearaRoberta, 22

anos: a promotora de eventos

Juliana, 23 anos, do Rio Grande
do Sul, a estudante Ines, 21

anos, do Rio de Janeiro, alem de

Lea, 25 anos, motogirl,
. e Mariana, 20 anos, modelo,
essas duas de Sao Paulo.
Fazem parte do grupo mas

culino os mineiros Gusta
vo, tradutor, 28 anos, eo modelo
Daniel, 25 anos: os paulis
tas Rafael, 26 anos, professor de

..

maternatica, 0 consultor tecnico
Dan, de 25 anos e 0 advogado
Carlos, de 28 anos: e um

29 anos,
•

carroca: Iran,

CORREia TV

II

FIM DE SEMANA, 7/8 de janeiro de 2006
. J::,II"StlHl.,.X.:u.1X••

EXTRA·
I.

compositor.
o sorteio dos outros

dois participantes que se juntarao
ao grupo sera realizado no dia da
estreia do programa. A producao
tera 24 horas para encontrar a

dupla, formada por um homem e

uma mulher. Seguindo a regra do
ana passado, 0 publico se inscreveu

atraves do telefone 031 31 88
313131, Se os "sortudos"
atenderem aos criterios do

regulamento, entram na disputa
pelo premio ja no dia 12, quinta
feira .

Casa nova, interatividade com
, .

o publico e algumas surpresas

garantem 0 toque especial desta
edicao. A casa do "Big Brother
Brasil 6", contara corn mais um

quarto. Alem disso, 0 do lfder
virou uma super suite, com direito
a hidrornassagem exclusiva. Ja os

,

quartos da cas a receberam

decoracoes especiais, com

tematicas africana, urbana e

futurista. Um sorteio semanal
definira onde dorrnirao para
evitar a formacao
de grupos. Havera ainda
um novo banheiro externo e

uma piscina redonda.
o "quadro Big Boss - Voce e

quem manda" volta a sexta

edicao do BBB para garantir a

interatividade com 0 publico. 0

Proposta
, Depois da salda da Record, Boris Casoy viajou em

ferias. 'Mas quando voltar ja tera proposta de
trabalho para analisar. A Rede TV! esta interessada
no passe dele. Dennis Munhoz, ex-presidente da
Record e amigo de Boris, e 0 superintendente
juridico da 'Rede TV! e sera 0 responsavel de fazer a

oferta. Ja 0 SBT colocou ontem em seu site que nao

tem interesse na volta de Boris. Alquern perguntou?

Blindagem
Como parte da equipe de Boris Casoy saiu com ele
da Record, a emissora esta fazendo propostas a

jornalistas da Globo (para quem esta no video,
afinal a Record quer uma mulher para apresentar 0
"Jornal da Record" com Celso 'Freitas, e para os que
trabalham nos bastidores). Salaries estao sendo
aumentados e contratos renovados. '

Agradou
A audiencia de "JK" aumentou dois pontos no Ibope
no segundo dia de exibicao. Deu media de 41

pontos. E sem cenas de nudez.

I •

• •
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o advogado Carlos e 0 substituto de Leandro que foi eliminado ;,

telespectador podera alterar a .

. rotina da casa atraves da votacao
por telefone ou internet: 0 tema

sera apresentado, ao

vivo, as quintas-feiras, e 0

publico votara ate domingo,
quando conhecera 0 resultado.

·
'

"Big Brother Brasil". Leandro ja,
estava escolhido quando y,.
producao do programa descobriu

. "

que ele era conhecido de alguns
funcionarios da Globo. "Ninguen

- ,

e escolhido ou afastado do.
"

programa por seu cfrculo de,
amizades, mas Leandro vai ser,
substituido porque omitiu ess�

fato nas diversas entrevistas feitas:
•

pela producao com os candidates',
justifica a ernissora,

,

Participante eliminado
o carioca Leandro, analista

financeiro de 30 anos,' nao

participaramais da sexta edicao do

red a eao@jornaleorreiodopovo.eom.br
•

Ao trabalho
Depois de quase um rnes se dedicando aos cuidados da pele, a recern
casada Isabeli Fontana ja tem data certa para desembarcar no Brasil.
Como esta confirmada num desfile do "Fashion Rio'; ela e 0 maridao,
Henri Castelli, voltam para casa na pr6xima terca-feira. dia 10. Alias, e
nesse mesmo dia, as 18h30, que a top mcstrara suas curves na

•

passarela do evento.

Fofo .. ,

Caua Reymond finalmente decidiu quebrar 0 silencio em torno de sua

separacao com a atriz Alinne Moraes. 0 ator revelou que continua

solteiro e ainda rnantern contato com a ex."Como todo casamento

que acaba, algumas coisas precisam ser resolvidas. Tivemos uma

relacao linda, multo bonita mesmo. Adoro a Alinne e provavelmente
seremos amigos para sempre" Entretanto, ele garantiu que nao existe
nenhum novo amor em sua vida."Estou sozinho e basta'; definiu 0

gala, sem descartar a possibilidade de se envolver com alquern dentro
de pouco tempo."Se eu encontrar um grande amor, nao you ficar
sozinho. Por um grande amor, faz-se de tudo. Mas nem por isso ele vai

ser eterno;

Fofo2
o participante do Big Brother Brasil 6 Daniel Saullo (foto), modele de
25 anos, ja participou de uma campanha publicitaria totalmente nu ao

lade da apresentadora da MTV DanieJla Cicarel1i. Os do is posaram

juntos para a campanha verao 2002-03 da grife Spezzato, em 2003.

i'

Saia justa
Uma apresentadora de TV foi convidada a se retirar

de um salao de cabeleireiros de Sao Paulo porque '

apareceu sem marcar hora e fez barraco para passar
na frente de outras clientes. Ela queria que

.

recolocassem partes de seu aplique que haviam
caldo, Adivinhe quem e ...

Mustafa nao morreu
Desvendado 0 rnisterio do sumic;:o de Mustafa, 0
gato de estimacao do turco Murat (Lima Duarte) de
"Bellssirna" Na verdade, tudo foi um plano'
orquestrado pela empregada Regina da GI6ria (Livia
Falcao). Irritada com a baqunca que 0 gato fazia em

casa, a empregada pediu que Jarnanta (Caca
Carvalho) leva sse 0 felino para outro lar. S6 que ela
se arrepende e pede que ele pegue 0 gate de
volta. Jamanta ate que consegue roubar 0 gato das
novas donas, mas acaba perdendo-o dentro da
oficina. 0 que e pior: 0 gato vai parar no carro de

•

Rebeca (Carolina Ferraz).
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DEIXANDO PRONTO

IMalwee se reapresenta segunda
para pre-temporada de 30 dias

.

: Primeira cornpeticao
o ano sera a final

a (opa America

o Paraguai

]ARAGuA DO SUL - 0 time

'\ a Malwee se reapresenta na

'seFun,da,feira a tarde, junto
;; cdm os novos reforcos, dando

• inleio da pre-ternporada para

�006. A equipe tera menos de

o dias para entrar em forma e

isputar a final da Cop a

�h,merica', nos dias 1 Q e 2 de

revereiro, em Assuncao (Para'
· g�i), contra 0 Universidad

,

Cat6Ii,ca. Alern dos novos

· atletas, chega tambem 0 novo

preparador ftsico [oao Romero,
qiI'e estava na Ulbra e tam-bern
defende a Selecao Brasileira.

i 'Segundo 0 supervisor
L tecnico, Kleber Rangel, a equipe
fir� uma pre-ternporada de oito
seinanas, mas teve que adiantar
a reapresentacao por causa da

Copa America. "Estamos
: deixando tudo pronto aqui no
P��que Malwee, ja que a pre'
mporada sera aqui

' mesrno.
Ate domingo, e s tar a tudo

pronto", disse. Durante 15 dias,
30 estagiarios ligados a educacao
flsica e aofutsal, acompanharao
os trabalhos.

Depois da Copa America, a

Malwee bu sc ar a 0

tetracampeonato da Taca Brasil.
A competicao, que corneca no

dia 6 de marco, acontecera no

Rio Grande do Norte e 0 time

'jaraguaense sera 0 cabeca-de
chave do grupo que ficara em

Mossoro. Na capital, 0 grupo sera

"comandado" pelo ABC, time
da casa. Os outros participantes
serao definidos nos zonais que
acontecem em fevereiro. A Liga
N acional e 0 Campeonato
Estadual comecam em marco.
"Temos ainda 0 arbitral do
catarinense e existe a

possibilidade dos times que

disputam a Liga cornecaram 0

estadual mais tarde, em uma

fase mais avancada", informou
Rangel.

Em abril, a Malwee vai arras
do iinico titulo que ainda nao

conquistou: 0 Mund ia l
Interclubes. A cornpeticao ja
esta confirmada para Brusque e

deve contar com a participacao
de dez equipes, mimero a ser

confirmado pela Fifa. Rangel
comentou t amb e m sobre 0

excesso de jogos no ana passado

RADIO

-IAQAGUA
Malwee se reapresenta na segunda-feira para a pre-ternporada

(120 no total) e disse que 2006
nao devera ser diferente. "N6s

chegamos a um status que

precisamos disputar todas estas

competicoes, pois vencendo uma
leva a outra. Para diminuir 0

numero de jogos, s6 se a gente
comecasse a perder e nao e isso

que a gente quer", cornentou :

Rangel. Mas para evitar 0

desgaste, a diretoriamontou um

plantel com 20 jogadores e mais

tr e s da categoria juvenil.
"Poderemos ter um time

competitivo tanto. na Liga,
quanta no Estadual, quando as

datas coincidirem", comentou
Rangel. A reapresentacao sera

segurida-feira, as 16h, no Parque
Malwee.

».
'

LINHA DE FUNDO ----,:�·:

Refor�o
A equipe Apa/Malwee/FME de Atletismo
ja confirmou seu primeiro referee do ano
para a modalidade. Trata-se de Willlian
Barrionuevo (foto), de 16 anos, uma das
maiores revelacoes dos ultlmos tempos
nas provas de saito em distanda e saito

triplo. 0 atleta foi revelado e estava

treinando na equipe de Xanxere e agora
vai representar Jaragua do Sui na Olesc,
nos Joguinhos Abertos e em diversas

competlcoes estaduais e nadonais.
Dentre os tftulos dele, estao os Jogos Mundial da Juventude Italiana
(2004), 0 vice nos Jogos Escolares Brasileiros (2004) enos Jogos da
Juventude (2005). Na Olesc do ana passado, em Itajaf, ele foi campeao
e recordista nas provas de saito triplo e saito em dlstanda,

ESPORTE

Ascensao
Na conversa de ontem com

o supervisor Kleber Rangel,
comentamos dados que sao
interessantes para mostrar a

evolucao do futsal em Santa
Catarina e no Brasil. Hoje,
qualquer escola ou

assoctacao de bairro tem

uma quadra, 0 que reforca a

hip6tese, defend ida por ele,
que e 0 esporte mais

praticado no Brasil e 0

segundo mais assistido. Mas
nao se pode negar que 0

crescimento da Malwee
trouxe ainda mais motlvacao
para os adversaries
montarem bons times. Tanto

que hoje Santa Catarina e 0

segundo Estado com mais

representantes na Liga
Nacional, ficando atras

apenas dos gauchos. S6 falta
mesmo ele. se tornar

olfrnpko, mas parece que
nao esta tao distante assim.

JULIMAR PIVATTO
..

.

OIVULGA�AO

Alemao noParana
o ex-jogador alernao Lothar
Matthaus, carnpeao mundial
em 1990, pode assumir 0
Atletico-PR como tecnko na

pr6xima sequnda-felra. Os
valores entre a equipe e 0 ex

treinador da selecao da

Hungria ja foram acertados e a

duracao do contrato seria de
um ano. 0 ernpecilho seria a

mudanca da famflia de
Matthaus, que teria que deixar
a Alemanha e passar a morar
em Curitiba. 0 ex-astro,
entretanto, ja procurou ate
uma escola internacional para
seus filhos na capital
paranaensaMlnha famflia
sabia do motivo da viagem ao

Brasil e sei que jamais vao
rejeitar alga que seja bom para

I
mim. Eu gosto de desafios e vai
se uma honra treinar um time
brasileiro de ponta num pars
pentacampeao mundial�
acrescentou.

julimarplvatto@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

: SERGIO JOSE FELIX, Secretario da Fazenda do Municfpio de Jaraqua do Sui, em
cumprimento ao que determina 0 artigo 26, § 3°., Inciso I, alfnea "b" da Lei

Complementar Municipal nO. 001/93 e Decreto Municipal nO. 3.225/95, torna
publico a seguinte NOTIFICAC;Ao GERAL DE LANC;AMENTO do Imposto sobre a

Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e Taxas de Services Urbanos,
relativos ao exercfcio de 2006:

EDITAL nO. 001/2006, de 02 de janeiro de 2006
AVISO GERAL DE LAN�A.MENTO DO IPTU ETAXAS DE SERVI�OS URBANOS

4. Os contribuintes que ate 0 dia 28/02/2006 nao receberem pelo correia 0 carne
de lancamento dos tributos, deverao retlra-los ate 0 dia 08/03/2006, junto a

Coordenacao de ReceitaTributarla da Prefeitura, sltuacao na ruaWalterMarquardt
n°. 1.111, Bairro Barra do Rio Molha, Jaraqua do Sui, SC, no horarlo das 08:00 h as
11: 30 h e das 13:00 h as 16:00 horas.

5.Ap6s 0 dia 08/03/2006, todas as notiflcacoes de lancarnento serao consideradas
entregues para os efeitos da Lei, ficando sujeitos aos acresclmos legais previstos.

1. Ficam os proprietarios, titulares de dominic util ou possuidores de im6veis
localizados na zona urbana do Municfpio de Jaraqua do Sui e os usuaries de

services urbanos notificados do lancarnento do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU e das Taxas de Services Urbanos referentes ao
exercfcio de 2006.

6. Os dados sobre 0 lancamento da inscricao lmoblliarla estarao disponibilizados
na Coordenacao de Cadastro Tecnlco da Prefeitura Municipal de Jaragua do SuI.

7. Sera observado 0 prazo limite para os recursos administrativos referentes a

contestacao dos lancarnentos, solicitacao de lsencao e demais beneffcios previstos
em lei, desde que protocolados ate 30 (trinta) dias contados da data de assinatura
de recebimento do carne de IPTU 2006, ap6s 0 que, serao considerados
internpestivos.

2. De acordo com 0 Decreto n>, 5.594/2005, 0 contribuinte podera optar pelo
paqarnento dos tributos em cota unlca ou parcelado, da sequinte forma: A vista,
com desconto de 18% ate 0 dia 08/03/2006; parcelado em ate 08 (oito) vezes, sem
desconto, com vencimento da primeira parcela ate 0 dia 08/03/2006, e as demais
ate 0 dia 08 (oito) dos meses subseqUentes, sendo que 0 valor das parcelas nao

podera ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento ) da UPM. 0 desconto nao
incide sobre as Taxas de Services Urbanos.

Jaraqua do Sui, 02 de janeiro de 2006.
3.0 contribuinte que optou pelo pagamento parcelado dos tributos podera
quitar 0 saldo devedor com desconto de 05% (cinco por cento), desde que possua
03 (tres) parcelas ou mais ainda nao vencidas.

SERGIO JOSE FELIX
Secreta rio da Fazenda
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Alern de beneficiar quem usa as estradas catarinenses, estas obras tambern promovem mais ernpregos, auxilia� a produ9ao do nosso Estado e permitem �o crescrnento equilibrado das nossas cidades. Assim, Santa Catarina eresee a toda velocidade..
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