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Murilo Benício

está solteiro e grava
lonqa-metraqern

do (asseta e Planeta
• Quarta-feira
nublada com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
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hora do dia
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nublada com alguns

-�._-'"períodos de melhoria
e chuva a qualquer"
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,', ,', ,

Empresa perde
exclusividade
no transporte

'urbano da cidade

HOJE:

_ PÁGINA6 _ PÁGINA3

o Cadastro desburocratiza área da contabilidade
-'

nc Sistema online será lançado hoje em ato marcado para 14h no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul pelo presidente da Jucesc, Antonio Carlos Zimmermann. _ PAGINA 6

Dia 11. de fevereiro,
a criadores de pombos

correio de Santa Catarina e

do Paraná vão. se reunir em

Corupá, no Pombal
Paraíso, num encontro de

ri confraternização com

, cerca de 100 participantes,
I entre eles competidores

premiados dos dois estados.
O criador e empresário
Renato Adler, um ex-atleta
de karatê, é o organizador
do evento e proprietário de
aves premiadas. Entre eles,
o pombo.Clarck, vencedor

,

de corrida no trajeto entr�
a cidade paranaense de
Cascavel e Corupá. No
Brasil, estas aves; quando
de boa raça, ainda não

alcançam preço signi
ficativo, mas em Portugal
chegam a custar até 15 mil
euros em leilões que
'oferecem poinbos cam

peões. _ PAGINA 4
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"Unimecl. Seu Pleno, Sua Vida
.... " ,,__ .• , i

\

33702200
�w.uniOled.com"br I

VOANDO ALTO PERIGO

Maculosa pode, ter .atingidu .

mais pessoas em Corupá
A secretária de Saúde de Corupá detectou mais quatro
casos suspeitos de febre maculosa transmitida .pelo
carrapato estrela na localidade de Bomplandt.. o.
primeiro caso confirmado foi de um funcionário da
secretaria de Obras da prefeitura que, depois de intenso
tratamento, já retomou ao trabalho. - PÁGINAS

COMPETiÇÃO

.Street Ball espera reunirmais
de 200 crianças na Praça"

"�i Um encontro na FMÉ ontem definiu as' novidadesdeste
ano para a décima edição deste que é o evento mais
antigo do Brasil de basquete de rua. o. objetivo dos
organizadores é conseguir a participação de 100 duplas e,
para isso, fará uma terceira quadra para a competição,
destinada às crianças de 8 a 10 anos. _ PÁGINA 7

INDICADOR ECONÔMICO

www.studiofm.com.br

UMA OCASIAO IRRESISTíVEL PARA SEU BEM-ESTAR.
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Oportunidades até 18 de fevereiro Pedidos pelo catálogo incluem a promoçãó PagQmento em até 1 Ox*. '
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OPINIAO

PMOB adia prévlas
A executiva nacional do

PMDB resolveu dar urna

. marcha-ré temporária nas
,

prévias marcadas para dia 5
. I

de março destinadas à esco-

lha do candidato do partido
à Presidência da República.
A consulta interna, agora,
deve acontecer dia 19 do
mesmo mês. Por enquanto, a

disputa será travada entre o

governador do Rio Grande
Sul; Germano Rígotto, e. o ex

governador do Rio de Janeiro
Anthony Garoti�ho.A alá
governista do partido, que
tentava postergar a escolha
para abril, conseguiu duas
.semanas de prazo para
analisar o quadro político à

época. Assim, esses peeme
debistas podem articular, por
exemplo, alianças com o PT
nos estados e dissidências no

.

plano federal em favor da
-,
candidatura à reeleição do
presidente Lula.

Os peernedebístas que

FRASES

trabalhavam para manter .as

prévias em março, por 'sua
vez, conseguiram manter a .

data da escolha antes do dia
31 de março, prazo final para
que governadores, por exem
plo, se desencompatibilizem
para .a disputa das eleições. É
o' caso de Luiz Henrique da
Silveira, em Santa Catarina.
Porém, o governador já

reunião e, de última hora,
decidiram apoiar o dia 19
como data das prévias, dizem
preferir a candidatura de

Rígotto.da mesma forma

apoiado por LHS. Consi
deram que, com isso, poderão
abandoná-lo na reta final das

eleições e articular uma

aliança com o PT. E acres

centam que as chances do

... .A ala governista, que tentava postergar a
escolha para abril, conseguiu duas semanas
de prazo para analisar o quadro polítíco

anunciou que s6 renunciará
em meados de abril.

O presidente da legenda,
Michel Temer (PMDB-SP),
afirmou que a decisão de

.

ontem, por aclamação,
reforça a candidatura pr6pria
do partido à presidência e

que não há mais espaço para
um recuo.

Mesmo assim, os gover
nistas que estiveram na

governador gaúcho chegar
ao segundo turno é pequena,
o que permitiria a articulação
de uma aliança no segundo
turno.

Rigotto e Garotinho
dizem que essa possibilidade
é nula.Para evitar o aban-

. dono de uma candidatura
em favor do governo Lula, o
senador Sérgio Cabral

(PMDB-RJ) sugeriu que

,I, ..... '1;' •• '·1." , .•••.••...
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uma desis tência do pré
candidato vencedor garan
tisse ao segundo colocado
nas prévias a vaga para

disputar a presidência pela
legenda. A tese teve o apoio
do presidente' da legenda. O
PMDB vive; internamente,
o mesmo inferno astral do
PSDB. No ninho tucano há
uma disputa renhida entre

o' prefeito de São Paulo, José
Serra, e o governador do
Es tado Geraldo Alckmin.
Pesquisas têm mostrado que
a preferência do eleitorado

por Serra'é bem superior e

que s6 ele poderia fazer

frente ao projeto de

reeleição do presidente
.Lula. A encrenca nos dois

partidos é o que mais

querem os petistas, que

agora novo fôlego para

superar a tempestade de
escândalos que envolveu o

governo e parlamentares do
partido.

"� preciso que todos saibam das nossas dlflculdades.Daqul há alquns anos, quando se

aposentarem, muitos trabalhadores vão enfrentar esse vexame que é a Previdência Social"

• Luis Carlos d. Freitas, presidente da Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas de Santa Catarina, no Dia

Nacional do Aposentado, ontem.

I Fatos &.Pessoas I
'Incentivoaomilho e feijão
Para plantadoresde fumo

,

1.

Alimentos'
O posto do Sine de Blumenau intermediou
ontem a contrataçâo de profissionais da
área de alimentos. Os novos empregados
terão um salário que vai de RS 1.S00 a RS
1.800 mensais para a vaga de nutrlclonlsta.
Também estão sendo oferecidas
oportunidades de emprego para motorista
e auxiliar de cozinha, que possuam no

mlnimo 1· grau, e experiência anterior
com allrnentação. As entrevistas são feitas
entre 9h e 16h no auditório da Secretaria '

Regional de Blumenau (Avenida Brasil, 371
- 28 andar - Ponta Aguda).

'BRDE
O diretor-presidente do Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo-Sul (BRDE),
Caslldo Maldaner, divulgou na útlma

segunda-feira o balanço de atividades do

principal banco de fomento do Sul do pafs,
em 2005. Com 42,5 milhões em contratos

firmados nos munlcfplos de abrangência
no ano passado, a SDR Videira ficou atrás

apenas das regiões de Jolnville e

. Florianópolis que fecharam
financiamentos nos valores de RS 121,6 e

RS 52,9 milhões respectivamente.

Kits garantidos
A Secretaria de Estado da Educação,
Ciência e Tecnologia garante para
fevereiro a dlstrlbulção de kits escolares

para os cerca de 450 mil alunos do ensino

fundamental, matriculados na rede pública

estadual. A informação é do secretário

de Estado dá .Educação, Ciênda e

Tecnologia, Diom'rio de,Queiroz.
Segundo o secretário, a aqulslçãc do
material está praticamente conduída,
sendo investidos cerca de RS 6 milhões
em sua compra.

Ciclismo
A Secretaria de Desenvolvimento

Regional de lblrarna, através da Gerência
de Programas e Ações da Cultura,
Turismo e Esporte, e a Federação
Catarlnense de Ciclismo, estiveram
realizando na tarde de segunda-feira a

demarcação dos Itinerários nos trajetos
. onde acontecerão as etapas da Copa Sul
Máster de Ciclismo, nos dias 28 e 29. O

prefeito de Presidente Getúlio, Ivo
Adami, acompanhando a equipe,
colocou-se a disposição no que for
necessário para a reallzação da Copa.

Frango
Santa Catarina quer ampliar as
exportações de carne para a China, que
ainda não decidiu pela retomada das

importações de carne suína. Agora, a
pretensão é abrir o mercado consumidor
chinês para o frango. Foi a proposta
apresentada ao embaixador daquele país
no Brasil, Jiang Yuande ao Estado. Ao
secretário do Planejamento, Felipe da'
.Luz, o embaixador pediu que a proposta
fosse feita por escrito para as análises
necessárias.

redacao@jornalcorrelodopovo.com.br

Florianópolis· O Governo do Estado,
através da Secretaria de Estado da

Agricultura e Desenvolvimento Rural e
da Epagrl, e a Souza Cruz renovaram

ontem o convênio de assistência técnica

para Incentivar o plantio de milho e

feljao na resteva do fumo. O secretário
Moacir Sopalsa observou que o plantio
destes graos, após a colheita do fumo,
pode compensar em parte a perda de
mais de ummilhão de toneladas de graos
provocada pela estiagem oeste verão. A
meta do convênio é de abranger 44,5
mil, dos 62 mil produtores de fumo do

Estado, a partir de orientação técnica

patrocinada por 85 profissionais da

Epagrl e daSouza Cruz. O secretário disse

que alnd� nesta semana será estudada a

possibilidade de reabrir a distribuição
de sementes pelo Projeto Terra Boa (de
equivalência' em produto) para dar

suporte à quarta edição do Programa
Plante Milho e Feijão Após a Colheita do

.

Fumo. De acordo com o diretor dé
Desenvolvimento Rural e Pesqueiro da
Secretaria de Estado da Agricultura, Ari
Nauma.,n, o plantio deve começar na
primeira.semana de fevereiro.

'
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SUA OPINíAo

'Vetada pelo PT

Nas últimas eleições para vereador eu não

votei na vereadoraMaristela Menel, mas, com
toda certeza, votarei nela para qualquer cargo
daqui por diante: a razão é simples, além de

reconhecer seu bom trabalho no legislativo, além
dela ser uma pessoa preparada intelectualmente
para exercer qualquer função, ela recentemente
ganhou mais um título, foi vetada pelo PT.

.

Digam-me, existe hoje algo que engrandeça
mais um político do que ser rejeitado pelo PT?

Depois que a máscara petista caiu, depois qu� o

PT ficou despido e ,passamos a conhecer a

verdadeira essência do partido, podein�s separar
o joio do trigo e ter certeza que tudo que se desliga
do' PT, tudo que se aparta dos caminhos desta

agremiação, merece crédito.
É verdade que o PT não é o único vilão na

cena pública brasileira, existem personas não

gratas por trás de todas as legendas, mas,

convenhamos, depois de duas décadas clamando
por justiça, denunciando falcatruas, policiando
e enfernizando quem estava no poder, o PT tinha

a obrigação de fazer diferente, de ser diferente,
afinal, não foi essa a imagem que nos vendeu anos

a fio?

Mas, em 2005 vimos que o PT é igualzinho a

todos ..Não.para sermais precisa, é pior que todos..
piorporquementiu mais, pior porque iludiu mais,

pior porque dissimulou mais, pior porque nos

enganou muito mais do que todos os outros

partidos e políticos falastrões deste país.
Portanto, depois que ficamos sabendo pelo

próprio presidente regionaldo PT em Jaraguá do
Sul, Sebastião Camargo, que o partido vetou a

indicação davereador Maristela Menel para

ocupar a presidência da Câmara dosvereadores,
só nos resta parabenizar' a vereador.a, pois, a

senhora, através deste ato de repúdio petista,
recebeu umamedalha de mérito e de honra, pois,
somente alguém commuita dignidade, commuita

fibra, alguém honesto; alguém decente, é

reprovado'pelo partido dos trabalhadores, com
eles só andam a canalha, por eles só é admitido
os hipócritas, afinal, "Diz com quem andas, e te

. direi quem és".

Senhora vereadora, penso que a senhora

deveria ostentar orgulhosamente esta frase:

"vet�da pelo PT''., coloque como adesivo no seu

carro, numa faixa na fachada da residência, use

estampada em camisetas e, é claro, nas próxiinas
eleições, se for candidata, use como slogan da sua

campanha, pois, isto é uma glória, e é para

poucos .

Antecipadamente, já faço público meu voto

consciente na senhora, seu mais novo título me

convenceu, definitivamente, das suas inúmeras

qualidades como cidadã, mulher e política. Mais
I

uma vez: parabéns, vereador Maristela Menel! .

Amália Feliciano, economista

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
.

fonte Times New Roman. O Jomal Correio do POVO se reserva o direito de

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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Aceitação
Números oficiais divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás,
Santa Catarina encerrou 2005 com um

total de 36.052 veículos convertidos para
gás natural. O Instituto revela também

queo Estado teve o rnalorcresdrnento

do país em relação ao número de
conversões de carros movidos a gás
natural.A frota brasileira de veículos leves
movidos a GNV;cresceu 25,81% no ano

passando, atingindo 1.052.295 unidades.
O Estado encerrou o ano de 2004 com

23.077 conversões, realizando, Rortarto, "

12.915 em 2005.

.. Rapidinhos
Por pouco, muito pouco, a empresa
Canarinho não acabou com o sistema de

transporte alternativo (o Rapidinho),
alegando baixa demanda de passaqelros,
A idéia, em 2006, era a de manter apenas
uma linha circular.Como ouve queixas, a
empresa, depois de férias coletivas,
resolveu reatlvar com algumasmudanças
nos itinerários. É preciso dizer que a

empresa não é obrigada a oferecer

transporte diferenciado.Afinal, não

pesquisou antes? O fez por causa da
,

concorrência das vans, que pegam
passageiros na porta de casa.

.. Agua
, Em ano de eleições vale tudo para ganhar
simpatiaévotos.Noanopassado, oSamae
levou à Câmara de Vereadores, em
audiência pública, a decisãode aumentar
.a tarifa de água em 20% a partirdejaneiro.
Justificando a necessidade de se investir

parte da receita na rede de tratamento
de esgotos, aliviando a autarquia no que
toca a empréstimos federais via Caixa
Econômica. Raros vereadores se

manifestaram à. época. Agora, quando a

conta começai a chegar aos

consumidores, alguns fazem um alarido,
como se fosse novidade para eles ..

.. INSS
A chefia diz que tem gente suficiente, o
sindicato dos trabalhadores diz que não.

A ampliação do horário de atendimento
nas agências do INS� pode provocar uma
nova greve da categoria, que alega
pessoal insuficiente e, mais, que as filas
só vãoacabar do lado de fora dos prédios,
já que não há horário estabelecido para
atender quem já estiver do lado de
dentro. Enfim e de novo, os usuários

fazem opapel do marisco, que vive entre
o mar e o rochedo. O que importa é a

queda de braço entre as partes, o resto

que se dane. Ou não é?

.. Candidatos
Se alguém consultar, provavelmente vai
ouvir de todos os dirigentes partidários
.de Jaraguá do Sul que se faz necessário
candidaturas de consenso à Assembléia,

Legislativa, para que a cidade e região não
fique órfã ou, na melhor 'das hipóteses,
com apenas um representante em

Florianópolis, como ocorre agora, como
dizem. Agora, se alguém perguntar quem
deve sero candidato, provavelmente não
ouvirá resposta de consenso. Cada qual,

, na verdade, quer ocupar o .espaço e

pouco importa a densidade eleitoral que
tenham.

redacao@jornalcorreiodopovo,com.br

TRANSPORTEURBANO
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Empresa perde exclusividade em 1 O anos
, A nova proposta vai suprimir e

alterar artigos do projeto original,
redigido pela administração
municipal e pela empresa
Canarinho. O Executivo, inclusive,
já' se antecipou e enviou extra

oficialmente 'um novo projeto para
,

ser apreciado. Ontem, no final da
JARAGl)ÁDO SUL - OExecutivo tarde, os vereadores se reunirampara

vaienviar àCâmara de Vereadores analisar o texto e propor as

um nóvoprojeto de lei que trata da modificações, incluindo parte das
renovação do contrato' de sugestões, consideradas viáveis, '

exploração do transporte coletivo elencadas na audiência. O projeto
-,

urbano com a empresaCanarinho. substitutivo deve contemplar, ainda,
O projeto. substitutivo está sendo reivindicações abordadas em um

redigido com base nas propostas documento entregue ao Legislativo
levantadas na audiência pública pela Ujam (União Jaraguaense das
realizada pelo Le,�isl�tjvo ,t;la AssqçiaçÕes, de Moradores),�egurí.dtreiril e que contou com à 'resültàdode'debate promovido'pela
partlélp<iç3'ó'de' tépre�éÍlta:i\tes' élâ,s' ": 1;êritid'a:dé nó 'úítihl:ddia; 16.' ;,'; :

asssciaçõesde moradQre,sU2DLil,:,,/,Entte, as':.ffi'0difü;iações ja

(qmara de Dirigentes Lojistas) " .anunciadas está a supressão do artigo
sindicatos, partidos, Canarinho e segundo do projeto original, que dá
Executivo. liberdade para a Prefeitu�a, quando

CAROLlNÁTOMASELLI

.. Novo projeto
deverá atender

propostas tiradas em

audiência,' pública

findar o contrato em 2016, que o

mesmo seja renovadoporoutros dez
anos, se aCanarinho não obtiver o
retomados investimentosnoperíodo.
O artigo foi criticado pela Ujam e

tambémporboaparte dos vereadores,
que semanifestaram contrários.

A criação de um conselho

gerenciador também integrará o

novo projeto, com a proposta de
fiscalizar e controlar o serviço de

transporte coletivo. Além disso,
qualquer decisão acerca do serviço,
seja com' relação ao aumento da

.
tarifa ou a necessidade de mais

horários e linhas, por exemplo,
obrigatoriamente passara pelo
conselho" formado por repre
senrante s da administração
municipal, da empresa con

céssionária, das' entidades'

representativas como Acijs
(AssociaçãoComercial e Industrial •

de Jaraguá do Sul), associações de

Vereadores devem aprovar
Procurados ontem peloCorreio

do Povo, a �aioria dos vereadores
disseramque votarão pela aprovação
doprojeto de leiqueprevê areríovaçâo

,

docontratommaCanarinhopormais
dez anos, sem licitação. Inicialmente,
quando o projeto foi enviado pelo
Executivo, rio últimodia10, alguns
foram contrários à proposta óu
\Uanifestaram dúvidas. Agora,
esclarecidos os' âetalh'es, os

parlamentaresdefenderam suas teses

sobreo assunto.
'

Apesar do PSDB ser um dos

�oresopositoresdogovernoMoacir
Bertoldi (PL), o vereador tucano
Eugênio Garcia disse que vai votar
pela renovação 90 contrato, pois
acreditaque, casoSejaaberta licitação,
omUnicípio córre-o ríscode ter que
contratarumaempresa "de fora", sem
conhecer o serviço prestado, ao

çontrário do que acontece com a
'

,

Cani:ninho; "uma empresa 'de [araguá
do Sul, que gera empregos e para os
impostqs aqui". Garcia também disse
que questionou oex-prefeito Irineu
Pasold (PSDB), que comandou o

município por seis anos, quando a

Canarinho já era concessionária do
transporte coletivo, para s�ber se a

'

eInpresaCutnPnucdms� obrigações.
"AIruém de cumprir as cláusulas, a

Canarinho fez coisas que nem

estavamprevistasno contrato", disse.
O vereador Jaime Negherbon

) WI), disseque�bémserá favorável
ao,projeto, porentenderque todas as '

-dÚVidas foram sanadas nas reuniões
entre o Executivo e Legislativo, na
audiência pública da Câmara e no

debate promovido pela Ujam. "O

.�'

Garcia, do PSDB, defende renovação do contrato com a empresa

projeto é bom e como foram populaçãodemodogeral.Citou, entre
garantidas algumas modificações, os investimentos previstos, a

poderemos aprovar", completou. ampliaçãodoshorários, a redução do
"Sou favorável aoprojetoe, se foi tráfego no centro da cidade, a

necessário fazermais alguns ajustes construçãode abrigosparapassageiros
antes da votação', vamos fazer, para e de terminais d� transbordo. "Sou a

manter o equilíbrio entre as partes, favor damodemidade", completou,
sempre como objetivode aumentaro em entrevista concedida aoCorreio
nível de satisfação dos usuários e na semana passada.
eliminar omáximo das reclamações

'

O vereadorAfonso PiazeraNeto
que vem até nós", afumou o vereador (sem partido), um dosmentores das
PedroGarcia (PMDB), que defende,' mudanças previstas parao transporte
ainda, para garantir seu voto, a coletivo que começaram a ser

,

fiscalização pela Prefeitura para o' projetadas ainda no governo de
cumprimento do contrato pela Pasold,defendeuoprojetodeprorro-\
empresa concessionária gaçãodocontrato, para, segundo ele,

O presidente da Casa, Carione possibilitaro início das obras aindano
Pavanello (PFL), disse que vaivotar' primeiro semestre. Os vereadores
"sim" para a renovação dó contrato jurandír Mi�heís (PT), Maristela
por entenderque oTransjaraguá vai Menel (sempartido) eRudolfoGesser
beneficiar os trabalhadores e' a (PP) não foram localizados.

",

moradores, entre outros.
Umamulta contratualno valor

de 10% do contrato, que prevê
investimentos pela Canarinho da
ordem de R$ 3,7 milhões, também
deve integrar o novo texto. .Será
uma garantia de que a empresa
concessionária cumprirá com os

investimentos previstos no

Transjaraguá que promete
remodelar completamente o

trânsito domunicípio, instituindo,
inclusive, um sistema integrado com
passagem única. A liberação dos
recursos pelo BNDES. (Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) para serem

investidos noTransjaraguá depende,
da inclusão do nome da empresa

que gerenciará o sistema. Daí, a

necessidãde de se aprovar i
renovação do contrato agora,

apesar do vigente só terminar em6
de agosto deste ano. Vice-prefeita Rosemeire Vasel assinou projeto original, agora alterado

"

,

,� .

Dieter .lanssen sugere votação dia 2
OvereadorDieterjanssen (PP)

disse ontem que iria sugerir aos
demais vereadores que O projeto
'de lei que .trata da renovação do
contrato de exploração do

transporte coletivo urbano com a

empresaCanarinho, seja votado no
próximo dia 2 (quinta-feira). O
pepista disse que a intenção é dispor,
de um prazo maior para concluir
"os últimos detalhes" do projeto,
que está sendo modificado. Na
semana passada, o presidente da
Casa, Caríone Pavanello (PFL),
informou ao Correio que a votação
iíniéa seria hoje, às 19h, mas por
conta da reunião de-ontem entre

os vereadores, existe a possibilidade
da data ser revista.

Na opinião de Janssen, o projeto
"já melhorou muito" com as,

alterações previstas, entre elas a

supressão do artigo 2º; também a

criação de um conselho' geren
ciador e pela instituição de uma

multa no caso de não cumprimento
do contrato (veja matéria nesta

página). Mas pondera que a.

empresa concessionária e a própria
administraçãomunicipal terão que
acatar as propostas. Caso contrário,
voltará a defender sua posição
inicial: a abertura de ,licitação.
"Não vamos arredar pé", declarou,
informando também ter feito
contato com a Promotoria Pública
a fim de saber se existe alguma
"pendência" e pedir um "check

up" do conteúdo do projeto.
N a audiência realizada

, segunda-feira, o vereadorTenys da
Silva (PTB), autor de indicação ,Vereador quer maior prazo para "acertar" detalhes do projeto

,

,

junto com J anssen 'e Ronaldo
Raulino (PL) para realização das
audiências públicas, lembrou que

'

as reclamações sobre o serviço de

transporte coletivo são dirigidas
sempre à empresa concessionária,
mas lembrou que a competência é

do município, como prevê a

Constituição Federal. uÉ a primeira,
vez que se discute este assunto em

Jaraguá do Sul. É importante ver

isso e perceber que estamos

avançando", analisou. O vereador,
também disse que realizoubreve

pesquisa nos bairros e constatou

que a comunidade "quer mais

horários de ônibus, mais linhas e

humanização no atendimento".
[á o vereadorRonaldo Raulino

(PL), que inicialmente se colocou
contra a renovação do contrato

com a Canarinho semlicitação,
mudou o tom do discurso na

audiência. No entanto, justificou'
sua mudança de posição, citando,
as idas e voltas do projeto à

,

,Câmara, ainda quando presidente
da Casa, por conta de erros e

ausência de informações, entre eles
a não divulgação dos valores que
seriam investidos pela empresa
concessionária. Raulino disse que
a própria renovação automáticapor
maisdez anos quando do término
do contrato era irregular. "Mas o

bom senso prevaleceu, e o profeta
veio corrigido. Agora está como

tem que ser e temos que, na

semana que vem, colocar em

votação. Ele agora conta commeu

voto que até então não tinha",
declarou.
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Brasil aumentaexportação de
produtos com alta tecnologia

I

A indústria de alta tecnologia, no.ano passado, apresentou crescimento nas vendas
externas de 32,5% se comparado com igual período de 2004., Segundo
documento, elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do
Desenvolvimento, a exportação destes produtos saltou de US$ 6,6 bilhões, em
2004, para US$ 8,7 bilhões no ano passado. Foi omaior aumento relativo de todos
os setores industriais brasileiros.
Os números da Secex mostram ainda que o bom desempenho das exportações
desta indústria no ano passado deve-se em grande parte ao crescimento, se
comparado com o ano anterior, de produtos como equipamentos de rádio,TV e

comunicação (+86,3%) e material de escritório e informática (+43,2%). Com esses

números, a indústria de alta tecnologia aumentou sua participação no total das

exportações brasileiras, de 6,9% em 2004 para 7,4% em 2005.
Já os produtos com tecnologia média-alta, como máquinas e equipamentos elé

tricos, veículos automotores e equipamentos para ferrovia e material de transporte,
apresentaram um crescimento nas exportações de 29,7%, também acima da média

, nacional (22,6%). Neste período, as vendas desta indústria passaram de US$ 22,2 '

. bilhões para US$ 28,9 bilhões e sua participação pulou de 23,1% para 24,4%.
NQ caso da indústria de tecnologia com menor valor agregado, o crescimento, no
período, foi de 20,7%, puxado pelo aumento nas vendas externas de carvão,
produtos de petróleo refinado e combustlvel nuclear, e produtos metálicos.

Apesar deste bom desempenho, o setor de construção e reparação naval teve
um decréscimo de 84%, a única queda registrada em todos os setores. A

participação dessa indústria no total apresentou uma leve redução, passando de
19,5% para 19,2%.
A indústria de baixa tecnologia foi a que registrou maiorqueda na pauta geral: de
30,5% para 28,4%, por crescer num ritmo menor (+14,4%). Destaque para o

crescimento nas vendas de alimentos, bebidas e tabaco (+19,6%) e madeira e

seus produtos, papel e celulose (+8,3%).
O crescimento do setor de tecnologia como um todo é fundamental para as

empresas do Vale do Itapocu, pois indica um direcionamento públicono sentido
de incentivar políticas de exportação de bens corri maior valor agregado. Estados
como Santa Catarina, por exemplo, em que a agricultura é basicamente de
subsistência e o setor de serviços não é fortemente expressivo, contam com uma

vantagem'estratégica superior. E que a coluna desta semana possa - apesar da
volatilidade do dólar - iluminar politicas futuras de algumas das empresas de
nossa região.
CharlesZimmermann desapareceu noSudão
o executivo jaraguaenseCharles Zimmerrnann, que realizou em 2004 uma viagem
a 13 países asiáticos e agora está realizando uma viagem a outros 13 países norte
africanos ficou sem contatonasútlimasquatro semanas. Paraos amigosmaispróximos,
deixou mensagens quando estava no sul do Egito e só retomou contato agora,
quandoestá em AdisAbeba, na Etiópia. Passou de modo bastante seguro peloSudão,
temor de 10 entre 10 turistas e executivos intemacionais. E em 6 de julho, já de
volta ao Brasill, deve gravar um Programa do Jô, na Rede Globo.

Furlan naAemanha
,

O minl'stro Furlan' estará na Alemanha pára falar a empresários locais quanto às

oportunidades de investimentos em tnfra-estnitura e loglstica no Brasil. Irá

participar, juntamente com a ministra Dilma Rousseff, da Conferência sobre
Investimentos em Infra-estrutura e Logística no Brasil, qUE:! ocorrerá no próximo
dia 30/1, em Frankfurt.

'

(.

O evento é urna ação da Iniciativa para Investimentos Alemães em Infra-estrutura
e Energia no Brasil. Espera-se a participação de 80 a 100 investidores neste

seminário que terá lugar na sede da KfW, contrapartida alemã do BNDES. E é

importante ressaltaro impacto de um acordo desta natureza para as empresas
do norte-catarinense, focadas na geração e utilização da energia elétrica,

Os imperialistas'somos,nós
Para todos as que tem oportunidade, assistir durante o 'Bom Dia Brasil" aos
comentários de Miriam Leitão é um balizamento importante para o

.

direcionamento empresarial brasileiro. A jornalista é uma das personalidades
mais ouvidas sobre cenários econômicos posslveis, ao discorrercom transparência
e naturalidade sobre temas 'cascudos' da politica éconômica brasileira. No jomal
da última terça-feira, dia 24/01, ela falou sobre os poderes de esquerda que falam
em nacionalização na Bollvia, Peru e Venezuela. E antes que os esquerdistas
brazucas se adiantem, os imperialistas naqueles países somos nós,que exploramos
(sou dos que acreditam na exploração produtiva destes recursos) o gás e parte
dos recursos hldricos e minerais.

Suaopinião émuito importante para nós. Encaminhe suasdúvidas, sugestões
e críticas para nosso e-mail cambra@portalcambr�.com.br.
Randal Gomes � Coordenador dos Cursos de Comércio Exterior e de Gestão
Financeira da Faculdade de Tecnologia de Jaraguá do Sul. Academicamente, é
Mestre em Administração, com foco em Tecnologia de Informação, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

.

e-mail: randal.g@fatej.com.br
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AVES PREMIADAS

CELSO MACHADO

Renato Adler com a pomba Nenê, que atende pelo nome

inclui os treinamentos, nem

tampouco custos com aconstrução e
freqüentes ampliações do pombal.
"Por exemplo, vou com meu carro

atéCuritibaparasoltar as aves e volto

paramarcar o tempo dos pombos",
exemplifica o criador. O tempo é

registradoem uma espécie de relógio
ponto imediatamente após o pouso
da ave no pombal de origem e não

\ pode ser violado.
,A atração do empresário pelos

pombos começou em 2000. Até

aquele ano, ele criava as aves, porém
não tinha o objetivo de competir.
Foi um pombo anelado (com nome..

data, telefone e cidad� de origem)
que apareceu.no pombal de Adler
oresonsável por tudo. "Até então,
iam quase todos para a panela e não

tínhamos a preocupação de
selecionar raças"; conta o

empresário. Localizadociproprietário
(Romilton Ramon. de Lima) em

Curitiba, começou uma espécie de
intercâmbio, resultando no plantel
que tem hoje. No Brasil, uma ave

premiada chega a ser

comercializada por até R$ 1.500,00
se comprada em leilões. Fora deles,

.
entre R$ 400,00 e R$ 500,00. Um
filhote alcança os R$ 70,00.

Mas em Portugal, conta o

criador, um pombo campeão chega
a valer entre 13mil e 15 mil euros.
O tempo de vida pode ser de até 25
anos. Em uma competição,
exemplares de boas raças podem
voar a· velocidades de até 140
quilômetros porhora.

Criadores de pombos-correio
.

1 I
.

terão encontro em fevereiro

� Em 'Portugal,
estas aves

valem até
15 mil euros

CORUPÃ. Cerca de, cem

criadores 'de pombos-correio de
Santa Catarina e do Paraná,muitos
deles também' competidores na

modalidade, t'êm encontro de

confraternizaçãomarcado para dia
11 de fevereiro em Corupá. Será
no Pombal Paraíso, de propriedade
do empresário Renato Adler, que
se interessou pelas aves há apenas

'

cinco anos e já acumula vários

troféus. Ex-atleta de karatê, aos 46
anos Adler tem verdadeira paixão
pelos pombos. Alguns deles
atendem, inclusive, pe!o nome.

Clarck, na categoria filhotes, é, 'por
enquanto, o grande premiado com
o troféu de campeão geral em
competição disputada entre a

cidade paranaense de Cascavel e

Corupá.
. A atividade exige muita

dedicação durante várias horas por
dia, alémde serdispendiosa. As aves
exigem, diariamente- se, de fato, o
criador deseje ser umcompetidor de
sucesso- alimentação rica em

sementes, milho, ração especial,
amendoin e vitaminas.Nisso,Adler
gasta emmédiaR$ 300,00 por mês
com um plante! de certa de 150
aves. Entretanto, este custo não

Clarck foi o macho vencedor, no percurso entre Cascavel e Corupá

O Pombo-correio é resistente. Pode voar distâncias de 800 quilômetros
por dia. Veloz, voa a 84 km/h chegando a atingir até 108 km/h. Por
essas qualidades e cbnfiabilidade de seus vôos, os Pombos-correio
são usados até hoje para ajudar em certas atividades específicas. Por,
exemplo, na França e Inglaterra são criados em laboratórios de análises

clfnicas e depois levados a hospitais, onde aguardam missões de

emergência. Transportam sangue e hemoglobina em cápsulas presas
nos pés ou em bolsas amarradas no ventre. 'São a alternativa mais

rápida e econômica para esses exames urgentes. Devido à sua visão

de 360 graus, os EUA os usam/para achar náufragos. Ficam em I:.Jm

helicóptero, numa caixa transparente em posição estratégíéll. Percebem
logo quando há alguém perdido no mar e sinalizam batendo com o

bico num pino, atitude aprendida por condicionamento. Foi, entretanto,
na Grande Guerra de 1914-1918 que o pombo-correio teve papel
preponderante. Vários foram os pombos que realizaram integralmente
sua missão, salvando vidas. Fala-se, por exemplo, dos pombos do Fort

, Vaux, onde um grupo de soldados comandados por Raynal lançou
mão do ultimo pombo-correio para a transmissão de importantes
noticias. Partiu, assim, o pombo, com o apelo desesperado dos soldados'
cercados, que clamavam por socorro, Chegou, afinal, ao seu destino,
morrendo em seguida depois de haver atravessado nuvens de gases
ebarraqens de fumaça. Na esplanada do FortVaux fez o homem
refletir a sua gratidão, inscrevendo na lapide ao pombo-herói a

mensagem derradeira do comandante Raynal. Outras façanhas
comprovam o valor dessa ave, como a que transportou mensagens
do front de Verdun até Ramport, a uma distancia de 30 quilômetros
com a média de
24 minutos.

Outros pombos
foram utiliza-,
dos como fotó

grafos. Leva�
vam no peito
um pequeno
aparelho foto

qráflcc auto

mático, que
tiravam chapas
do alto, quando
sobrevoavam as

linhas inimigas.
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NORMAL

Em Jaraquá do Sul dia sem protesto no INSS
ANELlSE SCHMITZ

.. Jaraguá do Sul não
teve manifestação já
que o horário não

modificou a rotina

]ARAGUÁ DO SUL- A maioria

dos funcionários dos postos do
INSS (Instituto Nacional do

Seguro Social) do país protestaram
ontem e devem repetir o mo

vimento hoje, contra o aumento

da carga de trabalho provocada
pela ampliação do horário de

.

atendimento. Roupa preta foi a
forma encontrada pelos servidores
para se queixarem.Em Jaraguá do
Sul, onde a agência atende
normalmente uma média de 250

pessoas por dia, não houve
nenhum tipo de protesto. .

"Nossa agência, como a de

quase todo o país, não tevemudança
no horário de trabalho e sim, no

FOTOS DANIEL NEVES

Na agência local, ontem, dia normal sem movimento de protesto

horário de atendimento", disse o

Chefe da agência,Marcelo Bello.De
acordo com Bello, o sindicato da

categoria tev� na última sexta-feira
. (20) uma reunião e o representante
da agência da cidade negou

qualquer forma de protesto para'
ontem e hoje ..

De acordo com o presidente do
INSS, Valdir Moysés Simão, o

problema de atendimento nas

agências está com os dias contatos.
O presidente confirmou ontem a

.
contratação de'mil novos 'servidores
para as agências com horário de
atendimento ampliado.

Desde a semana passada as

agências passaram a atender das 8h
às 18h e o quadro de funcíonários
continuou o mesmo.

Novo salário mínimo só para o mês de abril
No Dia Naeional do Aposen

tado, ontem, o presidente Luis Inácio
Lula da Silva (PT) anunciou o

aumento do salário para R$ 350

apenas para abril e não' para o mês
.

demarço como foi reivindicado pelos
sindicatos. ParaoaposentadoAroldo
Klitzke não houve surpresa no

reajuste .. Klitzke disse que é

"politicagem" da mídia 'e dos
sindicatos de criticaremo presidente
com a antecipação domínimo. "Sou
aposentadohá 17 anos, nesse tempo
todo tive que esperar até junho para
receber o aumento.Acredito que o

presidente não tem comovalorizar o

aposentado se o resto dos políticos é
contra", lamentou.

Já paraCarem Piske Schwarz é

difícil viver com R$ 350. "Os

aposentados deveriam ter mais

ajuda, é complicado sobreviver com
o saláriomínimo", reclamou Carem.

JáparajoãoAntônio Teixeira da

Mais quatro casos suspeitos de febre maculosa emCorupá
CORUPÁ- Na semana passada, a

Secretaria de Saúde de Corupá
identificou uma nova suspeita de
febre maculosa, somando quatro
casos suspeitos na cidade desde '

dezembro do ano passado. A
�. incidência da doença só será

confirmada ou descartada daqui a
aproximadamente três meses,

quando sairo resultado dos exames.
O sangue coletado é encan{inhado
parao Lacen (Laboratório Central),
em Florianópolis, e depois analisado
em São Paulo. Nesse tempo, os

pacientes são tratados com

medicamentos específicos no

combate à doença, Até agora,.foi
confirmado apenas um caso na

cidade. O auxiliar de serviços gerais
daPrefeitúra, EmílioAlegre, 30 anos,
confirmou somente na semana

passadaque a febre alta e asmanchas
avermelhadas pelo corpo eram, de
fato, sintomas da doença. Ao voltar
de uma pescaria no bairro
Bomplandt, em outubro no ·ano

passado, percebeu que tinha um

carrapato grudado' no braço e o

arrancou.

Depois de dois dias, começou a

sentirdores de cabeça,mas procurou
um posto de saúde somente depois
de uma semana, quando estava com

, quase 40\i! de febre. "A princípio, o
médico achou que não era febre
maculosa porque ele não sabia que
já tinha ocorrido um caso no Estado.
Ele só considerou essa hipótese depois
que eumostrei uma notíciade jornal
sobre um caso emBlumenau", conta
Emílio.

Imediatamente, o auxiliar de
serviços gerais foi medicado com o

antibiótico cloranfenicol, tomado de

Carrapato estrêla é o transmissor da doença Capivaras, como outros animais, são hospedeiras

seis em s�is horas. "Tive febre alta·
durante três dias e tomei o remédio
por, mais oumenos, uma semana",
comenta. De acordo com a fiscal
sanitarista-Evelia SeU, o tratamento
dura até três dias após a febre cessar
e os sintomas manifestam-se,
geralmente, ap<)\s duas ou três

semanas, que corresponde ao

'período de incubação da bactéria
causadora da doençano organismo.
"Quem costuma trabalhar ou pescar
próximo à beira de rios, deve sempre
olhar se há algum carrapato grudado
no corpo, e procurar imediatamente
um posto de saúde", ensina.A fiscal.
comenta que o carrapato deveser
retirado somente no posto de saúde,

pois extraído de forma errada pode
provocar feridas na pele. Também
aconselha a colocaro carrapatonum

pote de' plástico, com furos, para que
ele seja trazido ainda com vida até o

posto. "Só com o carrapato vivo

podemos fazer o exame que
identifica se é, de fato, o carrapato
estrela", justifica.

A febre maculosa é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, transmitida ao homem, basicamente, pelo
carrapato-estrela ou carrapato-de-cavalo (espécie Amb/yomma cajennense) infectado pela essa bactéria, que
vive em roedores como capivara e em gambás, coelhos, cavalos, bovinos, cães, etc, que funcionam como

hospedeiros da doença. Se não diagnosticada em tempo pode matar o paciente em duas semanas. Dos
animais domésticos, apenas os cães podem apresentar alguma suscetibilidade à doença, geralmente de
forma benigna e dificilmente detectada clinicamente. Ao se alimentar do sangue desses animais, o carrapato
adquire a riquétsia e a transmite os seusfilhotese, o homem, ao ser picado por um desses carrapatos adquirir
á doença. Apesar de a febre maculosa ser uma doença antiga, é rara e o diagóstico € difícil, principalmente se

tiver que ser feito no meio rural. Somente por meio do teste sorológico é possível detectar a doença que se

manifesta no homem depois de um períodode incubação de dois a 14 dias. Logo que a enfermidade se

manifesta, a pessoa sente forte mal-estar, acompanhado de gripe violenta com uma febre repentina de 39 a

40 graus. Abatida, a pessoa fica prostrada por causa do componente tóxico-infeccioso que se encontra em

seu organismo. Paralelamente, aparecem máculas (manchas avermelhadas) nos pulsos, tornozelos, palmas
das mãos e nas solas dos pés. Caso o diagnóstico não 'seja feito a tempo, o paciente pode morrer. No início, os
sintomas parecem um estado gripal ou outras doenças febris de pequeno risco, o que pode confundir o

diagnóstico. Se não tiver tratamento a doençaêvolul para um quadro de infecção generalizada, com
complicações pulmonares, vasculares, desidratação, choques, coma e morte. Em casos de alguns desses
sintomas, o médico deve ser procurado imediatamente, princip�lmente para quem vive na área de risco.

Transporte Estudantes

Joinvllle cfMicroônibus
Transporte Escolar e Universitário cf Vans

Jaraguá do Sul, Guaramirim e Blumenau

*' Unerj * Fatej * Cepeg *' Fameg * Furb
ligue: 3370:-4888 ! 916�..2890 com tuciane<�

y.!{�,
..

Rosa, que está encaminhando a

documentação para ser um

aposentado, garante que as pessoas
não vivem com um saláriomínimo.
Disse que simplesmente "passam o

mês.O aumento foi pequeno, como
todos os anos. É humilhante viver
assim", disse.

Klitzke: crítica aos críticos de Lula

. .!O aumento domínimoparaR$
350 emmaio custará ao governoR$

. ,

4,6 bilhões neste ano. Esse valorvai í

além dos recursos já reservados para
reajustar o mí�imo para R$ 321,
conforme previa a proposta de

Orçamento enviada pelo Executivo.
aoCongresso.

Carem: diffcil viver com �$,350

'CORREIO ECONÔMICO

China
O crescimento econômico da
China em 2006 deve ficar em
cerca de 10%, repetindo os

resultados dos últimos três
anos. De acordo com a

Comissão Nacional de Desen

volvimento e �eforma da
China, os motores do cresci
mento neste ano serão a

relativa estabilidade econô
mica global (crescimento
anual de cerca de 10% do PIB)
e o crescimento acelerado da
demanda doméstica na China.

Dólar baixa .'

Ontem, o dólar recuou 0,62%
e encerrou a R$ 2,244, a
menor cotação desde 8 de
dezembro. A oferta menor
de swap cambial reverso

pelo Banco Central e

ingressos de recursos

contribulram para a queda.
Foi a terceira sessão
consecutiva de baixa, com o

dólar acumulando um

dedínlo de 3,65% nesse

período.

SalárioMínimo
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu antecipar para abril o
novo salário mínimo de R$ 350 e também reajustar a tabela do

Imposto de Renda da Pessoa Ffsica em 8%. Lula optou pelo aumento
do mínimo de R$ 300 para R$ 350 em abril, e não em maio como

,

acontece todos os anos. A detisão do presidente terá um impacto
de R$ 5,6 bilhões nas contas da União.

Apesar de Q reajuste do mínimo, de 16,7%, ser bem superior à

inflação de 5,05% acumulada nos últimos doze meses'pelo.INPC (o
indice que reajusta salários da maior parte das categorias), o valor
definido não correspondeu às expectativas iniciais dos sindicalistas,
que só aceitaram o valor depois de longa negociação. As centrais
sindicais reivindicavam um miníma de R$ 4QO e a correção da tabela
em 13%; depois, aceitaram um minimo de R$ 360 a partir de maio
ou de R$ 350 em abril, com um reajuste do IR de 10%.

Disney
Ontem, a Walt Disney
.Cornpany deu mais um passo
em direção 'ii compra da Pixar
Anlrnation Studios, através de
uma troca de ações. Até
ontem, o valor de mercado Ida
Pixar estava avaliado em US$
6,93 bilhões. A Disney e a

Pixar formaram parcerias bem
sucedidas em filmes como

"Toy Storyf'Procurando
Nemo" e "Os Incríveis':

Concurso público
o Mlnlstérlo do Trabalho e

Emprego anunciou concurso ..

público para preenchimento
de 200 vagas de auditor fiscal .'

do trabalho. O salário inicial é
de R$ 7.037,71 e se destina a

profissionais com o ensino

superior completo de

qualquer área. Segundo o
'

ministério, cem vagas serão

preenchidas neste ano e as

restantes em 2907.

I
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Extravio de Nota Fiscal
Firma: Lucimar 'Ierezinhá Erthal ME, CNPJ Nº
00.306.864/0001-11 Inscrição EstadualNº 252.958.977
Rua 518 Nº 37 - Bairro: Barra do Rio Cerro, [araguá
do Sul - Foram extraviados blocos de Notas Fiscais

/ .

Mod 1 Série única do Nº 000001 a 000125 e Mod 1
Série única do nº 000001 a 000250;
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PANORAMA

Recursos para Reças postais
BRAsíuA·Ornínistro interinodas

Comunicações, Tito Cardoso,
assegurou ao governador Luiz
Henrique, durante audiência ontem,
que oMinistério vai confeccionar as

peças postais.comemorativas aos 200
anos do nascimento de Gerônimo
Coelho e à realização do Congresso
EucarísticoNacional, que acontecerá
emmaioemFlorianópolis.Paramarcar
cadaevento,oMinistério faráumselo

personalizado, um cartão postal e um
carimboespecial.A série com os três

elementos, postais alusivos ao

Congresso Eucarístico será emitida
ainda no primeiro semestre do ano,
de modo a estar pronta quando da

realização do evento religioso,
enquanto a comemorativa a

GerônímoCoelho sairáno segundo
semestre. Luiz Henrique, que
intermediou no Ministério das

Comunicações ospleitosda comissão
encarregada das solenidades alusivas
aos roo anos deGerônimoCOelho e
dos organizadores do' Congresso
Eucarístico, destacou a rapidez com
que os pedidos foram atendidos.

BRASllIAlNEIVA DALTROZO/SECOM

Luiz Henrique (C) com o ministro interinol Tito Cardoso (Dl

Falecimentos
Faleceu às 12:30h do dia 23/01, o senhor Bruno Klemann, com
idade de 80 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

-sepultarnento no cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu às 13:00h do dia 24/01,0 senhorManoel José Raimundo,
com idade de 74 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
de Nereu Ramos e o sepultamento no cemitério de Nereu Ramos.
Faleceu às 1 O:OOh do dia 24/01,0 senhor Ireno Ehlert,com idade
de 62 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 01:S0h dodia 24/01,a senhora Lúcia Stipp Mai,com
idade de 65 anos. Ovelório foi realizado na Capela Mortuária da

'

Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério da Vila Lenzi.

EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio

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

_••••1..........
Soldador mig 18 anos Com experiência

1mtl1!§1��_ gg;mq}:Uii1i1L.tlli tg_,llíg'nlíslê1ffi.101Utill
Servente de olaria 18 anos Com experiência

Auxiliar de produção' 17 a 24 anos Sem experiência

D11•••\aªilj)1?liH�_ fglrfi_liWíl!! E���pgnglçllt.wtE.
Repositor de mercadoria 25 anos Com experiência

Cortador de chapa 20 anos Exper. em oxi-corte

tRmli.f.lBí�.i!E laR•••�!llligl�fJlrliltª,rl!},Jl\ltlrg]lliB'!JlJ
Torneiro - torno CNC 20 anos Interpretação'désenho

Instrutor de informática 20 anos Com experiência

�_lmD1§.�1illi"![_.d.I_!B1I1TIffi
Mecâ, manut.maquinas costura 20 anos Com experiência

ta._XJll?BIIt__t lfI1l6J'eJW8?1! �;e�t§Jlt:m:{l!;lt.frl.Jtt]
Mecânico de carro 18 anos Exper, injeção eletronica

Vigilante 20 anos Curso espedfico

!1.t1l19.tfI�.�ilà%1.mlmfii!: ��I!!!11i!lí!1ítl!;11!!l81!!lI.:,�gil[t!l!�ªg:�[�11'1:�m
ExperiênciaAuxiliar de charoparia 20 anos

I'

I

Doméstica 25 anos Com experiência

1114�\lliI\l_m�li'g�.i1!.n ã$;l1mlixiltrg'plli.i!.*
Confeitelra 18 anos Com experiência
__ii WLiB�t!.iJl��n1IB!l••}
Nutricionista 20 anos Com experiência

�.II"�J��l�.�i�.glã�]\I�m\l.���\���nljm�ml�@ruww
'Representante autônomo 25 anos Com experiência

rl,ªIilJ;I�f;j._@iJJI'WJr'd1 B.ilSII_Il1!;_i�im!ir�tllilli.1!
Auxiliar de cozinha 20anos Com experincia

Enfermeira 20 anos Curso superior

Obs: pessoas interessadas nas vagas precisarn ser cadastradas no sine,

QUARTA-FEIRA, 25 de janeiro de 2006 ljijo9aatelmltule I

INOVAÇAo

Junta lança cadastro único
em sistema online hoje

DAIANE ZANGHELlNI

� Projeto Regim
desburocratiza
ds serviços de
contabilidade

}ARAGUÁ DO SUL • A Junta
Comercial do Estado de Santa
Catarina (Iucesc) lança hoje o

cadastro único para abertura e

alterações de empresas no Estado,
no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, às 14h. O evento contará

com a presença do Presidente da

J ucesc, Antonio .Carlos
Zimmermann, e de contabilistas de
toda a região, do setor de Cadastro
eVigilância Sanitária da Prefeitura

� de Jaraguá do Sul e do responsável
pelo cadastro no Corpo 'de
Bombeiros Voluntários. A
implantação do sistema online vai
possibilitar a redução-do prazo do
registro do CNPJ e a economia de
dinheiro e tempo para o cliente e o

escritório contábil, que conseguirá
a liberação simultânea do alvará
em diversos órgãos sem deslocar
se do locar de trabalho. ''Antes,
precisávamos encaminhar o

requerimento pará aJúnta, ir até à

Receita Federal e à Secretaria da

Fazenda para conseguir a liberação,
autenticar os documentos no

cartório, pagar as taxas no banco e

protocolarnaPrefeitura. Agora, isso
não é mais preciso", explica o

contabilista Johelmyr Roberto
Kuczkowski. Através do novo

'

portal de serviços, a Junta
Comercial ramifica o envio do
documento para os demais setores

,

responsáveis.
Santa Catarina é estado

pioneiro na implantação do sistema
integrado e primeiro escritório de
contabilidade a adotar o novo

sistema foi aAudicont, seleciona
do pela própria Junta Comercial

para testar a novidade. "Fizemos o
teste em dezembro passado e

trabalhamos desta forma desde

então", comentaKuczkowski.
Jaraguá do Sul também é a primeira
cidade da região a contar com o

sistema, que precisa da autorização
das prefeituras para integrar os

. respectivos municípios ao sistema.
O projeto integrado, chamado

Regim, visa desburocratizar os

serviços oferecides pela Junta e

permite realizar através da Internet
serviços como: emissão de certidão
simplificada, pesquisa de nome

empresarial, certidão de inteiro teor
e registro de empresa,' antes de
mandar o contrato para a Junta

Kuczkowski: "Estamos trabalhando com o sistema desde dezembro"

Comercial, evitando problemas
durante processo de registro. o
serviço vai contar com a parceria
de Prefeituras, Conselhos, Polícia

, Militar (corpo de bombeiro), Polícia
Civil, Vigilância Sanitária,
FACISC, e outras entidades para

a eliminação das práticas
empresarias que envolvam ii fraude,
e somente os contadores que
tiverem cadastro junto à [ucesc
terão acesso ao sistema. Mais

informações estão disponíveis no
site: www.jucesc.sc.gov.br.

A Audi,cont Contabilidade foi fundada ern Jaraquá do Sul no dia 1°

de abril de 1944 por Francisco Fernando Fischer. o escritório presta,
;/

serviços de assessoria contábil, marcas e patentes e inteligência
fiscal, que engloba projetos de financiamento do Prodec (Programa
de Desenvolvimento da Empresa Catarinense) e do BNDS (Banco
Nacional de Desenvolvimento EconbÍjÍicO'é��dé1al): At'u�lni�hte, 'a:'

,

, , ,

-', l'
Audicbnt conta com 30 funcionários. .

CORREIO TV redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

GI)obo brinda índice
A rede Globo brindou na noite de ontem a

audiência do Jornal Nacional contra a novela
, .

,

4
Prova de Amor, da Record. Segundo o Jornal
Folha de São Paulo, a Globo estaria
modificando os horários dos comerciais do JN

e do infcio da novela Bang Bang para evitar

novas vitórias da novela da Record, no Ibope.

Chuva na passarela
,

o estilista Marcelo Sommer fez cair uma tempestade na apresentação da sua'
.

coleção na 20' edição da São Paulo Fashion Week, Sommer fechou o evento e

teve a ousadia de criar roupas pesadas e escuras para dias de chuva e trovoadas, As .

top's mais requisitadas do SPFW estiveram ao lado de Sommer, Cintia Dicker e

Carol Trentini fecharam o desfile.

Presente pra São Paulo'
o cantor Alexandre Pires comemora hoje os 452 anos de São Paulo com um show

especial no fim da tarde no Guaianazes, na Praça de Eventos. No repertório, o
cantor canta os grandes sucessos do grupo Só Pra Contrariar, onde começou a

carreira e do qual o irmão faz parte.

...
·t.

Novo longa
Murilo Benício (foto) está solteiro e aumento seu currículo profissional. Elé já
começou as gravações do novo longa-metragem do Casseta e Planeta. O filme

conta o sucesso de uma empresa que sempre criou as soluções mais pitorescas
para todos os problemas do mundo, as Organizações Tabajara.Mas Murilo será o

advogado que colocara a empresa por água a baixo. As gravações vão até o fim do

mês no Rio de Janeiro.

Namoro em pleno lançamento
o ator Thiago Lacerda prestigiou na última

segunda-feira o lançamento da s�rie
Avassaladoras, da Record, que tem entre as

protagonistas a sua namorada Vanessa Lóes. O
evento aconteceu nó Cine Odeon, no Rio de
Janeiro e não teve como negar que o ator

global fez a diferença na inauguração.

Pronta-pra cirurgia
A atriz Claudia Raia adianta algumas cenas da
novela Belíssima, da qual interpreta Safira, para
uma cirurgia no tornozelo direito. Trata-se de
uma artroscopla, por conta de uma lesão de
exercícios repetitivos, por ser bailarina. E para
não deixar desfalcada a trama, Claudia
cautelosa, adiantou alguns capítulos.

Separada??
Madona pode estar separada. Ela mesma
estaria comentando que seu casamento com o

cineasta Guy Ricthie não anda muito bem. E

depois de uma declaração dessas só bastou,
esperar para as páginas dos jornais e revistas
saüern recheadas com as manchetes. Mas o

empresário da cantora desmente o fuxico e

disse que o casal está mUit,o bem, obrigado.

Floribella comemora
A emissora Band comemorou a audiência da
estréia da 2" temporada de Floribella. O

capítulo teve cinco pontos de média, sete de

pico e deixou a emissora em terceiro lugar
segundo a prévia do Ibope.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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PLANEJAMENTO

ES'PORTE

Street Ball comemora dez anos
e espera recorde de atletas

JULlMAR PIVATTO

... Competição de

basquete de rua é

a mais antiga do

gênero no Brasil'

]ARAGuA DO SÚL - No ano da

décima edição, o Wizard Street

Ban vai trazer várias novidades.
Tradicionalmente, este é o evento

que abre o calendário de"
competições da FME (Fundação
Municipal de Esportes) em cada
ano e a expectativa para 2006 é

. inscrever 100 duplas. Como o

objetivo é cada vez trazer mais
público, outras opções de lazer.A

'

organização (Ajab, FME eWizard)
ainda não escolheu a data, mas o
campeonato será na PraçaÂngelo
Piazera.

Ovalor das inscrições será de
dois quilos de alimento não

perecível por dupla e a FME

pede também para que o público
que .comparecer também

participe da campanha. "Este é

um evento que a gente quer
envolver ainda mais a família.
Do gênero, é o mais antigo do
Brasil", explicou o coordenador
do basquete de Jaraguá d� Sul,
Aírton Schíochet, o-lia: Nós

Encontro na tarde de ontem definiu as novidades deste ano para o 100 Wizard Street Bal!

últimos anos, a média de ,(Programa Esporte e Cidadania) e
participação foi de 150 a 200 é interessante que efes também se

estudantes de 8 a 18 anos de acostumem com o espírito de
várias escolasdomunicípio. competição", disse. Dentre as'

Segundo \0 presidente da novidades discutidas na reunião

FME, Jean Leutprecht, um dos de ontem, está a criação de mais,

objetivos é dar oportunidade para uma quadra, com uma tabelamais
os praticantes de basquete baixa para as crianças. '

,

participarem de eventos I to também destacou a

competitivos. "A maioria dos,', organizaçâo'do evento. "Nós temos
'participantes fazem partes do Pec 'um regulamento próprio, que

Elenco do Palmeiras reclama
da 'nova bola da Libertadores

DA REDAçAo - A bola e o

regulamento da Copa Liber
tadores da América de 2006
geraram críticas no elenco, do
Palmeiras. O goleiro Marcos
reclamou dos critérios' de

desempate e o técnico Emerson
Leão não gostou do estilo da nova
bola do torneio. De acordo com o

treinador, o design "fashion" da
bola, mesclando tons de cores

amarelo e branco, prejudica a

visão dos goleiros e o andamento
da partida.

.,�bola é unia porcaria, 'Parece
bola de várzea, não é bola para um
jogo profissional. Está mais para
fashion week, é coisa de veado",
disparou. Os jogadores do clube
também reconheceram que a bola
prejudicará muito a atuação dos
goleiros, mas tentarão tirar
proveito disso. "Para o zagueiro
estáótimo, a gente chuta de longe
e o goleiro não pega. Ela é nrim
mesmo""disse o zagueiroGamarra.

Já o goleiroMarcos criticou o

regulamento. Na primeira fase,
disputada em sistema de mata

mata, o golmarcado fora de casa

é o principal critério ao final das
duas partidas (desde que os dois
resultados não sejam iguais, como
uma vitória de 2x1 para cada lado,
por exemplo). "Nunca gostei
(dessa fórmula de, disputa). É
complicado não poder tomar gol
em casa, temos que jogarmelhor

, na casa do adversário. Se sairmos '

perdendo, complica, porque eles
colocam os dez atrás", afirmou o

goleiro, que não acredita que o

confronto será decidido na

primeira partida, mesmo que o

Palmeiras vença por goleada.

Torcida
Eufóricos com a campanha do

Palmeiras no Campeonato
faulista e ansiosos pela estréia da
equipe na Copa Libertadores, os
palmeirenses presentes no Parque
Antarctica, na última segunda
feira, aproveitaram para exigir da
diretoria a ampliação do estádio
do time alviverde. "A diretoria do
Palmeiras tem que tomar uma

providência. Tem que ampliar o
estádio, porque ele não comporta
nossa torcida", disse o torcedor
Daniel Fernandes, 22 anos. "OSão
Paulo leva 80 mil pessoas ao

Morumbi e a gente só-pode trazer
30mil aqui", reclamou o torcedor.

Leão reclamou muito da bola

mostra quais são os principais
objetivos do Wizard Street Ball".
O coordenador também destacou
o aumento de participantes nas

últimas e'diçõe s. "Quando
começamos, os participantes
.vínham principalmente de colégios
particulares, mas com a criação dos
) pólos e da Ajab mais alunos das
escolas públicas começaram a se

inscrever", informou.

'Schumacher disse que Alonso
,

temmuito o que aprender ainda
DA REDAÇAo - Michael

Schumacher afirmou ontem que
ainda podemostrar alguns de seus

truques ao campeão mundial
FernandoAlonso e a outros pilotos
da nova geração durante esta

temporada. "Em muitas áreas eu
ainda possomostrar a eles o que é

possível", disse o heptacampeão
mundial da Ferrari, após a

, apresentação do novo carro da

equipe. Aos 37 anos, Schumacher
será o piloto mais velho no grid.

"Uma coisa é o que está em

seu passaporte e outra coisa é o

que-você-sente no seu corpo e na

sua mente", comentou o

companheiro do brasileiro Felipe
Massa. "Vejo esses rapazes por aí

há algum tempo, conheço eles

,
muito bem. - jogamos futebol e
fazemos algumas coisas juntos - e

não me sinto como um homem,
velho desesperadamente perdido
entre esses jovens", acrescentou o
alemão.

Alonso, da Renault, e Kimi

Raikkonen,-- da McLaren,
vencemn, cada um sete corridas,
das 19 da temporada passada. O
espanhol, 24 anos, tornou-se omais
jovem campeão mundial na
história do esporte. Schumacher,
maior vencedor da categoria, com
84 vitórias, subiu ao lugarmais alto
do pódio apenas uma vez no ano

passado - no GP dos Estados
Unidos que teve apenas seis carros.
Esta foi sua pior temporada desde
que chegou à Ferrari em 1996.

Pela primeira vez desde 2000,
o piloto da Ferrari começa a

Schumacher cutucou Alonso

temporada sem o número 1 em seu

carro - ele será o número 5 -, mas
também não vê problemas nisso.
"Voltou a ser como era", disse
Schumacher, "Não faz muito

tempo, Realmente não me

importo muito que seja outro

número que não o 1". Esta

temporada pode ser a última de
Schumacher, coin o contrato do

alemão'expírando no final do ano.
Entretanto, o presidente da Ferrari,
Luca di Monrezemolo, voltou a

dizer nesta terça-feira que será
uma decisão do piloto permanecer
ou não.

Questionado sobre qual seria
, a importância do desempenho do
carro em sua decisão, Schumacher
recusou-se ,a aumentar a

, especulação. "Próxima pergunta",
disse ele.

".", ..
' ,',.

LINHA DE FUNDO..__---.
JULlMAR PIVATTO

Estréia
o atacante Amoroso fará

hoje sua estréia pelo Milan,
em Milão, contra O Palermo,
jogo de ida das quartas-de
final da Copa da Itália, O
técnico Carla Ancelotti
confirmou a presença de
Amoroso na equipe. O
técnico elogiou o atacante,
contratado após a salda de
Vieri para o Monaco. Cafu,
que esteve de fora das
últimas partidas por causa de

uma lesão, também'
enfrentará o Palermo.

Aposentadoria
Com apenas 26 anos, o volante Leandro resolveu abandonar o futebol,
O capitão do titulo do Campeonato Catarinense da Série B1 em

2004 se diz desiludido com o esporte e resolveu montar um escritório

e fazer faculdade de Direito. O torcedor do Juventus lembra do

jogador, que era um dos homens de confiança de Itamar Schulle em
2004 e200S. Um belo volante, que não aparecia muito no jogo, mas
de fundamental importância para o time. Leandro também sofreu

com uma lesão no púbis, que o afastou dos gramados no fim do ano

passado,mas ele garante que não foi este omotivo da aposentadoria
precoce. Uma grande perda para o esporte:

'. .�
;

Recorde
o meia Ricardinho já tem seu

nome na história do time pela
sua primeira passagem pela
equipe, de 1998 até 2002.

Com sete titulas, é
atualmente o quarto jogador
mais vencedor na história do

Corinthians, mas pode se

tornar o jogador com maior
número de conquistas na

história do clube. A frente de
Rfcardinho em número de
titulas estão apenas Armando
Del Debbio, Kléber e
Marcelinho Carioca. Os três

conquistaram oito títulos cada
um.

Transmissão
o amistoso entre Malwee e

Cascavel hoje, na cidade
paraense, terá transmissão da

TV Educativa do Paraná. Quem
tiver antena parabólica poderá
acompanhar o primeiro Jogo
do time jaraguaense do ano a

partir das '19h30. Depois de
Cascavel, a Malwee joga
amanhã contra Umuarama e

na quinta-feira contra o

Palatina. r-

. i

_'

Horário
Duas partidas do

'Campeonato Catarinense da '

Série A 1 tiveram horários
alterados. Um deles é
Guarani x Juventus, que será
na quinta-feira às 18h1S. O
outro será Caxias x Mardlio

Dias, no mesmo dia, às 18h;'
A arbitragem em Palhoça,
será de Marco Antônio

Martins, auxiliado por Amauri
Oscar Ângelo e Carlos

,

Eduardo Arêas.
'

[ullrnarplvattoê'çrnatl.co

.Fábio Capello pede a saída'
de Ronaldo do "Real Madri

DA, REDAÇÃO - O técnico

italiano Fabio Capello pediu a

saída d� atacante Ronaldo para

poder, retornar aoReal Madrid.A
informação é do jornal espanhol
AS. Além do atacante brasileiro,
o atual técnico da [uventus
também não gostaria de contar

mais no elenco com o lateral
Roberto Carlos e os espanhóis
Michel Salgado e Helguera.'

Quando acertou com o Real
em 1996, Cape lia fez uma

reformulação no elenco e 11

jogadores f�ram dispensados -

Zarnorano, Laudrup, Luis

Enrique,Míchel, Esnáider, Freddy
Rincón, Soler, Quique Sánchez

Flores, Sandro, Iván Pérez e

Gómez,No entanto, a chegada de
Cape lia ao Real não deverá ser

concretizada. Além d� ser contra

a saída de Ronaldo, por considerar
o atacante, um jogador
"estratégico", o presidente
Florentino Pérez defende o

trabalho de López Caro, sucessor
de Vanderleí Luxemburgo, e

, critica o jogo defensivo do italiano.
,

"Capello éum bomsalva-vidas

para uma situação crítica. Mas a

equipe recuperou a auto-estima,
e o López Caro está crescendo.
Além disso, apostamos no futebol
ofensivo e no espetáculo.Com o

, Capello, sabemos que isso é quase '

impossível", comentou o dirigente.

, Luxemburgo
"O Real Madrid não sabe

quem é Vanderlei Luxemburgo".

'. t·,

A opinião é do próprio treinador,
que reclamou da maneira como

foi demitido do clube merengue,
ainda a seis rodadas do final do
primeiro turno do Campeonato
EspanhoL "Me despediram achando

que' eu era um 'Zé Mané'. Se eles
soubessem quem é o Vanderleí

Luxemburgo, não teriam feito isso.
,

No Brasil, jamais me demitiriamno ,

meio de uma competição", declarou
o técnico do Santos ao Sportv.

O treinador tem certeza que
seu trabalho foi subestimado e sua
história n� futebol ignorada. "Não
conheciam minha história e não

fizeram questão de conhecer. Para
eles, temos osmelhores jogadoresdo
mundo e nadamais", acrescentou.
Para Luxemburgo, a únicadiferença ,

entre o futebol europeu e obrasileiro
é o dinheiro. Ele citou como

exemplo o novo centro de
treinamentos doRealMadrid, que
disse ter custado' 120 milhões de
euros, mas lembrou que o Brasil é

superiornamaioria dos aspectos.

"
,
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ANIVERSARIANTES

·2211·
Ivone Fischer
SaleteGambin

.

Irma Inês B.Oliveira
Jéferson P. Pereira

Elfi Rita Kiatkowski
Rica-rdoWortmeyer
Elisângela L. Ropelato
Arley Vegini Urben
GilmarManerich
FernandaGuths
GilmarRadunz
Arleide Z. R Henckmaier
Malu Ortiz

· Bruna Drechsler

Rodrigo José Kons

-23/1·
Silvia Andreatta
CristianaWensersky
Larissa M. Pacheco
lIIa G. Viergutz
Neucita Ciluzinski
LuisCésarMães
Silvana Alessi
Meri Carolina Engel
Bruna Berkembrock
Bianca Berkembrock

Mariana EOliveira
· Reni Jarbas Freitas

Bruna Pereira S. dos Santos
AntonioM. Mateus

RolandoJann
Clecio L. Konell
Daniela Esp.Santo
DiegoRCarvalho i

.

Maria Ap. Correa
Jéssica Oloskamke
Kamila MoniqueOliveira

·24/1·
Norberto Spredemann
Bárbara AlineTlssl

Mykael Lucas Uller
Amábile S. Maestri
RobsonM. Kanchen
AntonioWeinfurter
Nelson A. Schaffer
Gustavo Liesenberg
Maria doCarmo da Silva
AlexandraGuths

· Natalício Schimanski

Douglas Daniel Baloch

·25/1·
· Carla CarolineMarinoso
Edwin Hinsching .:
Paulo CésarMartins",
EderOtto

AgostinhoKlinkowski

\

PARABÉNS
Completou idade nova dia 23, Isabela Zeigel. Parabéns do esposo
Marcos, dos sogros, Olinda e Daniel, e da cunhada Débora,

Djair Pereira
A_nderson Glese
Dirce Mayer
Braz Patrício
Oswaldino A. Fabiano
IIton Hoffmann
Áurea P.Doge
Marelete O. Gonçaíves
Michel Hackbarth

·26/1·
Irio Piazera

Ângelo Piazera Jr.
Dori Vorpagel
logo Luis Cescanetto
Marco A. S. de Paula
Marcos Dias
Lisianna'Garcia
Ouvidio Lemke
Carmem Kuhl
CristianeTomporoski
Maria de LourdesVegini

. Nilton R. Zen
EugênioA.Jann
Prisdla Hruschka
MarceloGumz
Osni Muller
Larissa Correa
PabloWolz

·27/1·
RichardtHornburg
Sandro Henn

Deiseleia Nitzke
Alexia Sipert
AkindoVolkmann
Renato Krueger
Laurita L. Buzzi
Therezita Roeder
Laurita L.. Buzzi
Adriana J. Fagundes
Bruno BerkembrockJr.
AdrianaWandersee Bueno
Jainara RMachado
QuerinoV. Bona
Erenice Bruch

: ·28/1·
Valdenês de Goes deMoura
AlcidesGomes
Bruno Valmir Steinert
Joelcio Ferreira
Marco Antônio
GiuPulceno
Luciano C. Demarchi
Luciano daCosta
Neide Lurdes dosSantos
Votaiino de S. Ortiz
Eliane Schneider
Guilherme Freedmann
ValdecirGracias

Felipe JoséWulf,
Daniel CarlosWulf

FELICIDADES
Aniversaria dia 26, Maria Cisz Spézia. Parabéns e felicidades!

Jaraguá do Sul � Rua Emílio C Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

E Se Fosse verdade «,

14:15 - 16:10 - 18:00 - 20:00 - 22:00

I,

Didi: O caçador de tesouros
14:00 - 15:45 - 17:30

Os Produtores
19:15-21:45

Nanny Mchphee - A Babá Encantada
14:30

Soldado Anônimo
21:15

GtNERO

Glàci Ramos
comemorou

aniversário no dia 20.

Parabéns, felicidades e

sucesso, são os' votos
do Salão Tok Moderno

No próximo dia 27, Ralf Schmidt Júnior'cola

grau em Engenharia Civil pela Furb.

"O talento, a força de vontade e a persistência
trouxeram você até aqui. Parabéns!" Com

muito amor de seus pais, parentes, amigos e
sua namorada Alessandra

�

Completa idade nova no dia 26, Juliane
Lindemann. Felicitações do namorado André

Completam 19
anos no próximo
dia 27 as irmãs

. gêmeas Bruna

Cristine Kõpp( E)
, e Paula Caline

Kõpp (D).Quem
deseja felicidades
são os pais Norma

e Márcio e os

namorados
Giancarlo e

Richarde

Aniversariou dia 21,
Francisco Carlos Américo.
Parabéns e muitas felicidades
de quem te ama muito Vilma

Ingrid Karsten de

Ataide, comemora idade
nova no dia 29. Quem lhe

parabeniza, é o marido

Leocádlo, os filhos, nora e

demais familiares

�

Parabéns para Romeu Herber, que no dia

2� completou idade nova. Felicidades,
sucesso e saúde, é o que deseja a e-sposa
Ingrid e sua filha Carla

QUARTA-FEIRA, 25 de janeiro de 2006

Casaram no
.

dia 6, na

Igreja Santa

Terezinha,
Deise e

Alexandre.

familiares

Maria Luiza Zanon, colou grau no

último dia 20, em Dir.eito, naFurb.
Parabéns e sucesso dos pais e irmãos

A bisa coruja, Brunhilde Mah

Schmõckel, com seus bisnetos,
Arthur e Matheus' Gonçalves
Cassuli, Ela aniversaria hoje.
Cumprimentos de toda a Equipe
do Jornal Correio do Povo

."

ANDREA MOELLER

deseja os

parabéns é
a neta

Marcelly, a

Claucia Porath,
, \

completou 15 anos

no dia 21. Quem

deseja os parabéns
são os pais' Harri e
Ivanilde e seu irmão

Claudino e cunhada
Eliane

Marcos Roberto Lindner

aniversaria dia 29. A noiva

Driele, os sogros Elmar e'

Marliane, e as cunhadas Luana

'e Daiara, desejam muitas

felicidades
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