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NEGOCIAÇÃO
Garcia, dos Metalúrgicos, diz
que é necessário mobilização
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Moacir: caso Issem mancha a Prefeitura
SUBsíDIO

�Iefeito eleito e comitiva visitam

�idades do interior de São Paulo

Oprefeito eleito, Moacir Bertoldi (PL), 'conheceu o sistema de

IJIlSporte coletivo urbano de Araraquara, considerado

�ciente. O que chamou a atenção foi o modelo, administrado

�Ia Prefeitura, com passagem integrada. A idéia é conhecer .

rutros projetos na área de transporte urbano para discutir a

[ffiSibilidade de implantá-los em [araguá do Sul
- PÁGINA 3

PROFISSIONALISMO

�8° Encontro de Empresários
ruscute logística e estratégias

- PÁGINA4

EMPREGO

�rasil criou 1,8 milhão de novos
rostos de trabalho em 10 meses
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o prefeito eleito, Moacir
Bertoldi (PL), disse ontem

que a crise gerada pelas
denúncias de ir r e gu lar id ades
no Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores

Municipais) reflete
diretamente na moralidade
da atual administração de

J araguá do Sul.
Na avaliação dele, atual
vice-prefeito, a imagemdo
governo municipal foi
prejudicada com as

denúncias e que o maior

prejudicado com a situação é

o funcionalismo públ ico .

Contraditoriamente, afirma
que, em relação à saúde e

previdência, "não deve ter

havido prejuízos aos

servidores". Bertoldi garante
que a intenção da futura

administração é sanar os '

problemas hoje ex is t e n t e s no

Issem. - PAGINA 3
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·1.21 OPINIAO

[Fogo amigoI
.

.Nem mesmo os números

: po�itJYOS da economia do
· � país conseguem acalmar os

: ânimos dos petistas, insa
.' fiHdtos caiu o rumo dado

iI ,p'elo Planalto à economia e
1.' ;'" ,

'1.:: àP.\.....•.�.�'projetos do partido.
'. ; q�poi? de muita pressão, o

J�';��}Pist�o da .Faze�da,

��ntonlO
Palocci, acettou

.

'pf�'star esclarecimentos"
· ?hte.2 política econômica

';. aderada e praticada pelo
go�êtiio federal. Todavia, a

;: �}Qi�H� explicação ficará
: ':\pa:rlti6 próximo ano, durante
_.,::", 0:<-1".,-:, .,�:.,1" .;

· :; Feo·rtf'ão do Diretório Na-

j�?!b��11 quando se espera

hi�'áiv.à:gerrt de muita roupa

;��§llja. o,que causa mais des
; ;�orif6tt; aos partidários do

!irtp'tesitIênte Lula são: a taxa

,: �lij,e tinQs e a manutenção da

;;bl11ólítica�
,fQj, �·domingo, o Diretório

.

':ti�N�ci6hál aprovou resolu�ão
,',,"aftrmando que o par tido
,;,,·,bt .

1 d '1;g�R.ontinllará utan o pe a

,�oreduçã() "consis ten te e

FRASES

responsável" da taxa básica
de juros, da taxa de juros
reais e da Taxa de Juros de

Longo Prazo, usada pelo
BNDES. Aliás, a redução da

TJLP, atualmente em 9,75%
ao ano, foi uma das muitas

divergências entre o ex

presidente do banco,. Carlos
Lessa, e a equipe econômica
do governo. No seio do

posição conseguiram abafar
as críticas e cobranças mais

diretas e mais contundentes
ao governo, além de poupar
o principal condutor da

política econômica - o

ministro Palocci. O

equilíbrio demonstrado
entre as alas, em litígio
desde 0_ início do governo,
revela a intenção dos

� O PT ganhou a eleição presidencial, e
não uma revolução e, mudanças a toque
de caixa, somente com a garantia da força

partido, as alas mais à

esquerda fazem duras e

renitentes críticas à política
econômica e defendem

mudanças "contundentes"
na sua condução.

Gostem ou não, é preciso
reconhecer que a aprovação
da reuruao para. as

"explicações" de Palocci é
uma vitória dos inte�Tantes
da ala rebelde. Por outro

lado, os defensores da atual

propósitos - evitar mais

desgaste. No frigir dos ovos,

é possível perceber que a

decisão é uma tentativa de

afagar a classe média e eis

trabalhadores.
Não obstante, é preciso

reconhecer que, apesar das
críticas de todos os lados, a

política econômica' tem

colecionado resultados

surpreendentes - estabili
dade cambial, cres-cimento
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da produção indus-trial e

geração de emprego. Toda
via, os avanços registrados
na economia não con

seguiram atenuar as cente

nárias mazelas sociais do
Brasil. Talvez o grande foco
de conflito. O que faltou

explicar foi a necessidade de
assumir o comportamento de

equilíbrio e de austeridade
na política econômica,
ainda que sob o risco do
continuísmo ..

Para complicar ainda mais,
o PMDB ameaça abandonar
o barco gover-nista. Entre
tanto, o perigo maior é o fogo
inimigo que já fez várias
vítimas fatais - no Senado, na
Câmara dos Deputados, esta
dos e municípios. Por outro

lado, a .inflexão governa
mental �ve nortear o parti
do. Até porque, O PT ganhou
a eleição presidencial, e não

uma revolução e, mudanças
a toque de caixa, somente
com a garantia da força.

6I"

o� :I,flnfelizmente a tendência dos pais é fazer matrículas no final do prazo, o que é um problema,a,,, .'

·Ir; ;:já que acabam ocorrendo filas e atropelos': .

.,

f;.l -t '

,Óh. Claudete Schulze,secretária da Escola Estadual Alberto Bauer,sobre a pouca procura dos pais para realização de matrícula.
·.r11 Si

.,uc.__ -'-- --'

'of;;
:�.Zj-"'·�--------------------------------------------------

�Mundo I Pessoas & Fatos I
.... EUA

Sandukhecomimagem
é leiloado por US$ 28mil

. Urna mulher conseguiu vender por US$ 28

. mil-um sanduíche de queijo mordido que,
. ?:S'egundo ela, traz a imagem da Virgem Maria

· �no;p'�o torrado. O item foi vendido na

'�fpáginêl de leilões eBay. O site

_O�old�.rlPalace.com, um cassino virtual,
t?tô�tírmou ter feito a proposta vencedora.

<?�xec,�!ivos da empresa vinham dizendo
;., qu:é\g�'stariam "quanto fosse necessário"

�fJ;>ar-a t�': o sanduíche."lsso faz parte de uma

j,ou,lttll;á;popular que é reconhecida ampla e

:6nnediatamente'; disse Monty Kerr, porta-voz
d� �ró GoldenPalace. O site de leilões eBay .

-:��he99u a retirar o item da página por

�tJonSid�rá,"lo "uma brincadeira': (AE)

.z"�h.' � .•.......
.

':':' "_'Af::EGANISTÃO
�2Ag'�oteseleitorais da
rj>Ntlsão libertados

,

L'i T�ês,a�entes eleitorais da ONU, seqüestrados há

. r� qua��:um mês, fora.m libertados ontem, enquanto
j "

. .auton.gades locais negavam acordo com os

:j:}'''captof�s. A libertação representa um alívio para
fós agentes estrangeiros da ONU, membros de

·

- .urna comunidade de duas mil de outros países
'28ue atu�lmente vivem em Cabul, a capital afegã.

;' Eles tinham ordens expressas para que não
'. Csàlssem de suas bases ou casas. Atualmente,

· '. grárldes porções do país ainda são zonas proibidas
par�i6rganizações humanitárias estrangeiras,

, ;,Prinéipalmente por causa das ações rebeldes
'.

cohtl'a a presença de tropas de outros palses, (AE)

Diretor edíterlebudmíuistretívct Francisco Alves

'_ tORREIO DO POVO
: Dlretoro/Prceidcntc: Yvonne Alice Schmõckel

� PALESTINA

Abbas inicia campanha
para presidente daOLP
o presidente da Organização para a Libertação
da Palestina (OLP), Mahmoud Abbas, declarou
ao Parlamento ontem que seguirá os passos de
Yasser Arafat e exigirá de Israel o

reconhecimento do "direito de retorno" dos

refugiados palestinos às terras de onde fugiram
ou foram expulsos durante a guerra de

independência do Estado judeu, em 1948,
defendendo uma posição rígida que atrapalhou
negociações de paz no passado.
As declarações foram feitas no início da cam

panha de seis semanas para a presidência da

ANp,sinalizando aos jovens e aos militantes que
não se aterá a antigas politicas palestinas. (AE)

� IRAQUE

Militaresquerem
conquistar a população
"Imagine se fosse suamãe!�gritou um iraquiano,
exigindo que os fuzileiros navais dos Estados
Unidos suspendessem o bloqueio numa ponte
no Norte de Faluja e permitissem a passagem
de uma mulher doente.O capitão Alex Henegar
avalia o pedido, exercitando o tipo de diplomada
acredita irá apaziguar os revoltados e conquistar
o apoio deles para a reconstrução da cidade,
devastada pelo recente assalto do exército
invasor. Ele então prometeu à multidão que se

ela permitir que o primeiro carregamento
humanitário entre na cidade sem incidentes

pediria aos superiores a abertura da ponte
permanentemente. (AE)

� IRAQUE

100 soldados dos EUA

morreram, em 1 5 dias
o número de soldados dos Estados Unidos
mortos em todo o Iraque atingiu cem desde o

início da ofensiva contra Faluja, em 7 de
novembro. Neste mesmo período, mais de
850 militares éstadunidenses foram feridos.
Dos cem mortos e mais de 850 feridos, 51
foram perderam a vida e 425 ficaram
feridos somente em Faluja, cidade
transformada em símbolo da resistência

-

iraquiana à invasão do pais. De acordo com

dados do Pentágono, já são 1.228 os

soldados dos Estados Unidos mortos e

9.326 feridos desde o início da invasão do

Iraque, em 20 de março de 2003. (AE)

� VENEZUELA

Morreo suspeitode
assassinarpromotor
Um advogado suspeito de envolvimento no

assassinato de um destacado promotor público
venezuelano morreu em um tiroteio com a

polícia ontem. Um policial também perdeu a

vida na troca de tiros. Pelo menos um agente
das forçasde segurança ficou ferido no episódio.
A polícia recusou-se a fornecer mais detalhes
sobre o incidente.
Autoridades disseram que também estão

investigando outras pessoas suspeitas de

participação no assassinato, inclusive um policial.
Antonio Lopez foi baleado fatalmente depois
de abrir fogo contra policiais que se aproximaram
de seu carro no centro de Caracas. (AE)
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SUA OPINIÃO

Logística, questão de
'

sobrevivência
Paulo R�bens Obenaus*

Quem acompanha os noticiários já deve ter percebido que ná
um crescente entusiasmo em todas as intervenções de
representantes do governo em relação ao desempenho d�
economia do Brasil e quanto às perspectivas de se alcançar
uma superação especialmente quant'o ao comércio internacional,
O superávit da balança comercial e a elevação do PIB, mesmo
contrastando com a escorchante carga tributária, é um sintam;
de que o nosso problema definitivamente não é a capacidade
produtiva.
Por outro lado, todos os analistas já apontam que os gargalos no
setor de infra-estrutura - em especial na área de transporte
adquiriram dimensões de extrema preocupação. A tal ponto ln

d d I �que ameaçam seriamente a continuação do perío o . e
l

reativação da economia experimentado de maneira mais , �

marcante neste ano.Há umanítidapreocupação dos empresários I i!
de setores exportadores como estrangulamento na infra-estrunaa I m

de transportes pela ameaça que representa para o escoamento '!
da produção já a partir do próximo ano. !
A Associação dos Exportadores do Brasil estima que em 2005 ri
haverá um crescimento de 11% no volume de cargas exportáveis
que se situará em 410 milhões de toneladas em comparação
com os 370 milhões de toneladas previstos para este a1).}>. Qs
embarques de mercadorias com destino ao mercado externo

vêm crescendo constantemente, aumentando de 295 milhões
de toneladas em 2002, para 321 milhões de toneladas no ano

"

passado.
.

Enquanto isto, segundo a Confederação Nacional dQs I'
Transportes, dos 57 mil quilômetros que formam a principal parte
da malha rodoviária do nosso país, metade está com pavimento
em estado deficiente, ruim ou péssimo. Sem falar dos portose
ferrovias, que igualmente carecem de maior atenção. Out�O
dado: o custo logístico situa-se em média em 15% no Brasy,
contra 9% nos Estados Unidos, para citar só um dos parceir�
econômicosmais interessantes para o nosso país. .)

Os números acimamostram uma realidade dura. De um lago,
há uma crescente oneração dos custos de produção, com nada

menos de 40% de tudo o que é produzido indo para os cofres do

governo; e, de outro lado, uma inércia em se viabiliW
investimentos públicos que suportem este crescimento. Os

números acima.mostram uma questão simples: ou se investena

infra-estrutura, para garantir a nossa sobrevivência, ou nos
iremos

.

d
� mumfuturonos contentar com a sina e sermos uma naçao co

"

promissor, mas que insiste em tornar este futuro um prese,nte
'

distante:
.

. '1
Buscando contribuir com este debate, a Associação Comer:1a
e Industrial de Jaraguá do Sul está trazendo a Santa Catannj I'

um dos mais importantes pensadores da questão logística na

. M' Autor
atualidade, o empresário e professor Carlos Alberto ua.

'alista
do livro "Logística - o último rincão domarketing", o espec'I "'"

.
'" Apa eS ... •

conceitua este recurso como um recurso estrategtco. d'a
d

,. neste 1

que fará no 48º Encontro e Empresanos, ,

24 de novembro, às 19h30min, no Centro Cultural de Jaradgu:, afun o,
do Sul, é uma oportunidade de conhecermos mais

1" S
d d

. -

po tOca ,

assunto. Ainda que tudo no país dependa e eClsoes
o

na medida em que nos posicionarmos terem��r:a
menos uma expectativa de fazer valer nossa

-es
empreendedora e, de forma otimista, confiarmos em soluço ..

*Presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaragu�
.

.

I
. h de corpo 1 ,

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 lln as,
direitO de

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o

corllq35
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaçO, bem

.

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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�Êta nóis
Na entrevista sobre a crise no Issem

(Instituto de Seguridade dos
Servidores Municipais), a presidente
interina do instituto, l.ucélia Araldi

l.essmann, atual procuradora-geral
do município, se irritou ao ser

questionada da dívida da Prefeitura

para com o órgão público. Sem

argumentos saiu-se com essa pérola:
"Se o jornal tivesse uma dívida, você
gostaria que fosse divulgada?':
Acontece, que jornal é empresa

privada e não tem de prestar contas
à população, diferente do Issem.

�Modéstia
O prefeito Irineu Pasold (PSDB) declarou

centemente que se fosse candidato à

reeleiçãO o resultado seria diferente. Na
re .

did
.

Iesma entrevista, conce I a a um jorna

�cal,disse que não se sente culpado pela
. qérrota do ex-deputado federal Vicente

':
. CMopreso, do mesmo partido. '

Pasold acredita que fez boa administração
eprometeu entregar a Prefeitura "em situa-

,,"j)
I

(áa de equ�líbrio�em.bora tenha a�m�tido
. :anteriormente deficit de R$ 3,5 milhões.

As�ás línguas apostam que, se Pasold fosse

'Ia�didato, faria menos votos que
, Earopreso.

POLíTICA
M%%1 56M

I 'IwmeflMiiR*:.i.

� Relembrando
A Lei 3.524, de 23 de dezembro do ano

passado, criou, entre outras coisas, dez
funções gratificadas de auditor fiscal,
com gratificação de R$ 1,5 mil,
atualmente em R$ 1.627,50. A dita lei,
todavia, não exigiu pré-requisito algum
para ocupar o cargo.

Foi assim que um grupo de antigos
fiscais tributários passaram a ganharmais
que outros colegas da Prefeitura. Um dos

beneficiados pela medida admitiu que
a lei "é ruim'; mas não concorda com as

críticas de que foram privilegiados, nem
que não auditaram nada.

�Aliás
A iniciativa ignorou a Resolução 560, de
28 de outubro de 1983, do Conselho
Federal de Contabilidade, que diz que é

atribuição privativa de profissional
formado em curso superior de Ciências
Contábeis o exercício de "auditoria
interna e operacional" e de "auditoria
externa independente'vetando inclusive
aos técnicos o exercício da atividade.

Todavia,é importante ressaltar que o que
está sendo questionado é a nomenclatura
dos cargos, que pode ser perfeitamente
alterado. Enquanto isso, continua a

irregularidade.

�Ajuda
A reportagem do Correio do Povo com
o ex-presidente do Issem, José
Benedito de Campos, que culminou q ,:

na exoneração dele e de dois q ':

superintendentes do instituto, B
despertou as atenções para ,

as , "

irregularidades do órgão público _-r1
denunciadas desde 1996. q
O que nos deixou felizes foi aS:
reconhecimento de outros veículos de]
imprensa da região, que seguiram o (}1,
rastro e, em alguns casos, até utilizaram �,'.
as nossas informações para divulgar o,"

.

acontecido.

S
"

VISITA

Bertoldi conhece sistema de

transporte de Araraquara
CAROLINA TOMASELLI universidade para visitarem

'[araguá do Sul e explicarem os

proj e tos desenvolvidos pela
instituição, "referência em

tecnologia".
A exemplo do município

paulista, a intenção da futura

administração é promovermelhor
, ,

: jGf qualidade no atendimento,
, )ARAGUÂ DO SUL - No disponibilização de mais horários

) : rprimeiro dia da viagem a cidades de ônibus e adequação de
: JO'interior paulista (segunda- terminais e pontos de embarque e

) : rreira), a comitiva do prefeito eleito desembarque. O prefeito eleito
r �aaciJ,Bertoldi,(P.L) conheceu.o.. ";.voltou ...a,.., .defe.nder a

�i&telUa .de .transporte coletivo, .. "humanização" da administração
I <urbanq de Araraquara. Q que " municipal, tema excessivamente

I i IOhamou a atenção foi o modelo, explorado durantes a campanha.
i
rll.lministrado pela Prefeitura, com "Melhorando o transporte
passagem integrada. A idéia é coletivo, proporcionaremos mais

I IllJJnhecer outros projetos na área comodidade à população",
: ,de transporte urbano para discutir discursou, informando que ainda

r

I
(�]()ssibilidade de implantá-los em não definiu como o sistema será
lfaraguá do Sul. A escolha de implantado.
liltraraquara se deu porque a Ontem, a comitiva aproveitou
iCíd'ade tem características para conhecer a estrutura da

·

'ólínelhantes a ]araguá do Sul, administração de São Caetano e

: além de ter um sistema de os projetos desenvolvidos. Foi'
:'li'ànsporte considerado eficiente. recepcionada pelo prefeito Luiz

I ))j!"Na parte da manhã, a Tortorello (PTB), que colocou à
i (tlômitiva se interou sobre o disposição dos jaraguaenses a
I ilirtcionamento da guarda infra-estrutura administrativa. A
'Municipal, responsável pela ênfase foi dada à possibilidade de
,�gurança do patrimônio público. firmar parceria entre o time do

: '�larde, a comitiva esteve em São São Caetano e o]uventus. Hoje,
Carlos visitando a Universidade a equipe visita a Universidade de

, tderal, onde são desenvolvidos São Caetano, onde conhecerão os

��dos e tecnologias para cursos e programas, ligados às
_m emização de trânsito, além de áreas de atuação da Prefeitura.
'�restar assessoria a municípios. Também darão continuidade às
i�foi muito importante para visitas nos setores da
Itt
·

aÇannos os rumos do transporte administração, começando pela
'(��Ietivo de nossa cidade" Secret�riadeObraseUrbanismo,
Ir�stificou Bertoldi informand� passando 'por' Tur ismo ·e

I, j�ae convI'dou eng'enheiros da Desenvolvimento Social.

; iComitiva visitou a
hD '

I ��iversidade de São

(árlos, que desenvolve
)

: �rojetos de trânsito

,

ARQUIVO/CÉSAR JUNKES

)

Bertoldi está otimista em relação aos projetos vistos em São Paulo

A substituição de Carlos Lessa por Guida Mantega na presidência
do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

Social) não preocupa o prefeito eleito Moacir Bertoldi. Ele acredita
que o banco deve liberar os recursos para a implantação do
Transfácil em Jaraguá do Sul, independente de questões políticas.
"O projeto será analisado como um -todo, e não politicamente';
aposta, prometendo conversar com Mantega para viabilizar o

repasse dos R$ 41,5 milhões prometidos' por Lessa.
Em meados de outubro, o ex-deputado federal Vicente Caropreso
(PSDB), candidato derrotado à Prefeitura, informou que o então

presidente do banco prometeu liberar, a partir de julho, a verba,
com exigência de contrapartida da Prefeitura de 40% do valor. O
anúncio foi feito logo após Caropreso ter se encontrado com

Lessa, na sede do banco, no Rio de Janeiro.

hoje existentes no Issem. "] á
estamos nos interando da situação

pretende fazer algo domesmo nível
na assistência à saúde e

previdência.
DENÚNCIA - A crise no

• O secretário do Tesouro,

Joaquim Levy, elogiou a,

proposta de fixar limite
mínimo para a participação
do sócio privado nos

empreendimentos feitos .

por meio da Parceria

Público-Privada)

Issem iniciou em 1996, quando, no
apagar das luzes do governoDurval

Vasel, a Câmara .de Vereadores

aprovou projeto do Executivo que
alterou o estatuto do instituto e

autorizou a transferência de R$ 4,4
milhões do fundo de previdência
para os cofres da Prefeitura.

A partir de então, o Sinsep
(Sindicato dos Servidores Públicos)
fez uma série de denúncias ao TCE

(Tribunal de Contas do Estado) e

• Ele advertiu que será

necessário definir se, no
limite de 30%, será conside
rado apenas o capital pró
prio do sócio ou também os

aoMinistério da Previdência.

Reunião pretende unificar o
;)

PSDB do Vale do Itapocu
JARAGUÂ DO ·.:sUL - O

coordenador regional do PSDB,
Victor Kleine, pretende realizar
até o dia 15 de dezembro,
reunião com os líderes tucanos
da região. O objetivo é reforçar
a legenda e criar uma unidade
no partido, atualmente dividido:
parte apóia aliança com o PMDB
e ourJa busca aproximação com
o PP e PFL.

Na opinião de Kleine, inde
pendente das peculiaridades de

cada município, que tem

coligações com partidos distin
tos, fora dessas circunstâncias

deve haver uma unificação de

pensamento e discurso. "Vamos
continuar respeitando as

alianças corno forma de se

traba lh ar, mas pr e c is amos

lembrar que fora disso existe um
PSDB único", declarou.

Kleine informa que, como

será a primeira reunião após as

eleições municipais, também
será feita análise dos resultados
da legenda nos municípios da,

q

microrregião na disputa eleii�f
deste ano. Para ele, o PSDB Í<fqj;�
bem, apesar de que poderi.a:��t
sido melhor". "Em númeroedé
votos cresceu, só não cresceurern
cargos, postos ocupados", �r�
mau, dizendo, no entanto, I(jfe",
não possui os números de votos,
e cargos conquistados no plejfoi;

O coordenador regional do:
partido ressalta que a "unidaãe/>
entre os tucanos será importante';
para que sejam traçados los
planos futuros, no que se refere
às eleições de 2006 e 2008, ou o

objetivo do encontro. Segun o

Kleine, a intenção é de qu o

PSDB tenha, ao menos, d is
candidatos a deputado estad ai
e outros dois a federal p la

regiãQ.:, ,�'Nessa ....reun iãlo ,
. ,. ". -. , -�

""' .

esperamos que apareç m

interessados a candidatos ti.

que deixem o nome a disposição
do partido", observa, ac�s-'
centando que a meta para 210?'.
é promover reuniões daregital
pelo menos a cada 90 dias. . -Ó,

Pasold deixou O hospital
na tarde de ontem

, o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) recebeu alta do

Hospital e Maternidade [ara
guá no final da tarde de ontem.
Foi direto para casa, onde,

repousava para reassumir os

trabalhos na Prefeitura ainda

hoje. "Estou me recuperando e

devo retomar as atividades

amanhã", declarou.
Pasold estava internado

desde a tarde da última sexta

feira em decorrência de infec

ção respiratória. Ontem, já
havia a expectativa do chefe do

I�ertoldi diz que crise no Issem manchou a imagem do governo
,

�J
'

I 'ARAGUÂ DO Sut - Na
, �aliação do prefeito eleitoMoacir
rOert ldí
�&

o
,1, a moralidade da atual e vamos, assim que assumirmos o

, illlnlstração municipal foi governo municipal, aprofundar o'P(ej di
I •.

U teada com as denúncias de conhecimento do órgão para, Ilreg 1 .

• U andades no repasse de reestruturá-lo", sem no entanto
"ant ib '

'�
n UIções da Prefeitura para o revelar os nomes dos futuros

'�
em. (Instituto de Seguridade dos diretores do instituto.

lJiervidores Municipais). Para ele, o Bertoldi, porém, confirmou
·

alor prejudicado com a situação que o presidente do Diretório do
eafuneionalismo público. PPS, Walter Falcone, será o

'q' COntraditoriamente, afirma presidente do instituto a partir de
"ue" em relação à saúde e 1 º de janeiro. "Ele (Falcone) é o
Itevldê '" d h d)�, noa, não eve ter avi o nome mais' indicado,
'lc,ejUízos aos servidores". Bertoldi principalmente pelo bom trabalho
gatant

"ad '

e que a intenção da futura desempenhado frente à Unimed'',
illtrllstração é sanar os problemas argumentou, acrescentado que

3
J
n

Executivo municipal recebfr
alta médica no final da ta�4e
de ontem. O hospital ficou��'
divulgar o boletim médi�ó.
sobre o estado' de saúde �o
prefeito, o que acabou njo
acontecendo. ,) :

Às 18 horas, o assessorqle
,

Imprensa do hospital, Osntar
Pinheiro, revelou que nijo�
tinha qualquer inforrnaçãé' á.
respeito. "Deve ter recebido
ai ta, porque não recêb'i
nenhuma informação a-'té{�"

4'
.

agora", afirmou.

. J

Convocação
A Liga Regional do Vale do Itapocú de Bocha �e'::
Bolão, através de seu presidente Aldo Bartel, vem'
pela presente convocar o conselho fiscal e os pre
sidentes dos clubes filiados ou seus representantes.� .

legais a participarem da Assembléia Geral Ordinarja :

com a seguinte Ordem do Dia: ?

Análise do novo estatuto

Análise do Balancete Financeiro 2004

Assuntos gerais

Data: 07/12/2004
Local: Clube Atlético Baependí

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� "0 NOVO SISCOMEX"
(
Com a criação do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex),

i-
a partir de 1993, todo o processamento administrativo relativo às

c
exportações foi informatizado, sendo as operações registradas através
do sistema e analisadas "on line" pelos órgãos gestores (MDIC, Banco
Central e Receita Federal) e outros órgãos anuentes. O sistema de

registro das exportações totalmente informatizado permitiu um ganho
imediato em agilização, confiabilidade, rápido acesso à informação

f: estatística, redução de custos, que facilitaram sobremaneira o processo

(gerencial de administração das informações.
(. Novos passos são necessários. Assim, em 2004, por ocasião do 24°.

o
ENAEX - Encontro Nacional de Comércio Exterior - o ministro do

c Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan

"Iançou o novo modelo Siscomex Exportação. Esta modernização, que
estará disponível a partirde agostodo próximo ano,atende em grande
parte ao desejo de desburocratização, solicitado pelas empresas.
Segundo especialistas do setor, irá posslbiiitar maior agilidade nas

operações de exportação, simplificação do Registro de Exportação,
i, melhor interface gráfica e acompanhamento gerencial, bem como

c acompanhamento 24h.lsto vem ao encontro das necessárias reformas
,I estruturaisdo comércio internacional brasileiro, que dá efetivas mostras
9 de caminhar para um novo patamar, mais comercial e menos

G burocrático.
Por outro lado, a repetição do crescimento de 2003 foi descartada

pelo ministro, que espera atingir a meta dos US$ 100 milhões em

2005. Há uma sinalização muito boa dos problemas, exaustivamente
identificados pelos empresários e autoridades portuárias, mas cuja
'ficha demorou a cair' para o governo: a de que a estrutura logística

c brasileira está em petição de miséria. Sem investimento, não haverá
o meios de promover o crescimento de algo que já se encontra no
� limite.
6 No Siscomex atual, o procedimento e as informações para o re�istro
6 da exportação são osmesmos, independentemente dos diversos níveis
ri de complexidade que a operação apresente. Isto dificulta
G excessivamente a operacionalização das exportações, principalmente,
'3 de micro e pequenas empresas. Com as mudanças do sistema, haverá
° agilização e rapidez para o registro de operações, redução de custos e
.c simplificação das exigências para o Registro de Exportação (RE).lstima-
6 se que para operações de pequena complexidade o número de dados
a serem informados cairá de 63 para 20.
Há um bom caminho, que me lembra o poema de um jovem morto

na Guerra Civil Espanhola - Gustav Munch Petersen - que descreve o
momento que vive o Brasil: "vou compassoshesita,ntes, árcflf.os, (er;tos,

,
mas creio que devo ir". Menos ufanista do que nos anos 70, mas

6'
inegavelmente mais realista e mais pragmático.

"

,

: II ENCONTRO DE NEGÓCiOS INTERNACIONAIS
- Até o fechamento desta coluna, já foram contabilizadas 150 inscrições

, ?

para o II Encontrode Negócios Internacionais, o que transmite o sucesso
,

'( do primeiro evento e a programação dos profissionais em estarem no

6 Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Para os interessados em participar
. do evento, os contatos podem ser feitos através do fone (47) 275.7040
,

e do site www.portalcambra.com.br.
� SERViÇO PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS - FALA
,

EXPORTADOR
o Sistema Fala Exportador é um serviço relevante criado pelo MDIC e

que também foi comunicado por Furlan neste evento, Consultamos o

serviço de atendimento para questões básicas e verificamos que
oferece uma boa estrutura para aquelas empresas que querem

- conhecermais do processo e tem acesso limitado à InternetO número

: telefônico exclusivo é voltado, principalmente, para pequenos e

.; médios empresários que estão ingressando no processo exportador
: ou têm intenção de iniciar suas vendas no mercado externo. Os
,

interessados podem consultar o número 0800-978-2332.
MA[)EIRA: PARCERIA BRASIL-CHINA

, Apesar da extensão territorial brasileira,os efeitos do chamadoapaqão
.,f1orestal' já podem ser sentidos. Em 2003, houve um déficit (coberto
por importações) de toras de pinus de 11,3 milhões demetros cúbicos.

'" Através da recente missão comercial chinesa, os contatos foram
".
estreitados para que a China repasse parte de seu conhecimento

tecnológico na área. Cerca de 120 empresários ouviram o presidente
da Câmara de Comércio China-Brasil falar sobre a experiência chinesa,

. que desde 2001 proporcionou o plantio de grandes reservas de 'toras,
assim como reduziu alíquotas de importação. Mesmo sendo um

grande competidor internacional do Brasil, muitas vezes a coopetição
(competição cooperativa) pode trazer melhores resultados a ambos

•

os países.

Adelaide Becker - STIV

QUARTA-FEIRA, 24 de novembro de 2004

Advogado Paulo Arrabaça

SALÁRIOS

Garcia - Sindicato dosMetalúrgicos

Acordos coletivos de trabalho
ficam abaixo da inflação

MARIA HELENA DE MORAES

� Sindicatos não

conseguiram reajustes
de salário acima do
índice do INPC

}ARAGUÁ DO SUL - Apesar do
propalado reaquecimento da
economia nacional, o trabalhador
ainda não sentiu, no bolso, as

conseqüênciasdessa boa fase, Os
acordo coletivos de trabalho
firmados este ano não

ultrapassaram o nível do razoável

e a grande maioria das

negociações não foi além da

inflação do período. O advogado
Paulo Arrabaça, especialista em

ações trabalhistas, afirma que,

apesar do aumento da

empregabilidade, não houve
resultados igualmente positivos.

Na av#iação do advogado, o
melhor acordo foi com os

trabalhadores do Arroz, (fazem
parte do Sindicato dos
Trabalhadores de Alimentação)
que obtiveram um aumento real
de 2,5% acima da inflação. O
Comércio, no entanto, está há três
anos sem convenção coletiva e

Juro do cheque. especial sobe
para 141 °10 ao ano, em outubro

-::fJl.jr '._;L> J"J . ..J'

"

, ...', I

DA REDAÇÁO - segundo o jornal
O Globo, on line, a taxa média de

juros cobrada pelos bancos subiu de
45,1% ao ano em setembro para

45,6% em outubro, a maior desde
dezembro de 2003, quando amédia
era de 45,8%, A taxa do cheque
especial também subiu, de 140,6% em

setembro para 141,1% no mês

passado, Já a taxa para empréstimos
de pessoa física ficou estável em

63,2%, enquanto a da pessoa jurídica
subiu de 30,4% para 31,1% ao ano

em outubro. Segundo o relatório do
Banco Central divulgado nesta

terça-feira, a taxa do crédito pessoal
teve' uma ligeira queda, de 73,9%
para 73,8%, enquanto a taxa para

compra de veículos passou de 35,7%

para35,6%,
Aaltadas taxas foiprovocadapelo

aumento do spread bancário, a

diferença entre a taxa final e a da

captação pelos bancos. O spread
médiosubiu de 27,7% para 28,1% em

outubro.Nos empréstimos parapessoa
jurídica, o spread subiu de 13,1% para

13,5% ao ano, tendo sofrido algum
efeito de taxa de captaçãomais alta.
Para pessoa física, o spread subiu de
45,7% para45,9%.

Em outubro, o volume de crédito
com recursos livres (excluindo
habitação, crédito popular e

empréstimo rural) subiu de R$ 263,1
bilhões em setembro para R$ 268,4
bilhões;R$159,5 bilhõesparaempresas
eR$ 108,5 bilhões para pessoa física.

não se tem estimativa de

negociação. O presidente do
Sindicato da ConstruçãoCivil e
Mobiliário, Riolando Petry, (com
data-base em agosto) avalia o

acordo com os patrões da categoria
como "até certo ponto positivo",
mas ressalta que o avanço poderia
ser bemmaior, Nessa categoria, o
reajuste de 6,30%, com ganho de
10% de aumento no piso salarial,
que passou de R$ 362.30 para R$
400,00.

A tesoureira geral do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias
do Vestuário de Jaraguá do Sul e

Região, Adelaide Becker, enfatiza'

m

e:
que as categorias que fizeram,o
acordo no primeiro semestre
tiveram dificuldade para repa/as 'm
perdas inflacionárias. A
convenção foi em maio, comum
reajuste de 5,60%. O Sindicatod{l)
Trabalhadores nas Indústrias P

-, ti

Metalúrgicas tem data-base em J',

janeiro. O presidente da entidade, -

Vilmar Garcia, disse que semana ','Ique vem entrega a pauta'ue
reivindicações ao Sindicato
Patronal para darem início ao

processo de negociação com dr

reivindicação de 5% de aumento �,

real mais o ICV (Índice de c\Jito Ir
de Vida). ", G

,ql
D.'

EmpresárioAlves diz que logísri91
éparte estratégicadeumaempresa

}ARAGUÁ DO SUL - O tema

logística temmerecido a atenção da
classeempresarialdomunicípioporque
representa um dosmais importantes
suportes para o crescimento da
economia. A avaliação é do

empresário Vilmar Alves, 29 anos,

graduado emComércioExterior e há

quatro anosnomercado de transporte,
Ele é um dos inúmeros interessados
em ouvir a palestra do economista

CarlosAlbertoMira, convidado a falar
durante o 48° Encontro de

Empresários, que acontece apartir das
19h30 de hoje, noGrandeTeatro do
Centro Cultural da Scar.
Na avaliação de Alves, o termo

Logística deixou de ser novidade,
mas requer segurança, confiabilidade

e uma análise real dos custos, alémda ,er

garantia de segurança e confiança
nos parceiros.A empresa de Alves é

especialista em logística nacional e
'internacional e funciona C0m

estrutura própria. Segundo:o ,

empresário, a logística não ,eitá

presente apenas no ;é'tOli de

transportes, mas integra todas as.faBe5

e etapas de uma negociação,<A
competitividade, a globalização,co
tempo são variáveis apontadasipor
Alves como responsáveis p-eia
ampliação do uso da !ogís�ita,
O evento de hoje é aberto a

empresários de todo o Estado. A

palestra de Carlos Mira traça ��a "

visão panorâmica da evoluçaoâa :,

logística no Brasil. �

..

� Sua opinião émuito importantepara nós. Enc_aminhe suas dúvidas,
sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.
c

= Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios
I Internacionais - CAMBRA, Mestre em Administração e professor de
: Comércio Exterior da UNERJ.
,

e-mail: randal@portalcambra.com.br

• Cotação U$$ Compra Venda -

, egistr0UDA REDAÇÁO - AAgênciaGlobo novembro a pesqUisa r

Comercial 2,7438 2,7446 ..
'

, elO
informou que, após três meses em aumento de 65% para69%non(JJll

Paralelo 2,9400 3,0400 •
queda, a inadimplência�oltou a subir

'

t nção'dede consumidores com fi e

Turismo
'

. ill0�2,7000 2,8000 .. na regiãometropolitanade SãoPaulo. quitar totalouparcialmente as
,,'

• Cotação Euro Compra Venda Segundo pesquisa da Federação do em atraso.
,

e

3,5890 3,5964 .. Comércio do Estado de São Paulo O estudo também apontou!'

ta �

(Fecomercio), subiu para 41% o 65% dos consumidores entreVlS
. E·CUB RS: 815,94 (novembro)

" Dl

percentual de consumidores com possuíam dívidas neste mes·�"O
·Indices Pontos oscilação dívidas atrasadas.O índice superouem outubro esse percentual foide68 �,

d" 01

Bovespa 24340 0,43% ..... quatropontoso deoutubro.Apesquisa comprometimento de ren a

foi realizadanaprimeira semana deste consumidores endividados apresell'toI
Dow Jones 10.492 0,03% dí 'das repre'

mês com cerca demil consumidores. queda. Em outubro, as lV!
" JáNasdaq 2.084 0,04% .. O total de endividados e o anh mensaIS,sentavam38%dosg os

a'valentes
• Poupança (%) 0,6229 comprometimento da renda com em novembro, foram equl

dívidas, no entanto, dirrúnuíram. Em 32% do totaldo rendime�

Inadimplência arnnenta 4 pont� ,

Rua Exp.Cabo Harry Hadllish
I

831 .. próximo ao AngeloOI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDUCAÇÃO

Pouco interesse pela
matrícula da rede estadual

� Diretores acreditam

gD'e procura deve ser

intensificada nos

ultimas dias

jARAGUÁ DO SUL - o

movimento para matrículas nas

escolas da rede estadual,
o iniciado na segunda-feira, é

re ;tónsiderado 'pequeno no

as '�tinicípio. Na escola Estadual
A 'Alberto Bauer, com 675 alunos
m ao ensino fundamental, .no
os �eríodo diurno, ainda não

,as 'registrou movimento para

realização de matrículas. O
.interesse tem sido apenas por

informações sobre o período de
matrícula, que prossegue até 17
de dezembro. No período
noturno, atende 180 alunos,
sendo que 60 serão novos no

ensino médio. A secretária da

escola, Claudete Schulze,
lembrou que a procura costuma

ser maior no final do .período.
Para a rede municipal o

período de renovação de ma

trícula é de 8 a 10 de dezembro.
Nos dias 13 e 14 para alunos
novos. Nos Centros de Educação
Municipal o período de reno

vação é de 22 a 26 de novembro.
De 29 de novembro a 3 de

dezembro o cadastramento e de
oito a 12 a confirmação de vagas.

Para quem faz a rematrícula,
é basta preencher um formulário

para atualização dos dados. Para
os novos alunos a documentação
exigida é cópia da certidão de

nascimento, da carteira de

identidade, comprovante de

residência, atestado de freqüên
cia, histórico escolar e uma foto
três por quatro.

UNIFICAÇÃO - O sistema

unificado, implantado este ano

em Santa Catarina, é resultado
do ac�rdo entre Secretaria de

Educação e Federação Catari
nense dos Municípios (Fecam).
O objetivo do sistema é promover

a distribuição racional de vagas
na rede pública evitando escolas
com espaços ociosos e outras

com excesso de alunos no

mesmo município.
De acordo com a Diretora de

Ensino da Gerência de

Educação, Maria Lúcia Richard,
o sistema integrado não foi

adaptado emJaraguá do Sul, por
causa do momento de transição
do governo. "Em função das

mudançàs nos municípios,'
achamos por bem não im

plantar", argumentou a diretora,
informando que não há pers

pectiva de aumento nos 25.8 mil
matrículas nas 32 escolas da rede
estadual da região. '

m

� - �

;: :Processo do menor assassinado está nas mãos do juiz criminal
to

la ,.jARAGUÁDOSUL-Estanasmãos
m a9iuizda vara criminal da Infância
to ejuventude, Hélio Vieira Figueira
to 90,S Santos, o processo do menor

G1R,L., 16 anos, autor da facada
- ,que matou o estudante Marcelo

Dilmar SeU, 14 anos, namadrugada
a }je;domingo, durante festa de

rrimeira comunhão, no Bairro Rio
CerraI.

a 'o" A delegada responsável pelo
caso, Fedra Konell, não foi

:la tnoontrada para falar sobre o assunto,
ça ;!11as segundo informações da
sé :investigadora Bianca Mello de Liz,
I e ,foram tomados os depoimentos das
m testemunhas que estavam no

:0 ,momento da briga. O peritoGilson
tá 'Rateke esteve no local onde os fatos
le Il:orrerame a autópsia, realizadapelo
I.'S ,médico legista Maurício Douglas
A '�pi(lS,deverá ser anexada ao processo
:0 nos próximos dias, assim que o
ar relatório estiver pronto.
Ia

Sobre a testemunha que

afirmou, na edição de ontem aO

Jornal Correio do Povo, que o

acusado é inocente, a investigadora
declarou que espera que ela 'venha
até a delegacia prestar depoimento
a respeito do que sabe. "É estranho
ela apontar o contrário, porque
temos, inclusive, a declaração do
autor que a culpa pelo crime",
explicou Bianca.

Omenorpermaneceno presídio
regional de Jaraguá do Sul, em sala

especial, isolado dos demais presos,
aguardando uma vaga em Centro
de Intemaménto Provisório no

Estado, onde deverá permanecer

por até 45 dias internado,
aguardando a conclusão do

julgamento. De acordo com o juiz,
caso o julgamento não seja
concluído nesse tempo (45 dias), o
menor poderá ser solto e aguardar o

Marcelo Sell, 14 anos, foimorto durante briga, na madrugada de domingo julgamento em liberdade.

a, Moradores do Estrada Nova reclamam de obra'mal feita
A
na .:!:JARAGUÁ DO SUL - O casal
la :Kqrlete e Enio Klein,moradores da
, casa 53, na Rua Camilo Pícollí, no
:- '·Bairro Estrada Nova, reclamam de

o�ra inacabada da Prefeitura. Há
�deumasernaIla Departamento
�

,

Obrasefetuou a trocade 15metros
jU ,�ttubulação que estourou, 'em frente
l1) aresidência do casal nomesmo dia
d d '

e \entrega do asfaltamento, há 15
Ias ,Qias ceA

i:
' l\gora eles estão pintando as

alXas de sinalização, mas não
ue .terminaram o trabalho e não
� asfaltaram o trecho detonado. O
:m ,argurnento deles é que precisamO �llllinar
.. ,�

o serviço, senão obanconão
()l .. ,ta o recurso. Mas vão fazer de
[JI qU�quer" 7'" d aKlei,

JeitO., fi aga em.

j; � pavimentação de três ruas,

13 a B oPlcolli,FelixRicherteLeopol�ezer, orçadas em R$ 353,2 mil

,�daspeloProgramaNosso

ALEXANDRE BOGO

Moradores-indignados com obra inacabada na Rua Camilo Picolli

Asfalto, emque osmoradores de cada
lado entram com 33% do valor e a

prefeitura arca como restante.

Os moradores criticam que

pagaram a quarta prestação de um
total de 12, e continuam se incomo

dando com apavimentaçãomal feita.
"Ligamos para prefeitura, que'
informou que aEngepasa virá termi
nar o trabalho, mas isso já faz dias e

nada acontece", reclamouMarlete..
O diretor de pavimentação, da

Gerência de Obras, Alcides Donat,
explicou que a empresa Engepasa já
incluiu a Rua Camilo Picolli na

programação e que deverá, embreve,
resolver o problema. "Não há como
fazer uma massa de asfalto só para

aquele trecho. Quando estiverem

fazendo outro serviço maior, eles
,

concluem O trabalho naquele local",
explicou.

,

ri CP NOTAS ;'____--�"l
... ENTRETENIMENTO

Contação de história na Biblioteca Pública I
Crianças,jovens e adultos estão convidados a comparecer, no próximo Idia 26, a partir das 15 horas, na Biblioteca PúblicaMunicipal Rui Barbosa
(Rua Ida Bona Rocha, nO 101), para conferirmais uma tarde de contação
de histórias com a equipe da Fundação Cultural. A entrada é franca.

... BAILE I

Festa de Rei I
,

A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança promove no sábado, festa
I

com Baile de Rei. A concentração dos sócios está marcada para às 14h,
na Sociedade Nacional (divisa com Pomerode), seguindo às 14h30
em busca da majestade Sigold Ki:inig. O baile terá início às 22h30 e

será animado Rela Banda Reflexo. Mais informações pelo telefone
376-0146.

... BAILE li

Festa de Rei
A Sociedade Atiradores Independência, promove dia 27, o Baile de Rei

que homenageará o Egon Schwartz, majestade do tiro. A concentração
dos sócios e simpatizantes está marcada para às 14h na sede social,
seguindo a marcha às 14h30 em direção ao Salão Santa Cruz. O baile
terá início às 22h30 e será abrilhantado pela Banda Chaymon, do Rio

Grande do Sul. Mais informações no fone 392-4400.

... CONVOCAÇÃO
SociedadesdeTiro
A Diretoria da Associação dos Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu convoca todos os presidentes das sociedades filiadas, ou o

representante legal, e mais duas pessoas indicadas pelo presidentelda(�ociedade, desde que devidamente filiadas, para a Assembléia
Geral Ordinária do dia 10 de dezembro de 2004 que acontece na,
Sociedade Recreativa Alvorada, em primeira convocação às

20hle segunda convocação às 20h30. Na pauta da reunião a prestação
de contas da ACSTVI; Prestação de contas da XVI Schützenfest e

eleição da Diretoria para o biênio 2005/2006 para os cargos de 1 °

Vice-presidente, 2° Vice-presidente, 1 ° Secretário e 2° Tesoureiro.

O registro das chapas deverá ser realizado na secretaria daiAssociação até o dia 03 de dezembro de 2004, às 18 horas. I

I
I

I
I

Variados modelos de biquinis estão sendo expostos no Senai, até odiai
30 de novembro. As peças foram desenvolvidas e confecclonadasl
pelas alunas de aprendizagem do curso gratuito de Confecção d;1
Moldes e Roup�s Industriais. No total, f?ram feit�s 20 diferente�
peças, em variadas cores da moda linha praia. A tarefa

fl'desenvolvida na disciplina de modelagem e costura, com a

finalidade de aprimorar o conhecimento e desenvolver a

habilidades das aprendizes no manuseio das máquinas industriais.
curso tem duração de um ano é oferecido aos adolescentes de 14i
a 18 anos incompletos. As inscrições para a próxima turma já!
estão abertas até o dia 7 de janeiro de 2005, com a finalidade de

oportunizar outras pessoas.

... EXPOSiÇÃO
Alunas doSenaimostram biquinis

Foi inaugurada ontem a "Mostra de Tecnologia em Áudio El
Vídeo'; no Hotel Saint Sebastian. O evento vai trazer novidades
tecnológicas, como as modernas telas de plasma e ambienteJ
preparados por profissionais especialmente para a instalação d�
Home Theater. A sala-modelo fica em exposição até o dia 8 de
dezembro. .. I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NACIONAL

Empresário de Robinho nega
transferência para a Espanha

SANTOS - o empresário do
JAstacante Rabinho, WagnerRibeiro,

Igou
ontem que o jogador tenha

,certado a negociação com o Real
adrid. A notícia da transferência

..
i publicada pelos jornal espanhol

�arca, onde o clube espanhol disse
ue faltavam pequenos detalhes para
.

unciar oficialmente a contratação.
� time europeu desembolsaria cerca
'e 12 milhões de euros (R$ 43
ilhões) no contrato para cinco

_ mporadas.
·

. Segundo o empresário, Rabinho
�em sendo alvo de especulação há
�

uito tempo,mas ainda não acertou
•
'"
om ninguém. Ele também não

·

egou que esteve em Madri

centemente, mas garante que não

*ouve evolução nas conversas. 'Além
.'

o Real, o Chelsea, da Inglaterra,
'"

ambém mostrou interesse em

contratar oRabinho, mas a proposta
não foi aceita", informouRibeiro, em
entrevista àRádio Jovem Pano
: Além do Real Madrid, outros•

;:�lubes já chegaram a afirmar que
•
stavam contratando o craque do

?antos. Caso doBenfica, de Portugal,
que chegou a enviar um representar

para negociar com o clube e com a

família. Segundo o jornal português
A Bola, o Benfica contaria com

Rabinho para o primeiro semestre de
2005.

O empresário ainda lembrou que,
enquanto o seqüestro da mãe de
Rabinho não foi resolvido, o jogador
não acertará com nenhuma equipe,
já que a prioridade é avida pessoal do
santista. "Rabinho quer que a

situação se resolva o mais rápido
possível para voltar a jogar futebol",
disseRibeiro.

Robinho ainda não confirmou

contratação de clube espanhol

A CASA DA AMIZADE

A Família.
6�----------------------------------------------�

1

QUARTA-FEIRA, 24 de novembro de 2004

CRESCIMENTO

De janeiro a outubro, foram
criados 1,8 mi de empregos.

DA REDAÇAO

� Este é o melhor
resultado registrado
no período nos

últimos 12 anos

DA REDAÇÃO - Citando fontes
doMinistério do Trabalho, olomal
Valor informou na segunda-feira
que, de janeiro outubro, foram
criados 1. 796.34 7 de empregos
formais - com carteira assinada.
Melhor resultado para o período
desde 1992. Segundo o Caged
(Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados) doMinistério do
Trabalho e Emprego, esse número
representa um acréscimo de 7,72%
ao estoque de vagas com carteira
assinada desde o início deste ano.
Nos últimos l Zmeses, o volume de

postos de trabalho alcançou 1.531.233
(6,51%).

"O desempenho deste ano

permanece como o melhor desde
o início da série histórica", .

afirmou o ministro do Trabalho e

Emprego, Ricardo Berzoini. "Este
deverá ser um ano de recorde, e
acreditamos que 2005 manterá o

ritmo", acrescentou. Segundo o

ministro, os resultados do Caged
refletem "um crescimento

vigoroso" em vários setores da
economia.

A Indústria de Transfor

mação liderou a criação de

empregos nos dez primeiros meses
de 2004, contabilizando 608.339
postos de trabalho - resultado
recorde �. série do Caged. O
aumento de 11,28% no estoque
de vagas formais foi motivado,
principalmente, pelo crescimento
do emprego no ramo de alimentos
e bebidas, que abriu 178.739 mil

postos.
Em seguida, aparece o setor

de Serviços, com a criação de
488.573 vagas formais até outubro
(5,26%). No mesmo período, o
Comércio acrescentou 308.235
mil empregos com carteira

assinada (6%). O emprego
agrícola viu um incremento de
249.430 postos no acumulado do
ano, levando a uma variação
positiva igual 19,95%.

O levantamento do Caged
também apurou que o interior dos
estados onde estão as principais
regiões metropolitanas do país
acumula no ano uma alta de
10,20%, enquanto nos principais
aglomerados urbanos o acréscimo
foi de 5,28%.

O ministro manteve a

projeção de que o saldo deste ano
fique em aproximadamente 1,8
milhão de vagas. Além disso,
também disse que há tendência

,� -tde queda nas taxas,;.gedesemprego, apuradas tanto p�loIBGE como pela Fundação 3êa'd
e pelo Dieese. _

. .

e

i:'!l})

FATOS

• Nos dez primeiros mes�(:
do ano, foram criados, no";'
Brasil, 1.796.347 de
empregos formais - com f .

carteira assinada. Melhor ",
resultado para o períod�';i�
desde 1992.

• A Indústria de

Transformação liderou a

criação de empregos,
contabilizando 608.339.'
postos de trabalho - ',. I

resultado recorde na séri{'!
do Caged.

Pecuarista é contra o apoio
do Brasil à Rússia na OMe

\

BRASÍLIA - O presidente do
Fórum Nacional Permanente de
Pecuária de Corte da

Confederação de Agricultura e

Pecuária do Brasil, Antenor
Nogueira, defendeu ontem que
o Brasil não deve apoiar a

entrada da Rússia na'OMC

(Organização Mundial do

Comércio), caso o governo de
Moscou não revise a cota

oferecida ao Brasil para compra
de carnes. O momento atual de

negociação entre os dois países
favorece ao Brasil, que pode
pleitear o aumento da cota de

exportação, disse.
No caso da carne bovina, o

Brasil disputa com outros

fornecedores uma cota de 68 mil
toneladas. As vendas acima da
cota tarifária estão sujeitas à

tributação de 60%, o que

significa redução na receita de
600 euros (cerca de R$ 1,9 mil)
por tonelada.

Nogueira afirmou que no

mês passado, o Brasil exportou

para Rússia 17,6 mil toneladas de
carne bovina "in natura".

Principal destino das exportações
brasileira de carne, do setor, no

período de janeiro a outubro
deste ano, a Rússia comprou

127,2 mil toneladas de carne

bovina, com receita de US$ 196
milhões.

Em segundo lugar no ranking
das exportações brasileiras de
carne aparece a Holanda, com
compras de 42 mil toneladas de
carne bovina, gerando receitas

de US$ 187 milhões nos dez

primeiros meses deste ano. O
terceiro maior comprador de
carne do Brasil foi o Chile, com
movimentação de 88,4 mil
toneladas e receita de US$ 170
milhões até outubro.

O dirigente da CNA também
citou o comércio de carnes para
a China, negociação que só é

possível agora depois que os

governos dos dois países
assinaram protocolo sanitário

que permite o comércio.

Incêndio destrói escritório
do lhama no Mato Grosso

CUIBÁ - A Polícia Federal

investiga o incêndio que destruiu, na
madrugada de ontem, o escritório do
Ibama (Instituto Brasileiro doMeio
Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis), emGuarantãdoNorte,
noMatoGrosso, a 715 quilômetros da
capital Cuiabá. Do imóvel, de cinco
cômodos, sobraram apenas asparedes.
Não houve feriél.os.

A polícia tem indícios de que o

incêndio foi uma retaliação a

operações do Ibama para combater
falsificação de ATPFs (Autorização
deTransporte de Produtos Florestais)
e identificar funcionários envolvidos
com a emissão irregular do
documento.

Janelas foram arrombadas e no

local foram encontrados pedaços de
panomolhados comgasolina.Ochefe
do Ibama de Guarantã do Norte,
Silvio da Silva, disse que o incêndio
destruiu todos os documentos,
computadores emóveis do escritório
do órgão público federaL "Existem

vestígios de que o incêndio foi
criminoso.A cerca foi cortada, janelas

e portas arrombadas", informouSill'll. a

O escritório erao próximoii!&filta
a ser auditado por uma e'qui�ii'tlo

.. Ibama que investiga a Automação
de Transporte de Produtos Florasl'ail

calçadas, em que as duas vias--�o
preenchidas de forma diferenre.
"Tudo indica que o incêndt, [oi
criminoso", reforçou o gerente �o
Ibama emMatoGrosso,HugoWerl�
lembrando da possibilidade,daaÇíO
tercomoobjetivo encobrir as pos5Í\��
irregularidades. • I i

,/1 !

i . tem o prazer de convidá-la para o seu r CAFÉ NATALINO.

�. DATA:24/11/04
Horário: a partir das 15:00h

L·
Local: Duas Rodas Associação Recreativa
Valor:RS 15,00

.•. No dia será realizado um desfile de bijuterias e acessórios. O café
,

é beneficente e quem puder traga aro de óculos para ser doado a
-

_ Assistência Social do Município.
A Casa da Amizade Agradece.

NOTA DE AGRADECIMENTO

A família enlutada de JULlTO FRIEDEMANN agradece o

apoio e conforto dos familiares e amigos, que lhes

acompanharam durante todo período hospitalar.
Agradecem também toda equipe da U.T.I, do Hospital e
Maternidade São José, especialmente ao Dr. Cláudio dos

.1' Santos, Dr.Willy Hiraga, Dr. Giovane, Dra. Lucia Tabim, Dr.

c :
Jober e aos médicos plantonistas que se dedicaram durante

6.
esses 36 dias.

c' Na oportunidade convidamos a todos para missa que se
-

realizará no dia 27/11/04 na Capela Nossa Senhora

,I Auxiliadora às 19h30min e também para o culto, no dia 05/
2 12/04, às 08h30min na Igreja Evangélica Massaranduba I.

FATOS
• o chefe do Ibama de G��; i Irantã do Norte, Silvio da 5'''. :

va, disse que o incêndio d�,�- Itruiu todos os documen-tósi
computadores e móveis do:
escritório do órgão público'
federal. �

;) I
• A polícia tem indícios de

, i
que o ·incêndio foi uma {fi;
retaliação a operações do ;
lbarna para combater

. 5 I
falsificação de ATPFs. ;

,
.

" ,

.. � ,

I .: I

0.:

Realize seu sonho com os Fundos de Investimento SESC.

Seguros e rentáveis, estão qualificados entre os melhores do

Brasil, segundo a Standard & Poor's - maior agência de

classificação de risco do mundo. A 'partir de 100 reais, você já
pode fazer suas aplicações. Faça seu investimento pela
intemet, no auto-atendimento ou numa das agências do SESC.

Investir no futuro é para todos.
Teleatendimento BESC
0800 4891 00 �",,®mb,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� Um dia depois de

laber que vai ser pai, o

'de ala marcou três gols
(Ontra São Miguel

jARAGUÁ DO SUL - Márcio

Bandeira Rodrigues, 30 anos, o

,Xoxo, disse que está vivendo

um dos melhores momentos da

carreira e também da vida

ressoa!. O jogador da equipe da

Malwee recebeu, na última

sexta,feira, a notícia da

'ravidez da esposa, Viviane, e,
;0 dia seguinte, inspirado,
marcou três gols na goleada de

�x2daMalwee sobre a Unoesc/
Jáo Miguel, no Oeste, pelo
Campeonato Estadual.
Xoxo e Viviane estão juntos

nádez anos e casados há cinco.

tleénatural de Resende (RJ),
mas se criou em Carazinho

(RS), distante 40 quilômetros
�e Passo Fundo, cidade natal
de Viviane , Os dois se

conheceram quando o jogador
defendia as cores da UPF, em
1994, e começaram a namorar.

Este será o primeiro filho do
casal, que ainda não sabe o sexo

,do bebê. "Todo pai quer ter um
filho homem, principalmente
nós que somos jogadores de

ais futebol. Mas uma criança

ESPORTEQUARTA-FEIRA, 24 de novembro de 2004

RECONHECIMENTO

Com Carlinhos, na seleção brasileira, no Mundial da Tailândia

sempre é bem-vinda na vida de
um casal", disse o jogador,
revelando que gostar de ficar
em casa e curtir o

relacionamento a dois. "Sempre
fui uma pessoa ligada à família.

Agora terei que me dedicar em
dobro para ela", comentou.

CARREIRA - Como a

maioria dos jogadores de Futsal,
Xoxo tentou a sorte nos

gramados, no Atlético de

Carazinho, onde ficou seis

meses e saiu por não receber
salários. Foi então que ele

começou a jogar nas quadras,
na SER Sesi, em 1989. Logo se

transferiu pára Passo Fundo e

depois para Chapecó, quando
veio 'disputar a Copa de

Seleções emJaraguá do Sul em
2002, sendo eleito o melhor

Xoxo quando defendia as

cores do Itapajé (RS), em 1999

jogador do torneio.
"Acertei o contrato

praticamente dentro da

quadra. Fui sondado pela
diretoria após o torneio e,

quinze dias depois chegou em

J araguá do Sul e comecei a

treinar com a equipe",
informou. O primeiro título
com a Malwee foi os Jogos
Abertos de Santa Catarina, no

Xoxo diz estar vivendo momento especial

Jogador afirma que ainda não pensou em parar
Sobre o futuro, Xoxo

revelou que ainda não pensa
em parar de jogar Futsal.
'1\credito que tenho muitos

,

anos de carreira e vou decidir
isso somente' mais tarde",
Comentou. Além disso, Xoxo
disse que não pretende sair de
Jaraguá do Sul e quer criar seu
filho aqui na cidade. "Já recebi
várias propostas para sair, mas
tenho todo o respaldo para
Continuar aqui. A estrutura do
clube é muito boa e a cidade
muito acolhedora", comentou.
Com contrato renovado e

entrando em sua quarta
temporada, X�xo lembra que

, Sua vida profissional também
v' baI em. A conquista da Copa
Sul,Americana, vencida pela
Malwee em setembro na

Argentina, foi o principal título
na carreira, juntam,ente com o

"

troféu do Torneio
: Internacional da Fifa
d'

,

ISputado ano passado na

Tailândia, com a seleção
brasileira.
Sobre seleção, Xoxo

r�conhece que é muito difícil
C egar, principalmente porque
all\aioria dos convocados atua
no eXt' "E- Ienor, c aro que eu

,
nUnca descartei essa hipótese,
Illas o espaço é muito

concorrido", avalia o jogador.
Dentre alguns objetivos,

est'a a Conquista do Estadual e
tamb'
Am' �m da Copa das

p erlcas, em dezembro no

eru. A decisão da Copa das

Viviane e Xoxo, na conquista do título da Taça Brasil em 2003

Américas será de 17 a 2Q de

dezembro, no Peru, contra o

Kansas, onde o campeão será

conhecido na disputa da melhor

de três partidas. Para essa

partida, Falcão já deve estar de
volta.

Sobre o adversário, Xoxo

informou que ele está sendo
estudado pelo treinador
Marcos Moraes. "Sabemos

que a maioria dos jogadores
atuam no futebol de campo",
revelou. Como a prioridade da

equipe por enquanto é o

Estadual, os jogadores devem
começar a estudar o

adversário depois disso.
Mas o título que Xoxo e

todo o time da Malwee

querem conquistar é a Liga
Nacional de Futsal, em que o

time jaraguaense esteve perto
'nas últimas três edições.
"Insistentemente, estamos

batendo na trave nesses três

anos. Conquistar o torneio,
que é o mais importante do

país, será muito importante
para J ar aguá do Sul",
ressaltou.

MALWEE - Xoxo ainda
falou -sobre o ambiente e a

relação entre os jogadores da
Malwee. "Somos uma família
e todos se respeitam e torcem

pelo sucesso dos

companheiros. Além disso, é
uma das melhores estruturas
do Futsal brasileiro", avaliou.

Segundo ele, esse

relacionamento começou a

melhorar a após a conquista
do [ase em 2002. Sobre as

revelações da Malwee, o

craque apontou o ala Márcio.
"Essa foi a primeira vez que
ele disputou a Liga e mostrou

muita personalidade na

competição".

FOTOS, ARQUIVO PESSÓAL

Xoxo e Falcão na conquista da Copa Sul-Americana na Argentina

mesmo ano da chegada do

jogador.
O próximo desafio da

equipe será logo mais à noite,
às 20h30, contra a Uncesc/São
Miguel, no Wolfgang Weege.
Esta é a partida de volta da
semifinal do Estadual, onde o

time jaraguaense precisa apenas
de um empate para se garantir
nas semifinais,

��
COPA RENAULT eJ.i..d

I

CÂMARA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA i

ESTADO DE SANTA CATARINA

Rua: Paulo Cardoso-166- Centro - Fone Fax: (Oxx47) 379-157)
CEP: 89.108-000 - Massaranduba - Santa Catarina

RESOLUÇÃO DE W036/2004 I

"DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DA CÃMARA MUNICIPAL DE I
VEREADORES NO LVII CONGRESSO NACIONAL DE VEREADORES �

AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS" I

A Mesa Diretora da Câmara Municipal deVereadores deMassarandubà,
Estado de Santa Catarina, através do seu Presidente Armindo Sésar

Tassi,usando de suas atribuições que lhes são conferidas pela Legislaçãb
em vigor,faz sabera todos os habitantesdoMunicípio deMassarandu�a
que a Câmara Municipal aprovou e ele Promulga a

SegUinttRESOLUÇÃO:
Artigo 1 ° - A Câmara Municipal de Vereadores de Massarandub ,

serárepresentada no LVII Congresso Nacional deVereadores e AgentEjs
Públicos Municipais, a realizar-se nos dias 24 a 26 de novembro

je2004, em Natal- RN.

Artigo 2° - A Delegação desta Câmara de Vereadores será campos a

pelosVereadores Ildomar Bonkoski, Ivaldo da Costa, Silvio Scaburríe

.

pelo Assistente Legislativo JairMicheluzzi. 1
Artigo 3° - A saída da Delegação acontecerá no dia 23 de novembro
de 2004, com retorno aoMunicípio no dia 27 de novembro de 200�.
Artigo 4° - A Delegação após o regresso apresentará relatório verb�1
ou escrito da conclusão do evento, principalmente as que interessam
ao Poder Legislativ,o. :

Artigo SO - As despesas com a execução desta Resolução correrão
por conta de verbas próprias doOrçamento vigente. �
Artigo 6° - As despesas decorrentes com passagens aéreas e hotel
correrão por conta de verbas próprias do orçamento, equivalente a RS
1.886,35(Um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e cin�o
centavos), para cada participante que integra a Delegação. i

Artigo 7° - Cada participante que integra a Delegação terá direito à

antecipação de cinco(S) diárias no valor unitário/diário de RS
200.00(duzent05 reais) totalizando o valor RS 1.000,00 (Hummil reais)
para despesas diárias com refeições e locomoções, que correrão por
conta de verbas próprias do orçamento vigente.
Artigo 8° - Esta Resolução entrará em vigor na data desua aprovação,
revogam-se as disposições em contrário.

'

Câmara Municipal em 22 de novembro de 2004.

ARMINDO SÉSAR TASSI

Presidente
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·25/11·
Cássia Lúcio

lronda Bandenburg
Vanessa Schalinski
Alei Ma deOliveira

ElinorCipriani
Jaime Sabino
Krislaine Ferraz

Angelina Aparecida Dalprá
deÁvila
LuanaTeixeira Bolena
José AdolarVieira
ElianeV.deCunha
José Roberto Pinheiro

Cyrimo
Catarina HollerdosSantos

Alessandra Cristina dos
Santos
Iracema de Souza

·21/11·
Rosa Maria Sarti
HernaniGonçalves Jr
WernerMarquardt
Wilson deOliveira Souza

OsniNagel
ClovisMarquardt
ValdinoTecilla
Maristela Mannes Sardagna
Francisco dos SantosTavares
Francisco dos SantosTavares
Jr

Adriane Schroeder
Casemiro Kroegel
Sergio LuisSilva Squartz
Elenirto Kuchembecker

·22/11·
Marli Vicente
Sandra Regina Hoffmann
Venturi
BurkhardW.Eicke
AvelinoWolf

Vanderléia Hoffmann da
Silva
Márcio Friese

Airton ArthurMueller
Marceli Vieira
Bruno Berkembrock .

EsmeraldaVegini
MargaretKlug Hahn
Eliane Lúcia Mães

Roger R.Todt
Paulo Sergio da Silva
Waltraut Konell
AdrielliTália dos Santos
Pereira

·23/11·
AdirAntonio Dalprá
RichardtGonçalves
Márcia Keunecke

AdolphoOswaldo Saade
SandroJonasMarquardt
Adernar Küster
CristianeMaier

Felipe Santos
Denise Fernanda

Zimmermann

Iso Ide Hornburg

·24/11· .

Mauro Koch
Udivaldo Keunecke
IsoldeM.Schmidt
CatarinaW.Wagenknecht

.

Emmerich Ruysam
Iris Barg
Iracema Kuchembecker

·26/11·
Leandra Hauck
Graziela Bankhardt
Ivana Boettcher

Gilberto Steinge
MarcosCesarHermes

Laide daMata
Gaziela dos Santos
VilmarVolkmann

Jeferson da Silva
MarliKlemz
JoacirDalpiaz
Cheila Denise Dutra
Edson E.André
Anderson A. da Costa

·27/11·
Léo Berkembrock

LucianeTellis
Alcides E. Barca

Pedro Ferreira
DoraliceT.Bartel

Irines Rafael de Souza
Adriane Bisewski

MaiquelMachado

Noivaram no dia 12/10
Vivian Karoline e

Cezar Armando.
Felicidades aos noivos é

o que deseja familiares e

amigos

Manuela Barreto Nees troca idade no dia 29. Parabéns!

Alessandra Cristina dos Santos, filha de.
Antenor e Catarina, aniversaria dia 25. Parabéns e

muitas felicidades dos familiares

Leônidas de França aniversariou dia 23. Quem
parabeniza é a sua esposa, filhos e netos. Felicidades!

QUARTA-FEIRA, 24 de novembro de 2004

No dia 22, Antenor Gonzaga dos Santos e Catarina O. dos Santós

comemoraram 35 anos de casados. E ela também aniversaria amanhã dia

25. Felicidades!

No dia 17 Ademir Konell comemorou mais um ano de

vida, quem deseja saúde e felicidades é a sua esposa Elzina,
seus filhos João, Jean, Jéferson, Denise e o neto Jonathan

as

Parabéns para João Carlos Konell que

completou 28 anos no dia 17, quem
deseja é a sua esposa Denise, seu filho
Jonathan, seus pais e irmãos o.,

PARABÉNS
Emmerlich Ruysam aniversaria hoje dia 24. Parabéns do seu

tio Ademar e Claudete.

FELICIDADES

Completa idade nova dia 29,Mauri César RaduenzJÚnior.
Parabéns e felicidades da ama Alzira .

':'BAILE
A SER Aliança promove grandioso Baile de Rei, neste
sábado dia 27, com animação da Banda Reflexo, a partirdas
22h30. Não percam!

C I N MA Quarta e Quinta-Feira

Cine;\'Çhoppjn�t,Breithau
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan O
SALA FILME/HORÁRIO �
��������---------------------

Exorcista: O Inicio T
14:45 -17:00 -19:15 - 21:30

2

Diário de Uma Princesa 2

14:45 - 19:00

Celular - Um Grito de Socorro
16:45 - 21:15

3

Nem Que a Vaca Tussa

__1_5:_0_0_-_1_6·_.4_5 �
AVRei Arthur

19:00-21:20
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