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A verdade de cada um
A intenção do governo

federal em antecipar para
janeiro o reajuste do salário
mínimo - tradicionalmente
concedido em maio - pode
servir de analgésico contra a

dor de cabeça que costuma

atingir as equipes econô
micas. A medida evita
também o longo e des

gastante debate acerca do
valor, objeto de conflito
histórico entre Executivo e

Congresso, apresentando
inclusive resistências inter

nas. No caso específico do

governei do PT, a questão é

ainda mais complicada. Na
oposição, o partido cobrava

quase o impossível, no

governo conheceu os limites

impostos pela situação.
Não se trata de uma

análise açodada das pre
tensões do governo, mas sim

das contradições que o

cercam. O vice -presidente
do Congresso, senador Paulo
Paim, um renitente crítico da

política para o salário mínimo,
sempre cobrou mais, che

gando até a insinuar que

poderia deixar o partido em

virtude das divergências.
Conteve-se diante da

complexidade do assunto e da

possibilidade de estar fazendo
o jogo da oposição. A decisão
do governo em promover o

reajuste em 1 Q de janeiro, por

um valor superior ao definido
pelas equipes econômicas.

Agora, prega tudo aquilo que
por anos afio renegava
convictamente. Defende o

valor apregoado pelas cen

trais sindicais e "determinado

pela Constituição federal". O
PSDB, que governou o país
por oito anos,� critica a

contradição do PT utilizando

.. Na oposição, o PT cobrava quase o

impossível, no governo conheceu os

limites impostos pela situação
medida provisória, com

certeza, tem o dedo de Paim.
Uma estratégia que contem

pla as duas partes - governo
e PT

Da mesma forma, a

oposição - representada pelo
PSDB e PFL - age con

traditoriamente. 43 PFL, fruto
do ventre da antiga Aff1ena,
ficou no poder por déca�as e

nunca se dignou em discutir
o mínimo, tampouco admitiu

o mesmo argumento do
adversário, assumindo a

reivindicações do PT na

oposição a FHC.
Das verdades de cada

um saiu a idéia do governo

e!ll discutir a implantação
de uma política de reajuste
permanente para o salário
rrurumo , O Congresso
começa a definir esta se

mana a composição da
comissão a formada por

FRASES 1------

QUARTA-FEIRA,8 de dezembro de 2004

deputados � senadores, que
terá 60 dias para ouvir

governadores, prefeitos,
ministros, empreendedores
e trabalhadores e avaliar o

reajuste. Essa. comissão
ficará responsável por
elaborar de forma definitiva
um projeto que garanta a

recuperação do mínimo e os

benefícios de aposentados e

pensionistas. I

Se vingar, a novidade,
além de evitar o desgaste
característico, retirará do

governo o peso da res

ponsabilidade de definir o

valor do salário mínimo.
Não há como negar que a

idéia é um grande avanço.
Todavia, toda discussão e os

conflitos, •
ermitem enten

der um J uco os meandros
e os i

I
'eresses em disputa

nos s- pos de lutas e forças
políticas: a hegemonia e os
votos dos principais in

teressados no valor do
salário mínimo.

"Não houve nenhum outro motivo senão o de discutir a ajuda do deputado para Jaragu� do
Sul. Mas em política nada é impossível e apoio ao governo quanto mais melhor"

,

• Leônidas Nora, presidente do Diretório do PL, sobre o encontro do prefeito eleito, Moacir Bertoldi (PL) e o deputado federal Paulo
Bauer (PFL) e os vereadores Carione Pavanello e Maristela Menell, também do PFL

Mundo I Pessoas & Fatos I
.. IRAQUE

Bombasexplodem em
.

igrejas cristãs deMossul
Bombas explodiram na tarde de ontem em duas

igrejas cristãs em Mossul, Norte do país, causando
ferimentos em três pessoas.Os ataques ocorreram
quase ao mesmo, tempo e, aparentemente, têm
como objetivo instigar conflitos entre os grupos
religiosos e étnicos de Mossul, a terceira maior
cidade do país. Segundo a polícia, os atacantes

ordenaram a saída de todas as pessoas antes de
detonar as bombas.
Ao Sul de Bagdá, três membros da Guarda
Nacional morreram em conseqüência de explo
sões. Militares dos Estados Unidos deteve 35 pes
soas acusadas de pertencerem à resistência. (AE)

.. ITÁLIA

Presos SO suspeitosde
participarem daCamorra
A polfcia deteve ontem 52 suspeitos de

pertencer à máfia de Nápoles, conhecida como
Camorra, na maior ofensiva das autoridades

para pôr um fim à guerra do crime organizado
que vem aterrorizando esta cidade do Sul da
Itália. As detenções foram realizadas em uma

série de buscas a residências durante a

madrugada e a manhã. Cerca de 1,5 mil

policiais, auxiliados por helicópteros e unidades
antibomba, participaram da operação.
"O governo tem planos para erradicar a

Camorra de Nápoles e Carnpánial disse o

ministro do Interior Giuseppe Pisa nu. A

Campânia é a região onde está localizado

Nápoles. (AE)

... MÉXICO

Polícia investigamorte
deEnriqueSalinas
Promotores mexicanos afirmam possuir imagens
de vídeo de pessoas abandonando o local onde

Enrique Salinas, irmão do ex-presidente Carlos
Salinas deGortari, foi encontradomorto porasfixia
em um automóvel. O promotor-geral do Estado
do México, Alfonso Navarrete Prida, disse que os

investigadores estavam analisando as imagens
obtidas por uma câmara de segurança na cidade
de Huixquilucan, logo ao oeste da Cidade do
México, onde ocorreu a morte. As imagens
mo-stram com clareza uma pessoa saindo do
automóvel dentro do qual Salinas foi
encontrado com a cabeça encoberta por um

saco plástico. (AE)

.. PALESTINA

Confrontos deixam cinco
mortos na Faixa deGaza
Um soldado israelense morreu e quatro ficaram
feridos numa armadilha com bomba montada

pelo grupo islâmico Hamas, pondo fim a três

semanas de relativa calma na Faixa de Gaza. Em

retaliação, militares de Israel mataram quatro
supostos militantes palestinos.
Funcionários palestinos tinham a esperança de

conseguir com 'que a violência entre as facções
armadas e o Exército de Israel fosse contida antes
das eleições marcadas para 9 de janeiro para
escolher o sucessor de Yasser Arafat. O Estado

judeu reduziu consideravelmente as ações
militares nos territórios palestinos ocupados
depois da morte de Arafat. (AE)

.

� AFEGANISTÃO

Choquesmatam 4 soldados
e 8membros da resistência
A resistência afegã atacou um posto militar e
uma patrulha dos eStados Unidos perto da
fronteira com o Paquistão, desencadeando
choques nos quais morreram pelo menos oito
membros da resistência e quatro soldados

afegãos.
Os ataques ocorreram apenas algumas horas
antes da posse do líder Hamid Karzai como

primeiro presidente eleito pelo voto direto
da história do Afeganistão. Um foguete foi

disparado nos arredores de Cabul na noite

de segunda-feira, mas caiu longe do palácio
real onde Karzai fez hoje seu juramento de

posse. (AE)

.. GRÃ-BRETANHA

PervezMusharrafperde
documentos em Londres
A polícia britânica insistiu ontem que a

segurança do presidente do Paquistão, general
Pervez Musharraf, não está ameaçada, apesar
de documentos confidenciais com detalhes da
visita em andamento à Grã-Bretanha terem sido
encontrados numa rua de Londres.
O dossiê foi encontrado por uma pessoa e

entregue ao jornal Daily Mirror. Numa

reportagem de primeira página intitulada

"Tropeço de Segurança'; o jornal noticiou que
o documento revelava os passos de Musharraf
durante sua visita de três dias à Grã-Bretanha e

trazia informações sobre as freqüências de
rádio da polícia, entre outras coisas. (AE)
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SUA OPINIÃO

BR 101 - Dá medo à
realidade

Luiz Henrique da Silveira*

Dimensionada, em 1971, para comportar pouco mais C

de 4 mil veículos por dia, atualmente a BR 101 tem um

volume de tráfego quase cinco vezes superior à capacidade
original: 18 mil veículos por dia ou 25 mil na temporada
de verão.

Entre 1996 e 2002, foram registradas 914 mortes nos

350 quilômetros não duplicados, entre Palhoça e Osório.
Enquanto isso, no trecho duplicado da rodovia, que

registrara 115 mortes no primeiro semestre de 1996, esse

número caiu para 63 no mesmo período de 2001.
Eleito governador de São Paulo em 1920, com o lema e

"Governar é abrir estradas", Washington Luís ganhou JI
renome nacional como empreendedor e levou suas

d

propostas de rodoviarismo para o resto do País, quando se i�
elegeu Presidente da República, em 1926.

, . ,,, d
Decorridos 84 anos, aquele velho slogan fá deveria estar

d
esquecido, relegado à História, pois a dinâmica dos novos

E
tempos fez com que as definições de boa gestão pública
evoluíssem. Depois do "Governar é estabelecer prioridades",
hoje, cada vez mais, "Governar é antever as posteridades".

N a última sexta-feira, porém, o antigo lema de

Washington Luís parecia ter ressuscitado e voltado a fazer n

sentido.
Ao assistir o presidente Lula assinar a ordem de serviço

para a duplicação do trecho sul da BR-lO 1, ao ouvir do a

ministro dos Transportes a garantia de que a BR- 101 será

contemplada com R$ 500 milhões no Orçamento de 2005, e

ao constatar que já estão disponíveis R$ 145 milhões para
a formação de canteiros de obras e desapropriações de áreas,

ao testemunhar a emoção de tantos quantos lá estavam, e

flagrei-me repetindo aquele velho mantra 11

desenvolvimentista: "Gove rnar é abrir estradas". E,

interessante, junto com a imensa alegria, senti uma ponta
de tristeza.

Alegria, por estar presenciando o pontapé inicial da
obra mais ansiada por Santa Catarina, aguardada há ma�

de quatro anos, desde a conclusão da duplicação do trecho
Norte da rodovia, como se a pedra rolante de Sísifo

pi
houvesse, finalmente, atingido a superfície, encerrando um

U:

longo ciclo de espera e frustrações. Tristeza, por constatar c(

que as nossas prioridades ainda são as mesmas da década de
pi

20 do século passado. Pi
Com décadas de atraso, a obra deve estar concluída O

daqui a três anos, com exceção de algumas poucas "obras C
de arte", como túneis e pontes, previstas para serem p:

entregues em 2009. Mas o importante é que acabou o treino, E:
acabou a falação, acabaram os ensaios. Agora, é colocar as

máquinas para funcionar. E, como diz o ditado: "O começo lI1

é bem mais que a metade do todo". u,

. Aos que não entendem minha lealdade ao presidepte Z2

Lula, aos que não compreendem minha admiração por ��se
personagem que soube vencer todos os obstáculos da VI a,

aos que não acreditavam que ele seria capaz de domar a

, enses,burocracia para honrar a palavra dada aos catann
"

deixo este pensamento do industrial Andrew Carnegie;
"Ao envelhecer, parei de escutar o que as pessoas dizem. Agora

5

presto atenção no que elas fazem".

*Governador do Estado de Santa Catarina

rpO 12,
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de C? "Iode
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlre�o ai
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
c
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�Será
A mesma fonte jurou por Deus que
não existe nenhuma tentativa de
acordo entre PL e PFL, que o encontro

não passou deexercíclo da política de
boa vizinhança. Sobre a presença dos

vereadores, disse que Pavanello

chegou acompanhando Bauer e que
Maristela foi convidada por Bertoldi,
sem explicar a razão do convite.
Uma outra fonte aliança, porém,
garantiu que há grandes chances da

parlamentar pefelista integrar a futura
administração."Ela está muito mais pra
cá do que pra lá'; confirmou.

�Explicações
Consultado, Nora disse o encontro foi
estritamente político e tratou de

questões relativas à futura administração
do Município. "Entreguei ao deputado
um projeto de reurbanização da praça
central do Bairro Nereu Ramos e outro

de aproveitamento e urbanização do

trajeto ferroviário entre Corupá e Jaraguá
do Sul, no caso a ferrovia ser removida"
informou.
Sobre a presença de Maristela no

encontro, Nora desviou e limitou-se a

sorrir. Não disse coisa com coisa,
alimentando as especulações.

.,EncOntro
de de segunda-feira, o prefeito

Na lar . .

, Moacir Bertoldl (PL) e o presidenteeleito f'
do partido, Leônidas Nora,

tomaram ca e

deputado federal Paulo Bauer, os
com o

II' I
dores Carione Pavane o e Manste a

verea ,

I todos do PFL, alem da assessora
Mene, . .

d Bauer,lsaura da Silveira.

Se undo uma fonte da aliança "Viva
eg f

..

dld d
J guá" o encontro OI um pe I o e
a�

'd d
B ué, que estava na CI a e. Na
a

orlunidade, Bertoldi solicitou ao
op . d

.

deputado que se In�erasse os pr�Jetos
favoráveis a Jaragua do Sul, na Camara

Federal.

RECURSO

POLíTICA

� Fez-se água
A lei que estabelece tempo máximo

para atendimentos de clientes nas

agências bancárias de Jaraguá do Sul
não pegou. Quem freqüenta os bancos
é testemunha do desrespeito à lei e
vítima da impunidade.

'

O projeto copiado pelos vereadores
Carione Pavanello e Elisabet Mattedi,
ambos do PFL, da administração de
Blumenau foi saudado com pompas e

circunstâncias e apresentado às

vésperas das eleições de 2000. Quatro
anos depois, nem os autores falam mais
nela.

�Palestra
O jurista Fábio Konder Comparato,
fundador da Escola de Governo da
Universidade de São Paulo, faz hoje,
às 19h, no auditório do TCE, em
Florianópolis, palestra sobre "Políticas
Públicas e Direitos Humanos':

Comparato é professor da Faculdade
de Direito da USP e doutor em Direito

pela Universidade de Paris. Foi um dos

advogados de acusação no processo
de impeachment do ex-presidente
Collor e autor de ação contra a

privatização da Companhia Vale do Rio
Doce.

j

J

Abrascam promove Congresso ';
de Câmaras da Região Sulrefeitura recorre da sentença

sobre pagamento à Salvita
CAROLINA TOMASELLI

� Procurador-geral do
município contesta

a decisão do TJ e

aposta na reversão

}ARAGUÁ DO SUL - A

Procuradoria-geral do município
entrou com recurso no Tribunal de

JustiçadoEstado para tentar rever a
decisão que condenou a Prefeitura a

,�agar indenização à Salvita
')�iedadeAssistencial ao Lavrador

doValedo Itapocu) pelo uso da área
do atual Parque Municipal de
Eventos.O relatório do julgamento,
queapresentou adecisão do tribunal,
foipublicadonoDiário daJustiça dia
18denovembro.

O procurador-geral do
município, Udelson Josué Araldi,
infonvou que o pedido de recurso
foi feito dentro do prazo de dez dias
após a publicação da sentença no
Diário da Justiça. O pedido foi
encaminhado pelos advogados
Rodrigo Vargas dos Santos e Rui
Espíndola, de um escritório
especializado de Florianópolis,
r�nsável pelo processo.

:, Araldi disse que a decisão do
Tnbunal de Justiça não é definitiva

Araldi disse que a decisão do Tribunal de Justiça não é definitiva

e que a Prefeitura tentará "reformá
la" através dos embargos de

declaração e, se necessário, de
futuros embargos infringentes. "No
entender do município, pontos
essenciais de direito. e questões
contundentes do processo não foram

apreciados na decisão doTribunal",
declarou. Ele afirma que se for

suprimida a apreciação de pontos
, omitidos no julgamento, implicará

em reforma da decisão em favor da
Prefeitura. "E ainda cabem recursos

aos tribunais superiores", acrescentou.
Segundo o procurador-geral, o

principal motivo pelo pedido de
recurso da Prefeitura foi em função
do suposto descumprimento das

condições estabelecidas na utilização
do terreno pela Salvita. ':A_doação do
'ente' público deve ser usada para

aquela finalidade aque se propôs. Caso

contrário, o terreno deve ser revertido

para a Prefeitura, por isso a Salvita
está sendo contestada", ressaltou
Araldi, apostando que a Prefeitura
tem "grandes possibilidades de

conseguir reaver a situação".
O CASO - Em 1955, uma lei

municipal autorizou a doação, pela
Prefeitura, de imóvel para a Salvita,
no terreno onde hoje está o Parque
Municipal de Eventos. Na época, o
local era chamado de Centro

Agropecuário João Cleophas, e

deveria ser utilizado pela sociedade
exclusivamente para "fomentar a

agricultura" .

Vinte e oito anos mais tarde, o
então prefeito Ivo Konell tentou
anular a doação do local. Em 1988, a
autorização para utilização do terreno
pela Salvita foi renovada. Um ano

depois, a sociedade recebeu um

imóvel ej em troca disso, o terreno do
Agropecuáriovoltou paradomínio do
município, Então aSalvitaentrou com
ação de desapropriação indireta, já
que não recebeu indenização, Em
1990, a sentença protocoladapelo juiz
Stephan Klaus Radelof condenou,
emprimeiro grau, aPrefeitura a pagar
R$ 227.398,66 para a Salvita por

"desapropriação indireta". Essa

sentença foi acordada peloTribunal
de Justiça do Estado em novembro
deste ano.

DA REDAÇÃO - Servidores e

vereadores estão reunidos desde
ontememSão Francisco doSul, onde
participam doCongresso de Câmaras
Municipais daRegiãoSul, que vai até
sexta-feiranoHotel BristolVilla Real.
Promovido pela Abrascam

(Associação Bra�eira de Servidores
de Câmaras Municipais), o evento

pretendl{lIiscutir temas de interesse
dos Legislativos e definir os rumos da
associação em defesa dos servidores e
do serviçopúblicomunicipal prestado
através das CâmarasMunicipais.

Os temas discutidos incluem a

integração e modernização dos

Legislativos brasileiros; projetos e

programas especiais da Câmara dos

Deputados e os Legislativos
municipais; o município e a

constituição de 1988 - avanços e

retrocessos na autonomia do poder
local; Câmarasmunicipais noBrasil
revisando a história do poder
Legislativo local desde a instalação até
os dias atuais; administração de
recursos humanos: um desafio nos

legislativosmunicipais; estruturação e
alterações de planos de cargos e

funções; e prestação de contas e

encerramento do exercício.

Hoje, a programação inicia às 14
.,

horas, com sessão solene de abertura,
seguida de palestras, que acontecem
das 14h30 às 18 horas.Apartir das 20
horas, está prevista uma

confraternização no Cine Teatro 10
de Novembro, com momento

cultural. Amanhã, as palestras

ti

acontecem durante todo o dia: das 9 ;;

às 12 horas e das 14 às 18 horas. Na U

sexta-feira, as palestras serão das 9 às P
12 horas e, das 14 às 16 horas, serão ,g
realizados debates, alémda elaboração ,i

daCarta de São Francisco do Sul.
Entre os palestrantes convidados, '<

estão o coordenador daAssessoria de ';
Projetos Especiais da Câmara dos;'

;)
Deputados, Gardel do Amaral; o
consultor jurídico e professor da ,")
Abrascam, André Barbi de Souza; o ,)

consultor autônomo de Câmaras e �{

Prefeituras Municipais, Marcos dos
ReisGonçalves; presidéfite daCâmara -1

de Taubaté (SP),JoaquimJoffreNeto; Iauditor fiscal do Tribunal de Contas
de Santa Catarina, Mauro Flores I

Pedroso; e omembro da Associação ,
Brasileira de Orçamento Público, I
WashingtonMoreno.

I

• O Congresso de Câmaras

Municipais da Região Sul
iniciou ontem e prossegue
até sexta-feira no Hotel
Bristol Villa Real, em São
Francisco do Sul.

• Promovido pela
Abrascam, o evento
pretende discutir temas de
interesse dos Legislativos
e definir os rumos da

associação em defesa dos
servidores e do serviço
público.

,

,�

,enado lança sistema para consulta de informações
DA REDAÇÃO _ O Senado çamentária),' gerido pelo dualmente. O usuário também

P·
çou ontem o "Siga Brasil", Congresso Nacional e que traz poderá realizar a análise das

rOJeto que
- 'c d d b d d c

na s
reune íntormaçôes '

a os so re emen as, estaques, informações, agrupando-as por'
a area orçam -, d

' .

I
' - f

c
entar ia e e pareceres serenais e gera; e o temas, r egto e s , antes ou

p��ltrole SOcial dos gastos Siafi (Sistema Integrado de programas.

p�la l�S. O sistema foi criado Administração Financeira do Inicialmente, o Siga Brasil

O' onor]' (Consultoria de Governo Federal), que trata da estará disponível para os

rÇamen tos F' li - - /, d f
' /, I

'

COnt I
,lsca iz aç ao e execuçao o r çamen tar ia, o uncronarros e par amentares

parc:a e do Senado Federal) em registro contábil das receitas e do Congresso Nacional e para

Esp ialr Com a Secretaria despesas, entre outros. alguns usuários específicos,

�l;de Infor�ática. Ele disponibiliza a sis te- como, técnicos do TCU e dos

lUa -

19a Brastl reúne infor- matização de todas essas fontes Ministérios do Planejamento e

nej�oes gerenciais sobre pla- em forma de base de dados da Fazenda. Em 2005, 0

zaçtento, orçamento, fiscali- única, permitindo que o usuário sistema estará disponível para
Oe Contr I

.

d' o e provenientes de final faça consultas pela internet toda a população, através da
lversas f
(Si ont�s, como o Selar sem obrigação de conhecer cada página da internet do Senado

Sterna d El b
'

::----:.::_,:e a oração Or- um dos sistemas indiv i- Federal.
�=_.=---�----------------------------------------------------�==============================�

,...t,...l,..s

ESTADO DE SANTA CATARINA/ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraquá do Sul/Z'Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhage, 1,87, Vila Nova,·CEP 892S9·300, Jaraguá do Sul-SC

Juiz(a) de Direito:Quitéria Tamanini Vieira Péres

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Espécie e Número do Processo: Sustação de Protesto,036,98,001558-3
Requerente: Kohlbach Motores Ltda
Requerido: BMW Ferramentas Industriais
Citando(a)(s): Requerido: BMW Ferramentas Industriais, com endereço à Rua Blumenau,66 Vila
Leopoldina - São Paulo - Sp, ' ,

• O "Siga Brasil" é um

• Disponível apenas para
funcionário ê

.

parlamentares do

Congresso Nacional, a

partir de 2005 o sistema
será aberto à população,
através da internet.

Objetivo: Prazo fixado para a resposta: 05(cinco) Dias.
Por intermédio do presente, ais) pessoais) acima identificada(sJ, atualmente em local incerto ou
não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, no lapso de tempo
supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERT�NCIA: Não sendo
contestada a ação no prazomarcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor na petição inicial (art.285,c/c art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume
e publicado na forma de lei.

'
,

Comarca de Jaraguá do Sul(SCJ, 18 de novembro de 2004,

QuitériaTamanini Vieira Péres
Juíza de Direito

projeto. que reúne

informações na área

orçamentária e de
controle social dos

gastos públicos.

-1
Rua Exp. Cabo Harry Hadllish - 831- próximo ao Angeloni I

I
•. ,JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR RANDAl GOMES
...,

... NEGOCIO DA CHINA

O III Encontro de Negócios Internacionais, que ocorrerá em julho de
12005 em Jaraguá do Sul, abordará as possibilidades de intercâmbio
comercial entre Brasil e China, que deve chegar próximo de US$ 10

: bilhões em 2005 (cerca de 10% de toda a exportação brasileira, mas
deve-se considerar que o intercâmbio envolve tanto exportações,

, quanto importações).
, E aqui, há um ponto fav6rável ao Brasil, que exporta mais do que

,
importa dos chineses, havendo perspectivas de que ambos os fluxos

: aumentem, o que também é favorável neste momento em que as

; importações precisam ser intensificadas em setores não-competitivos
, da indústria nacional. Isto foi afirmado pelo secretário do Ministério

I do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ivan Ramalho.
,

Ele esteve na Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ)
participando de reunião com a delegação da Confederação de
Comércio e Indústria da China, chefiada pelo vice-presidente do

Comitê Permanente da Conferência Consultiva e Política chinesa
, (cargo equivalente ao de vice-presidente do país), Huang Megfu.
,

"Do ponto de vista das exportações - particularmente - nós ainda
: acusamos hoje uma presença bastante grande de produtos básicos
: na pauta de exportação do Brasil para a China, mas após a visita do

: presidente Lula àquele país, acompanhado de cerca de 400

: empresários, acreditamos que' novos negócios surjam, com uma

, diversificação maior da pauta das exportações com mais produtos
: manufaturados e portanto de maior valor agregado';disse Ramalho.

! Segundo ele, já neste ano o fluxo de comércio entre os dois países
: deve superar os US$ 9 bilhões, tendo em vista que o fluxo àcumulado
i até outubro já registrava exportações da ordem de US$ 4,726 bilhões,
: contra importações de US$ 2,985 bilhões - um fluxo de comérci<f:),de
i US$ 7,7 bilhões.

: Num momento em que tanto EUA, quanto China ajustam acordos

para que a China se converta no motor comercial mundial, é

: importante ressaltar a posição proativa que adota o corpo técnico

; brasileiro em garantir presença neste mercado, em bens de valor
"

agregado maior.
; BRASIL X ARGENTINA - I

; Segundo o site do Terra, Brasil e Argentina cancelaram uma reunião

: que ocorreria em Buenos Aires para discutir detalhes técnicos do
: Mercosul e preparar a cúpula do bloco, encontro que será realizado
i de 15 a 17 de dezembro, em .Ouro Preto. , ,�"," "

'

: O problema é que os dois principais parceiros não éhegar�m a um'
; acordo sobre as bases comerciais do Mercosul. O Brasil não pretende
: ceder às reivindicações do ministro da Economia do país vizinho,
: Roberto Lavagna, que insiste em criar salvaguardas para os produtos
: de seu país.
: BRASIL X ARGENTINA - I

: A proposta argentina fala em proteger "setores sensíveis" sempre
: que ocorrer uma diferença de 5% ou mais, durante um ano, no

: crescimento econômico dos países sócios, ou exista variação
: considerável no valor das moedas em relação ao dólar durante o

i trimestre.
i Tudo bem em querer proteger a indústria de cada país, mas que
: bloco econômico se apóia em tantas salvaguardas e protecionismos?
: O erro de Lavagna é supor que o Brasil é o seu competidor, quando
I na verdade o mundo todo está em um paradigma comercial de
, competição, que a Argentina insiste em não enxergar.
; E devido à posição de competitividade que possui, o Brasil (Gracie
Dia!) discorda frontalmente da proposta. O impasse promete

, extrapolar o encontro de Ouro Preto, colocando em risco o

: cronograma de execução das primeiras medidas do bloco.
: SOBRE O ARTIGO DA SEMANA ANTERIOR

! No último dia 10. de dezembro, escrevi um artigo para esta coluna,
i intitulado 'Cuidado, não Exporte', em que analisava' o

: comportamento peculiar de parte do corpo empresarial, que

I considera a exportação supérflua ou simplesmente desnecessária.

Recebi mais de trinta e-mails, do Brasil e do exterior, analisando tal

comportamento e parabenizando a objetividade do artigo. Fica o

agradecimento àqueles que semana após semana têm enviado

informações, dicas, contraposições aos temas que abordo; é através
da difusão de ações efetivas e do debate de idéias, que todos
melhoraremos este país.

! Suaopinião émuitQ importantepara nós.Encaminhesuas
; dúvidas, sugestões e críticaspara nosso e-mail
I

i cambra@portalcambra.com.br.
,

i Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios
! Internacionais - CAMBRA, Mestre em Administração e professor de

i Comércio Exterior da UNERJ.

I e-mail: randal@portalcambra.com.br
,
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Interessados podem adotar as
cartas enviadas ao Papai Noel

MARIA HELENA DE MORAES

... Projeto dos Correios,
"Adote uma carta':
foi implantado há
6 anos no Estado

}ARAGUÁDOSUL- Interessados
em atender os pedidos feitos ao Papai
Noel por crianças dasmais variadas
idades podem procurar oCentro de

DistribuiçãoDomiciliar dosCorreios
e escolher uma das inúmeras cartas

endereçadas ao "bomvelhinho". O

gerentedocentro,JoãoCarlosJungles
Magalhães, tem em sua mesa (mco

cartas, mas espera aumentar esse

número até o dia 15, prazomáximo
para o recebimento de cartas

endereçadas ao PapaiNoel. Até essa

data,Magalhães também espera que
a comunidade procure o Centro e

escolha uma das cartinhas para
"adotar".

''A pessoa interessadaemdar um

presente para uma criança carente
deve vir até aqui, ler as cartas e

escolher uma (ou mais) e providen
ciar o presente que a criança pediu
na cartinha", explica Magalhães.
Segundo ele, até agora, apenas uma
pessoa demonstrou interesse em

"adotar" uma cartinha endereçada
ao Papai Noel. "Se não aparecer

ninguém, nós mesmos aqui da
agência vamos darumjeito, especial-<

mente se o número de cartas não Pedidos feitos ao Papai Noel podem ser atendidos pela comunidade

aumentarmuito", assinala o gerent
De acordo com Magalhães

e,

.

"Ad
.e

projeto ate uma carta" foi CEL

implantando há cerca de seis an�
pelos Correios com a finalidade de
dar um destino às centenas de cártas � N
enviadas ao PapaiNoel. "Sempre foi é ê
ummotivo de preocupação perceter de
que as cartinhas não tinhamre8p1lta
A gente acaba se envolvendo' na
admite o gerente, que trabalha há21
anos nosCorreios.

OPapaiNoeldoShoppingCenter
Breithaupt também está recebendo
cartas com osmais variados pedid(\\
Em um mês, foram depositadas na

caixa do Papai Noel cerca de 300
cartas. O gerenteAde marketingdo
shopping,MiguelAngelo dos Santc6
diz que todas as cartas serâc

respondidas, mas os pedidos de
presentes não serão atendidos. in�De acordo com o PapaiNoel do ma

shopping, os pedidos vão desde �
btinquedos abensmais duráveis, COlllJ aOl

união da família, empregoparaosps im

e saúde.Algumas professoras�m caf
incentivaramseusalunos aescreverern COI

J,aoPapaiNoel, como é caso daEscok u"

Antônio Plácido, em Guaramsia <IN.

onde as professoras Bemadete,Nelà �

e Sandraorientaram os alunos dopre d�
-escolar a escreveram ao PapaiNoel J
do shopping. e�

ENDEREÇO - O Centro de �aGi

DistribuiçãoDomiciliar dos Correioo
'

fica na Rua Domingos Sanson,91, se

BairroBaependi. Telefone 275-2631,

Astróloga prevê futuro de pessoas, cidades e empresas
}ARAGUÁ DO SUL - A

astrologia é considerada pormuitos
uma ciência que promovo o auto

conhecimento. "Mapas de pessoas
e empreendimentos podem
facilitar o convívio entre pessoas e

grupos de trabalho", afirma a

astrólogaMárcia Regina Teixeira.
A pedido doJornalCorreio do Povo
ela produziu o mapa astral de

Jaraguá do Sul, através da data da
chegada de Emílio CarlosJourdan,
fundador da cidade, em 25 de
setembro de 1876. '�história da
cidade começou antes, quando as

terras foram dadas de presente de
casamento da Princesa Isabel. Por
isso analisei outras datas",
completa.

Princesa Isabel nasceu em 29 de

agosto de1846, e o mapa dela
mostra uma pessoa empreendedora,
com força de liderança, porém
prestativa, sociável, popular, ener
gética, impulsiva, com ideais hu
manitários e idéias originais". Ela
lembra também que a princesa líber
tau os escravos coma LeiÁurea, o
que confirmaria a previsão domapa.

A origem de Jaraguá do Sul
.aconteceu em 15 de outubro de
1864 quando a princesa recebeu as

terras como dote de casamento. O

mapa da fundação de Jaraguá do
Sul sofre influência desta data, e

tem o Sol em dois graus de Leão e

Marte em oito graus de Leão e a

Lua em Libra. E ainda Mercúrio e

Vênus em Câncer. "Assim, as

configurações planetárias de

Jaraguá do Sulmostram uma fonte
de idéias práticas. O trabalho
desenvolvido pela prefeitura tem

como referência à família".

Juntando os mapas de fundação
da cidade, a astróloga mostra que
no futuro haverá uma passagem de

Saturno, em trânsito e em

conjunção com o Sol natal em tomo

dejulho e agosto do próximo ano.

Saturno é a manifestação no

comportamento humano repre
sentando a autoridade, experiência,
exigência e éautela. Ela explica que
a soma destes dois aspectos variam
conforme os valores de cada um.

"Tomara que seja uma indicação de
um relacionamento permanente, e
não um aviso de cautela".

N o movimento politico-

empresarial, Saturno é a voz di

experiência, trazendo orientação e

apoio. "O Sol representa os que

estão chegando, com garra paI!

perceber seus objetivos de um!

maneira prática. Permeando ese

aspectos está Júpiter em Libra, que
indica a força de expansão que vem

através da convivência social, da

presença dos mediadores, da

parceria, no equilíbrio dos opostOS,",
explica. Na quinta-feira a astr&

Ioga Márcia Regina Teixeir!
ministra palestra para interessadOi
em mapas astrais e um maiol

entendimento da própria alma. A

palestra vai ser realizada no CentIO
,

d '16h Mail ii(

Integra o, as oras.

informações pelo telefone 271,

1811.

Agricultores familiares voltam a ter subsídio de energia elétrica �
di

� uni'dadenesta con içao: a

localizada em área urbana e que

desenvolva atividades ruraÍi,
- pelasujeitas a comprovaçao �

concessionária de energia; e a

J�
unidade consumidora que se H
dedicar a atividades agroi�' -

otênCla ]dustriais, desde que a p
121

disponível não ultrapasse 1 '

kVA.

FLORIANÓPOLIS - O governo
federal revogou o decreto 3.653,
que gerou a Resolução 456 da

Aneel, que retirava o subsídio na
fatura de energia das propriedades
rurais localizadas no perímetro
urbano. Amedida beneficia mais
de 20 mil famílias de produtores
rurais que residem no meio urbano
e haviam perdido o direito à tarifa

diferenciada de energia elétrica.
No dia 9 de novembro,

parlamentares catarinenses e

represntantes dos trabalhadores
rurais estiverm reunidos com o

diretor do Programa Luz Para
Todos, João Ramis, em Brasília,
para pedit a revogação da

resolução. Muitos agricultores
passaram a ser classificados como

consumidores urbanos, perdendo
o direito ao subsídio de 50% sobre
o preço da energia elétrica.

O decreto 5.287, de 26 de
novembro de 2004, assinado pelo
presidente Lula inclui na classe de

produtores que têm direito à tarifa
diferenciada a unidade re

sidencial utilizada por trabalhador
rural, ou trabalhador aposentado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUARTA-FEIRA,8 de dezembro de 2004

TRÂNSITO

GERAL

No dia do ciclista, usuários

pedem segurança e respeito
�Mais ciclovias
é a reivin.dicação

rr de quem circula
L

na cidade de bicicleta

JARAGUÁ 00 SUL - o operador
de máquinas, Joelcio de Souza, 24

anos, percorre todos os dias cerca de

cincoquilômetrospara irao trabalho,
e depois omesmo tantopara voltar.O

�rcurso, feitoem 15 minutos, é feito

tom avelha e inseparávelbicicleta.A
tompanheira, vaicomelepor todos os

lugares.Únicoveículo de transporte,
é uma ajuda e necessidade. A

intenção é trocá-lapormotoou carro,
tuas enquanto isso não acontece,

Souza utiliza a bicicleta, para leva-lo
aos lugares.Nem os dias de chuva o

impede de pedalar. "Ponho minha

fi capadechuvaevou aqualquer lugar",
] ccmenta.No entanto, o operador de

máquinaieconhece operigonas ruas.
''Motoristase ciclistasmuitas vezesnão
seentendem.Ociclista corta a frente
dos carros e vice-versa", relata. Ele
mesmo confessa que já viu acidente
envolvendo ciclista. "Em caso de

acidente, quem leva apior é sempre o
00 ciclista", reflete. Ele tem razão,

segundo dados da Organização
Mundial deSaúde, todos os anos, um

- milhãodepessoasmorre (cercade300
mil são crianças), dez milhões
apresentam lesões graves e

incapacidades devido a acidentes em
estradas nomundo.

..� preocupação do operador de
máquinas édivididacomas costureiras

o operador de máquinas Joelcio defende a criação de mais ciclovias

Suzana Santos, 24, e [aniceMartins,
27. Ambas concordam o perigo e a

necessidade de ciclovias. Para elas é
difícil irdebicicletanos lugares, porque
os motoristas não respeitam. E
denunciamquemuitos estacionam os

carros nas ciclovias, obrigando-os a

andar pela rua. "Deveria haver uma
lei que punisse as pessoas que esta

cionamnestes lugares", criticaSuzana.
[aníce reconhece que as pistas

destinadas-aos ciclistas ajudam, mas
critica a faltademais ciclovias. "Deve
ria implantaroutras, jáque existe tanta
bicicleta na cidade", aconselha.

A proposta de fazer vias seguras
para escolas ou parao trabalho, é uma
preocupação da Associação dos

AmigosdaBicicleta.Oprojeto, desen
volvido pelo presidente da entidade,

PauloCésar dos Santos, como apoio
doVereadorJosé Pendiuk dosSantos,
defende amelhoria nas condições de
percurso dos usuários. O vereador
elaborouprojetode lei - jáaprovadoe
sancionadopeloPrefeito IrineuPasold,
em 2001- determinando a regularí-

zação dó uso dabicicleta e do sistema
de ciclovias, respeitando o estaciona
mento próprio (bícícletários).Opresi
dente da associação foiconvidadopela
Câmara deVereadores, paraexplanar
sobreoprojeto.Aapresentaçãodeverá
acontecernospróximos dias.

o projeto da Associação dos Amigos da Bicicleta prevê o

mapeamento dos locais de grande fluxo, tanto em escolas como

empresas, com levantamento dos acidentes de trânsito, conhecendo

pontos considerados perigosos e apontando soluções.
No relatório das necessidades estão: levantamento técnico das

engenharias de trânsito e civil. Mapa de cada rota de escolares e

trabalhadores, além de desenvolvimento de iniciativas de suporte
para caminhar e pedalar, implementando melhorias de infra
estrutura civil e de tráfego, e busca de parceiros e estabelecimento
de campanhas de trânsito para os ciclistas.

6 Mais 1,4 mil alunos da região concluem o curso do Proerd
JARAGUÁ 00 SUL - Aconteceu

na noite de ontem a formatura dos
1.438 alunos que participaram do
froerd (Programa Educacional de

la Resistência às Drogas e à violência),
no 'I'u tuna semestre. O programa é

�esenvolvido nas escolas públicas e

Fvadas da região. Iniciado em 1998
'6

'

J� ormou 17.380 alunos na quarta
sene. E, no ano passado, o programa

tssou a ser aplicado também nas

trnas de sexta série, emJaraguá do
.... Sulq "C

'N
ue Ja IO�Ou 2366 alunos.

.
,

a solemdade, realizada no

Gmasio Artur Müller, os alunos
apresentaram número de dança e

teatr�,NaOPOrtunidade foipremiadoame hor redação sobre o conteúdo

�oduranteocursopeloProerd.
J ' ��ShaylaMoretti, da Escola

.

b�OIL1uarteMagalhães recebeu umaclcetaedee t d I d
,

s u os para esco a e Alunos de 4a e 6a série receberam o certificado do conclusão do Proerd repassar aos associados.

i Bazar da Apae: Produtos de qualidade a preços baixos
'"

das��� - Acontece hoje
A

O as 21horas o Bazar da
ll.pae·O od
sã

s pr utos comercializados
o prov .

feit enlentes de apreensões

no��pela Receita Federal, sem
A cal, efetuadas durante o ano.ll. vend
entidad

a aContece na sede da

-pró'
e, �aRua 28 de agosto 1255

XUnoaAss .
-

C ia!Se oclaçao omerc .

gundo a secretária-executiva

daApae,MarleneNoemberg, todos
os anos a entidade recebe esta

doação da Receita Federal, o que
vem contribuir para o pagamento
do salário de 16 dos 26 funcionários,
alémde férias e décimo terceiro. Os
ou tros dez colaboradores são

remunerados pelo Estado. "No final
do ano a situação se complica
porque nossas despesas aumentam

muito com a folha de pagamento",
explica a secretária. A receita da
entidade gira em torno de R$ 14
mil, enquanto as despesas
ultrapassam o valor, em quase R$ 6
mil. Marlene explica que para dar
conta a entidade conta com a

ajuda da comunidade é das

empresas. "Por isso é tão importante
para nós a presença das pessoas no

idiomas.

Segundo o sargento Gilmar

Colasio, instrutor do Proerd, o

programa é desenvolvido em 17
encontros semanais, nas salas de aula,
durante uma hora. Neste tempo os

instrutores levam informações sobre
drogas, as conseqüências, como resistir
as pressões, além de trabalhar a auto
estima do adolescente. "A

receptividade do grupo émuitoboa.
Eles aprendem e acabam sendo

multiplicadores da idéia,
principalmente, dentro da família",
explica Colasio. A solenidade
contou com a contribuição da

comunidade, que levou umquilo de
alimento não. perecível, que foi

entregue ao final da solenidade à

Ajadefi (Associação dos Portadores
de Deficiência Física), que irá

. bazar. O mais interessante é que
nossos preços são abaixo de

mercado", destaca. No bazar
estarão sendo comercializados

brinquedos, carrinhos, bonecas, poli
station, sombrinhas, skate, entre
outros artigos. A intenção é

arrecadar cerca de R$ 6 mil. No
último bazar· realizado, foi
arrecadado R$ 9,5 mil.

CP NOTAS
�

,

... CULTURA

Exposição "Natál com Arte"
A joinvilense Elfridt Nagel, que há 19 anos reside em Jaraguá do

Sul, trouxe para o espaço cultural da Biblioteca Pública Municipal
Rui Barbosa dezenas de obras artísticas que poderão ser apreciadas
até o dia 22 de dezembro, das 7 às 19 horas, de segunda a sexta

feira, e das 7 às 13 horas, aos sábados. Nesta exposição, intitulada
"Natal com Arte'; Elfridt apresenta inúmeros modelos de velas,
quadros e peças de madeira. A cada semana novas peças serão

repostas, proporcionando uma divulgação abrangente do trabalho
de 10 anos da artista, que conta com a colaboração de Allce
Demarchi e Lôro na elaboração das velas.

... PÓS-GRADUAÇÃO
.

Conhecimento em segurança do trabalho
Normas técnicas, legislação e o controle de riscos em

equipamentos e instalações que envolvem uma construção ou

reforma de uma residência ou edifício são medidas que precisam
ser rigorosamente seguidas para que o empreendimento tenha
pleno sucesso em sua execução. É pensando na especialização
desta área importante para o campo da engenharia que a Unerj
está oferecendo, a partir do ano que vem, o curso de pós
graduação em Engenharia de Segurança doTrabalho.As inscrições
estão abertas e as aulas iniciam dia 11 de março de 2005. O curso

acontece em parceria da Unerj e da Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC) e será realizado quinzenalmente nas sextas-feiras

elas 19 às 22h30 e também aos sábados das 8 às 11 h30 e das 13

às 16h30, com duração de 24 meses. Destinada a engenheiros e

arquitetos (q,m registro no Conselho Regional da categoria (CREA),
o cUfo dispõe de um número limitado de vagas. Os interessados
em se inscrever na pós-graduação devem pagar a taxa de inscrição
no Banco do Brasil, número da agência: 3428-2 e conta corrente

3614-5. Mais informações pelos telefones (47) 275-8226 e 275-

8233, pelo e-mail posgra@unerLbr e no site www.unerj.br.

... SESC

Brincando nas Férias
Visando ocupar as crianças em período de férias e privilegiando
ações educativas, culturais e esportivas, o Sesc promove nos

próximos dias, o Brincando nas Férias, para crianças de 6 a 12 anos.

Nesta edição de verão, as crianças irão mergulhar no universos

das brincadeiras populares ... "Brincando à Moda Antiga': O Sesc
contará com monitores especializados que acompanharão as

crianças permanentemente, todos com formação acadêmica nas

áreas de Educação Física, Artes, Pedagogia e Letras. A taxa de

inscrição é de RS 55,00 para dependentes de comerciários, alunos
do Colégio São Luís e alunos inscritos nas atividades do Sesc. Para

dependente conveniado e empresário do comércio a taxa é de

R$65,OO e para a comunidade em geral o valor é de R$ 75,00. A

inscrição inclui acompanhamento de monitores especializados,
camiseta do evento, lanche da tarde todos os dias do evento, no
dia 16/12, inclui também viagem a Rodeio, lanche da manhã e

almoço, seguro de viagem e guia de turismo. Inscrevendo três ou

mais crianças no mesmo momento, terá direito a 10% de desconto
nas três inscrições. As vagas são limitadas. Mais informações pelo
fone 371.8930.

... ATRAÇÃO
Programa Música paraTodos
Para proporcionar a crianças e adultos a iniciação ao trabalho com

música instrumental e vocal, a Scar realiza o programa Música

para Todos, desde setembro de 2003. Formado por crianças a

partir 6 anos e adultos, o grupo instrumental reúne 90 alunos que
recebem aulas teóricas nas terças e sextas-feiras, das 8 às 20 horas,
no Centro Cultural. Durante os encontros, eles aprendem desde a

leitura de notas musicais até a percepção musical, através da
descoberta dos sons. Além disso, eles realizam o aprendizado
prático de instrumentos como violão, guitarra, baixo, bateria, violino
e viola. Segundo a coordenadora Vanize Kraag, o programa Música

para Todos visa a dar sustentação para a orquestra filarmônica e de

iniciação ao trabalho com a música popular. No grupo vocal, os
alunos fazem o aprimoramento da voz trabalhando a educação
musical, postura no palco e utilização do microfone. De acordo
com Vanize Kraag, parte dos instrumentos, para o aprendizado, é
oferecido pela Scar.O resultado do programa poderá ser observado
no dia 15 de dezembro, às 19h30, no Pequeno Teatro do Centro
Cultural. Os dois grupos se apresentarão em conjunto para mostrar

o que aprenderam durante o ano, através de composições natalinas
e cações como"Azul da cor do rnarjde Tim Maria;"Love me tender';
de Elvis Presley; e "Menino da Porteira'; de Tonico e Tinoco. Com

duração aproximada de 1 h 15min, a apresentação tem entrada

gratuita e é aberta à comunidade.

... INTERESSADOS

Música para todos
Os interessados em participar do programa Música para Todos
(instrumental e vocal) podem se inscrever na secretaria da Scar. 1

Para participar não é necessário saber tocar algum instrumento

musical, apenas ter tempo disponível e vontade de aprender, Em
fevereiro de 2005, os inscritos serão chamados para participar
uma de uma seleção.
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Técnico do São Caetano disse

que equipe não vai se abalar
DAREDAÇÃO-O técnicodoSão

Caetano, PériclesChamusca, disse ao
site do Terra que o elenco não vai se
abalar com a decisão do STJD
(Su1perior Tribunal de Justiça
Desportiva), que tirou 24 pontos do
clubepelamortedo zagueiroSergínho,
O treinador lamentou a decisãomas
disse que todos acreditam na

recuperação dos pontos no último
julgamento, que acontece napróxima
segunda-feira, 13.

"lemos consciênciaque podemos
recuperar esses pontos, por isso iremos
nos 'empenhar ao máximo nas duas
últimaspartidas para confirmar avaga
para a Libertadores", comentou
Chamusca, . que enfrenta Santos e

Atlético-Mí.inas duas últimas rodadas
do Brasileirão.

:0 treinador já passou pelamesrna
"e�eriência" quando dirigia o Santo
André, que perdeu 12 pontos naSérie
B: "Está sendo como noSantoAndré.
Tírrhamos pontuação negativa na

competição e conseguimos o título da
Copa do Brasil", disse o técnico, que
livrou o time do ABC da zona de
rebaixamento para a sérieC.

:Com os pontos perdidos, o São
Caetano caiu para a 14ª colocação,
com 53 pontos. Caso recupere os

pontos, o timedoABCvolta adisputar

uma das vagas à Copa Libertadores
do ano que vem.

Já o jornalO Estado de São Paulo

publicou ontemqueSerginho tornava
remédio para o coração.A revelação
contradiz o que disse o médico e a

família do jogador, que negaram que
o zagueiro usava medicamentos. O
resultado do exame foiaindaentregue
por Forte aEdirnarBocchi, cardiolo
gistaque cuidou dos exames de Sergi
nhono InCO];OprontuáriodoHospital
dasClínicas tambémprova a existên
cia do exame.O resultado do exame
também está entre as mais de 200

páginas do inquérito queapura o caso.

�Il'ATOS
• Com os pontos perdidos,
o São Caetano caiu para a

14" colocação, com 53

pontos. Caso recupere os

pontos, o time do ABC
volta a disputar uma das

vagas à Copa Libertadores.

• O clube já anunciou que
vai recorrer da decisãO:, mas
também teve o médico
Forte suspenso do futebol (�
por quatro anos e o

presidente Nairo Ferreira de
Souza, por dois.

Falecimentos
Faleceu às 22:30h do dia 05/12, o senhor Rôschen Leitzke Hansen,
com idade de 70 anos. O velório foi realizado na Igreja Evangélica
Luterana Martin Luthero e o sepultamento no Cemitério Martin

L�thero.
F�leceu às 12:00h do dia 06/12, a senhora Madalena Maria Brisch,
com idade de 53 anos. O velório foi realizado em sua residência e

� sepultamento foi realizado no Cemitério Massarandwba.

RETRATAÇÃO

Tabelionato ÁureaMullerGrubba
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MOTOVELOCIDADE

Piloto é tetra no Estadual
. JULlMAR PIVATTO

.. Piloto venceu a

última etapa em

Barra Velha e

confirmou o título

GUARAMIRIM - o piloto Beto
Alchini precisou esperar as dez

etapas' do Estadual de
Motovelocidade para confirmar o
tetracampeonato. Disputando
desde a primeira prova com o

jaraguaense Luciano "Boca"
Oliveira, o piloto de Guaramirim
venceu a última etapa, nesse

domingo em Barra Velha, e

conquistou o título geral da
competição. Das cinco categorias
disputadas, apenas a Nacional C
não tinha definido seu campeão.

''A prova foi cercada por um
clima de suspense da equipe dos
três candidatos ao título, mas eu

estava muito concentrado e

consegui vencer", comentou Beto,
que começou o campeonato atrás
de Boca, chegando a ter 20 pontos
.de diferença. Já o jaraguaense
acredita que a regularidade do
adversário foi o que decidiu a

Beto Alchini manteve a regularidade durante o Estadual e confirmou o tetracampeonato
competição. "Em duas provas eu venceu o Estadual em 2000,2002, com uma boa estrutura e pretendo
abandonei, inclusive nessa última, 2003 e 2004 e acredita que fez uma mantê-la para o próximo ano",
com problemas na moto. Além boa recuperação durante a explicou.
delas, fiqu ;_ em sétimo em competição. "Muitos não Outro destaque da região na

Ascurra, qu Qdo o pneu da moto acreditavam em mim, mas etapa foi Eduardo Zonta (Zontinha
furou. Co ! 'j) o Beto pontuou em consegui provar que continuo Motos/Netuno Transportes!'
todas as '�pas, foi quem se deu competitivo", comentou. Academia Impulso/Prefeitura
melhor e:�enceu", explicou Boca. Já o jaraguaense Boca (Elite Guaramirim) brigou durante toda

Beto (Netuno Transportes/ Móveis!KoruMotos/ÁguiaNegra a prova pela segunda colocação,
Azevedo Automóveis/Águia Transportes) pretende continuar . comoblumenauenseDanielGroh,
Motos/Posto 28/Guenther na categoria no próximo ano. mas terminou em terceiro lugar e
Despachante/Academia Corpo e "Quando comecei não tinha nem acabou ficando em quarto no

Mente/Prefeitura Guaramirim) mecânico. Terminei a competição Estadual.

Grupo de dança de salão fez apresentação durante festa de encerramento

Na oportunidade foi lançado o
quarto livro de "Receitas daVovó",
com 20 páginas e 88 receitas de

doces e salgados, feitas pela
cozinha experimental do Centro
de Convivência, distribuído no

Centro de Convivência faz hoje festa da terceira idade
}ARAGUÁ DO SUL - Termina

hoje a festa de confraternização do
Centro de Convivência daTerceira
Idade realizada no pavilhão B do

Parque Municipal de Eventos.
Promovida em três "dias para
atender os 2,6 mil idosos, a festa

I acontece a partir das 14 horas, com
62 clubes de mães. Na

programação, culto ecumênico

com a presença do Padre Sildo
Costa e do Pastor Carlos Ulrich.
Em seguida, a encenação do
"Sonho de Maria", com Hildegard
Kaesemodel e I1ka Hesse;
apresentações da soprano Jacira, do
tenor Ricardo e de tango e samba,
por alunos do curso de dança de
salão.

Na segunda-feira 900 idosos

compareceram a festa, ontem
foram 850 e hoje o mesmo número

deverá prestigiar o evento. Todos
eles receberam lembrança de natal
(pinhe'iro artesanal com

chocolates) e lanche. Depois das

apresentações, Inácio Arendt

promoveu o baile do idosos.

o Tabelionato Áurea Muller Grubba, informa que
publicou erroneamente o nome da empresa
PHANDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, endereço
a Rua Progresso Condomínio Indl, na cidade de

Jaraguá do Sul-SC, no edital do dia 04 de novembro
de2004.

grupo,
A coordenadora do Centro de

Convivência da Terceira Idade, �

ligado à Secretaria de Desen
volvimento Social e da Habitação,
Natália Petry, avalia de forma

positiva os trabalhos realizados
durante o ano. ''Atingimos nossos

objetivos e projetos. E agradecemos
a participação dos voluntários que
contribuem para que o projeto dê

certo", destaca. Natália,
enumerando os projetos de banda,
coral, oficina de cozinha e

artesanato, curso de dança de

salão, atividades físicas e Jogos
Integrativos, além da colônia de

férias. .

,

COLÔNIA DE FÉRIAS -

I

Estão abertas até o dia 23 as

inscrições para a Colônias de Férias

do CCTI. Em janeiro as inscrições
reabrem na última semana de

janeiro. As .atividades iniciam nc:

dia 4 de fevereiro no Parque·

Aquático do Sindicato do

Vestuário e acontecem nas terças e
f

quintas-feiras. (€G)

HORÁRIO NATALINO (COMÉRCIO) í
a

Dias 01 a 03/12 Normal 8
Sábado- 04/12 Até as 17hs z

Domingo. 05/12 Das 15hs às 19hs g
Semana de 06 a 10/12 Até as 20hs !
Sábado ·11/12 Até as 17hs I

Domingo. 12/12 Das 15hs às 19hs !
Semana de 13 a 17/12 Até as 21hs \
Sábado- 18/12 . Até as 17hs 1
Dorninqo- 19/12 Das 15hs às 19hs 3
Semana de 20 a 23/12 Até as 21hs ;
Dia 24/12 Até as 13hs �
Sábado·25/12 Fechado I
Domingo- 26/12 .

Fechado !
Semana 27 a 30/12 Normal i
Dia 31/12 Até as 13hs I
01 e 02 de janeiro Fechado l
Dia 03 de janeiro Normal

COMPRE E CONCORRA

Jaraguá do Sul
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VELOCIDADE

Etapa da Copa Norte define
os campeões da temporada

JuLIMAR PIVATTO

� Cerca de mil pessoas

acompanharam as

, provas, neste fim-de-
semana

JARAGuA 00 SUL - Cerca de

mil pessoas acompanharam, neste
fim,de,semana, a última etapa da

I CopaNorte deVelocidade naTerra,
realizada no Autódromo Jaraguá
Motor Clube, no Bairro Nereu

Ramos, Segundo a organização, o

público foi abaixo do esperado e

nenhum incidente foi registrado
I' durante a competição, que definiu

oscampeões da temporada 2004,
Nas Gaiolas, mesmo não

fazendoUmaboa prova, Carlos Vaz
confirmou o título da competição,
terrninando com 67 pontos, Edílson

Spezia foi o vencedor da etapa e

terminou em segundo lugar no
campeonato com 50 pontos, José
Serpa foi o terceiro colocado geral.
com30 pontos.

No Kart Cross, Romir Roeder
confirmouo título ao vencer a etapa

.

",e terminar com 181 pontos. O
segundo colocado da etapa foi
Jamiro West, seguido de Dorival
Servo Já nos números finais daCopa
Norte, Jair dos Santos foi o vice
campeão com 131 pontos, eDorival
Serv ficou em terceiro com 114.

O jaraguaense Paulo Krutzsch
venceu na categoria Street Car
TraçãoTraseira e confirmou o título,
alcançando os 77 pontos. Cristiano

e
Rosa terminou em segundo na etapa
enogeral, somando 53 pontos. Já

s
Iverson Sasse, terminou em quarto

e
lugar e acabouna terceira colocação

Pilotos aproveitam para dar os últimos ajustes nos carros antes das provas
RAPHAEL GUNTHER

com 38 pontos.
Amais disputada das etapas foi

a Street Car Tração Dianteira, que
terminou com diferença de quatro
pontos entre o primeiro e o terceiro

colocado. João Tambozetti

precisou apenas de um sexto lugar
para garantir o título, com 48
pontos. O vice-campeão foi
'Orlando Tambozetti, que
terminou em quarto e chegou aos

45 pontos. João Dequech Neto,
vencedor da etapa, foi o terceiro
colocado com 44.

E na Fórmula Chevrolet, Genil
Constâncio chegou em'segundo
lugar, alcançando os 29 pontos e

conquistando aCopaNorte. O vice

campeão foi José Aldo Jacinto, com
22 pontos e, com um ponto amenos,

\ Jorge Dalsenter ficou em terceiro.

O vencedor da etapa foi Ricardo
Franceschi. Categoria Tração Dianteira foi a mais disputada da Copa Norte

Clube jaraguaense conquista o vice no Estadual de Caratê
S }ARAGUÁ DO SUL - A

Associação Formigari de Caratê
e COnquistou, no último fim-de
J' semana, o vice-campeonato
e· estadual da modalidade. Os
J. atletas participaram da última
e

• tapa da competição realizada no
Gin' .

'

asoWalmor Busarello, em Rio .

dos Cedros. Os jaraguaenses

��m514pontos, contra 1.655

AO lube Ipiranga, de Blumenau.
A
terceira colocação ficou a

d
eademia Yamabushi também
eJ '

O araguádoSul,com453 pontos.
25
eVento teve a participação de
clubes de todo o Estado num

tot ld '
a e 680 atletas.
Os 37 atletas que participaramreprese d

tr
ntan o a Formigari

ouxeram' d Ih
.

16 de
seiS me a as de ouro,

prata e sete de bronze
somando 149

'

ter .

I
pontos e ficando em

cetro ugar " ínhu
na etapa. T amos

tna boa
elas ifi vantagem na

s ca
• .

seg'
çao geral e conseguimosUlr o

.

e I' vice-campeonato"xp ICou
'

Fo_'
o professor Arnoldo

"lllga
.

1
é n, embrando que o feitoo tnelh .,

Jarag 'dor ja conseguido por
ua oSul
"B'

.

atleta o�e temos em nossa cidade

ítul
s e bom nível para trazer

os. O .,'

aind que precisa e valorizar
a m

. .

,

aiS o esforço desses

Atletas conquistaram o melhor resultado da cidade no Estadual

competidores", comentou

Formigari. O clube vem sendo

destaque em Santa Catarina desde

2000, quando ficou em quinto
lugar. Em 2001 foi vice-campeão,
feito igualado nesse ano.

"Devemos muito também aos pais
dos atletas, que vem se

empenhando para superar a falta
de incentivos", disse o professor.

Entre os destaques
individuais, o professor cita o

tricampeonato de Anderson

Arantes, na categoriaMirim 111
12 anos. Além dele, os outros

campeões pela academia foram:
Jean do Carmo (15-17 anos até

70 quilos), Jean Sérgio Lehmert
(13-14 + 50 quilos) e Douglas
Américo (13-14 até 50 quilos).

��
COPARENAULTC1io

.

www.kreisjr.com.br

ESPORTIVAS
, ...........

. �, )

.... VOLEIBOL

Ingressos para jogo da Superliga estão à venda
Os 900 ingressos colocados à venda para o jogo da Superliga de Vôlei ;";�

entre Intelbrás/São José e Telemig Celular/Minas, em Jaraguá do Sul, ,>JI
estão à disposição do público ao preço de R$ 3,00 nos seguintes .,dl
locais: nos postos Mime das ruas Walter Marquardt, Reinaldo Rau e

Epitácio Pessoa; no ginásio da SER Marisol; na Fundação Municipal de
�.J:

EsportesViabilizada pela Associação Desportiva deVoleibol e o Projeto H:
Pólos de Voleibol - que é desenvolvido pela FME - a partida está

agendada para quinta-feira (09/12), às 20h, no ginásio da SER Marisol. :l C
..: .}O coordenador dos Pólos de Voleibol, Benhur Sperotto, informa que

as equipes já estarão em Jaraguá do Sul na quarta-feira (08/12), quando h

treinarão no ginásio da Marisol, das 17h30min às 21 h30min, voltando �IIJ
a treinar na manhã do dia 9, das 9h às 12h. Cada equipe terá uma hora '::':3,

de treinamento por período, com acesso permitido ao público.
"Conseguimos trazer este jogo para o município porque mostramos .J�J

que temos condições de receber eventos deste porte na oportunidade cor

em que organizamos o Campeonato Brasileiro de Seleções deVoleibol jjli:
Infanto-Juvenil'; diz Sperotto, adiantando que esta atitude da lBC

Confederação Brasileira de Vôlei abre a possibilidade de se realizar ;_1:::
outras partidas da Superliga em Jaraguá. .í.}

.... PALESTRA

Aspectos atuais da nutrição e qualidade devida. i{�'
A Ajinc (Associação Jaraguaense dos Incentivadores da Natação
Competitiva), em parceria com a Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) e a Faculdade Jangada, realizam nesta

quinta-feira a palestra "Aspectos atuais de nutrição e qualidade de
vida'; com o professor associado do departamento de alimentos e ;<)�
nutrição ex�rimental da faculdade de ciências farmacêuticas da 'i'1Í
USP (fiIniversidade de São Paulo),JúlioTirapeguLO objetivo da palestra dT
é esc1arecer pais, professores, médicos e atletas da importância da

alimentação correta para cada tipo de exercício físico. "r'
; .. ).._.

A palestra vai ser realizada no auditório do Acijs, às 19h30. O
'o:

investimento é R$ 5,00 para sócios da Acijs, R$ 10,00 para não sócios.

Inscrições e informações pelo telefone 275-0202.
«x

.... BRASILEIRÃO
Atlético-PR deverá terFernandinho nomeio
Para não perder o estilo ofensivo do time e a boa ligação no setor do

'1

meio-de-campo, a tendência é o técnico do Atlético Paranaense, :.

Levir Culpi, mudar o posicionamento de Fernandinho, que, apesar de -

ser originalmente um meia-atacante, tem atuado durante a maioria
das partidas como ala direito. Culpi, que costuma não permitir a �

presença da imprensa nos treinamentos, vai manter o mistério até o

dia do jogo, mas Fernandinho deve ocupar o lugar do meia Jadson, .)

que cumpre suspensão automática. Com isso, Raulen entraria pela
direita.
Contra o São Caetano, o Atlético subiu de produção exatamente

quando Fernandinho foi deslocado para o meio. "No meio, com
liberdademaior,conseguimos encurralara São Caetano.dlz o jogador.
Se essa for a opção de Culpi,o zagueiro Fabiano, um dos destaques
do setor defensivo, retornará no lugar do volante Pingo, após cumprir
suspensão.

informações:

����:
275-3475

fellows@netuno.com.br
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'5/12'
IIzeSchmidt
BeatrizYamashita
José IIdomar Kraemer.
Celso Rosa

ManyMary
Jean Carlos Vieira
Kátia Schulz
Valério da Silva
Hilze Dõqe

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

Igor L. Rodrigues de O.
Turci

Charles Harnack
Eronildes B. Krug

'7112'
Anelore Kôhler
Carmem R. Fugel
Ivone C. Raduenz
Jonathan Luis de Souza

Salomom
Amanda Florián
Valentin Corasini

'8112'
Luciano José Bortolini
Maria Nitzke
Ondina S. Riedtmann
Tassiane Sabrina Pradi
Alberto Correia
Salete Hanemann
Osli de Souza Bertoldi
Rosita Borchardt

Kaynan Henrique Ropelato
Clausionei Josiel Zesuino
ClaudimaraWeller
SoeliT.Silva
José Adriano
JanineWeege Bylaardt
Maria Pacheuski Forrnlqari
Maria Iracema Nitzke
Esdras B. Bolduan
Beno Baade

Wally J. Roweder
Ketlim Aline Ehlert
Tarcisio Douglas
Freiberger
Sueli Volkmann
Doralice Macedo
WigandoWendorff
Bernadete Belegante
Elena Vizuete
Andréia Azevedo Prusse

'10/12'

Alayde S. Mahfud
Mareio Ademir Bortolini

Edailço O. Pascoquetti
(Macalé)
Alberto Maiochi
Renilda Resner
Adolar Konell

Depois de 10 anos de convivência, a enfermeira Márcia Regina Pereira
o médico, Dr. Manoel Silveira, oficializaram a união do Sagrado

e

matrimônio no último di.a 26 na Igreja São Judas Tadeu, após a

cerimônia os convidados foram recepcionados na Recreativa da
Armalwee. Os noivos e sua filha Aline agradecem a todos os convidados
que prestigiaram o enlace e compartilharam com essa felicidade!

Os noivos, Anne Caroline, filha de

Annegrete e Reinaldo Richter, e
Guilherme, filho de Cecília Maria e André
Luiz Máximo Fogaça casaram-se no dia

27/11 na Igreja Luterana Apóstolo Pedro,
no Centro e após no Clube Atlético

Baependi

WilmarMarquardt
Gilson Luiz Satler
Wander Bartel

Sergio Leithold
JoãoVítor P.da Silva
Leda C. A. da Silva
Márcia Campregher
Heloísa Jann
Marlise B: Stinghen
Laídes Rodrigues
Velocino Amoncio da
Cruz Filho
Valdir Reidel

'11112'
Renilda Funka
Eliz Fernanda Riegel
Jonly Mayckel Demarchi
Jairo José Flores
Ivo Steinert
Silvana Mara L.

Reckawsky

No dia 4, Carine e César, trocaram
aliança na mão esquerda, na Igreja São
Luis Gonzaga. Após a cerimônia os

convidados foram recepcionados no

Restaurante Recanto Pedra Branca, na
Barra do Rio Cerro. Felicidades ao casal!

Claudinei Steinert, ao ladoda
sua noiva Maira Monique

Rasweiller, completou seus 22

anos. Seus familiares e em

especial sua noiva desejam
saúde e felicidades

Completou 15 anos no dia 6, Aline
Valentini. Parabéns e felicidades
dos pais e irmão

Ana Lucia
Veríssimo Rosa,
filha de José (in'
memorian) e

Clotilde, formou
se no normal

superior no dia 4,
pelo Centro
Universitário
Leonardo da
Vinci (Uniasselui)

. Janaina Ana

Rosa

completou 24

anos no dia 2.

Felicidades, de
i

Yuri, sua mãe,
lLii.M�""""�"" padrasto e

irmãs

Os noivos, Márcia e Dr. Manoel

.:. PARABÉNS
Rosalene Lange aniversariou dia 2. Seu marido Edemarea
filha Caroline Ellen mandam os parabéns.

C INEMA
Quarta eQuinta-Feira

�e':S pt
Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Exorcista: O fnicio
Sex-dom.: 14:45 - 17:00 - 19: 15 / seg

qui.: 14:45 -17:00 -19:15 - 21:30

Anjos da Vida
Pré Estréia: sexta a domingo 21:3

Taxi
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Os Esquecidos
17:15 - 21:15

Capitão Sky
15:00 - 19:00

Má Educação
17:00-21:00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




