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A partir do final de

março do ano que vem os

trabalhos da Vara da

Justiça do Trabalho serão

agilizados com a

instalação da 2ª Vara,
que vai funcionar na Rua

Leopoldo Mahnke
(antiga Coneza). O

contrato de locação do
imóvel será assinado até

o dia 20 deste mês,
segundo informações do
presidente da subseção
da OAB em ]araguá do

Sul Osmar Graciola. A 1 ª

Vara, que atualmente
funciona no prédio do
Centro de Profissionais

Liberais, será transferida
para o mesmo local da 2ª

Vara, já no início de

março. Dois estagiários
do curso de Direito da

Unerj serão contratados .

.....

Nova Vara do
Trabalho vai agilizar a

tramitação dos
processos parados na

PVara
• PAGINA 4

VENCEDOR

Fernando Raduni conquista o

ouro no Estadual de Triatlon
• PAGINA6

ATENDIMENTO

Tribunal Regional do Trabalho
anuncia criação da 2aVara
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ECONOMIA

Leutprecht garante que governo vai
'enxugar' a estrutura da Prefeitura

• PAGINA 3

DESACELERAÇÃO

Produção industrial cresce em
ritmo menor em outubro

• PAGINA4

DECISÃO

Malwee esper� que adversário

jogue na retranca no Peru

, .

Equipe
treinou na

Academia na

tarde de ontem
no Parque

Malwee. Final
acontece no fim

de semana

• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,763 2,765
Paralelo

..... . �tnº },º�º
Turismo 2,690 2,860
• Cotação Euro Compra

3,665

Venda

3,685

R$:819,80 (dezemt>ro)-CUB

-Indlces Pontos Oscilação
��"t!�l?él 25.552 , ,30%
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• Poupança (%) 0,6758
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OPINfAO

fRASES

sempre acusou os

adversários de manter uma

das mais altas taxas de juros
do mundo - o que é verdade
-, prejudicando o desen
volvimento econômico.

Hoje, todavia" reza discipli
nadamente pela mesma

cartilha que embalou as

políticas, monetárias dos
'últimos anos. Não precisa

No aguardo da Selic
de juros nos atuais

patamares. O ritmo da

produção industrial dimi
nuiu em outubro em relação
a setembro. Por outro lado,
os juros bancários subiram

pelo terceiro mês consecu

tivo para empresas e consu

midores. Para a pessoa física,
a taxa média mensal de

juros passou de 7,69% em

� Não precisa ser especialista no assunto

para saber que juros altos não rimam com

desenvolvimento econômico

ser especialista no assunto

para saber que juros altos
não rimam com desenvolvi
mento econômico. Juros
.altos incentivam a cirandá
financeira e reduz os

investimentos nos setores

produtivos.
Talvez a de�celeraçãoda produção industrial,

revelada ontem pelo I\)l]E,
seja um dos reflexos da

manutenção da taxa básica

outubro para 7,82% em

novembro, alta de 1,69%.
Trata-se da segunda maior
taxa do ano, perdendo
apenas para janeiro, que

registrou nada menos do

que 7,92%.
Não obstante, é preciso

lembrar que a Selic já foi
fixada acima de 40% e que
a atual equipe econômica
recebeu o governo com a

taxa básica em 25% ao ano.

AMORIM

QUARTA-FEIRA, 15 de deze,mbro de 2004 ."maMl"nt1kll'lI

Todavia, desde setembro, a

taxa inverteu a tendência
de queda e voltou a subir,
contrariando o discurso

oposicionista do PT Ainda

que o governo teve sucesso

na condução da política
econômica, percebe-se que
não conseguiu domar a taxa
de juros, que tem reflexo
direto em toda cadeia

produtiva e, conseqüente
mente, na economia do país.

A redução da Selic,
ainda que por apenas
0,25%, seria o grande pre
sente de Natal para o setor

produtivo. Variáveis macro
econômicas permitem isso.

As projeções para a inflação
continuam recuando. A
estimativa é que o IPCA do
ano fiqge em 5,1%; o preço
do petróleo no mercado
internacional caiu e a tarifa
de energia elétrica deve cair

no ano que vem. Assim,
((íjtão faltando apenas boa
vontade e determinação.

"O auxílio-reclusão é uma maneira de garantir algum recurso à família do segurado que
contribuiu para a Previdência Social até o momento da prisão':

.Cé$ar Lenzi, advogado trabalhista, administrativo e dvel, alertando para o benefício concedido pelo INSS a familiares de detentos
-

<'

Mundo I Pessoas & Fatos I
-:� AFEGANISTÃO ;

�Supostoscomandantesda
, miUciaTalibã sãodetidos
Agentes secretos afegãos prenderam dois

supostos comandantes da milícia Talibã, inclusive
um ex-chefe de segurança do mulá Mohammed

Omar,líderdo regime deposto.TohrMullah Naqvi,
comandante militar do Talibã na província de

Kandahar, e o subcomandante, o mulá Oayum,
também conhecido como mula Hunger, foram

; detidos na noite de segunda-feira em casa."Esses
; dois comandantes estiveram envolvidos em toda
, a atividade terrorista na província de Kandahar
contra as forças do governo e da coalizáo" disse

; Abdullah Laghmani, chefe do serviço de

: espionagem da província de Kandahar. (AE)
! -------------------------------

: � FRANÇA
,

: Inaugurada a ponte
; mais alta domundo
: A ponte rodoviária mais alta do mundo foi
· inaugurada ontem, com o presidente francês,
, Jacques Chirac, elevando a bandeira francesa

i e descerrando a placa, enquanto aviões
i cortavam o céu deixando um rastro de
: fumaça vermelha, branca e azul. Para Chirac,
: a ponte é"um prodígio de arte e arquitetura
: e um novo símbolo da engenharia civil da
! Franca':
· A ponte Millau, sobre o Rio Tarn, no Sul da

França, de 2,5 quilômetros de extensão, será
· aberta ao tráfego no dia 17 de dezembro.
·

Os motoristas poderão contemplar o

majestoso vale do rio viajando a 270 metros

de. altura. (AE)

� fNDIA

Colisão de trens deixa
31 mortose 50 feridos
Dois trens de passageiros colidiram
frontalmente no Norte da fndia ontem, deixando
31 mortos e 50 feridos. A causa do acidente foi
atribuída a problemas de comunicações no

trajeto entre as estações situadas mais 300

quilômetros a Noroeste de Nova Délhi.
Soldadores utilizavam maçaricos para cortar

blocos de metal retorcidos na busca por
sobreviventes e por outras vítimas, ao mesmo

tempo em que militares retiravam os mortos.

Os feridos foram socorridos pelas equipes de

resgate, 16 delas em estado grave. "Não

esperamos encontrar mais vítimas no local';
comentou uma autoridade indiana. (AE)

� IRAQUE

País inicia julgamento de
membrosdoantigo regime
Integrantes do deposto regime de .Saddam
Hussein começarão a ser julgados por crimes de
guerra na semana que vem, anunciou ontem o

primeiro-ministro interino Ayad Allawi. Ele não

precisou se o ex-ditador será um dos julgados,
mas outras autoridades indicaram que não.Muitos

antigos membros do Partido Baath estão presos
há mais de um ano, e poucos tiveram

oportunidade de reunir-se com advogados. Os
defensores de Saddam afirmam não terem tido

permissão para vê-lo e consideram ilegal a

realização de julgamentos agora."O tribunal seria
uma violação dos direitos básicos dos acusados,
de ter acesso a advogados': (AE)

� EGITO

Governo assina acordo
com Israel e EUA
O Egito deseja criar empregos, Israel deseja uma
paz consistente. Ontem, os países assinaram
um acordo de livre comércio que poderia
persuadir outras nações árabes a levar em

consideração a paz com o Estado judeu. Trata
se de um pacto comercial que permitirá ao

Egito exportar artigos livres de impostos aos

Estados Unidos sempre que -tenharn uma

porcentagem mínima de material de fabricação
israelense. O pacto estabelece zonas industriais
em partes do Cairo, Alexandria e Porto Said,
onde os artigos deverão ser montados. O

representante' dos Estados Unidos, Robert
Zoellick, comemorou o acordo. (AE)

� ITÁLIA

Polícia desbarata

quadrilha de Roma
A polícia de Roma desbaratou uma quadrilha -

chefiada por uma brasileira e um italiano - que
intermediava a viagem de italianos para fazer
.turismo sexual com menores em Fortaleza
(Ceará). Os criminosos poderão ser condenados
a penas de entre seis e 12 anos de reclusão.
Estudosmostram que 80% dos turistas europeus
que desembarcam em Fortaleza à procura de

prostitutas são italianos. As investigações tiveram
apoio da Polícia Federal brasileira e começaram
há um ano e meio. A primeira prisão ocorreu há
uma semana. Luigi Miraglia foi preso no

aeroporto de Roma, quando se preparava para
embarcar para o Brasil. (AE)
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O mercado aguarda
ansioso a decisão do
Comitê de Política Mone
tária para a taxa básica de

juros, a ser divulgada hoje.
A última reunião do Capam
do ano teve início ontem e

a expectativa é um cenário

favorável a curto prazo. Há
sinais de que é possível
reverter o aperto monetário

iniciado em setembro, sob a

justificativa de conter o

perigo inflacionário. Ainda

que analistas estimem que
a Selic pode ser reajustada
em 0,50 ponto percentual,
a equipe econômica não

tem mais porque aumentar

'a taxa. O quadro econô

mico atual impede qual
.quer reajuste para cima,
.quanto muito a manuten

ção da taxa com viés de alta.
A expectativa do mer

cado está fundamentada
nos discursos oficiais e na

.

postura do PT durante mais

de 20 anos. O partido
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SUA OPINIÃO

"O país das maravilhas!"
MeryPetty*

Será que caí no buraco do país das maravilhas!
Cidade maluca essa!

De um lado um calçadão! ... Feito duas vezes.

De outro uma praça depredada que parece que'
ninguém vê! Parece normal...

Como é possível!
De uma praça, arrancam todas as árvores ... da

outra ... a. dois anos que se liga pra ouvidoria pra pedir
alguma atitude, pois a árvore está com muitos galhos
podres e eles estão em meio aos fios elétricos! Dizem
até que os fiscais já viram... mas está tudo lá como na

primeira vez em que foi ligado!
De um lado, uma praça com mesas e bancos

embaixo de um sol escaldante ...
De outro, uma praça com sombra de montão, mas

não há onde sentar...

De um lado uma praça com canteiros floridos, mas
só canteiros. \

De outro um verdadeiro matagal e próximo de!
construções desmanchadas e cheias de ratos que

vagueiam pela praça inclusive. Em pleno centro!

Quem chega de ônibus; desembarca justo ali neste

que já foi até cartão .postall
De um lado uma praça para comemorar o

aniversário da cidade enquanto a outra comemorá'

junto aos ratos, todos os dias, o seu desaniversário!
Ainda posso me lembrar dessa praça em época de

natal. Brincávamos de esconder. Era seguro e bem

iluminado. As cigarras cantavam e tinha um clima de

felicidade! Cadê!...
O Boi de mamão do Seu Manequinha se

.

d boilapresentava nesta época e eu morria de medo o 01,

E as famílias se sentavam lá pra conversar, fazer fofocas,

enquanto os pequenos corriam pela praça e contavam
. as lâmpadas coloridas que enfeitavam a praça pelo I
natal. Hoje a única coisa colorida é a lata de lixo e a

iluminação está depredada.
Lembro-me das bandas que tocavam no coretO

c

enquanto o Papai noel jogava balas ... nem ele aparece
mais por lá!

Minha família-mora até hoje ao lado dessa praça e
'

lamentamos muito o fato dela ter sido esquecida.
Quantos jovens gostariam de namorar ali? Quantas

.

famílias gostariam de passear nela nestas noites quentes
de verão? Quantos artistas poderiam brindar-nos co�
seus talentos? Quantos pessoas gostariam de ficar ali
a toa? Sim ... , a toa por que não? Somente olhando o

d 'ou
que acontece na praça ... , ou meditando, oulen 0,

ouvindo um CD, estudando ... sei lá! i
Ao invés disso ficam dentro de quatro paredes em

f
.

de i d maiorrente a uma caixa e imagens e ca a vez em

número!

Quantas praças nos faltam! . I

P
.. ,. de refletir.ensem russo ja que estamos em tempo

Feliz Natal!

,
.

as
:

*Atriz e diretora teatral. Formanda em Artes Cenle

Bacharelado e licenciatura.
----------------------------�---�,

arpo 1),
05 textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de�. eitOde
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva a Ir

"'Oli'.

bm�"fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, e

correções ortográficas e gramaticais necessárlas.,
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�Mais cotados
A últimas especulações em torno de

'f:turOS integrantes do governo Moacir

B rtoldi (PL) dão como certas as

n�meações �os engenheiros Alberto

Marcatto e LUIz Fernando Marcolla e do

quiteto Renato Escobar.
,ar d

.

'Os três estão cota os para assumirem

'cargos nas futuras secretarias de

Planejamento e Obras, a serem criadas

'apartir de fevereiro ou março. As pastas

Isubstituirão a atyal Secretaria de

[Desenvolvimento Urbano. Eles são

vistoS com freqüência nos corredores

-da Prefeitura.

..Dois pesos ... ,

A Câmara de Jaraguá do Sul aprovou,
na sessão de sequnda-felra, o projeto
de autoria do presidente da Casa,
Eugênio Garcia (PSDB), que padroniza
em 60 qullórnetros por hora a

velocidade máxima dos veículos nas

lombadas eletrõnlcas do município.
Nas instaladas em frente às escolas,
onde a velocidade máxima é de 40

quilômetros por hora, há tolerância de
15% para efeito de notificação.
O projeto foi à votação depois que a

Assessoria Jurfdica da Câmara o julgou
constitucional.

POLíTICA

..Duas medidas
Em 2001, no entanto, o vereador
Marcos Scarpato (PT) apresentou
projeto idêntico, que foi vetado pela
Assessoria Jurfdica que alegou vfcio de

origem, garantindo que a matéria é de

competência da União.
Ou é incompetência ou é birra do setor
Jurfdico da Câmara. A legislação não

mudou, então não há nenhuma

explicação plausfvel para tamanha
incoerência. Aliás, Scarpato teve vários
pedidos de informações aprovados
que não tiveram resposta do Executivo,
e o Jurídico ...

..Confirmado
o IPTU (Imposto Predial e Territorial
Urbano) de 2005 será mesmo reajustado'
em 9,6%.,A proposta encaminhada pelo
prefeito Iririeu Pasold à Câmara de
Vereadores foi aprovada. Na mesma

sessão, foram a provados o aumento da
UPM (Unidade Padrão Municipal), que
passará dos atuais R$ 77, 00 para R$
84,39, e o reajuste também de 9,6% do
ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens
e Imóveis).
A UPM é aplicada para cálculo de

tributos, taxas e preços públicos da
Prefeitura.

MUDANÇA

,Secretaria de Esportes e Lazer
I
, .

terá oito funcionários a menos
,

CAROLINA TOMASELLI
,

'r Ieutprecht g�rante
que governo vai

cumprir promessa de

'/enxugar" a estrutura

Si

}ARAGUÁ00 SUL - ASecretaria
de Esportes e Lazer terá menor

inúmero de funcionários a partir de
'jo de janeiro.A promessa, feita em

campanha pelo prefeito eleito
MoacirBertoldi (Pl.) para todas as

pastas, propõe a redução da equipe
'de 1'3 para cinco pessoas na

,secretaria. Hoje, o quadro é formado
jorsecretário, dois superintendentes,
,sete diretores e três chefes de serviço
efetivos.Onovo organogramaprevê
cargos de secretário, superinten
dente e três diretores - de eventos
de lazer e administrativo.' N�
entanto, a secretaria deixará de
abrigar a Divisão de Cultura, que
será agregada à Educação.
Anunciado na semana passada

'como secretário de Esportes e Lazer,
Jean Leutprecht (PTB) diz que a

intenção do futuro governo é
I "enxugar" a estrutura e; com isso,
,gerar economia no orçamento do
'município. Além disso, ele explica
que Outro objetivo é que as

e'

informações saiam do topo da
estrutura e cheguem a base, o que
não ocorre quando a hierarquia é

complexa. "Vamos fazer um

diagnóstico para verificar as

necessidades e daí, se necessário,
agregar novos profissionais",
acrescenta.

Leutprecht afirma que o repasse
de recursos para a Fundação de

Esportes e Lazer - autarquia
responsável pelo fomento e

investimento nas duas áreas - vem

diminuindo nos últimos três anos. '�
. previsão orçamentária para 2005 é

deR$ 372.ÓSO,00 e, ano passado, era
em tomo de R$ 400mil, o que já é

pouco", declara, informando que o
repasse de recursos feito anualmente

para 33 entidades esportivas não está
contemplado no orçamento do

próximo ano.
Sobre as propostas, o futuro

secretário destaca como prioridades
os projetos da "ArenaMultiuso'', no
GinásioArturMüller, para ampliar a
capacidade de 1,5mil para cincomil
lugares, e a construção do Centro

Poliesportivo, noBairro Ana Paula.
"Em estrutura física, as maiores

necessidades são cle uma pista de
atletismo e de adaptações em locais
de tiro", revela, ressaltando que todas
as ações serão integradas com outras

secretarias.

Leutprecht explica que medida, visa acontenção de gastos
\

Formado em Educação Física pela Udesc, Jean Carla Leutprecht
tem currículo extenso de envolvimento no esporte. Iniciou a carreira

como professor de educação física de escolas municipais, estaduais
e particulares e atualmente é professor licenciado pelo Estado. Um
dos fundadores da Apef (Associação dos Professores de Educação
Física da Região de Jaraguá do Sul), também foi técnico e árbitro de

basquete e voleibol.
Contribuiu na criação da Fundação de Esportes de Jaraguá do Sul
e presidente de 1993 a 96. Foi presidente da Liga Regional de Vôlei;
vice-presidente da Federação Catarinense de Voleibol; diretor da
Divisão Municipal de Esportes, entre outros. É conselheiro Regional
de Educação Física e eleito conselheiro Estadual de Desportos para
os próximos dois anos.

Na política, foi eleito para vereador em 2000 para a primeira
legislatura, Foi vice-presidente das comissões de Educação e Saúde,
relator da atual Lei Orgânica e Regimento Interno do município e

da CEI (Comissão Especial de Inquérito) do Estacionamento Rotativo.

PFL define essa semana candidato à presidência da Câmara
f: MASSARANDUBA - O Diretório Almir Trevisani e SÚvio Scaburri

o PFL deve se reunir com os têm interesse em presidir aCâmara.
vereadores eleitos ainda 'essa "Os cinco são candidatos",
;semana para decidir qual deles será declarou. Ele reconhece que a

!Ifidicado tomo candidato à divergência em torno do nome a

IPhresidência da Câmara. A data ser indicado pode atrapalhar os,
ar" I

'

_

ano e ocal do encontro ainda plano do partido e a determinação
�oforarndefinidos. Caso não haja do prefeito reeleito Dávio Leu

, IVergências internas o PFL deve (PFL) de que "o PFL não pode
presidiraC' ./

'

I
.

-

d dê d Cd asa, ja que e egeu cmco per er a presi encia a âmara na
,
Os noves vereadores para a próxima lezislatura".'pró' lO'

XIrnalegisl:;ttura. Na atual legislatura, o PFL
,

O presidente 'do partido e também ocupa cinco cadeiras na

I Veread I .

n afirrn
ar ree eito, Abilo Zanotti, Casa, mas perdeu a presidência

,

I '

a que todos os parlamentares para o PMDB - que 'elegeu um
e eItos d PFL

'

Vald'
o

.

- ele (Zanotti), (Armindo Sésar Tassi) - e é aliado

�lini, Renato dos Santos, do pp, somando três vagas. O outro

----------=--:-:.-'-._--------
,...t,..s,..s

vereador é do PSDB, que apóia o

PFL. Zanotti, no entanto, acredita
que isso não vai se repetir e que os

parlamentares peefelistas vão

chegar a um consenso.

Atual vice-presidente, Zanotti
diz que, apesar do interesse, "abre
mão de ser candidato à presidência
da Câmara por ser o presidente do
partido". Ele revela que a intenção·
do PFL é fázer rodízio entre quatro
vereadores, que devem

'permanecer por um ano à frente
do Legislativo. "Naminha opinião,
Valdir Zapellini deveria começar
o rodízio, por ter sido o mais

votado", sugere.

• O PFL se reúne essa

semana para decidir quem
será o candidato a

presidência da Câmara, O
partido elegeu cinco dos
novos vereadores.

• Na <?p_inião do

presidente do partido,
Abilo Zanotti, o vereador
reeleito Valdir Zapellini
deveria iniciar o rodízio

proposto pelo PFL, já que
foi o mais votado. \

..Oficial
A senadora Heloísa Helena, em

companhia dos deputados federais
Babá, João Fontes, Luciana Genro, todos
expulsos do PT, anunciou ontem, em
Brasília, que o recém-cr.iado PSOL

(Partido Socialismo e Liberdade)
conseguiu as 438 mil assinaturas

exigidas pela Justiça Eleitora-I para a

obtenção do registro definitivo.
A questão é se o novo partido terá

fóleqo para conquistar os espaços na

política nacional. A se julgar pelas
primeiras movimentações dos Ifderes,
ainda não definiu qual a linha de atuação.

Müller promete anunciar
secretariado até sexta-feira

passada, nomes dos seis secretários
como se fosse a escolha definitiva
dele, mas que, na verdade, tratam
se de especulações. "Houve umà

desconsideração da rádio e isso vai

ficar marcado. As especulações até
podem se confirmar, mas divulgar os
nomes como certos eunão concordo",
declara.

CONFIRMA - Técnico

contábil, o vereadoreleitoOtoWeber
(PP), ex vice-prefeito da cidade,
confirma o nome dele para a

Secretaria de Administração e

Finanças. "Vou assumir no dia 3 d�
janeiro", conta.Weber lembra que J
primeiro suplente do pp, Gilmar
Brayer, assumirá a vaga na Câmar$
de Vereadores.· i

CORUPÁ - O prefeito eleito
Conrado Müller (PP) prometeu
divulgar os nomes dos futuros

integrantes da administração até a

próxima sexta-feira, durante
entrevista coletiva em dia, horário e

local a serem definidos. As secretarias
de Educação�ultura e Esporte, de
Saú�� e' Bem-Estar e de

Adpjlistração e Finanças estão com
os nomes dos secretários praticamente
definidos, já que a decisão deMüller

depende apenas de última reunião

com o pp.As pastas serão assumidas,
respectivamente, pela professora
Diane Siedel (PP), pelo médico
Marcelo Gonçalves (PSDB) e pelo
vereador eleitoOtoWeber (PP).

Müller confirmou os nomes dos
três futuros secretários e disse que

tambémjá definiu quemcomandará
os outros três cargos do 'primeiro
escalão domunicípio - as secretarias
de Obras, de Agricultura e Meio
Ambiente e de Turismo,
Desenvolvimento e Planejamentc-.
, mas prefere anunciá-los depois de
conversar com os partidos da base

govemista, o PP e o PSDB. "Prometi

divulgar os nomes para a segunda
quinzena de dezembro e isso vai
acontecer, só dependo de ofício e do
avaldo partido", diz, informando que
participa hoje de reunião com

lideranças dó PP para tratar do
assunto.

,

O prefeito eleito também disse
estar insatisfeito com uma-rádio local

por ter anunciado, na semana Prefeito eleito Conrado Müller

Descrição do(s) Bem(ns): Um terreno, sem benfeitorias. situado na zona urbana do Município e

Comarca de Jaraguá do Sul, com área de 46,40m2, e as seguintes medidas e confrontações: fazendo
frente, em curva, com a esquina das Ruas Emil Burow e Severino Schiochet, onde mede 2,08 metros,
fundos com as terras de Egon Richter, onde mede 1,55 metros, no lado esquerdo com a Rua Severino
Schiochet, onde mede 26,90 e no lado direito com terras de Anselmo Bertoldi, onde mede 26.90
metros. O referido terreno extrema com o imóvel de. propriedade dos autores, matriculado sob n°

4.966, e não se encontra registrado no Cartório de Registro de Imóveis.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em locál incerto ou não

sabido. bem como seu(s) cônjuge(s). se casada(o)(s) for (em). confrontante(s) e aos eventuais
interessadosque, 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. contato do transcurso do prazo deste edital. ADVERTtNClA: Não sendo contestada a

ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na

petição inicial (art. 28s,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, 22 de novembro de 2004

Quitéria Tamanini Vieira Péres
Juíza de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA/ PODER JUDICIARia
Comarca de Jaraguá do Sul/Z", Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen,87,Vila Nova, - CEP - 89259-300. Jaraguá do Sul-SC
Juiz(a): Quitéria Tamanini Vieira Péres

� Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - USUCAPIÃO - RÉUS INSCRITOS E EVENTUAIS - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
Espécie e Número do Processo: Usucapião,036.03.00S8S0-9
Autor: Anselmo Bertoldi e outro

Rua Exp. Cabo Harry Hadllish - 831- próximo ao Angeloni;1
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA/G'ERAL

�cambra
COMEx

POR RANDAl GOMES
....

.... UM NPVO peRFil PARA o
FUNCIONARia PUBLICO BRASilEIRO
No último 6 de dezembro estivemos em contato com o Chefe de

Gabinete do Presidente da APEX - Agência de Promoção de

Exportações - Boniperti Oliveira, em evento promovido pela
Ajorpeme, com o objetivo de disseminar entre os associados e

comunidade empresarial o conceito de exportação, mostrandomeios
para que a empresa de micro, pequeno e médio porte possa exportar
seus produtos.
Auditório lotado, acredito que todos esperávamos o funcionário público
padrão: falante, bem articulado, mas trazendo pouco conhecimento
novo. E qual não foi o engano de todos nós, ao nos depararmos com
um profissional que tendo vivido 25 anos fora do Brasil, conhecia
profundamente a realidade nacional e as (im)possibilidades do
comércio brasileiro lá fora.

Pragmático, começou sua palestra dizendo que 'ganhar dinheiro não

é pecado: algo óbvio mas que numa sociedade enraizadamente
católica causa calafrios. Continuou sua fala, defendendo o fato de a

China estabelecer um novo padrão comercial competitivo e criticando
o mundo ocidental por querer fazer com que todos atuem segundo
as suas regras.
E para embasar com dados os seus argumentos, comentou sobre o

fato de a China termultiplicado sete vezes o seu comércio internacional
em 25 anos, sobre o México ter de 1992 a 2002, crescido seus negócios
em 250%, enquanto a América Latina como um todo, cresceu apenas
32%. E neste cenário, o Brasil fica sempre no meio: não cresce como

poderia, mas não chega ao patamar mínimo; seu crescimento no

período ficou em 67%�
Encontros como este não tomam tempo. Na verdade são

multiplicadores de algo que temos visto nos contatos qu\.V'antemos
com Brasília: ao lado dos dinossauros de um Brasil que não �bde existir
mais, há uma geração de novos técnicos, que empregam conc�s
da iniciativa privada e que passam como um rol� compressor - airféla
que contido pela burocracia idiótica dos parlamentares - sobre

paradigmas, modelos, práticas e superstições.
CURSO DA AMANCO EM JOINVILLE
A Amanco do Brasil, em parceria com a BornholdtAdvogados realizará
nos próximos dias 18 e 19 de dezembro um Curso de Capacitação
em Negócios Internacionais, com foco em empresas que atuam ou

desejam atuar no comércio internacional.Os professores são da FAAp,
USP e PUC/SP e as inscrições são gratuitas. Pessoalmente, acredito
que é uma oportunidade imperdível, havendo cinco vagas à disposição
de Jaraguá do Sul. Os interessados podem procurar a Srta. Jordana, no
fone (47) 275.7013.

.

.

BASE DE DADOS IMPORTANTE E GRATUITA

Se a sua empresa deseja saber sobre potencialidades de determinados
produtos no comércio internacional, uma fonte importante é o Radar
Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Cornércio

(http://radarcomercial.desenvolvimento.gov.br). Através de um

sistema de busca e cruzamento de dados estatísticos, o Radar
Comercial permite a identificação de oportunidades comerciais em

mais de 40 países, que representam aproximadamente 90% do
comércio mundial. Após o cadastramento, fácil de ser realizado, um
universo de informações importantes pode ser acessado.

INFORMAÇÕES SOBRE IMPORTADORES E EXPORTADORES
Para as empresas que estão dando os seus primeiros passos na

importação ou na exportação, vale a pena acessar o site do MDIC

(http://www.desenvolvimento.gov.br) e verificar em Indicadores e

Estatísticas do Comércio Exterior a base de empresas importadoras e

exportadoras que mantém negócios no/com o Brasil. Ao se traçar
uma estratégia inicial de negócios, é uma ferramenta importante e

pode ser acessada gratuitamente, através do download de um arquivo
zipado.

- ISPS CODE PARA ITAJAí
Hoje, às 10 horas, o Porto de Itajaí receberá o Certificado de Declaração
de Cumprimento do Código Internacional para a Proteção de Navios

.

e Instalações Portuárias, internacionalmente conhecido como ISPS

Code. Basicamente, através deste reconhecimento, o Porto está apto
a exportar para osmercados norte-americano e europeu, preocupados
com os planos de segurança dos portos em todo o mundo. Sem isso,
o grande acesso aomercado internacional poderia ficar comprometido
e Santa Catarina perder uma posição estratégica.

Suà opinião émuito importantepara nós. Encaminhe suas dúvidas,
suqestôes e críticas- para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

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

, Comércio Exterior da UNERJ. Acredita que ainda falta

I comprometimento estratégico do governo e do corpo empresarial,
.

mas está confiante na nova geração de empresas, empreendedores e

i técnicos governamentais.

L' e-mail: randal@portalcambra.com.br

SegundaVara doTrabalho será
instalada em março na cidade

Nova diretoria cra AEAJS propõe construção de mirante

MARIA HELENA DE MORAES

.... Decisão, foi
anunciada durante
audiência realizada no

início deste mês

}ARAGUÁ DO SUL - Até o final
de março do ano que vem será

instalada nomunicípio a 2ªVara da

Justiça do Trabalho, que vai

funcionar na Rua Leopoldo
Mahnke. Para o mesmo endereço
será transferida a 1 ª Vara da Justiça
do Trabalho, que atualmente
funciona no prédio doCPL (Centro
de Profissionais Liberais) na Rua

Marina Fructuoso. A transferência
de sede da 1 ª Vara deve acontecer
no início' de março, segundo'
informou ontem o presidente da

subseção da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil), Osmar

QUARTA-FEIRA, 15 de dezembro de 2004

INICIATIVA

RAPHAEl GHÜNTHER

PresidentedaOAB,OsmarGraciola,afirma que instalação da vara é prioridade

RAPHAEl GHÜNTHER

}ARAGuÁ DO SUL - A

construçãode ummirante noMorro
do Carvão (atrás da Igreja São

Sebastião) foi a proposta

apresentada pela nova diretora da
Associação dos Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul, que
tomou posse ontem, no CPL

(Centro de Profissionais Liberais).
O presidente da entidade, que
assume o cargo pelo segundo
mandato consecutivo, engenheiro
civil Luís Negri, afirma que a

proposta já foi apresentada ao

prefeito eleitoMoacir Bertoldi, que
"demonstrou interesse no assunto". Mirante no Morro do Carvão é a proposta da nova diretoria da AEAJS

Riquezas do país têm o 'maior crescimento em oito anos

Em outubro, produção industrial cresce' em todo o país

, DA REDAÇÁO - Entre julho e

setembro, a produção de

riquezas no Brasil aumentou

6,1% em relação ao mesmo

período de 2003. É o que mostra

a análise do PIB (Produto
Interno Bruto), registrando que
a produção, que vinha
crescendo desde o final de 2003,
ganhou mais velocidade em

2004. Foi a maior taxa de
crescimento desde o julho
setembro de 1996, quando a taxa

Segundo o IBGE (Instituto
Brasileiro deGeografia eEstatística),
a produção industrial registrou
expansão em todas as 14 regiões
pesquisadas nomês de outubro, mas
com uma redução no ritmo de

expansão em sete locais. O relatório

divulgado· ontem aponta

desaceleração mais intensa no

Paraná, onde a taxa passou de 19,2%,

alcançou 6,3%.
De acordo com o IBGE, a

indústria foi a atividade que
teve desempenho mais expres

sivo, 2,8%. A construção civil,
que vinha em queda nos últimos
três anos, aumentou 6% .. A

expansão das lavouras em 5,6%
neste ano, isso apenas até julho
setembro tem forne�ido matéria
prima para a indústria e

colaborado para o crescimento

de 18,6.% nas exportações ..

O crescimento da produção
e o aumento no número de

empregos elevaram o consumo

das famílias, que cresceu 5,7% no

3º trimestre de 2004, sendo a

maior taxa desde o segundo
trimestre de 1997.

As exportações d� bens e

serviços cresceram 18,2% e as

importações, 17,7%, mantendo a

trajetória ascendente da taxa,
iniciada no terceiro trimestre de
2003. Este é o maior aumento

em setembro. para 6,7% em outubro.
SãoPaulo também registrou redução
significativa no ritmo de crescimento
e passou de 15,7 para5,5%.ORio de

Janeiro teve alta de apenas 0,7%.
Outros estados, no entanto,

mantiveram a trajetóriade expansão.
No Espírito Santo, a taxa passou de
1,9%, em setembro, para 8,5% em

outubro.A Bahia passou de 3,9 para

7,3% nomesmo período.Na semana
passada, o IBGE divulgou que a

produção industrial brasileira teve

desaceleração pelo segundo mês

seguido.O instituto refez os cálculos
sobre o nível da atividade em

setembro e descobriu que, ao invés

de estabilidade, a indústriahavia tido
uma queda de 0,2%. Em outubro, a
tendência foimais visível com uma

Graciola.
De acordo com Graciola

criação demais uma Vara daJus�
a

do Trabalh9 foi anunciada no dia�
último, durante audiência com,a
presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 12ª Região, Agueda
Maria Lavoratto Pereira e do vice.
presidente do Tribunal, Jorge LIlÍI
Volpato. A audiência, segundo
Graciola, também contou com a

presença do deputado estadual pelo �

PT, DioneiWalter da Silva.
O presidente da subseção da

OAB no município afirma que a

criaçãodemais umaVaradaJustiçado
Trabalho vem sendo reivindicada já
há algum tempo e vai agilizar a

tramitação dos processos trabalhisial.
"Nem espaço físico suficiente temo;
na 1 ª Vara. Os processos estão se

acumulando em cima das mesa:

até em carrinhos de supermercado'
comentaGraciola.

"Mas o que a gente espera é

sensibilizar o empresariado,
especialmente os do setor de

comunicações, para que banquem
o projeto, que ainda não tem

orçamento definido", afirma Negri,
A nova diretoria da AEAJS e;

.

'. iii#

támbém pretende cobrar do'

governo do governo uma solução
para o problema da ponte do Portal,
De acordo com Negri, no início

deste ano a Associação fez um

levantamento da situação da panle
e alertou os órgãos competente
sobre a necessidade de mane

tenção, o que não foi feito até agora,

desde o primeiro trimestre de

2001. O IBGE também atualizou
o desempenho da economia
brasileira em 2003, para incor'

porar a nova série de Pesquisa
Industrial Mensal. Também
foram incluídos os dados refe'

rentes a nova série do cresci,
, '

' ' de
mento demograftco, a sene

produção ambulatorial do Sistema

Único de Saúde e os resultado
da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios de 2003.

od
- opiOlredução de 0,4% napr uçao,

resultado desde fevereiro.
. de uso

Todas as categorias .

registraram queda em outubro, �
principais destaques foram ben: .

consumo duráveis (como fogOf.'
, uaranJ

geladeiras e carros), que regLS
'�

queda de 2,3%, e bens de capl), ament()l,(como máquinas e eqUlP

que caíram 1,3%. ,__.-/

', ,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREVIDÊNCIA

bependentes de detentos têm
direito ao 'auxilio-reclusâc'

(WCE GIRARDI

,

f�Benefí�io é concedido
"Bésde 1991 a mulher e

�. ,filhos de até 20 anos.

Basta procurar o INSS

}ARAGUÁooSUL-Desde 1991,
a Previdência Social assegura o
i '

auxílio-reclusão para detentos que
r
contribuíram para o INSS até o

n:momento da prisão. O auxílio é

destinado aos trabalhadores ou
,

autônomos que recebem até R$
586,19 e que contribuíram para a

',previdência. O seguro é concedido

aos dependentes,mulher e filhos até
,20anos,

Segundo o advogado César
, !.enzi, para recebero auxílio, é preciso
que alguémda família procure uma

agência do lNSS, munida do PIS do
trabalhador recluso, documento do
recolhimento da prisão, declaração
,do último emprego, documentos

pessoais do preso e da família para

comprovação da dependência. A
�m :Jamíiia deve comprovar perante o

lJi. INSS, a cada três meses, que o

lJs tiS segurad� continua detido:
80' Opagamentodoauxílioémensal

e perdura enquanto a pessoa estiver

presa. Perde-se o direito sefugir da
. prisão, em caso de liberdade
condicional, em regime de albergue
ou da extinção da pena e ainda em

. casodemorte na prisão. Este último
dá direito à pensão por morte. "O
auxílio-reclusão é uma maneira de

.

garantir algum recurso à família do
segurado que contribuiu para' a

�revidência Social até o momento

dapiisão", explica Lenzi,
INDULTO - Dez processos,

de cerca de 1 ()O/o dosdetentos nopresídio
zou de Jaraguá do Sul, estão sendo

, analisados navaracriminal doFórum
, Parao indulto deNatal, (liquidação
�a pena) ou comutação da pena

cESAR JUNKES

Detentos com bom comportamento e pena inferior a seis anos poderão receber o indulto

(redução, que dependendo do caso,
pode conceder a liberdade
condicional). O indulto é realizado
todos os anos no mês de dezembro,
com o objetivo de analisar a

possibilidade de sentenciados terem
a redução ou eliminação da pena,

dependendo do tempo e

comportamento. Segundo o diretor
dopresídio regional, IvoRonchi, além
destes, outros dez presos em regime
semi-aberto, deverão ter concedidos
a saída temporária, que dá direito ao

preso de sair cinco vezes por ano,
durante sete dias. "Os processos estão
sendo analisados gradativamente, já
que o Fórum deve encerrar o

expediente nos próximos dias, por isso
as sentenças estão sendo liberadas aos

poucos", explicouodiretordopresídio.

o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, acolhida
pelo Ministro de Estado da Justiça,considera a tradição de conceder,
por ocasião das festividades comemorativas do Natal, perdão ao

condenado em condições de merecê-lo, proporcionando condições
para a harmônica integração social. São 14 artigos com diversos
incisos, que devem ser seguidos na íntegra .

Uma das novidades do decreto deste ano é o indulto humanitário,
concedido a paraplégicos, tetraplégicos, portadores de cegueira
total e de doenças graves e -perrnanentes que são analisadas por
médico oficial. Em Jaraguá do Sul, não há nenhum caso de
sentenciado nestas características. Serão também beneficiados com
o indulto condicional os condenados à pena não superior a seis
anos e que, até 25 de dezembro tenham cumprido um terço _da
pena, se não reincidente, ou metade, se reincidente; condenados
que tenham mais de 60 anos e tenham cumprido um terço da

pena; aqueles que tenham cumprido 15 anos da pena, se não

reincidente, ou 20 anos, se reincidente. Não terão direito ao indulto
,

os sentenciados por crime de tortura, terrorismo, tráfico de drogas
ou entorpecentes, bem como os condenados por crimes hediondos.

fltograma 'Música paraTodos' é a atração cultural de hoje na Scar
}ARAGUÁ DO SUL - A Scar Vanize Kraag, o programa visa dar-realiza desde .seternbro do ano

passado o Programa "Música paraTod "d'�s, lrecionado a crianças a

partIr de seis anos e adultos. O
grup'

,

° Instrumental conta com 90
alunos que recebem aulas teóricas
semanalmente na Scar. Durante

pior �slencontros, eles aprendem desde
eltura de notas musicais até a

�:rcepção musical, através da

I scoberta dos sons. Além disso,
e esreal'
de'

uam aprendizado prático
"'� ln tli'"

.

s rumentos como violão,
gUitarra baí b I
viola.

' aixo, ateria, via ino e

Segundo a coordenadora

sustentação para a orquestra
filarmônica e de iniciação ao

trabalho com amúsica popular. ''A
idéia é que, depois do aprendizado,
conforme a evolução de cada um,
eles venham integrar a filarmônica
de Jaraguá do Sul", comenta.

No grupo vocal, os 10 alunos, entre
14 anos até adultos, fazem o

aprimoramento da voz tra

balhando a educação musical,
postura no palco e utilização do
microfone. "Os alunos do instru
mental e vocal colaboram apenas
com uma taxa de manutenção do

,

projeto, correspondente a R$ 30,00

por mês. Mas temos alunos que são
isentos ou pagammenos, conforme
as possibilidades de cada um", • Os interessados em

participar do programa
(instrumental e vocal)
podem se inscrever na
secretaria da Scar.

,-

CP NOTAS

comenta.

O resultado do programa

poderá ser observado hoje, às

19h30, no Pequeno Teatro do
Centro Cultural, com entrada

gratuita. Os dois grupos se

� ACIJS/APEVI

Doaçãodecomputadoresajudaentidadessociais
Iniciativa do Núcleo de Informática da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul) e da Apevi (Associação das Pequenas e

Micro Empresas do Vale do Itapocu) vem se fortalecendo com exemplo
de ação social para a região. Através da campanha de arrecadação de

computadores, quatro entidades beneficentes de Jaraguá do Sul e região
já foram contempladas com os equipamentos de informática seminovos,
totalmente restaurados. Desde sua criação, em maio deste ano, a

campanha fez a primeira doação, quando seis computadores foram
repassados às entidades. As empresas dos integrantes do Núcleo são as

responsáveis pela reforma doscomputadores,deixando-os em condições
de serem utilizados novamente. A ação tem o objetivo de sensibilizar

empresas e pessoas que possuem computadores em desuso, mas que
podem servir para as entidades. Mais informações podem ser obtidas

com o presidente do Núcleo, Edson Schmidt, no telefone 273- 1 1 12 ou

Alberto Israel Zeni, no fone 275-7005 ou e-mail alberto@acijs.com.br .

� UNERJ

AperfeiçoamentoemGestão
A Unerj mantém abertas inscrições para a pós-graduação em Gestão de

Projetos e Obras de Edificações. O curso inicia no dia 4 de março e

prossegue as sextas-feiras, das 18h30 às 22 horas e aos sábados, das 8 às
,

12h30 e, eventualmente, das 14 às 18 horas. Com duração de 16 meses,
a pós-graduação vai capacitar graduados em Arquitetura e Engenharia
Civil para a investigação, compreensão e intervenção em processos de

gestão de edificações sob os aspectos tecnológicos e gerenciais. Os
alunos que desejarem habilitação para o magistério superior deverão
cursarmais 90 horas de aula dedicadas à formação didático-pedagógica
e apresentsjrnonoqrafia As inscrições podem ser feitas até 10 de março. :
O investir,,(ento é de RS 50,00 - correspondente à taxa de inscrição - :
al{ll de 18 parcelas de RS 390,00. Para alunos egressos da Unerj as :

parcelas serão nos valores de RS 370,00. Mais informações nos telefones :

275-8226/275-8219 ou pelo endereço www.unerLbr e pelo e-mail.
pos@unerLbr.

� SENAI

Inscriçõespara cursos técnicosesuperiores
o Senai está com inscrições abertas para seus cursos técnicos e superiores :

de tecnologia. No total, são 96 cursos técnicos (3,9 mil vagas) e 18 cursos :

superiores (700 vagas) em 25 cidades do Estado. Nas cidades de Joinville
e Jaraguá do Sul, são oferecidos 18 cursos técnicos, que totalizam 969

vagas, e quatro cursos superiores (160 vagas). Em Jaraguá do Sul, foram
lançados os cursos técnicos de Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica,
Estilismo da Confecção Industrial, Informática com habilitação em Redes,
Mecânica e Vestuário, que totalizam 329 vaqas, Os cursos superiores de
tecnologia oferecidos em Jaraguá do Sul são Produção do Vestuário e

Processos de Produção Mecânica e totalizam 80 vagas. As unidades do

Senai/Joinville (norte e sul) oferecem 640 vagas nos cursos técnicos de

Automação Industrial, Eletrônica, Informática, Ferramentaria de Moldes,
Mecatrônica, Moda e Estilismo, Usinagem, Automobilística, Manutenção
Eletromecânica, Panificação, Confeitaria e Massas e Projetos Mecânicos.
Em Joinville também são oferecidos os cursos superiores de tecnologia
em Operação e Manutenção em Mecatrônica Industrial e Gestão da

Produção e Serviços Industriais, com 40 vagas cada. As inscrições para
os Cursos Superiores se estendem até 11 de janeiro e o vestibular está
marcado para o dia 16 de janeiro e podem ser feitas via Internet Os

CursosTécnicos tem inscrições até o dia 14 de janeiro e a data do processo
seletivo será determinada, no período de 17 a 21 de janeiro. Informações
no site www.sc.senai.brou no Senai On Une - 0800 48 1212

Jaraguá do Sul,1 O de dezembro de 2004

• O projeto "Música para Todos';
patrocinado pela Lei Rouanet,
do governo federal, tem como

objetivo proporcionar
formação musical ampla às

pessoas, oferecendo
conhecimentos teóricos e

apresentarão em conjunto para
mostrar o que aprenderamdurante'

.

o ano, através de composições
natalinas e cações como ''Azul da
cor domar", de TimMaria; "Love
me 'tender", de Elvis Presley; e

"Menino da Porteira", de Tonico e

Tinoco.
práticos.

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM EMPRESAS DE

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÂO.

EDITAL DE CONVOCAÇÂO
,ó,SSEMBLtIA GERAL EXTRAORDINARIA

- - - - - -'- - - -'- - -- - - - - - - --

O Sindivigilantes, por seu diretor presidente convoca todos os

associados, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária, com
base no art. 7°, parágrafo 4° dos Estatutos Sociais, a realizar-se no dia

18/12/2004, às 14:00hs na sede da entidade a Rua Leopoldo Janssen,
156, centro, para deliberação a respeito da seguinte ordem do dia:
10 Preenchimento de cargos vagos na diretoria;
20 Outros assuntos do interessé da categoria.

Não havendo córum por ocasião das primeiras convocações, as

asse�bléias serão realizadas em Segunda convocação, 30 minutos

após com qualquer número de presenças, no mesmo dia e local acima
mencionados.

LEVAvoei AO CIRCO

� - - - -..lf- �I
II
III

*Volor vólldo para geral, I
I
I

_,-.__.....__....__
'
....-.__-e-r --_--II

RECORTE ESTE ANÚNCIO E PAGUE APENAS RS 5,00*
na geral RS 1,00 na cadeira

Sábados· 15, 18 e' 21 horas
Domingos -15,18 e 21 horas

2a a 6a feira· 21 horas
() circo está ins[�lIaâo ao lado da [lodmfiaria

Trapezistas Voadores, Acrobatas, Malabaristas, Cesto Infinito,
Globo da Morte, Pêndulo Espacial, Cavalos/Pôneis, Alinka e Kênia os Elefantes Super Inteligentes.

--_.._...,-..---_.------------_..------.._, - - - - - -�"'--- - - - --- - --
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Lula inaugura CT em Manaus
� critica ministro· do Esporte

DAREDAçAo-O presidente Luiz
rMcio LuladaSilva inaugurouontem,
�m Manaus (AM), o Centro de
treinamento de Alto Rendimento,
obravoltadapara a formaçãode atletas,
qrçada emR$ (;milhões.Nodiscurso,
Lula criticou as instalações doCentro
recém-inaugurado porque, segundoI

éle, o lugar é muito quente.
: 'Agnelo (referindo-se aoministro
dos Esportes, Agnelo Queiroz), é

preciso tomar cuidado. Junte alguns
especialistas para diminuir a

temperatura aqui", afirmou Lula,
causandoconstrangrnentoaoministro.
I

o presidente. disse que os atletas
deveriamsuarapenaspelo esforçofisico
e que a temperatura dentro das

instalações do centro "mataqualquer
cidadão normal". \

Depois das críticas, o presidente
chegou a fazer elogios à atuação de
Agnelo noMinistério dos Esportes.
Segundo o presidente, ninguém
cuidou tanto dos esportes como o seu
atualministro. JáAgnelominimizou
as críticas do presidente e disse que já
está prevista .a compra de

equipamentos para melhorar as

condições do centro.

Nadadores da Academia Impulso participaram, no último fim
de-semana, dá Travessia do Papagaio, em Florianópolis. A prova é
válida pelo Circuito Mercosul de Travessias, realizado todo ano.

Falecimentos
: Faleceu às 15:00h do dia 08/12,a senhora Leonora BuccioNicholetti,
� com.idade de 77 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi
e o sepultamento noCemitérioMunicipal da Vila Lenzi.
Faleceu às01 :OOh do dia 09/12,a senhora Maria de Lourdes Ramos,
com idade de 53 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi
e o sepultamento no CemitérioMunicipal da Vila Lenzi.

_
Faleceu às 07:30h dodia 11/12, o senhorThomazGasda,com idade

: de 69 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
: noCemitério de PoçoGrande.
Faleceu�s01 :20h do dia 11/12,a senhora Emilia Alves Silveira,com
idade de 79 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

: sepultamento noCemitério João Pessoa.
,

Faleceu às 07:45h do dia 13/12, a senhora Nelsi Leoni, com idade
de 47 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e o

sepultamento noCemitérioMunicipal do Centro.
Faleceu às08:00h do dia 13/12,a senhora Leopoldina da Sllva.com
idade de 65 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e o

sepultamento noCemitério da Vila Lenzi.

QUARTA-FEIRA, 15 de dezembro de 2004 [ja"lIJ!IMulilllkull.
TRIATLON

Jaraguaenses conquistam ouro
JULIMAR PIVATTO

.... Prova aconteceu' no
último domingo, na
praia de Jurerê em

Florianópolis
]ARAGuA PO SUL - Três

atletas jaraguaenses conquis
taram o título na 6" e última
etapa do Campeonato Cata
rinense de Triatlon, realizada no
último no domingo, na Praia de
[urerê, em Florianópolis. Fer
nando Radunz, venceu na

categoria 25-29 anos masculino,
Débora Horn na 25-29 feminino
e Soeren Heinrich naMountaín
Bíke.

Os atletas percorreram um

quilômetro de natação, 32 de
ciclismo e oito de corrida. O
tempo de Radunz foi de

1h48min15seg, ficando com o

décimo lugar geral. Já Débora
fez o percurso em 2h09min05seg,
ficando em segundo no geral
feminino. E Heinrich terminou,
com o tempo de 2h02min58seg.

Radunz informou que

pretende se federar em janeiro,
para poder competir e somar

Débora Horn ficou com a segunda colocação geral no feminino, com o tempo de 2h09minOSseg
o

pontos para o ranking estadual.
"Ainda não tenho pretensões de

brigar por títulos, pois preciso
evoluir muito para competir com

elf..s", comenta o atleta, que está
a um ano no esporte. "Mas sinto

que já melhorei muito em

relação a última prova. Não tive
nenhum problema e nenhuma

penalidade", disse Radunz.
O atleta pretende con

tinuar na mesma categoria
para o próximo ano, mas ainda
vai decidir isso com seu

treinador. "N a prova de

domingo ainda senti cãibras no
início, mas sei que é normal,
pois ainda estou em fase de

adaptação", avalia. ,

Os próximos desafios dos
atletas serão ala Etapa do
Catarinense de Triatlon 2005,
no dia 20 de fevereiro em local
ainda a ser definido, e a 1-

Etapa do Catarinense de

Aquatlon, dia 13 de março, em

Balneário Camboriú .

.
Artesanato regional valorizado como atração do Portal Turístico

GUARAMIRIM - o artesanato

da região do Itapocu é a principal
atração do Portal,Turístico, que
será inaugurado'hoje à tarde pela
24ª Secretaria de Desenvol
vimento Regional, às margens da
BR-280. Trata-se da execução do
decreto assinado em 18 de
setembro do ano passado, pelo
então governador em exercício

Eduardo Pinho Moreira, que
institui o Programa "Portal do
Lazer", cuj a finalidade é

estabelecer uma· rede de

informações, de lazer e de serviços
que sirva de apoio ao turista.

"Como atração paralela às

informações disponíveis sobre os Portal Turístico será inaugurada hoje à tarde, em Guaramirim
----------------------------------------

I

pontos de atração turística jd�
região, estaremos valorizando a

cultura d� região por meio do
artesanato, que estará sendo

exposto no Portal", explica o

gerente de Organização e Lazer

da SDR, Jorge Luiz da Silva Souza,

De acordo com o gerente, todos
os artesãos dos cinco municípios
que integram a 24° SDR estãO

convidados a expor trabalhos. A,
intenção é que cada artesão tenhal
oportunidade de mostrar o que faz.

"No primeiro mês a partir da data

de inauguração estaremos expondo
o trabalho de 1o artesãos", infotma
So�za. O investimento inicial,
segundo ele, foi de R$12 mil. (MHMI

Craques do passado fazem jogo
beneficente no João Marcatto

Ginastas são recepcionados
com festa no Riode Janeiro

,

JARAGuA00SUl-No próximo
sábado, vários craques dopassadovão'
se reunir no Estádio João Marcatto
para uma partida beneficente. Ex

jogadores doJuventus e doJoinville
se enfrentam apartirdas 18 horas e o
ingresso será um quilo de alimento
não perecível.Amaioria dos atletas
atuam em equipes amadoras de

Jaraguá do Sul ouJoinville.
Por parte do tricolor, quem está

organizando o time é o treinador
ItamarSchüller eopresidentedaLiga
Jaraguaense de Futebol, Rogério
Tomazelli. O ex-jogador e

comentarista Ricardo Freitas está

organizando o time do [oinvillé, É a

oportunidade do torcedor

jaraguaense lembrar do ataque de
.

1994, formado por Alaor e Índío,
juntamente comTato, entre outros
ídolos que vestiram a camisa do

Juventus.
.

NapartidaprelirninaI; às 16 horas,
osVeteianos daVila Lalauenfrentam
o Vitória, na d�"uta· do gtulo do
CamPeonatoJátaguâense deFutebol

Sêniot O Vitória, do Bairro Rio da

Luz, faz a sexta final do ano e buscao
sexto título da competição. Já o time
da Vila Lalau busca a conquista
inédita para o clube.

DAREDAÇÃO-Os irmãosDiegoe
DanieleHypólito e a gaúchaDaiane
dosSantos foramrecebidos com festa
noRio deJaneiro, namanhãdeontem,
Os três comemoram os resultados
obtidos ria final da Copa do Mundo
deGinásticaArtística, emBirmighan
(Inglaterra), onde Diego e Daiane

conquistaram amedalha de ouro.

Depois de perder o ouro para a

romena Catalina Ponor em Atenas,
Daíane se superou e conquistouoouro,
ficando à frente da rival. 'Aprendi a
treinarmais após aOlimpíada, porisso
o resultadoveio agorana final daCopa
do Mundo", disse Daiane em

entrevista àTVGlobo.

Diego, que tambémsubiu ao lugar
mais alto do pódio no solo, exaltou a
evolução do esporte no País. 'Acho

que no próximo ano vamos entrar já
comà pé direito. Vamos nos esforçar
cada vez mais para conseguir
resultados", comemora o ginasta, que
ficou aindacomoquarto lugarno salto
sobre o cavalo.

Já Daniele não conquistou

• Juventus: Biro-Biro; Alaor;
Tino; Alcir; Ricardo; Daniel
Pereira; Gomes;
Hélio; Kaska; Zé
Mário; IIton; Itamar Schüller;
fndio; Márcio Ventura; Mario
Pereira; Rogério
Tomazelli; Rui; Silvinho;
Tato; Valmor; Leonetti.

• Joinville: Ricardo

Freitas; Nardella; Zé Carlos

Paulista; Adilsão;
pingo; Rocha; André
Freitas; Ricardo
Oliveira; Pachequinho;
Fabinho; Michel;
Mineiro; Palmito; João
Carlos Maringá; Sidão;
Vilson; Goiano; Fantick.

nenhumamedalha nas três finais que ::

disputou.-foi quinta nas paralelas
assimétricas, sextano solo e sétirUana

trave. "Sempre busco ganhar uma

medalha,mas dessa veznão deu e
jjS()

énormal.Também ficomuito felizpelo
bommomento domeu írmâo e agora

-

o
eu é que sou irmã do Diego e nao

contrário", brincouDaniele.
\

• Diego e Daniele desfilaram

em um carro do Corpo de

Bombeiros pelas ruas do Rio

antes do encontro com o

prefeito César Maia e a

governadora Rosinha

�
• Já Daiane seguiu para
Curitiba, onde concederá
uma entrevista coletiva e

desfilará pelas ruas. Os
- I'mpicaginastas da seleçao o I

.

permanente entram de fénas

na dia 22 e voltam para
Curitiba no dia 9 de janeirq.
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PREPARAÇÃO

Malwee intensifica os treinos

para a final da Copa América
JuLIMAR PIVATTO

� Decisão será em dois

jOgos, disputados no
'

fim-dê-semana, em
Lima, no Peru

]ARAGUÁ00 SUL - Intensificar

os treinamentos em quadra de

40x20. É assim que a Malwee se

prepara para a decisão da Copa
América, no próximo fim-de

semana, em Lima, no Peru, contra
o Kansas. A equipe estará

completa para a decisão, e já será

dirigida pelo técnico Fernando

Ferretti e Marcos Moraes passa a

ser auxiliar técnico.
A equipe treina no Ginásio da

Recreativa da Duas Rodas, que
tem omesmo tamanho do local do
jogo. Moraes disse que, nos dois
treinos de hoje, pretende corrigir o
sistema de ataque, pois espera um
adversário que jogue na retranca.
"Estamos encontrando difi
culdades em acertar o po
sicionamento do ataque contra

adversários com essa característica.
Temos até sábado para corrigir isso
e conquistarmos o título",

Equipe da Malwee espera encontrar um adversário que jogue n�retranca no Peru

comentou Moraes. time j araguaense é mais sexta-feira, onde deve fazer um
Além desse detalhe, o auxiliar estruturado, mas que não existe treino à noite. A final será em dois

se preocupa com a marcação da favorito. Segundo Moraes, jogos. O primeiro será no sábado,
Malwee. "Os critérios dos árbitros Ferrettijáviu umjogo do Kansas às 16 horas, e o segundo no

deve ser como no Sul-Americano e ele conversou com um jogador domingo, às 12 horas. Quem se der
da Argentina. Eles são mais brasileiro que atuou no Peru, tudo melhor nos dois, leva o título. A

rigorosos e temos que cuidar para para desvendar as características diretoria da Malwee tentou trazer

não nos excedermos no número de do adversário. o jogo para Jaraguá do Sul, mas o
faltas", avaliou, ressaltando que o A equipe viaja-para o Peru na adversário não aceitou,

HJ',�l ·"r,-· �I _. i,j(/'; J i E;r9�:r

Federação lança novidades

tecnológicas para Paulistão
SÃO PAUW - o presidente da

Federação Paulista de Futebol,
, Marco Palo del Nero, apresentou

nesta segunda-feira as novidades do
próximoCampeonato Paulista, que
se tOmaráum dosmais 'tecnológicos'
do mundo. Segundo o dirigente,
todos os estádios terão

de.:,'fibriladores portáteis, será abolida
a súmula de papel, substituída por
uma versão eletrônica, e a bola
oficial terá compostos que são
utilizados nas carrocerias dos carros
daFórmula 1.

Para Del Nero, no entanto, a
maior novidade será o formato de
'Pontos corridos com 20 times 19
od

' ,

r adas, com todos J'ogando contra
tod '

os.Quatro times caem e quatro
sobem e essa regra vale para todas

�Edivisões (AI, A2, AJ, Bl e B2).sS' r
,

e e o rormato pedido pela
Imprensa e pelos torcedores"
I

'

gumentou o presidente.
Para os times, o Paulistão 2005

també 'ln sera melhor do que os
ante'nores. DelNero estima que a
tec '

elta dos clubes da AI
aUment -

2004
ara0 em 400/0 em relação a

S' d
(TV e publicidade estática).

o atei '-eVlsao, o contrato com a

,

Globo foi corrigido por índices
inflacionários e a emissora aumentou
mais 25%. "Não posso revelar os
valores por força de contrato",
esquivou-se Del Nero,

Além disso, os clubes ainda terão
as rendas de bilheteria. O preço do

ingresso será de R$ 15, o mesmo do
Brasileiro. E o gramado sintético

pode ser introduzido. A FPF estuda
pedido da Portuguesa de utilizar esse
tipo de piso.

• Os desfibriladores

portáteis serão 'doados'

pela empresa Medtronic e

os árbitros e assistentes

foram escolhidos para
manusearem o aparelho,
em caso de urgência.

• Outra novidade é a bola

KV Carbon, a primeira com

microfibras de kevlar,
utilizadas em coletes à

prova de bala, e carbono,
usado nas carrocerias dos
carros da Fórmula 1.

Ferrari diz que Schumacher

pode s� aposentar até 2006
DA REDAÇÃO :_ O diretor

técnico da Ferrari, Ross

Brawn, disse ontem ao site do
Terra que Michael Schurna
cher pode se aposentar antes
do fim do seu contrato com a

�quipe, válido até 2006. O

dirigente contou que. ,3,
escuderia não tem porque

segurá-lo, se essa for a von

tade dele. "Ele fez muito pela
Ferrari e não temos porque

impedí-Io de parar, se essa for
sua vontade".

Mas o piloto alemão já está

concentrado para a tem

porada 2005. Em entrevista ao

jornal italiano La Gazzetta
dello Sport, Schumacher
admitiu que é o favorito ao

título, "Quero continuar

vencendo e não acho que o

novo regulamento aerodi
nâmico beneficiará as outras

equipes. Não estou preo

cupado com isso", revelou o'

heptacampeão.
O presidente da Fede

ração Internacional, de
Au�omobilismo (FIA), Max
Mosley, também afirmou que

nem o novo regulamento
técnico, que reduzirá a pressão
aerodinâmica dos carros, vai

tirar o octacampeonato mundial
do alemão Schumacher. O

dirigente até espera um cam

peonato mais equilibrado, mas
acha que o talento de Schumi
fará novamente a diferença no

fim.
"A Ferrari continuará muito

forte em 2005, Williams e

McLaren voltarão à briga pelas
vitórias por causa das novas

regras e mostrarão que todos

podem progredir na F·l, mas

acho que em dezembro do ano

que vem, vamos dar o prêmio de
novo para Michael Schurna
cher", apostou,

.��
COPARENAUIJ'Cüo

Preparatório
Para Exame de

I Proficiêncial�e1l1.Língua Inglesa

CPRONDAI
� ATUAÇÃO
Polícia prendequadrilha porestelionato
A Polícia Militar prendeu ontem cerca de dez pessoas que passaram
cheques sem fundo em dois pontos de vendas de malhas localizadas
ao longo da BR-280. De acordo com informações não oficiais, o grupo
de estelionatários passou cheques sem fundo no Shopping União e na .

Central da Moda, que abrem as portas somente após as 23 horas. O "

prejuízo dos lojistas gira em torno de RS 20 mil. Os acusados são do Rio
i

Grande do Sul e um dos envolvidos é um policial militar, Até o

fechamento da edição, a reportagem do Jornal Correio do Povo não

conseguiu mais informações.A Delegacia de Polícia Civil deGuaramirim
prometeu divulgá-Ias hoje,

ESPORTIVAS
o.,

� CORINTHIANS

Conselho reaprova parceria.
A parceria Corinthians-MSI está definitivamente aprovada. O conselho
deliberativo do clube se reuniu na noite desta segunda-feira para votar o

orçamento do clube para 2005 e aproveitou a oportunidade para corrigir
os problemas da votação anterior.O acordo com a empresa inglesa só foi
rediscutido porque havia a necessidade de aprovara ata da sessão anterior,
que foi tumultuada. Nesse momento, o presidente do conselho, José de
Castro Bigi, chamou os opositores e Romeu Tuma Júnior pediu que fosse
feita uma nova votação, Assim foi feito. E a parceria foi aprovada por 182
votos a favor e apenas 16 conselheiros votaram contra. A sessão durou
cerca de 2�inutos e não foi registrada nenhuma confusão.

�la PAYSANDU .

C'B'FgarantequeAdrianinhoestá regular
Uma denúncia do Instituto Mineiro de Direito Desportivo contra o

Paysandu chegou segunda-feira ao STJD (Superior Tribunal de Justiça
Desportiva) e vai ser analisada pelos auditores do tribunal. De acordo
com a queixa, o atacante Adrianinho estaria atuando de forma irregular
por ter passado por outros dois clubes durante o Campeonato Brasileiro,
São Caetano e Corinthians. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
confirmou que o atleta esteve vinculado aos três clubes, mas informou
que considera regular a situação dele.

'1

informações:
.

��k?t:U:;:
275-3475

fellows@netuno.com.br

1
1

�

.aulas aos sáq.ados
das 1 Oh às,*� 2h

Fone ,(47)27
fellows

S
início:
12/02/20
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'12/12'
Vitor Uller
Ketlim C. Dalpiaz
Alice Krueger
Valdirene S. da Costa
Letícia Enke dos Santos
Rafael Engelmann
Elcio Lotito Júnior
Silvia Piazera

Vanessa Juliana Zastrow
Ana Cristina Rozza
Maria Gabriela Rozza
Luciano Pereira
Jean V. Pereira
MoacirVieceli
Osvaldo Bridaroli

'13112'
Cirineu Marcílio
Fabiano Roters
N icole Tu rquetti
Glsele Zoz
Josuel Schimiguel
Lusia Backer

'14/12'
Roseli Selke
Silvia P.Vieira
Alexandre Boddenberg
Julio César Maba Floriani
Soraia Cristina Nune
Kellner

Bryan da Costa
IgorMartins
MoadrVital Vegini

. Henrique Roberto da Cruz
Gletisa Ranghetti

'15/12'
Beatriz Ender Lunelli
Alex Sandro Moraes
Irineu Horongoso
CladimirAires Gonçalves
Irineu Valdir Alves
Thals Bublitz
Estela Mariza Rodrigue
Parma
Iria Isberner
Graziela da Costa
Kátia SileneWelter

'16/12'
'

Maiara Baier
Suelen Nitzke
Adairto Nasato

Ivan Marcio Fodi
Dense Cristina Ronchi
Marise Maas Laube
Arnildo Zoz .

Suelen Nitzke

'17/12'
Hilario Bruch
Fabiane Franzner
Matheus Roberto de Lima
Vinicius Paulo H. da Silva
Jackeline Bassani
Caroline C. da Costa
Bruni Schwartz
Maicon Roberto Maier
Márcio Cezar Pinto
Marili Josiane Hafemann

Sérgio Lange
Maria Aurélia Lenzi

Kri�laine Siewerdt
Adir Siewerdt

'18112'
LorudesMuller

I Henrique Schramm
i Gilberto Schalinski
I Noralda Enke

.

I Dilton Ranghetti
I Gustavo Henrique Berthi
I Henrique Steffens
I Taisa Luana Rueckert
I Guisela Luzia Steilen Rista

I Rosângela Koepp
[Cristian Rodolf

I Wackerhagen
'Carlos RobertoOlska
j Adriana M. Chaves

I Monize Spézia
[Thiaqo Bublitz
[José Ailton da Silva
I Fernanda Lux
i Adete V. Rosa

o casal Jaime e Maria

Helena Berri comemora

hoje 25 anos de casados.
Felicidades!

<'

Letícia Ramthum completou 17

anos no dia 11. Felicidades de
Mineiro e Vera

Reno e

Claudiomara
Weller comemora
seus 18 anos de um

feliz matrimônio. Ela
também completa
hoje mais um ano de
vida. Para o casal

muitas felicidades de
Ana Paula, Anderson,
Deise e Bianca

Aniversariou dia 9,
Laércio W. Pietruze.

Parabéns da sua esposa
Terezlnha

...

Assistente legislativo da .Cárnara de
Vereadores de Massaranduba Jair .

Micheluzzi aniversariou dia 9. Quem
deseja muitas felicidades, são sua filhas
Karol e Bruna e sua namorada Zênite

Proprietários da nova

Pizzaria de Jaraguá do Sul,
Dom Gennaro, Ademir,

Micheli e Roma

Aconteceu na última sexta-feira,
dia 10 a Inauguração da Farmais.

Milton (E),.consultor da Farmais,
Gabriel, farmacêutico proprietário,
Sandra, proprietária gerente,
Fabrício, Farmacêutico
proprietário

PARABÉNS
Silvio Arendt aniversariou dia 13. Sua esposa e sua filha

desejam um feliz aniversário!

Alciane Bublitz

completa 21

anos no dia 20/
12, sua irmã

Amanda e toda a

equipe do

Empório das
Pedras mandam

Formandos da 8a série da

Escola Rodolpho Dornbusch
que será amanhã dia 16. E

para D (em cima), Angela,
Márnio, Grazi, Móica,
Bugiu, Farofa, Gabriel,

Brunínho, Nei, Ezequiel,
Rafinha, Rildo, Theófilo e

Rafa, (a baixo), Mila, Bruan,
Ruth, Raquel, Lika, Line,

. Paola, Cléia, Duda, Aninha,
Laine e Nanda

C I NEMA
Quarta e Quinta-Feira __

Jaraguá do Sul- Rua Emílio C. Jourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Os Incríveis

14:00 -16:30 -19:00 - 21:30

Os Incríveis
14:00 - 16:30

Lutero

19:00 - 21 :30

Exorcista: O Início
14:30-21:15

Os Esquecidos
Sessão Única - 16:45

Anjo de Vidro
Sessão Única - 19:15
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