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BOA OpçÃO
Mercado oferece produtospara o

Natal feitos em Jaraguá do Sul
..• PAGINA6

N° 5.041 I RS 1,25

,. 18°rnmrma: máxima:

. Quarta-feira com tempo nublado, alguns períodos
de melhoria e chuva a qualquer horà do dia
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ARMADILHAS DO FERIADÃO CUIDADO

Na se - 413 um dos maiores perigos é a falta de acostamento e na... . .. BR-280 há problemas d� sinalização, como no trevo de Guaramirim

Os cuidados que o motorista
deve ter nas estradas de se

Um serviço para quem vai viajar no Natal e no Ano Novo: o
Correio do Povo fez um levantamento sobre a situação das

estraqas federais e estaduais. Buracos; falta de acostamento e

sinalização são os maiores perigos para o motorista. A

reportagem percorreu ainda a BR-280 entre Corupá e o trevo

Juros médios caem um p?uco� mas

o do cheque especial sobe para 142%
• PÁGINA6

LEÃO

CO� da tabela do Imposto de

Renda tem ganho menor que previsto
• PÁGINA6

PREFEITURA

Novcfcontrolador-geral diz que
i facilitar a vida da população

• PÁGINA 3

POLíTICA

Definido o horário da posse dos

eleitos em cinco municípios
• PÁGINA 3

RODOVIÁRIA

Já estão esgotadas as passagens de

ônibus para algumas Capitais

.

da BR-IO 1 e mostra os principais problemas do trecho de 47

quilômetros. Amanhã a Polícia Rodoviária. começa a

Operação "Natal Seguro" com uma péssima previsão: nas

rodovias de todo País devemmorrer 75 pessoas por dia durante
a temporada. _ PÁGINA 4 e 5

C47} 371-151 t
,\�h·�lt�'ll!ilil Ell�:J)I·•.���u·illl

Para o Rio de
Janeiro'e Porto

Alegre não há mais

lugares.O
movimento aumenta

na rodoviária

- PÁGINA 6

• Cotaçáo 0$$ Compra Venda
\

Comercial ?,e;?? ?,?Q1 .....

Paralelo 2,933
.. . ),949 .....

Turismo 2,640 2,820 .....

• Cotação Euro Compra Venda

3,591 3,598 ......

-cue R$:819,80 (dezembro)

-Jndlces Pontos Oscilação
..................

'

........ ��"f!�Pél 25.889 1,38% .....

Dow Jones 10.760 .....

Nasdaq 2.147 0,90% .....

• Poupança (0J0) 0,7036
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Reforma para valer
Na inauguração do novo

Comitê de Imprensa do Palácio
do Planalto o presidente Lula foi
bastante coerente ao defender
ummandato presidencial de seis

anos, porém apenas a' partir de
2010. Ou seja, afastou qualquer
possibilidade de casuísmo e

demonstrou que de parte do
Executivo existe a intenção de
se fazer uma reforma política
séria, pelo menos no que tange
a este ponto, o da duração do
mandato do Presidente da

República. Seriam seis anos, sem

reeleição. Lula diz que, na
:

situação atual, os dois primeiros
anos são para "arrumar a casa",
enquanto, os últimos anos se

reservam à implantação daquilo
que foiprometido na campanha.
Para ele, é pouco tempo.

Este é um dos pontos
fundamentais a serem

'

discutidos numa reforma

política para valer. A ladainha
de que é preciso de um tempo

'

(longo, por sinal) para "arrumar
a casa" tem que

defenestrada do vocabulário
administrativo nacional. A

política econômica, social e,
especialmente, de educação e

de saúde, não podemmais sofrer

solução de continuidade. Estes
são setores básicos para o

funcionamento de um governo
e se, cada vez que há mudança,
é preciso "arrumar" tudo de
novo, então tem alguma coisa

sucesso absoluto da Pastoral da

Criança, ogoverno Lula hoje não
estaria fazendo remendos na

distribuição das bolsas que
deveriam garantir comida,
escola e atéo gás de cozinha para
os mais necessitados. Desde

marçode 2003 a líder daPastoral,
que conseguiu reverter um

perverso quadro de mortalidade
infantil em áreas críticas do País,
vem alertando de que a receita

eramelhorar e dar continuidade

àquilo que vinha sendo feito no

governo FHC. Tratava-se,
segundo ela, de aperfeiçoar o
que erabompara transformarem
ótimo. Ou seja, mail; ou menos

, /
o que se fez com a política
econômica.

Como se vê, a discussão da
reforma política é fundamental

para o País e não pode ser feita a

toque d� caixa. Não são apenas
as regras que precisam mudar. É
preciso mudar também o

conceito para que, ,

definitivamente, o Brasil deixe
e viver aos solavancos.

)'

um certo exagero no

cumprimento de metas, que o

orçamento tem sido
subutilizado, que a política
cambial e fiscal é leonina, mas
de qualquer forma os resultados
têm aparecido, mesmo à custa

do sacrifício de muitos. A

inflação está contida, o País
voltou a-crescer e o emprego
formal volta a ser uma luz no

� A base da máquina ádministrativa tem

que continuar funcionando normalmente,
seja no fim ou no início de um mandato

ser

• Celso Pirmann, futuro controlador-geral do município, sobre oespíriJ9?O governo do prefeito eleito Moacir Bertoldi.
',' ' !. _ ,�r!':::0 .-
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errada:A base da máquina fim do túnel para milhares de
administrativa tem que brasileiros.
continuar funcionando Já no outro setor vital,
normalmente, seja no fim ou no aquele que não contempla
início de um mandato. números, mas sim o cotidiano

O melhor exemplo disso é da população (casa, comida,
exatamente o primeirobiênio do escola, saúde e transporte), o
governo Lula. N a área governo Lula resolveu fazer
econômica, o governo optou por uma mudança radical. Não deu
manter as diretriz�ue tinham certo e a casa está tão ou mais

sido estabelecidas pela e�.ee desarrumada quanto antes. Se
econômica de FHC. Po�� tivesse seguido os conselhos da
até criticar que está havendo'·

.

Ora. ZildaArns, responsável pelo
'�

FRASES 1---------\lI&\-----,--------J

"Temos algo em comum que.somos idealistas, não políticos. Ningué lOi trabalhar com Moacir

para ganhar dinheiro':

.'

Mundo I Pessoas & Fatos I
� IRAQUE 1

, Ataquea basedos EUA
tem22mortose50 feridos
Pelo menos 22 pessoas morreram e 50 ficaram
feridas em um ataque ontem contra uma base
do Exército dos Estados Unidos emMossul, revelou
uma fonte rnllítar americana em Washington.
Horas antes, militares americanos em Bagdá
haviam comentado que um ataque contra uma

base pertodeMossul havia resultadoem"múltiplas
baixas': De acordo com um comunicado, a causa

da explosão está sendo investigada. Um porta
voz do Exército dos EUA em Mossul recusou-se a

revelar detalhes. Mossul, uma cidade de maioria
sunita ao norte de Bagdá, abriga da Força-Tarefa
Olfmpia do Exército dos EUA. (AE)

� EUA

Agentesdo FBI testemunharam
abusosno Iraque,diz oTimes
o jornal "New York Times" informou ontem

que' agentes ,do FBI testemunharam abusos
contra prisioneiros pormilitares americanos no
Iraque que inclufam espancamento e

estrangulamento, de acordo com documentos

divulgados pelo governo americano. Segundo
relatórios dos .funcionárlos do FBI, muitos
prisioneiros foram queimados nas orelhas com

cigarros acessos. Além de fornecer novos
detalhes sobre a natureza e extensão dos
abusos, os documentos revelam que tais
atividades eram conhecidas de um amplo
cfrculo de autoridades d� governo. Com isso,
cresce a pressão contra o secretário de Defesa
Donald Rumsfeld. (Da Redação)

� IRAQUE 2

Blair chega de surpresa e diz
que eleições serão 30 de janeiro
o primeiro-ministro do Reino Unido,Tony Blair,
chegou ao Iraque em uma visita inesperada.
Blair foi recebido no Aeroporto de Bagdá por
seu colega iraquiano, Iyad AlIawi, em sua

primeira visita ao país. Ao chegar, Blair reiterou
o compromisso de seu país com a democracia,
ocasião em que também frisou que as eleições
no Iraque acontecerão no dia 30 de janeiro. O
líder britânico chegou de surpresa na capital
do Iraque a bordo de um avião de transporte
Hércules C-130 da Royal Air Force proveniente
de Amã, onde desembarcou na noite de

segunda-feira. Seu itinerário não foi revelado

por razões de segurança. (Da Redação)

� CIDADE DO VATICANO

Papa diz que precisa da ajuda de
assessores para guiar a Igreja
Perto de completar 27 anos como líder da Igreja
Católia, o Papa João Paulo II disse a assessores

mais próximos ontem que, mais do que nunca,·
ele precisa da ajuda deles para guiar a igreja.
"Com o passar do tempo, eu sinto mais do que
nunca a necessidade de ajuda de Deus e da

ajuda dos homens" - disse ele a cardeais e a

outras altas autoridades do Vaticano em seu

pronunciamento anual de Natal.Aos 84 anos, o

Papa, que sofre de mal de Parkinson e não

consegue mais andar, agradeceu seus

assessoresmais próximos pela ajuda para dirigir
a Igreja Católica Romana, cujo número de
membros chega a um bilhão. (Da Redação)

� IRAQUE3

Jornalistas franceses são
soltos porseqüestradores
Dois jornalistas franceses seqüestrados em

agosto no Iraque foram colocados elT) liberdade,
informou ontem a emissora de televisão AI
Jazira. Em Paris, autoridades franceses
confirmaram o teor da reportagem.Os jornalistas
Christian Chesnot e Georges Malbrunot foram

entregues a representantes do governo francês
em Bagdá, informou e> Ministério das Relações
Exteriores -do país europeu.Os dois

desapareceram em 20 de agosto junto com um

motorista sírio na estrada que leva à cidade

sagrada de Najaf. O motorista Mohammed al

Joundi, foi libertado em novembro. (AE)

� URUGUAI

Comércio edistribuição de
gás ficam com a Petrobrás
o Conselho de Administração da Petrobras

aprovou a compra, por US$ 3,2 milhões, das em
presas Gaufil e Lufirel, que atuam na comerciali

zação e distribuição de gás natural no Uruguai. A
aquisição, ainda sujeita à finalização de detalhes

operacionais, marca o início das atividades da
Petrobrás no Uruguai, aumentando para oito o

número de países onde atua na América do Sul.
As Gaufil e a Lufirel são controladas pelo grupo
privado espanhol Unión Fenosa e detêm,
respectivamente, 30% e 25% do capital votante
da companhia Conecta SA, que distribui e comer
cializa gás natural no Uruguai com exclusividade
no abastecimento a pequenos e médios
consumidores no interior do país. (Da Redação)
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SUA OPINIÃO

'Pedagogia hospitalar: o

"eu" e o "nós" num

processo de humanização
DilmaMontagnoli*

A humanização é uma atitude que converge para o ':
bem-estar da pessoa que recebe os cuidados-]
hospitalares. Falar de humanização é falar de corpo ]
existencial que, na modernidade, vem sendo'
esquecido. Hoje, procura-se resgatar o bem maior do '1
ser humano, ou seja, seu "eu" e ,este "eu" implica num

corpo existencial.
Pautado nestes argumentos, o I Congresso de ",

Humanização e Pedagogia em Ambientes Hospitalares,
marcado para os dias 24 e 25 de fevereiro, em Jaraguá ,IH

do Sul, terá como metas a reflexão e a busca de

proposições para novas atitudes em ambientes ,�

hospitalares. ,
,

O congresso sobre a humanização dará enfoque no :

sentido de sensibilizar as pessoas que trabalham nesta '/

área para o fortalecimento do "eu" numa parceira com

o "nós". O "nós" compreende aqueles que fazem o

entorno do doente. O "eu" é o elo que exige que o

"nós" exista enquanto equipe que trabalha em sintonia'
humana para catalizar novas esperanças de supenição

'

dá doença, ou seja, o retorno à saúde,
A pessoa hospitalizada precisa ser acolhida no seu "eu"

existencial, não na sua dor. Neste sentido, o profissional,
da educação, mais especificamente o pedagogo, tem

papel significativo neste momento de recorte

existencial do paciente. O pedagogo pode mediar a I

formação humana à compreensão das possibilidades
de conhecimento da própria doença em parceria com

as pessoas habilitadas, como o médico, o enfermeiro,
o psicólogo ...
A solidariedade profissional e a competência

técnica convergem para uma atitude de

humanização que este momento histórico reconhece
". " l

como necessário e insuficiente para uma "pratica
volt'ada para a pessoa e não para a doença. Ver a

pessoa doente é diferente' de ver a doença da pessoa, /

Este desejo do pacienre de ser compreendido na sua

totalidade, abre possibilidades maiores de

recuperação da saúde, porque a sua referência ,de
a�to-estima está fortalecida. Ver a doença imphca
ver a exterioridade da pessoa, isto implica no

d
"

",,' cial O
escornprorrusso com o eu exrsten '"

,

d" ,,, ",,' tenClal e
comprometimento o nos

.
como eu eXIS

mais complexo porque exige uma referência �e
existência e não apenas um sentido sem referênCia:
Estes são alguns dos tópicos que o CongresSO vai

discutir enquanto formação humana e pedagógic�
na área hospitalar. Ser profissional da área humana e

, ser humano na sua atitude profissional.

*professora do Centro Universitário Jaraguá do Sul (unerj),
graduada em Educação Física, cursando graduaçãO :111
Filosofia, Méstre em Educação e Doutoranâa em Educaçao

orpo 11/ P
Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de c, 'tod!
fonte Times New Rornan. O Jornal Correio do Povo se reserva o dlre�oal ..
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

correções ortoqráflcas e gramaticais necessárias,
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MOSAICO�INTERI�o------------------�
�Desânimo
Um dos capitães da campanha de Moacir
Bertoldi tem dado sinais de profundo
.desalento com os rumos incertos que
estão se delineando na escolha de quadros
para a próxima administração. Tem
,confessado isso não só aoscorreligionários,
mas até mesmo para amigos que

,

estiveram do outro lado na hora da eleição.
Acha que os partidos da' coligação "Viva

Jaraguá" não estão sendo respeitados e

lamenta a busca de nomes de fora para
compor o governo. Numa roda de bate

papo, outro dia, foi mais além:"Está difícil,
não sei quanto tempo vou agüentar':

�Teimoso
O prefeito Irineu Pasold não melhorou da

infecção respiratória que o levou à internação
há cerca de um mês. Fez as honras da casa

no jantar para a imprensa na segunda-feira à
noite mas não estava nada bem. A doença
parece ser tão teimosa quanto o próprio
prefeito, que se nega a reconhecerque faltou
uma estratégia de Comunicação Social para
divulgar sua administração. Todo mundo
concorda que Irineu fez muito, mas não
soube transmitir pará a opinião pública. Para
quem quer se isentar de responsabilidade
da derrota na eleição, essamancada nãoajuda
muito.

�Estarrecedor _

A previsão de que 6.800 pessoas vao

rrernas estradas brasileiras nos próximosmo
I'

.

P d
�O dias, feita pe o propno rograma e

� dução de Acidentes SOS Estradas do

�verno Federal, abalou Brasília; Afinal,
g . di

.

d
J i 'erão 75 baixas por Ia, um numero e

tuerra. O senador catarinense Leonel

pavàn (PSDB) foi um dos primeir�s � e.strilar:
pediu que o governo use o dinheiro da

tlDE para sua verdadeira finalidade, que é

I I �conservação das estradas. Segundo Pavan,
�áoR$10 bilhões por ano que estão sendo
desviados. A Cide arrecada R$ 0,54 por litro

de gasolina e R$ 0,22 do diesel.

�FieJ da balança
As atenções políticas do Estado estão

voltadas para Florianópolis.O julgamento,
amanhã, do recurso de Chico Assis contra
Dário Berger porabuso damáquina pública
nas eleições pode virar uma novela com

importantes reflexos no futuro da política
catarinense. Se for absolvido, Berger toma
posse dia 10 de janeiro e segue em frente
tentando se livrar das cicatrizes do

processo. Se condenado, Berger deixa de
ser considerado o político de maior futuro
no Estado e atrapalha bastante os planos
de Luiz Henrique e de Leonel Pavan para
as eleições de 2006.

�Fórum do Sul
As federações das indústrias de Santa

Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul
bateram o martelo e começam a funcionar
em 2005 os escritórios do Fórum Empresarial
do Sul em Brasílla e Florianópolis. O Fórum,
apoiado pelos senadores e deputados
federais dos três Estados, tenta reverter o

quadro de desequilíbrio entre o que a região
contribui com a balança comercial brasileira
e o que recebe de investimentos do

governo Federal.Santa Catarina foi escolhida
como sede regional e a Fiesc aguarda agora
a indicação dos nomes do PR e RS para
compor o escritório.

OBJETIVO
I

fistema de gestão int�grada é

i meta da Controladorla-geral
I '

� Proposta pretende
Jgilizar e facilitar o
I •

\ acesso aos serviços

p'restados pela Prefeitura

: )ARAGUÁ 00 SUL � Anunciada
I com uma das metas do plano de

c governo na área administrativa, a

hnplementação do novo sistema de
gestão pública integrada será a

aridade dapróxima admínístração
,. ,�Controladotià�gethl.A iliformação

" (do futuro controlador-geral do
.: �uniCípio, ocontadorCelsoPirmann,
I,' �unciadopara o cargo pelo prefeito

I eleito Moacir Bertoldi (PL) há duas
!emanas.

,

O sistema, que começaráa ser

I dfcutido já no início de janeiro, será
I

I trabalhado com base no

,planejamento estratégico da
campanha eleitoral e com foco
voltado à satisfação do cidadão. AI, hltenção é fazer com que os serviços
� tomem mais ágeis. e com acesso

�cilitado àpopulação. "O empresário
I; '�ue quer fazer um loteamento não

�e esperar dois anos para ter a

I Ililieração", exemplifica Pirmann,
!�Orrnando que durante a campanha
as

'

maiores reclamações eram no
I �ntido da demora na prestação de
�rviços.
Segundo o contador p'ara que o
*

' .

l ema seja implantado, a estrutura
.

inistratfva vai passar por uma
, Ivaliação completa, desde a
, �tisfação intema dos funcionários à

1 '�dofuncionalismopúblicoedos
�OCessos que cada setor presta para
Ocliente' "! Interno e externo. Essa

aSAR JUNKES

Marcos Mannes vai presidir a
Câmara nos dois primeiros anos,

GUARAMRIM - o vereador
eleito Marcos Mannes (PSDB)
confirmou ontem que vai se unir
ao PMDB e PT na Câmara de
Vereadores a partirde Iode janeiro.
A decisão garantirá ao tucano

integrar a bansr,;da majoritária 110
Legislativo! j�ue o PT elegeu um

r e o PMDB elegeu três
ove parlamentares. Pelo

acordo fechado entre os três

partidos, que formarão bloco de

oposição ao prefeito reeleitoMário
Sérgio Peixer (PFL), Mannes

presidirá a Casa nos dois primeiros
anos.

Mannes, que estava sendo
sondado pelo PP - que elegeu
quatro vereadores e faz parte da

'"base' govérnista de'Peixer> para
formalizar acordo na Câmara,
garante que a escolha p�la
aproximação com o PMDB e PT
se deu pela semelhança de

pensamento entre as legendas. "O
PSDB tem uma' proposta para
Guaramirim que não coincide com
a atual administração", declara r

Como presidente, ele afirma que
o objetivo é expandir a atuação e

o relacionamento com a

população. "O Legislativo e os

vereadores perderam espaço",
comenta.

O vereador explica que a

intenção é promover reuniões

descentralizadas nos' bairros e

também nas entidades do

município. "A Câmara precisa estar
mais presente na comunidade",
reforça. Internamente, Mannes
acredita na necessidade de
melhoria nos serviços prestados
pelos funcionários. "Também está

certa a contratação de um assessor

de comunicação", revela.
O'vereador reeleito Osni

Bylaardt (PMDB) informa que,
conforme o acordo, o PMDB ficará

Pirmann garante que "no primeiro ano a população já vai sentir a diferença"

análise deve acontecer de janeiro a

março. O diagnóstico, com ítens da

avaliação por setor, pretendemos
implantar até julho", revela.

Pirmann explica que depois da
análise do diagnóstico será elaborada
a nova estrutura de governo, que

prevê diminuição no número de
funcionários e modificações no

organograma. 'Aimplementaçâo do
sistema de gestão integrada também
passapela capacitação dosprofissionais
e, depois, pelo acompanhamento e

gerenciamento", acrescenta. Ele
lembraque o sistema será implantado
ao longo dos quatro anos de governo
e que uma das propostas é a criação
de pontos eletrônicos de aten

dimentos nos bairros, "fazendo com
que a população permaneçano local
de origem para ter o serviço".

Nascido em Jaraguá do Sul, Celso Orlando Pirmanri é graduado em

Ciências Contábeis pela Unerj e possui MBA em Gestão Executiva com

ênfase em Gestão Estratégica pelo INPG (Instituto Nacional de Pós

graduação).
Como executivo, trabalhou em empresas como ,a Marisol, onde foi

gerente de lojas no Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, além de

supervisionar lojas em todo o Brasil. Também. gerenciou as unidades
de Joinville e Florianópolis da empresa de avicultura Macedo Koerich,
Atualmente, presta consultoria na área comercial.

Amigo do prefeito eleito há mais de dez anos, Pirmann acompanhou
Bertoldi em algumas eleições 'e, na última, foi responsável pelo
planejamento estratégico da campanha eleitoral. Também foi um dos "

autores do Plano 22 e é um dos coordenadores da equipe de transição.
Segundo o contador, que não é filiado a partido, o convite para ser

controlador-geral veio logo depois 'das eleições municipais e será o

primeiro cargo público ocupado por ele.
Criada em 20à3, cabe à Controladoria-geral a verificação e controle de

gastos; avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual e a' execução do orçamento do município; avaliação da

execução e todos os serviçosmantidos pela administração, entre outros.

fosse dos eleitos nos cinco municípios foi definida
� J�GUÁ DO SUL - Os cinco na primeira sessão ordinária da Legislativo estão previstas para as votados 'Íl�s eleições, presidirá a

e �C�iosdamicrorregiãodefiniram' legislatura. 19h15. A partir das 20 horas, sessão. Na seqüência, acontece a

I, � aranos e locais da cerimônia de Em Corupá, a programação haverá confra ternização no eleição e posse da Mesa Diretora

io�:dos eleitos, que acontece em começa às 8 horas, com missa galpão da igreja. para o biênio 2005/2006 e eleição
a s�ssã Janel:o. Em Jaraguá do Sul a comunitária na Igreja Matriz São A sessão de instalação de posse dos membros das Comissões

'featra sera realizada no Grande José. A sessão d� instalação e posse dos eleitos em Guaramirim inicia Permanentes.

�as �7do Centro Cultural a partir será às 17 horas, no salão paroquial às 18 horas, na Câmara de A programação em Massaran-

:Poss
horas. O ato solene de da igreja, e será presidida pelo Vereadores, e será presidida pelo duba inicia às 17 horas, no Pavilhão

) lIh} será presidido pelo vereador vereador reeleito para a sexta vereador eleito Marcos Mannes A doCentro EsportivoMunicipal., "'dISVOtad '

'

dei" o,DieterJanssen (PP). A legislatura,HerrmannSuesenbach (PSDB).A eleição e posse daMesá Depois da sessão de posse dos

I �dan�vamesadiretorada (PMDB), por ser o com maior Diretora e eleição dos membros das eleitos, que será presidida pelo
;' a pa

Muruclpalacontece depois número de mandatos: A eleição e Comissões Perrnánentes serão vereador mais votado Valdir

1J, prefei;se dos �nze vereadores, do posse daMesa Diretora da Câmara realizadas em seguida. Em Zapellini (PFL), acontece a eleição
de ice

oMoacir Bertoldi (PL) e da de Vereadores para 2005/2006 e Schroeder, a cerimônia começa às e posse daMesa Diretora e eleição
,I ifB)��feita Rosemeire Vasel eleição dos membros das 8 horas, no Ginásio de Esportes dos membros das Comissõ�s
./

" cOrnposiçãodascomissões Comissões Permanentes de acordo Alfredo Pasold. O vereador Permanentes. A partir das 20horas,
<:asdoLegislativoserá definida com o Regimento Interno do Rudibert Tank (PMDB), mais haverá baile público.

com a Presidência nos dois últimos
anos, o que já havia sido imposto
pelo próprio partido aO PT e ao

PSDB em reuniões anteriores.
Atual presidente da Câmara,

.

Bvlaardt diz que tem interesse em

presidir a Casa, assim como' os
outros dois vereadores eleitos -

João Deniz Vick e Maria Lúcia
Richard. "Mas ainda não

'decidimos se vamos dividir o

período entre os três ou se um deles
abrirá mão de ser presidente",
conta.

Já o vereador eleito Evaldo João ,

Junckes (PT), o Pupo, abriu mão I
de um ano na Presidência em favor:
de Mannes. Pupo havia anunciado;
a decisão em função de uma

I

possível candidatura= pata i

deputado estadual em 2006. O'

presidente do Diretório, Charles.
Longhi, contestou o vereador,
alegando que o PT exige um ano

na presidência. "São assuntos que

devem ser tratados no partido. O
vereador nã� pode decidir por si
próprio", contestou Longhi na
semana passada.

'

• Pelo acordo, MaTines

presidirá a Câmara nos

dois primeiros anos, já que
o vereador Evaldo Junkes,
o Pupo, abriu mão de

presidir em favor do
tucano.

• O PMDB terá os dois

últimos anos na

Presidência, mas ainda não
definiu quem ocupará o

cargo. Os três vereadores
eleitos tem interesse.

Informativo:
MarcosAndrei Konell, informa para quetodossaibam
que está em vias de Separação Judicial de sua cônjuge
Simone Margareth Egger Konell desde 18.10.2003,
razão pela qual esclarece que, desde então, passa a não
se responsabilizar por quaisquer e eventuais.débitos e

obrigações contraídas pela mesma.

\

Jaraguá do Sul, 21 de dezembro de 2004.

At.: Roberto CesarSchroeder
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t:[8cambra
COMEx

POR RANDAL GOMES
...

� A área de 'serviços e o

comércio exterior brasileiro

Na última semana, estivemos com o Jaraguá do Sul
Convention & Visitors Bureau e com representantes de

algumas empresas que atuam na área internacional da

região. A iniciativa do Convention, que organiza a agenda
<de turismo e negócios ao longo do ano, visa identificar o

potencial de mercado para os cerca de 4 mil visitantes

estrangeiros que visitam Jaraguá do Sul (JS) e vêm fazer

negócios no Brasil. .

Naturalmente, demandam atenção especial, pois nem

sempre estão acompanhados de seus anfitriões das

empresas; necessitam de cardápios num segundo idioma,
pessoas 'que os orientem sobre compras na cidade e que
com eles (ou suas famílias, enquanto fazem negócios) visitem
pontos históricos e turísticos da região. Um serviço que
necessita ser fortemente aperfeiçoado nos locais de

atendimento, tendo em vista o potencial que representam.
E como apenas boa-vontade e argumentos não movem

montanhas... Camaradas, estamos falando de

$.$$$.$$$.$$$,$$.
Se queremos que o Brasil deixe de ser o 'gigante deitado em

berço esplêndido e interaja comercialmente no/com o

exterior, devemos pensar em prover ser�iços mais eficientes
e voltados para este perfil de cliente. E o mesmo esforço
feito há alquns anos, quando a vinda de novas redes
hoteleiras para JS forçou uma profissionalizaç�do setor.

Hoje, entra-se na maioria dos hotéis aqui sem a impressão
de que se entrou numa hospedaria em Nossa Senhora ....�.

Pirapora. O mesmo deverá ser feito para táxis, lojas, bancos, �

instituições, num esforço que já colocou em patamar
competitivo, países como Chile, EI Salvador,Noruega,Holanda
e Finlândia, que falam idiomas díspares e se unem em torno

do inglês. Como gigante que é, a China sequer se moveu.
A coluna desta semana também nasceu de um fato

pitoresco. Sábado passado, ao conhecer uma nova chopperia
de JS, verificamos que o ambiente era bem decorado, o ponto
bem localizado e enquanto estávamos lá, várias pessoas
entrav..am para prestigiar ,e conhecer .. o 10caL_ Mas

invariavelmente, a maioria .. saía cerca de, �,Olf15 .rninutos

depois. Ficamos contados 45 minutos, após termos que
esperar três vezes pelo atendimento dos garçons ainda

inexperientes e a música alta demais, com acústica

problemática. Cansados da tentativa, fomos para a boa e

velha chopperia que conhecíamos, de modo a não perder
mais o restante da noite ... Com o comércio internacional,
não é diferente.
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EMPRESA DE DESPACHO ADUANEIRO PODERÁ SER
OPTANTE DO SIMPLES
A Comissão de Desenvolvimento Ecónômico, Indústria e

Comércio vai analisar o Projeto de Lei do deputado Augusto
Nardes (PP-RS), que faculta a opção das empresas de

despacho aduaneiro pelo Simples. Segundo o deputado, a
redução na burocracia e nos custos indiretos de pessoal
possibilitará redução dos preços praticados, com reflexos
diretos nos custos aduaneiros das empresas exportadoras.
Com isto, esperam-se preços mais competitivos,
formalização de empresas e de empregos.

me
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WEG INDÚSTRIAS CONTA COM R$ 30 MILHÕES EM
RECURSOS DO BNDES
A diretoria do BNDES aprovou mais dois financiamentos de

capital de giro, no valor total de R$ 50 milhões. Dessa vez,
uma das beneficiadas foi a empresa WEG Indústrias. Além
de aumentar o número de trabalhadores contratados, aWEG
se comprometeu com o BNDES a elevar em 5% sua receita

operacional bruta e a quantidade de produtos
comercializados. A remuneração dos empréstimos será de
9% ao ano, acima da TJLP, que está hoje em 9,75% ao ano

(perfazendo o total de 18,75% ao ano). Se forem cumpridas
as metas de crescimento, os juros caem para 3,5% ao ano

acima da TJLP. A operação tem carência de 12 meses, com

amortização nos 12 meses seguintes.
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Sua opinião émuito importante para nós. Encaminhe suas
dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@porta/cambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de

Negócios Internacionais - CAMBRA, Mestre em

Administração e professor de Comércio Exterior da
UNERJ. Deseja a todos os leitores da coluna um Feliz
Natal e um 2005 Próspero!

me.
, e-mail: randal@portalcambra.com.br2("':
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PERIGO NO FERIADO

Acostamentos e buracos são
,

.

armadilhas para o motorista
CELlCE GIRARDI .

� Os cuidados .que o

motorista deve ter

nos 47 km entre

Corupá � a BR-101

}ARAGUÁ DO SUL - o Denit

(Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes) e

Deinfra (DepartamentoEstadual de
Infraestrutura) mapearam os pontos
mais críticos das estradas catarinenses.
O diagnóstico, à dis-posição no site
www.demfra.sc.gov.br e

�

wwwdenit.govbr; relata a situação das
scs e BRs nesta véspera de feriados.

NaBR-280, porexemplo, oDenít
aponta com sinal verde em todo o

trecho, que abrange São Francisco
doSul aPortoUnião. Mas ébom ficar

at�nto, apesar das placas de

'> sinalização e dos acostamentos, em

alguns pontos há buracos na pista,
como nos quilômetros 48,4 próximo

, ao acesso ao InstitutoRã-bugio e no

.� uilômetro 46, peito da entrada 'f/,i
�\'trobrás, os dois pontos V·Guaramirim. O acostamento11mdeterminados pontos apre ;ih.ta
desrúveis acentuados e buracos.

A atenção deve ser grande
também no trevo da BR-101 com a

BR-280. Osprimeirosquilômetros são
minados de buracos, remendos na
pista e falta de acostamento.

Segundo o cáminhoneiro Sérgio da
Silva, que há 14 anos faz o trajeto de
Cuririba a Jaraguá do Sul, a entrada
da BR-280 é o trechomais perigoso.
Ele reconhece quemuitosmotoristas
não respeitam apesagem do veículo,
o que contribui para a deterioração
da estrada. E critica também a falta
de respeito demuitosmotoristas, que
ultrapassam o limite de velocidade.
Outro trecho que ele aponta como

perigosos é o trevo de Guaramirim,
onde tem até placa de sinalização
caída.

O Policial Rodoviário Federal

Robísmar Rodrigues Fragoso, que
.

trabalha no Posto de Guaramirim,
informou que a delegacia de [oinville
estámandando reforço para ajudar
na orientação ao motorista. E
destacou que haverá fiscalização
principalmente com relação a excesso
de velocidade e bebidas alcoólicas,
dois grandes causadores de acidentes.

Para quem segue paraCorupá, a
atenção deve ser para os

acostamentos, ou a falta deles. Em

alguns pontos o estado é precário
pondo em risco pedestres, ciclistas e
atémesmo osmotoristas. Na altura
de Nereu Ramos, funcionários da

empresaScontec, de Cuririba, estão
fazendo a poda domato que invade
a estrada até São Francisco do Sul.

N a Serra de Corupá, o

acostamento é praticamente
inexistente, e a atenção deve ser

grande principalmente em dias de
chuva por causa de um

desmoronamento,que aconteceuno
quilômetro 89. O asfalto cedeu e há
depressão na pista. Apesar do
movimento sermenos constante na

região de São Bento doSul, é preciso
atenção, pois os pontos de

ultrapassagens são poucos. Paraquem
precisar da PRF o telefone para
contatoéo 191. Serra de Corupá: quase sem acostamento e poucos pontos de ultrapassagem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BR-l0l
Da divisa com o Paraná, Garuva, até o RS, Torres

Km28 - Perto da divisa com o Paraná. Quem trafegarno senridoNorte-Sul
deve ter cuidado, em caso de chuva há possibilidades de ter entulhos na pista
Km222-EmPalhoça: ponte sobre oRioCubatão comproblemas.O limite de

h peso é de 45 toneladas
� Km 244,4 ao 359,3 - Entre osmunicípios de Pineira e Sangão. Dirigir com
t atenção, trecho nãoduplicado, tráfego intenso e buracos na pista

.

r Km359,3 ao370,6 - Entre Sangão e Fumaça. Perigo: trecho em obras e não
,

duplicado
UN� " Km370,6 ao 465,9 - Dirigir com atenção por se tratar de pista única, com
} sentidoduplo, intensotráfego de veículos e possíveis buracos napista devido à�
,. chuvas
•
"

�. BR-116
�
( Da divisa com o Paraná, Rio Negro, até Rio Grande do ISul, Vacaria
, Km 12 - Trevo de acesso a BR-280. Buracos na pistaI
Km 12,3 ao 53,9 - Buracos na pista

.

.

; Km 31 ao 113 - EntreMajor Vieira e Timbó Grande - Buracos na pista e

POSSívelqueda de blocos de pedra entre os km 104 e 111. Serra perigosa entre
osKml02e 111
Km 113 ao 134,:? - de Timbó grande a Lebon Régis - Buracos na Pista
Km 134,3 ao 140,8 - Atenção: trecho sinuoso .

Km 252 ao 262- Próximo a Lages: defeito nos acostamentos
Km 303 a 310 - Serra do Rio Pelotas: trecho sinuoso e com ocorrência de
neblina
Km309 ao 31°�Atenção: obras de alteração no traçado, desvio provisório

BR-282
De Florianópolis até a Argentina

� 101 ao 162 -Pequenos defeitos na pista. Trecho de serra, atenção
220ao 322-Entre os trevos de acesso as BR-116 e BRA70: rodovia

;rnobras de terraplenagen e pavimentação,entre Lages e São Jose doCerrito.rafego precário, principalmente em dias de chuva. Sujeito a interrupções
entreSãoJosé doCerrito e o cruzamento com a BR-470. Obras paralisadas,

�Via sem pavimentação e sujeita a interrupções em períodos de chuvas

d
322 ao 335,7 - Entre os trevos da BRA70 e BR-283 pista bastante

esgastada, necessitando restauração
l<m335,7 ao 338,2 - Próximo a CamposNovos: recapeamento na pista e
aCOstamento
No restante da rodovia, até a Argentina, a pista está esburacada e com

problemas de sinalização. .

BR-470
De Navegantes a Lages

� �23 ao 37 - Entre Navegantes e Tímbó. Atenção: pista ondulada
a

66,3 e 114 - Entre Timbó e Ibirama: deslizamento de aterro sob o
COstamento

PERIGO NO FERIADO

Rosimeri teme pela segurança ao passar na rodovia sem acostamento

Pedestres são vítimas da falta
de acostamentos na SC-413

A SC-413, que liga
Guaramirim a Blumenau , é

considerada boa pelo Deinfra. Há
. placas de sinalização visíveis e

poucos buracos, se comparado com
outras rodovias. Os piores
problemas são os acostamentos,

quase inexistentes, principal
mente na subida na altura da Vila

Brühmuller, em Gua-ramirim. A
auxiliar de produção Rosimeri de
Mello, 24 anos, vai de bicicleta
todos os dias do centrO até a Vila
Brühmuller, cerca de três

quilômetros. O caminho seria

rápido e tranqüilo, não fosse o

trajeto sem acostamento da SC-
413 que ela tem que atravessar. "É
perigoso este caminho, porque os

carros vêm em cima da gente, há
muitas ultrapassagens, dámedo",
conta a trabalhadora. Ela já sofreu
com amorte de um tio atropelado
na rodovia e com o acidente de
um irmão, que se feriu, mas

sobreviveu. "De vez em quando
dá uma batida aqui. A gente passa
com o coração na mão".

Operação' 'Natal Seguro'
A Polícia Rodoviária Estadual

começa a partir das 18 horas de
amanhã, a Operação "Natal

Seguro", que vai até às 8 horas do
dia 27, com fiscalização das rodovias
estaduais. Serão 26 homens com três

viaturas percorrendo a região.
Os pontos mais críticos com

falta de acostamento e buracos na

pista estão naSCA74, de Blumenau
a Luis Alves e na SCA13,

I

em

Guaramirim. Na SC-418 de
Blumenau a Pomerode o trecho é

pior, commuitos problemas na pista.
Na SCA16, de Jaraguá do Sul a

Pomerode, no quilômetro 25, em
frente à Sociedade Alvorada, os

motoristas devem ter atenção para
evitar para os buracos. Na Serra de
Pomerode a atenção deve ser

redobrada por causa do óleo na pista
deixado pelos caminhões. Apesar de
a operação tapa-buracos realizada
para o final de ano, há problemas na
estrada. Amesma atenção deve-se
ter entre Doutor Pedrinho e Rio dos

Cedros, na SC 477.
Para quem precisar da Polícia

Rodoviária Estadualo novo telefone

para contato é 198.

BRUSQUEC?
NOVAO 4Jfj)

TRENTO
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CUIDADO

Rodovias Estaduais
Veja aqui quais são os trechos de maior perigo

, 1,., J � •• J 'c,o J 1 l :,,' � .•
' �.' I j, � t� l

SC-466.�Xanxerê -cXavantina: .trafegar com' atenção. Depressão na
pista 'e buracos (ao longo da-rodovia '" , .,,:, , ... ,.i ,

SC-466 - Xavantina e trevo SC-283 Seara: depressão na pista e buracos
ao longo da rodovia.
SC-439 - Grão Pará, Btaço do Norte: trafegar com atenção, obras na
pista
SC-407 - Anitápolis, Santa Rosa de Lima: tráfego precário, obra na
estrutura da ponte abalada pela chuva

.

SC-427 - Alto da Serra Petrolândia: tráfego emmeia pista
SC-302 - Ituporanga, Rio Engano: trafegar com atenção
SC-427 - Vídal Ramos - Entrada da SC-428: tráfego em meia pista
devido à queda de barreira

, SC-411 - Entrada da SCA09 para Brusque: tráfego emmeia pista
SC421- Acesso aWitrnarsum, entrada SCA90 paraDonaEmma: tráfego
emmeia pista
SC477 - Itaió, entradaSCA22 (Bonsucesso): tráfego precário, comextensão

de 16km
SC415 - Garuva: trafegar com atenção, pista com depressões e buracos em
razão da deterioração do pavimento, aguardando conclusão de licitação para
restauração \

SC413-LuizAlves, EntradaBRA70: trafegar com atenção, quedadebarreira

Nos três meses do verão 75

pessoas devem morrer por dia
DA REDAÇÃO - Seis mil e

oitocentas pessoasdevemmorrer nos

próximos 90 dias, vítimas de
acidentes de trânsito nas estradas

brasileiras, umamédia 75mortes por .

dia.A informação é do coordenador
do Programa de Redução de
Acidentes SOS Estradas, Rodolfo
AlbertoRizzotto. "Nós fizemos uma
previsão bastante cuidadosa que,

provavelmente e infelizmente, é até
inferior da realidade que ocorre no

país", explicou aAgênciaGlobo.O
levantamento faz parte do estudo

.Morte no Trânsito: Tragédia
Rodoviária, realizado pelo SOS
Estradas ao longo do ano.

Segundo Rizzotto, cerca de 24
mil pessoas perdem a vida todos os
anos nas estradas brasileiras. Ele

'.i explica que nos próximos trêsmeses
'se��o"cerca de 70mil acidentes nas
rodovias de todo o país, resultando

em aproximadamente 40mil feridos.
Desse total, 13 mil devem ficar em -,

estado grave.
O coordenador lembra que

muitas pessoas ainda acham que as

condições das estradas são as

maiores causadoras de acidentes.
"Isso não procede. Somente cerca
de 5% dos acidentes ocorrem em

função das condições da rodovia",
afirma. Aproximadamente 90% dos

acidentes, segundo ele, são
causados pela imprudência dos
motoristas.

O levantamento apotita ainda,
que do total dessas 6.800mortes que
devem ocorrer nos próximos meses,
cerca de quatro mil devem
acontecer no local do acidente. As
outras 2.800 são correspondentes ao�
feridos em estado grave, quemorrem

depois, a caminhodo hospital ou após
a internação.
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ECONOMIA

Correção, na tabela do' IR var
I

gerar ganhomenor que o previsto
I

'

I
I

i ruOEBRASÍLIA - o secretário

adjunto daReceita Federal, Ricardo
Pir1heiro, confirmou que o reajuste

Q110% da tabela de Imposto de

I Renda não valerá para as deduções.
I Pinheiro disse que a correção da

ttela do IR vai representar uma

II' p rda de arrecadação de R$ 2,1

I bi hões por ano, mas reconhece que,

I dévído à não correção das deduções,
n<l. prática, o ajuste médio na tabela

ser
I
á de apenas 7%.

I
Isso significa que, com a nova

correção, o governo vaimexer apenas
ois faixas de rerida para o pagamento
d� imposto. Hoje, quem ganha até

1\$ 1.058 é isento.Maso limite de isen

ç�o vai passar para R$ 1.163,80. Já
q�em ganha entre R$ 1.058,00 e R$
2.� 15,00 hoje paga Imposto deRenda

ptruma alíquota de 15%. Com a cor

r<tão, essa faixa vai serdeR$ 1.163,81
a �326,50. Quem ganha acima de

RIS 2.115,00 paga, nas regras atuais,
I '

, I

! !

imposto por uma alíquota de 27,5%.
Com a nova tabela, essa alíquota será
cobrada de quem ganhamais de R$
2326,51. Já o limite de deduções vai
permaneceromesmo.Ovalorvaíficar

ematéR$1.998poranocomdespesas
-,
de educação e até R$ 1.2n por cada

dependente. Por isso, segundo
Ricardo Pinheiro, na prática, a

correção será, emmédia, de 7%.

Já o juro médio cobrado pelos
bancos está em ligeira queda, mas o
cheque especial subiu para 142% ao

ano. Os números divulgados nesta

terça-feira pelo Banco Central
mostram que, em geral, houve uma
queda de 0,1 ponto percentual nas
taxas de juros cobradas pelos bancos
em novembro, caindo de 55% para
54,9%. O spread (diferença entre a

taxa de captação dos bancos e a taxa

cobradanos empréstimos) caiude37,9
% para 37,3% ao ano - uma redução
de 0,6 ponto percentual.

.: .. :.,H .... ',s. -Ó,
. -C'o ',' '. !)F.)l'lIth�! ';"'1 ;r:.n"

Inaugurado ontem à tarde o Centro Municipal da Juventude

Hildegard Hufenuessler, que vai atender crianças e adolescentes
encaminhadas pelo Conselho Tutelar de Jaraguá do Sul. Situado no

loteamento Firenze, no Bairro Ana Paula, o Centro custou R$ 1,5
milhão e vai funcionar a partir de 24 de janeiro do ano que vem.
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(4 370·7004

-(47) 370· 81!?2
(47} 373,.3941
(47) 370 • 8655

���) 2�3��OO
<4!t275 • 09q9
(4'l}'370.8252
(4i}3n ·2438
(47) 374. 1154

"J4!t37! • 7376

QUARTA-FEIRA, 22 de dezembro de 2004 0W109lJau.tXe.gn,tll
OpçÃO

Vendas do Mercado Público
aumentam neste Natal

MARIA HELENA DA MORAES

.... Doces da época,
artesanato e frutas
exóticas são os mais
vendidos

Passagens esgotadas para algumas capitais até o fim da semana

JARAGUÁ DO SUL - Quem
deixou para comprar a passagem
de ônibus na última hora e

pretendia viajar para o Rio de

Janeiro ou Porto Alegre neste

Natal pode desistir porque as

empresas que fazem essaslinhas

já esgotaram as passagens. Para
o Sul do Estado também não

existem mais passagens
disponíveis para quem deseja
viajar no dia 23. O conselho dos

emissores de passagens que
trabalham no Terminal
Rodoviário de Jaraguá do Sul é

que os interessados compareçam
ao local de embarque na

esperança de urna desistência e

não esqueçam do documento
de identidade.

O encarregado vendas de

passagens da empresa Cata

rinense, Nélson Marcos Zipf avísa
que mesmo os adultos devem

viajar munidos de docu

mentação e Os menores de 12

anos, quando sozinhos, devem
apresentar autorização dos pais
ou responsável. "Mesmo

Empresas de ônibus já esgotaram passagens para Rio de Janeiro e Porto Alegre

}ARAGUÁ DO SUL - A
diversidade e a qualidade dos

produtos oferecidos no Mercado
PúblicoMunicipal têm chamado a

atenção do consumidor jaraguaense
e elevado as-vendas em até 15% em

relação ao mesmo período do ano
passado, segundo depoimento das

representantes das associações que
ocupam o local. O horário de
funcionamento foi estendido em

umahora (das 7h30às 20horas) para
dar mais tempo ao consumidor do
Mercado neste período natalino.

Artesanato dos mais variados
�i o � estilos, carnes, peixes, frutas,
v �ras, doces, pães, cucas e mais

uma infinidade de produtos, tudo
vind da agricultura familiar do

. -, d
.

t d d pr Renilda mostra os doces de Natal vendidos no Mercado Público e produzidos por famílias de Jaraguá do Sul
muntC1plO po e ser encon ra o o � .

Mercado Público Municipa ,Y e também é associada, foram natalinos. De acordo com a Rurais também está vendendobem,
inaugurado hámenos de dois anos vendidos nestas últimas semanas vendedora e artesã Riete Kaczen, Pelo menos é o que garante a,

justamente com a proposta de aproximadamente 100 quilos de os arranjos deNatalfeitos com papel responsável pela 10jk, RegillaRucheL
valorizar o pequeno agricultor e doces de Natal, feitos por seis jornal são os mais procurados, por De acordo com da, em apenas L5 I

agregar valor à propriedade rural. produtores ligados a Apeafa. serembaratos e bonitos. Rieta afirma dias foram vendidas �2. romãs, fr}.lt,a
Na loja que vende produtos da A Associação dos clubes de que omovimento de vendas e fluxo exótica praticamente não

Apeafa (Associação dos Produtores Mães, que também ocupa espaço no de pessoas aumentou bastante em encontrada em outros pontos de

Artesanais) o famoso doce deNatal Mercado Público, está oferecendo relação ao mesmo período do ano venda. "Nosso diferencial é

tem sido O mais procurado. De uma grande variedade de artigos passado. ''Acredito que as vendas justamente a oferta de produtos
acordo com Renilda para decoração e utilitário, como cresceram até 150/0",estimaaartesã. ,exóticos, diferentes", assegura

Wag�mkmecht, que atende na loja panos de' prato com motivos OCondomíniodos Produtores Regina.

acompanhado dos pais é

fundamental a apresentação de
um documento de identidade.
Caso contrário, não embarca",
avisa Zípf

Ainda de acordo com Zipf, o
'

movimento ainda está fraco,
mas deve aumentar sensível-

mente nos dias 22 e 23. Para
estes dias, a empresa dis

ponibilizou sete carros extras

paraCuritiba e dois extras para
São Paulo. As linhas para Lages,
Florianópolis, [oinville, Blu
menau, Mafra e São Bento do
Sul ainda têm passagens à

disposição.
A líder de passagens da

Penha/Itapemirim, Solange de

Oliveira alerta os usuários do

transporte coletivo e que esperam
viajar no feriado do Ano NovO

para que comprem passagens com

antecedência.
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FUTURO JA COMEÇOU

Fim das comemorações e a

Malwee já planeja 2005
juLlMAR PIVATTO

� Jogadores entram
em férias e voltam

acs treinos no dia

20 de janeiro

}ARAGUÁ DO SUL - Depois de
comemorar, e muito, o título da

Copa América, os jogadores da

Malwee entram em férias até o

dia 20 de janeiro. Ontem de

manhã eles desfilaram em carro

aberto pelas ruas da cidade,
exibindo para os torcedores o

troféu de melhor das Américas.
O jogador Falcão, escolhido
como melhor do mundo no

Futsal, desembarca hoje em São

Paulo, onde passa as festas de fim
de ano com a família.

O supervisor técnico da

equipe, Kléber Rangel,' disse que,
mesmo estando de férias, 'a
equipe já começa a planejar a

1

próxima temporada. Entre as

principais competições, aMalwee
vai atrás do título inédito da Liga
Nacional de Futsal. Nas últimas
três edições, o time j araguaense

I parou nas semifinais. Mas o

primeiro desafio do' ano será a '

aSAR JUNKES

Equipe desfilou pelas ruas de Jaraguá do Sul exibindo o troféu da Copa América

Copa Sul em, Erechim (RS), em
data a ser definida ainda. "Só
sabemos que será logo depois do
Carnaval", informou Rangel.

Outro título que a Malwee
corre atrás é o tricampeonato da

Taça Brasil, marcada para março.
A fase final será disputada em duas
sedes. Uma chave será em Jaraguá
do Sul e outra em Carlos Barbosa

(RS), também local das finais. A
cidades-sede são as únic

I

confirmadas na competição e as

outras equipes serão decididas
.em torneios regionais.

Sobre a decisão da Copa
Intercontinental, Rangel disse
que a equipe só espera a

definição da Fifa sobre a

decisão. Ainda não estão
,�' cÓr -,

confirmados nem data nem loca
da final. O 'adversário s7/f
onhecido no início de 2005, ,ó�

, término da Eurocopa. Este será

egundo mundial oficial da
Fi a. O primeiro acoÍlteceu em

fevereiro desse ano, quando o

Carlos Barbosa venceu o Playas
de Castellón por 6x3 e ficou com
o título mundial.

f:l J ;- { } I li l}(_ffU ';tJ/T;f (I' ioi R

Natação fecha o ano 'com 303 medalhas �m 39 competições

Natação jaraguaense viveu o melhor ano desde a criação da Ajinc

JARAGUÁ DO SUL - A equipe
A')lnc/Urbano/FME de Natação
fechou a temporada 2004 como o
de m

'

,

alares conquistas para a

�Idade. Foram 303 medalhas (114

b
e ouro, 98 de prata e 91 de
ronze) em 39 competições
estadual' ,.

, s, naCionaiS e

Interna' 'A '

ClOnaIs. s maiores

Conq ,

Ulstas foram o
tetra
OI campeonato feminino da

esc e nos [oguinhos e duas

�:�alhas nos Jogos da Juventudelana, com Mayara Martins
COnq ,

UIstando ouro e prata com a

seleç- bao rasileira.
AI-

t'
em dessas conquistas, o

ecn'
Kik

ICo Ronaldo Fructuozo, o

I
o, destacou também o terceiro

Ugar '

q
masculino na Olesc e o

Uarto f "

Jr Ab emmmo nos ogos

conert?s. "Param 18 recordes
qU1stados por nossos atletas.

a

o

Jl

Jl

Tivemos uma média de 7,7
medalhas por competição, por isso
consideramos o melhor ano dos
cinco em que estamos com a

Ajinc", informou.
Além de Mayara, outras três

nadadoras se destacaram nesse

ano. Talita Hermann conquistou
três medalhas de ouro e dois
recordes nos Jogos Abertos;
Nathália Krelling voltou do

Campeonato Brasileiro Júnior com
uma medalha de bronze, além de
três pratas e um bronze nos Jasc;
Luana Martins teve cinco

medalhas de ouro na Olesc. No

quadro da Fasc (Federação
Aquática de Santa Catarina),
quatro atletas estiveram em

destaque: Talita, Mayara, Jan
Doubrawa e Otávio de Azevedo.

Mesmo com todas essas

conquistas, Kíko lembra que a

Talita Hermann troca a Ajinc pelo Clube Náutico União,de Porto Alegre

equipe poderia ser muito mais

competitiva. "Temos uma das
melhores estruturas técnicas do
Estado, mas a estrutura físíca
ainda deixa a desejar. O que

precisamos é de um local

adequado e próprio para os

treinos", comentou o treinador,
informando que os outros

municípios vêm investindomuito
no esporte, destacando [oinvílle,
que deve se transformar na mais
forte do Sul do Brasil.

Para o próximo ano, a equipe
terá algumas baixas. Talita vai se
transferir para oGrêmioNáutico

União, de Porto Alegre. Por
motivos de estados, Aline
Franzner, Evandro Pereira Júnior
e Thiago Baur também deixam a

_ .Ajinc. Por outros lados, seis novos
nadadores selecionados do Troféu
Ernani Volpi Cai tinha serão

integrados à equipe. "Pretendemos
incentivar mais as escolas do

município para participarem desse

troféu, competição que vem

revelando grandes talentos para

nossaequipe", disse Kiko.
Pensando nos Jogos Abertos, a

equipe pretende manter a

nadadora Nathália Krelling e

espera o possível retomo deMarina
Fructuozo, atualmente no Clube
12 de Agosto de Florianópolis.

ESPORTIVAS
... FLAMENGO

Junioranuncia saída
Depois do fracasso no Campeonato Bra�ileiro - durante boa parte do
ano a equipe esteve à beira do rebaixamento - o diretor-técnico Junior

, ,rG
anunciou ontem que está deixando o Flamengo. Em entrevista coletiva

í'l
realizada na manhã desta terça-feira ele lembrou que sua maior'

J!Jdificuldade no clube foi administrar o conflito entre os chamados
"

dirigentes amadores e profissionais. Junior disse que o Flamengo tentou :' ',:�
uma profissionalização,"mas não conseguiu" e este, segundo ele, seria o -,;'-1

principal problema do clube.
' S)

Mas não foi só isso. O Flamengo praticamente atravessou o ano em crise. 1 sq

Houve seguidos atrasos de salários; protesto de jogadores brigas intemas : ir!
entre dirigentes e a forte pressão da torcida. Duas situações foram

- lI;
emblemáticas nesta temporada. O boicote que os jogadores. srr

promoveram contra Dimba - o atacante recebeu adiantado, enquanto -»;

32

queos demais enfrentavam sucessivosatrasos no pagamento dos salários;
e a agressão de Julio Césare Zinho a um torcedor, na chegada do time ao -r)J

Rio, após a goleada (6 a 1) sofrida diante do AtléticoMineiro. O presidente - n

Márcio Braga sonha ver Tite, técnico do Corlnthlans no comando da bb
equipe na próxima temporada. Em relação ao elenco Julio César deve 'H
ser o primeiro a sair: vai jogar em Portugal em 2005. Felipe e Athirson

� '2
podem seguir o mesmo caminho, Juliano, Whelliton, Negreiros, China, J: iD

Douglas Silva,Valdomiro, Saraiva, Dili eValentim deverão serdispensados. I ,1�
... SÃO PAULO

Diretoria faz limpa edispensa cinco � B

A diretoria do São Paulo iniciou o processo de reformulação do elenco � 5I
para a temporada 2005 e anunciou ontem a dispensa de cinco jogadores. __
Não jogam mais no clube, o lateral-direito Gabriel; os volantes Adriano, •

Zé Ramalh_9,rp Ramalho, além do meia-atacante Nlldo, Outros jogadores :::

devemd�aroclube.AaposentadoriadeCésarSampaiojáfoianunciada :!

lateral-esquerdo Junior, preterido pelo técnico Emerson Leão, poderá :!
ransferir para o Cruzeiro. O clube mineiro estaria disposto a pagar os �

U$ 600mil de multa rescisória para ficar com o jogador.Em contrapartida, r

O clube também começa a contratar. O volante Josué, do Goiás, já foi
anunciado.

... ANÚNCIO 1
CésarSampaioanunciaaposentadoria ;�
o volanteCésarSampaio, vice-campeãomundial naCopa de 98,anunciou :3nesta ontem, oficialmente, que vai abandonar o futebol. Aos 36 anos, o "

jogador do São Paulo admitiu que já não se sente em condições de:5
seg.uir"atuan.clo."Ele já havia manifestado a lntençãoha uma semanar�

, �

mas hoje, foi ratificada; disse o superintendente de futebol do clube, _

Marco Aurélio Cunha. Sampaio encerra uma carreira vitoriosa e com um .�
currículq invejável. Foi um dos poucos jogadores a atuar nos quatro

'

grandes clubes de São Paulo: começou no Santos, depois passou pelo �
Palmeiras, Corinthians e agora São Paulo. O jogador - que esteve na

"

Seleção Brasileira vice-campeã na França - atuou também no Deportivo '1

La Coruna, da Espanha nos clubes japonesesYokohama Fluqels, Kashiwa
-

Reysol e SanfrecceHiroshima., �;�
... NEGOCIAÇÃO �

,Cruzeiro fecha com LevirCulpi �;
Levir Culpi será apresentado hoje como novo técnico do Cruzeiro. O <

anúncio oficial sobre a contratação do treinador será feito um dia antes,
mas o acerto entre as partes se encontra fechado há pelomenos duas :1semanas. O salário de Levir vai girar em torno de R$ 110 mil mensais. A ".
formação da nova comissão técnica do clube também já foi definida. O

.

i
contrato terá duração de um ano, com possibilidade dé renovação por
mais uma temporada.Tudo vai depender dos resultados obtidos pelo'
treinador e também da permanência de Alvimar Perrella na presidência '

do Cruzeiro. Seu mandato acaba em dezembro de 2005, mas ele tentará
a reeleição.
A diretoria entende que Levir Culpi tem o perfil ideal para comandar o
time no Projeto Libertadores 2006. A meta cruzeirense é vencer a Copa
do Brasil do ano que vem para recolocar a equipe na competição sul
americana. Por ter treinado o time em outras duas oportunidades, Levir
conhece como poucos a filosofia e a estrutura do clube, além de ter um
relacionamento estreito com os dirigentes da cúpula celeste.

... FLUMINENSE

AbelBraga éo novo treinador
A diretoria do Fluminense divulgou, nesta segunda-feira à tarde, o nome
do técnico que dirigirá o time na próxima temporada. Será Abel Braga,
que conquistou o último Campeonato Carioca dirigindo o Flamengo.
Em entrevista à Rádio Tupi, o novo gerente de futebol do clube,Gustavo
Mendes, falou sobre a contratação do treinador."Abel será o treinador na
temporada do ano que vem. Conversamos e ele aceitou esse desafio.
Será mais um parceiro do Fluminense em 2005 que, tenho certeza, será

pleno de vitórias;disse o dirigente, que conversou com AlexandreGama
nesta segunda para falar sobre as mudanças no clube."O Gama é um

profissional que respeitamos muito, Almoçamos com ele e explicamos
a mudança estrutural de todo o futebol do clube. Ele entendeu e fez _

uma avaliaçãomuito interessante de todo o elenco.quevarncs aproveitar. ;'
Queremos que o Gama continue nas Laranjeiras, mas por enquanto não

.'

decidimos em que função; explicou. Questionado sobre o andamento
da negociação com Petkovlc, Gustavo Mendes disse que não houve 4

evoluções. "Há um interesse do Fluminense. A conversa não evoluiu e
::'

estamos esperando para ver como vai ficar.Chegando o novo treinador, ;:
faremos uma avaliaçãomais profunda do elencoecomeçara verquestões
de renovações, contratações. O mais importante é que já entramos em

2005'; disse.
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I ANiVERSAlUA.NTES Silvio A�endt, ao lado da
sua esposa e filha

aniversariou. dia 13.
�' '\::.Felicidades!

HarryVorpagel
Everaldo Bueno
Renita Ruysam Meyer
Eduardo Pelens
Sandira Volkmann
Moacir Fodi

Coral
Luiz Nicolini
Dr. Jean Schreiner Lucht
Amauri Dunker

'19112'
Alan Marcílio
Andressa Michele Wille
Laerte A. Ramos Filho
Isa Giese
Julio César Strecker
Jonas Maurício Schneider
Carlos Alexandre Guths
Victor Imroth

Casaram-se no último sábado dia 18, Márcio Rita
Lemes e Cátia Maria Buccio. A cerimônia religiosa
foi na Igreja Santa Cecília e após no Recanto Petrys.
.Felicidades!

'26/12'
Lucas Trumseiser
Debora Luiza Bartel
Ida Lúcia Ferrari
Léo da. Silva
Luíza Mahnke Ruisan
Ademir Marquardt
André Hohl
Alissa Floriani
Ilca V. Kruger �
Lori Mohr Hermes '1))

Osnildo Voelz
Carla Graziela Heinert
Edivalno V. Dolinski
Lucas Gorges
Rafael Mahs

'20112'
Rafael da Costa DiefenhaJer
Marildo Bier
Raimundo Jungton
José Mario Morotti
Carlos Roberto Hermes
Gilson Cesar Schmidt
Vanesa Bilert
Rosema Strelow
Jean Cario Dipieri
Glaci Ribeiro Reinke
Rosecler S. Todt
Adelaide F. Klitzke

;ru. i"

Rosangela Krawuski Minei com a filha

IsabelJe completa idade nova no dia 23.
Parabéns!

A�io Kitzberger e Ursula Kluck casaram

se ��io da primavera. Eles agradecem aos

amigos e'�drinhos pela hornenaqern

a'Vi.
I

que recebe�m no Parque Malwee ?f::1
.

.

j

Parabéns para Salete S'zirkowski que completa
mais um ano de vida no dia 23. Um feliz
aniversário com muito carinho de seus pais
Rodolfo e Teresa, seus irmãos Simone, Sidnei e
Sandra e especialmente de seu namorado que
te ama muito Adair

'21/12'
Helena Schneider
Wanderlei Aluizio Pacheco
Ana Elisa Moretti Pavanelo
Helena Schneider
José Jair Silvano
Christa Jantz
Altair Fischer
Reinaldo Oldenburg
Leila Goulart
Julia Prusse
Tatiana Aldize
Rogério Carlos Boschannur
SandroTabarelli
Matheus Povoas de Souza
Orlando pedrelle

'27/12'
Luis Knihs

Sabrina Mass
Gabriela Marquardt
Irmã Maria Trentini
Herberto Harbs
Geraldo José Fodi
André Luis Lagedo
Irma Saradanha

Mateus
Ana Beatriz Souza Zanetti

Completa 14 anos

no dia 23, Jéssica
Alves da Silva.
Parabéns muitas
felicidades com

carinho de sua

prima que te

adora muito,
Adriana seus

irmãos Gilcemar e

Eliane. /IE onde vai
ser a festa?"

BEIJOS E BEIJOS
de todos os seus

familiares

Adolar
Briese
aniversaria

dia 24.

Quem
deseja
felicidades

'28/12'
João Mário Rodrigues
Mariana Franzoi
Gabriel Becker
José Ricardo Schmitz

Réqís
Natália Demarchi
Maísa Fabiane Dalcantara

Agatha Priebe Imroth
Kátia Tamires Strelow
Maria Fernanda Chiodini
Marcia Rógéria Fachini

'22/12'
Matilde Kohler
Celestino Rech
Graciela M. da Silva
Valmor Scheuer
Ingelore Knaesel
Elcio Elias Rozza
Tatiane Mahs
Aline Daniele Bortolini

Ezequiel F. de Melo

é a esposa,
filhos e

Aniversariou no dia 16, Suelendemais
familiares Nitzke. Parabéns e muitas

felicidades dos seus familiares

'29/12'

Wally Rutsatz
Antônio Geraldo Klein
Fridolino Edvino Zuse
Deonilde Tissi
Arlene da Silva
Flavia Caoline Kuster de
Oliveira
Amarildo Aldize

PARABÉNS
. d 5Tatiane Mahs está de aniversário hoje dia 22.Parabens o

familiares.

'23/12'
Valdecir Allievi

Rosângela Krawuski Minei
Jhonny Wenk
Araci Hemmer
Salete Szirkowski
Jomar Modrock
Salete Wagenknecht
Nilsa Zonta
Lourival Bilert
Salete Szirkowski
Cleide Raduenz
Maristela Pereira
Elmo Ruediqer
Fachiyo Ramos Goikua
José Arilton de Melo

FELICIDADES
. .

. Parabér,.::....lFranciele Campestrtnl completa 18 anos no dia 29.

dos tios e primos.

FELIZ ANIV-ERSÁRIO
.

Hilton Jair Gorris aniversariou dia 15. Parabéns e mUitas

felicidades da esposa Christiane e das filhas poliana e

Bethina

'30/12'
Mateus Kasmierski
Noeli Ferreira Gadotti
Blázio Mannes
Ariane Cristine Correa
Marcio Ivan Vieira Jr.

Siegfrid Rathunde
Dieter Bublitz

Sérgio Garghetti
Alexandra Marieli Berlato

MA
Quarta e Quinta-Fe.�i.r.,_a,.,=.,,,,,,

e shôppi'Í1
Jara;:á'do Sul- Rua Emílio C. Jourdan

�SC�A�L�A_JF]ILJM�E�/tlHºO�RA�R�I�O ___
,.;

Os Incríveis DI
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

'24/12·
Jurandir Michels
Alida Stuber
Valdemar Drews
Lorene C. Losch
Ari Ferreira
Edeulson Prestes Skalel

Rejane Carla Zils
Sofia Bartsch
Iracema K. Prochnow
Fidelis Hruschka

.31/12'
Carlos Franzener

Dirlei Muller
Isaura V. Pelens
Itiane Cristina Maba
Floriani
Roseni Bittecoúrt
Neivor José Bussolaro
Rafael Barcellos

.
'25/12' Fernando Bridarolli
Valci Gerent Susan Elisabeth Steilein
Renidla Gaspar. Francisca Domingos Formaram-se em Técnico de Enfermagem no último dia 10, a primeira
Lones Hornburg L.:F...::e::.:rr...::e�ir.::.a --, turma da Escola Técnica de Enfermagem Jaraguá. Parabéns!����--��---�

cAs Branqueias I

15:00 - 17:00
------�------�

oLutero

19:00-21:15

Xuxa e oTesouro da Cidade Perdida AV
14:30 -16:15 -18:00 -19:45

Paixão a Flor da Pele
Sessão Única: 21:30
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