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Obras do pintor impressionista Albino Sganzerla estão expostas no Muse111 do Parque Malwee até o dia 18 - PAGINA 6

COMPEnçÃO

Malwee inicia amanhã a busca
pelo tri inédito da Taça Brasil

A Malwee estréia amanhã, contra o Moita (SE), pela Taça Brasil
de Futsal. A partida está marcada para as 20h30, no Ginásio

Wolfgang Weege, e o time jaraguaense busca o tricampeonato
consecutivo inédito da competição. Para a estréia, o técnico
Fernando Ferretti não deve contar com James e Márcio, que estão'

se recuperando de lesão.
Além da Malwee e do Moita, estão no grupo a UCS (RS), Ulbra
(RS), Universo (PE), América (MG) e Cascavel (PR). A partida
de abertura da competição será às 17h30 de amanhã, também no

WolfgangWeege� entre América e Universo. _ PAGINA 7
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FISCALIZAÇÃO

PT de Guaramirim acompanha
sindicância sobre caso Lindai-

Partido cobrará dos órgãos competentes solução para o caso e

Câmara de Vereadores estuda a instalação de CEI (Comissão.
Especial de Inquérito) .

'
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PIB de 5�2% no ano passado é

o melhor desde o início do Real

'A economia brasileira cresceu 5,2% em 2004, melhor resultado
desde 1994, com a força das exportações e a retomada da
demanda interna. Os dados foram divulgados ontempelo IBGE.
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EXTRA

Funcionários da Lunender
recebem participação nos lucros

A Lunender distribuiu, na segunda-feira, 1,69 saláriopara cada'
funcionário, correspondente a Segunda parcela da

participação nos lucros e resultados de 2004.
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SOLUÇÃO

Tribunal de Mediação tem
2.050 processos protocolados

.

Fundado há três anos por 33 profissionais das mais diversas

áreas, a Câmara de Mediação e Arbitragem de [araguá do Sul
oferece agilidade, economia e sigilo.
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Hipocrisia republicana
Ou é piada de mau gosto

ou então é muita cara-de

pau. O Departamento de

Estado dos Estados Unidos
acusa vários países - entre

eles o Brasil - de violarem
'"

os direitos humanos. No
relatório anual sobre a

situação global, a chan
celaria do governo George
Bush aponta a existência de

I

graves abusos principal
mente na China, Rússia,
Cuba e Arábia Saudita e faz

restrições ao Brasil. Não se

trata de negar a existência
de práticas abusivas que
violam a dignidade humana
no país, mas de recusar a

crítica de quem não tem

moral para apontar o dedo
acusatório a ninguém.

Os Estados Unidos são

os maiores violadores dos
direitos humanos no

mundo. Impõem unilateral
mente sanções econômicas

aos países que não rezam

pela cartilha de Washington,

FRASES

desrespeitam as leis inter
nacionais e fazem as guerras

que lhes convêm, ignorando
por completo a ONU, Se

negam a assinar o Tratado
de Kioto, sobre a emissão de

poluentes, e não reco

nhecem o Tribunal Inter
nacional. Não se esqueçam
das tortura a prisioneiros de

guerra no Afeganistão,

documento qualifica a

política de direitos humanos
na China de "decep
cionan te".' Não res tam

dúvidas que em muitos

países, inclusive o Brasil, o

Estado é, um dos grandes
violadores dos direitos

humanos, que a cultura do

poder ainda permitem
arbitrariedades, mas dai

� Os Estados Unidos devem fazer uma
autocrítica antes de posar de guardiões da
dignidade humana e de criticar outros países

, Iraque e na base de
Guantánamo. Todos exem

plos de violações, aos di
reitos humanos cometidos

pelos Estados Unidos.
Estranhamente, o rela

tório do' Departamento de
Estado não menciona os

abusos à dignidade humana
cometidos sistematicamente

pela maior e mais poderosa
máquina de guerra do
Planeta. Por outro lado, o

serem alvos de críticas e

denúncias dos Estado
Unidos é, no mínimo, uma
imensurável distorção.

A contradição da chan
,celaria continua com a

I

"preocupação com a con-

centração de poder no

Krern lin," a repressão à

imprensa e as pressões
políticas sobre o Poder

Judiciário, na Rússia". Ora,
é muita hipocrisia. Nos

Estados Unidos o poder se

concentra nas mãos de meia
dúzia de pessoas,a imprensa
é quase pautada pela Casa
Branca - com raras exce

ções - e o Judiciário, nÇl.

maioria das vezes, se

fundamen ta na lógica
republicana. O relatório
considerá Cuba uma "man
cha" na região em matéria
de direitos humanos.

No Brasil, existem

realmente execuções
extrajudiciais, violência
contra a mulher e as

sassinato de indígenas, além
de uma infinidade de
outras violações aos direitos
humanos. Todavia, não são

os Estados Unidos os mais

indicados para apontá-los.
Devem fazer uma auto

crítica antes de posar de

guardiões da dignidade
humana e de criticar outros

países. Aliás, o sentimento

antiamericano não cresce

por acaso.

"Temos que romper o ciclo da lénqalenqa e do lere-lere com relação aos direitos das

crianças e adolescentes"

• PauloVendelino Kons, Presidente da Associação dos Conselhos Tutelares de, Santa Catarina, refletindo sobre a lmportâncla dos 19
'Seminários Regionais para debater os 15 anos do Estatuto da Criança e doAdoléscente."

,

MundO I Pessoas & Fatos I
� JAPÃO

Encontradososcorpos
desetesupostossuicidas
Sete corpos foram encontrados em dois carros

no norte do Japão entre segunda e terça-feira,
levando a polícia a suspeitar que se trate dos mais
recentes casos de suicfdio em grupo. Quatro
pessoas '- três homem e, uma mulher - foram
encontradas mortas em um carro estacionado na
isolada localidade montanhosa de Nikko, no final
da, noite de segunda-feira. Ao lado do veículo, foi
encontrada uma nota de suicídio. Os mortos

tinham entre 21 e 35 anos.urri segundo carro foi
encontrado na madrugada de' ontem com três
cadáveres. Umamenina de 14 anos, um rapaz de
19 e uni homem de 40. Cada um de uma região
diferente do Japão. (AE)

� NEPAL

Atos deviolênciamatam

pelomenos 52 pessoas
o Exército nepalês matou pelo menos 48

rebeldes comunistas e perdeu quatro homens
em choque ocorrido no sudoeste do país.O
confronto é o mais recente episódio de violência '

desde que o rei Gyanendra aplicou um auto

golpe com o pretexto de combater a il')surgência
esquerdista. O choque ocorreu entre o fim da
noite de segunda-feira e as primeiras horas de
ontem perto do povoado de Mohammadpur. A
vlolênda começou quando soldados chegaram
para retirar árvores e outros objetos usados para
bloquear uma rodovia. Moradores viram

guerrilheiros carregando corpos que não

entraram na contagem do Exército. (AE)
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� ITÁLIA

Papa fala pela primeira
vez d�scíe a cirurgia
o papaJoão Paulo II, que passou por uma

tragueostomia há cinco dias, falou ontem peja
primeira vez, o que significa uma ,melhora
significativa."O papa falou comigo em alemão
e italiano. Estou muito contente porque o

Santo Padre está 1 00% mentalmente alerta e

apto para falar com sua própria voz as coisas

que são essenciais" disse o cardeal Joseph
Ratzinger. O porta-voz do Vaticano, Joaquin
Navarro-Valls, disse que as condições do papa,
84 anos, estão melhorando, e que o sumo

pontífice faz terapia para melhorar a respiração
e a fala. Ontem fez um mês que João Paulo II
foi internado pela primeira vez este ano . .uw

� GRÃ-BRETANHA

Rice reafirma que Jihad
está por trás do atentado
A secretária de Estado dos Estados Unidos,
Condoleezza Rice, acusou o grupo palestino
radicado na Síria Jihad lslâmica de estar por
trás do atentado suicida de sexta-feira, em Tel
Aviv, que deixou três cinco mortos e várias

pessoas feridas. A declaração foi feita ontem
ao canal ABC News."Há provas de que a Jihad
Islâmica, que tem seu quartel-general na Síria,
está implicada na organização deste ataque
em Tel Aviv';afirmou,durante a entrevista."Por
isso, os sírios têm muito o que dizer a respeito';
completou. Um suicida detonou a carga de

explosivo que carregava em frente a uma

discoteca de Tel Aviv. (AE)
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AMORIM

SUA OPINIÃO

Embriões precisam
ser batizados

� IRA � EUA

Homem é resgatado oito Acusadores querem
dias depois do terremoto dinheiro,diz defesa
Ahmad Habibiadeh, 40 anos; foi encontrado Na abertura das exposições dos argumentos da
ontem'com vida, depois de oito dias sob os acusação e de defesa no julgamento de Michael

,

escombros. Ele, cuja casa foi destruída pelo Jackson,o promotorThomas Sneddon disse aos
terremoto da semana passada, não conseguia jurados que o astro pop embebedou a vítima,
falar quando foi encontrado sob os escombros. além de expô-lo à pornog rafia. A defesamostrou
Habibzadeh foi levado a um hospital na província a mãe do acusador como uma aproveitadora
de Kerman. "Ele era considerado desaparecido.

.

esperando lucrar com a difamação do cantor.
As equipes de resgate então foram até sua casa Sneddon disse que o garoto, agora com 15 anos,
e começaram a remover os escombros; relatou vai descrever ao júri as experiências sexuais com
Mohammad Khaki, um morador de Zarand. Jackson e mostar que o rancho do cantor,
'Depois de duas horas revirando os escombros.; ,Neverland é um lar diabólico. "O mundo
Habibzadeh foi visto. "Inicialmente, pensou-se particular de Michael Jackson vai mostrar que
que estava morto, ao levantar a mão, foi em vez de ler Peter Pan, ele mostra revistas
imediatamente socorrido" (AE) com sexo explícito; disse. (AE)

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

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

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

correções ortográficas e gramatíçais necessárias.

Ítalo Puccini*

,

Uns ficaram paraplégicos ... Outros tetraplégicos.
Alguns não mais vêem o sol nascer e a lua brilhar.
Há pessoas que não conseguem identificar familiares
e amigos. Sofrem com cânceres, com a ausência de

. força muscular, com a degeneração dos ossos ... E
outras tantas se abalaram psicologicamente ao

acompanharem o dia-a-dia dessas que possuem uma
única esperança de cura, depositada nas células

tronco, as quais podem se transformar em qualquer'
tipo de célula para substituir todo tecido danificado
do corpo humano:

'

Autoridades do mundo político e clerical

esbanjam saúde, disposição física, exibem seus alvos
dentes á fotógrafos jornalísticos ou a equipes de'
televisão e estufam o peito ao afirmarem que se

opõem às pesquisas com células-tronco
embrionárias. Dizem eles, que um blastócito, célula
jovem ainda em formação, já é vida e, com isso, ao ,

utilizarem-na, os cientistas estariam interrompendo
um ciclo que poderia dar origem a um bebê. Sim,
um bebê' apenas, pois dessas células embrionárias,
uma resultará em feto.

Até o presidente da maior potência mundial, o
senhor George W Bush, presidente dos E.UA,
deixou claro durante sua campanha à reeleição da
casa branca, que não inseriu entre seus planos de

governo, o investimento financeiro e tecnológico
nas tais pesquisas. Ou seja, ele é adepto dos'

argumentos expostos pelos fanáticos religiosos, cujos
se mostram contrários ao uso de camisinha nas

relações sexuais entre homem e mulher. Não

obstante, é no mínimo contraditória a negação de
investimento aos cientistas americanos, por parte
de Bush, já que é o próprio que vem articulando e

financiando a chacina imposta ao Afeganistão e ao

Iraque, com o propósito de civilizar e democratizar

estes dois países.
Deus concedeu ao ser humano o poder do

pensamento e da inteligência. Existem
enfermidades espalhadas por todos os cantos do

mundo, mas nerrhuma que o homem não possa

pesquisar e conseqüentemente descobrir o mistério
de suas curas, mas.já afirmava Adam Smith: - "Dê
liberdade ao homem para ele produzir". Vidas estão
em jogo. Não vidas embrionárias, sem família,
amigos ou bens próprios; estão em jogo vidas de

pessoas que não andam, não falam, não olham, não'
entendem e não vivem ...

A humanidade como um todo é maisforte do que
meia-duzia de retrógrados ...

*Estudante
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POLíTICA

OSAICO�MAURILlOOECARVAlHO------------------:-------,
� Apelo
o presidente da Câmara de Jaraguá do
Sul, Ronaldo Raulino (PL), apre-sentou,
na sessão de segunda-feira, moção de
apelo à "urgente" instalação de duas
novas varas na Comarca do município.
Foi aprovada por unanimidade.
No documento, o parlamentar lembra
que existem 28.068 processos, "que se

acumulam no Fórum da Comarca de
Jaraguá do Sul, por falta de estrutura
funcional':Raulino lembrou ainda que as
duas novas varas foram criadas pela Lei
Complementar 224, de Janeiro de
2002.

.

� . Tranqüilidade
Em entrevista a um jornal local, o

presidente 'do Issem (Instituto de

Seguridade dos Servidores Públicos

Municipais). Walter Falcone, disse que
encontrou o órgão"administrativamente
e financeiramente melhor do que

esperava':
Falcone revelou que quase desistiu do

cargo em função do "alarido" feito pela
imprensa sobre dívidas do instituto,
calculada em R$ 46 milhões. Segundo
ele, tudo está sendo administrado com

"tranqüilidade': Para o funcionalismo

público,a notícia não poderia sermelhor.

� Por outro lado
Falcone confirmou nos cargos de

superintendente de Previdência, Nicásio
Gonçalves, e de Assistência e Saúde, Nilo
Simm, garantindo que ambos têm

amparo legal. Os conselheiros
administrativos do Issem, no entanto,
não concordam. Querem que os

superintendentes sejam funcionários de
carreira e prometem "brigar" muito até

conseguirem o intento ..

Aliás, em janeiro, por oito votos a um, o

Conselho Administr.ativo rejeitou os

nomes dos dois superintendentes. A
contenda promete novos rounds.

TRABALHO

� O que será?
Há um zunzunzun generalizado pelos
corredores da Câmara de Jaraguá do
Sul. São cada vezmais fortes os rumores

de que um grupo de vereadores está

disposto a apresentar um dossiê sobre

irregularidades na casa.

Um funcionário, que pediu pelo amor
de Deus para não ser identificado,
.disse que o grupo concluiu o

levantamento da documentação e

promete apresentá-Ia nos próximos
dias. Tem gente que jura que vem

chumbo grosso por ai, mas outros

dizem que são apenas de picuinha.

� Homenagem
A cidade de Três Corações, no sul de
Minas Gerais, vai ganhar um museu

projetado pelo arquiteto Oscar

Niemeyer. Naturalmente, será dedicado
ao mais famoso filho da cidade, Edson
Arantes do Nascimento, o Pelé.
Na semana passada, o prefeito
tricordiano,José Roberto Gomes, foi ao
Rio de Janeiro fazer o convite a

Nlerneyer, que aceitou de bom grado.
Pelé nasceu em Três Corações, mas
mudou-se ainda criança para Bauru (SP).
Ele se considera mais paulista do que
mineiro.

,

PT acompanha sindicância
I

sobre a morte de gestante
CAROLINA TOMASELLI

... Decisão foi tomada
na segunda-feira em

reunião do partido, que
defende "justiça"

GUARAMIRIM - Diretório e

lideranças do PT acompanharão de
perto a sindicância aberta pela
Delegacia de Polícia para apurar o
caso das denúncias envolvendo o

Hospital Santo Antônio no aten

di�énto à gestante Linda'ir Lung
.

Damásio, que faleceu' no último dia
.

i3, 'vítima de pneumonia dupla. A .

decisão foi tomada na segunda
feira durante reunião mensal do

partido, segundo informou o

presidente Charles Longhi.
O marido da vítima, Valdecir

Soares, afirmou que desde o dia 8 a

esposa, grávida de oito meses, foi
levada diariamente ao hospital pois
estava sentindo fortes dores no

corpo, mas não recebeu o

atendimento adequado. "Os
médicos nem examinavam Lindair.

(

Davam soro e ela ficava lá durantes
duas horas, na recuperação, e então
nos mandavam de volta para casa",
relatou.

Na opinião de Longhi, tragédias
como a de Lindair não podem passar
em branco, "até porque não é a

primeira vez que acontece". Ele
defende que, caso existam culpados
pela morte da gestante, estes

deverão ser punidos, até para que a

Longhi: "Vamos acompanhar de perto e cobrar dos órgãos competentes"

família seja "justiçada". "Vamos

acompanhar o caso de perto e

cobrar dos órgãos competentes para
que seja resolvido", prometeu.

O vereador Evaldo [unkes
(PT), o Pupo, disse que a

tendência é envolver todos os

parlamentares, pela função de
fiscalizar que cabe a eles, nas

questões que atingem a

comunidade. "Temos votos

suficientes para abrir CEI

(Comissão Especial de Inquérito)
onde quiser", frisou. O presidente
da Casa, Marc�s Mannes (PSDB)
informou que iria se reunir ontem

à noite com os vereàdores para
tratar do assunto. Ele explicou que

Câmara de Vereadores aprova
16 indicações solicitando obras

]ARAGUÁ DO SUL - A Câmara
de Vereadores aprovou, na sessão de

segunda-feira, 16 indicações para a

realização de obras e outros serviços
nosbairros domunicípio.O vereador

EugenioGarcia (PSDB) encaminhou
cinco indicações solicitando ao

Executivo a pavimentação nas ruas

Antônio Machado, Ricardo Luis

Floriani, Luiz Sarti, João.
Ropelato, joaquíml'ícechet noBairro
NereuRamos.

O vereador Jaime Negherbon
(PT) apresentou quatro indica

ções para solicitar obras que evitem

alagamentos na Rua JoséVicenzi, no
BairroSantoAntônio; equipamentos
para redução de velocidade nas

proximidadesda ponte pêncil, naRua
ÂngeloRubini, naBarradoRioCerro
e na Rua PastorAlbertoSchneider; e
retirada das placas instaladas nas

ciclovias domunicípio.
Duas indicações também foram

.

solicitadas pelo vereador
Dieter Janssen (PP), uma para

pavimentaçãona RuaOrestes Tecila,
no Bairro Amizade, e outra para a

limpeza das bocas-de-lobo localizadas
noBairroVilaRau, principalmente na
Rua José do Patrocínio e lateral, de
número 1125. O presidente daCasa,
vereador Ronaldo Raulino (PL),
solicitou àPrefeitura a construção de
capelamortuária na Ilha da Figueira.

Já o parlamentar Pedro Garcia

(PMDB) apresentou quatro
indicações solicitando aoExecutivo a
instalação de banheiros públicos na
praça do Bairro Nereu

Ramos; lombada eletrônica em

frente aEscolaVitorMeirelles, noTrês
Rios do Norte, e pavimentação da
RuaOrestesTecila, nomesmobairro;
e implantação de faixa de pedestre

a tendência é esperar a sindicância
e o inquérito, que está sendo
realizado pelo Conselho Regional
deMedicina, para decidir se instala
CEI. "Não podemos nos precipitar
aos órgãos competentes, mas

estamos sem acesso às apurações e,
queremos ter esse acesso",'
ressaltou.

DIRETÓRIO - Na reunião,
o presidente do PT também
informou que foi discutida a

eleição para escolha da nova

diretoria do partido. O chamado
PED (Processo de Eleições Direta)
do PT acontece nos diretórios

: .munícípaís.estaduaís e nacional.no
.dia 18 de setembro. "Eu, como
presidente, tenho que fazer com

que esse processo se torne o mais

transparente possível", disse.
Nomunicípio, Longhi lembrou

que o mandato é de três anos e

que tem direito a montar chapa
todos os filiados que estiverem em

dia com as contribuições
partidárias, conforme prevê o

estatuto do partido. O Diretório do
PT conta com 220 filiados, dos
quais 191 estão aptos a participar
do PED. Segundo ele, até agora

ninguémmanifestou interesse em
montar chapa, o que precisa
acontecer até 60 dias antes das

eleições. Longhi, presidente
provisório desde dezembro de 2003,
não confirma, mas não nega
possibilidade de disputar a

presidência. "Nada está definido, .

mas posso vir a colocar 0 nome a

disposição", resumiu.

Diretório pede apoio de Ideli e Assis para agilizar concessão de rádio
SCHROEDER - o presidente do

Diretório do PT, Osnildo Konell,
entregou a senadora Ideli Salvatti e
ao deputado Francisco de Assis

Nunes, ambos do PT, ofício para

agilizar a concessão provisória de
funcionamento da Rádio
Comunitária Schroeder Strasse.

Segundo -Konell, que é diretor
cultural da' rádio, o pedido de

liberação tramita noMinistério das

Comunicações.
A rádio, fundada em 2002, é

administrada por 16 associações e

entidades do município e presidida
por João Reis, ex-presidente do PT.

''Nossa intenção é fortalecer osmeios
de comunicação domunicípio, pois
não temos rádios, só jornal impresso",
lembrou Konell. Ele informou que o
oficio deve ser entregue essa semana

pelo deputado Assis, com quem
esteve reunido na última sexta-feira.

O encontro entre Konell eAssis
aconteceu durante a reunião do
conselhodo deputado, que se reúne

bimestralmente, em Joinville. Na
semana passada, o parlamentar
participou de reunião da Executiva
do PT de Schroeder, quando
manifestou interesse para que o

conselho fosse implantado no

município.Aproposta do conselho,
explica Konell, é repassar ao

parlamentar as questões prioritárias
de cada região para que aponte
ações e encaminhe projetos à

Assembléia Legislativa. "Vamos
colocar aproposta para os filiados.O
que eles definirem a diretoria vai

acatar", disse.
O presidente do PT também

revelou que o deputado realizará
uma plenária nomunicípio, aberta à
comunidade e estendido aos

municípios da região da Amvali

(Associação dosMunicípios doVale
do Itapocu) para discutir a proposta
do ICMS Ecológico, que vem sendo
defendida por Assis. O ICMS

Ecológico é uma alternativa para
estimular ações ambientais no

âmbito das municipalidades, ao

mesmo tempo em que possibilita o

incremento das receitas, com base
em critérios de preservação
ambiental e de melhoria da

qualidade de vidaA plenária ainda
não tem data e local definidos.

Assis é pré-candidato a

I deputado federal e vem buscando
apoio dos municípios próximos a

Joinville nas eleições de 2006. O PT

.'

de Schroeder ainda não decidiu se

apoiará o deputado, o que

dependerá do lançamento de outras
candidaturas pelamicrorregião.

Konell quer agilizar a liberação
para funcionamento da rádio

na Rua LuizSarti, em frente a Igreja
NossaSenhora doRosário, emNereu
Ramos.

O vereador Afonso Piazera

Neto(PSDB) solicitou aoExecutivo,
através de cinco indicações, a

instalação de semáforo' em

substituição ao controlador de
velocidade na Rua Reinaldo Rau,
esquina com a João Pi

colli; implantação de controladorde
velocidade próximo ao ginásioArthur
Müller, na Rua Epitácio Pessoa, e
a pavimentaçãodaJGS331,queliga
osbairrosSanta LuziaeNereu Ramos.
O parlamentar também pediuque o

Executivo analise a possibilidade de
isenção ou redução da cobrança do
IPTU dos agricultores que residem
em área urbana; e de eliminar a
exigência do requerimento anual

para isenção dopàgàmento do IPhJ
dos contribuintes com renda de até
três saláriosmínimos. Piazerapropõe
que o controle anual da condição
sócio-ecqnômica dos contribuintes
cadastrados como isentos seja
realizada pelos funcionáriosdo setor
deTributação.

• Na mesma sessão,
foram aprovados em
primeira discussão

projetos de lei do
Executivo para abertura de
crédito suplementar no
valor de R$ 81.359,00 para
manutenção e ampliação
do Abatedouro e da Mini
Usina de Leite.

Estado de Santa Catarina

P�EFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Adm. N°.: 7/2005
Edital: TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°.: 9/2005
Tipo: Menor Preço/Preço Global

Objeto: SERViÇO DE ROÇADA E LIMPEZA

Entrega dos Envelopes: 09:00 horas do dia Dezessete de Março
de 2005.
Abertura dos Envelopes: 09:15 horas do dia Dezessete de Março
de 2005

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte
endereço e horário: Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das
Segunda à Sexta, das 08:30 às 12:00 e das 13:30;as 16:30 horas, ou
pelo fone 373-0247. .

TANALlN GUESSER
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 2005

GUARAMIRIM, 01 de março de 2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA/GERAL

!

POR MARCOS AUGUSTO PORDEUS DE PAULA

.,.. MERCOSUL: Utopia realizável!

t isso mesmo! O aparente contraste do título pode ser facilmente
explicado: tomando-se o termo utopia em seu conteúdo filosófico,
utopia significa "lugar melhor': Nesse sentido, Mercosul é um lugar
melhor, um lugar em que pessoas, bens, capitais e serviços possam
circular livremente entre os países que compõem o Bloco. Embora

estejamos certos que isso ainda não existe de fato, temos amais absoluta
certeza de que o �ercosul e a queda das barreiras entre os Estados-
membros é um projeto realizável.

'

Entretanto, tornar o Mercosul um "lugar melhor" a ser alcançado, e não
algo "inatingível" (utopia, no sentido comum), é fato que depende
única e exclusivamente de atos de aproximação e de boa vontade dos
Estados e entidades que o compõem e se fazem representar no
Governo de seus respectivos países.

'

O caminho não é simples (todos sabemos disso). Sabemos que a queda
de barreiras tarifárias e não tarifárias não é algo que se consegue do dia

'

para a noite, nem com a tomada de medidas unilaterais de governos,
que são eleitos por pessoas e a elas têm que prestar contas. Porém, um

,

passo pode ser dado desde já: a uniformização de regras de comércio
e transações que se efetivarem entre os países.
Apesar das diferenças culturais e econômicas entre as quatro nações
que integram o Mercosul, a aproximação é tema imperativo caso

pretendam alcançar o pleno desenvolvimento comercial e integração
econômica.
Para o empresário que tem atuação no âmbito do Mercosul, a

necessidade de uniformização é tema que parece óbvio. Muitos dos
conflitos que fazem parte do dia-a-dia do Empresário diz respeito a

questões que poderiam ser facilmente regulamentadas através de

simples acordos,Tratados a serem firmados entre os países.Citam-se os
exemplos da falta de unifori'nidade nas leis que tratam sobre Sociedades
Anônimas (S/A), representação comercial, títulos de crédito, sistema
bancário, factoring, falênda, etc. ,

Para que as necessárias mudanças e aproximação ocorram, será
necessária a conscientização de todos da importância da união e dos

prejuízos que a falta dela acarreta a todos, ao menos a longo prazo.
Somente assim, a voz da sociedade será uníssona e forçará nossos

governantes a caminharem no processo de integração.

PROBLEMAS INTERNOS
Os recentes conflitos noticiados no âmbito do Mercosul (especialmente
entre Brasil e Argentina) colocaram em xeque a viabilidade do projeto.
Hoje, há muita desconfiança (tanto iriterna quanto externa) se seremos
capazes de superar nossas desigualdades e consolidar o processo de

integração de forma saudável.
A desconfiança atual não é para menos: em 1999 o Brasil abandonou a

, paridademonetária com o Dólar.provocando uma crise monetária que
se alastrou aos vizinhos do Mercosul. Em 2001, sem saída, a Argentina,
nosso principal parceiro comercial, também abandonou a indexação
da sua moeda ao Dólar e decretou moratória da dívida pública.
Em 14 de janeiro deste ano, a Argentina propôs o pagamento de

apenas 25% (vinte e cinco por cento) da sua dívida, proposta essa que
parece ter contado com a maciça adesão de credores pelo m�ndo
todo.
A soma desses fatores indica para a região um clima de forte

desconfiança.Apenas para comparar,o Risco-Brasil, hoje, segundo a JP

Morgan, gira em torno de 400 pontos, contra 425 da Venezuela e 230
do Peru. (o "Risco-Argentina" beira os 5.000 pontos!!)

KIRCHNER ACREDITA NA REESTRUTURAÇÃO DA ARGENTINA
APÓS MORATÓRIA
Nesta terça-feira, o presidente argentino Néstor Kirchner anunciou

que a Argentina saiu do 'default' (calote) declarado em dezembro _de,
2001. "Nosso país deixou para trás o default devido a uma integral
reestruturação da dívida argentina�afirmou o presidente ao inaugurar
as sessões ordinárias de 2005 ante o plenário do Congresso Nacional,
Kirchner classificou o resultado do processo de reestruturação, que
terminou em 25 de fevereiro passado, como "único e excepcional por
ter se realizadoém função de uma redução líquida da dívida"
Fonte: Portal Invertia;

APARTE: BRASIL - EUA
Nossos conhecidos 'problemas' também são analisados pelos
estrangeiros quando se fala em investimentos no país. Recente estudo
indica que das 500 maiores empresas norte-americanas listadas pela
revista Fortune, 197 têm atuação no país e que o Brasil representa
míseros 1,87% no seu faturamento global.
Mark Smith, em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo, aponta os

entraves burocráticos e a carga tributária como fatores decisivos às

empresas na hora da opção por investimentos. Segundo ele,"mesmo
o Brasil tendo feito várias coisas positivas na área tributária, como o fim
do efeito cumulativo do PIS/Cofins, o peso da carga tributária como

um todo continua muito alto comparativamente com o de outros

emer�éntes':
Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail
cambra@porta/cambra.com.br.

Marcos Augusto Pordeus de Paula é Advogado, Professor
Universitário, Mestre em Ciência Jurídica e Pós-gradúando em

Gestão de Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela
UNIVALI.· I I
e-mail: marcos.pordeus@terra.com.br

RETOMADA

Economia cresce 5,2% em 2004,
melhor resultado desde 1994
/

.,.. Dados foram

divulgados ontem

pelo IBGE. O instituto,
porém, projeta
desaceleração futura

-DA REDAÇÃO - A Folha
Online divulgou ontem que a

economia brasileira registrou
crescimento de 5,2% no ano'

passado, segundo dados divul

gados ontem pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística). Essa é a maior

, expansão desde 1994, ano do início
do Plano Real, quando o PIB

(Produto Interno Bruto) foi de
5,9%. Segundo economistas,
indústria, exportações e

recuperação do mercado domés
tico tiveram papel fundamental na
retomadado crescimentoeconômico.

No último trimestre de 2004, o
PIB cresceu 4,9% em relação ao

mesmo período de 2003. Em

relação ao terceiro trimestre de

2004, no entanto, a alta foide 0,4%.
Embora o resultado represente
desaceleração em relação aos

trimestres anteriores, ainda é
melhor do que o esperado.No fim
do terceiro trimestre, a expectativa
do Banco Central era de que nos

últimos três meses do ano não

houvesse nenhum crescimento

após um período de forte expansão
econômica.

A revisão dos dados de
produção indus trial, porém,
exerceu forte impacto sobre a

avaliação do cenário econômico no
fim do ano passado. Ao invés de
estabilidade, os números

mostravam crescimento sobre uma
base mais fortalecida e em um

ambiente de juros em alta - o BC

começou a elevar a taxa básica da
economia brasileira em setembro.
Além disso, as exportações também
superaram as previsôesdo mercado.

INDÚSTRIA - O PIB dá
indústria cresceu no ano passado
6,2%, com destaque para a

indústria de transformação, que
,.

teve expansão de 7,7%. Outros
setores tiveram crescimentomenor:

agropecuária (5,3%) e serviços
(3,7%). O economista' Estêvão
Kopschitz destaca que as atuais

taxas de crescimento superam as,

,

da época do início do Plano Real.
"Isso só reforça o resultado atual

porque foi o primeiro ano de forte
crescimento que não ocorreu após
planos de estabilização da
economia. Neste caso, o resultado
.é fruto de políticas .seguidas ao

longo dos últimos anos", disse. Ele
lembra, no entanto, que o vigor da
expansão da atividade econômica
no ano passado foi, em parte,
reflexo do que não aconteceu no

ano anterior. "Parte desse
crescimento foi o que não ocorreu
em 2003, quando a economia

cresceu somente 0,5%",
acrescentou.

Lunender faz distribuição
do lucro entre funcionários

DIVÚLGAÇAo

Diretor presidente, durante o anúncio da entrega antecipada do PLR

GUARAMIRIM - A Lunender
distribuiu, na segunda-feira, 1,69
salário para cada funcionário,
correspondente asegundaparcelada
PLR (Participação nos Lucros e

Resultados) de 2004, quando a

empresa atingiu 98,98% das meras

estipuladas para o ano. O primeiro
pagamento foi realizadoem agosto de
2004, quando os funcionários
receberam 1,61 salário, totalízandoô.J
saláriosnominaisparacada trabalhador
Osdoispagamentosforamanredpados
pelaempresa, quepelocontratodeveria
pagar a segunda parcela no fim de

março.
Fundada em 1981 a Lunender é

. hoje uma dasprincipais fabricantes de
roupas demalhado Brasil. Com uma

produçãoanualde 15milhõesdepeças,

a empresa tem atualmente 2,4 mil

funcionários, exportapara 10 países e
temaproximadamente lOmil clientes
noBrasil e noMundo.

Para o fundador e diretor presi
dente,Antídio Lunelli, adistribuição
do PLR é um antigo sonho con

cretizado. "Sempre quis compartilhar
os resultados donosso trabalho.Como

esforço de toda a equipe, hoje, a

Lunender está bem posicionada no
mercado.", confirmou.

Uma das metas da empresa para
2005 é a implantação do ONI

(Programa de Novas Idéias), que
segundo odiretorpresidente, vai con
tribuircommelhoriaspara aexecução
das tarefas de cadaum. Entre asmetas

globais da Lunender estão o

faturamentoeoorçamento.(MB)

Milkshake da Bretzke fatura
mais de R$ 1 mi, em 2004

}ARAGUÁ DO SUL - Há mais de
40 anos nomercado, a Indústria de
Alimentos Bretzke está diver
sificando o investimento em

. marketing. Depois doMuky, carro
chefe da empresa, agora é a vez do

Xuky, uma mistura em pó para
milkshakes, que em 2004, rendeu
mais de R$ 1 milhão em vendas para
'a empresa, e vem atraindomercados
internacionais.

Paramelhorposicionaroproduto
no mercado nacional, a Bretzke -

que também produz gelatinas,
misturas para bolo, confeitos e

temperos - aposta numa estratégia
de marketing que visa ressaltar a

singularidade de Xuky, aindamuito
vinculado aos achocolatados,

segmento onde a empresa já detém
a marcaMuky, líder demercado no
Paraguai. "Entre os produtos mais

vendidosoXuky já ocupa o 39 lugar,
perdendo apenas para oMuky e as

gelatinas", afirmou o gerente de

marketing, RicardoOltramari.
Pioneironomercado brasileiro,

Xuky é produzido em quatro sabo
res, sendomorango o mais popular
entre chocolate, baunilha e coco,
Há mais de uma década no

mercado, o milkshake vem ga
nhando espaço nomercado através

degustações em mais de 100

supermercados, displays e pro

moções onde o consumidorganha
um copo de milkshake ao adquirir
dois potes do produto.(MB)

ARQUIVO CP/ALEXANDRE BaGO

Milkshake Xuky é O terceiro produto mais rentável da Bretzke alimentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Seminário Regional debate
ações dos Conselhos Tutelares

MARCIA BENTO

.... Entre os objetivos,
está a maior

participação da
sociedade civil

]ARAGUÁ DO SUL - o 1º
SeminárioRegonaldeFormaçãopara
osOperadoresdoSistemadeGarantias
dos Direitos daCriança e doAdoles
cente foi realizadoontem, nomunicí
pio.ApromoçãoédaACCT (Associa
ção Catarinense de Conselhos
Tutelares), que vai realizar outros 19
seminários emvárias regiõesdoEstado.
Oobjetivo é "sensibilizar asociedade e
corrigira rota,buscandoaimplantação
e funcionamento dos conselhos em
todos os municípios", afirmou o

presidente daACcr, PauloKons.
Realizado há nove anos estes

seminários sãoumapreparaçãoparao
3ºCongressoSulBrasileiro, que este
ano será realizado em Florianópolis,
nos dias 13,14e 15dejulho,quandoo
ECA (Estatuto da Criança e do
Adolescente) completa 15 anos.Além'
dos três estados do Sul, 19 outras

unidades da federaçãojá confumaram

Paulo Kons prometeu a realização de outros 18 seminários este ano

presença, assim comoo representante
da ONU (Organização das Nações
Unidas) noBrasil. "O congresso é uma
referêncianacional, por isso queremos
estar preparados para apresentar e

renovar compromissos firmados aqui,
emSantaCatarina", explicouKons.

Uma das funções do seminário é
chamar a sociedade civil para
conhecero trabalhodesenvolvidopelos

Conselhos Tutelares. '\'\ responsa
bilidade é de todos. Temos que pensar
que tipo de oportunidade vai ter este
serhumano, que acaba de nascer".

A escolha deJaraguá do Sul para
sediaroprimeiro seminário regional foi
consciente. "Aqui o trabalho do
conselho é pioneiro", afirmou o

presidente da ACcr que afirmou
aindaque os conselhosprecisamseunir

paragarantir três diretrizes: Formação
adequada dos conselheiros; infra
estrutura, com redede atendimento e

políticaspúblicas eficientes.
Em Jaraguá do Sul o Conselho

tutelar atua com cinco conselheiros,
'\'\ lei municipal exige que todos
tenhamgraduação,mas todos temos
pelomenos umapós-graduação, oque
qualificao nosso trabalho", afirmou a

presidente do Conselho Tutelar do

munícípio e vice-presidentedaAccT,
Maria Dolores Schadeck. Que
explicou ainda que a infra-estrutura

nãoéadequado,poroConselhotutelar
está localizado no prédio da antiga
delegacia, que foi adequado ao

trabalho do conselho. "É dever e

obrigação de todos os cidadãos
denunciar situações que imponham
risco às crianças e adolescentes",
afirmou.

Polícia afirma que incêndio na Dequêch foi criminoso'
GUARAMIRIM - A Polícia Civil

trabalha.com a hipótese de que o

incêndio ocorrido na Disrribuidora

Dequêch, no final danoite do último
domingo, seja criminoso. "Há indícios
claros para tal conclusão", disse urna
fonte. O advogado de um dos acu
sados de envolvimento no incêndio,
Alcivandro Espezim, revelou que o
menor vai se apresentar hoje na

Delegada de Polícia. Ele, no entanto,
não soube informar quantos

participaram da ação nem se os

demais acusados irão se apresentar
O pai do garoto desconfiou do

filho e descobriu que ele e mais um

grupo de rapazes provocaram o

incêndio.Apolicia logo foi informada

RAPHAEl GONTHER

Geladeiras e freezer danificados pelo incêndio no depósito

pelo advogadode defesa. Cerca de 40 destruída. No depósito. estavam
metros quadrados de uma área total materiais promocionais (banners,
de 200 metros quadrados ficou folders), além de geladeira, freezei;

bebidas e caixas de isopot
O Corpo de Bombeiros

Voluntários levou cerca de duas horas

para debelar o incêndio. "O fogo se

alastrou rapidamente em razão da

quantidade de isopor", disse o

bombeiro Nelson, lembrando que
foram gastos 20mil litros de água.

Segundo informações daPolícia,
o vigia do depósito (o nome não foi
divulgado) informou que, minutos

antes do incêndio, foi ameaçado por
telefone. "Falaram para ele sair da

guarita imediatamente, senão

colocariam fogono local emaltrataria
a família dele (vigia)", contou um

policial, que pediu para não ser

identificado.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CP NOTAS

•

.... MATRICULAS

CentrosdeEducação deJovenseAdultos
As matrículas para novos alunos dos Cejas (Centros de Educação de

Jovens e Adultos) mantidos pela Secretaria de Estado da Educação e

Inovação em 27 Regionais do Estado estão abertas desde ontem. O

centro oferece alfabetização, nivelamento eensino fundamental emédio'
para pessoas a partir de 15 anos que não puderam cursar o ensino

regular na idade padrão. Considerada a modalidade de educação mais

inclusiva, a Educação de Jovens e Adultos mantém programas especiais
para presidiários, caminhoneiros, portadores de deficiência e idosos, que
têm a oportunidade de reinserção social a partir do conhecimento
Reunindo cerca de 1 00 mil alunos em todo Estado, a Educação deJovens
e Adultos é em geral procurada por jovens que tiveram de abandonar os
estudos cedo para se dedicar ao trabalho, mas também por donas de

casa, agricultores que moravam longe da escola e pessoas com

deficiências físicas graves que as impedem de freqüentar um curso

regular,esclarece a gerente.A história da Eja em Santa Catarina émarcada.

porexemplos de vidamemoráveis de persistência e coragem, de pessoas
que procuraram osCentros semi-alfabetizadas, recusadas por instituições
de ensino por não apresentarem a escolaridade mínima e que

conseguiram entrar para a faculdade e seguir uma profissão. Muitos
inclusive se tornaram professores e diretores deCeja.Os centros guardam
a memória, as fotografias e os depoimentos dessas pessoas que servem
de estímulo a outros de que nunca é tarde para estudar.

.... PALESTRA

RoseVasel fala sobredesafios
"Uma trajetória de sucesso" é o tema da palestra que a vice-prefeita Rose.
Vasel apresénta no dia 8 de março, terça-feira, em comemoração ao Dia

da Mulher.A iniciativa é da Cãmara daMulher Empresária da ACIJS-APEVI.
O evento acontece noCentro Empresarial deJaraguá do Sul, às 19h30min,
com custo de R$ 5,00 - parte da renda será revertida para uma entidade

beneficente domunicípio.Com doutorado em história, e especlallzações
em metodologia científica e ensino fundamental e formação em

pedagogia (orientação educacional) e estudos sociais, Rose Vasel vai

abordar aspectos da presença feminina como empreendedora,
reconhecimento no mundo empresarial e o papel de mãe, profissional
e mulher. Informações e inscrições com Carmen, pelo' telefone (47)
275-7028, ou lonimara, telefone (47) 275-7012 ou pelo e-mail

nucleos@acijs.com.br.

�"r MODA
Unerj noCuritiba FashionArt
Idealizado e coordenado pela jornalista Nereide Michel e pelo produtor

. Paulo Martins,o Curitiba Fashion Art,que está na 5a edição, vai acontecer
de hoje a 4 de março, no Centro de Exposições Horácio Sabino Coimbra,
do ClETEP/FIEp,em Curitiba.Com a proposta de dar visibilidade ao talento
dos estilistas do Paraná e contribuir para dar à moda brasileira uma

identidade que reflita também a diversidade cultural - que é o grande
atrativo do nosso país -, o evento vem cumprindo seus objetivos, sendo
o principal deles tornar conhecido um trabalho que alia criatividade e.

qualidade e traz a assinatura dos proflssionais do Paraná.

.... PROGRAMA OIV

Curso para seleçãodevoluntários
o Programa OIV de valorização de vida e prevenção ao suicídio, nos

próximos dias 05 e 06/03/2005, estará iniciando Seleção de Voluntários
e treinamentos,destinado às pessoas de boa vontade e aptidões naturais
para o trabalho. Os interessados deverão comparecer no seguinte
endereço: Avenida Getúlio Vargas, 621 - Auditório da Câmara de
Vereadores Horário e data: dia 05/03 - das 14:00 às 19:00 horas e dia 06/

03 - das 9:00 as 12:00 horas e das 14:00 às 19:00 horas.

Se.nhores AciOnistas. . . .

Atêndendo dlSj)oslç6es legais e estatutárias, apresentamos II submetéinos à apnlcl�çlio ai; D�monstraçOés Financeiras re'-:,Uvàs ao exeiClCIo sodal .�rrado em 31 de dezembro da 2004.
.

J�rilgué. (lo Sul (SC), feliilreíro de 2005
IA ADMINISTRAÇ,ÃO

OEf)ilÓNSTRAÇÕES FINANCEIRAs DOS EXERClclOS FINDOS .EM 31 DE DEZEMBRO OE 2004 E 2003
.' (Valores Reais)

ATivo ÇIRéULANTE
DISPONIBILIDADES
D1.IIIOENOOS
JUROS S/CAP,rrAL PRÓPRIO'
EMPRESA CONTROLADA
OUTROS CRÉDITOS

REAUZÁVliL'" (-0I'lll0PRI\ZO
QEF'Ó$ltci� JUpíCIAIS

PERMANENte
INVE$1'IMENTOS .

IMOB'llIZADO

2004: 2003
103.2SÚi96 71.311.427
53.444.849 29.282.864
40.236.339 35.291.568
3.760:444 �,580.679
2.920.758 2.878.795
2.889.306 1.277.521

2.376.586 2.262.928
2.37fi.586 2.262.928

�.,!�.L!� 1�
627.922.159 46.9.375.056
12.978.979 5.906.739

7411,529,420' 5�8..856.150

PASSIVO CIRCULANTE ,

OBRIGAÇÕES SOCIAIS .. · ·, .. · · .. • .. ·· v ·• • .. •

OBRIGAçõES TRIBUTÁRIAS ..

DIVIDENDOS , , .

JUROS s/CAPITAL p'RÓPRIO ..

OUTRAS OBRIGAÇÓES , :o- ,
.

EXIGIVEL A LON(>O PRAZO -: , .

TRIBUTOS ÉM CQNTINGt:NCIA ..

PATRIMÓNIO. LIQUiDo .. : , ; " " ; ;.

CAPITAL SOCIAL , : ; ; ; , .

RESERVAS 'oE CAPITAL .; ; , .. , .. , , , ..

RESERVAS DE LUCROS , , r • " ·,.

LUCROS,ACUMULADOS , , , "' .

TOTAL DO PASSIVO ; ; ; ; ; .

2004 2003

47.093.388 30.i113.696
447.533 95.951

1.588.723 337.1.59
35.220:000 23.8&0.000
'8.925.000 6.600.000

912.132 586

2.361'.775 2.350.518

2,361.775 2.350.518

697.07057 515�91.936

420.000:000 330.000.000
4.406;726 4.364.771-

1.03:114.802 71.359.040
169.552.729 109.868.125

746.529.420 548.856.150

ATIVO PASSIVO

Demonstraçlies financeiras au.çitadas por KPMG Au.ditores Independentes CRC'SP 14.426.

DEMONSTRACÕES DO RESULTADO DOS EXERCíCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E 2003

(Valores em Reais)

2004 2003

RECErrA OPERACIONAL BRUTA ..

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ..

RECErrA OPERACIONAL LIQUIDA ..

CUSTO DAS MERCADORIAS E SERViÇOS .

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 871.869
DESPESAS OPERACIONAIS :.............................................. (762.6191
DESPESASADMINISTI1AINAS................ (1.121.4101
DESPESAS FINANCEIRAS (911.0061
DESPESAS C/JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO (10.500.000)
RECEITAS FINANCEIRAS 6.676.038
REC.EITAS DE JUÀOS S/CAPITAL PfjÓPRIO 5.091.761

OUTRAs RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (2.412.5761
RESVLTADO D� EOUIVAL�NCIA PATRIMONIAL 234.551.027
RESULTADO NAO.OPERACIONAL , ,

)
33.268

RESULTAPO LIoUIDO ANTES DOS IMPOSTOS :.............. 232.280,969

CONTRIBUIÇÃOSOCIAL S/LUCRO "-·-ii'4.377i
IMPOSTO DE RENDA ,....... (23.9621
REVERSÁO JUROS S/CAPITAl PRÓPRIO 5.6'10.108
RESUL.TADo LIQUIDO DO EXERCíCIO 237.162.738
RESuLTADOPOA AÇÃO· RS........................................................ 2.56
VALOR PATRIMONIAL DA AÇÁO· R$ 7.51

952.998
(81.1291
871.869

1.225.331

(56.1581
1.\69.173
(67.101)

1.102.072
(19.616.0391

(907.606)
(674.8581

127.564.7(6)
3.791.816
5.739.316
(1.171.B�6"

148.078.370
18.887.6'10

.1!!?J.,8JH!.L
158.'1701

1139.2491
21.888.612
168.850.770

1.82
5.55

Eggon Jóao da' Silva·
Diretor

Wilson José Wat2ko
TC'{;RC·SC ,,' 16.555/0-4· CPF n° 352.366.129·34

DIRETORIA

'Ullan Werninghaus
Diretora

Werner'Ricardo Voigt
Diretor

CONTADOR

\l
(1

--
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Manifestações nas capitais
no Dia de Combate à LER

]ARAGUÁ DO SUL - Poucas
atividades marcaram o Dia
Internacional de Combate à

LER (Lesões por Esforços
Repetitivos) no Brasil. Na

segunda-feira, dia 28, apenas
nascapitais do país aconteceram

,

as distribuições de panfletos ex

plicativos e cartilhas orien-tando
como evitar esse tipo de doença,

A presidente da Associação
dos Portadores de LER/Dort do

município, Márcia Círico, sequer
sabia que existia uma data

específica para lembrar da

problemática e de cons

cientização dos perigos dela.

"Liguei para outras associações
da região e ninguém estava

sabendo do Dia Internacional de
Combate à LER", revelou
Márcia durante reunião da

entidade, realizada ontem na

sede da Associação.
E� Jaraguá do. Sul, a

associação existe há mais de dois
anos e conta com o trabalho
voluntário de pessoas que

também são portadores de LER.
O principa objetivo da associação
é com a prevenção. O número

de associados já ultrapassa de
100 pessoas cadastradas, e

apenas 20% foram atendidas

pelo médico do trabalho, Roberto
Ruiz, neste ano. "Os traba
lhadores precisam ter um médico

já acompanhando o seu caso, pois
o médico da associação só vem a

cada 15 dias", esclarece Márcia.
Outra questão em pauta, é que
nem todos os sindicatos da
cidade estão associados, "será
cobrado uma consulta para a

classe que não estive associada",
ressalta a voluntária Sandra
Goldarcher.

ATENDIMENTOS - Os
voluntários da associação estarão
atendendo todas as 4Q feiras, em
horário comercial no Sindicato'
do Comércio. Roberto Ruiz,
médico da associação, estará

atendendo com hora marcada,
sempre nas sextas-feiras a cada
15 dias.

RAPHAEL GÜNTHER

Associação de Portadores de LER/Dort em reunião interna

Extravio de Documentos
,

FM SERViÇOS TÉCNICOS LTDA. ME, Rua Helmuth Hansen,
80, Jaraguá Esquerdo, Jaraguá do Sul/SC, CEP 89253-410,
CNPJ 01.206.509/0001 c58, insc. Estad. 253.280.125, insc.
Munic. 19273-2, comunica o extravio de todos os

documentos da empresa, inclusive todos os blocos de
notas modo 1 série 1, 125 notas, blocos de notas de

serviços, série IS, 500 notas, livros fiscais (entrada, saída,
apuração de ICMS, registro de serviços, diário, razão etc).
Todas as notas estavam em branco.

NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

A partir desta data fica revogada a procuração
registrada no Segundo Tabelionato de Notas de
Joinville sob livro número 0218, folha número 140.
Ficando assim cancelados os poderes que lhe foram
outorgados pela deferida procuração.

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 2005.

Rudolf Hoffmann
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Câmara de Mediação completa
três anos de atividades em JS

MARIA HELENA DE MORAES

� 2.050 processos já
foram protocolados'
desde, a instalação
da instituição

Jaraguá do Sul :_ A Câmara
de Mediação e Arbitragem
completou três anos no dia 25 de
fevereiro último com um saldo de
2050 processos protocolados Com
um percentual de acordos de 75%.
O presidente da entidade,
advogado Paulo Roberto Vitorino
Mendes, avalia o resultado obtido
até agora como "bastante

positivo", já que o sistema de
funcionamento da Câmara é

considerado novo em todo o Brasil.
"Nosso Estado foi pioneiro na

criação de uma entidade que

congregasse as Câmaras, em

âmbito estadual, com a fundação
da Federação Catarinense das
Entidades de Mediação e

Arbitragem", exemplificaMendes,
um dos sócios fundadores da
Câmara de Jaraguá do Sul.

A Câmara de Mediação e

Arbitragem funciona com a

C�SAR JUNKES

Paulo Mendes, na comemoração de fundação da entidade

participação de 34 árbitros de todas quadro desde a fundação da
as formações. "A maioria está Câmara. Kátia tem graduação na
cursando pós-graduação ou área de magistério e faz pós-
'doutorado", cita a arbitra Kátia graduação. "É uma resposta as

Koerner Quant, que integra o demandas jaraguaenses", ressalta

Kátia.
A entidade tem como função

principal agilizar as demandas, De
acordo com o presidente, o prazo
médio de tramitação de um

processo não ultrapassa 60,dias.
Praticamente todas as causas

podem ser resolvidas na Câ�l'àra,
exceto crimes, questões tributárias,
de família e previdenciária. "Nosso
objetivo é o acordo, sempre
buscamos o bom senso das partes
envolvidas", salienta Mendes.

Segundo ele, cada processo é

avaliado por três profissionais: um
advogado, um especialista e um

árbitro.
O presidente da OAB (Ordem

dos Advogados do Brasil) de

Jaraguá do Sul, Osmar Gracíolla,
analisa como positiva a atuação da
Câmara devido a agilidade que
oferece. "Nosso objetivo tem sido
colocar-se à disposição dos

advogados e da OAB para que

juntos, possamos oferecer uma

escala ainda mais ampla e elevada
de serviços aos empresários e

pessoas físicas de toda a região",
sintetiza Mendes. Entre as

vantagens oferecidas pela Câmara,
.

Mendes cita a rapidez, economia e

sigilo.

Pintor impressionista expõe no Museu do Parque Malwt{é,e,,'
]ARAGUÁ DO S'lJI- - O 'artista

plástico Albino Sganzerla está

expondo 20 óleos sobre tela no

Museu 1 do ParqueMalwee. Esta é
a primeira vez que o pintor de

Joaçabamostra em Jaraguá do Sul
o resultado de um trabalho que

começou em 1991, como um hobby
de final de semana e aos poucos foi
se transformando em atividade
reconhecida em todo o Estado.

Sganzerla já fez exposições em

várias fábricas do Norte de Santa
Catarina, shoppings, Assembléia
Legislativa do Estado e também no

Instituto Tom Jobim, no Rio de

Janeiro. A exposição noMuseu da
Malwee pode ser vista até o dia 18
deste mês, das 10h às 17horas,
inclusive nos finais de semana.

Sganzerla não veio a Jaraguá do
Sul para a abertura da mostra, mas
afirmou ontem que pretende visitar Obras de Sganzerla chamam a atenção pelo colorido e luminosidade

a cidade ao final da exposição. "O
Parque Malwee � um local muito

bonito, agradável. Sempre acalentei
a idéia de exporno Parque. Quando
surgiu a oportunidade, não relutei",
enfatiza Sganzerla, que está

mostrando aos jaraguaenses obras
feitas nos últimos dois anos.

O trabalho de Sganzerla pode
ser definido como impressionista e

foge da pintura clássica. As cores

são o que mais chama a atenção na
obra do artista, que não economiza
nas pinceladas ao pintar paisagens,
pássaros, figuras humanas e outras

imagens abstratas, tudo super
colorido. Uma das telas: "O maior

beija-flor do mundo", rendeu-lhe'
críticas positivas de artistas de
renome noEstado. "Minha intenção
é sempre amesma: fazer algo bonito,
agradável, colorido e luminoso",
resume o.artista.

Exposição "Vera Cruz" recria a era do cinema no Brasil
SÃO PAULO - Fundada pelo'

mesmo grupo responsável pela
criação do TBC é do Masp, a Vera
Cruz produziu 18 filmes em quatro
anos, importou equipe técnica e

equipamentos altamente qua

lificados, elevou o nível profissional
do mercado nacional, foi pra
ticamente a primeira escola de
cinema do Brasil, lançou subgêneros
como o filme de Cangaço e os de

Caipira, alémde formar atores que se

tomaram ícones do cinema e daTv,
como Tânia Carrero, Anselmo
Duarte, Cleyde Yáconis, Paulo
Autran e Ruth de Souza.

Esta é a história de uma empresa
de sucesso, certo?Errado, Ou não?

Apesar desse legado deixado pela
companhia fundada pelo engenheiro
italiano Franco Zampari, em 1949, a

primeira tentativa de se fazer cinema
industrialnoBrasilé folclorizado como

exemplode fracasso. "Convencionou
se falar mal da Vera Cruz. E isso não

foi sópela tentativadoCinemaNovo
em' se opor a conceitos prees
tabelecidos para afirmar seu novo

movimento", comenta Sérgio
Martinelli, organizadordo livro "Vera
Cruz - Imagens eHistória doCinema
Brasileiro" (ABooks).

Para repensar essa história e

preservar amemória daVera Cruz, o
Sesc Ipiranga abre hoje a exposição
"Vera Cruz - Imagens e Histórias do
Cinema Brasileiro", idealizada pela
Ânima Cultural. São 40 imagens,
muitas inéditas, e vários cartazes

originais das produções, que refazem
os caminhos traçados por Zampari e
seus companheiros.Alémdamemória

iconográfica, a controversahistória do
fracasso da Vera Cruz merece ser

revista. "Só pelas contribuições
técnicas e os novos nomes qúe aVera
Cruz trouxe à tona, alguns até hoje
em atividade riaTv, na publicidade
e no cinema, a experiência já foi

válida", co�enta Martinelli. '�
minha função é preservar essa

memória para que se possa ver, rever
e repensar essa experiência. Se foi
boa ou não, quem deve julgar é o

público", completa.
O público poderá fazer sua parte

a partir do dia 10. Além das fotos,
serão exibidos seis clássicos da Vera
Cruz: Caiçara (1950), Sai da Frente
(1951/52),OCangaceiro (1952),A
Família Lero Lero (1953),NaSenda
do Crime (1953), e Proibido Beijar"
(1953/1954).

·0 Sesc Ipirangà (SP) abre

hoje a exposição "Vera
Cruz - Imagens e Histórias

do Cinema Brasileiro';
idealizada pela Ânima
Cultural.

• São 40 imagens, muitas
inéditas, e vários cartazes
originais das produções, que
refazem 'os caminhos
traçados pelo engenheiro
italiano Franco Zampari e

seus companheiros.

lJ
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FUTSAL

ESPORTE 171

R$ 7,00, e estão à venda no local
da partida e na Rede de Postos
Mime .

Ontem a Malwee fez um jogo '

treino contra a Univali de Itajaí,
como preparação. Segundo o

supervisor técnico Kléber Rangel,
a projeção inicial feita pela
comissão técnica não ficoumuito
diferente.A única diferença é que
era esperado o Ananindeua, do
Pará, e no lugar veio o Moita. A

SporTV, que vai transmitir os

jogos, ainda não passou a grade
dos jogos que irão passar na

televisão.
Para Rangel, a intenção inicial

de pegar a Ulbra na última
rodada, após folgar na penúltima,
foi mantida. "Queremos jogar
contra eles já classificados e

descansados". O jogo é um dos
mais esperados, principalmente
depois que o time gaúcho tirou a

Malwee da decisão do título da

LigaNacional, no ano passado, em
partida realizada em Seara.

Malwee estréia amanhã contra
o Moita pela Taça Brasil

JUlIMAR PIVATTO

... James e Márcio ainda
se recuperam de lesão
e devem desfalcar a
equipe na partida

JÁRAGUÁ DO SUL - AMalwee
começa amanhã a caminhada
rumo ao tricampeonato da Taça
Brasil de Fútsal. O adversário é a

ACMoita Bonita, de Sergipe, às
20h30, no ginásio Wolfgang
Weege. O técnico Fernando
Ferretti não poderá contar com

James e Márcio; que ainda estão
se recuperando de contusão.

James está com uma torção no

tornozelo e Márcio com uma

contratura na coxa. A primeira
fase segue até o dia 9, e as

semifinais e finais acontecem nos

dias 12 e 13 em Carlos Barbosa'
(RS).

Equipe fez jogo treino ontem contra a Univali no Parque Malwee

Além da Malwee, estão na

chave aACMoita-SE, oAmérica
MO, o Cascavel-PR, a UCS-RS,
Ulbra-RS e o Universo-PE'- A
abertura será amanhã, às l7h30,

entre América e Universo. Na
. seqüência entram em quadra
Ulbra e UCS e a Malwee fecha a

primeira rodada. O valor do

ingresso, para as três partidas, é de

JaraguádoSul recebe oEstadual deMotovelocidade
JARAGUÁ DO SUL - Cerca

de 130 pilotos são esperados, no � ".., .�' � ,'I ! I 11 Ir.

próximo fím-de-semana, para a

la etapa do Campeonato
Ca tar ínense de Mo tove
locidade. As provas acontecem
no Jaraguá Motor Clube, no
Bairro Nereu Ramos.vque foi
mudado para se adequar às

regras da Federação Ca
tarinense. No sábado
acontecem os treinos livres a

partir das 13h30 e as baterias
finais começam domingo, às 9
horas.

São sete categorias: SOcc,
Street Standard, Street

Special, Nacional até 2S0cc,
Força Livre Nacional, 125

Especial e Força Livre Especial.
A organização espera também
pilotos de renome nacional,
além da participação dos atletas
da tegião, como Beto Alchini,
Luciano Oliveira e Eduardo
Zonta. A organização da prova
é do JaraguáMotor Clube, com
apoio da FME e da Prefeitura
de J araguá do Sul.

Segundo o organizador do
evento, AntônioWurst, oNino,
as mudanças no trajeto vão

privilegiar mais o lado técnico
dos pilotos. "Teremos pontos de
baixa e alta velocidade. Não
mexemos com o tamanho da

pista, que permaneceu o

mesmo".

A''organização lembra que
o espaço para camping estará
aberto e que os acessos ao local,
e também ao box, foram

'Rivalidade' dos pilotos será percebida desde a primeira etapa
aSARJUNKES

Pilotos da região confirmaram presença na prova nesse fim-de-semana

melhorados e macadamizados,
para evitar os transtornos. Uma
arquibancada foi construída
mais próximo à pis ta; para
facilitar o acesso do público. O

ingresso para o sábado, nos

treinos, vale também para o

domingo, nas baterias que
valem ponto para o ranking
estadual.

ill.11Ii'll.W'jlla••
20h30 - Malwee x Universo

���,'\t.��
���
17h30 - Ulbra x América

.

_11'-1111'_1'"
17h30 - Universo x Moita-

rullillllâ�ll�içl!��llll�llr�lilllrull*:1
20h30 - Malwee x Ulbra

1;II�llllill{.p.lt.�I"tll
Banespa x Minas

l.UI.t.I_IIl�l�I'1i[11
Carlos Barbosa x Papel. Contabilista

I-WJIIt"_�-'t�'-'
'

Ir-��z.1".:. t� , ,�
ABC x São José

IIllil�llilii.i\!ltfJII!Il?1
Carlos Barbosa x Minas

o Tarcísio está vendo
" o;,desenvolvi.enlO
chegar à sua cidade.

Para o Tarcisio, a pavimentação da lTG 070 significa novas

oportunidades para ele e para toda a cidade. Afinal, a obra
é importante para estimular o turismo na região, Em ltapiranga
é realizada a mais antiga Oktoberfest dopaís. E com apavimentação.

da rodovia que dá acesso à festa, o número de turistas aumenta,
ajudando a movimentar a economia e a gerar mais empregos.

S8creIaIIa de
_da
Illlra-es1nd11ra
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·2/3·
Zenaide Curcio
Maisa R. de Moraés
Moacir Hornburg
Ruth Engelmann
Dalva Demathe

Jorge Martinho
Demarchi
Luciana Saade
Ana Maria Marangoni
Alexandre Boos

Rogério Borchardt
Pedro P. da Silva
Adelina Venzeski

·5/3·
Romilda Bruch
Enedir Orsi
Anne Caroline Richter
Roseni Mara J. Reck

Ziegel
Rogério J. Raduenz
Rosita B. Giovanella
Julio César Valentini
Enderson Soares
Marcieli Picolll
Elisabeth Anklan Koch
João Roberto Ávila
Inês Bridarolli
Elisabete Dumke

·?,6/2·
Luciano José Postai Romilda Bruch, aniversaria dia S. "Sua prima

Viviane Schulz manda esta homenagem com

muito carinho e lhe deseja felicidades, alegrias
e saúde sempre."

Colou grau no último dia 19/2, em Farmácia,
Fernanda Dornbusch, filha de Nelson e

Meri Maria. A colação de grau deu-se no

Teatro Carlos Gomes e o Baile de formatura
na Associação recreativa da Artex. Agora vai

cursar mais 1 ano e meio na Univalli em Itajaí,
para graduar-se em Bioquímica. Parabéns!

·27/2·
Brúnilda Maria Lucioli
Valmor José Picolli
Adriani Schroeder
Mareio Selke
Wilson A. Fer.reira Jr.
Mariane Oechsler
Amilton César de Aguiar
Camila Juliana dos Santos
Silvio Roberto Moeller

Jaqueline Giese '

Adelaide Raimundi
trica Saibert
Zita Hornburg
Erfred Walz
Sibele Moretti

.'

IJ' AlexandreL, Boss comp.leta
"

i 21 anos hoje,
'". dia 2. Parabéns·
• • da família, dos
�;

pais, Enio e

t" Rose, e da

namorda,
.......__�__ • Jaque

·3/3·
Charles Rosa
Marcos Eber Piotto
Edemilson Amaral
Hector Cláudio
Montibeller
Gracielle Rosana dos
Santos
Karin Mathias Borchardt
Álvaro João Bertoldi
Neto

Mônica Nóriles Paupitz
Eduardo Vegine
Regina Feustel
Jonathan Rafael Ribeiro
Nilza Tavares
Adelino Priebe
Fernanda Maffezzolli
Deise Mafezzolli
Lucia Bloedorn
Maria Salete Ferreira

Heninq
Airton Drews
Valmir Ramos de Lima

Aniversariou no

último dia 24,
fvano Laurido,
O amigo
Fabiano manda
os parabéns!

·28/2·
Renata M. Kitamura
Jeliel Nunes da' Silva
Custódio Vieira da Costa
Hilário Mannes
Luzia Drews
Ademar Lange
Gustódio Vieira da Costa
Sândi Lourenço
Kaliane Gonçalves lo "

Ego!) Marquardt
Claudete Werlang Jungton
Aurimar Lipinski
Mara Maas

Polyana K. Luiz
Fátima Ap. ubrão
Rodríguez. Lurei
Marcia Mocua
Iris Maria Krause Bartel
Adilson Guilow
Sirlei Vieira

.:., MÚSICA
Enéas Raasch e Flávio vão estar fazendo o melhor do MPB

e da música instrumental, hoje dia 2, a partir das 20h, na
Choperia 115.

.:. CASAMENTO
O casal,Waldemar Reeck e Marli comemoraram o 310

aniversário de casamento no dia 01, e ele também está de
aniversário neste dia, parabéns das filhas Adriana, Andressa
e Alessandra seu neto Fabiano Leandro.Parabéns muitas
Felicidades.

C I N EMA Q�arta e Quinta-Feira

Proprietárias do Centro de

Educação Infantil Esfera, Tânia e

Patrícia, que inaugurou no último
dia 27/2

,
Vovó Ilvi e vovó Tere, parabenizam o neto

Alvin Ivanowski que completou 3 anos

o

no dia 1/3 e o filho, Albin que
comemora aniversário no dia 5, que estão

em Monterei, no México. Parabéns e .

muitas felicidades dos familiares e

amigos que estão com muitas saudades
·4/3·
Diedmar Hille
Neide Cesária B.

Catafesta
Denise Kneubuhler
Marcelo Pires

Otaviano Uber '

Ivo Rsitau Júnior
Camila Ribeiro Medeiros
Celso Eloi Lenzi
Paulo Torrl
Gabriel Collella Nagel
Albano Mallmann
Beatriz M. Reichert
Jucilele 'Laugaro Wille
André Luiz de Souza
Patrick Jordão da Silva

.·1/3·
Márcio José Koch
Luiz Carlos Sarti Garcia

.Graciela Alves
Simone Pradi
Aline Yasmin Fagundes
Viviane Alvina Schmidt
Amauri Bloudorn

Ra�1 Z. Correa

H,�I(j�gard Pasold
Alécío Zimmermann
Fabiana Rengel
Helga M. Manske
Michele Elaine Martim

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

Entrando Numa Fria Maior Ainda
14:45 - 17:00 - 19:15 - 21 :30

GtNERO

'"

Tainá 2

Sessão Única: 15:00Completa idade nova no dia 4,
Albano Malmann. Parabéns e

felicidades de Sofia, Roberta e

Ivan
Jogos Mortais
17:15 -19:30 - 21:30

Aniversaria hoje, João Carlos. "Feliz
aniversário meu amor, que você tenha

muita paz, saúde e que seja muito feliz ao

meu lado. Amo você sua esposa Vaneza"

Hitch - Conselheiro Amoroso
14:30 -16:45 -19:00 - 21:15

é investimento em uma

Jaraguá humanizada.

,
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