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Em discurso de posse, Bertoldi
pede união 'por Jaraguá do Sul'

o prefeito Moacir Bertoldi
J (PL), a vice-prefeita Rosemeire

Vasel (PTB) e os onze

vereadores eleitos para a gestão
2005/08 foram empossados na

noite do dia lOna Grande
Teatro do Centro Cultural da

Scar. A solenidade reuniu

lideranças políticas e

empresarias da região, num
público de aproximadamente

1,2 mil pessoas ..
O vereador mais votado, Dieter

Janssen (PP) presidiu o ato

solene e os trabalhos da mesa

foram secretariados pelo
vereador Afonso Piazera Neto

(PSDB). Os vereadores eleitos
entregaram individualmente 'a

declaração de bens e assumiram

legalmente o compromisso de

cumprir a Constituição Federal,
a Lei Orgânica Municipal e o

Regimento Interno da Câmara.
No discurso, Bertoldi falou

sobre as metas de governo na
(

saúde, educação, assistência
social, entreoutras pastas e,

mais uma vez, destacou a

prioridade de investir na

humanização do atendimento
aos cidadãos jaraguaenses.

• PÁGINA 3

APELO

lick
Informática

Toninho
&

FILHOS
Cabeleireiros
Masculino / Feminino

275-2267
Agora em novo endereço na rua

CeI. Procópio Gomes de Oliveira - 356

Feliz de quem faz.
Feliz de quem usa,

www.cuasrooas.com

PROPOSTA

Nova presidente da Câmara quer
reduzir as férias dos vereadores

• PÁGINA 3

FÚRIA DA NATUREZA·,

Tornado de 150 km/h
atingiu Criciúma ontem

• PÁGINA4

ÔNIBUS

Duas linhas ainda circulam
em horário especial até dia J4

• PÁGINAS

SI?C

Inadimplência diminui, em'
média 160/0 em Jaraguá dó Sul

O ano passado registrou um índice de cheques
devolvidosmenor que em 2003, mas ao mesmo tempo,
um menor número de devedores procurou quitar as

dívidas.

•
• PÁGI�AS

EM QUEDA

Descendentes da família Feder se
reúnem dia 9, em Massaranduba
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OPINIÃO

Novo governo
A se julgar pela disposição

demonstrada pelo prefeito
Moacir Bertoldi logo no

primeiro dia de trabalho na

administração municipal,
Jaraguá do Sul terá um

governo comprometido com

o município. Em que' pese a I

falta de experiência e de
identidade com a respectiva
área de alguns dos novos

integrantes dos primeiro e

segundo escalões, a expec
tativa em torno do novo

governo são as melhores

possíveis. Até porque, a

máquina administrativa não

pára, apenas acompanha o

ritmo dado pelos gover
nantes. A maioria dos fun
cionários é concursada e

cumpre as tarefas indepen
dente do modelo adotado.

Ontem, no primeiro dia
de trabalho, Bertoldi e

equipe promoveram o "Força
tarefa", que pretende deixar
em condições de tráfego as

estradas do interior do

FRASES

mumcipio. Ainda que seja
uma medida paliativa, é uma

ação que pode traduzir o

perfil do novo governo. Aliás,
o Correio do Povo aposta que
a relação da administração
municipal com os diferentes
setores da sociedade jara
guaense será mais próxima e

transparente, diferente das

imprimidas pelas anteriores.

e assim estabelecer as ações.
Os programas de governo

apresentados durante a

campanha são, em grande
parte, cartas de intenções
que são adaptadas à

realidade tanto operacional
quanto financeira e

administrativa. Assim, para o

primeiro ano, não se pode
exigir mais do que a famosa

.... A única exigência lícita deste o primeiro
dia é que não haja corrupção nem

barganhas com a coisa pública

O estilo conciliador de
Bertoldi - rejeita qualquer
tipo dividida política - deve
ditar as regras e delimitar os

espaços de poder.
Não obstante, é preciso

aguardar que a equipe de

governo se intere da máquina
pública limitações e

possibilidades - para que se

tenha a verdadeira

radiografia da administração

faxina para "arrumar a casa".
A única exigênci-a lícita
deste o primeiro dia é que
não haja corrupção nem

barganhas com a coisa

pública.
A bem da verdade, o que

a população quer mesmo é

que a administração tenha o

povo como meta e estabeleça
critérios bem definidos para
o bem-estar de todos. Está

cansada de firulas e slogans
promocionais que, na

prática, não têm nenhuma

serventia; assim como

projetos mirabolantes gerados
da noite para o dia para
atender interesses específicos
de gnipelhos e que, na

grande maioria das vezes, não
saem do papel, mas que
consomem muito dinheiro do
con tríbuin te.

O grande desafio de
Moacir Bertoldi e equipe é

construir uma identidade
administrativa e pôr em

prática as ações prometidas
na campanha. Ao iniciar a

administração sinalizando

comprometimento, dá um

passo importante e decisivo

para assegurar o apoio da

população, mantendo viva a

esperança nas mudanças
necessárias. O que se espera
é trabalho sério e

compromisso com a ética e

a transparência adminis
trativa.

"Defendo a volta do 'Cartão Jaraguá', desde que o recurso obtido com a cobrança do

estacionamento rotativo seja revertido a entidades filantrópicas':

• Ronaldo Raulino (PL), presidente da Câmara de Vereadores" sobre a polêmica cobrança do estacionamento rotativo em Jaraguá do Sul

Mundo I Pessoas & Fatos I
.... AFEGANISTÃO

<'

Soldado dos EUA émorto
e três são feridos no leste
Um soldado dos Estados Unidos foi morto e

três ficaram feridos em confronto com

militantes no leste do Afeganistão. É a segunda
baixa em poucos dias e a 11 8a desde o início

da operação antlterror iniciada no Afeganistão
no final de 2001. O confronto ocorreu em uma

área próxima a Asadabad, na província de Kunar.

O soldado morreu na explosão de duas

bombas caseiras lançadas contra a patrulha
estadunidense. Kunar faz parte do cinturão sul
e leste, onde a resistência continua a combater

as tropas invasoras, que mantêm as buscas por
membros do ex-regime Talibã e por líderes da

AI-Qaeda na região. (AE)

.... SUíÇA

Países'terão sistema
para detectartsunamis
Uma semana depois do maremoto que matou

cerca de 150 mil pessoas na Ásia, os países do
Oceano índico finalmente conseguem esta

belecer um sistema de comunicação entre os

escritórios de proteção civil e o centro de

pesquisas no Havaí para a prevenção de de

sastres naturais. A região não contava com um

mecanismo de alerta de tsunamis e a falta de

informação foi apontada como um dos motivos
de tantas mortes. Ontem, a ONU comemorou o

primeiro passo em direção à criação do sistema

de alerta. O Centro de Pesquisas Oceanográfica
do Havaí é o local de coleta das informações
sobre eventuais tsunamis. (AE)

.... ARGENTINA

Dono de discoteca diz que
'preciso arrebentar jovens'
"De vez em quando é preciso arrebentar
muitos jovens': A frase é do empresário Omarc

Chabán, dono da discoteca "República Cro

Maqnon" cenário do maior incêndio ocorrido
em um lugar fechado na Argentina. Chabán,
sobre quem pesam as mortes de mais de 180

pessoas, está detido desde a sexta-feira

passada. Chabán fez a declaração em 2003 ao

suplemento de rock "Sí': do jornal "Clarfn" que
na ocasião preferiu não publicá-Ias. O

empresário era conhecido por disparar
constantemente frases polêmicas, com as

quais se divertia ao observar a reação do

público. (AE)

.... EUA

Pais investiga uso de
laser contra aviões
Agentes de segurança do FBI e a Federal
Aviation Administration investigam o uso de
raios laser para cegar os pilotos no momento

da aterrissagem dos aviões nos Estados Unido.
De acordo com notícia divulgada ontem, raios
de cor verde foram direcionados ontem a um

avião da United Airlines que saiu de Nashville
e pousou no Aeroporto Internacional de OHare,
em Chicago. A aeronave, com 30 passageiros,
aterrissou sem problemas. Desde o Natal,
incidentes semelhantes foram relatados por
pilotos em diversas localidades dos Estados

Unidos, comoWashington, Houston, Oregon e

outras. Até agora, não houve acidentes. (AE)

.... IRAQUE

Atacante deMossul era
estudante deMedicina
o atacante suicida que matou 22 pessoas ao

provocar uma explosão no refeitório de uma

base dos Estados Unidos em Mossul era um

estudante de Medicina de nacionalidade

saudita, informou ontem o jornal árabe Ashaq
AI-AwSat. Citando fontes próximas à família, o
diário identificou o suicida como Ahmed Said
Ahmed al-Ghamdi, de 20 anos.

Os amigos deAI-Ghamdi disseram ao jornal que
membros de um grupo de resistência iraquiano
entraram em contado com o pai do jovém para
lhe informar que o filho tinha sido o suicida que
provocou a explosão em í1 de dezembro. (AE)

.... GRÃ - BRETANHA

Aliançaspodem ser

feitascom osso do casal
o SiteTerra divulgou ontem que graças ao projeto
Biojewelry (www.biojewelry.co.uk/), casais agora
podem firmar seu compromisso com alianças
feitas dos seus próprios ossos.
O procedimento, de acordo com o projeto
desenvolvido porTobie Kerridge e Nikki Stott para
a pós-graduação no Royal College of Art, em
Londres, é relativamente simples: o casal se
submete a uma biópsia para retirada de células
ósseas.Omaterial é cultivado em laboratório para
se desenvolver e gerar uma massa óssea. Esta

massa óssea é, então, utilizada para a confecção
das alianças. O projeto atualmente busca casais

interessados em participar do processo. (AE)
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Crescer e distribuir em 2005

José Álvaro de Lima Cardoso*

o desempenho da economia em 2004 dificilmente se

repetirá no ano que vem. A provável expansão de mais de 5%
neste ano, ainda que modesta, se comparada à média dos países
em desenvolvimento (que devem crescer 6,5%), será omelhor
resultado desde 1994, quando o PIB aumentou 5,85%.

As previsões para 2005 apontam para um crescimento de _

3% ou 3,5%, em função da possível desaceleração do ritmo dê

expansão mundial, e da própria base de comparação do PIB,
que está em outro patamar, com o comportamento deste ano. !
O crescimento da economiamundial estámuito condicionado
ao comportamento do dólar em relação às outras moedas. Se a
sua queda for muito acentuada, a elevação da taxa de juros)
nos EUA tende também a ser forte, com reflexos negativos ná)
capacidade de expansão da economia mundial. Outro fator

importante para o arrefecimento do ritmo de crescimento da
economia brasileira, especialmente no primeiro trimestre de

2005, é o atual ciclo de aumento da taxa de juros, iniciado pelob
Banco Central em setembro. '1

No desempenho das contas externas, certamente o Brasil J

não conseguirá repetir 2004. As exportações, que aumentaramd
inéditos 30% (em valor), em 2004, já vêm crescendo nos últímose
meses abaixo do ritmo das importações e devem diminuir ainda
mais nos primeirosmeses de 2005, em função da atual apreciaçãoL
do real em relação ao dólar. Mesmo assim, o saldo comercialde'I
2005 deve ficar em torno dos US$ 25 bilhões, abaixo dos US$,)
33 bilhões deste ano, mas suficiente para garantir, pelo terceiro 1
ano consecutivo, um superávit em conta corrente. ii

Como a queda do dólar ocorreu em escala global, foi possível
utilizar a apreciação do real como instrumento de combate à-,

inflação, sem atingir expressivamente a competitividade externa
do Brasil. Mas essa política tem limites, claros que, seu

ultrapassados, podem abater fortemente o desempenho do">
comércio exterior brasileiro, que tem sido fundamental na.r

redução da vulnerabilidade externa do país. "b
Um dos grandes desafios em 2005 é continuar crescendoj

sem gerar inflação, o que pressupõe ampliar a capacidadej
instalada das empresas, cuja utilização chegou a 85,2% elll�
outubro, próximo dos picos históricos atingidos na década de 7Q)
(média de 86,4%). O crescimento de 2004 é bom lembrar, s�r
baseou fundamentalmente na ocupação da capacidade ociosa)
da indústria, o que praticamente acabou. Mas o aumento daj
capacidade produtiva significa uma elevação da taxa de.,
investimentos, (no sentido da formação bruta de capital fixod
isto é, investimentos na construção civil e em máquinas e",

equipamentos), que deve fechar o ano abaixo dos 20% do PIB.", '

É difícil falar em crescimento sustentável com esta taxa de

investimentos, quando se sabe que alguns países asiáticos

chegam a investir 40% do PIB.
Para surpresa de muitos de nós, o país cresceu em 2004]

apesar das elevadas taxas de juros, com o objetivo de cumprir ál
meta de inflação, e de uma política fiscal extremamente
restritiva, para atingir a meta de superávit primário, visando
reduzir a relação dívida pública/PIB. A capacidade do Brasil,

r:

de crescer com juros Ínuito altos, é fenômeno raro no mundo; �
ainda que não exclusivo como demonstra a Turquia, com juro� .,
reais de 13% (superior ao do Brasil) e crescimento do PIB:>
também de 13%, neste ano. '�

Crescimento com distribuição de renda não é apenas mais
'!

justo socialmente, mas é também à saída para o problema da"
sua sustentabilidade. A política de controle da inflação adotada"
pelo Banco Central não pode jogar contra a determinação do"
presidente, já que crescer com distribuição de renda é a;
estratégia que pode justificar e diferenciar o Governo Lula.

*Economista e supervisor técnico do DIEESE em Santa Catarina 1

"

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 a'�
correções ortográficas e gramaticais necessárias, 1
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r

I.... Articulação
A composição da Mesa Diretora da

,Câmara de Jaraguá do Sul - Ronaldo

Raulino (PL). presidente; Jaime

Negherbon (PT), vice-presidente, e

Jurandir Michels (PT) secretário -'

surpreendeu a maioria. Em princípio, se
apostava na eleição de Rodolfo Guesser

(PP), já que a aliança "Jaraguá no rumo

-certo" tem seis dos 11 vereadores.

Todavia, o prefeito Moacir Bertoldi (PL)
articulou os acordos de bastidores e

diretamente com os vereadores Maristela
rJlenel (PFL) e Afonso Piazera (PSDB),
garantindo a vitória. do PL.

,

Desafio... Costuras políticas
Corre à boca pequena que o voto de

Piazera para Raulino custou um cargo
ao tucano na futura Secretaria de

Planejamento, outro para a esposa
Sílvia na Secretaria de Educação, além
de outros nos escalões inferiores para
o pessoal de "apoio" de Piazera.

Aliás, dizem que Piazera.já está de
malas prontas para voltar ao PTB,
partido da coligação que elegeu
Bertoldi. Não só ele, mas também o

ex-vereador Lia Tironi, cuja filha
Daniela deve ocupar um cargo na

Coordenadoria de Meio Ambiente.

Opinião... Aliás
A eleição de Raulino para presidir a
Câmara deixou muita gente contra

riada. Logo após a confirmação dos

integrantes da Mesa Diretora, os

aplausos incomodaram o ex-presi
dente da Casa, EugênioGarcia (PSDB),
que, em tom ríspido, exigiu silêncio.
Foi saudado com uma sonora vaia.
Para a maioria, a reação da platéia
estava mais para contraposição ao

autoritarismo gratuito do que para
falta de educação. Pelo sim pelo não,
a postura do então presidente
ofuscou a festa.

Bertoldi terá entre muitos desafios o de
resolver o problema de trânsito de

Jaraguá do Sul, a começar pelo "tachôes:
Nenhuma cidade do país tem tanto

"tachões" como aqui. Talvez essa

administração tenha critérios mais
nítidos para a colocação deles e bom
senso suficiente para evitar a

proliferação.
A última administração municipal só não
os colocou em postes. Aliás, muitos
apostam que por traz de tudo existem
acordos e interesses entre a empresas e

a administração pública.

Uma raposa da política local resumiu em

uma frase o que pensa da atuação dos
novos vereadores de Jaraguá do Sul:
"Essa Câmara é pior do que a que saiu

-que, por sua vez, era inferior a outra, que
era horrível':

Talvez seja um pouco exagerada a

comparação, dada a falta de critérios

para avaliar os atuais vereadores.Todavia,
a se julgar pelos trabalhos desenvolvidos
por aqueles que se reeleqerarn, as

expectativas realmente não são as das
melhores. O tempo dirá quem tem

razão.

r
I MEDIDA Tenys da Silva é nomeado

Chefe de Gabinete da PrefeituraBertoldi instala força-tarefa
no primeiro dia de governo

NOMEAÇÕES - Também
foram nomeados ontem Luiz
Fernando Marcolla para a

Secretaria de Obras, Jurandir
Bertoldi para a Procuradoria-Geral,

.

Celso Pirmann na Controladoría
Geral, Marcelino Schmidt na
Secretaria de Gestão, Anésio
Alexandre na Secretaria de

Educação, Jean Leutprecht na
Secretaria de Cultura, Esporte e

Lazer, Nilda Bertoldi na Secretaria
de Desenvolvimento Social e

Habitação, AlfredoGüenther na
Secretaria de Saúde, Leônidas
Nora na Secretaria de Produção,
Geraldo José como su

perintendente de Comunicação
Social, Sérgio Félix como gerente
de Finanças. e Tributos, Renato
Bortolini como diretor da Divisão
de Contabilidade e Jair Alexandre
como diretor-geral da Samae.

As demais nomeações devem
acontecer ainda essa semana,

inclusive do secretário de

Planejamento e do gerente deMeio
Ambiente.

O vereador eleito Terrys da.
Silva (PTB) foi nomeado ontem

chefe de Gabinete da Prefeitura.
O radialista, que também acumula
a função de assessor de

Comunicação Social, assumirá a

Secretaria de Comunicação Social
que será instituída quando da

implantação do novo organograma
de governo, prevista para agosto.

Terrys afirma que a secretaria

vai trabalhar em sintonia com as

outras pastas para que sej-a
montada. uma rede de

comunicação interna na

Prefeitura. "O objetivo é informar

tudo, tanto projetos e ações do
prefeito quanto das secretarias",
explica, informando que qualquer
material informativo e publicitário
dos setores da administração
municipal deverá ser padronizado
pela Secretaria de Comunicação.
O assessor lembra que o trabalho a

ser feito pela secretaria se aproxima
da proposta de governo de

transparência e facilidade de
acesso às informações.

I
I .

:CMOLlNA TOMASELLI .

, ,

I �Prefeito visitou ruas

sem pavimentação
e verificou andamento

.

i das obras nos bairros

'I
, }ARAGuÁooSUL-Noprimeiro
: dia de governo, o prefeito Moacir
I Bertoldi (PL) instalou uma forçaI

tarefa para executar serviços de
. atrola e macadamização em ruas

1 sem pavimentação.
Acompanhado do secretário

de Obras Luiz Fernando Marcolla,
Bertoldi visitou, na tarde de

I ontem, bairros do interior e

próximos do perímetro urbanomais
afetados pela falta de infra
estrutura e para verificar o

andamento das obras.
A medida paliativa visa

I minimizar os problemas

I enfrentados por pedestres e

motoristas nos trechos commaior

I dificuldade de trânsito, uma das

I principais reivindicações da

,população no período de

I campanha eleitoral. Rio da Luz,
Garibaldi, Rio Cerro II, João Pessoa,

II
Três Rios do Norte, Ribeirão
Grande do Norte, Vila Lenzi,
Pedreira Rio Branco, Santa Luzia

I e Nereu Ramos estão entre os

bairros com ruas em pior situação
e' entre os beneficiados com a

"força-tarefa. A previsão para

: conclusão dos 270 quilômetros de

Bertoldi, Marcolla e assessores visitam obras na Estrada Geral do Garibaldi

obras é até o dia 14.
Além das visitas às estradas, a

agenda do prefeito no primeiro dia
iniciou às 7h30 no Parque
Municipal de Eventos. Lá, Bertoldi
fez um pronunciamento aos

funcionários públicos, que

seguiram em direção à Prefeitura

par� iniciar as atividades
administrativas. Em seguida, foi

.

realizada uma reunião entre

Bertoldi, a vice Rosemeire Vasel

(PTB), secretários e os vereadores

Ruy Les;mann (PDT) e Ronaldo
Raulino (PL), líder de governo e

presidente da Câmara,

respectivamente. No encontro, o
prefeito destacou que a

administração vai se nortear no

trinômio TSH - Trabalho,
Seriedade e Humanização. "Os
secretários estão fazendo um

levantamento em cada setor e já
começaram a diminuição de
custos para atingir a meta de
economizar R$ 500 mil por mês",
informou.

Bertoldi também anunciou a

venda do veículo Omega 2000/
2001 adquirido pelo ex-prefeito
Irineu Pasold (PSDB) no valor de
R$ 91.525,00. O dinheiro será

utilizado na compra de
ambulância à disposição da
Secretaria de Saúde, Corpo de
Bombeiros e dos dois hospitais.
Outra novidade divulgada é sobre
a frota de veículos da Prefeitura,
que está exposta no pátio da
Secretaria de Obras e no Parque
de Eventos para que a população
conheça a "herança do

patrimônio público". Bertoldi
informou, ainda, a mudança do

gabinete do prefeito para outro

imóvel da Prefeitura, que será de
vidro ou acrílico, "para demonstrar
transparência". . Terrys aposta no trabalho em sintonia com outras secretarias

iRonaldo Raulino diz que pretende reduzir de 90 para
I
f }ARAGUÁ DO SUL - O
i presidente da Câmara. de

; ��readores, Ronaldo Raulino (PL);
i afirmou ontem que pretende
! diminuir o recesso parlamentar de
i 99 para 30 dias. Na opinião dele,

I n�o há necessidade de período tão
! prolongado de férias, já que a

população, de acordo com a

Constituição Federal, tem direito a

30 dias de descanso. "Não há
porque ser diferente com os

v�readores", argumenta.
,

Raulino lembra que a medida
, fiará economia para o municípioI

. ,

, \!1na vez que cada vereador recebe
: .R$ 520,00 - dois saláriosmínimos
,Ct:Jor sessão extraordinária. "Todo
-mundo quer salário e dinheiro, mas

30 dias o recesso parlamentar
tudo tem liinite", critica. Somente
em dezembro, foram realizadas oito
�essões extras, contabilizando R$
4:160,00 a cada um dos 19

discussões políticas e projetos
polêmicos, assim como em outras

legislaturas. ''A.cho que não vai ser
um ano atípico", aposta,
informando que não pretende
reinstalar nenhumaCPI (Comissão
Especial de Inquérito) arquivada.

DISCURSO - A cada nova

legislatura, volta a defesa da

redução do recesso patlamentar.
Discursos emocionados e

comprometidos são. feitos, mas a

proposta nunca foi implanjada, Em
2001, o então vereador Marcos

Scarpato (PT) apresentou projeto
reduzindo as férias dos vereadores,
mas os pares não aprovaram a

mudança, o que também não deve
acontecer agora.

dois do PT, Ruy Lesmann (PDT),
Maristela Menel (PFL) e Afonso
Piazera Neto (PSDB) - para

aprovação desta e de outras

propostas. "Mas também pretendo
conversar com os outros cinco.

Tenho um trânsito bom com todos",
revela. o vereador, que já está se

inteirando sobre as atividades na
Câmara, defende que a questão
política deve ser deixada de lado
em detrimento das propostas
benéficas para o município.
"Tenho certeza que ninguém vai

fazer oposição por oposição",
discursou.

'

Por outro lado, o parlamentar
acredita que o período em que
ficar na Presidência terá bastante

vereadores, além do salário mensal
de R$ 5,9 mil.

O presidente conversou na

manhã de ontem com o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) que, segundo
o parlamentar, disse que não deve
convocar reuniões extraordinárias
até o dia 15 de fevereiro, quando
inicia o período legislativo. Ele
lembra que a Câmara inicia o ano

com a' pauta "limpa", já que os

projetos pendentes foram votados
em dezembro.

Raulino ressalta que tem apoio
. dos cinco vereadores da bancada - .Raulino: "Não pretendo mexer em nenhuma das antigas CEI's"

fI i..
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PT vai propor a partidos pacto
de respeito à proporcionalidade!

,
I

i f

r

São Paulo - O PT vai propor
ainda essa semana aos demais

partidos políticos um "pacto de

respeito à proporcionalidade", com
o objetivo de garantir a eleição de
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT
SP) à presidência da Câmara d�s
Deputados. A informação é do

presidente nacional do PT, José
Genoino. Ele adiantou que um

encontro entre lideranças
partidárias acontecerá em Brasília

provavelmente entre amanhã ou
depois. A pressa para promover o

encontro e formalizar o pacto foi
motivada pelas demonstrações de
desrespeito à proporcionalidade
nas 'eleições das câmaras de
vereadores de São Paulo e de Belo
Horizonte. EmSão Paulo, foi eleito
Roberto Tripoli (PSDB) à revelia
da bancada tucana, com apoio dos
vereadores do PT. Em Belo
Horizonte, o candidato apoiado
pelo PT, Silvinho Rezende (P1N),
venceu por apenas dois votos de

diferença, resultado do apoio do
PSDB ao candidato de oposição
aos petistas Totó Teixeira

(PMDB).
"Do jeito que está não pode

continuar. Tanto o PT errou ao

desrespeitar a proporcionalidade
na Câmara de São Paulo, como o

PSDB também errou em Belo
Horizonte", opinou Genoino.

O presidente do PT tentará

sensibilizar as lideranças
partidárias para a eleição de

I "
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Greenhalgh alegando "a luta
histórica (do deputado) pela
democracia, o que o credencia para
presidir a Casa" e o fato de a escolha
ter sido feita em um siste�a
democrático, de busca de consenso.
''A Câmara dos Deputados deseja
autonomia harmoniosa com o

Executivo e o deputado
Greenhalgh reúne toda

capacidade e condições para
colocar em prática essa relação
dessa maneira", argumentou
Genoíno.

• O PT vai propor aos

demais partidos um "pacto
de respeito à

proporcionalidade" para
garantir a eleição de Luiz
Eduardo Greenhalgh (PT
SP) à presidência da
Cãmara dos Deputados.

• O presidente do PT, José

Genoíno, tentará
sensibilizar as lideranças
partidárias para a eleição
'de Greenhalgh alegando
"a luta histórica (do
deputado) pela
democracia':

Brasil envia 57 toneladas de

ajuda ao Sri Lanka,
I •

,
I

RIO DE JANEIRO - O Brasil
enviou ontem ao Sri Lanka,
uma das ilhas mais atingidas
pelos tsunamis, 57,5 toneladas
de alimentos, água,
medicamentos e roupas. O vôo

foi organizado pela Fundação
Rubem Berta, dona da Varig,
e estava previsto para decolar
às lO horas do Aeroporto
Internacional Tom Jobim:

A ajuda deve chegar a

Colombo, capital do Sri

Lanka, hoje às 13h59, horário
local e incluiZê toneladas de

água mineral doadas pela
empresa Schincariol, 17
toneladas de medicamentos
concedidos pelo Ministério da

Saúde e 1,5 toneladas de
medicamentos e alimentos
doados pela população do Rio
de Janeiro. Segundo o cônsul do
Sri Lanka no Rio de Janeiro,
Sohaku Bastos, há um outro

carregamento de 60 toneladas

que está armazenado no 23º
Batalhão da Polícia Militar

(Leblon), e que deverá ser

enviado até o fim dessa semana.
Na ida, o avião levará lO

horas no ar. A volta, com a

aeronave mais leve, será feita
em 16 horas. A Petrobrás doou
400 mil litros de querosene.
Mesmo com o combustível

_ doado, a viagem custa para a

Varig Log R$ 100 mil.
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Mais de 500/0 dos prefeitos
assumiram prefeituras falidas
.....A Prefeitura de

Jaraguá do Sul tem
dívida de pelo menos

R$ 46 mi com Ú lssern

13RAsÍLlA - o presidente da

Confederação N acionaI dos

Municípios, Paulo Ziulkoski,
garante que mais de 50% dos
novos prefeitos, que assumiramdia
1 º, receberam prefeituras falidas.
"Dados do TesouroNacional sobre
as prestações de contas efetuadas
em 2003 mostravam que mais da
metade das cinco mil prefeituras
tinha mais restos a pagar do que
ativo financeiro. Ou seja, teriam
que fazer um esforço muito

grande para chegar ao final de
1004 sem restos a pagar", Ziulkoski.

Ele lembra que quem contraiu

dívida nos oito meses de final de
mandato e não pagou

integralmente ou não deixou o

dinheiro separado em caixa, pode
ser condenado a pena de prisão de
um a quatro anos. "Isso é um

problema grave, que atinge mais

.

de 45,50% dosmunicípios", disse
Ziulkoski.

Ex-presidente do Issem, José Bendito de Campos, denunciou
irregularidades no instituto e foi demitido no dia seguinte

Segundo ele, a situação dos

municípios é muito grave, uma vez

que são obrigados a cumprir a Lei
de Responsabilidade Fiscal. "Não

podemos gastar mais de 54% em

pessoal. Nós temos mais de 600

municípios que estão acima desse
limite. Convém lembrar que, por:

exemplo o aumento do salário
mínimo recentemente anunciado
é um desses problemas. É uma

decisão tomada em Brasília, mas
repercute no município. No
Nordeste, mais da metade dos

municípios tem na folha amaioria

de funcionários que recebe o

saláriomínimo. Então ele impacta f;

no município, eleva o patamar, e :'

ultrapassa o limite de gastos",
ressaltou.

Na opinião de Ziulkoskí para a ,.;

LRF ter eficácia ela deveria ser 1

precedida da definição de r,

atribuições da União, Estados e 5

municípios. "Hoje, a União levJ "

61% de tudo o que é affecada� !
�

no País. Nós (municípios) tínhamos
19% da arrecadação nacional há L

10 anos. Hoje caímos para 14,5%.
Cinco por cento de R$ 600 bilhões,
que é o que o cidadão brasileiro
vai pagar este ano em tributos são

quase R$ 30 bilhões. Portanto é

muito aguda a situação das
prefeituras", afirmou.

JARAGUÁ DO SUL·

Segundo o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais, a dívida da f

Prefeitura para com o Issem é de

aproximadamenteR$46milhões, R$
33.597.381,91 da contribuição
patronal, entre setembro de 1996 a

marçode2004maisR$11.789.088,79
transferidos para .os cofres da
Prefeitura. Em 1996, o TCE

, (Tribunal de Contas do Estado)
recomendou ao então prefeito
Durval Vasel a devolução do valor
transferido do FMPS para

,Prefeitura - R$ 4,4 milhões, o que
não foi feito até opresentemomento,

Tornado atinge Criciúma, destelha casas e causa blecaute

o

DA REDAÇÃO - Segundo o site

da UOL, um tomado atingiu
Criciúma na tarde de ontem. Uma

pessoamorreu de infarto na hora do
tornado e houve alguns feridos. Faltou
luz em parte da cidade, por conta de
queda de torres de energia. Foram
afetados seisbairrospróximosaocentro
da cidade, de 180 mil habitantes

(Metropol, Pinheirinho, RioMaina,
Mina União, Santa Luzia e Vila

Manaus).O tomado aconteceupor
voltadas 15h, segundo a prefeitura.

Houve, principalmente, des
telhamentos. Cercade80 casas foram

atingidas, segundo Sérgio Becke,
coordenador de defesa civil da

prefeitura. Ele não soube informar a
velocidade que o tomado atingiu a

cidade. Aproximadamente 30 casas
ficaram completamente destruídas,
masnãohá registros depessoas feridas. Tornado causou estragos em seis bairros de Criciúma

Em entrevista ao site Terra, o (

agrônomo Ronaldo Coutinho, do {

instituto Climaterra, disse que o (

tomado - fenômenometeorológico (

caracterizado por fortes ventos na I

forma de um redemoinho - teria I

entrado em contato com o solo pOI 1

cerca de cincominutos, ao longo de

algunsquarteirões da cidade, nob:iliro
deMineiraNova. Disse, ainda, que o

tomado pode ser classificado entre a J

categoria F 1 e FI (de uma escala que
vai até F5), com ventos de até 150
km/h.

Grupos do corpo de Bombeiros e

doExército estãono localajudandono' ,

socorro às pessoas afetadas, e os

desabrigados serão encaminhados4 �
ginásiomunicipal.O tornado também
afetou o fornecimento de energia
elétrica, deixandoparte da cidade sem
luz até porvolta das 16h30.

Prefeito de Iussari morre aos 61 anos um dia após posse
SALVADOR - O novo prefeito

de [ussari, a 495 quilômetros de

Salvador, Valdenor Cordeiro da
Silva (PSDB), morreu no

domingo, aos 61 anos, um dia

após ter tomado posse no cargo.
Somente após o laudo oficial,
será possível determinar a causa
da morte de Silva. Ele deixou o

cargo para o novo vice-prefeito,
Sérgio Magalhães (PL), que'
assumiu ontem o mandato na

cidade, de sete mil habitantes.
A posse de Magalhães

ocorreu na Câmara Municipal,
em meio ao luto. Além de
exercer a atividade política,

Silva' era médico clínico geral do
hospital do município. Logo após
conduzir o novo vice-prefeito de

J ussari ao cargo de prefeito, o

presidente da Câmara Municipal,
José Menezes (PSDB), seguiu
com os correligionários para

acompanhar o exame cadavérico,
na Polícia Técnica em ltabuna, a
maior cidade do sul da Bahia.

"Tá uma tristeza danada

porque ninguém nunca

imaginava 'que ele podia ter

nada. Médico e tudo!", revoltou
se a mulher do presidente da

Câmara, Elita Menezes. O corpo
de Silva será enterrado às 9 horas

de hoje, no cemitério do

município. O novo prefeito de

[uss ar i estava no terceiro

mandato.

Segundo' testemunhas,
ontem, Silva passou a manhã no

hospital e, ao meio-dia, almoçou
na casa de um irmão. Silva
se gu iu depois para a sua

residência, onde morava

sozinho, deitou-se para

descansar, e duas horas depois,
aproximadamente, foi
encontrado morto. O novo

prefeito comandou uma

coligação de oito partidos,
liderada pelo PSDB.

• A posse de Magalhães
ocorreu na Çâmara
Municipal, em meio ao

luto.

·Somente após o laudo

oficial, será possível
determinar a causa da
morte de Silva.
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CRÉDITO

ECONOMIA

Número de devedores recuou
• I •

160/0 em 2004 no munrcrpro
MARCIA BENTO

"'Para limpar o nome,

inadimplentes, devem
negociar a dívida
com credores

JARAGUÃ DO SUL - o SPC

(Serviço de Proteção ao crédito
de Jaraguá do Sul) divulgou
relatório com as estatísticas sobre
as consultas do mês de dezembro,
comparativo a novembro de 2004
e também o comparativo entre o

ano passado e 2003. Nos dois

períodos comparativos o registro
de inadimplentes, com

pagamento em cheque, caiu, 3,87
e 25,31% respectivamente. Já o

número de inadimplentes de
crédito (duplicata) caiu ainda
mais nestes períodos: 45 e 12%.

No mês de novembro do ano

passado 1.237 pessoas tiveram o

seu nome registrado como

devedor de crédito e 388 como

devedor através da emissão de

cheques sem fundo. No mês de
dezembro os registros com

duplicata praticamente caíram

nametade, chegando a 679; já os

registros de cheque ficaram

praticamente iguais, registrando
373 pessoas.

J�[!
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Aragão: "Cheque sem fundo é o que não falta!"

As compras de Natal
mudaram os números das
consultas no SPC. No comparativo
mês a mês, em dezembro, foram
57.074 consultas, enquanto
novembro o registro foi de 48.047,
18,79% a mais. Assim como a

Transporte urbano volta a

circular em horário normal
1'·,1

JARAGUÃ DO SUL - Mesmo
em ritmo de férias e com muitos

;iI" 'moradores ainda estarem de
férias o horário reduzido do
sistema de transporte urbano
coletivo causou incômodos. A

empresa responsável explicou
que, as linhas voltam a

funcionar em horário normal a
partir de hoje. Duas linhas, Rio
da Luz e Alto da Serra, e os

Rapidinhos ainda vão funcionar
com horários especiais.

'

De acordo com telefo
nemas, recebidos durante todo
dia de ontem, as pessoas afir
maram que os horários parciais

;11[_'
)c

-

)[J

dificultaram a locomoção pela
cidade, chegando a utilizar o

serviço de táxi.
O auxiliar de tráfego da

Canarinho explicou que os

horários foram montados

pensando nas férias coletivas
das maiores empresas da
cidade. "A maioria dos ônibus
voltam amanhã, junto com a

Weg", afirmou. Ele explicou
ainda que as linhas Rio da Luz
e Alto da Serra voltam ao

horário normal de circulação no
dia 14. Os rapidinhos voltam

apenas no dia 1 7, com horário
normal.

queda na inadimplência o

aumento das consultas estão

relacionadas com dois fatos, o

pagamento do 13º salário e as

compras de natal.
O responsável pela

controladoria dos postos Mime,

,

João Batista Aragão, confirma a

queda da emissão de cheques
sem fundo. "Nós melhoramos o

nosso sistema de consulta ao

,SPC e treinamos frentistas e

caixas. Conseguimos uma

redução de 0,5% de cheques sem
fundo em relação ao volume
total de cheques recebidos".

Segundo ele, a dica para os

devedores é negociar. "Quem
quiser ter o nome limpo deve

procurar negociar a dívida",
afirma.

Além do mês de dezembro
com saldo positivo, o ano passado
também foi considerado pelo SPC
melhor do que 2003, quando
foram efetuadas 469.685
consultas, 13% a menos que em

2004, quando 530.709

informações de crédito foram
solicitadas.

O número de inadimplentes
de 2004 também foimenor do que
em 2003� No ano passado foram
registradas 14.996 pessoas contra

17.808, em 2003. Apesar do
número menor de devedores, o
número de pessoas que

conseguiram sair dos registros do
SPC diminuiu. Foram 18.266

registros a menos, em 2003, e

apenas 12.,815 pessoas voltaram a

ser consideradas boas pagadoras
em2004.

Balança comercial registra
superávit ,de US$ 33,7 bi

DA REDAÇÃO - A balança
comercial brasileira encerrou 2004
com superávit recorde de 33,696
bilhões de dólares. A cifra é

resultado de exportações e

importações recordes de 96,475
bilhões de dólares e de 62,779
bilhões de dólares,
respectivamente, e supera o saldo
positivo de 24,8 bilhões de dólares
obtido em 2003.

O superávit do ano passado
também ultrapassou a

expectativa do ministro do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Luiz Fernando
Furlan, que era de 32 bilhões de
dólares. Segundo informou o

rriinistério ontem, em dezembro o
superávit foi de US$ 3,51 bilhões,
acima dos US$ 2,75 bilhões de

igual período do ano anterior. No
mês, as exportações totalizaram

US$ 9,194 bilhões e as importações,
US$ 5,684 bilhões.

IMPORTAÇÕES - No ano

passado, as exportações cresceram
32% em relação a 2003. As

importações tiveram alta de 30%.
A corrente comercial totalizou US$
159,254, o que representa avanço
de 31,2% frente-a 2003. Para o

ministério, com o aumento da
corrente de comércio, a

participação das exportações no
PIB (Produto Interno Bruto) deve
ter subido de 24,6% em 2003 para
26,6% em 2004.

Em 2005, a previsão de
analistas é de que o saldo
comercial desacelere com o

aquecimento do mercado interno.
Segundo o relatório Focus do
Banco Central, a expectativa do
mercado é de superávit de 26,39
bilhões de dólares neste ano.

Reservas internacionais somaram

US$ 52,9�bilhões em 2004
BRASÍLIA - O Banco Central .

aumentou as compras de dólares
nomercado de câmbio nos últimos
dias de dezembro e fez com que
as reservas internacionais

brasileiras fechassem 2004 com um

saldo de US$ 52,93 bilhões. Ao
longo do mês, as reservas subiram
US$ 2,75 bilhões. Pelomenos US$
2,44 bilhões desse montante são

referentes à compra de dólares no
mercado à vista para aumentar as .

1.1

reservas. Esse valor corresponde a

compras efetuadas até o dia 27 de
dezembro.

O total das 'aquisições de
dólares no último mês do ano ainda
não foi divulgado pelo BC. No
início de dezembro, o BC resolveu
voltar a comprar dólares quando o

real teve uma acentuada

valorização e cresceram os pedidos
,

de intervenção no mercado de
câmbio.

"

CP NOTAS

.... ORÇAMENTO
Porto de São Francisco e ferrovias
A senadora de Santa Catarina e líder do PT no Senado, Ideli Salvatti,
recebeu a confirmação de que o Ministério dos Transportes já está

empenhando os R$ 6 milhões do Plano Emergencial de Recuperação
dos Portos para São Francisco do Sul. São R$ 4 milhões para a

recuperação de dois berços atracadouros e R$ 2 milhões para iniciar a

construção do viaduto de acesso pela BR-280. Previsão de início das

obras é 15 de janeiro.
O Presidente Lula confirmou que as ferrovias estão na agenda prioritária
do governo federal para o início de 2005. A senadora Ideli já adiantou
que vai trabalhar para incluir ferrovias de Santa Catarina nos

investimentos do governo federal, da mesma forma que conseguiu
incluir os portos de São Francisco e de Itajaí no Plano Emergencial. Os
dois portos já têm assegurados recursos no orçamento de 2005: R$
46,7 milhões para Itajaí e R$ 31,6 milhões para São Francisco.

/

.... GÁS NATURAL

SantaCatarina contacom mais 3 postos
A SCGÁS concluiu na última semana de dezembro a gaseificação de
três novos postos de abastecimento de Gás Natural Veicular, os quais
já estão em operação, sendo dois no sul do estado,Tubarão (20 posto
GNV na cidade) e Criciúma (4ü posto), e um na Grande Florianópolis,
(6° posto).
O Presidente da SCGÁS,Otair Becker, ressaltou que com a entrada em

operação dessas três unidades, foi integralmente cumprida a meta da

Companhia de colocar 30 postos em operação até o final de 2004.

Quando assumiu, em janeiro de 2003, eram nove postos em operação,
passando para 30 em menos de dois anos. A previsão para 2005

contempla a implantação de mais 30 postos.

.... SENAI

Cursos técnicos e superiores em Jaraguá do Sul
o Senai está com inscrições abertas para seus cursos técnicos e

superiores de tecnologia. No total, são 96 cursos técnicos (3,9 mil

vagas) e 18 cursos superiores (700 vagas) em 25 cidades do Estado.
Em Jaraguá do Sul, são oferecidos 18 cursos técnicos e quatro
.cursos superiores. As inscrições para os Cursos Superiores se

estendem até 11 de janeiro e o vestibular está marcado para o dia
16 de janeiro, Os Cursos Técnicos tem inscrições até o dia 14 de

janeiro e a data do processo seletivo será determinada pelas
unidades, no período de 17 a 21 de janeiro.

•

concurso: 479
03 - 06 - 07. - 14 - 15 - 20 - 28

36 - 43 ': 4748 - 50 - 60 - 63
65 - 72 - 78 - 80 - 91 - 96

concurso: 03896
1 ° Premio: 00.807
2° Premio: 20.346

3° Premio: 45.746
4° Premio: 52.317
5° Premio: 20.352

concurso: 627

01-13-19

45 - 56 - 58

concurso: 1392
09 - 48 - 57

71 - 76
•
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CP NOTAS

I � PÓS-GRADUAÇAo
I�primoramento em Direito Processual Civil
o Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj), em parceria com

a: Universidade Regional de Blumenau (FURB), promove a

· especialízação em Direito Processual Civil. A pós-graduação é

I voltada a bacharéis em Direito, advogados, procuradores, membros

I d?Ministério Público, magistrados, docentes universitários e demaisprofissionais da área. Com duração de 1 � meses, o curso se inicia

em 18 de março e prossegue as sextas-feiras, das 14 às 18 horas e

das 18h30min às 22 horas e aos sábados das 8 às 12h30min, na
u'nerj. As inscrições podem ser feitas até 1 ° de março.
o investimento é de R$ 50,00 - correspondente a taxa de inscrição,
mais 18 parcelas no valor de R$ 365,00. Alunos egressos da Unerj
pagam, além da taxa de R$ 50,00, pagam as parcelas de no valor

de R$345,00. Mais informações através do telefones (47) 275-
8226/275-8219.

� ESTAÇÃO VERÃO 2005

Àtividadesmovimentam veranistas'

I
Veranistas que estiverem em São Francisco do Sul (SC), no período
de 8 de janeiro a 20 de fevereiro, terão à disposição uma

I programação recheada de atividades esportivas, de lazer e de

recreação. O projeto Estação Verão 2005, iniciativa da Petrobras
I em parceria com a Prefeitura e o SESI _ Serviço Social da Indústria
i _' vai movimentar a temporada em uma das reqio es mais

procuradas nesta época do ano no Norte de Santa Catarina.

Diariamente, moradores e visitantes do balneário de Enseada e

das praias no seu entorno - Ubatuba, Itaguaçu, Prainha e Praia
Grande _ vão contar com recreadores e profissionais de educação
f�sica. A programação começa às 8 horas, com caminhadas pela
praia, e prosseguem das 9 as 12 horas e das 16 às 20 horas com

atividades esportivas e de recreação infantil.

Ã exemplo dos anos anteriores, competições de vôlei, futvôlei, "

futebol, tênis de mesa, basquete, peteca e jogos de mesa

prometem dar um colorido diferente na orla. Haverá opções para

I todas as faixas de idade. Para as crianças, cama elástica, mini-vôlei,

I mini-basquete, mini-futebol, playground, oficinas de jogos
educativos, de artes, brincadeiras na areia e confecção de

brinquedos. Já os adolescentes e adultos podem .partlcipar da
ginástica na praia, todos os dias às 18 horas, e de uma programação
especial com festival· esportivo, atividades artísticas e culturais,
bem como de recreações especialmente preparadas pela
orqanlzação do evento.

1"- SAÚDE
·

Anvisa interdita lotes de medicamentos
A Anvisa determinou, em todo o território nacional, a interdição
cautelar de lotes dos medicamentos Marclorhex, sabonete líquido,
f�bricado pela empresa Innovatec, Captobel comprimido,

I produzido pelo laboratório Sedabel, e .Claritromicina 500mg,
fabricado pela empresa EMS Indústria Farmacêutica.

I O lote nO 03093270 do medicamento Marclorhex, usado co810

I
anti-séptico, apresentou alteração de cor nos ensaios de aspecto.
Já o lote 02/04 do anti-hipertensivo Captobel mostrou variação de
peso. O lote nO 040169 do antibiótico Claritromicina apresentou
conteúdo de claritromicina abaixo do valor de referência.
A Anvisa também determinou a apreensão do lote 170/06 do

produto Solução para' Diálise Peritoneal, fabricado pela empresa
Halex Istar Indústria Farmacêutica, por apresentar partículas em

SUspensão.
� fabricação, o comércio e o uso de todos os produtos fabricados
pelo laboratório Clímax S/A, com sede em São Paulo, foram
suspensos pela agência por prazo Indeterminado. A empresa não

cumpriu as boas práticas de fabricação exigidas pela Anvisa, como
à limpeza do ambiente, e também não apresentou os

procedimentos operacionais por escrito. O laboratório pode voltar
às atividades normais se cumprir os procedimentos estabelecidos

· pela Anvisa.
'"

� NAP

ItJnerj é destaque em revista pedagógica
O Núcleo de Assessoramento Pedagógico (NAP) do Centro

Unlversitárlo de Jaraguá do Sul (Unerj), foi destaque na edição de
dezembro da revista Presença Pedagógica, voltada a discussão de
temas ligados à educação. Na publicação, 6 trabalho desenvolvido
pelo NAP aparece como uma iniciativa dedicada ao planejamento
[da ação pedagógica, de modo a estimular o aperfeiçoamento
I docente e melhorar o nível da graduação. A publicação destaca a

I atuação dos professores Valdir Nogueira, Élson Quil Cardozo,
Verônica Guesser.Terezlnha Bublitz,Susana Hintz,Mirian Bernardete
Bertoldi Oberziner e Diva Spezia Ranghetti.
Os autores enfatizam a proposta da Unerj de investir na formação
continuada, assinalando que o projeto é uma "oportunidade de
atender àquilo que acreditamos ser a política que atenda a uma

perspectiva multidimensional: científica, pedagógica, profissional,
pessoal e contextualmente situada':
O artigo complementa:"Os professores universitários deverão ser

capazes de exercer a análise crítico-reflexiva de suas práticas,
incorporando à ação docente a investigação, ingrediente
indispensável para o exercício dessa profissão'; afirmam à revista,
editada em Belo Horizonte.
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Encontro da Família Feder
acontece em Massaranduba

CELlCE GIRARDI

.... São esperados para
a festa, dia 9, os
descendentes de
Benedetto e Maria

GuARAMIRIM/MASSARANoUBA
- Acontece no próximo dia 9 o

primeiro encontro dos
descendentes da Família Feder, na
localidade de Segundo Braço, em
Massaranduba. A confrater

nização pretende reunir os

descendentes de Benedetto Feder
eMariaMicheluzzi, que chegaram
em Itajaí em novembro de 1885,
com quatro filhos. No Brasil; o
casal teve mais dois filhos.

Benedetto Feder e Maria
Micheluzzi fixaram residência em

Segundo Braço, onde ajudaram a

fundar a Igreja Nossa Senhora da
Saúde. "Mas antes disso, eles
construíam capelinhas na beira da
estrada. Construções estas que
ainda podem ser encontradas por
lá", contaAclino Feder, bisneto de
Benedetto. Aclino é um dos

organizadores do encontro que

pretende reunir o maior número
de pessoas. "Pelos nossos registros
temos pelo menos 1,2 mil
descendentes espalhados pelo
Brasil", explica.

A festa inicia às 10 horas, com

A família de Benedetto Feder em Massaranduba em 1906

celebração religiosa e homenagem
ao Padre Daniel Feder, pelos 90
anos de vida e 61 de sacerdócio.
Às 12 horas será servido almoço
típico italiano. Às 13h50 haverá
sessão de fotos de todos os

descendentes para a preparação
do livro histórico da Família Feder.
Às 14 horas começam os festejos,
com dança e folclore commúsica

italiana. Às16 horas será servido

Reluz vai r�passar mais de

R$ 300 milhões em 2005

DA REI<AÇÃO - Até o fim
deste ano os recusos do Reluz

(Programa. Nacional de

Iluminação Pública Eficiente)
deve alcançar a cifra de R$ 305
milhões. Criado há quatro anos,

como parte do Procel (Programa
Nacional de Conservação de

Energia Elétrica), o Reluz tem o

objetivo de tomar mais eficiente
a iluminação das cidades.

Municípios que utilizam

lâmpadas e luminárias ineficientes
podem. reduzir em até 40% o

consumo de energia elétrica com
a utilização de novos materiais e

equipamentos. Até o fim de 2005,
a expectativa é de que a Reluz
tenha atendido mais de 1,3 mil
municípios, o equivalente a um

total de 1,5 milhão de pontos de
luz. Em 2004, 419 municípios
foram atendidos pelo Reluz.

Apenas em 2004, 416,19 mil

pontos de luz foram adaptados a

esse total, foram somados outros
2,5 mil novos pontos eficientes de
iluminação e com isso, a demanda
de energia por parte dos

municípios que participam do

programa foi reduzida em 65.932

quilowatts (kW).
Uma das melhorias previstas

no Reluz é a troca das lâmpadas
demercúrio, com potência de 400
watts (W), por lâmpadas de vapor
de sódio, com 250W Em 1998,
cerca de 80% das lâmpadas
utilizadas nas ruas, avenidas e

espaços públicos de todo o Brasil
eram de mercúrio. Atualmente,
o percentual foi reduzido para
46%.AElektro, concessionária de
distribuição' de energia de São

Paulo, será a primeira empresa a

utilizar apenas lâmpadas de sódio
na iluminação pública .. "Até

março de 2005, trocaremos 300
mil pontos de luz em 228

municípios", afirma Marcos
Antonio Danella, da Elektro.

Segundo ele, com as mudanças
implementadas, a economia

anual para as cidades será de 48
mil gigawatts/hora (GWh).

• Até 201 O, o Reluz

pretende economizar 77%
da energia utilizada na

iluminação pública
nacional. Para atingir essa
meta serão substituídos

9,5 milhões de pontos de

iluminação dos 13,2
milhões existentes no país.

• Dos recursos para

implementação das

melhorias, 75% são

provenientes da Reserva

Global de Reversão, fundo
setorial constituído por
cotas anuais depositadas
pelas concessionárias para
expansão e melhoria dos

serviços.

um café típico italiano e às 17h30
está previsto o encerramento com

fogos alusivos à data. "Queremos
acima de tudo reunir estas pessoas,
que são fruto da união deste casal

que lutou tanto, passou por
muitas dificuldades e que

conseguiram superar as

dificuldades da época.
Infelizmente os filhos tomaram

rumos diversos e reaproxima-los

era difícil, uma vez que o cavalo
.

era único transporte. E depois disso
acabaram se perdendo pelo país" ,

comentaAclino.
Para o neto de Celeste Feder e

Marita Ronchi, o mais importante
no encontro é poder conhecer os
parentes de sangue e

confraternizar. "O abraço e a

amizade é o que mais interessa",
pondera.

Ministra aponta falha humana
em apagão no Rio e ES

SÃO PAULO - Uma falha

humana, precedida de uma falha
técnica no sistema de proteção
da rede elétrica e de uma pane
no sistema de telecomunicações
de duas estações de Furnas, foi
a causa do apagão que deixou
cidades do Rio de Janeiro e do

Espírito Santo sem energia no

sábado. Essa foi a explicação
dada ontem, em Brasília, pela
ministra de Minas e Energia,
Dilma Rousseff, e pelos
principais dirigentes do setor

elétrico, reunidos para avaliar o
problema.

Dilma afastou a possibilidade
de novo apagão e assegurou que
o sistema que abastece o Rio é

robusto. Segundo ela, é um

equívoco dizer que houve falha
estrutural. "Não há por que levar

pânico à população", disse. Um
dós argumentos usados para
mostrar que o suprimento do Rio
é seguro � o de que o

abastecimento continuou

normal com só uma linha de

transmissão, enquanto outras

três estavam desligadas. Só com
o desligamento acidental da

quarta linha, por falha humana,
é que houve o apagão.

A ministra reconheceu que
a mesma segurança não existe

no Espírito Santo, onde a rede
tem o formato radial, enquanto
o Rio tem o formato de um anel,
o que aumenta a segurança. Mas

• A ministra reconheceu

que no Espírito Santo a

rede tem o formato radial,
enquanto o Rio tem o

formato de um anel, o que
aumenta a segurança.

• Dilma afastou a

possibilidade de novo

apagão e assegurou que o

sistema que abastece o Rio
é robusto. Segundo ela, é
um equívoco dizer que
houve falha estrutural.

a partir de maio, haverá nova

• linha, a Ouro Preto-Vitória! que
aumentará a segurança também
no Espírito Santo. Para reduzir a

possibilidade de outra ocorrência"
do gênero, o governo decidiu

apressar a troca dos sistemas de
monitoramento da subestação
Cachoeira Paulista e reforçar o
sistema de telecomunicações.

Prejuízos - O diretor-geral da
Aneel, Eduardo Ellery, explicou
que os consumidores que tiveram

equipamentos danificados pelo
blecaute, deverão procurar sua

distribuidora local de energia para
obter a compensação. Quem não

for atendido pela distribuidora,'
deve procurar a Aneel.
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TRAGÉDIA

ESPORTE

Garoto morre eletrocutado
brincando na garagem de casa

JULlMAR PI)/ATTO

� Menino de 12 anos

tropeçou num fio que
o pai instalou para
espantar cachorros

JARAGUÁ DO SUL - o
estudante Renato de Paula

Marinho, 12 anos, morreu

eletrocutado na tarde de ontem,

quando brincava com os amigos
na garagem de casa, no Bairro

Três Rios do Norte. Ele voltava
de uma pescaria e estava

molhado, quando tropeçou num
fio elétrico instalado pelo pai na
noite de domingo, levando

choque, vindo amorrer no local.

Segundo o pai, Airton Péricles

Marinho, o fio serviria para

espantar os cachorros e gatos que
"viviam fazendo as necessidades
na garagem".

Bastante transtornado, o pai
não imaginava que o choque
fosse uio forte. "Ainda não

�

consigo acreditar no que
aconteceu", lamentou. O tio do

garoto, Noel Castro de Paula, foi
quem socorreu o sobrinho.

Pai de Renato (à esquerda, ao lado do tio) instalou o fio no domingo à noite. Renato (detalhe) morreu no.local

"Estava em casa lavando o carro

e ouvi que ele estava -levando
um choque. Cheguei aqui e

consegui tirar o fio, mas não

podemos fazer muita coisa",
contou.

Quatro jogos abrem hoje a

Copa SP de Futebol Júnior
CAMPINAS - A edição 2005 da

Copa São Paulo de Juniores
começa nesta terça-feira com

quatro partidas. Com 88 clubes, a
competição é a mais inchada de
toda a história e com a inclusão do

Náutico, de Roraima, pela primeira
vez, terá representantes de todos '

os estados do Brasil. Três emissoras
vão transmitir jogos ao' vivo: a

Rede Cultura, aESPN Brasil e a

Rede Vida de Televisão.
A cerimônia de abertura, no

Estádio José Liberatti, em Osasco
(SP), prevê a participação de pelo
menos um representante de cada
time. Depois disso, a competição'
terá seu primeiro jogo, às 13h30,
quando o EC Osasco enfrenta o

Rondônia, pelo Grupo K. Logo
depois, às lSh30, namesma chave,

o Fluminense, tricampeão carioca
Sub-20, terá pela frente o Vila

Nova-Gf), com transmissão da
ESPNBrasil.

Mais tarde, apartir das 17 horas,
no estádio Santa Cruz em Ribeirão

Preto, o Botafogo estréia noGrupo
B diante do VilaAurora, da cidade
matogrossensse de Rondonópolis.
No jogo de fundo, o Santos mostra
sua nova geração diante do

Democrata, de Governador

Valadares-MG, com transmissão da
TV Cultura.

Na quarta-feira, acontecem
mais 38 partidas. E, na quinta-feira,
o encerramento da rodada de
abertura com os jogos doGrupo U,
sediado em Americana (SP). No
total, são 22 grupos com quatro
clubes cada.

O fio estava a meio metro do

chão, ligado à rede elétrica.

Segundo o pai, o choque foi
muito forte "e não poderia ser

desligado auto�aticamente".
Mas especialistas garantem que

os disjuntares só desligam
quando sofrem um curto

circuito. Nesse caso; o corpo é

usado como condutor de

eletricidade, que traz várias

conseqüências, como a morte.

Ricardo Mello vence na estréia
do Aberto de SP de Tênis

SÃO PAULO - Por pouco o ano

para RicardoMello - a sensação do
tênisbrasileirona temporadado 2004

,
- não começou com um resultado

surpreendente. Na sua estréia no

Aberto de SãoPaulo, no ParqueVila
Lobos, levou umgrande susto diante
do ex-pegadordebolasJúlioSilva.Mas
depois de salvar dois match-points,
garantiu suavitória ao marcar 4/6, 7/
6 (9m, 1/0 e desistência de Silva, que
não suportou as mais de duas horas
de partidadebaixo de um sol demeio
dia e temperaturaperto dos 30 graus
centígrados.

Depois do sufoco na vitória de

Mello, cabeça-de-chave número 1 do
torneio, oAberto de São Paulo terá
nesta terça-feira a estréia de outro
brasileiro favorito na competição.
Flávio Saretta - que já venceu por

duas vezes noVila Lobos - vai jogar
diante de Bruno Soares, às 12 horas.
Umpouco antes, às 10 horas, AneJeé
Sá joga comMarcosDaniel e no final
da tarde, Chico Costa enfrenta o

peruano IvanMiranda.
A vitória de Ricardo Mello na

primeira rodada do Aberto de São
Paulo foiuma verdadeirabatalha, em
que prevaleceu sua persistência.
Mesmo num dia em que não jogou
bem, sentiu a falta de ritmo, pelo fato
de estar afastados dascompetíções há
meses, conseguiu impor seu

favoritismo. Júlio Silva teve boas
chances. Após vencer o primeiro set
commuita luta, esteve emvantagem
de 4 a 1 no tie breakdo segundo, mas
não aproveitou as oportunidades.
Contou ainda doismatchpoints, um
deles com o saque namão.

Vasco acertá por um ano com vice-artilheiro do Brasileirão
Rio DEJANEIRO - A diretoria do

Vasco confirmou ontem a

contratação do atacanteAlexDias,
doCruzeiro, vice-artilheiro doúltimo
Campeonato Brasileiro com 22 gols
atuando pelo Goiás.O jogador vem
para o time de São Januário numa
troca pelo goleiro Fábio, que já tinha
manifestado o desejo de deixar o
clube carioca e chegou, inclusive, a
entrar naJustiça contra oVasco.

. Para contratarAlexDias por um
ano, compossibilidade de renovação
pormais umano, oVasco cedeu40%
do passedo goleiro Fábio aoCruzeiro.
"Terminou anovela. OAlex preferiu
ficarnoBrasil e atuarpor um time do
Rio.E sonhaem fazerduplade ataque
comRomário", afirmouo empresário
do atacante, JoãoRodrigues. .

Já os dirigentes do Fluminense

esperam anunciar ainda no início

desta semana a contratação domeia
Felipe, que deixou o Flamengo
recentemente. De acordo com a

diretotia tricolor, as negociações estão
bem adiantadas. O procurador do
jogador, o empresárioReinaldoPitta
aindanão respondeu à nova proposta

ACOMPANHE O PILOTO
PELOSITE

do clube carioca. E a equipe também
procura umvolante para reforçar seu
plantel. Xavier, do Vitória, é o

preferido.
A diretoria do Botafogo

anunciou a contratação do zagueiro
[uninho, de 22 anos. -O jogador
disputou o último Campeonato
BrasileiropeloCoritiba.Nos próximos

dias, os dirigentes alvinegros esperam
anunciar mais dois reforços. O
atacante Edmundo, atualmente no
Fluminense, que volta de férias
amanhã e deve se reunir com o

presidente Bebeto de Freitas, e o

goleiro Alexandre Favaro, do
Paysandu, numa trocapelomeio-de
campo Elvis.

Amigos da
Informação
7J. �!� "'''""'''''
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ESPORTIVAS
� SANTOS

Por enquanto,Robinho é inegociável
o presidente Marcelo Teixeira negou nesta segunda-feira novamentei_
a informação de que o Real Madrid já teria contratado o atacante�
Rabinho, conforme notícia publicada pela imprensa espanhola. "Se
existe alguma proposta, esqueceram de comunicá-Ia ao santos,;G
comentou o dirigente, antes da apresentação do técnico Oswald��
de Oliveira.Teixeira nem gosta de ouvir falar nesse tema."O Rabinho.'

'o
não sai do Santos"disse o presidente, estranhando que os jornalistas"

'[1

estejam dando mais crédito ao jornal espanhol do que a ele. "Por 1

mais crédito que vocês possam dar a um veículo de comunicação, aS
palavra do presidente do Santos tem mais crédito" O presidentéi�
santista informou que se reuniu há alguns 'dias com Robinho, se�J
empresário Wagner Ribeiro, e seu pal, Gilvan de Souza."Ficou muito
claro: o Robinho manifestou algumas preocupações que são normaisn
depois de tudo aquilo que ele passou, nós demos todo o conforto á�
ele, estamos tomando uma série de providências normais diante de�
um profissional da qualidade dele e deixamos claro todas as

providências que estão sendo tomadas. Ali mesmo eles encerraram�
o assunto e espero não ouvir mais nenhum tipode çomentário�inerente à saída do Rabinho': '

� FIGUEIRENSE t)

Novo reforço se apresentou ontem q

o meia Fábio Mello, recentemente contratado pelo Figueirense:'
apresentou-se ontem no estádio Orlando Scarpelli completando 63
primeiro grupo de jogadores que iniciaram os exames proçramados"
pelo médico do clube, Sérgio Parucker. Como os dois primeiros�
dias serão destinados para avaliações físicas e exames médicos, os
atletas passaram por exames clínicos, avaliação nutricional e_�
fisioterapeutica. Na parte da tarde eles foram para o Instituto.1
Radiodiagnóstico, à rua Presidente Coutinho, para exames d�
eletrocardiograma e raio-x do torax e em seguida se submeteram�
a testes ergométricos na Unicárdio. Hoje, às 8 horas, começam as;
avaliações laboratoriais no Laboratório Hilda Santiago, no Estreito e às't
14 horas serão realizados os testes ergomérticos, na Unicardio, rua"
Almirante Lamego, 800. Na quarta-feira, o grupo será entregue aos']

cuidados do preparador físico Celso de Rezende para o início dà1
preparação visando o Campeonato Catarinense, onde o Figueirensl
estreiará dia 23, em Timbó, contra o União. �

t!� CRICIÚMA

Douglas se transfere para aTurquia
.9

d
O meia esquerda Douglas, de 22 anos, um dos destaques do Crklúma,
no Brasileiro de 2004, foi emprestado por seismeses com o Galatasarai,
da Turquia. A negociação foi confirmada no dia 31 de dezembro pelQil
presidente Moacir Fernandes. O atleta iniciou nas categorias de bas,\
do Clube em 1996. Nesse tempo no Criciúma o jogador acabou
conquistando o Título Brasileiro da série B em 2002 e participou dJ
dois Campeonatos Brasileiros pelo Tigre (2003 e 2004). "O negócio�
foi positivo para o Criciúma e também para Douglas que terá a chance'
de mostrar seu futebol e ganhar experiência" afirmou Gazoo vice:�
presidente de futebol Gustavo Gazolla.

. >

. )

� AVAí

Jogadores se reapresentamhoje
.L

q
O Grupo de jogadores do Avaí se reapresenta hoje na Ressacada para)
dar início aos preparativos ao Campeonato Catarinense de 2005. �,
Leão já tem assegurado a manutenção de vários jogadores que vinhall'!.,
sendo titulares na Série B de 2004; os Goleiros Adinam e Gilmar, os,
zagueiros Teia, Nailton e Julio César, os laterais Edílson e Rafael, o�
meiasMarquinhos e Ceará, e também os atacantes Joelson e Paulinhqr;,
Algumas novidades devem aparecer no Estádio Aderbal Ramos d'!-J
Silva. O Avaí ainda tenta a contratação de um 'treinador, pois Roberto,
Cavalo deixou o comando da equipe. O Campeonato começa dia 2�
de janeiro e a estréia do Leão é contra o Herrnarm Aichinger nêS
Ressacada às 16hs. O Avaí vai buscar do seu 14° titulo da Primeiréi:t
divisão de Santa Catarina.

Academias
Corpo &Mente

Paraficar de bem com a vida!
� BOOY BALANCE

� BODY COMBAT

�BOOYJAM
�BOOYPUMP /
� GINÁSTICA LOCALIZADA �
� MUSCULAÇÃO )
� NATAÇÃO ADULTO E INFANTIL)
� POWER POOL :;

� HIDROGINÁSTlCA ·1

�LEXlBILlDADE DE H�RÁRIDS E DE MODALIDADES

,SEGUNDA À SEXTA, DAS 7H ÀS 24H, SEM FECHAR AO MEIO-DIA:
I
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Falcão deixa a Malwee
e vai jogar no São Paulo
JULlMAR PIVATTO

.... Jogador jantou com

Cacá Pavanello na

noite de ontem para
definir o futuro

]ARAGUÁ DO SUL - o melhor

jogador de mundo no Futsal foi
anunciado como novo reforço do
São Paulo no fim de dezembro,
causando surpresa e virando

polêmica. Na noite de ontem, o

jogador reuniu-se com o diretor da
Malwee Carione Pavanello para
acertar os detalhes da transferência
para os gramados.

Tanto Pavanello quanto o

supervisor técnico Kléber Rangel
foram enfáticos em dizer que o time

jaraguaense não abrirá mão de
nada. Segundo a Agência Estado,
amulta rescisória é de R$ 400mil,
mais R$ 130 mil, referente a um

amistoso contra a Roma, na Itália,
em que Falcão seria a atração
principal. O contrato com o São
Paulo é de seis meses, com um

salário R$ 60mil.
Quando ficou sabendo dos

valores, o presidente do São Paulo,
Marcelo Portugal Gouvêa, disse
que o clube paulista não pagaria

ARQUIVO/CP IMAGEM

Contratação do camisa 12 da Malwee continua gerando polêmica

esses valores, pois nada foi citado
na reunião que .teve com o

empresário do jogador. Mas

especulações apontam números

maiores, como uma multa de R$
650 mil e que o salário do jogador
atingisse os R$ 135 mil, contra os

R$ 80mil acertados recentemente
com a Malwee.

O empresário de Falcão, Luís
Fernando Benettini, garante que
o valor damulta é inferior ao exigido
pelo Jaraguá do Sul. "Isso é mentira.

É muito abaixo disso. Estamos
tentando um acordo para pagar
essa multa por meio de direito de

imagem dele ou, até mesmo, com
a promoção de um jogo des�edida".

Riquelme e Luizão querem o Corinthians
SÃO PAULO - O empresário

FranciscoMonteiro, o Todé, deve'
ser recebido hoje pelo presidente
Alberto Dualib, para oferecer dois
jogadores ao Corinthians: o meia
Riquelme e o atacante Luizão, com
quem o próprio presidente
corintiano já conversou por duas
vezes no final do ano passado.

Todé confirma a notícia

divulgada pela Agência Estado na
semana passada, dizendo que

Riquelme seria oferecido ao time

do Corinthians. De acordo com o

empresário, o próprio jogador ficou
animado com a hipótese de formar
uma dupla com Carlitos Tevez.
Embora os dois tenham sido
revelados pelas categorias de base
do Boca [uniors, não chegaram a

atuar juntos no clube argentino.
Além disso, o próprio Barcelona

semostra aberto a uma negociação
com o Corinthians. O clube
catalão investiu U$ 13 milhões no
meia argentino em julho de 2002,
mas não alcançou o retorno

técnico que seus dirigentes
imaginavam. Por isso, emprestaram
o jogador aoVillarreal, da Espanha,
onde deve permanecer até o final
da atual temporada.

Quando conversou com os

dirigentes do Barcelona, Todé
convenceu o presidente do clube,
Joan Laporta, que o empréstimo de

Riquelme ao Corinthians poderia
ser um ótimo negócio para o clube
espanhol. Argumento� que aMSI
prometeu montar um timemuito

forte e que Riquelme poderia se

valorizar junto com a ascensão

corintiana. A contratação de

Tevez, do Boca, num pacote de U$

22,S milhões, convenceu Laporta
a abrir espaço para uma futura

negociação.
<'

• Riquelme ficou animado

com a hipótese de formar
uma dupla com Carlitos
Tevez. Os dois foram revela
dos pelo Boca Juniors, mas
não chegaram a atuar juntos.

• Quando conversou com

os dirigentes do Barcelona,
Todé convenceu o

presidente do clube, Joan
Laporta, que o empréstimo
de Riquelme ao

(orinthians poderia ser

um ótimo negócio.

Oswaldo de Oliveira assume o Santos
SANTOS - o técnico Oswald�

de Oliveira começou a trabalhar
oficialmente a partir de ontem à

tarde no Santos, quando foi

apresentado, mas sabe que vai

herdar novamente um time

montado por Luxemburgo, a

exemplo do que ocorreu no

Corinthians em 98. Com exceção
do goleiro Tapia, do lateral-direito
Paulo César e do zagueiro André
Luís, a maioria dos jogadores que

conquistaram o título Brasileiro do
ano passado serão mantidos na

equipe.
A diretoria anunciou que os

laterais Léo e Flávio, além do
atacante Basílio, já estão de contrato
novo com o clube. Em relação a

Elano, que poderia deixar o Santos

,
I
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este mês se houvesse uma boa

proposta do exterior, vai mesmo
continuar na Vila Belmiro pelo
menos até julho. Com isso, a

armação de jogadas de ataque
continuará a ser feita por ele e por

Ricardinho, uma das estrelas

principais do clube depois do bom
desempenho no ano passado, em
que substituiu o ídolo Diego.

O banco de rese�vas foi

reforçado por cinco jogadores do
Santos' B que venceram a Copa
Federação Paulista de Futebol,
além dos três promovidos este ano,
mas Oswaldo de Oliveira deverá

pedir alguns reforços. A diretoria
tenta contratar os atletas pedidos
por Luxemburgo, mas com o.

desligamento do treinador na

1

semana passada, a lista será refeita.
Os nomes dos atletas que

poderão chegar são mantidos em

sigilo pela diretoria e a contratação
depende, ell]- alguns casos, da

renovação de contratos pendentes.
É o caso dos volantes Fabinho e

\.

Preto Casagrande, que ainda estão
discutindo as novas bases salariais.
Se não permanecerem na Vila

Belmiro, o clube terá de procurar
substitutos.

O mesmo pode acontecer no

comando do ataque, uma vez que
o atacante Deivid, com contrato

até julho do ano que vem, pode
deixar o Santos se o Atlético de
Madrid conseguir negociá-lo com
o Bordeaux, time que detém seus
direitos federativos.
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Diretor do .Sâo Paulo diz que Falcão é incógnita

SÃOPAUID-Avinda de Falcão,
o "homem do presidente" Marcelo
PortugalGouvêa, não convence Ju
venal Juvêncio, diretor de futebol dó
clube. Falcão, para ele, só é certeza

como retorno de marketing. Para
resolver a situaçãodomeio-de-campo,
ele continua procurando novos

jogadores. "O Falcão vai lotar oMo
rumbi em sua estréia. Muita gente
vai querer ver sua atuação, mas eu
nem sei em que posição ele vai jogar,
quantomenos se vaidar certo. Aliás,
nem ele sabe se vai dar certo", diz
[uvenal.

Ele não garante nem a presença
de Falcão mi lista de jogadores ins
critos para a Libertadores daAmérica.
''Não dá para falar se ele será inscrito.
O Leão é que decidirá, mas isso

dependemuito do seu desempenho
nostreinamentos". Falcão já declarou

que não sabe se atuará nameia ou no

ataque. E o São Paulo continua

procurandomeias e atacantes, o que'
prova a incerteza de seu sucesso,

O meia Tcheco, que deixou o

futebol árabe e descansa emCuritiba,
pode ser o homem que impedirá o

sucesso de Falcão no futebol de
campo. O São Paulo tenta Umacerto

com ele, mas o Santos também está

na briga. As novas contratações
devem ser definidas a partir desta
segunda-feira. Marcelo Portugal
Gouvêa terá uma reunião com o

atacante Luízão.O jogador também
negocia com o Corinthians, contra

,

quem tem uma pendência de R$ 8
milhões.Um acordo deR$ 3milhões
pode tirá-lo do São Paulo.

Outro atacante que interessa ao
São Paulo é Cláudio Pitbull, Ele tem
reuniãomarcada na terça-feira com

PauloOdone, presidente doGrêmio,
para tratar do valor de sua rescisão.O
São Paulo gostaria de 'colocar

jogadores comoJúlio Santos e Souza
na negociação, mas oGrêmio reluta
em aceitar.

• Falcão já declarou que
não sabe se atuará na meia

ou no ataque. E o São Paulo
continua procurando melas
e atacantes, o que prova a

incerteza de seu sucesso.

• O volante Mineiro, que

completa 30 anos em

agosto, assinou ontem um

contrato de dois anos com o

São Paulo. É a segunda vez

que o jogador trabalhará
com o técnico Leão,

Lateral do Palmeiras está com futuro incerto
SÃOPAUID-o lateral-esquerdo

Lúcio não faz idéia do que 2005 lhe
reserva. Mas espera que seja um ano

bemmelhor do que 2004. "Tomara

que seja tão bom quanto foi
2003", diz, lembrando o ano em

que despontou para o futebol na

campanha do Palmeiras na Série
B. O jogador reconhece, porém,
que caiu bastante de produção no
ano seguinte. "Tive que começar
a administrar uma coisa que era

nova pra mim: as vaias da torcida".
Com propostas do Cruzeiro e

de times do exterior (afirma ter

recebido ofertas de dois times do
México e de um da França), Lúcio

pode sair. Mas diz que só vai

começar a definir seu futuro a

partir do dia 12,. quando volta de

Recife, de férias. "Por enquanto,
quero descansar. Só depois é que
vou me sentar com os meus

procuradores e com os dirigentes
.do Palmeiras para pensarmos no

que faremos em 2005", diz o

lateral, que temmais dois anos de
contrato com o clube do Parque
Antártica. "Posso dizer que, hoje,
as chances de eu ficar são de 50%".

Se permanecer no Palmeiras,
Lúcio promete se empenhar ao

máximo para reconquistar a

confiança da torcida. Ele está

empolgado para disputar suaprimeira
Libertadores (nos dias 2 e 9 de

fevereiro, o Palmeiras enfrenta o

Tacuary, do Paraguai, no torneio

qualificatórío para a Libertadores). "Se
eu me abalasse com as críticas, nem
entrariaem campo", diz Lúcio. "E não
vouusar essa pressão da torcida como

. motivo para sair. Pelo contrário. É daí
que eu tenho de tirar forças".

Antes de ir para Recife, poucos
dias antes doNatal, o lateral teve urna
conversa com o técnico Estevam
Soares. "Ele me disse que contava

comigo para 2005, que não queria se

desfazer de mim de jeito nenhum",
diz Lúcio.
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