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INSISTtNCIA

l.onqhi anuncia reunião para
rever presidência da Câmara
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o CLIMA:
mínima: 20° máxima:26° mínima: 19° Máxima21,o

AMANHÃ:HOJE: . Quarta-feira de sol e
nebulosidade variada

.....................

com pancadas de

';':,":,:":
chuva isoladas.

. Quinta-feira de sol e
nebulosidade variada

.....................

com pancadas de
chuva isoladas.

CONSEQUÊNCIAS PANE

Após críticase promessas de
expulsão,Maristela sai do PFL
A v�readora Maristela Menel oficializou o desligamento do PFL, na
noite da última segunda-feira, durante reunião da Executiva

municipal do partido. A decisão antecipa a expulsão prometida por

lideranças pefelístas em decorrência do voto dado a Ronaldo Raulino

(PL), na eleição da Mesa Diretora da Câmara de Jaraguá do Sul.

Telefones públicos da cidade não
aceitam chamadas para celular

,

Usuários de telefones públicos do Centro da cidade e arredores da

Rua Walter Marquardt reclamam que os "orelhões" desses locais

não estão completando as ligações feitas para aparelhosmóveis.

Desde então, a vereadora tem recebido duras críticas dos ex- - PAGINA 4

correligionários e dos vereadores dos, partidos da coligação
"Jaraguá no rumo certo", PSDB/PFL/PP. PRESERVAÇAO
Em 2001, Maristela deixou o PMDB em circunstâncias

parecidas, filiando-se, em seguida, aoPFL. - PAGI'NA3 MataAtlântica continua sendo a

PROVIDENCIAL floresta mais ameaçada do mundo

Da área original, de 1,36 milhões de quilômetros quadrados (15%
do território nacional), restam hoje apenas 7%, e mais de 60% da

população brasileira esta inserida nessa Reserva da Biosfera.
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DECISAo

Justiça libera a comercialização
da Novalgina sem receita médica.

o recurso movido pelo laboratório Aventis Pharma derrubou

provisoriamente a restrição à livre comercialização dos medi

camentosNovàlgína, Novalgina Relax e Vitalgina.
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PREPARAÇAo

Ren� começa a treinar amanhã

para a etapa nacional de jet-ski
o

P,�'loto
jaraguaense disputa, neste fim-de-semana, a 1 a

etap'�do Campeonato Brasileiro, que acontece na Praia de

Piçar] .

,
.
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MERCADO

,IDólar fecha em alta de 0,660/0
cotado a R$ 2,717 para compra
o dólar comercial encerrou a sessão de ontem com alta de

0,66%, cotado a R$ 2,717. para a compra e R$ 2,719 para a

venda .
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121 OPINIA'O

Ponto de partida ...
A intenção de alguns

vereadores de Jaraguá do Sul
em reduzir a verba de
representação da presidên
cia da Câmara seria louvável
se fosse séria e se estivesse

guiada por sentimentos

nobres. Dois fatores levam a

pensar que a proposta
esconde outros interesses e

desejos recônditos: a derrota
do grupo na eleição da Mesa
Diretora da Casa e a decisão
do presidente Ronaldo
Raulino em apresentar
projeto reduzindo de 90 para
30 dias o recesso parla
mentar. Além o mais, o mo

mento também conspira
contra a boa intenção do

gesto, deixando transparecer
algo além' da ação.

Não é novidade para

ninguém que o clima de

disputa no Legislativo jara
guaense ainda não arre

feceu-se. É nítida a tentativa

de se juntar os cacos após a

eleição da Mesa, tanto no

FRASES

âmbito da Câmara quanto no
bloco formado pelo PSDB,
PFL e PP e nos partidos; Na
noite de segunda-feira, a

véreadora Maristela Menel

entregou à Executiva do PFL
o pedido de desfiliação. O
PSDB promete para esta

semana decidir o futuro de
Afonso Piazera. E o PT ainda
não encontrou o norte da

correta. Afinal, por que o

presidente precisa de mais

50% do salário, que já é alto?
Por outro lado, por que
somente agora os nobres

parlamentares se deram
conta da distorção? Até

porque, a redução do re

cesso parlamentar vai atra
palhar as férias de muita

gente acostumada ao bem-

... O momento também conspira contra a

boa intenção do gesto, deixando
transparecer algo além da ação

bússola em relação à eleição.
As divergências in ternas

respingam no corpo par
lamentar e, conseqüen
temente, nos trabalhos.

Em meio a tantos

burburinhos e mágoas, a

proposta de emendar o

projeto de Raulino com a

redução de 50 para 10% do
salário do' vereador na verba
de representação soa como

revide; ainda que seja

bom custeado com- dinheiro
do contribuinte. As

incongruências denunciam
à verdadeira intenção do

gesto.
Entretanto, é importante

ressaltar que o recesso

parlamentar, em princípio,
não significa férias, mas

ausência de sessões, os

trabalhos nas comissões

deveriam continuar. Mas o

uso continuado do cachimbo
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entortou a boca. De qual
quer forma, tanto a proposta
de redução do recesso

quanto. da verba de repre

sentação tem apoio integral '

da sociedade, patrocinadora
da farra oficial. O acir

ramento da disputa e suas

conseqüências alimentaram
a celeuma que, por sua vez,

coloca ,os vereadores numa

posição incômoda, sem ter

como votar contra.

As' propostas a serem

apresentadas pelos nobres

parlamentares jaraguaenses,
a partir de fevereiro, podem
ser o ponto de partida para
o tão sonhado resgate da
credibilidade da classe

política. Todavia, sabe-se

que a disputa pelo comando
da Mesa da Câmara foi

apenas a ponta de um

intrincado jogo de poder no
tabuleiro do xadrez político,
que se estenderá por muito
tempo, de conseqüências
imprevisíveis.

"Estou bastante empolgado com algumas manobras novas e acredito que será um ano muito '

bom.Amanhã já estarei em Piçarras e quero fazer grandes apresentações na abertura do Brasileiro"

• Alessander Lenzi, piloto jaraguaense de jet-ski, prometendo espetáculo na abertura do Campeonato Brasileiro em Piçarras,
no próximo sábado.

Mundo I Pessoas & Fatos I
... ESPANHA

'Guerra suja'ainda
esconde segredos
Amarinha argentina ainda não revelou a verdade
sobre as atrocidades cometidas durante a cha
mada "guerra suja" no país, entre 1976 e 1983,
declarou ontem Adolfo Scilingo, um militar da
reserva que está sendo julgado na Espanha por
lançar vários dissidentes de aviões em pleno vôo.
Ele afirmou que duas leis aprovadas na década de
1990 e derrogadas pelo Congresso em 2003, pro
tegem de julgamento os comandantes acusados.
Mas a Corte Suprema ainda não se pronunciou a

respeito. "A marinha continua ocultando o que
ocorreu durante a guerra suja; reforçou Scilingo
no terceiro dia de julgamento. (AE)

... IRÃ

Ministro rebate ameaça
de Busch com desafio
o Irã desenvolveu forte capacidade militar
e é capaz de resistir a qualquer ataque
contra-o país, inclusive dos Estados Unidos,
afirmou o ministro da Defesa, Ali
Shamkhani. Ele falou numa conferência
sobre tecnologia logo depois de o

presidente George Bush ter dito que não
descartava usar a força militar contra o Irã
devido ao programa nuclear. "Podemos
dizer que desenvolvemos uma força que
nenhum país pode nos atacar porque eles
não têm informação precisa sobre nossas

capacidades militares'; completou, infor
mando que o Irã produz equipamentos que
resultam na maior força de dissuasão. (AE)

... EUA

tha�ler aJ-gentino é
detido no aeroporto
O chanceler argentino, Rafei Bielsa, foi detido
brevemente no Aeroporto Internacional de
Miami depois e ter tentado, segundo porta
vozes, ent r na cabine' do avião para
perguntar s pilotos sobre o atraso do vôo.
Bielsa s i ncontrava a bordo de um avião

para um vôo de Nova Yorka Miami que atrasou
quatro horas, De acordo com a empresa
aérea, o chanceler se levantou enquanto o

avião se encontrava na pista do Aeroporto
John Kennedy e pediu para falar com os

pilotos. O comissário de bordo pediu para que
Bielsa se sentasse, mas o chanceler se'
recusou a fazê-lo. (AE)

... GRÃ-BRETANHA

Soldado declara-se culpado
-de agredir preso iraquiano
o cabo Darren Larkin, 30 anos, declarou-se culpado
de golpear um prisioneiro iraquiano,mas afirmou
ser inocente das acusações de maltrato. O capitão
Daniel Kenyon, 33, e o cabo Mark Cooley, 25, se
declararam inocentes de todas as acusações
formuladas contra eles no mesmo julgamento.
Fotos dos supostos maltratos publicadas por um
jornal britânico em 2003 geraram a abertura de

investigações contra os três militares. Este é o

primeiro caso de acusações de abusos por parte
de militares britânicos que é levado à justiça
militar na base britânica de Osnabrueck,
Alemanha. Os militares pertencem ao Real

Regimento de Fuzileiros. (AE)

... INDONtSIA

Governo ordena o fim
da contagem demortos
O presidente indonésio, Susilo Bambang
Yudhoyono, ordenou o fim da contagem dos
mortos no norte da Ilha de Sumatra, região
devastada pelo tsunami do dia 26, e pediu
que os, esforços sejam concentrados na

localização dos desapárecidos e no

tratamento das vítimas hospltallzadas.
Yudhoyono também anunciou que criará um

cargo especial para supervisionar os esforços
de reconstrução na Província de Aceh. O
escolhido trabalhará diretamente com ele e

o Parlamento. Estima-se que 600 mil pessoas
estão desabrigadas em Àceh por causa das
ondas gigantes. (AE)

... AUSTRIA

Parente de Hitler foi
vítima do nazismo
Uma das milhares de vítimas do programa do

regime nazista para matar pessoas com

problemas mentais era uma parente de Adolf
Hitler. A mulher, identificada apenas como

Aloisia V., tinha 49 anos quando morreu por
intoxicação a gás no dia 6 de dezembro de
1940 em uma instituição no castelo Hartheim,
perto da cidade austríaca de Linz. Os detalhes
em torno da morte da mulher vieram à tona
na semana passada, depois que o arquivista
Florian Beierl, do Instituto Obersalzberq,
obteve acesso à ficha médica em uma

instituição médica de Viena onde ela recebeu
tratamento .. (AE)
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Ouestão de coerência
Ronaldo Raulino*

Quando anuncie; que o primeiro projeto que

apresentaria à Câmara seria a redução do recesso

parlamentar, as reações foram as mais .diferentes

possíveis. Uns me acusaram de demagogo, outros de
estar copiando a idéia e muitos diziam que a proposta
objetivava "mostrar serviço" para justificar a minha

eleição. Demonstrações naturais, afinal, a classe política
está cada vez mais sem credibilidade, fruto de anos e

anos de promessas e pouca ação em favor da população.
É exatamente por isso que vou insistir na redução das
férias dos vereadores. Por que os trabalhadores têm 30

dias de férias e os políticas 90?
É uma questão de coerência. São dois os motivos

que fundamentam a idéia: o salário dos políticos é pago

pelo povo que, na grande maioria das vezes, ganha bem
menos e também porque prometi dar à Casa ares de.
mais seriedade. Mudanças radicais só pela força; comd
estamos numa democracia - o que é ótimo -, ela virá

aos poucos, sem sobressaltos, com a ajuda de todos, até
conseguirmos concretizá-la em nosso país. Se cada um

de nós, político, se comprometer com a comunidade, as

coisas acontecerão. Penso que é preciso resgatar a

credibilidade da instituição, muitas vezes motivo de

desprezo por parte da sociedade.
Não quero dizer com isto que os outros presidentes

não se pautaram pela seriedade. Muito pelo contrário.

Estou apenas confirmando a promessa de trabalhar seria
e dar à Câmara o respeito que ela merece. O meu

principal desafio é dar continuidade às administrações
anteriores e tomar o Legislativo jaraguaense rÍià�s ágil:
N ada, porém, será imposto, pretendo discutir a

reestruturação com os outros dez vereadores. Temos
muito trabalho a fazer e devemos realizá-los da melhor

J

maneira possível. Se conseguirmos, será um passo

importante para o resgate da credibilidade.
O nosso compromisso vai além dos trabalhos

legislativos; somos os representantes do povo, eleitos
também para ajudar a administrar Jaraguá do Sul. Assim,
quero desenvolver o espírito de companheirismo, >

comprometido com a cidade, independente do partido.
Não estou propondo que os vereadores fechem os olhos e

digam amém ao governo Moacir. Nada disso, estou
propondo a união em favor de Jaraguá do Sul. Quem já
se colocou como oposição intransigente comete erro. O

governo nem bem começou.
Por fim, quero conclamar, primeiro os vereadores,

depois a comunidade para se unir por Jaraguá do Sul. Se

depender de mim, o Poder Legislativo estará na linha de
L frente para dar à cidade o melhor.Já trabalhei com muita

gente na política nestes últimos 20 anos, mas pessoa que
sabe ouvir como o prefeito Moacir Bertoldi nunca vi. É
por isso que acredito no seu governo e estou empenhado
em ajudá-lo Não tomarei decisões que não sejam para o

bem da população. A vocês que nos pagam, cabe a

responsabilidade de nos fiscalizar e cobrar ações coerentes.

* Presidente da Câmara de Jaraguá do Sul

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 gramaticais necessárias. -
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�Caçada
Se depender de alguns petistas de Jaraguá
do Sul, o partido passará por transfor

mações este ano. Segundo fontes, está
sendo articulada uma qrande'faxina.que
tem como objetivo reorganizar a legenda
e "separar o joio do trigo':
A se julgar pela determinação do grupo,
a Comissão de Ética terá muito trabalho.
Além do sindicalista JairMussinato, quer
levar outros companheiros à instância,
inclusive lideranças. Diferente dos
outros partidos, o PT, quanto mais

cresce, menos agrega. Alguma coisa
está errada.

�Convite
Fontes do PMDB garantem que o

partido ainda não desistiu de filiar o

prefeito Moacir Bertoldi (PL). Nos últimos
dias, os convites foram intensificados.
Aliás, o próprio governador Luiz

Henrique tem acenado para Bertoldi.
O prefeito admite os afagos, mas nega
categoricamente a possibilidade em

deixar o PL. Se bem que, em política,
tudo é possível. Todavia, as peças do
tabuleiro político só serão mexidas a

partir de meados do ano, já com vistas
as eleições parlamentares do ano que
vem.

�Levantamento
A Secretaria de Administração e

Finanças de Corúpá iniCIOU

levantamento sobre as contas e dívidas

públicas do município. O decreto foi
assinado pelo prefeito Conrado Müller

(PP) em 3 de janeiro e tem prazo de 60
dias para ser concluído.
O secretário ato Weber confirmou a

existência de dívidas, mas preferiu não

informar o teor nem o montante."Vamos

esperar o trabalho ser concluído';
limitou-se a dizer. A análise das contas é
feita por uma comissão formada 'por três
pessoas, e é presidida pelo secretário.

�Pobreza
O Brasil não precisa de ajuda externa

para combater a pobreza. O país
pertence a um grupo de nações em

desenvolvimento e de renda média

capaz de financiar com recursos

próprios programas para cumprir as

chamadas Metas do Milênio,
estabelecidas pelos Estados-membros
da ONU, em 2000, a fim de reduzir a

extrema pobreza no mundo pela
metade, até 2015. A conclusão é do
estudo "Investimento no

desenvolvimento: um plano prático
para alcançar os objetivos do Milênio':

�Socorro
O relatório, divulgado na segunda-,
feira, coloca o Brasil ao lado da China,
índia e Malásia. O documento afirma
ainda que até 30 países da África
devem receber rapidamente doações
dos países ricos para lidar com a

pobreza e doenças como a malária e

a Aids.
O documento garante que, se os países
ricos dobrarem a ajuda às nações
pobre, em dez anos, mais de 500

milhões de pessoas serão retiradas da

pobreza extrema e 30 milhões de

crianças serão salvas.

POLíTICA

DECISÃO

Maristela oficializa saída
do PFL e fica sem partido

CAROLINA TOMASELLI

j.. Pedido de desfiliação
(

foi entregue ao

diretório local na

segunda -feira
c

}ARAGUÂ DO SUL - A
vereadora MaristelaMenel pediu o
desligamento do PFL na noite de

segunda-feira, depois de se reunir

com o presidente do partido, Valdir
Bordín, e com a secretária Isaura
Silveira. No encontro, a parlamen
tar entregou a ficha de desfiliação,
antecipando a decisão da

Executiva, que pretendia expulsá
la por ter desobedecido a orientação
da legenda na eleição da Mesa
Diretora da Câmara. Maristela era
filiada ao PFL desde 2001.

A reunião foi uma tentativa de
acertar as relações entre a vereadora
e o partido, abaladas desde a

eleição da Câmara. Maristela votou
em Ronaldo Raulino (PL) em

detrimento do candidato do bloco

formado pelo PFL/PSDB/PP,
Rudolfo Gesser (PP). Raulino foi
eleito presidente com seis votos dos
'fl
11 possíveis.
U Segundo o presidente da

legenda, na reunião, em que a

'Vereadora solicitou que não tivesse

participação de toda a Executiva,
Maristela rebateu às críticas feitas

I por Bordin a ela através da

imprensa. "Ela não gostou do que
foi dito e eu coloquei o porquê do

nosso descontentamento, por ela
'ter ido negociar com a oposição sem
rer consultado o partido, apesar de
( ,

ter declarado que não iria nos

apoiar", afirmou. "Mas ela também
reconheceu que errou e pediu

CÉSAR JUNKES

PSF será estendido para 18

equipes até o final do ano

}ARAGUÂ DO SUL - Uma das
metas para a área da Saúde

contemplada no Plano 22 de
estender o PSF (Programa Saúde
da Família) iniciará ainda este

ano. O secretário de Saúde,
Alfredo Guenther, anunciou que
até dezembro omunicípio deverá
contar com 18 equipes para a

execução do programa. Atual

mente, existem dez postos de
atendimentos do PSF.

Segundo Guenther, duas
novas equipes serão formadas em
curto prazo e servirão de modelo

para as outras que já estão em

funcionamento. "A intenção é

otimizar este serviço prestado à

comunidade e fortalecer a saúde

preventiva, qúe é um dos

principais objetivos do

programa", ressaltou, lembrando
que a cidade conta com 33

bairros, daí a necessidade de

ampliar os atendimentos.
O secretário também

anunciou outras medidas da

1� secretaria, como a distribuição
,� de kits de métodos preventivos

de doenças sexualmente
transmissíveis durante o

carnaval e o Plantão Pediátrico
24 horas no Hospital e

Maternidade Jaraguá. "Tam
bém estamos elaborando um

programa para implantar um

plantão odontológico noturno e

nos finais de semana", revelou.
O local do plantão ainda será

definido.
REFORMA - A Secretaria

de Saúde iniciou a reforma de
cinco postos de saúde do

município. A unidade no Bairro
Rio da Luz receberá ampliação
no espaço físico de 79 metros

quadrados, enquanto que no

Três Rios 90 Norte a ampliação
será de 47 metros quadrados.
O posto de saúde na Ilha da

Figueira terá mais 6-Ó metros
quadrados e o do Bairro João
Pessoa será estendido em mais

25 metros, além da unidade na

Vila Lenzi, que terá mais 42
metros quadrados. Os in

vestimentos chegam a R$ 283
mil.

Maristela deixa o PFL, mas diz que não vai se filiar a outro partido agora

desculpas", revelou.
Na avaliação de Bordin, a

desfiliação da vereadora representa
uma perda para o PFL, que elegeu
para a legislatura 2005/08 além de

Maristela, Carione Pavanello. "Se
tivermos dois vereadores unidos é

importante, até porque nenhum

partido elegeu mais de dois

parlamentares. Mas não adianta

permanecer no partido se ela

(Maristela) toma as decisões por
conta própria", disse.

Bordin lembrou que não foi a

primeira vez que a vereadora
contrariou as decisões do partido.
No final de 2003, o PSDB se

articulava para lançar candidato à

presidência, mas Maristela

também quis se lançar e perdeu as

eleições, "Em outras votações de

projetos, ela não seguir as nossas
orientações, apesar de termos dado
todo o apoio para elegê-la",
afirmou/'Isso tudo coloquei para
ela (Maristela), mas sempre
conversa com nossos adversários.
Não quer dizer que devemos fazer

oposição acirrada, mas o partido
devese valorizar", comentou.

O presidente informou que
caso a vereadora recue da decisão
de se desfiliar do PFL, o assunto

deverá ser levado para discussão
em reunião da Executiva. Segundo
ele, Maristela comentou que não

,

pretende se filiar a outro partido
nesse momento. A equipe de

reportagem tentou contato com

Maristela na tarde de ontem, mas
ela não atendeu a ligação no

telefone celular Na segunda-feira,
a vereadora não confirmou o

afastamento do PFL e nem uma

possível filiação a outro partido.
"Não está nada definido", disse.

REPETECO - Na eleição para
presidência da Câmara em 2001, a '

vereadora Maristela Menel e

Vitória Lázaris, ambos do PMDB,
votaram contrários à orientação do
partido, ajudando a eleger a Mesa
Diretora com integrantes da base.
aliada. Meses depois, Maristela
filiou-se ao PFL e Lázaris ao PPB,
partidos da base do ex-prefeito
lrineu Pasold (PSDB).

PT mantém decisão de exigir um ano para presidir Câmara
GUARAMIRIM - A executiva

do PT se reunirá com os

, vereadores Evaldo João [unckes
I ,(PT) e Marcos Mannes (PSDB)

para tentar negociar a pre
sidência da Câmara Municipal
para o vereador petista. O

par tido mantém a decisão,
tomada no ano passado, de que

_
não abrirá mão de presidir o

� Legislativo por um ano.

I _,� O encontro foi agendado

� c'para a próxima terça-feira, às 18
, 1_ horas, na Câmara de Ve- '

readores. Em novembro, o PT e

",

o PMDB - aliados nas eleições
municipais - fecharam acordo
com o PSDB para definir o

presidente da Casa para os

próximos quatro anos, já que
somados os três partidos têm a

maioria dos vereadores. Pelo

acordo, o PSDB ficará nos dois

primeiros anos - já que Junckes
abriu mão de ser presidente a

apoiou a cand
í

d a tur a de
Mannes - e o PMDB ficará com
os dois últimos anos na pre

sidência, em proporção ao

número de vereadores eleitos:

Segundo o presidente do PT,
Charles Longhí, a Executiva
realizou reunião na segunda
feira, quando o partido decidiu

procurar o presidente da

Câmara, Marcos Mannes, para
tentar rever a posição de Junckes
de ter abdicado da vaga em prol
do tucano. "O partido exige um

ano, como já tínhamos acordado
entre os três partidos, porque até

então o Pupo negociou por fora",
disse.

Junckes, no entanto,
declarou que Mannes foi �leito

,\

- [CORREÇÃODAMATÉRIASOBREOPLANõPl:.tJRIANUAi,
Li a matéria publicada no jornal de 18 de janeiro referente ao Plano
Plurianual, e gostaria que fosse publicada a correção sobre
os objetivos, mas a população não pode cobrar por não
uma proposta, não é um mínimo e nem um máximo';
Na verdade, o que a população não pode é executar ação judicialcobrando
direito da execução da ação prevista na lei, mas é de direito do •

o

exercer o controle da boa aplicação dos recursos públicos, e se to

foram aplica(:los conforme os programas e ações estabelecidos na lei. Os
governantes sabem que se prometem, incluem ações em uma lei e não o
fazem por fatores políticos ou administrativos a comunidade dará a resposta
em momento oportuno, através do voto, caso não possa garantir que as

ações governamentais planejadas em lei ou planos de governos sejam

i �:����%�á���o�f�;��;�:����r�����a���;:t�:ante do povo é atua

I Claudia Meurer Müller - Superintendente de Planejamento Estratégico e

Tecnológico de Informática - PMJS

para os dois primeiros anos,

como determina a Lei Orgânica
do município, e conforme o

acordo estabelecido anterior

mente. O petista, que acabou
ficando com a vice-presidência
da Câmara, não descarta a

possibilidade de ser presidente
por meio ou um ano, mas

também não confirma a hipó
te se, que será analisada ao

longo deste ano. "Tudo vai

depender do andar da carrua

gem, agora não posso afirmar
nada com certeza", afirmou.
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POR R'NO'L GOMES
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COMEx
�cambra

� Os recordes históricos da

balança comercial brasileira

Sou obrigado a dar mão à palmatória: o governo Lula tem feito
uma política sólida de incentivo às exportações e capitaneado
pelo excelente ministro, o catarinense Celso Furlan, o Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem feito uma história

que será contada no futuro como o grande passo avante do país.
O Brasil exportou 32% a mais em 2004 em relação ao ano anterior
e novamente bateu recordes históricos no mês de dezembro. As

exportações fecharam o ano totalizando US$ 96,5 bilhões e as

importações US$ 62,8 bilhões, ficando 30% superior a 2003.
"Recorde é a palavra que definiu o ano de 2004'; comemorou
Furlan, ao anunciar os números da balança comercial brasileira,
em São Paulo.
A meta de 2005 é chegar aos US$ 108 bilhões de exportações,
um número que só não é maior devido aos problemas de
infraestrutura (notadamente rodovias, ferrovias e portos) que anos
sem investimento sério dos governos causaram. Mesmo um

longínquo Sarney, que administrou o país na segunda metade
dos anos 80, tem responsabilidade direta quanto ao problema.
O saldo comercial em 2004 totalizou US$ 33,696 bilhões. A

expansão do superávit primário é algo que para nós brasileiros

representa uma virada do jogo e que deve ser comemorada.
Entretanto, organismos internacionais vêem com reserva o fato
de que tenhamos sucessivos superávits: sinalizaria que estamos

dispostos apenas a entrar em outros países, sem desejarmos uma
abertura maior para as importações. No final das contas, é o que
todos desejam, mas que não pode ser expressamente
demonstrado.
Nos últimos dois anos, o Brasil tem apresentado uma curva de
crescimento expressiva nas exportações e a partir do segundo
semestre de 2004, em função da retomada do crescimento

econômico, as importações também começaram a crescer. A

pauta de exportações do Brasil, baseada em commodities, vive
um momento positivo - de maior procura internacional - e que
alimenta momentaneamente o movimento progressivo.
No longo prazo, naturalmente se esperam ajustes. Mas serão

naturais, decorrentes de maior vivência e do comprometimento
efetivo de produtores brasileiros em traçar estratégias mais
ousadas de comercialização internacional.

OUTRAS BOAS NOTíCIAS
Os resultados das exportações e importações divulgados pela
Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério, são
recordes históricos e mostram que o comércio exterior atingiu
novo patamar, ao totalizar corrente de comércio de US$ 159,254
bilhões em 2004, valor 31,2% superior aos US$ 121,375 bilhões
de 2003.

Se comparada com o mundo, a taxa de crescimer1'� das

exportações do Brasil revela o bom desempenho do País. Segundo
dados do FMI, a previsão das exportações mundiais, é de 18,3%
de aumento,em valor,em 2004,enquanto que as vendas externas
brasileiras tiveram um expressivo aumento de 32%, nesse período,
taxa de crescimento superada também em 2003.

. J
PORTAL DO EXPORTADOR FECHA 2004 COM MAIS oIuM
MILHÃO DE ACESSOS
O Portal do Exportador (www.portaldoexportador.gov.br) é um

dos programas de apoio ao setor empresarial, oferecido pelo
Ministério, que tem como objetivo oferecer, de forma clara,
simples e direta, informações sobre o complexo tema exportação.
Acessando o site www.portaldoexportador.gov.br , o usuário
conhecerá termos, mecanismos, legislações, eventos e atividades

que auxiliam o empreendedor a ingressar no processo
exportador.
Em 3 anos de funcionamento, o Portal fechou o ano de 2004
com mais de 1 milhão de acessos, sendo que aproximadamente
12 mil deles foram de questionamentos respondidos sobre

programas e assuntos como o Vitrine do Exportador - tema mais

pesquisado -, seguido pelo Aprendendo a Exportar; Indicadores e

Estatísticas; Normas Administrativas de Exportação e

Oportunidades Comerciais, e Contato com Importadores.
Mais do que simples dados estatísticos, os percentuais de acessos

verificados pela gerência do Portal expressam o interesse cada
vez maior do empresariado em comercializar sua produção em

outros mercados, haja vista o aumento das visitas à página do
Portal na lnternet. Em dezembro de 2004 foram registrados
25.756 acessos, o que representa um aumento de 23% em relação
ao mesmo período de 2003.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.

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

e-mail: cambra@portalcambra.com.br
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I' CORREIO DO POVO',

Comércio de carros usados

MARIA HELENA DE MORAES

I

� Nos primeiros dias do
ano, as lojas mantêm
o volume de vendas

registrado em 2004

JARAGUÁ DO SUL - A venda de
automóveis usados dobrou em 2004,
acarretando a recuperação do setor,
que em 2003 obteve pouco
rendimento, Pelo menos é essa a

constatação dos proprietários de

garagens da cidade, que, em sua

grandemaioria, está comemorando
aboa fase, que continua nesse início
de 2005, Em uma garagem
localizada na Avenida Waldemar

Grubba, foram comercializados
neste mês aproximadamente 16
carros.

A sócia-proprietária da garagem
LB Automóveis, Elizabete Mussak
Isidoro, confirma o incremento nas
vendas. Segundo ela, o final do ano
foi excelente. "Trabalhamos no

Natal e AnoNovo e valeu a pena",
analisa a comerciante, que abriu o

negócio junto com o marido em

março do ano' passado. De acordo
com ela, as venda desse início de
ano também estão boas.

O gerente da Roauto, uma das
mais antigas garagens de Jaraguá do
Sul, com 12 anos de atividades,

cresce até 1 000/0 na cidade

Concentração maior de garagens é na Avenida Waldemar Grubba, onde atuam cerca de 20 lojas
Clodoaldo Adriano Nones, afirma do Sul, LeónidasNora, o segmento vendas são feitas com contrato e os

que em 2004 as vendas dobraram em de usados é o que tem gerado omaio mesmos sempre são cumpridos.
relação a 2003, confirmando o número de reclamações. Grande Na avaliação do vendedor da
crescimento de vendas de usados, parte das 18 audiências marcadas garagem Hilgernberg, também na

registrado em todo o território para fevereiro é relativa a compra e Avenida Waldemar Grubba, tem
nacional. Mesmo sem revelar o venda de carros usados. "Em poucos muito comprador que desiste do
número total de unidades vendidas, dias de trabalho já recebi umas 30 veículo e depois aparece para
o gerente garante que a fase é das ligações sobre esse assunto", afirma reclamar. "Quando o comprador se
melhores possíveis. "Vendíamos, em Nora. arrepende da compra ele volta e fica
2003, cerca de 13 carros pormês.Ano As garagens, de ummodo geral, arrumando desculpas. Todas as

passado chegamos a uma média de dão garantia apenas para motor e garagens permitem que o cliente leve
25 veículos/mês", informa o gerente. caixa. "Três meses ou 10 mil o carro para análise nomecânico de

RECLAMAÇÕES- De acordo com quilómetros", informa o gerente da confiança. Nem é enganado",
o coordenador do Procon de jaraguá Roauto. Segundo ele, todas as sintetiza o vendedor.

JARAGUÁ DO SUL - Diversos
telefones públicos instalados no

Centro da cidade e imediações da
Rua Walter Marquardt, na Barra
do Rio Cerro e Rio Molha, não
estão aceitando ligações para

aparelho celular feitas com cartão

telefónico. A falha no sistema de

comunicação foi detectada por
dezenas de usuários, embora
nenhum deles saiba informar
exatamente desde quando o

problema vem acontecendo.
Ontem pelamanhã, o colorista

MoacirCampregher, 50 anos, tentou
por várias vezes entrar em contato

com o filho e não conseguiu.
"Troquei de telefone e nem assim

consegui. Não estou entendo porque

Telefones públicos apresentam

� problemas e usuários reclamam
não dá para ligar. Sempre que tento
aparece o sinal de chamada a cobrar
sem que a gente tenha discado o 90-
90", informa o colorista. As ligações
para aparelhos móveis continuam
normais

A Brasil Telecom, por meio da
assessoria de imprensa em

Florianópolis informou ontem à

tarde à reportagem do Correio do
Povo que desconhece o problema
e que até o final da tarde de hoje
dará uma explicação sobre o

assunto. Na avaliação de usuários

que preferiram não se identificar,
o fato atrapalha a vida de muitas

pessoas que usam o telefone
público com freqüência para

ligarem para aparelho celular.

MoacirCampregher tentou ligar para o celular do filho e não conseguiu

O Crea arrecadou em todo o

Estado de SC no ano de 2004 o

montante de R$ 13,1 milhões e

suas despesas com a manutenção
e funcionamento da sede, mais
21 inspetorias e 6 escritórios,
além das quotas do Confea e da
Mútua/Caixa de Assistência de

SC, atingiram R$ 11,9 milhões,
apresentando um superávit de
R$ 1,1 milhão.

Do valor total arrecadado em
2004 em SC as anuidades pagas

pelos profissionais somaram R$
2,7 milhões e pelas empresas do
setor R$ 2,1 milhões, resultando
em R$ 4,8 milhões.

Crea teve resultado financeiro

positivo durante o ano passado
}ARAGUÁ DO SUL - A IRJS

(Inspetoria Regional do Crea de

[araguá do Sul) fechou 2004
com saldo financeiro positivo.
Segundo balanço divulgado pelo
Departamento Financeiro do
Crea, a Inspetoria Regional local
teve receita de R$ 395,8 mil
contra despesa de R$ 129,3 mil,
representando esta última 32,68
% (cerca de 1/3) do que foi
arrecadado, com superávit de R$
266,5 mil..

Saliente-se que a citada
receita inclui somente as ARTs

(Anotações de Responsabilidade
Técnica) não estando com

putados os valores arrecadados
com as multas e anuidades de

empresas e profissionais atuantes
na região.

O recolhimento de ARTs por
serviço/obra de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia na

região de abrangência da

Inspetoria (J araguá do Sul,
Corupá, Schroeder, Guaramirim
e Massaranduba) teve um

incremento de 11,77% em

relação a 2003. Foram

processadas 5,775 ARTs em 2004
contra 5.167 em 2003.

J á em relação ao repasse
efetuado pelo Crea - de 10% das
ARTs para as entidades de classe
conveniadas de todo o Estado -,

coube proporcionalmente à

AEAJS - Associação de

Engenheiros e Arquitetos de

Jaraguá do Sul a quantia de R$
16,5 mil.

FATOS

• O recolhimento sobre

Anotações de

Responsabilidade Técnica

por serviços prestados na

região de abrangência do
Crea local teve um

incremento de 11,77%.

• O Crea arrecadou, em todo

o Estado no ano de 2004 a

quantia de R$ 13,1 milhões e

suas d.espesas de

manutenção e serviços
atingiram R$ 2,7 milhões.
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REIVINDICAÇÕES

GERAL

Clic mobiliza a sociedade

para cobrar segurança na 280
:ES

MARCIA BENTO

· � As principais
reivindicações são:

a construção de uma

· passarela e de viaduto

m Com aproximadamente 90
olfarnílias a Vila Progresso é

considerado um bairro com poucos
- problemas. O presidente da
; Associação de moradores da Vila
2 Progresso, Ademir Cunha, diz que
sva principal exigência da
· 'comunidade é um viaduto euma

passarela sob a rodovia federal. "Já
fizemos passeatas reivindicando

·

uma passagem com segurança
sobre aBR 280", confirmou.

A comerciante Ezilda Junkes
afirmou que já sofreu acidente
neste percurso. "Claro que se tivesse

uma passarela seria mais seguro, mas
é coisa do governo federal, não

adianta insistir com a prefeitura",
afirmou. Já o TaxistaHercílio Buzzi
afirmou que todas as semanas

acontecem acidentes. ''Acontece
duas coisas diferentes, atro
pelamentos, que é muito grave, e

acidentes de carro, quando alguém
tenta cruzar a estrada".

A assessoria de imprensa do
Denit informou que o projeto de

duplicação da BR 280 está sendo
finalizado até o fim deste ano, e que
as necessidades da população estão
sendo avaliadas. "Fazemos um

estudo de demanda, que sugere os

pontos onde serão construídas

passarelas e viadutos", afirmou o

assessor de imprensa Breno Maestri.
Outra possibilidade é que a rodovia
seja desviada, através de um anel
viário, e por isso a demanda de
carros diminua onde hoje passa a

BR280.
Clic - A Diretoria do Clic

informou ainda que a principal
preocupação desta gestão, eleita em
dezembro, é fortalecer e mobilizar
as lideranças comunitárias. ''A

proposta destes encontros não é

apenas conhecer as reivindicações
de cada comunidad�. As pessoas
estão acomodadas, só trabalham

pelo pessoal e não pelo comunitário.
Se todos doarem um tempo para a

nossa causa nossa cidade vai ser

melhor", sentenciou o secretário

geral da Clic, RogérioVonk.
O cronograma para visitar as 30

associações de moradores foi
realizado com base no calendário
da Prefeitura. "O anúncio do
secretariado de Guaramirim
acontece em fevereiro, e nós já
queremos ter um raio X das
necessidades para pedir apoio dos
novos gestores", afirmou Piran. A
Clic existe desde 1998 e deve visitar
todas as associações ainda neste

mês. Já estão marcadas, para esta \
semana, visitas nos bairros Escolinha 1

e Figueirinha.

GUARAMIRIM - A Clic

, (comissão de Motivadores de
r Líderes Comunitários)de Gua
, ramirim começou neste sábado a

visitar todas as 30 associações de
moradores do município. A
primeira foi a Vila Progresso, às

margens da BR 280, no último
sábado. Segundo o presidente da

Comissão,' Ilton Piran, a intenção é

motivar e unir as comunidades para
exigir ações do governo. "É
importante que a comunidade
também se una, para construiruma

vida melhor para nossos filhos",
afirmou. A Clic decide visitar as associações de moradores para a mobilização em favor da segurança na BR-280

Comissão estuda reativação do Horto Florestal
}ARAGUÁ DO SUL - Uma

· comissão, reunindo as secretarias de
Desenvolvimento Social, Planeja
mento e Produção (a pasta de meio

, ambiente está subordinada a esta

< secretaria), se reuniu ontem, na

prefeitura, para debater o futuro do
HortoFlorestal.OHorto foicriadoem
1996 e distribuía gratuitamente aos

munícipes mudas árvores e flores
· ornamentais. O horto também era

responsávelpelaprodução das mudas
utilizadas nos canteiros da prefeitura,
mas hoje está desativado.

A vice-prefeitaRosemeire Vasel
tambémparticipou da reunião, e falou
sobre a experiência do hortoda cidade
de São Caetano do Sul, visitada no
ano passado. ''A intenção é que as

secretarias trabalhem em conjunto: o
Desenvolvimento Social, por

exemplo, pode trabalhar com fundos
vindos do Fundef (Fundo de

Manutenção e de Desenvolvimento

RAPHAEL GÜNTHER

No horto ainda existem algumas mudas de Araucária e Palmeira. R-eal

do Ensino Fundamental e de

Valorização doMagistério) e com isso

ajudar a recuperar crianças", afirmou.
A secretaria de Produção'

apresentou umanova área, com 1.498
m', de propriedade da prefeitura, que
poderia ser a nova sede do Horto,
onde além de fornecer mudas,
também fosse desenvolvido um

programa para educação ambiental.
"O acesso é um pouco complicado,
com um morro acidentado. Temos

que pensar nisto como um

investimento a longo prazo", afirmou
o secretário deObras, Luis Fernando
Marcolla.

Segundo a vice-prefeita, uma das I

funções do horto deve ser suprir as
necessidades de verduras e legumes
das escolasmunicipais,melhorando
a qualidade damerenda e baratean
doo custo. ''Háum tempo a produção
era distribuída entre os funcionários
das escolas, de tanto que sobrava".

I Gildo Alves representa o STN no 'Encontro de trabalhadores'
}ARAGUÁ DO SUL - o presidente

do STIV' (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias

Vestuário),GildoAlves, participade 6
a 8 de fevereiro, em San Pedro Sula,
Honduras, do Encontro de
Trabalhadores dos Setores Têxtil,
Vestuário e Calçados da Flatic

(Federação Latino-Americana da
Indústria e Construção). A reunião

deve debater os ataques do chamado
"livre comércio" contra os direitos dos
trabalhadores destes setores espe
cialmente a partir da concentração
domercado em países comoChina e

Índia.
O evento será custeado pela

Federação Internacional dos setores
Têxtil e Vestuário, com sede na

Bélgica e cujo presidente, Dirck

Uyttenhove, é um dos palestrantes.
Alves viaja dia 5. Além do Brasil,
participam do Encontro dirigentes
sindicais da Argentina, Colômbia,
Costa Rica, Panamá, Paraguai,
RepúblicaDominicana e Venezuela.

SEMINÁRIO - A diretoria
STIV realiza no dia 2 de fevereiro o
Seminário de Planejamento das
atividades no ano de 2005 tendo na

pauta, como prioridade, a discussão
do rol de reivindicações para a data
base da categoria nosmunicípios de
Massaranduba (em 1º de março) e

deJaraguádoSul edemaismunicípios
damicrorregião (em 1º demaio) . A

aprovação do rol deve acontecer no
dia 19 de fevereiro, data da primeira
AssembléiaGeral da categoria neste
ano.

CP NOTAS
� USINAS DE SUCATA

Beneficiadores prevêem desabastecimento
Toda cadeia do comércio da sucata está inquieta com a

pressão exercida pelas usinas siderúrgicas para baixar, em
torno de 20%, o preço de compra do produto, apesar dos
preços do aço terem sido reajustados em até 64% neste

ano.

Para o Sindicato do Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa

e não Ferrosa de São Paulo-Sindinesfa, essa situação poderá
trazer o desabastecimento de sucata no mercado nacional,
pois os beneficiadores não deverão suportar por muito

tempo uma redução tão contundente. Também sacrificará
os entrepostos que, por seu lado, terão que repassar a baixa

para os catadores de sucata - hoje em torno de 1,5 milhão
em todo o País - que se sentirão desestimulados a proceder
a coleta desse produto, a exemplo do que ocorreu durante

a crise de energia.
Elias Bueno, secretário executivo do Sindinesfa, já prevê,
além do desabastecimento, a ocorrência de outros

problemas econômico-sociais, como supressão da única

fonte de sobrevivência dos catadores, permanência de

sucata nas ruas e terrenos baldios, comprometendo a

qualidade ambiental, podendo, até, haver evasão de divisas

desnecessariamente, por eventual importação forçada da

matéria-prima.

� USINAS DE SUCATA 2

SantaCatarina Produz 6,4% da sucata nacional
Os beneficiadores de sucata processam cerca de 580 mil

toneladas/mês do produto no País, das quais 520 mil se

destinam às usinas siderúrgicas e 60 mil vão para as fundições.
O Estado de Santa Catarina é responsável por 6,4% da

produção nacional de sucata e pelo consumo de 12% do

produto. A sucata de obsolescência (obtida durante a cata de
veículos velhos, eletrodomésticos, embalagens, etc) cujo
preço chegou a R$ 500,00 em meados de setembro/outubro.'
está sendo adquirida hoje, no máximo, por R$ 360,00 a

tonelada. Conforme Bueno, esses preços garantem ao

beneficiador uma margem bruta de 7 a 8% que só serve para
cobrir os impostos incidentes sobre a matéria-prima, trazendo,
portanto, prejuízos ao beneficiador. O pior, revela Bueno, é

que as usinas já ameaçam com novas reduções de preços
entre dezembro e janeiro.
Para o Sindinesfa, há uma forte suspeita de que as usinas

estão unidas forçando a baixa do produto, pois semanalmente
ocorrem as ofertas de compra a preços reduzidos, sempre
por duas ou três usinas diferentes e nos mesmos patamares
percentuais.
O comércio atacadista de sucata alerta para o fato de que, se

as ofertas continuarem em baixa, será inevitável o

desinteresse pela coleta na ponta da cadeia, com forte reflexo
na vida dos catadores que dependem desse trabalho para

sobn;�iver e o consequente desaparecimento do produto no

o merlfádo. Por outro lado, o setor está se estruturando para
destinar bo a parte da matéria-prima às exportações. No

primeiro semestre de 2005, os beneficiadores já poderão
contar com a operação de dois equipamentos de

rRrocessamento de sucata para exportação e, juntos, terão
�\ndições de processar 30 mil toneladas/mês, viabilizando a

C-�cação do produto em vários continentes, especialmente
o \�iático que tem feito constantes consultas aos

berieficiadore s brasileiros. O preço pago pela sucata no

mercado mundial é bem mais atrativo: podendo chegar até
US$ 370,00 FOB a tonelada.

Outro fato que preocupa o setor é o processo de verticalização
por parte das usinas siderúrgicas (aciaria) e fundições, que
poderá comprometer os custos de toda a cadeia do aço.

� CONSUMIDOR

Procon se reestrutura para otimizarfunções
o coordenador-executivo do Procon, advogado Juliano Nora,
informou que está em andamento o desenvolvimento de

programas que tem por objetivo melhorar o atendimento a

população do município.
Hoje o atendimento é telefônico e pessoalmente na sede, da Av.

Getúlio Vargas(prédio da antiga delegacia de polícia de Comarca),
ao lado da Câmara de Vereadores. São atendidas umas médias de
1.000 por mês.
"Vamos trabalhar com o público na questão da exigência da nota

fiscal na hora de realizar compras, para que isso sirva de documento

legal, explicou':
O coordenador informa ainda, que a partir desta ontem, o Procon

já estará atendendo novamente.

� SOCIEDADES DE TIRO

Tradicional Baile de Rei
A Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany, de Jaraguá do

Sul, promove dia 15 (sábado), tradicional Baile de Rei. Os

festejos iniciarão às 14h30min com a concentração na Sede

.

Social e posterior busca da majestade Sr. Guida Mates, às
15h. O baile terá início às 22h30min e será animado pelo
Musical Estrela de Ouro. Informações pelo telefone (47) 376-
0308.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Lagallo diz que está pronto

I pro carnaval em Hong Kong
! DA REDAÇÃO - "Vamos
i pular o carnaval em Hong
Kong". Com esta brincadeira o

coordenador-técnico da seleção
I brasileira, Zagallo, comentou
i ontem o amistoso que o Brasil

I disputará contra � seleção local,
I rio dia 9 de fevereiro, na casa do

'I adversário. Ele frisou que a

1 partida ainda não foi confirmada
, oficialmente, mas toda a

I programação para disputá-la
está pronta. Inclusive, os

I .

I contatos com os clubes

europeus, que podem impedir a
, presença dos jogadores, foram
I realizados e as perspectivas de

I!'
ter os principais atletas brasileiros
em campo são "otimistas".

"Estamos trabalhando como

I
I
I

se o jogo já estivesse confirmado.
Viajamos no sábado de carnaval
e chegamos lá na segunda-feira.
Brincamos um pouco e jogamos
na quarta-feira de Cinzas",
divertiu-se Zagallo. "Vai ser uma
viagem cansativa, desgastante,
mas é sempre bom observar o
time. E, além do mais, estamos
indo para cumprir o contrato

com o nosso patrocinador".
A partida contra Hong Kong

está sendo ·organizada pela
Ambev que, por contrato, tem o

direito de marcar um jogo por
ano para o Brasil disputar. Por
Causa de um acordo realizado
em 2003, como o confronto não

será realizado na Europa ou em

locais próximos, os clubes

europeus são quem dectdtrão
sobre a liberação dos jogadores
brasileiros.

De acordo com Zagallo, nos
primeiros contatos realizados

pelo supervisor da seleção,
Américo Faria, com os clubes

europeus, como o Real Madrid,
onde atuam o atacante Ronaldo

e o lateral-esquerdo Roberto

Carlos, foram otimistas. O fato.
de a viagem para a China ter sido
estimada em seis horas também
está sendo usada como trunfo

para a liberação dos atletas.
"Vamos do Brasil para a

Europa e de lá para o local do

jogo. Se a partida fosse aqui, onde
.eles teriam que viajar por 11

horas, já tínhamos desistido",
afirmou Zagallo. "Mas, como
será em Hong Kong e os

jogadores da Europa precisarão
viajar somente por seis horas
acho que não teremos pro
blemas". A confiança na

liberação dos jogadores é tanta

que Zagallo assegurou ter pronta
a convocação para a partida.
Assim que o amistoso for

confirmado, a tendência é a de

que a lista de atletas sele
cionados sej a informada na

próxima terça-feira.

• A partida contra Hong
Kong está sendo

organizada pela Ambev

que, por contrato, tem o

direito de marcar um jogo
por ano para o Brasil

disputar.

• De acordo com Zagallo, nos
primeiros contatos realizados

pelo supervisor da seleção,
Américo Faria, com os clubes

europeus, como o Real

Madrid, foram otimistas.

.-------------------------'\��'
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MEIO AMBIENTE

1505 Mata Atlântica' revê

ações para, planejar o futuro
MARCIA BENTO

� ONG comemora 18

anos de atividades com
reflexão acerca da
consciência ambiental

JARAGUÃ DO SUL - Emmaio, a
ONG ecológica SOS Mata
Atlântica completa 18 anos de

atuação e desde o dia 17 promove
reflexão sobre as ações realizadas
neste período para então firmar

compromissos futuros com o bioma.
AMata Atlântica é hoje uma das
florestas tropicais mais ameaçadas
domundo: Da área original, de 1,36
milhões de quilômetros quadrados
(15% do territórionacional), restam
hoje apenas 7%, e mais de 60% da

população brasileira esta inserida
nessa Reserva da Biosfera. Entre as

comemorações está a participação
no FórumSocialMundial, emPorto

Alegre
A principal Lei que re

gulamentaria a preservação da
Mata Atlântica, n". 3.285/92,
tramita há 12 anos no Congresso.
Segundo o diretor de relações

Mata Atlântica é, atualmente, uma das florestas tropicais mais ameaçadas do mundo

Paraná foi o campeão de
desmatamento de 1985 a 1990 e

retomou o posto de 1995 a 2000. Por
outro lado quem salvou o projeto
de lei no início dos anos 90 foram os

Santa Catarina, Paraná, São Paulo,
Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Espír1to
Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe,
Pernambuco, Paraíba, RioGrande
do Norte, Ceará e Piauí) e é

apontada como uma das mais

importantes áreas da biodiversi
dade do planeta, declarada pela
Unesco como Reserva da Biosfera.
A região conta com diversas

espécies de animais e plantas
endêmicas, ou seja, uma entre cada
duas espécies tem seu habitat
exclusivamente no biorna. As

espécies estão divididas em,

aproximadamente, 40% dos

mamíferos, aves, répteis e anfíbios,
55% das árvores e 70% de orquídeas
e bromélias. Muitas espécies de
animais brasileiros ameaçados de

extinção vivem naMataAtlântica,
entre eles estão a onça-pintada e o

mico-leão. Também se encontram

ameaça-dos os patrimônios cultural,
histó-rico, arqueológico e

arquitetônicos construídos por
comunidades tradicionais que
viveram namata, como os indígenas,
os caiçaras, os quilombo las e os

caboclos. Esta é a grande matéria

prima para o turismo sustentável.

Airbus apresenta, na França,
o maior avião do mundo

.. ,

que fizeram os pedidos, que

alcançam um total de US$ 40
bilhões, não há nenhuma da
América Latina.

O novo Airbus, que realizará
o primeiro vôo de tes te na

primavera do hemisfério norte,
é um imenso "'masto.donte dos
ares", com uma envergadura de

quase 80 metros (de asa a asa),
24 metros de altura e 74 de

longitude.
Com o novo aparelho, a

Airbus que tomar à frente da
rival estadunidense Boeing, que
tinha, até o momento, o maior

avião de passageiros do mundo,
com capacidade para 416
pessoas a bordo; contra a 555 do
A380. Se for um vôo charter, o
jumbo terá capacidade para 850

passageiros, distribuídos em dois
andares.

institucionais, Mário Mantovani, governadores destes estados.Mas os
esta lei está sendo regulamentada. interesses ruralistas são conflitantes

J .::JJ ..... _,.i ,_ ""' __ '�,_ ;..J _ �

•

• _

em todos os Estados e no Conama. por insistirem que a lei só alcança as

''A. lei está sendo utilizada pelo florestas ombrófilas densas no litoral
Senador Borhausen como peça de e não as 'outras formações florestais
chantagem contra o governo nos no interior (estacionais) indo contra
seus interesses", afirmou. o últimoma-peamento do IBGE.",

Com relação ao desma- completou.
/.
tamento na região Sul, Mantovani AMataAtlântica - A floresta

11' disse que esta é a região mais está presente em 17 estados
problemática. "Só pra lembrar: o brasileiros (Rio Grande do Sul,

Justiça derruba restrições
de venda da Novalgina

DA REDAÇÃO - O recurso
I

movido pelo laboratório Aventis
Pharma derrubou provisoriamente
a restrição solicitada pelo
Ministério Público, por meio de
uma ação civil pública, à livre

comercialização dos medi
camentos Novalgina, Novalgina
Relax e Vitalgina, à base de

dipirona. A 20ª Vara Federal da

Seção Judiciária do Distrito
Federal havia determinado que
esses medicamentos apresentas
sem tarjas vermelhas nas em

balagens e fossem vendidos
somente mediante prescrição
médica, por entender que a

dipirona pode causar riscos à

saúde. Segundo a Anvisa

(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária), com a aceitação do

recurso, caso a denúncia seja
comprovada, estes efeitos só

, I

I

I
I

I Faleceu às 22:30h do dia 17/01,0 senhor Harri Doege Gucker.,!
I com idade de83 anos. O sepultamento foi realizado no Cemitério

I Bom Jesus. .

"
Faleceuàs 21 :OOh do dia 17/12, a senhora Necilda Berl/�(lda,
com idade de 34 anos. O sepultamento foi realizado no Cei ütério

I �_-S-a-n-t-o-E-st-e-v-ã-o-.--------------------------------------�

I
'

I

.

A Associação Recreativa dos Servidores Públicos Municipais de Jaraguá
, do Sul, pessoa jurídica de direito privado,cnpj n? 83.784.652/0001-

91,situado a rua Arthur Guenter,350,bairro Amizade,cidade de Jaraguá
do Sul, vem através desta convocar todos os associados para apresentação
das chapas para eleição de nova Diretoria Executiva/Conselho Fiscal e

,
Conselho Deliberativo que irá realizar-se no dia 31 de março de 2005,
sendo que as mesmas deverão ser inscritas até o dia 16 de março de

. 2005 às 18:00 horas na sede da Associação Recreativa dos Servidores
PúblicosMunicipais de Jaraguá do Sul, para a devida apreciação,sob pena
de exclusão,devendo seguirem os requisitos para apresentação da chapa:

deverão entrar em vigor após o

término do julgamento.
Na alegação, o Ministério

Público afirma que a dipirona é

uma substância que "provoca
funestas conseqüências decorren
tes da alta toxidade". Entre os riscos

à saúde apontados estão náuseas,
vômito, hemorragia gastrointestinal
e reações alérgicas, conforme
estudos realizados pela Organi
zação Mundial da Saúde,
Conselho Federal de Farmácia,
Universidade de Brasília e

Sociedade Brasileira de Vigilância
de Medicamentos.

AAnvisa alegou que a dipirona
está nomercadomundialhá 80 anos,
sendo o analgésico e antitérmicomais
usado no país. Disse, ainda segundo
a Justiça Federal, que os riscos

atribuídos à substância, "até esta

data", são baixos.

DA REDAÇÃO - O ]Bonline
divulgou ontem a apresentação
do Airbus A380, o maior avião
do mundo, que foi apresentado,
em Toulouse (França), em

cerimônia que contou com a

participação de chefes de Estado
ou de governo da Espanha,
França, Grã-Bretanha e

Alemanha, representantes de

empresas aéreas clientes do
fabricante e mais de.cinco mil
convidados.

Após um impressionante
espetáculo contando a história
da aviação e o antigo sonho
humano de voar, o presidente da

Airbus, Noel Forgeard,
.apresentou a nova aeronave, ao

lado de representantes das 14

companhias aéreas que já
encomendaram 149 unidades
do jumbo. Entre as companhias

'.1
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JET SKI

ESPORTE

Lenzi começa em Piçarras a
busca pelo 8° título nacional

JULlMAR PIVATTO

� Em 2004, o piloto
! foi tricampeão da

'� Copa do Mundo e bi
do Circuito Mundial

}ARAGUÁ DO SUL - o piloto
jaraguaenseAlessander Lenzi inicia,
neste sábadoemPiçarras, abuscapelo'
oitavo título nacional de Jet Skí, na
categoria Freestyle Profissional,

( Disputando "em casa", o campeão
mundial de 2001 e vice em 2004
promete um show de manobras não

apenas durante as disputas no mar,

mas tambémnumeventode freesryle
� que acontece às 20 horas de sábado,
no canal doRio Piçarras.

-.

::: O catarinense espera começar
0,

bem a temporada 2005 e, para isso,
acertaos últimos detalhesdo seu jet
ski. "Nestes últimos dias tenho
trabalhado muito no jet e está tudo
pronto para começar a temporada,
Meuobjetivo é fazer urna temporada
ainda melhor que a de 2004",
lembrando dos títulos do ano passado,
comoo sétimobrasileiro consecutivo,
o tricampeonato daCopa doMundo
e o bi do.CircuitoMundial daUnião
Internacional de Motonáutica.

"Estou bastante empolgado com
algumasmanobras novas e acredito
que será um ano muito bom. Na

quarta-feira já estarei em Piçarras e

quero fazergrandes apresentações na
abertura do Brasileiro. O show no

sábado à noite também vai sermuito

legal, comapresençade todos ospilotos
do freestyle. Gostomuito de competir
emPiçarras, pois lá estou literalmente
em casa.A torcida lota todos os dias
de competição e esse ano não será

diferente", destacou.
Além dos pilotos brasileiros, dois

destaques do jet-skimundial também
estarão participando do 18°

JOÃO NETO/FOTOJUMP

Alessander Lenzi espera mais uma boa temporada em 2005, a exemplo do último ano

Campeonato Brasileiro. O japonês
YokioHonda, de 14 anos, é o piloto
mais jovem do mundo e, segundo
Lenzi, tem um grande potencial. O
outro convidado é o inglês Lee Stone
e ambos já estão em SantaCatarina
treinando.

Aprogramaçãodaprimeiraetapa
do 18ºCampeonatoBrasileiro de [et
Ski tem início na sexta-feira, com a

recepção dos pilotos e acerto dos
motores.No sábado, das 12 às 14horas
estãomarcados os treinos oficiais e às.
15 horas será realizada aprimeira série
de bateria do circuito fechado.Às 17
horas está prevista a primeira série do
Freestvle.No domingo amovimen

tação tem início às 14 horas, com a

segunda série de baterias do circuito
fechado.Apartir das lSh30, ospilotos
inscritos no Freestyle fazem a segunda
série de apresentações.Na seqüência
haverá a entrega de prêmios.

Brasil fica com três zagueiros
pára o resto do Sul-Americano

DA REDAÇÃO - O médico da

seleção brasileira sub-Zõ, Adilson
Camargo, disse ontem ao site do
Terra que o zagueiroGladstone está

fora doCampeonatoSul-Americano
em Manizales, na Colômbia. O

jogador do Cruzeiro chega amanhã
em Belo Horizonte para fazer um
tratamento especialno joelho direito,
durante quinze dias. Com isso, o

. técnico RenéWeber poderá contar
comapenas três zagueiros até o final
da competição.

Gladstone se machucou
durante o treino de sábado e uma

ressonânciamagnética constatou a

presença de um edema no joelho,
resultado de uma entorse. Com a

baixa de Gladstone, que era reserva
de Leonardo e Edcarlos, o técnico
RenéWeber ficou com apenas um

reserva para a zaga: João Leonardo.
O Brasil é o líder. do Grupo B,

formado também por Equador,
Chile, Paraguai e Uruguai, com
quatro pontos em duas partidas. O

próximo jogo do Brasil será amanhã,
contra o Chile. A vigésima segunda
edição do Campeonato Sul
americano Sub-20, que terminará
no dia 6 de fevereiro, classifica os

quatro primeiros lugares para o

Mundial da categoria, em junho na
Holanda.

SUSPENSÕES - Ontem a

Conmebol (Confederação Sul
Americana de Futebol) anunciou
as suspensões do zagueirouruguaio
Silveira (dois jogos) e do chileno
Mufloz (um jogo). Os dois foram
expulsos durante a partida entre as

duas equipes, disputada no último
dia 16.

.

Segundo o relatório da

entidade, Silvera, de 18 anos e

titular do Deportivo Maldonado,
cumprirá sua suspensão nos jogos
contra o Equador, ontem, e Brasil,
no dia 22 de janeiro. Mufioz,
jogador do ColoColo, ficou ausente
do compromisso de ontemdoChile
contra o Paraguai.

Quem também busca o oitavo título consecutivo do brasileiro,
mas na categoria Ski Modlfied, é o gaúcho Lorenzo Zaluski, de
Porto Aleqre. O piloto, vice-campeão mundial em 2004, é um

dos favoritos para vencer essa primeira etapa em Piçarras.
Zaluski está otimista e espera fazer l!_[na boa, temporada. Ele
explicou que sofreu uma lesão no joelho direito, e acabou

prejudicando um pouco o treinamento. Mas isso não tira o

otimismo do gaúcho. "Nós trabalhamos bastante no

equipamento, que está respondendo bem nos treinos. Eu

sempre consegui resultados positivos em Piçarras, um bom
local para competir. Apesar de ser mar, a água não é tão mexida
e facilita muito para a disputa'; comentou.
Esse ano algu'mas categorias sofreram alterações. Até 2004,
Zaluski competia na Ski Superstock, que a partir de agora é a

Ski Modified. "Com a mudança você pode fazer muitas

alterações no jet, inclusive no casco, que antes não era

permitida. Os resultados disso serão sentidos daqui a um ano,

pois agora os pilotos estão se adaptando a essas modificações';
analisou. "Além de tentar conquistar mais um título nacional,
espero garantir a vaga para o Mundial deste ano. Meu objetivo
é começar a temporada com vitória'; concluiu.

Corinthians estréia sem as

estrelas contra o Mogi -Mirim
DA REDAÇÃO - A histórica

relação de amor e ódio entre Corin
thians e a sua torcida nunca esteve

tão forte em 2005. Ela vale já para

hoje, às 20h30, na estréia do time no
Campeonato Paulista de 2005, contra
o Mogi Mirim, no Pacaembu. A
milionária MSI conseguiu articular
uma festa especial para a apresen

tação de Tevez, Domingues, Carlos
Alberto, Marcelo Mattos e Marinho
e ainda sonha emanunciar pelos alto
falantes do estágio a contratação de
Vágner Lave. Porém, ao mesmo

tempo, tapumes de chapa de ferro
ordinário foram colocados para

'

impedir os torcedores de acompanhar
os treinos em Porto Feliz. O pecado
destes corintianos foi reclamar do
time, principalmente de Fábio Costa.:

Seguranças treinados em Israel

protegerão as estrelas que serão

apresentadas antes da partida e só

entrarão em campo no dia 29 no

Morumbi contra o América. O
contato com os torcedores não deverá
acontecer de jeitoalgum. No meio

desse conflito, Tite tem a missão de
tentar evitar que o limitado time que
enfrentaráoMogiMirim não estrague
a festa organizada pela rica

patrocinadora.
"Não sou responsável por esse

clima de oba-oba. OCorinthians real
entrará em campo contra o Mogi.
Sem estrelas, sem preparação física

para enfrentar o Mogi. Precisamos
ganhar para começar bem a

competição, só que tive cinco dias
treinando a equipe. O Mogi, mais de
um mês. Isso faz uma diferença
enorme. A torcida tem de entender

.

isso", avisaTite.

�P;
COPARENAULTCJJo

ESPORTIVAS

� NATAÇÃO
Brasil faz bonito na Suécia
Os brasileiros Guilherme Santos, Thiago Pinto e Rodrigo
Castro se classificaram para as finais da quarta etapa da Copa
do Mundo de natação em piscina curta (25 metros), em
Estocolmo (Suécia). Guilherm� foi o quinto colocado nas

eliminatórias dos 50 metros borboleta, com o tempo de
23s98. Já Thiago Pinto foi o sétimo mais rápido nos 100m

costas (55s97) e Rodrigo Castro o oitavo melhor nas

eliminatórias dos 100m livre (49s21). Depois de passar pela
Suécia, a Copa do Mundo terá mais quatro etapas, em Berlim

(Alemanha), Moscou (Rússia), Nova York (Estados Unidos) e

Belo Horizonte (Brasil). A etapa de Estocolmo termina nesta

quarta-feira.

� ESPORTIVAS
JEC se prepara para estréia no Estadual .

O elenco tricolor, após o bom início de temporada, com a vltórla
sobre o Paraná Clube, na sua estréia na Arena Joinville, agora se

prepara para medir forças com as demais equipes, no Estadual;
2005. O primeiro jogo será no próximo domingo, contra o:

Metropolitano, e o técnico Artur Neto trabalha essa semana na,

armação do time que enfrentará pela primeira- vez na história, o:
rival que tem sede em Blumenau. Os treinamentos serão em,

dois períodos até sexta-feira, quando será realizado o treino;
coletivo apronto. O time concentra a partir da noite de sexta, e:
entra em campo no domingo às 16 horas, buscando a primeira;
vitória no Estadual, arrancando assim em busca do título da.
temporada.

� CRICIÚMA
Reforços chegam no Heriberto Hülse
o Criciúma apresentou os três reforços para o Campeonato;
Catarinense de 2005. Chegaram ao clube os volantes Juliano;
(ex-Aval), Erick (ex-União Barbarense) e o lateral-esquerdo,
Juninho Goiano (ex-Fortaleza). Os jogadores já participaram dos,

treinos no Centro de Treinamentos e concentraram juntamente.
com os demais atletas no estádio Heriberto Hülse. Juliano, de 23

anos, tem como característica a boa marcação e se apresenta
bem nas bolas aéreas."O Criciúma tem uma forte comissão

técnica, um grupo disposto e uma estrutura qUE: dá condlções
para o atleta. Vou fazer de tudo para conseguir meu espaço';
declarou o volante que foi formado nas categorias de base do

Atlético Paranaense.
Para o lateral-esquerdo Juninho Goiano, de 27 anos, um dos

objetivos é ajudar o Tigre retornar a série A do Campeonato
Brasileiro. "Ficaria muito feliz em contribuir com a volta do.
Criciúma a primeira divisão. Mas sabemos que o primordial nesse
momento é o título Estadual'; confidenciou o atleta. Já para Erlck,
de 21 anos, o Criciúma possui condições de lutar pela conquista
do Campeonato Catarinense."Gostei muito da cidade e do clube,
Vou aproveitar muito essa minha chance no Tigre fi buscar dar
alegrias para a torcida':O volante foi campeão brasileiro da série
C pelo União Barbarense.

O técnico Barbieri ainda espera por mais contratações para poder
fechar o grupo que ainda terá alguns atletas do Júnior para
compor o plantel. "Os jogadores que chegaram são bons e 'vão.
trazer qualidade para a equipe. Mas preciso de outros reforços;
principalmente, um atacante rápido'; afirmou o comandante
tricolor.

� FÓRMULA 1

Webber diz que pôde vencer Schumacher :

A tarefa é complicada e até o próprio piloto admite. Mas Mark
Webber acha que pode bater Michael Schumacher já em 2005,
O australiano, depois de uma temporada na Minardi e duas na ,

Jaguar, foi contratado pela Williams no fim do ano passado."Esta
é UI1t� questão complicada, mas acredito que podemos derrotar
Michael. A Ferrari é incrivelmente regular e confiável, mas o que
queremos é tirar deles algumas noites de sonoffalou Webber.

i
.

"Eles atingiram um nível impressionante, mas podemos colocar

:' pressão, algo que não tiveram ano passado'; completou Ó
'" ustraliano.

� SANTOS .

Jornal espanhol diz queRobinho vai para o Real
o diário esportivo As, da Espanha, diz que o jogador brasileiro
Robi'nho deve fechar um contrato com o Real Madrid ainda
nesta semana, segundo fontes oficiais no próprio clube. q
jornal diz que as negociações entre as três partes envolvidas
- o Santos, clube atual do jogador, o Real Madrid e os agentes
de Robinho - evoluíram nas duas últimas semanas e açora
existem apenas pequenos ajustes a serem feitos, relacionados
a direitos de imagem, contratos publicitários e questões fiscais,
C jogador teria decidido pelo Real Madrid depois que o tlrne
contratou o técnico brasileiro Vanderlei Luxemburgo, qu�
levou o Santos ao título de campeão brasileiro em 2004:.

Robinho também teria recebido propostas do brltânlco
Chelsea, do italiano Juventus, do português Benfica e de;,
holandês PSV Eindhoven,

'

.

I
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.1:4/01•
Egon Grutzmacher

,
• r '

·1�/01·
Geraldo Papp
Eduardo Berner

Rosa Lunelli Arnecke
,t

E�iça Baumann
Rafael Eduardo Muller

"

E[js Regina Pradi
Arldré Luis D6ring
Flávia h. Santos
AlcimarAntônio Engicht
Càmila Engicht
MárioMarinho Rubini
Giovane L. Dalpiaz
Lucas Valentini
Juliano Krueger
Cá.�los A. Schmitz
üúnilaWulff

Maraqarete Ferreira
'i

MêJrlete Ferreira Kopp

·17/01·
. VilmarJunkes Machado
Afonso Reckziegel Filho
Kaoê Shiewe
Juliana Gneipel
tara Romanovicz Gomes
Julia Caroline Heck
Lutas Davi Chaves

Anselmo A. de Andrade'
NaíaraVieira
AI�xandre Henrique
Berlato

Vitor de Souza

·18/01·

Qlegário Vitkoski
Ana Carolina de A. Ribeiro
,j

Jehifher Junkes
Edlna Ferreira da Silva
Marilisa K. Costa

·19/01·
Amauri Francisco

. Steinmacher
Irmali Foscalas
Eldo Rogério Padilha
rvjàrgrid Ehnke
VaJdinoGlatz
Ricardo Plitze
Aline Gisele Brayer

;.',

·20/01·
Guilherme Gonçalves
Max Hélio Hemmer
Sebastião José Curcio

�Iindes Bendhalk
Franciele Bertoli
Heloisa Fernanda
Borchardt
Dllmar Luis Tissi
Marcel Finta

E�.ízete Prestini

·2.1101·
DenisPicolIi'
Cámila de Souza
Gilmara H. Kuchenbecker
ArnoMattos
lzálone Schütze
Jéssica H. Carvalho
ci�ucia Porath

,

Maria InêsVoigt
L4ciane Schwalbe
Willia'm K. de Andrade
Ehio Kruger '

.',

Completam 44 anos no próximo dia' 21
Egon e Leonida Urban de um feliz

matrimônio. E ela completa idade nova no dia
29 . Os filhos, noras-e netos desejam a eles

saúde, felicidades

Em pose para a coluna o belo
casal, Davidson Gustavo Reif e

a esposa Andreia

·22/01·
Ivone Fischer
SaleteGambin
Irma Inês Bamberg

V. Pereira
Elfi Rita Kiatkowski
RicardoWortmeyer
Elisângela Luisa Ropelato
ArleyVegini Urben
Gilmar Manerich
Fernanda Guths
Gilmar Raduenz
Arleide Z. R. Henckmaier

Curtiram o Réveillon em

Fortaleta,
belo casal,

Gilmar 8rais Alves e Francien ragundes
,

;

Rosana Nielsen de lima
aniversariou no último dia
15. Parabéns dos amigos!

",

·:·FELlZ ANIVERSARJO.
" .x'

Doris F. Raduenz está de aniversário dia 22. parabéns'ô;â:
sogra Alzira e familiares. t�..

��: ,�.·:·PARABÉNS ',', .

Jean Carlos Raduenz festeja aniversário diá 22. Felic'idades
da oma Alzira e família. '. "

C I N M-A
Quarta e Quinta-Feira

Aniversaria neste sábado
22, Loris Jaeger. Quem
parabeniza são os pais,
irmãs, cunhado e sobrinhos

Jaraguá do Sul- Rua Emílio CJourdan
SALA FILME/HORÁRIO

Doze Homens e OUtro Segredo
13:45· 16:15 - 19:00·21 :30

Blade trinity
16:30 - 19:00

Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida
Sessão Única: 14:30

Dança Comigo
Sessão Única:21:15

o Grito
Sexta a Domingo: 14:00 . 16:00 . 18:00 . 20:00 . 21 :45
Segunda a Quinta: 15:00· 17:00· 19:15·21:15
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