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Anésio Alexandre, da Educação, HOJE:

anuncia mais creches pára JS
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com probabilidade de
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ANÚNCIO

Cogumelo gigante
cresceu em apenas
um mês e meio e

chega a medir 43
centrmetros de

. diâmetro. O fungo se

desenvolveu no

centro de Jaraguá do
Sul, no jardim da casa

do Lauro Vegini, na
rua Felipe Schimit."Q

sequndo anel do .

cogumelo cresceu em

apenas 8 diaslaflrmou
.

VeginLO objetivo é
.

leva-lo para ser

estudado em algum
laboratório.

,.� \ CRISE

Diretorla'da Codejas 'âdmite
dlvidas de R$11,2 .r

• PAGINA4

Peixer apresenta.nova equipe
da administração municipal
o prefeito Mário Sérgio Peixer nomeou ontem os oito secretários e

chefe de Gabinete da administração municipal. Os nomes perma
necem praticamente os mesmos do governo anterior
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PRESTfGIO

Sindicalista de Jaraguá do Sul

participa de seminário em Bruxelas

A vice-presidente do STIV, Rosane Sasse, participa de
seminário no Centro de Formação da Confederação de
Sindicatos Cristianos, em Bruxelas, Bélgica.
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ALTERAÇÃO

Novas regras do Prodec não

agradam empresários da região
Empresãrios da Acijs querem revisão da lei, que .altera os

prazos de carência dos empréstimos feitos em 1998,
dificultando o pagamento da dívida.
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SOLENIDADE

PolíciaMilitar promove oito
, soldados do 14° Batalhão
Solenidad� qu� aconteceu na tarde/de ontem promoveu, por tempo
de serviço, oito soldados da PM jaraguaense à patente de cabo.
Nova lei estadual permitiu 800 novas promoções em 2005.
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ATLETISMO

Equipe jaraguaense inicia

preparação para temporada
Mesmo enfrentando dificuldades para encontrar um local
adequado para treinar, os atletas e a comissão técnica estão

otimistas para a temporada 2005.
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Solidariedade
Amaior lição que se pode

tirar das grandes tragédias é

o sentimento de solida
riedade que as mesmas fazem
brotar entre as pessoas.

. Desde que as ondas gigantes,
as "tsunamis", assolaram o

continente asiático, criou-se,
espontaneamente, um

movimento universal de

empatia em relação aos

povos atingidos. Esta se�

mana, o governo da Indo
nésia, um dos países mais

atingidos pela tragédia,
informou que nada menos

que 800 mil pessoas estão

precisando de alimentos e

que o número de mortos

subiu para 108 mil.
Todos já sabem a origem

das ondas gigantes e que o

fenômeno já aconteceu em

outras épocas. A única

diferença é a velocidade da

informação. O tempo que a

notícia leva para chegar até

outros povos. Nas primeiras
ocorrências do fenômeno os

sobreviventes certamente

nã� puderam contar com a

ajuda de outros povos ou pelo
\

desconhecimento do fato ou

pelo conhecimento tardio
do ocorrido.

Agora, nesse século
marcado pela velocidade

entidades não gov'tmu
mentais e governamentais
empenhadas na, coleta de
alimentos e remédios para
serem enviadas às vítimas
das ondas gigantes.

Também nesta semana a

mídia divulgou o en

volvimento de atletas
famosos, das mais variadas

dos meios de comunicação,
até os povos mais isolados

podem ser conhecidos,
estudados e, finalmente,
ajudados. Desde a ocor

rência das ondas gigantes,
governos dos mais variados

regimes prontamente se

mostraram solidários. Esta
semana, a mídia nacional e
internacional divulgou as

ações desenvolvidas por

modalidades, que estão
destinando '

recursos para os

países atingidos. Uma das

iniciativas é do craque de
futebol Ronaldinho Gaú

cho, que está promovendo
jogos de futebol com a

intenção de mandar recursos

para a Indonésia. Atletas de
outras modalidades, como
tenistas internacionais,
também estão promovendo
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jogoll cuja fit\alidade é

angariar retursos para as

vttimaa dUt j't8unamis".
O que se pretende

enfatizar �. que o espírito de
solidariedade, nesse caso, é

a única resposta possível
para minimizar a dor dos

que spbreviveram e en

corajar os governos na

árdua batalha de re

construção dos oito países
do continente asiático
a tingidos pe las ondas.
Mesmo com toda ajuda já
recebida, será necessário

ainda muito empenho da
humanidade para garantir
a saúde dos atingidos. De
acordo com a ONU (Or
ganização das Nações
Unidas) o número de

indigentes que precisam de

ajuda está aumentando

porque a população começa
a sentir os efeitos eco

nômicos da tragédia.

liA Amvali precisa se centrar como órgão de representação dos municípios tanto em nível
estadual como federal':
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� Nesse século marcado pela
velocidade, até os povos mais isolados

podem ser conhecidos

• Oávio Leu (PFL), pr�feito de Massaranduba, apontando a necessidade da Associação dos Munidpios do Vale do Itapocu de estender
. . . 1'>,

a atuação junto aos governos.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� ÁFRICA

Etiópia inicia comemorações
pelos 60 anosde SobMarley
A Etiópia iniciou nesta terça-feira um mês de

comemorações pelos 60 anos de nascimento
do Idolo da música reggae Bob Marley.Centenas
de milhares de pessoas, entre elas estrangeiros
detodo omundo,devem participar do programa
de eventos e shows intitulado Africa Unite -

nome de uma das canções do artista. O ponto
alto 'da festa será uma gigantesca apresentação
musical no dia do aniversário de Marley, 6 de
fevereiro, na capital etlope, Adis-Abeba. O
aniversário do cantor jamaicano é celebrado
todos os anos. Esta, porém, é a primeira vez que
um evento de grande porte do gênero acontece
fora da Jamaica, pais de origem de Marley. (AE)

� ESPANHA

Detidos quatromarroquinos
na Espanha por atentados
A policia espanhola deteve ontem uma

famllia marroquina de quatro membros sob
suspeita de ligação com os atentados de 11
de março de 2004 em Madri. De acordo com

autoridades, uma outra ordem de busca foi
emitida contra outro marroquino que
poderia ser um membro da AI-Qaeda
mencionado em um vldeo. Os quatro - _um
casal e seus dois filhos - foram detidos no

subúrbio de Leganés, em Madri, segundo o

Ministério do Interior, acrescentando que eles
estariam vinculados ao Grupo Islâmico
CombatentesMazrroqulnos. Eles teriam ajudado
na fuga dos implicados nos ataques. (AE)

e CORREIO DO POVO

� COLOMBIA
�,

Ataque da guerrilhamata
14marinheiros naColômbia
Pelo menos 14 marinheiros morreram e outros

25 ficaram feridos em conseqüência de um

intenso ataque guerrilheiro contra o posto naval
do rnunicíplo de Iscuandé, no sudoeste da
Colômbia, informou ontem a Marinha.Rebeldes
da Farc (Frente 29 das ForçasArmadas Revolucio
nárias da Colômbia) lançaram cilindros de gás
carregados com explosivos e dispararam contra

os marinheiros por cerca-de três horas, no mais
sério golpe contra osmilitares colombiano neste
ano que se inicia. Alguns feridos foram atendidos
no posto de saúde do munidpio, enquanto os

mais graves foram levados de helicópteros à
cidade de Cali. (AE)

� VATICANO

Papa cancelaaudiências
pormotivosdesaúde
oVaticano anunciou ontem que o papa João Paulo
II cancelou as audiências dos próximos dias porque
está gripado. O breve comunicado não deu deta
lhes sobre seu estado de saúde, mas na segunda
feira o Vaticano havia informado que ele passava
por um quadro leve de gripe. O pontlfice, de 84

anos, ficou doente no domingo e osmédicos reco
mendaram que descansasse. Entre os compromis
sos cancelados está a audlênda pública de-quarta
feira. Há aproximadamente um ano João Paulo II
não desmarcava audiência alguma por problemas
de saúde. Apesar domal de Parkinson e de proble
mas no quadril e nojoelho,o papa tem semostrado
em bom estado de saúde recentemente. (AE)
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� GRÃ-BRETANHA

Secretária doMeioAmbiente
abreconferência sobre clima
A intensificação do aquecimento global já é
inevitável nas próximas décadas, e só ações radicais
de govemos - especialmente dos Estados Unidos
podem limitá-lo, advertiu ontem a secretária do
MeioAmbiente daGrã-Bretanha,MargaretBeckett,
no inicio de uma conferência cientifica sobre

mudanças climáticas.A Grã-Bretanha, que elegeu
o aquecimento global como uma de suas

prioridades na presidência rotativa este ano do

Grupo dosOito, insiste que os países podem reduzir
a emissão de gás carbônico sem comprometer o
crescimento econômico. (AE)

� ALEMANHA

"Anjo damorte"alemão
pode ter assassinadomuito mais
Autoridades descobriram evidências de que
um enfermeiro que admitiu ter matado com

injeção letal 16 pacientes num hospital
alemão talvez seja responsável por outras 13

mortes, informaram hoje promotores.Depois
de realizar autópsias em 42 ex-pacientes, o
promotor-chefe do caso, Herbert Pollert, disse
que seu time coletou evidências suficientes
para implicar o acusado, um enfermeiro não
identificado de 26 anos, conhecido na

Alemanha como "anjo da morte': em vãrtos
outros assassinatos.O homem, que
permanece preso à espera do juigamento,
agora enfrenta seis acusações de assassinatos,
22 de homiddio não premeditado e um caso

de suiddio assistido. (AE)

CORIU:IO DO POVO

SUA OPINIÃO

Esperar o melhor e

preparar-se para o pIor
José Álvaro de Lima Cardoso *

Qual a viabilidade, de um projeto nacional de desenvolvimento
que ao mesmo tempo preserve os interesses do Brasil e garanta uma

inserção soberana na economia internacional? Tal projeto é possível
nos dias de hoje, para um país como o Brasil, considerado semi-periférico
e com uma enorme fragilidade financeira internacional? A resposta
parece estar na história de alguns países que já foram periféricos no
passado: os Estados Unidos do século XIX e a China do século XX.
Estes só conseguiram avançar quando ousaram e rejeitaram suas

posições de economias subalternas e dependentes política e

economicamente. O Brasil tem todas as condições de enfrentar um
desafio deste porte, pois é um país continental, dono da maior

biodiversidade do planeta e de uma estrutura industrial diversificada e
bastante moderna.

'

Oprocesso de inserção subordinada ao capitalismo internacional
gera uma situação de dependência do mercado financeiro, sempre
sujeito a períodos de euforia e depressão alternados, sem que haja um

- efeito virtuoso sobre a produção e a distribuição da riqueza. Esta
dependência colocou o Brasil em um,!- situação de grande
vulnerabilidade, temendo as crises financeiras, além de ter conduzido
o país a um crescimento medíocre do'PIB e à concentração ainda

. maior da riqueza, nas últimas duas décadas.
O Brasil atravessa ummomento oportuno para a recuperação de

sua autonomia decisória. A situação do País é extremamente mais

confortável do que no passado recente. A relação dívida pública/PIB
foi reduzida para 52% do PIB e a dívida externa que já foi equivalente
a 3,5 vezes o valor das exportações do país, hoje corresponde a menos

de 2 vezes. Apósmuito anos apresentando déficits nas contas externas,
em 2004 o superávit ultrapassou os US$ 11 bilhões.

Essa folga nas contas externas é decorrência direta do superávit
recorde do nosso saldo comercial em 2004, acima de US$ 33 bilhões,
resultado da diversificação, no que se refere aos destinos. das

exportações, que o país atingiu nos últimos anos. O Brasilsoube

aproveitar os ventos favoráveis que sopraram na economia

internacional, especialmente nos dois últimos anos, que apresentaram
grande elevação da demanda mundial e dos preços das commodítíes
que o país exporta. Em 2004 as exportações brasileiras superaram.em
49% a taxamédia mundial de crescimento das exportações e em 25%
a mesma taxa nos países em desenvolvimento. Amelhoria dos citados

,

indicadores externos aumenta a condição do país honrar seus

compromissos internacionais e reduz a vulnerabilidade externa, o

calcanhar-de-aquíles da economia brasileira.
A política de juros praticada pelo Banco Central, além de ter

duvidosa utilidade - pois, como lembrou recentemente oMinistro do
Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, "não é eficiente", já que "a
maior parte da inflação é causada pelas tarifas e preços administrados"
• tem sido uma das causas fundamentais no processode endividamento.
Juros excessivamente altos em períodos longos, o caso do Brasil,
atrapalham muito os sonhos de um desenvolvimento sustentado e

gerador de empregos, os quais deveriam ser os primeiros objetivos da
política macroeconômica. Incluindo, é claro, a política monetária.

.

Mas os danos causados por juros excessivamente altos não se

limitam ao crescimento e ao emprego. Eles estimulam também a

valorização excessiva do Real, o que acaba por desestimular as

exportações, que são o grande trunfo. da economia brasileira
atualmente. Este problema da valorização da moeda nacional é tão
mais grave quando se sabe q,ue, no cenário mundial, o grande risco
atual está namoeda: Em algummomento, como têm alertado alguns
economistas importantes do Brasil e domundo, os EUA vão ter que
enfrentar o seu déficit externo, que passa dos US$ 600 bilhões. Isso

pode significar uma desvalorização abrupta do dólar, o que certamente
vai atingir em cheio a economia de todo o mundo. Este processo vai
ocorrer em 2005? Ninguém sabe, mas é bom' se preparar para o pior
cenário, mesmo esperando o melhor, pois em algum momento este

ajuste da economia estadunidense vai ter que ser realizado.

* Economista e técnico do DIEESE em Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



\t�: CORREIO DO POVO QUARTA-FEIRA,2 de fevereiro de 2005

...................on "" , .

POLíTICA

MOSAICO �INTERINO-�-------____,_--------,-----------,---------,
� Segurança
Se depender do empenho das secretarias
de Saúde de todo o Estado o carnaval200s
será um dos mais seguros dos últimos
tempos. A estimativa é que sejam
distribuídas aproximadamente 500 mil
camisinhas masculinas e folders
explicativos aos foliões de Santa Catarina
como estratégia das campanhas que estão
sendo promovidas em todos osmunicípios
catarinenses. Em Jaraguá do Sul ii Secretaria
MunicipaldeSaúdeeoprograma DST/Aids
fazem coro às orientações do Estado e do
Ministério da Saúde e já colocaram na rua

out-dors enfatizando a prevenção.

� Perdas
A Medida Provisória 232, que tira dos

agricultores catarinenses R$ 102milhões por
ano, está sendo considerada "um confisco"
na renda dos agricultores pelo presidente
da Faesc (Federação da Agricultura de Santa

Catarina) José Zeferino Pedroso. De acordo
com ele, quando colocada em vigor, a MP
será sentida por 98% dos produtores do
Estado. Agricultores e entidades represen
tativas da classe, de todo o Estado, estudam
meios de barraraMP noCongresso.Também
devem enviar documentos aos deputados
estaduais e federais de Santa Catarina,
pedindo a interferência dos mesmos.

� Comissão
Odeputado estadual doPTDioneiWalter
da Silva assumiu ontem a presidência da
Comissão de Segurança Pública da
Assembléia Legislativa. O deputado,
eleito porJaraguá do Sul e Região,estava
sendo cogitado para ocupar a mesa

diretora da AL, mas abriu mão do cargo
após acordo com a bancada do PFL, que
colocou Júlio Garcia na presidência da
mesa diretora da AL. Dionei também
deve fazer parte de outras comissões,
mas lamenta que não haver nenhum
representante do Norte de Santa
Catarina namesa diretora da Assembléia.

� Cultura
o presidente da Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, Ariovaldo dos Santos,
comprometeu-se recentemente fazer
todo o possível a valorizar a Biblioteca
Pública Municipal. A transferência da
mesma para o Centro da cidade deve ser

a primeira iniciativa do secretário nesse

sentido. Arizinho, como é mais conheddo
na cidade, também se comprometeu a

valorizar o Arquivo Histórico "Eugênio
Victor Shrnõckellque está instalado junto
ao prédio da Biblioteca e da própria
Fundação Cultural. A idéia vem sendo
ventilada há tempos.

� Direito
A Fameg (Faculdades Metropolitana de

Guararnirim) inicia esse semestre

oferecendo mais um curso: o de Direito. As

inscrições para o exame de seleção estão
sendo abertas e o vestibular está marcado

para o dia 13 deste mês e o início das aulas
é na semana seguinte a do vestibular. A

autorização para a abertura do curso foi

publicada no Diário Oficial da União do dia
26 de janeiro último. A portaria foi assinada
pelo Ministro da Educação,Tarso Genro. A

autorização para início do curso estava

sendo esperada com ansiedade pelo diretor
da Fameg, Balduíno Raullno,

NOMEAÇÃO

Prefeito nomeia secretários

para administração 2005108
CAROLINA TOMASELLI

.... Nomes divulgados
ontem pelo
Correio do Povo
foram confirmados

GUARAMIRIM - o prefeito
Mário Sérgio Peixer (PFL) nomeou,
na manhã de ontem, os oito

secretários e o chefe de gabinete
para a administração 2005/2Q08.
Todos os nomes divulgados ontem
pelo Jornal Correio do Povo foram
confírmados no anúncio oficial:
Com exceçâo da Secretaria de
Esporte, Lazer e Promoção de
Eventos, e da pasta de Obras e

Serviços Públicos, os secretários

permanecerão os mesmos do
governo anterior,

Peixer lembrou que os cargos
foram' divididos entre os dois
partidos da base governista - PFL
e PP -, conforme foi acordado em
reunião realizada na semana

passada entre as Executivas, os
vereadores e primeiros suplentes
das legendas. "Cada partido ficou
com quatro secretarias e a chefia
de Gabinete

ca�ao
prefeito

decidir", acrescent u.

Entre as priori ades, o pre
feito destacou a execução do

projeto do Condomínio Industrial
pela Secretaria de Desenvol
vimento Econômico, a parceria
com o Hospital Santo Antônio
para reverter os problemas

financeiros e a instalação do PSF
(Programa Saúde da Família) na
área da saúde. "No setor de
Obras, começaremos hoje o

aterro da cabeceira da ponte
entre o Bairro Escolinha e

Bananal do Sul, que até março
estará concluído", acrescentou.

Peixer também anunciou
investimentos em Educação,
através das obras de construção
da Escola Padre Mathias Maria
Stein, no Bairro Caixa D'Água,
prevista para ser concluída ainda
este semestre. Além disso, serão
construídos dois centros de

educação' infantil, um na

localidade de Guamíranga e

outra na Corticeira, informou o

prefeito.
Segundo ele, a principal meta

para o início da administração é
a implantação do Programa de

Modernização da Administração
Tributária, do governo federal. A
intenção, explica Peixer, é

promover a reestruturação
interna da Prefeitura para
dinamizar os setores, entre eles o
de Divisão Tributária, Protocolo,
Expediente e Fiscalização.
"Solicitamos empréstimo ao

governo federal no valor de R$
480 mil", informou.

AÇÃO - Peixer afirmou que
já apresentou defesa a 60' Zona
Eleitoral sobre a ação movida
contra ele pela coligação
Guaramirim para Todos (PMDB/
PT). Os dois partidos acusam o

prefeito de autopromoção na

Nova equipe é praticamente a mesma da administração anterior

revista patrocinada pela
Prefeitura, publicada em junho.
A revista trouxe como título do
editorial o termo "Rumo Certo",
expressão também usada como

slogan de campanha do pefelista
e dos candidatos a vereador do
PFLIPP.

Na opinião de Peixer, não há

motivo para ser afastado da

administração municipal. "É um

direito deles, mas cabe à Justiça
definir. Estou tranqüilo, porque
durante a campanha não teve

ataques pessoais. Ganhamos a

eleição porque fizemos um bom
trabalho na gestão anterior",
comenta.

Chefe de Gabinete - Nilo Martini (PFL)
Secretaria de Planejamento e Projetos - Valéria Verbinen (PFL)
Secretaria de Esporte, Laier e Promoção de Eventos - Nelson
Boeira (PFL)

.

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente - Lauro
Frõhlich (PFL)
Secretaria de Saúde - Luiz Carlos Pereira (PP)
Secretaria de Administração e Finanças - Jair Tornelín (PP)
Secretaria de Educação e Cultura - Maria Inês Fernandes (PP)
Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Maurici Zanghelini (PP)
Secretaria de Obras e Serviços Públicos - Valdir ,Vick (PP)

Prefeituras em estado de emergência podem ficar sem ajuda
DA REDAÇÃO - Prefeituras em

todo o País que decretaram situação
de emergência ou estado de
calamidade pública correm o risco
de ficar sem ajuda federal nesteano.
OMinistério da IntegraçãoNacional
tomoumais rígidos os critérios. Desde
o fim do ano passado, a pasta
recebeu mais de 300 decretos

municipais baixados com essa

finalidade, mas até agora não

reconheceu nenhum deles por

suspeitar que muitos não têm base
na realidade ou exageraram a fúria
da natureza.

O secretário nacional da Defesa
Civil, coroneljosé Pimentel, diz que

, 195 pedidos são de cidades
nordestinas e no máximo 47 serão

aceitos. E adi;nta: não mais do que
3QlÁl dos decretos editados em todo o

Brasil já recebidos serão acolhidos. "O
Brasil vulgarizoumuito a calamidade

pública", afirma Pimentel.
Semcitar local, o coronel conta

um episódio que testemunhou em
2003: em um Estado em que 98
cidades decretaram estado de
calamidáde pública por causa da
seca, um dos municípios tinha
árvores com folhagens verdes e

muitosmoradores lavavam os carros

nas calçadas.
No caso de seca, a homologação

só ocorre após algumas providências.
Uma é a realização de estudos
meteorológicos, para detectar se

choveu abaixo damédia histórica.
Outra é a apresentação de laudos
da Emater atestando quebra de
safra. "Ninguém planta na seca. Se

.

não há plantio, não há quebra de

safra", conclui.
O militar afirma que, antes de

2003, os critérios para acolher os
pedidos eram sem muita base
técnica, feitos em resposta às
ocorrências e ao noticiário. Em 2003,
foram reconhecidos 1.462 decretos;
em 2004, 1.763. Pimentel, que
admite perdas de safra, mas numa

.
intensidademenor do que o alegado.
"Imaginar que um Estado fica em

estiagem-o ano inteiro não existe",
diz.

LICITAÇÃO - A situação de
emergência e o estado de
calamidade pública, causados por
desastres naturais, humanos emistos,
têm diferenças.A primeira pode ser
enfrentada pelo município. O
segundo exige a ajuda estadual,
federal ou as duas juntas.

• Levantamento feito por
telefone junto a 17

governos estaduais
constatou que há 616
decretos municipais de
estado de calamidade

pública ou situação de

emergência.

• Alguns municípios alegam
conseqüências de desordem
nas contas públicas, mas os

decretos ainda não foram

homologados pelos Estados.
A Defesa Civil não considera
desastres financeiros como

motivo para decretos.

'l!:'tilo:l!E':._;,""-,-"....)...........=��...�;..,..""'"",;,;;:..� ' ........_"""'r--·
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Projeto que cria Secretaria
é encaminhado às comissões

GUARAMIRlM - o projeto que
cria a Secretaria de Bem-Estar
Social foi encaminhado para
análise das Comissões de

Legislação, Justiça e Redação e de
Economia, Finanças e Fiscalização.
A proposta do Executivo foi lida na
sessão extraordinária de segunda'

- feira, depois que foram formadas
as comissões, responsáveis pela
análise dos projetos nos próximos
dois anos.

Às duas comissões, que se

reuniram na tarde de ontem para
discutir a proposta, têm dez dias para
dar parecer sobre o projeto, que
deve entrar em votação até o dia
27 de fevereiro, quando completa
30 dias do envio da proposta à

Câmara de Vereadores.
Se o projeto de implantação da

pasta, atualmente vinculada à

Saúde, for aprovado, serão criados
os cargos de secretário, responsável
para o setor de assistência à criança
e ao adolescente e responsável para
o setor de assistência ao �dulto e

idoso. Também estão previstos
cargos de secretário-adjunto de
saúde, chefe de setor de

manutenção de cemitério e

secretário-executivo de Gabinete ...
O prefeitoMário Sérgio Peixer

(PFL) afirma que a criação da
pasta atende solicitação do Suas

(Sistema Único de Assistência

Social) e também dos conselheiros
de Saúde domunicípio e da própria
comunidade, reforçada em duas
conferências realizadas no ano

passado."O governo Lula é
socialista e tem liberado verbas para
os municípios que possuem a

secretaria", justifica.

Admite-se professor
de inglês

f
"
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� O Case Marisol como uma tendência
futura para oVale do ltapocu
Tomo nesta semana, a liberdade de adaptar uma reportagem do site
da Agência de Notícias Brasil-Árabe (http://www.anba.com.br).que
recebi ontem em meu e-mail, por considerar que como fortíssima
demonstradora de tendências e possibilidades, a Marisol, merece o

destaque que vem tendo na imprensa que trata do comércio exterior
brasileiro.
Com 40 anos de fundação, a Empresa possui capacidade instalada
para produzir mais de 25 milhões de peças de roupas e 3,2 milhões
de pares de calçadosinfantls por ano, gerando 5.000 mil empregos
diretos. É considerada uma das mais representativas indústrias do
vestuário do Brasil, estando presente em 14.000 pontos-de-venda
multimarcas, com a previsão de atingir 115 franquias exclusivas até
o final de 2005. Um dia, este caminho teve o primeiro passo.
Uder no segmento de roupas infantis, a Empresa passa a investir
profundamente na internacionalização da empresa, que já possui
dez lojas exclusivas dasmarcas Lilica R'ipilica eTigorT.Tigre no Oriente
Médio e em abril abrirá um centro de desenvolvimento e escritório
de vendas na Itália, como suporte para distribuição na Europa e

'

Oriente Médio. Segundo Robson Amorim, diretor comercial da
Marisol, a escolha de Gallarate, na Itália ocorreu em função da
referência do país no design da cidade próxima a Milão ser

logisticamente estratégica.
"Estamos num processo de desenvolvimento no mercado externo"
afirmou o diretor. Hoje as exportações representam 6% do
faturamento anual da companhia, que já é superior a R$ 350milhões.
Temos o desafio de elevar para 20% até 2010". E importante foi ter
verificado num evento ocorrido no Centro Empresarial de Jaragúá
ao Sul, que o crescimento da empresa é pautado em valores sólidos,
havendo ajustes a serem feitos,mas também dinamismo empresarial
que apóia as decisões de crescimento.
Num dia, talvez daqui há dez ou vinte anos, com uma nova geração
de empreendedores, algumas das micro e pequenas empresas que
hoje investem em equipamentos, qualificação de colaboradores,
estratégias comerciais e produtivas, serão os cases que contaremos.
Embora de conhecimento corrente, é importante lembrar que o
sucesso ocorre em decorrências de diversos fatores, mas nada que
substitua a administração diária e pragmática dos recursos

empresariais.
CRESCIMENTO IMPRESSIONANTE DE EQUIPAMENTOS EM 2004
A exportação de máquinas e equipamentos somaram quase US$ 7
bilhões, com igual valor em importações, representando um
crescimento de 38.5% em relação a 2003. No desenho geral de
vendas domésticas + vendas externas, foi o melhor resultado desde
1995.
De acordo com o presidente da Abimaq, Newton Mello, o número
é bastante positivo e reflete o aumento da competitividade da
indústria nacional. Por outro lado, pondera que com a queda do
dólar, poderá haver queda nas vendas do setor. Segundo ele, o Brasil
ainda opera principalmente em mercados onde o preço é a principal
competitiva, o que pode causar mesmo um decréscimo de 20% nos
números de 2004.
O POTENCIAL DO MERCADO DE FLORES
Embora não estejam na pauta dos produtos primariamente analisados
no comércio exterior brasileiro, as exportações brasileiras de flores e
plantas ornamentais renderam US$ 23,S milhões em 2004, um
crescimento de 20% em relação ao ano anterior.O saldo da balança
comercial do setor chegou a cerca de US$ 17,5 milhões, um recorde
histórico.
Os principais destinos das mudas foram Holanda (45%), Itália, EUA e

Japão, sendo que São Paulo foi o principal estado exportador. Por
outro lado, é importante considerar que o Mercaflor é uma estrela
catarinense ascendente, ao reunir uma gama de produtores que
isoladamente teria problemas em aprender as técnicas do comércio
exterior. E são iniciativas assim que contribuíram para que países
como Itália e Taiwan, passassem a acessar um outro patamar na
participação do comércio internacional.
BOAS NOTrClAS
O Porto de Itajaí terá, a partir de março, mais duas linhas semanais
regulares para escoar exportações, uma para os Estados Unidos e
outra para a Europa (Algeciras, Espanha), com capacidade para 1800
TEUs cada. Ambas serão operadas pelo armador Maersk, que com
isso terá seis navios por semana no porto e espera aumentar sua
movimentação de contêineres em Itajaí em 20%.
"Temos esperança que o porto vai investir no aumento da área e
melhoriasno canal, para que possamos operar mais rápido e diminuir
o tempo de permanência dos navios no cais'; disse o gerente de
operações da Maersk em Itajaí, Alesandro Zen. Ele afirmou que a boa
estrutura e a cooperação da administração do porto e do Terminal
de EontêiRefes Ele Vale do Itajaí (feeorwl) pesaram na deelsãe do
armador de trazer as novas linhas para a cidade.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas
dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail
cambra@portalcambra.com.br.

Randa·1 Gomes é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA, Mestre em Administração e professorde Comércio Exterior da UNERJ.
e-mail: randal@portalcambra.com.br
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Diretor da Codejas apresenta
balanço negativo da empresa

Eus BINI

� Diretor diz que
solução para problema'
é abertura de novas

frentes de trabalho

]ARAGUÁ DO SUL - Em coletiva
à imprensa na tarde de ontem, o
diretor da Codejas (Companhia de
Desenvolvimen-to de Jaraguá do
Sul), Jair Pedri, apresentou o

resultado do balanço da 'empresa
relativo ao ano de 2004, apontando
um prejuízo contábil no valor de
R$ 179.129,00. A companhia
possui hoje uma dívida de R$
112.243,00, incluindo obrigações
trabalhistas, tributárias e com

fornecedores.
De acordo com o diretor, a

Codejas, que é uma empresa de
prestação de serviços, esbarra na

competitividade do mercado
devido aos elevados encargos
trabalhistas que tomam o produto
final caro. Hoje, a companhia
emprega 34 funcionários na parte
operacional e outros quatro na área
administrativa. Na época da
fundação da empresa, em

fevereiro de 1995, eram cerca de
150 trabalhadores. "O gastos atual
com a folha de pagamento dos
funcionários é de'
aproximadamente R$ 25 mil, mas
com os encargos este valor aumenta
para cerca de R$ 50mil", informa
Pedri.

RAPHAEL GÜNTHER

Segundo o diretor, a solução
para as dificuldades financeiras da
companhia está na abertura de
novas frentes de trabalho. "A

administração municipal têm se

preocupado em tentar reverter esta

situação desfavorável, no entanto,
a prefeitura não pode favorecer o
Codejas e as frentes de trabalho
devem ser abertas legalmente",
informa Pedri.

Atualmenté a empresa
trabalha na construção de duas
salas de aula na escola municipal
Ataíde Machado, Bairro
Czerniewicz, na reforma da Casa
de Apoio ao Adolescente (Caad),
no Bairro Nova Brasília, e na

colocação das calçadas em frente
à prefeitura. Esta semana inicia
reformas nas 53 áreas de lazer do
município. Jair Pedri destaca que,
no ano passado, a Codejas foi
vencedora da licitação para obras
de reforma no novo centro

administrativo, orçada em R$ 130
mil, mas que em novembro do ano
passado a administração anterior

paralisou os trabalhos alegando faltas
de recursos. "Por termos ganho a

licitação temos direito a realizar este
trabalho, no entanto, não sabemos

, quando ele recomeça", diz Pedri. Ele
pretende visitar prefeituras da região
visando comercializar saibro e seixo,
o que não era feito até então, urna
vez que a comercialização era feita
apenas em Jaraguá do Sul.

A Codejas é uma empresa de
economia mista e 99,96% das ações

Pedri afirma que dívidas são causadas pela competitividade do mercdado pertencem à Prefeitura.

Mudanças nas regras do ProdecVice-presidente do STN vai

para Seminário em Bruxelas
]ARAGUÁ DO SUL - A vice

presidente do STIV (Sindicato
dos Trabalhadores da Indústria do
Vestuário de Jaraguá do Sul e

Região), Rosane Sasse, participa
de 11 de fevereiro a 12 de março,
no Centro, de Formação da
Confederação de Sindicatos
Cristíanos, em Bruxelas, Bélgica,
do "Seminário de Formação de
Quadros Sindicais Internacionais
da CMT (Confederação Mundial
do Trabalho)". Desde o ano

passado, Rosane integra o quadro
de formadores internacionais da
CMT. "Será um período bastante
longo que ficarei afastada do
Brasil, mas todas estas atividades
às quais somos convocados são

importantes para o nosso Sindicato
do Vestuário, porque levamos a

situação da nossa categoria em

nível internacional", avalia
Rosane. "Nesses encontros temos
oportunidade de falar em nome

.

do Sindicato dos Trabalhadores do
Vestuário de Jaraguá do Sul e

sobre a forma de atuar com esses

trabalhadores", reforça. As
despesas gerais ficarão por conta
daCMT.

Outros 19 dirigentes sindicais
de diferentes países também
devem participar do Seminário,
Rosane será a única representante
do Brasil. Durante os mais de 30
dias emque ficarão na Europa, os

t'

"

preocupam empresarlos
participantes do encontro deverão
visitar também a OIT (Or
ganização Internacional do
Trabalho), com sede em Genebra,
na Suíça, onde conhecerão de
perto a série de convênios

possíveis com a 011; organização
que rege as questões trabalhistas
muito fortemente no mundo. ''A
OIT normalmente não abre suas

dependências para qualquer
curso. Agora, teremos opor
tunidade de conhecer a fundo
como ela conduz seus trabalhos e

na volta repassaremos o apren
dizado", afirma Rosane. A
delegação ainda deve visitar a

sede da OMC (Organização
Mundial do Comércio), também
na Suíça e, por fim, a Holanda,
onde vão conhecer o movimento
sindical daquele país.

]ARAGUÁ DO SUL - Nesta
semana o presidente da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de '[araguá do Sul),
Paulo Obenaus, e um grupo de
empresários, estiveram reunidos
com o deputado estadual Dionei
Walter da Silva (PT), para pedir
que sejam feitas correções na lei
do Prodec (Programa de
Desenvolvimento da Empresa
Catarinense) .

Seis empresas de grande
porte de Jaraguá do Sul
aderiram ao Prodec em 1998 e

foram surpreendidas em 2003,
quando terminou o prazo de
carência dos empréstimos
efetuados naquele ano porque
o governo passou a cobrar os

vencimen tos dos con tra tos

antigos pelas atuais regras do
programa, criando umá situação
difícil para alguns empresários,
que acabaram tendo suas

empresas notificadas pelo fisco,
mesmo estando em dia, com seus

encargos.
O deputado Dioriei firmou

o compromisso de atuar para
que as correções Flrop6-ú'ú
pelos empresários constem no '

.proje to de lei que dê've ser

votado pela Assembléia
Legislativa nos próximos dias.
Ele criticou o governo do
Estado, que privilegia os maus

• Desde o ano passado,
Rosane integra o quadro de
formadores internacionais
da CMT.

• Outros 19 dirigentes
sindicais de diferentes países
também devem participar do
Seminário, Rosane será a única
representante do Brasil.

,-1
I

pagadores, citando o projeto
encaminhado no período
extraordinário que cria o

Fun d o so c ia l, c o nce de n dp
descontos de 50% aos

devedores de ICMS. "O
governo premia o sonegador e
não favorece as empresas que
honram seus compromissos",
declarou. Durante a reunião,
os em-presários ressaltaram a

im-portância do Prodec e

disseram esperar que as

divergências de interpretação
dos contratos sejam resolvidas.

O Prodec possibilita que as

empresas adiem o recolhimento
de ICMS. Pelos contratos
firmados em 1998, as empresas
tinham prazo de dez anos para
usufruírem dos empréstimos e

cinco anos de carência. A dívida
poderia ser parcelada, de
pendendo do empreendimento,
em até 120 meses. Pelas atuais
regras do programa, as empresas
precisam pagar de uma só vez o

valor devido mais os juros. Com
as modificações acordadas entre
técnicos da Fazenda "e,
�:npTesários ficou 681:ll(bê'léd'ititi: '

que o pagamento MI'Jtvídq_ ti{tt'ii;:'
será feito de fdi-1n,:a inú#�'
como queria () governe,' riem
prazo de pagamento sérl{ tão
longo, como querra.\W. os

empresários.
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São Francisco de Assis agora
é paróquia e reú e 7 igrejas

MÁRCIA BENTO

II- Processo de

formação da paróquia
levou quase 10 anos

para ser completo
l

]ARAGUÁ DO SUL - A
comunidade católica de Jaraguá
do Sul conta com mais uma

paróquia. A Igreja São Francisco
de �ssis passou oficialmente a ser

a quarta paróquia atuante na

cidade, r e u n indo mais seis
comunidades: Nossa Senhora
Aparecida, no bairro Ilha da
Figueira; Nossa Senhora do'
Caravaggio, no Águas Claras; São,
José, no João Pessoa i São João, na
Vila Chartres; Comunidade Santa
Luzia, no Bairro Santa Luzia; e

Nossa Senhora de Fátma, noAlto
Santa Luzia. A oficialização do
ato aconteceu sábado último.

'

A festa comemorativa iniciou
com uma carreata da Igreja São
Sebastião (primeira paróquia de

[araguá do Sul) até a sede da São
Francisco de Assis, na

proximidades da Weg. O bispo
Diocesano Dom Orlando
Brandes celebrou a primeira
missa da nova paróquia, com a

ajuda do padre Cildo, da

paróquia São Sebastião e do

padre diocesano Osnildo. Após
a missa, os fiéis foram recebid�s
com um coquetel. "A carreata

simbolizou a mãe - à Paróquia
São Sebastião -, deixando a

filha - Paróquia São Francisco
de Assis - seguir o caminho da
maioridade", explicou a

secretária da Igreja, Eunice

Denagnolo.
O processo de divisão territorial

de abertura da nova

par�oia
visa,

melhor atender os fiéis e levou

quase 10 anos para ser comp etado.
A paróquia São Francisco de Assis
vai atender um total de '3.845
famílias ou 15.380 pessoas. Jaraguá
do Sul recebeu a primeira paróquia
em 1912, com a criação da

paróquia São Sebastião. Com o

aumento populacional, foram
criadas mais três paróquias: São
Judas Tadeu, Nossa Senhora das

Graças eSão Francisco de Assis.
Com a implantação oficial da

Paróquia, tomou posse também o

primeiro pároco, o padre diocesano
Felice Gírelle, que até então

trabalhava em [oinville.
A história da sede paroquial

São Francisco de Assis

começou a ser construída na

década de 1970, quando
J araguá do Sul recebeu muitas

famílias, que vieram atraídas
pela oportunidade de emprego.
"Em 1979 a igreja recebeu o

terreno, doação de Estefano

Maier, para a construção da

capela e demais dependências.
Em janeiro de 1980 foi realizada
a primeira missa, debaixo de

algumas árvores, que reuniu

umas 450 pessoas", relatou
Eunice.

Igreja São Francisco de Assis foi construída na década de setenta

Carreata simboliza a maioridade da paróquia São Francisco de Assis

Nossa Senhora Aparecida - Em 1962 foi ministrada a primeira missa, celebrada pelo padre Fredolino
Wiemes. Dois anos mais tarde foi inaugurada a primeira capela, construída 'de madeira. Nesta época a

comunidade tinha aproximadamente 35 famffias. Em 27 de abril 'de 1975, foi lançada a pedra fundamental
da atual capela, que foi inaugurada em outubro do mesmo ano,

Nossa Senhora do Caravaggio - Durante ás missões de 1985, nasceu o desejo de fundar uma nova

comunidade no morro das Águas Claras. Em 16 de março de 1986, foi escolhida a padroeira e em maio
do mesmo ano foi celebrada a primeira missa no terreno onde hoje está localizada a gruta e a igreja.
São José - Cerca de 20 famífias católicas da então Vila Itapocuzinho II, hoje bairro João Pessoa, ansiavam
pela formação de uma comunidade desde 1951, Em setembro de 1957 foi constituída a Comunidade
Católica de Itapocuzinho, atual Comunidade São José, Cinco anos depois foi construída a primeira igreja.
Em 1980 ocorreu o lançamento da pedra fundamental da atual igreja.
São João r Desde 1920 são realizadas missas na localidade de Vila Chartres. Em 1935, com a doação de
um quadro, foi constituída a Comunidade São Joãc-Batlsta, com aproximadamente 30 famílias. Em 1948
foi construída a capela, mas a festa de São João é realizada desde 1937. Atualmente a.cornunldade tem
a maior fogueira da- região. A primeira capela foi d-emolida em 1989. Em 1991, ocorreu a solenidade de
lançamento da pedra fundamental da atual igreja.
Santa Luzia - A história desta comunidade começou com os primeiros colonizadores, em 1920. Nesta

época a localidade era conhecida como "Pântano Mole': As missas eram realizadas na casa das' 20 famílias,
que, na época, não passavam de 20, A primeira igreja-escola, feita em estilo enxalmel, foi construída em

1924, 25 anos depois foi erguida segunda igreja, em alvenaria; em 1970 era foi demolida para que, em
1971, fosse inaugurada a capela atual.

.

Nossa Senhora de Fátima - Localizada no Alto Santa Luzia, a Comunidade teve seu início na localidade
da Greta Funda, em Itapocuzinho, na década de 1950. A primeira igreja era de madeira e atendeu a

comunidade por vários anos. Com o êxodo rural a comunidade adquiriu um novo terreno e em 1984,
onde construiu a, nova igreja.

.

CP NOTAS
II- SAÚDE '

,Governo quer controlar HanseníaSé
Atingir a prevalência de um caso de hanseníase por 1 O mil habitantes
até dezembro de 2005, com atenção especial às crianças
contaminadas, para que, com o tratamento adequado, seja quebrada
a cadeia de transmissão familiar, Estas são as metas do Ministério da
Saúde em relação a esta doença, apresentadas pelo secretário de

Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, em Brasília, De acordo com

ele, o Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase tem

alcançado êxitos importantes, "mas se faz necessário persistir com
as ações realizadas para que o diagnóstico e tratamento estejam
próximos das pessoas que precisam':
Segundo números apresentados pelo secretário, o ano de 2004 foi
fechado com a prevalência de 1,6 caso/10 mil habitantes, o que
indica que o Brasil atingirá a meta mundial estabelecida pela OMS

(Organização Mundial de Saúde), que é de menos de um caso por
10 mil habitantes, em dezembro próximo, Os números do ano

passado, segundo Jarbas Barbosa, indicam que o trabalho realizado
pelo Ministério da Saúde está no rumo certo.

"Criança com hanseníase é um sinal de alerta'; observa o secretário,
ao explicar a importância de uma maior atenção às crianças

- contaminadas ser destaque nas Cartas de Eliminação da Hanseníase.

Ele observa que as crianças se contaminam predominantemente
dentro de suas casas.Trovavelmente porque algum adulto não foi

diagnosticado precocemente e, com isso, transmitiu para aquela
criança'; salienta.

II- .FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Produtos da Agricultura Familiar abastecem
Desde que iniciaram as atividades do Fórum Social Mundial,'o
consumo de bebidas e comidas cresceu simu,ltaneamente. A

novidade, neste ano, é que durante os sete dias da V edição do
Fórum Social Mundial a venda de alimentos para os mais de 120

mil participantes incentiva o consumo de produtos das

agroindústrias familiares de todo país. Uma das entidades

responsáveis pela Central de Abastecimento é a Federação dos
Trabalhadores na Agricultura Familiar-FETRAF-SUL/CUT (PRISClRS),
que está abastecendo os locais de comercialização dos produtos
alimentícios e bebidas gerais consumidas durante as atividades do
Fórum.
Os principais produtos que caracterizam as agroindústrias familiares
podem ser encontrados nas cinco praças de alimentação
dlstrlbuldas pela orla do Fórum, onde a previsão de consumo seja
de 80 mil refeições diárias. O acampamento de jovens, que neste

ano recebeu 35mil inscrições, também foi contemplado, tendo
disponíveis dois armazéns, 24horas, com produtos como sucos de
frutas exóticas e típicas de diferentes regiões do país, como o

cupuaçu, da Amazônia.

II- ANIMA MUNDI 2005

longasparticipampela 1 avezdamostracompetitiva
Estão abertas até 26 de março as inscrições para a mostra

competitiva do 13° ANIMA MUNDI - Festival Internacional de

Animação do Brasil, que este ano acontece no Rio de 8 a 17 de

julho e, em São Paulo, de 20 a 24 do mesmo mês. Pela primeira
vez, filmes de longa-metragem )têm vez na competição. Até
então, animações com mais de 60 minutos eram exibidas na

categoria hors-concours. Apenas curtas e médias animados
concorriam aos prêmios, que este ano variam de R$ 700 a R$ 8
mil.
Desde o ano passado. as animações em vídeo e película
passaram a ser exibidas nas mesmas sessões, sem distinção de
formato. Na mostra competitiva, a regra é a mesma: filmes e

vídeos competem nas mesmas categorias e dispútam os

mesmos prêmios.
Os interessados em inscrever seus trabalhos no ANIMA MUNDI
devem preencher o formulário que se encontra no site
www.animamundi.com.br e enviar uma cópia da animação em

VHS ou DVD para a pré-seleção para a sede do ANIMA MUNDI

(Rua Elvira Machado 7, casa 1 A - Botafogo. CEP: 22280-060. Rio
de Janeiro), Não há limite de inscrições por participante,.desde
que para cada obra seja preenchido um formulário diferente.
O importante é que as animações não tenham sido exibidas
ou inscritas anteriormente no festival. Os trabalhos selecionados
serão divulgados em 2 de maio.

II- PROIBiÇÃO
Anvisadetermina retirada de44produtos
Quarenta e .quatro produtos devem ser imediatamente retirados
do mercado por não possuírem registro na Anvisa (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária). As apreensões foram determinadas ontem
no Diário Oficial da União: Entre os itens irregulares constam água
sanitária, amaciante e extrato de própolls,
A agência alerta que o consumo ou uso de produtos sem registro
pode trazer sérios danos à saúde, uma vez que sua segurança e

eficácia não foram devidamente comprovadas. Fabricantes, pontos
de venda e distribuidores que desrespeitarem as determinações
da Anvisa estão sujeitos a notificação e multas que variam de R$ 2
mil a R$ 1,5 milhão, de acordo com a Lei n° 6.437/77. Vigilâncias
sanitárias estaduais e municipais são responsáveis pela fiscalização
do cumprimento das medidas. A lista completa com os produtos
sem registro pode ser encontrada no site da Anvisa: http://
www.anvisa.gov.br.
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Prefeitura quer ampliar horário
de atendimento em creches

]ARAGUÁ DO SUL - o
secretáriomunicipal de Educação,
Anésio Alexandre, informou que
será feito um estudo para a

ampliação do horário de atendi
mento nos Centros de Educação
Infantil, mediante levantamento
das necessidades. Até o final desta
semana estão sendo realizadas as

matrículas e, de acordo com a

demanda, serão levantadas as

necessidades de cada centro.
Omunicípio possui 22 creches,

que atendem crianças com idades
entre zero e seis anos. As creches
Rosa Marià Donini, próximo à

Marisol, e a Wolfgang Weege,
próximo à Malwee, atendem em

horário diferenciado, das 4:30h da
manhã até as 23:40h. Com a

ampliação de horário prevista para
outras unidades, o secretário

acredita que será resolvido o

problema de falta de vagas. Ele
informou ainda que serão

construídos outros dois Centros de
Educação Infantil, um no bairro
Ilha da Figueira, próximo ao

Colégio Holando Marcelino

Gonçalves, e outro no Bairro

Jaraguá Esquerdo, próximo ao

Centro de Apoio Integral à

Criança (CAIC), cada um com

capacidade para atender cem

crianças ou mais. Os recursos para
as obras são do Sesi e a Prefeitura
fará uma parceria com a entidade,

cedendo os funcionários para os

Centros.
Até agora, a secretaria de

Educação já tem matriculadass

para freqüentar os centros durante
o ano 3.305 crianças, mas a procura
por vagas deve aumentar até a

sexta-feira, quando encerra o prazo
de matrículas. Desde o final de
dezembro do ano passado as

creches estão atendendo em

regime de plantão e a partir do dia
nove deste mês inicia o

atendimento normal.
Além das crianças que fre

qüentam os Centros de Educação
Infantil, outras 336menores de seis

anos estão nos jardins de infância
da rede municipal.

• Dois novos Centros de

Educação Infantil, com
capacidade para atender
cerca de cem crianças cada

um, serão construídos no

município com recursos

do Sesi.

• Dois centros municipais já
, atendem em horário
diferenciado que vai das 4h30
da manhã até 23h40. Secretaria
de Educação realiza estudos

para ampliar atendimento em

outras unidades.

Desaparecido
"O? t

Atende pelo nome de
Sheike.

,A dona de 6 anos está
muito triste.

Recompensa-se

Fone: 370-9131

Ganhadores da Rifa da

Paróquia São Sebastião

1 ° Prêmio - 42042 - Geladeira Almir Aldrovandi

2° Prêmiô - 11843 -: TV NãoVendido

3° Prêmio - 58690 - Forno Elétrico Posto Mime'

4° Prêmio -70298 - Bicicleta 18 M GervasioGalezynski
5° Prêmio -70743 - Batedeira Luzia Balsanelli

6° Prêmio -42843 - Bicicleta 18 M Olívia Pedrotti

7° Prêmio - 11690 - Liquidificador Celso Medeiros

8° Prêmio - 58298 - Bicicleta 18 M Aline A.Gorges
9° Prêmio -70743 -Cafeteira ; : Luzia Balsanelli

10° Prêmio -7002 - Ventilador Laura Koch Dias

11 ° Prêmio - 42690 - Espremedor Frutas Lucas A. Moreira

12°Prêmio-11298- Sanduicheira CésarC. Damiani

13° Prêmio - 58743,Quadro Decorativo Agricopel
14° Prêmio - 70042 - Ferro Elétrico Laura Kock Dias

15° Prêmio - 70843 - Processador Oscar Picolli

QUARTA-FEIRA,2 de fevereiro de 2005

RECONHECIMENTO

CORREIO DO POVO

Solenidade marca a promoção
de oito policias militares

JULlMAR PIVATTO

... Governo do Estado
aumentou para 800
o número de

promoções

]ARAGuÁDO SUL- Solenidade
na tarde de ontem no 14° Batalhão
da Polícia Militar marcou a

promoção de oito soldados, que
receberam a nova patente de cabos.
GersonBueno de Oliveira, Roberto
Rodrigues, Jorge Pereira, Vendelino
Pasquali, Moacir Xavier Leite,
Laudinor Alves da Cruz e Ildelor
Maisen receberam as novas

insígnias por tempo de serviço. O
governo estadual aumentou, esse
ano, para 800 o número de

promoções na Polícia Militar.
Em discurso, o comandante do

14° Batalhão, tenente-coronel
Ricardo Alcebíades Broering,
lembrou da importância do
reconhecimento a esses policiais. '�
PolíciaMilitar dá as oportunidades
para todos crescerem. Só depende
da vontade e anseios de cada um",

Novos cabos recebem os cumprimentos das autoridades presentes na solenidade de ontem

comentou.

Segundo o comandante do
Comando Norte, coronel João
Galdino Campos Filho', o

reconhecimento vem em boa hora,
principalmente pelos bons serviços
prestados pelos novos cabos. "É
também um exemplo para os novos

soldados. Com muito trabalho e

dedicação, eles também podem
crescer dentro da corporação", disse
ele em discurso.

Sobre a segurança na região, o
coronel frisou que oNorte do Estado
está acima da média no combate
ao crime e omaior problemamesmo
é a dificuldade de comunicação em
alguns lugares. "O problema é que

em algumas localidades não temos
acesso por celular ou rádio e existem '

regiões de difícil acesso, que são

freqüentemente usadas como

esconderijo pelos foragidos",
declarou. De acordo comGaldino,
a média de ocorrências na nossa

região é uma das mais baixas de
Santa Catarina.

Homem assalta casa deWilliam
Bonner e Fátima Bernardes'

DA REDAÇÃO - A casa dos

jornalistasWilliamBonner e Fátima

Bernardes, que fica no condomínio

Jardim da Barra, na Barra da Tijuca,
zona oeste doRio, foi assaltadaontem
demadrugada,O ladrão, armado de
pistola, surpreendeuo casaldormindo,
e fugiu levando jóias, dinheiro,
celulares e um laptop. Ele não

reconheceu os apresentadores do

JomalNacional, daJVGlobo.
O crime foiporvoltadas 2 horas.

A polícia ainda não sabe como o

assaltante entrou no condomínio, que
tem guarita e seguranças. Na

residência, desprovida de alarme ou
câmeras, ele não encontrou

dificuldades: a janela da lavanderia,
,

que fica dentro da casa, estava

protegida apenas com' uma tela

antimosquitos,Obandidopulou para
dentroesubiu as escadas, atéosegundo
andai:O primeiro quarto que avistou

.

foi o de Bonner e Fátima': Ele então
anunciou o assalto e pediu "dólares,
reais e ouro", conforme contou o

jornalista.
O apresentador chegou a tentar

imobilizá-lo: "Passados cerca de 45
minutos sob a mira de uma pistola,
desesperado comoque poderiaocorrer
comrninha família, contrariei todas as
recomendações de 'autoridades

policiais, em que verdadeiramente

sempre acreditei.Nummomento de

distração do assaltante, tentei

• O delegado da Barra da

Tijuca, Eduardo Baptista Filho,
foi pessoalmente à casa e

acompanhou o trabalho dos

peritos, que coletaram

impressões digitais.

Estiagem multiplica
racionamento de água no RS

DA REDAÇÃO - A estiagem
forçou a Corsan (Companhia
Riograndense de Saneamento) a

racionar a distribuição de água
para cerca de 800mil pessoas dos

municípios de Gravataí, Alvorada,
Víaraão e Cachoeirinha, na região
metropolitana de Porto Alegre
(RS), a partir de hoje. '� medida
se tornou necessária em função da
baixa vazão do rio Gravataí",
explicou o diretor de Operações da
Corsan, Jorge Accorsi. Segundo
ele, a colocação emergencial de
bombas submersas, adicionais às

duas fixas, não é suficiente para
garantir a captação necessária à

região.
O abastecimento será feito

em sistema de rodízio entre os

bairros dos quatro municípios,
com intervalos de até 12 horas
Em condições normais, o rio

Gravataí já está no limite de uso.

Suas águas são usadas nas

lavouras de arroz, em centenas

de indústrias e em todas as

residências da região:Desde o

início de dezembro houve apenas

algumas pancadas de chuva,
inclusive uma na manhã desta

terça-feira (01), insuficientes
para reverter o quadro de

estiagem que reduziu o volume
de água do Gravataí a um nível
crítico.

Outro rio da região
metropolitana, o Sinos, também
está secando. O Semae (Serviço
Municipal de Água e Esgoto) de
São Leopoldo, lança hoje uma

campanha de uso racional da

água, última tentativa de reduzir
.

o consumo antes de partir para o
racionamento ou para a colocação
de barreiras no rio, com sacos de

areia, para formar depósitos de

água nos locais de captação ..No
interior do Estado do Rio do Sul,
Paim Filho e Herveiras já
recorreram ao racionamento,
limitando a distribuição de água a

alguns horários durante o dia.

• Até o início da noite de

ontem, 243 municípios
gaúchos haviam
decretado situação de

emergência por causa da

estiagem.

• As previsões
meteorológicas que
indicavam chuva para a

segunda quinzena de janeiro
não se confirmaram. As

precipitações devem
continuar esparsas e mal
distribuídas durante
fevereiro.

• Os-filhos trigêmeos do casal,
Laura, Vinicius e Beatriz, de 7

anos, dormiam durante o

assalto. Eles só acordaram hoje
de manhã, quando os 'p'oliciais
já haviam ido embora.

'

desarmá-lo.Não consegui. Após um
princípio de luta, sofri uma contusão
no cotovelo direito", relatou Bonner,
em nota divulgada pela emissora,

O invasor lhe deu ainda um tapa no

rosto, e avisou: "Não faça isso, senão
eu temato".O apresentador disse que
ficou traumatizado. "Felizmente, o
assaltantemanteve o sangue frio.Não
atirou. Deixou apenas prejuízos
materiais e um trauma de que

queremosnos livraromaís rapidamente
possível".O ladrão trancouo casalno
banheiro e fugiu, ainda não se sabe
como nem para onde. Os dois

conseguiram se libertar com a ajuda
da empregada, que estava em seu

quarto e não foi rendida.Bonnerentão
telefonou para a TV Globo e pediu
para que alguém acionasse a polícia.

--�-,,-�-�� '-U
t'
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Atletismo jaraguaense começa
otimista a temporada de 2005

JULlMAR PIVATIO

.. Equipe iniciou os

treinos na semana

passada com novo

reforço

JARAGUÁ DO SUL - A equipe
jaraguaense de Atletismo inicia a

nova temporada com gás renovado
e otimismo com relação ao futuro
da modalidade no município. Os
treinamentos começaram na

semana passada, mesmo sem um

local definido para isso. Ontem,
cerca de 20 atletas da equipe de

rendimento treinaram no Parque
Malwee, comandados pelos
técnicos Adriano Moras e

Aparecido Donizete Gonçalves.
Segundo Moras, a equipe,

mesmo enfrentando dificuldades,
começou otimista, principalmente
após os primeiros contatos com a

nova administração. "Eles vêem

com bons olhos a modalidade e

tem bons projetos para o esporte",
comentou. O treinador espera que
a mudança comece na estrutura,
com a construção de uma pista de
atletismo pública adequadapara a

'modalidade. "Depois disso

podemos tornar a equipe mais

competitiva, mas isso é em longo
prazo", lembrouMoras.

RAPHAEl GONTHER

Atletas treinaram ontem no Parque Malwee, já pensando na disputa do Estadual Sub-23

Por enquanto os treinos

seguem três vezes por semana, mas

a partir da próxima segunda-feira
os atletas irão treinar todos os dias,
já pensando na primeira
competição do ano, que é o

Campeonato Estadual Sub-23,
ainda em local a ser definido. O
treinador aposta na evolução da

equipe feminina que, em 2004,
terminou em quarto lugar nos J asc
Gagos Abertos de SantaCatarina).
O masculino conta com o reforço
de Juliano Reniert, que competia
por São Bento do Sul e agoramora
ern jaraguá do Sul.

O treinador também lembrou

dos resultados de 2004,

considerando como um bom ano

para o esporte. "Dentro das nossas

limitações, fomos muito bem.
Tivemos resultados até

surpreendentes", disse Moras.

Dentre os destaques, está Sally
Mayara Siewerdt, que recebeu o

prêmio "O Jornaleiro", como

destaque da modalidade.

Copa do Brasil começa hoje com 14 partidas
DA REDAÇÃO - A partir de

hoje, 64 times de todos os Estados
do Brasil começam a disputa pelo
título da Copa do Brasil. Hoje 14

partidas abrem a competição,
considerada o caminhomais fácil

para chegar à Taça Libertadores
de América. Os times

catarinenses estréiam no dia 16 de
fevereiro. O Atlético Hermann

Aichinger recebe o Ituano em

Ibirama e o Figueirense pega o

América-RJ noOrlando Scarpelli.
Dois jogos acontecem à tarde.

Às 15 horas, o Sere, do Mato
Grosso do Sul, recebe o

Internacional e, às 15h30, no
Piauí, jogam 4 de Julho e Ceará.
Às 20h30 jogam: CFZ-DF x

Coritiba Esportívo-Rf x Londrina
PR, Cuiabá-MT x Vila Nova-GO,
Serra-Ef x Brasiliense-DF,
Ypiranga-Af x São Raimundo

AM, Cíanorte-Pk x Cene-MS,

Grêmio Coaríense-Alví x Remo

PA, Rio Branco-AC x Moto

Clube-MA, Baraúnas-RN x

América-MG. Os jogos que

começam às 21 h45 serão

transmitidos pela TV: Sampaio
Corrêa-MA x Corinthians-Sf e

Sergipe-SE x Cruzeiro-MG.

ESPORTIVAS
.. NOVIDADE

Fifa lança 10Mundial de Beach Soccer
A Fifa - entidade que comanda o futebol no mundo - anunciou ontem

que vai organizar um mundial de futebol de areia. O formato da

competição ainda est� sendo analisado, mas a Fifa já decidiu que a 1 a

Copa do Mundo de Beach Soccer será realizada no Brasil, ainda este ano.

O torneio deverá ter a participação de 12 países. Até este ano o Beach

Soccer, incluindo o Campeonato Mundial, organizado anualmente de

1995 a 2004, foi dirigido pelo Beach SoccerWorldWide (BSWW), grupo
sediado na Espanha, com o aval da Fifa, porém sem nenhum

envolvimento direto da entidade .

"O Beach Soccer é uma variação imensamente atraente do futebol Em

seus mais de dez anos de existência, o esporte cresceu vertiginosamente
em termos 'de popularidade e complexidade;afirmou o presidente da

Fifa,Joseph Blatter."Portanto é extremamente lógico para a Fifa ampliar
a sua atuação até o Beach Soccer. E esperamos levar todo o nosso know

how para desenvolvê-lo ainda mais, sempre tomando cuidado para

preservar a espontaneidade e alegria que são essenciais ao esporte':

.. SELEÇÃO BRASILEIRA

�oqueJúnioré cortado
O zagueiro RoqueJunior é a mais nova baixa da Seleção Brasileira que no

dia 9 de fevereiro enfrenta Hong Kong em uma partida amistosa. O

jogadordo Bayer l.éverkusen está no Brasil onde pretende fazero trabalho
de recuperação. O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu não convocar

nenhum outro jogador para a posição. Na segunda-feira, o treinador já
havia chamado o zagueiro Anderson, do Corinthians, para a vaga do

atacante Adriano (Inter de Milão), que havia sido cortado também por

contusão.

.. FÓRMULA 1

Indiano será piloto daJordan
o indiano Narain Karthikeyan.irá pilotar pela Jordan na temporada 2005
da Fórmula 1, afirmou seu empresário. Karthikeyan, 28, será o primeiro
indiano na história dos esportes amotor a participarde umMundial de Fl.

Ele já testou pela Jordan, Jaguar eMinardi nos últimos três anos, quando
se tornou o primeiro indiano a pilotar um carro da categoria.
O empresário do piloto Sanjay Sharma e Karthikeyan confirmaram a

aceitação da proposta e darão uma coletiva de imprensa em Bombaim

ontem. A Jordan ainda não anunciou seus pilotos para a temporada
2005, que começa em março. O time terminou na nona colocação entre
os dez times do campeonato anterior. A Minardi já havia feito uma

proposta por Karthikeyan em 2003, mas ele não pôde herdar o cockpit
por não teratingido a grande soma pedida em patrocínio para afiançar a
oferta. Ele era piloto daWorld Series Championship.

.. ATLETISMO

Campeãdos 1.500metrosé suspensapordoping
A atleta turca Sureyya Ayhan, campeã européia dos 1.500 metros, foi

suspensa por dois anos "por violação do regulamento antidoping"pouco
antes dos Jogos Olímpicos de Atenas. Seu treinador e marido,Yucel Kop,
anunciou, depois da declaração judicial tomada em Ancara, que Sureyya
Ayhan recorrerá da pena diante da comissão disciplinar do esporte turco,
que julgou um caso. A desistência de Ayhan aos Jogos de Atenas,
oficialmente devido a uma lesão, despertou, na Turquia, suspeitas de

doping que acabaram incluídas em um assunto demudança de amostras,
segundo confirmou o ministério da Juventude e Esportes.

.. PROGRAMA SOCIAL

ONU elogiaprogramasesportivos .

Experiências brasileiras de inclusão social por meio do esporte, como o

programa Segundo Tempo, chamaram a atenção do representante

especial da ONU (Organização das Nações Unidas), AdolfOgi, que está
em visita oficial ao Brasil. O representante da entidade veio ao país lançar
oAno Internacional do Esporte e da Educação Física.Ontem,ele conheceu,
em Brasília, o programa Pintando a Liberdade, voltado para a socialização
de presos que produzemmateriais esportivos usados em escolas públicas
e nas atividades do Segundo Tempo.
Durante a visita, AdolfOgi recebeu de presente uma bandeirá do Brasil

confeccionada pelos detentos do Complexo da Papuda, em Brasília. As

bandeiras usadas pelos atletas olímpicos na Grécia, no ano passado,
também foram confeccionadas no Pintando a Liberdade. O programa
funciona com 62 fábricas demateriais esportivos instaladas em presídios,
atendendo cerca de 12,7 mil presidiários em todo o país. Adolf Ogi
também se encontrou com crianças e adolescentes atendidos pelo
programa Segundo Tempo. Cerca de 850 mil estudantes de escolas

públicas são atendidos, no país, pelo programa que oferece atividades

esportivas e culturais fora do horário de aula. O representante da ONU

destacou a importância da experiência brasileira que já está sendo

reproduzida em outros países como Moçambique e Angola.
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ENTE

ANIVERSARlAN'·rF.S

·30/01·
Edeltraudt Kazmierski
Clara Maria Maia

André Sabino
Norberto Henrique Alves
Odair Zanella
Antonio Schwirkowski
Almir Drews
Alexandra Bramorski .

Charles RobertoWasch
Luis Alberto Albuquerque
Maicon Bloedom

Ler.�ndina Alves Guizoni
Gislleine Bacca
Janaina Kopp

·31/01·
Juliano José Soares
Rohan Pereira

MariseW.Alexia
Christiane Plautz
Elvira Oldenburg
Julio Silveira Pires

Luigi Kita
PauloHicardo Schmidt
Dinalva Marli Horst Reimer
IvoZanluca
Bruno Krodt Franzner

·1/2·

Rogério Finta
Jaison Soares

Ingomar Bruns
Rudi Buttendorff

--

Willian Carlos Rublo
I

Rita Karsten
Alzira Becker
Paulo Krutzsch

Augusto Verbinen
Igor Zaluiski
Alécio Finatelli
Alice Aparecida F.de
Oliveira

·2/2·
Jussara C. de Lima
ValériaGrah
Samuel Guimarães Souza

Ângela Risso
Ricardo Alexandre Rocha
CésarAuqusto Ribeiro
João Henrique Elo!
Juçara Maria Rozza
Max Rocha
Maria Isolina S. Dalinski
Ana Paula Oldiges
Lindamir Bagatoli
Leo Marcos
Leonir Boschammir
Micaela Bogo de Oliveira
Marlice Neumann Mathias

·3/2·
Sandro Rogério Alvize
qirceu ,Krueger
Eduardo Fugel
Ronaldo Petry
Marli F.Boddenberg
Carlos Fernando Prlebbe
Marlstela Moretti
Gerson Schmltz
Carin lark Stern
Alice Cristina Duwe
Priscila Borchardt

,Karla Ranghetti
Iberto Blank

Parabéns a jovem Juliana Cristina
Peixer

'

formanda do curso de Fisioterapia da

Associação Catarinense de Ensino -

ACE - Joinville. A

Colação e o Baile foi no último sábado
dia 29 no Centro Eventos Cau Hansen
tendo como paraninfo Prefeito Marco

,

Tebaldi.

ValmirScoz

Sérgio Henn
Adilson Utpadel
Mário Valdir Schneider
Maicon J. Rocha
Gabriela de A. Ribeiro
Vicente R. Petry
�(clia Schmidt Ersching
ldallna Picolli Rubini

Sverton Rodrigo Strelow
Laurita Utpadel

'

Alzira Sasse 'aniversariou no último dia 1. Parabéns e

muitas felicidades é o que deseja todos os seus familiares

o Ia rece eu os parabéns
dos amigos e familiares, Gilson R.
Rheinheimer. Abraços em

'

especial da Eliane e Juliano

O Casal Adilson Prochnow e

Mayla Cariny Uller

completam, no dia 4, um ano

de namoro. Felicidades!!!

Completou 18 anos no último dia 27,Adriana
Wandersee Bueno.Quem deseja felicidades
são os pais Lina e Ivaldo, e o marido Everaldo

Aniversariou no último dia 31,
Elvira. Parabéns dos filhos

,

").

Janaina Freiberger Benkendorf, formou-se em

Direito pela Universidade Estadual 'i'

de Londrina no dia 1 S/l.Seus pais, Valéria e Ingo, e"',
sua irmã Isabel desejam muito sucesso nesta nova .\��
etapa!

Completou idade nova no dia 1 o, Juii�na(�;\;:�:,};t,
Foscolos. Parabéns e fellcidades dos arnig6's"\{:�;�

.

.,.,
.. ,

'i,' " '�i\"" ",

Dani e Anderson ,', c',� - ";

Ora. Márcia Vieira comemorando aniversário'no dia 4/1,;
com os colegas do Ministério do Trabalho

PARABÉNS
Aniversaria hoje dia 2, Leonora Reinert. Parabéns e

I felicidades do marido Ewald, filhos,genrÓ�),ora e netos:

C I N EMA
Quarta e QUi'nt<!-;eir�>

Tainá 2

Sessão Única: 14:45

A Lenda do Tesouro Perdido
16:30 - 19:00 - 21 :30

12 Homens e Outro Segredo
14:30 - 19:00

O Grito
16:45 - 21 :30

O Filho de Chucky
Sessão Única: 15:15

Perto Demais
17:15-19:15-21:15

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




