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Câmara rejeita projeto que
cria Secretaria de Bem ..Estar

Campanha da Fraternidade
dá continuidade ao tema "Paz"
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A Câmara de Vereadores rejeitou-por cinco votos contrários, o'

projeto sobre a organização administrativa da ,Prefeitura que

previa a criação da Secretaria 'de Bem-Estar Social. A Proposta,
encaminhada pelo prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL) em

�egime de urgência, vinha sendo alvo de críticas por parte de alguns
vereadores em função da criação de seis novos. cargos
comissionados. Projeto semelhante já tinha sido encaminhado por
Peixer outras duas vezes, mas foi recolhido antes de ir à votação.

Ciclistas refazem' caminho de

colonizadores até 'aBolívia
Dois aventureis de Florianópolis vão fazer o caminho de
Peabiru. Eles saíram da capital catarinense no último domingo'
com destino à Bolívia e passaram ontem pela região.
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Mudanças
Com a nova Lei de

Falências, sancionada esta

semana pelo presidente
Lula, muda/as relações de
trabalho entre empregador e
empregado Permite que

empresas à beira da falência
tenham a chance de se

restabelecer e oferece mais

segurança ao empregado,
que terá seus direitos
trabalhistas honrados em

tempo mais curto. Mas a

principal mudança reside no
fato de 'que ambas as classes
terão uma perspectiva po
sitiva diante da dificuldade.

Até agora na história
econômica do .Brasil, raras
foram as empresas que

conseguiram escapar da
, concordata sem entrar com

processo de falência. Aqui
na região Norte de Santa

Catarina, temos o .exemplo
'

da Cipla/Interfibra, de

Joinville, que .está fun
cionando muito bém sob a

administràção de um

FRASES

Conselho de trabalhadores,
dando um exemplo de orga

nização e trabalho cole
tivo.Além de mais ágil e

aparentemente mais eficien
te para a economia bra

sileira, revela a boa-vontade
do governo federal em

atualizar e modernizar a

legislação. Processos que
demoravam até 20 anos para

Antônio Palocci, como a

principal característica da,
Lei de Falências, que vai

incentivar a recuperação da

empresa, que, por sua vez,

terá apenas seis meses para
se recuperar ou não. Nessa

nova Lei, o governo federal
alterou 10 artigos do Código
Tributário, revelando um

novo modelo de admi-,

� Processos que demoravam até 20 anos

para serem equacionados, com a nova lei,
poderão ser resolvidos em até 180 dias

serem equacionados, com a

nova lei, poderão ser

resolvidos em até 180 dias,
respeitando a prioridade dos
trabalhadores 'como prin
cipais credores.A nova Lei'
de Falências foi finalmente

aprovada: depois de 11 anos

detramitaçâo na Câmara dos

Deputados'e no Senado
Federal. O fim da con

cordata é apontado pelo
ministro da Fazenda,

nistração, que privilegio ó

crescimento econômico sem,

no entanto, penalizar a

classe trabalhadora. Além

disso, essa nova deter

mirração legal, interessa em

muito a classe produtiva da

região, haja vista o elevando
número de empresas aqui
instaladas e o seu exército

de trabalhadores. E é

justamente a classe
trabalhadora que poderá
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dormir com mais tran

qüilidade ao saber que, em
caso de falências da

empresa onde trabalha,
terá seus direitos garantidos
em um espaço de tempo até

razoável. Aqui em Jaraguá
do Sul, sabe-se de em

presas, de todos os seg
mentos produtivos, que
faliram há anos e fun
cionários com mais de 20

anos de casa estão até hoje
sem receber um tostão. Com

a aplicação da nova Lei,
espera-se que o trabalhador,
ao perder seu emprego,
receba seus direitos o mais

rápido possível. Ao

empregador em dificuldade,
a nova Lei oferece a

possibilidade de recuperar a

empresa e assim continuar

a produzir riquezas, já que
os projetos de recuperação
serão acompanhados pela
Justiça, que vai atuar como

árbitro, e não mais como

administrador.

"Temos três maneiras de implantar o Consórcio da Águas e uma delas é romper unilateralmente
com a Casan"

• RicardoMeyer, engenheiro sanitarista do Samae,ao defender a implantação do Consórcio das Águas.

Mundo I Pessoas & Fatos I
"

� INGLATERRA '

� ESPANHA \ '

PríncipeCharles anunciaI

casamento com Camilla Bowles
o .príncipe Charles anunciou que vai se casar

com Camilla Parker-Bowles. O casamento será

no dia 8 de abril 1:10 Castelo de Windsor e.
Parker-Bowles usará o título de Sua Condessa

Real de Cornwall. Charles foi casado com a

princesa Diana, mas os dois se divorciaram

antes da morte dela, em Paris, em 1997.0

casamento é um assunto delicado para a

realeza britânica, uma vez que Parker-Bowles
é divorciada e seu ex-marido ainda está vivo.

Se assumir o trono, Charles se tornará o

governador supremo da Igreja da Inglaterra e

alguns anglicanes são opositores ferrenhos do
Casamento entre divorciados. tAE)

Espanha descarta Aegociação
com separatistas bascos
Um dia depois de um atentado com carro-bomba

atribuído ao grupo separatista ETA (Pátria Basca e

Liberdade) ter ocorrido em frente a um centro de

convenções ·de Madri, o governo espanhol
anunciou ontem que descarta.qualquer nego
ciação com os rebeldes antes do fim da violência,
declarou Jordi Sevilla, ministro responsável pelas
relações entre o governo central espanhol e as

administrações das 17 regiões políticas semi
autônomas da Espanha.

'

O carro utilizado no atentado de ontem foi
roubado horas antes e teve suas placas trocadas,
o que indica um cuidadoso planejamento do

ataque. (AE)

� ISRAEL

Abbas demite comandantes
em Gaza depois de ataque
o presidente da Autoridade Palestina Mahmud

Abbas, demitiu nesta quarta-feira os principais
chefes das forças de segurança na Faixa de Gaza,
.depois que militantes do grupo islâmico Hamas

dispararam 30 granadas de morteiros e 26

foguetes contra colônias judaicas - um dos

majores ataques em mais de quatro anos de
intifada. Ninguém se feriu. Os disparos põem
em risco o cessar-foqo acertado por Abbas e

Sharon na terça-feira, na cúpula de Sharm el
Sheik. Num comunicado, o Hamas alegou que
a ação era uma reposta à morte de dois

palestinos, na quarta-feira. (AE)

� NEPAL � IRÃ
� ARÁBIA SAUDITA

Presidente do Irã, Khatan:-ia,
adverte possíveis invasores
o presidente do Irã, Mohamrned Khatami,
advertiu ontem que seu país se manterá unido

e se transformará num "inferno ardente" caso

seja invadido, numa escalada na guerra de

palavras com os Estados Unidos, Os comentários
de Khatami foram feitos perante dezenas de

milhares de pessoas concentradas sob um frio

gélido na Praça Azadi, ou Liberdade, celebrando
o aniversário da revolução islâmica de 1979 que
derrubou o xá Reza Pahlevi, apoiado pelos EUA,
e alçou ao poder os clérigos xiitas. Os EUA
acusam o Irã de ter intenção de desenvolver
armas nucleares. (AE)

Homens dão início a eleições
municipais sauditas
Dezenas de milhares de eleitores homens

começaram a votar ontem, na eleição municipal
déArábia Saudita, a primeira ocasião em que a

população do país participa da escolha de uma

,Câmara Municipal. Mas a votação tem várias

restrições. As mulheres não podem votar e os

eleitores homens só preencherão metades das
cadeiras, pois as demais serão entregues a

personalidades indicadas pela casa real.A

eleição se realizará em três etapas, começando,
ontem pela capital, Riad. Em março e abril será
realizada em outras partes do reino.O príncipe
Mansur bin Miteb que não ocorreram

irregularidades, (AE)
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,
Polícia nepalesa reprime
protesto contra o rei
A polícia de Katmandu deteve mais 12 ativistas

e reprimiu um protesto contra o rei Gyanendra ,

ontem, no sudoeste do país. Rebeldes libertaram
correligionários detidos e mataram cinco

policiais num ataque contra uma cidade.Na

capit�1 nepalesa, a polícia deteve os ativistas no

momento em que eles chegavam para um

protesto organizado pela Sociedade de Paz do

Nepal, um grupo- de defesa dos direitos
humanos. Os ativistas foram colocados em

camburões enquanto policiais isolavam a área

onde deveria ocorrer o protesto para impedir
que outros ativistas partldpassem. (AE)
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SUA OPINIÃO

*funcionario publico

Praças
Fábio Luiz

Nofinal da tardedo dia 09/02/05, levamos, eu eminha esposa;
nosso filhopara brincar no parquinho da praça, e mais uma vez,
nos deparamos cotn aquela cena lamentável que se tornou rotina

naquele espaço.Jovens fazendo uso debebidas alcóolicas e fumando
um "mato com um cheiro forte". Constateique os muros também
haviam sido pixados. Por coincidência, noJornalCorreio do Povo
de hoje, 10;02;05, encontreiumanota falando a respeitoda situação
acima presenciada pormim diversas vezes. Fico indiguinado pelo
fato de pessoas tão jovens ficarem fazendo uso de entorpecentes e
da drogamais perigosa naminhão opinião, (o álcool, pois é vendido
abertamente), perderem seu tempo "enchendo a cara", quando
na realidade poderiam estar lendo um bom livro-ou quem sabe

i trabalhando em projetos sociais, Odescaso é tanto, que é comum

encontrarmos crianças de 12 ou 14 anos com um copo ou uma lata
de cerveja namão.É necessário que seja tomada uma atitudemais
energica, no que diz respeito a depredação do patrimônio público,
pois se os pais não dão a educação necessária a estas "crianças",
então as autoridades devem agir commais rigor, Srs. policiais, olhem
parao fundo do palco da praça, e não só desfilem com seus carros

com os vidros fechados (ar coridicionado) pela praça.

Qualidade de vida

seguranca

(in)

Fabio Luiz Pereira *

Aquele parecia sermais um final de tarde, como os anteriores.
Ocidadão chegando em casa para relaxar nos braços de sua esposa
e aomesmo tempo receber o carinho dos filhos. Mas surpresa a sua
quando ao entrar em casa, deparasse com uma cena �terradora.
Dois homens encapuzados estão com sua esposa e seus filhos.
rendidos sob amira de armas de grosso calibre. Estes encapuzados
após roubaremoque lheserade interesse, espancamviolentamente

o çasal frente aos seus filhos que choram apavorados. Diarít� de tal

atrocidade, o casal que viera morar em ucla cidade, tida como

referencia nacional emqualidade de vid�, resolve mudar-se para
oexterior;O trauma do casal e principalmente dos filhos domesmo,
e algo quase que irreversível em suasmentes.

Historias resumidamente descritas acima, a qual são frutos de
minha imaginação, ocorrem e poderão vir a ocorrer, caso não
venhamos amanter uma posturamais humilde e conservadora,
dos nossos padrões de vida, em suma, soltar aos quatro ventos que
somos amelhor em qualidade de vida, que dispomos de um parque
fabrilonde os funcionários são bem remunerados, que uma grande
gama de empresários e investidores dos grandes centros empresariais,
centros estes amuito tempovivendono limite do esstres, em função
da violência ; optam por nossas_ cidades, por poderem andar

livremente nas ruas sem serem importunados, ou seja, a 'procma
da tranqüilidade tão sonhada, mas tão difícil de se encontrar cada
vezmais nos dias de hoje. Cidades-como Florianópolis, [oinvílle,
Itajaí; e atemesmoJaraguá do Sul, dentre outras, já estão sofrendo
com este estado de insegurança. Minha intenção, não e a de

desqualificar esta ou aquela cidade, mais sim de estarmos atentos ,

a uma realidadequeestapor vil:Nãopodemos fugirdesta realidade,
pois ela e o preco do progresso. Cabe a nos sim, retardarmos o

processo degenerativo da sociedade, causado pela violência.
. I

Violência esta, originada da desigualdade social.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Rornan. 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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� Mais uma
Ontem; mais uma leitora ligou para a

redação do CP reclamando da

insegurança das mães que costumam
levar osfilhos para brincarem na Praça
Ângelo Piazera. Somente nesta semana
foram duas ligações informando que a.

referida Praça está sendo freqüentada
por usuários de drogas, o que intimida
os pais, que se sentem pouco à vontade
também com a presença, necessária,
mas por vezes acintosa dos-policiais que
fazem a ronda no local .. Infelizmente, a
Praça Ângelo Piazera é a única na região
central da cidade.

� Manuten.ção
Dezenas de telefones públicos de
Jaraguá do Sul, não apenas da região
central da cidade, estão apresentando
defeito. As ligações feitas para

aparelho móvel (celular) não são

completadas. Reclamação nesse

sentido já foi feita à Brasil Telecom,mas
sem retorno efetivo. O problema
existe há quase um mês e tem

prejudicado a vida de centenas de
usuários de telefones públicos. Afinal,
ligar de "orelhão" para celular é mais

econômico do que ligar de aparelho
residencial.

� Respeito
Alguns clubes de Jaraguá do Sul estão

respeitando o período da "Quaresma':
OlÍ\seja, não estão promovendo os

tradicionais bailes de final de semana.

Casas noturnas conhecidas na cidade
somente reabrem suas portas a Páscoa,
numa tentativa de agradar os clientes
católicos e a própria Igreja, sempre tão
crítica quando-se trata de divertimentos
noturnos e vendas de bebidas

alcoóllcas O respeito' às normas da

Igreja Católica sempre foi. prioridade
em Jaraguá do Sul, mesmo se tratando
de casas noturnas.

� Não deu
Assim como havia sido antecipado

.

nesta coluna, o projeto do Executivo
de Guaramirim, que cria a Secretaria

de Bem-Estar Social foi rejeitado
pela Câmara de Vereadores. Os

partidos da oposição - PMDB, PT e

PSDB -', com a maioria na Casa,
alegou se tratar de uma forma' do

prefeito Mário Sérgio Peixer (PFL)
criar novos cargos de confiança na

adrninistraçâo. Já Peixer afirmou

que a criação da pasta atende

exigência da Lei Orgânica da

Assistência Social.
'

� Presidência
o prefeito do Rio de Janeiro, Cesar
Maia, assumiu ontem a presidência
nacional do partido até o dia 10 de
abril, durante licença do presidente do
PFL, senador Jorg€ Bornhausen '(SC).
Na presidência da legenda, Maia será
o responsável pela apresentação dos
comerciais do partido no horário
político gratuito do rádio e da TV.

Segundo Bornhausen, o prefeito
também terá papel relevante na

elaboração do novoproqrarna do

partido, que será apresentado em maio,
no Congresso de Fundação do PFL.

CONTRÁRIO

Vereadores rejeitam projeto
que cria pasta de Bem-Estar

, '

CAROLINA TOMASELLI

, � Proposta do
Executivo foi criticada

pela criação de seis

nov<?s cargos oe
'

confiança
GUARAMIRIM - A Câmara de

Vereadores rejeitou, por cinco votos
contrários, o projeto sobre a

organização administrativa da
Prefeitura que previa a criação da
Secretaria de Bcm-Estar Social. A
proposta, encaminhada pelo prefeito
MárioSérgio Peixer (PFL) em regime
de urgência, vinha sendo alvo de
críticasporparte de alguns vereadores
em função da criação de seis novos

cargos comissionados. Projeto
semelhante já tinha sido encaminhado
por Peixer outras duas vezes, mas foi
recolhido antes de ir à votação.
A proposta foi colocada em

votação em sessão extraordinária na
manhã de ontem. Além dos cargos
de secretário, responsável para o setor
de assistência à criança I e ao

adolescente e responsável parao setor
de assistência ao adulto e idoso,
também estavam previstos a criação
das funções de secretário-adjunto de
saúde, chefe de setorde�utençãode cemitério e secretário-ex cutivo de

<,

Gabinete. "Se fosse só a Se retaria de
Bem-Estar eu seria favorável. Agora
com a criação dos demais cargos eu
sou contra", afirmou a vereadora
Maria LúciaRichard (PMDB). Peixer afirmou que a criação atendia exigência da Lei Orgânica

o parlamentar EvaldoJunckes
(PT), aPupo, defendeu o

remanejamento de funcionários
concursados para atender às novas

funções propostas porPeixer.Junckes
citou como exemplo o caso do
funcionárioJosé RobertoFreitas, filiado
ao PMDB, que "está no Parque de

Exposiçõespraticamente semteroque
fazer e poderiamuito bem trabalhar
no cemitério". "vou-votar contrário

porque não vejo com bons olhos a
.

situação de pessoas dentro da

administração que estão se sentindo
inválidas", criticou.

O secretário deAdministração e

Finanças, Jair Tomelin, convidado
paraparticiparda sessão, afirmou que
a criaçâo da pasta atende ,à Lei

Orgânica de Assistência Social e se
faz necessária pelo aumento das

atribuições do setor. "Considerando a

movimentação dogovemo federalem
programas sociais, omunicípio precisa
estar adequado para receber os

benefícios. Hoje não estamos

conseguindomuitos recursos, não sei
se porquestão política ou porque não
t�mos uma secretaria específica",
mencionou.

Foram favoráveis à proposta os

vereadores Luiz Arltônio Chiodini
(PP), Aciba!do Germann (PP),
Belmor Bernardi (PP) e Jorge ,

Feldmann (PP). Já os parlamentares
Evaldo [unckes (PT), Maria Lúcia
Richard ('PMDB), João Deniz Vick
(PMDB) e o 'presidente da Casa,
Marcos Mannes (PSDB) votaram
contra.

Bertoldi e Voigt apresentam propostas a Luiz Henrique
]ARAGUÁ 00 SUL - Os prefeitos

de [araguá doSul e Schroeder,Moacir
Bertoldi (PL) e Felipe Voigt (PP),
estiveram reunidos na quarta-feira
com o governador LuizHenrique da
Silveira (PMDB) para apresentar

prioridades para a região. O encontro
foi intermediadopeloempresárioVítor
Emmendorfer, amigo do governador.

Segundo Bertoldi,' entre as'

propostas apresentadas estão a criação
de um aterro regional para destino do
lixo e a necessidade de investimentos

para as duas rodovias estaduais na

região, a SC João Lúcio da Costa,
rodovia de acesso aSchroeder, e a SC

416, que liga Jaraguá do Sul a

Pomerode, "Existem problemas
relacionados ao acostamento e

também necessidade de

pavimentação e sinalização em alguns

trechos", informou.
O prefeito também revelou que

foi discutida a possibilidade doBairro
ItoupavaSul, pertencente a [oinville
e que faz divisa com Corupá e

Schroeder, ser anexado a Jaraguá do .

Sul ou a Schroeder, municípios com
maior proximidade geográfica. "O
governador disse que será realizado
umplebiscitopara que a comunidade
aponte a, escolha", acrescentou,
afirmando ser favorável à anexação
por [araguá do Sul em função dos
recursos hídricos e reserva ambiental
da localidade.

O prefeito de Schroeder, Felipe
Voigt, lembrou que também existe a

possibilidade de se firmar convênio
entre [oínville e Schróeder para que
este tenha autorização legal na
prestação de serviços ao bairro. "No

final dessemês ou no início demarço
teremos uma reunião emSchroeder

, para discutir esse assunto, inclusive
com o prefeito de Joinville e o

governador", informou.
Durante o encontro com o

governador, Voigt disse que
apresentouproietospara conclusão de
dois ginásiosde esportesnomunicípio,
obras iniciadas em governos anteri
ores. Outra reivindicação apontada
pelo prefeítofeí a conclusão daponta
que liga Schroeder a Itoupava S�l
que, segundo ele, tem estrutura

provisória hámais de dez anos, além
da inclusão de segundograunaEscola
Estadual Luiz Delfina, no Centro
Norte. "Esse bairro cresceumuito e é
uma rei-vindicação da própria
comunidade e compromisso nosso

assumido em campanha", lembrou.
I

\

• Bertoldi e Voigt se
reuniram com o

governador Luiz Henrique
na quarta-feira para pedir
apoio aos projetos dos
dois municípios e da

região.

• Entre as prioridades
levantadas estão a criação
de aterro sanitário e

investimentos nas duas
SCs que cortam a região.

'Dionei faz balanço de mandato'
i'

'

e recebe propostas para 2005

]ARAGUÁ DO SUL - Lideranças
políticas, sindicais e eleitores'

participaram da plenária realizada

pelo deputado estadual Dionei da
Silva (PT) na noite de quarta-feira,

. no Salão Cristó Rei da IgrejaMatriz
São Sebastião. O encontro avaliou
as ações domandato do parlamentar
e abriu espaço para que os

'participantes apontassem as'

reivindicações apresentassem
sugestões e propostas para 2005. ,

Na abertura, Dionei apresentou
um resumo das principais atividades
realizadas nos dois primeiros anos de
mandato e os projetos aprovados no \

período. Ele abordou a proposta de

regulamentação das
-

verbas
destinadas às associações de
bombeiros voluntários (subvenções
sociais), aprovado em 2004. Também

apresentou os resultados daComissão
Parlamentar d� Inquérito da Casan,
comandado por ele na Assembléia

'Legislativa, e que desvendou um

esquema de corrupção envolvendo
advogados da assessoria jurídica da
própria empresa.

O parlamentar citou, ainda, as
audiências públicas realizadas para
discutir temas de relevante corno,
crédito rural, segurança pública,
combate 'à sigatoka negra e direitos
dos idosos.

Ao final da apresentação do

balanço dos dois anos de mandato,
os participantes foram divididos em
grupos e puderam elaborar críticas,
sugestões e propostas para amelhoria ,

do desempenho do parlamentar.
"Desde o início nos propusemos a

,

fazer um mandato transparente e

participativo.Aplenária domandato
é mais um dessesmofnentos em que

pa;amos para discutir o que foi fei�o
e traçar as diretrizes para o próxifno
ano. E colhemos 'aqui muitas
sugestões que servirão ele subsídio e

orientàção para nossas ações",
declarou Dionei.

Óionei aprésentou balanço dos dois primeiros anos de mandato,

Candidatos defendem Câmara

maisindependente do Executivo
BRASÍLIA - Os deputados Luiz

Eduardo Greenhalgh (PT), Virgílio
Guimarães (PT) e José Carlos Aleluia
(PFL), candidatos à presidência da
Câmara dos Deputados, defenderam
ontem mais independência da
Câmara em relação ao Executivo.

Greenhalgh disse que a Casa precisa
'

construir uma pauta própriapara que
a "sociedade tenha uma maior

participação no Poder Legislativo".
Virgílio lembrou que 'a própria
Constituição garante a independên
cia, desde que haja "harmonia" entre
os poderes, opinião que é compar
tilhada pelos outros dois candidatos.

Sobre a equiparação dos salários
dos deputados com os rendimentos

dos ministros do Supremo Tiibunal
Federal, os deputados defenderam

posições diferentes.Greenhalghavalia
que aquestãodeve ser "discutida com
transparência pelo plenário" e não ser
colocada "nos ombros do presidente ,

da Câmara". Virgílio disse que a

Câmara "gasta muito e gasta mal" e

propôs uma reforrria administrativa'
para que ela seja mais "eficiente e

voltada às atividades fins". Aleluia
disse ser contra o aumento salarial
porqueo tema não fazparteda agenda
do país, "Temos é que �elhorar)a
imagem dos deputados e coyt'ar
despesas, porque a sociedade não
agüenta 'mais pagar impostos",
�ou. '
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Projeto dos Núcleos Setoriais
., .

vai ampliar participantes
,

\
.

RAPHAEl GÜNTHER

Eus BINI

� Atualmente são

316 empresas
nucleadas e 325

integrantes diretos

}ARAGUÁ DO SUL- No
decorrer deste ano, o projeto dos
núcleos setoriais deverá ganhar
um novo impulso, aumentando
de 16 para 25 o número degrupos
organizados por atividade. A
informação é do vice-presidente
da Acijs (Associação Comercial
� Industrial) para Assuntos de
Núcleos Setoriais' , Laércio
Coelho.

O projeto dos núcleos
setoriais teve início em 1991,
através de uma parceria entre a

Fundação Empreender, Associa
ções Comerciais e Inqustriais e a

Câmara de Artes e Ofícios de

Munique e Alta Baviera (Ale
manha), que repassou tecnologia
para o desenvolvimento das

empr.esas de pequeno porte. Um
dos objetivos do projeto é a

conscientização dos participantes
quanto 'à importância dos

segmentos se organizarem.
Atualmente são 316 empresas

nuclcad as e 325 integrantes
diretos. O sucesso do trabalho

organizado nos núcleos pode ser

medido pelos resultados alcan

çados até o final de dezembro

Centro de Educação Infantil recebeu doação de computador

passado, em cerca de 500 ativi-
, dades que mobilizaram quase 10
mil participantes, entre empre
sários, funcionários e o público
que acompanhou os eventos

organizados pelos 16 grupos
setoriais. Na opinião do empre
sário Laércio Coelho, a organi
zação porÕsegmentos é funda
mental para o aperfeiçoamento e

melhor' desempenho das

empresas, através da troca de

informações que fortalecem a

Indústria fechou 2004'com /0
\

melhor desempenho em '18 anos

DA REDAÇÃO - A indústria
brasileira fechou 2004 comomelhor

desempenho em 18 anos e operando
no patamarmaís elevado da história.

, O crescimentode 8,3% da produção
no ano passado ante 2003, como
apurou o IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, foi o
maior desde 1986 (10,9%),
quando houve a explosão de
consumo do Plano Çruzado. A
expansão foi puxada pelos bens de

I
consumo duráveis, bens de capital
e exportações e superou de longe
os nú'meros registrados nos anos

mais recentes, cujas variações
ficaram abaixo de 3%.·

Os bons resultados.acumulados
no ano foram coroados por números

que mostraram aquecimen to

industrial também no final do ano'

passado. Em dezembro, segundo o
IBGE, a produção também cresceu

8,3% ante igual mês de 2004 e

apresentou ainda expansão deQ,6%
, al}te novembro. P�ra Silvio Sales,
chefe de coordenação da indústria
do IBGE,·o setor fechou o ano

revertendo um sinal de "acomo
dação para baixo" diagnosticado em
novembro para uma "acomodação
com ligeiro crescimento" apurada
em dezembro.

Para os economistas da

consultoriaGRCVisão, "os números
revelaram que, a despeito do
arrocho monetário (alta dos juros)

promovido pelo' Banco Central
desde setembro de 2004, a

atividade doméstica continua

fume". Os economistas do Bradesco
também somentaram em relatório

que os números do IBGEmostraram
não apenas um "acentuado"
crescimento no ano passado, como
também aquecimento no final do
ano" ao contrário do que vinha'
ocorrendo no início do último
trimestre.O padrão de crescimento

'

ao longo do 'ano alavancou os
duráveis começou amudar no final
do ano com melhor desempenho
dos semi e não duráveis (alimentos,
calçados, roupas) que dependem
diretamente do rendimento líquido
da população.

• Os bens de consumo

semi e não duráveis

registraram, ante
novembro, a maior

expansão (3,4%) entre as

quatro categorias de uso

pesquisadas pelo IBGE.

• 25, dos 27 segmentos
,

industriais pesquisados
registraram crescimento
no ano, com exceção
apenas do grupo de

edição e impressão, (-2,4%).

L
'

,

I.

atuaçao errr suas respectivas
áreas. Em [araguá do Sul, cujo
modelo de gestão tem servido de
referência para outras regiões do
Brasil" o projeto ganhou ainda
mais impulso graças ao trabalho
integrado entre a Acijs e Apevi
(Associa.ção das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu).
As duas entidades contam com'

núcleos organizados nasáreas de
,

autornecânica, construção civil,
materiais de construção,

comércio exterior, comunicação
,social, corretores de -seguros,
instaladoras elétriéas, metal
mecância e postos de com

bustíveis, entre outros. Laércio

Coelho destaca o envolvimento
dos núcleos com as questões
comunitárias. É o caso do Núcleo
de Informática, que vem

desenvolvendo uma campanha
de recuperação de co:Uputadores
para doação a entidades
carentes.

Governo' criará cadastro

p�a mapear sindicatos
DA REDAÇÃO -O Ministério do

Trabalho eEmprego criará, emmarço,
oSirt (Sistema Integrado de Relações
doTrabalho.O objetivo é cadastraros
sindicatos de trab�lhadores e

empregadores em atividade no País,
estimados em 18mil.Alémdemostrar
exatamente quantos e quais são as

entidades sindicais brasileiras,
incluindo federações e confede

rações, oSirtdeve também identificar

quem as dirige. O secretário de

Relações do Trabalho do MTE,
Osvaldo Bargas, avalia que, dessa',
forma conseguirá ,organizar,
racionalizar e dar transparência ao

atual conjunto 'de informações das

organizações sindicais do País,
co�siderado "precaríssimo" pelo
próprioMirústério. "Precisamos saber
e a sociedade também, quais são os

sindicatos brasileiros e por quem são

dirigidos. Há uma série de sindicatos
fantasmas, sindicatos de carimbo, que
recebem o imposto sindical e o

trabalhador não tem a menor idéia

para quem paga", afirmou Bargas,
"Não temos nada de informações·
organizadas sobre os sindicatos,
federações e confederações patronais
e de empregados no País e essa

responsabilidade cabe aoMinistério
do' Trabalho", adicionou.
Outro foco do Sirt será acompanhar
negociações coletivas de forma a,

facilitar o conhecimento público do
desempenho das negociações salariais

I
,

• As informações serão

cadastradas e

disponibilizadas ao

público pela internet. O

siteque abrigará o Sirt
está em fase final de

construção. ,

., Os dirigentes sindicais

terão de informar o nome

de registro do órgão
representativo, endereço e

documentos de

presidentes, diretores,
tesoureiros e secretários
dos sindicatos.

entre sindicatos de·trabalhadores e

patronais. Hoje, .apenas Dieese

(Departamento lntersindical de
Estatísticas e Estudos Sócio
econômicos faz um acompanha
mento das negociações coletivas,mas
ainda consideradodeficitário porque
nem todos os sindicatos informam o

desempenho de suas negociações ou
mesmo de dissídios estipulados pela
Justiça doTrabalho.

Caso não se cadastremnum prazo .

determinado - ainda a ser estipulado
mas que provavelmente será de um
ano a partirdemarço -, as entidades

representativas terão suspensos os

repasses mensais' de recursos da

contribuição sindical.
'

/
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� AMERICANOS

Déficit americano cresce 24,4%
Em todo o ano de 2004, os Estados Unidos acumularam um déficit
recorde de US$ 617,73 bilhões em sua balança comercial.A

despeito de o dólar ter fechado 2004 em queda pelo terceiro ano

consecutivo, o déficit do país cresceu 24,4% na comparação a

2003. O aumento é atribuído, parcialmente, aos preços médios
mais elevados pagos pelos norte-americanos em suas compras
de petróleo.Somente em, dezembro, o Departamento do
Comércio dos Estados Unidos informou que o país registrou um

déficit de US 56 40 bilhões em sua balança comercial.
A mediaria das previsões de 21 economistas consultados era que
o déficit encolheria para US$ 57 bilhões. O déficit de novembro
foi revisado para US$ 59,33 bilhões, de um rombo estimado

,

inicialmente em US$ 60,30 bilhões.Em dezembro, as importações
norte-americanas cresceram 0,9%, para US$ 156,57 bilhões.

� BIOCOMBUSTfvEL

Participação pode chegar a 50%
As vendas de veículos movidos com mais de um combustível
são um sucesso-no Brasil. De acordo com a Anfavea (Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) foram,
vendidas no ano passado 379 mil unidades de carros flexíveis
("flex"), o equivalente a 26% do mercado total de veículos
leves nacionais e importados. Em janeiro deste ano, a

participação cresceu novamente: foram 29.4(7 unidades
vendidas 83% a'1 mais do que no mesmo mês em 2004. A

participação de mercado dos veículos flex no mês passado
ficou em 31 %.Em 2003, ano em que a alternativa surgiu no

mercado, foram comercializadas 84 mil unidades .do gênero,
ou 7% do mercado nacional. Nessas estatísticas, estão lncluídcs
os veículos movidos exclusivamente a álcool e os.que têm
motor flexível. Porém; a participação dos veículos a .álcool é de

apenas 3% e não tem se alterado. O presidente da Anfavea,
Rogelio Golfarb, afirma que a partlclpaçãode mercàdodos
veículos flex deve continuar crescendo.

� TRABALHO

Emprego cresce 5,01%
o nível de emprego na indústria paulista encerrou 2004 com

uma alta de 5,01 %, resultado muito superior 'ao aumento de

0,27% registrado em 2003. Segundo o diretor do Decon

(Departamento de Economia do Centro das Indústrias do Estado
de São Paulo (Ciesp), Boris Tabacof, o ano foi positivo para o

emprego paulista, acompanhando o desempenho geral da,
economia e a alta das exportações. Desde outubro, no entanto,
o levantamento já demonstra uma redução no ritmo de alta,
apontando para um crescimento de no máximo 3% neste

ano.Tabacof atribuiu a desaceleração iniciada em outubro às

expectativas negativas dos empresários quanto ao aumento

de juros, à valorização do dólar sobre o real e à alta do PIS/
Cofins. "É muita coincldência que a desaceleração da alta do

emprego tenha começado quando foi interrompido o

movimento de corte da Selic, em setembro'; disse o diretor do

Ciesp. '

� ALIANÇA
, Brasil eVenezuela
Br'a s!l ,e Venezuela deverão estabelecer uma "aliança
pragmática" em áreas prioritárias das economias' dos dois

países - infra-estrutura, mineração, siderurgia, tele
com u n icações, com ércio, cte nc ia e

-

tecn olog·ra e

, desenvolvimento agrário, entre outras -, durante a' rápida visita
do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a seu colega Hugo
Chávez em Caracas', na segunda-feira.Hoje, no Itamaraty,
ministros dos dois países participam da 8.a Reunião da

Comissão Binacional de Alto Nível Brasil-Venezuela. com o

objetivo de finalizar os projetos que serão assinados e um

acordo para evitar a bitributação de pessoas físicas e jurídicas
que atuam nos dois países.De acordo com a assessoria de

imprensa do Itarnaraty, pelo menos oito projetos deverão

ínteqrar essa "aliança pragmática': Boa parte, entretanto, consta
da agenda de integração de infra-estrutura e de negócios
dos dois países há pelo menos dois anos.

� CONTROLE
Auxílio-doença
O governo vai adotar uma série de providências para dificultar
a concessão do auxílio-doença. -A preocupação com o

descontrole dos gastos com o pagamento desse tipo de
benefício já saiu da esfera do Ministério da Previdência Social.
O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, chamou a

atenção recentemente para o fato de que as despesas com''o
'

auxílio-doença se intensificaram no ano passado, com aumento
de 31,8%, o que contribuiu para o déficit recorde.das contas da

, Previdência de 2004, de R$ 32,7 bilhões.
De acordo com o secretário, o cresclrnentó da despesa vem se

,acelerando nos últimos' anos. No período de 2000 a 2004 os

gastos com auxílio-doença mais que .trtpllcararn em valor

nominal, passando de R$ 2 bilhões para R$ 9 bilhões. Em 2000,
o auxílio-doença representava 3,2% do gasto da Previdência

Social, mas passou a representar 7,5% no ano passado,

!
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ABASTECIMENTO

Prefeitos da região, reiniciam
projeto Consórcio das Águas

MARCIA BENTO

� Contratos dos

municípios com a

Casan começam a

vencer em junho

]ARAGuA DO Su� - Os

representantes dos sete municípios
que compõem' a Amvali

(Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu) estiveram

reunidos ontem na entidade para
a apresentação do projeto
"Consórcio das Águas", que visa

unir os sistemas de distribuiçãode ,

água e captação e recuperação do

esgoto sanitário das residências e

empresas da bacia hidrográfica do
Itapocu, "A reapresentação do

projeto foi necessária devido a

troca de governantes em janeiro
deste ano. Apenas dois conti

nuaram no cargo de prefeito e já
estavam cientes do projeto",
afirmou a secretária executiva da

instituição, Maria Tereza Nora.

Apenas Jaraguá do Sul possui
uma autarquia para cuidar do
sistema de água e esgoto (Samae
- Serviço Municipal 'de Água e

Esgoto), enquanto os outros

municípios ainda utilizam o serviço
da Casan (Companhia Catari

nensede Águas e Saneamento).
O debate sobre a implantação do
projeto sofre agora a pressão do

tempo, devido ao término do
contrato de serviço entre a

companhia e o município de
Guaramirim, em junho deste ano.

Os prefeitos ouviram da
comissão da Samae de Jaraguá do
Sul um resumo com os principais
benefícios, objetivos e questões
legais sobre a implantação. O
engenheiro sanitarista Ricardo

'Meyer ressaltou que o projeto é

regional. "O objetivo é buscar

melhorias para todos osmunicípios
e não apenas para ,\Samae de

Jaraguá do Sul, que "fi apenas
intermediar a implantaçâo, dando
suporte técnico".

A aprovação do Consórcio dás

Águas depende agora de uma

decisão política. "Ninguém aqui vai
ser louco de decidir este assunto

FOTOS: C�5AR JUNKES

Samae de Jarauá do Sul vai administrar o Consórcio das Águas em função da estrutura que possui

sozinho", afirmou o prefeito de

Corupá,ConradoMüller, referindo
se a necessidade de consultar à

câmara municipal e à população
sobre a adesão aoprojeto.OGoverno

doEstado, através daCasan também
pode emperrar o processo de

formação. "Existem três maneiras:

primeiro, devemos negociar com
oGoverno do Estado, se não surtir
efeito, podemos aguardar o

encerramento do convênio entre a

Casan e osmunicípios, e por último,
podemos romper unilateralmente
com a Casan", explicouMeyer.

CRONOWGIA -Os estudos

para a implantação do consórcio
iniciaram em setembro de 2001,
quando foram assinados contratos
com representantes do Banco

Mundial. Em junho de 2002 foram
colo�ados em prática alguns
estudos e em novembro domesmo

ano a empresa Sograh-Cobrape
(patrocinada pelo Banco

Mundial) ganhou a licitação para
a assessoria do consórcio. No ano

seguinte foi realizada em Jaraguá
do Sul a primeira reunião técnica,
que desencadeou a pesquisa. Maria Teresa Nora, da Amvali, informou os prefeitos sobre o assunto

"

Entenda como vai funcionar o Consórcio das Aguas
O Consórcio vai, ser

administrado por uin Conselho

Intermunicipal de Saneamento,
que será constituído pelos
prefeitos e pela própria Amvali.
Cada município vai criar a

própria autarquia, ou ainda

utilizar os serviços da Casan, que

vai passar a ser uma prestadora
de serviços e também vai

constituir um Conselho, cuja
finalidade é fiscalizar, e uma

Conferência, onde serão

debatidos os principais proble
mas e prioridades da cidade.

As tarifas vão ser decididas

com base em três pontos: a

autarquia, que vai levar em

conta os custos e despesas, o

Fundo Municipal de

Saneamento, que' vai investir em
melhorias 110 sistema, e nos

encargos e tarifas. Segundo o
\ engenheiro sanitarista do Samae

de J araguá do Sul, em 2002 a

autarquia teve um lucro de 38%,
atingindo R$2,5 milhões, que
forarn reinvestidos em

saneamento básico. Atualmente, ,

a cidade possui' 50% dos

municípios com tratamento de
efluentes.

Benefícios sociais, econômicos, ambientais e técnicos
Entre os principais benefícios

com a implantação do projeto
Consórcio ,das Águas está o

ate,ridimento ,eficiente e de

, qualidade para a população. "O
município deixa de ser pedinte
para ser cliente", reforçou Meyer. '

Com a municipalização do

serviço a sociedade também'

passa a exercer maior controle,
através da criação.de conselhos
que vão indicar problemas e

prioridades, e ainda fiscalizar o
trabalho de cada autarquia.

Os melhoramentos também
incluem a captação de recursos,
o estabelecimento de tarifas reais
para a população local, que

incluem gastos com energia e

produtos químicos, e a economia

na aquisição de equiparnenros e

peças para a manutenção, dos
sistemas. "Unidos teremos um

maior poder de barganha junto
dos fornecedores", 'explicou
Méver,

No setor ecológico o

Consórcio das Águas vai

integrar as medidas ambien'tais
dos municípios, incluindo a

política de implantação do
sistema de tratamento do esgoto.
O superte técnico especializado
e os monitoramentos labo
ratoriais também serão divi
didos.

CP NOTAS
� EDUCAÇÃO
Progestão abre capacitações depois doCarnaval
A Secretaria de Estado da Educação e Inovação reinicia no dia 11

de fevereiro o Progestão (Programa de Capacitação Presencial

e a Distância para Gestores Escolares), que envolve cinco mil

profissionais da educação no Estado.- Essa fase encerra a

primeira etapa do programa, que iniciou em fevereiro de 2004,
com a missão de capacitar educadores para ocupar cargos de

direção na escola e preparar o caminho para a eleição direta. A

formatura davprirneir a turma de gestores deve ocorrer em

junho.
No dia 11 serão capacitados docentes e coordenadores

regionais doProgestão, Um total de 34 profissionais discutirá

o módulo sete, que trata de como gerenciar o espaço físico e

o patrimônio da escola. O curso será realizado no Hotel Faial,
em Florianópolis das 8 às 18 horas. No dia 19 de fevereiro, será

a vez de os coordenadores capacitarem os 163 tutores, que no

dia 26 trabalharão diretamente com os cinco mil docentes.

-O Progestão tem como objetivo "efetivar na prática o projetei
de gestão democrática, fortalecendo a autonomia da escola, a

permanência, a progressão e a conclusão da educação com

qualidade para todo o cidadão de Santa Catarina'; destaca a

coordenadora do evento, Edir Seimund. Com esse programa, a

Secretaria abre o ciclo de capacitações de professores em 2005.

� EDUCAÇÃO II

SecretariadaEducaçãosaldadívidacom professores
o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação
e Inovação, zerou no início deste ano todas as dívidas com

integrantes do quadro do magistério estadual dos últimos dez anos;
Com o pagamento do progresso vertical e horizontal, prêmio
assiduidade, abono e gratificação por participar do Progestão, o

governo pagou no final do ano passado e em janeiro de 2005 um

total de R$ 7,2 milhões em atrasados.

Há dívidas que datam de 1995 e se referem, por exemplo, a

correções devidas do prêmio assiduidade e outros benefícios. O

órgão também saldou os pagamentos do progresso vertical

(promoção por mudança de grau de instrução) relativo a três meses

de 2001 e de setembro e outubro de 2004, além do progresso

horizontal (promoção por tempo de serviço) de fevereiro de

2002 a dezembro de 2003.

O pagamento da dívida de 1995 beneficiou 2009 professores,
entre Admitidos em Caráter Temporário, ativos e inativos, com o

total de R$ 852 mil. A Secretaria saldou o prêmio assiduidade

devido a 26.689 professores em sala de aula em 2003, com o

valor total de R$ 2,9 milhões, O abono concedido pelo governo
do Estado em outubro de 2004 alcançou 28.862 professores,
que receberam R$ 1,9 milhão. Já os 190 professores .que

participaram dos cursos do Progestão, destinado a prepara,r

'gestores de escolas, receberam R$ 630 mil em gratificação.
Em janeiro de 2005, a SED liquidou a dívida com professores
que tinham a receber o progresso vertical de setembro, outubro

e novembro de 2001 e de setembro e outubro de 2004;

repassando R$ 677,4 mil na folha salarial. Essa promoção é

destinada ao professor que muda de nível mediante

apresentação de nova habilitação profissional. Também pagou o

progresso horizontal de feveréiro de 2002 a dezembro de 2003,
no valor total de R$ 243,3 mil. O progresso funcional horizontal
é efetuado a cada três anos e diz respeito a vantagens que o

professor tem por tempo de serviço e apresentação do

comprovante de freqüência a 'cursos de aperfeiçoamento com

mudança de referência no Plano de Cargos e Salários.

� NEGÓCIOS

Cooperação com embaixador da éhina
O governador Luiz Henrique recebeu ontem o embaixador da

China no Brasil,Jiang Yuande, para almoço na Casa d
'

Agronômica,
ocasião em que ambos acertaram detalhes preliminares da

viagem que oqovernador fará à China, possívelmenteem maio.

Luiz Henrique, que já esteve quatro vezes naquele país, anunciou

que pretende levar uma delegação de empresários catarinenses

para visitar feiras industriais e manter contatos com empresários
chineses. "Nossas economias se complementam'; assinalou O

governador.
Luiz Henrique e o embaixador discutiram também sobre projetos
de cooperação entre Santa Catarina e a República Popular da
China. "Pretendemos.amp+lar e aprofundar a cooperação,
vamos perseguir este objetivo de mãos dadas'; disse ,o
'embaixador.

� AJUDA
-

Cestas báslcas para índios de MS
Depois da morte de duas crianças por desnutrição o Ministério

do Desenvolvimento Social vai fazer uma ação emergencial pará
atender os índios guarani-caiovás das aldeias de Dourados, no
Mato Grosso do Sul. Nos próximos seis meses o governo federal

entregará aos indígenas 1.200 cestas básicas para 2,300 famílias;
num total de 11 mil pessoas. Ate março, o ministério pretende
incluir 484 famílias indígenas da região no programa Bolsa

Família. Atualmente, apenas 31 farnflias guarani-caiovás estão

no programa, mas 'a intenção do ministério seria alcançar as

2.300, pois a pobreza e a desnutrição atingem todas. Esta semana

uma menina de quatro anos morreu em decorrênci�a
desnutrição.

'
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P JURíDICO
� Nova t.el.de Falências

"v

Lula sanciona Lei de Falências com três vetos 'técnicos'
/

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (9/2) ,

à noite a nova Lei de Falências,Foramfeitos três vetos, que não mudam
a estrutura do texto aprovado pelo Congresso Nacional,
Com a sanção, chega ao fim a polêmica em torno da permissão de as

companhias aéreas utilizarem as novas formas de recuperação judicial
e extrajudicial, O artigo 199, que diz respeito ao setor de transporte
aéreo, não foi vetado. O dispositivo permite que as aéreas negociem
diretamente com os credores dívidas trabalhistas e tributárias.
Para isso, é necessário que elas apresentem um plano de recuperação
em um prazo de 180 dias, em caso de dificuldades financeiras, assim
como prevê a lei para outras empresas.
O primeiro veto refere-se ao artigo 4° da lei, que trata da participação
doMinistério Público nos processos de recuperação judicialedefalência.
Ficaráe critério do Ministério Público"intervir apenas quando entender
conveninente, necessário e oportuno':

,

O segundo veto trata 80 critério de nomeação do administrador judicial,
Uma das alíneas do artigo 34 permitia a interpretação de que o

administrador judicial, pessoa de estrita confiança do juiz, teria a indicação
condicionada ii opinião da Assembléia Geral de Credores. Com o veto:
apenas o gestor judicial - pessoa que administra a empresa em

recuperação - depende de indicação dos credores.
O terceiro veto trata da representação do trabalhador pelo sindicato.
Um dos incisos do artigo 37 permitia que os sindicatos representassem
seus associados, caso o trabalhador não pudesse comparecer à
Assembléia Geral de Credores. No entanto, exige que os sindicatos

comuniquem aos associados, por carta, que pretendem representá-lo.
Segundo o Planalto, o veto presidencial teve como objetivo
desburocratizar o processo e impedir a "perigosa possibilidade de

impugnação da legitimidade da representação dos sindicatos':
Uma das principais inovações da nova lei é o fim da sucessão trabalhista
e tributária. Isso permite que uma companhia adquira a empresa falida
sem ter de bancar suas dívidas tributárias-e trabalhistas. Outra medida
inovadora é a inversão da ordem de preferência no recebimento dos
créditos. Os créditos com garantia real passam a ter preferência em

relação aos créditos tributários. As dívidas trabalhistas continuam em

primeiro lugar na ordem de r�cebimento.
.

* Romeo Piazera Júnior, Advogado no Escritório Cassuli

AdvogadosAssociados5/S, professor no curso de Direito da
UNERJ, e Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI, reproduz
artigo da Revista Consultor Jurídico, do dia 09 de fevereiro de
2005.

ESPIRITUALIDADE

Campanha da Fraternidade

quer criar condições para a paz
MARCIA BENTO

...Tema deste ano dá
continuidade à

campanha iniciada
em 2000

]ARAGuÁ DO SUL- A Cam

panha da Fraternidade Ecu
mênica deste ano; que tem o tema

"Solidariedade e Paz", com o

lema "Felizes os que Promovem a

Paz':' está dando continuidade à

campanha iniciada no ano de

2000, que teve o tema "Dig
nidade Humana e Paz":'tratando
da exclusão. O objetivo geral da
campanha, definido pelas Igrejas
que a promovem é unir igrejas'
cristãs e pessoas de boa vontade
na superação da violência,
promovendo a solidariedade e a

construção de Uma cultura de paz.
A meta de todas as cam

panhas é celebrar a Quaresma de
forma criativa, convidando/à
conversão diante de uma

situação que exige atitudes cristãs
coerentes, além de ajudar os

cristãos a fazer reflexões que

'liguem a fé à vida cotidiana .e seus

problemas, proclamando ações
concretas na sociedade,
incentivando, a luta pela justiça e

, o bem comum, conclamando e

envolvendo segmentos da
sociedade civil que buscam

Padre Nelson Tachini diz que temas são voltados para a realidade atual

construir uma cultura de justiça e

paz. Em cada campanha, essas

considerações gerais adquirem
um rosto específico de acordo com
o tema escolhido. O vigário da

Paróquia São Sebastião, Nelson
Taquini, observa que os temas das
campanhas são sempre voltados

para a realidade do país. "Estamos
vivenciando a década de superar
a violência".

Farm1ia que perdeu tudo em

incêndio recebe donativos

]ARAQUÁ DO SUL - Na manhã,
de ontem a família Stenger recebeu
os donativos arrecadados pela
população jaraguaense.Na noite do
último sábado a casa onde a família
morava, naTifa dosHúngaros, Pegou
fogo. O casal e os quatro filhos
salvaram-se apenas com a roupa do'
corpo. Entre os donativos, roupas,
calçados, e móveis, como sofá e .

armário. A entrega foi viabilizada
através do Comdec (Conselho
Municipal de Defesa Civil). As
doações ainda não terminaram. No
próximo sábado, a comunidade do
bairro João Pessoa irá entregar os

donativos recolhidos.

Depois da tragédia a família

passou amorar com LorendoStcnger;
irmão de Silvério, no bairro Jaraguá
84.A família deve fiêar comparentes

..aré que a casa seja reconstruída.

"Ficamosmuito contentes e agrade
cidos com as doações. Foi tudo tão

, rápido que na hora só pensamos em

salvar as crianças", relembraStenger.
A prefeitura já realizou a limpeza

do terrenoonde a casa queimou, para
que em breve a família possa recons
truir amoradia.Aprefeitura também
doou umposte para instalação da rede
de energia elétrica, que deve ser

entregue também no sábado.
ENTENDA o CASO - Por

volta das 20h de sábado o Corpo de
Bombeiros foi acionadopara atender
a ocorrência de um incêndio. Dois
carros foram utilizados no sinistro,'
consumindo 12mil litros de água. Os
bombeiros levaram 10minutos para
chegarno local, que é de díâcílacesso.
A casa foi totalmente destruída. A
causaprováveldo incêndio é umcurto

circuito.

Donativos vão dar conforto à família que perdeu tudo em incêndio

Entre os objetivos específicos da
Campanha da Fraternidade estão

a promoção de Uma espiritualidade
alicerçada na reconciliação e' na

solidariedade, a promoção de

ações públicas para reformar e

aperfeiçoar a legislação e as

instituições responsáveis pela
segurança pública, tendo em vista

o respeito pelos direitos humanos e

a sua inviolabilidade, a denúncia

de injustiças e o apoio às iniciativas/

de reformas estruturais que visem
a transformação das condições
econômicas, sociais e culturaisque
causam a violência. "Trata-se não
somente de resgatar e defender a

dignidade de todas as pessoas, mas
de percorrer juntos o caminhada
da solidariedade para criar

condiçõesde paz", diz um trecho
do texto-bas� da campanha.

Comdim também será

instalado em fevereiro
I"

]AAAGUÁ DO SUL - o fórum de para o próximo dia 28, as 8h, no
instalação doConselhoMunicipal de pavilhão "B" do Parque de Eventos.
SegurançaAlimentar e'Nutricional COMSEA-Criado pela Lei nº
(Comsea) de Jaraguá do Sul está 3731 de 23 de dezembro de 2004, o
agendado para o próximo dia �3, a Comsea tem caráter consultivo,
partir das 19h30min, no Parque cabendo-lhe, de acordo com seuArt.

Municipal de Eventos. A data foi 2º, "estabelecer diálogo permanente
acertada 'na manhã de ontem, entre o Governo Municipal-e as'

durante audiência do prefeitoMoacir organizações SOCiaIS nele
AntônioBertoldi c;om representantes representadas, com o objetivo d�
da sociedade civil- entre eles o ex- assessorar a Administração Públi�a
vereadorJosé Pendiuk dos Santos; a Municipalna formulação das políticas

. dirigente sindical Resane Sasse e o públicas e na definição de diretrizes e
padre Irineu, da Paróquia São Judas prioridades que visem à garantia do
Tadeu -, contando ainda com a direito humano à alimentação de

presençadocoordenadorGeral, Celso qualidade". Este conselho deverá ser
Pirmann, do assessor deAssuntos de' formado por seis representantes
Governo, Amarildo Sarti, e do governamentais indicados pelo
presidente daCâmara deMunicipal, prefeito e 12 não-governamentais a

vereadorRonaldoRaulino. serem indicados durante o fórum. :

Moacir Bertoldi salientou a CO�IM 7'" Criado pela Lei

importância dos conselhosmunicipais 3724/2004 de 22 de dezembro de
na implementação de políticas 2004, este conselho tem caráter

públicas por serem espaços' deliberajivo, consultivo, controlador
democráticos que permitem a e fiscalizador das ações, em todos os
interação entré o governo e a níveis, dirigidas à proteção e à defesa
sociedade civil. Por estar vinculado dos direito� da mulher. A ele cabe
ao Gabinete do Prefeito, Bertoldi formular diretrizes da política
encarregou o assessor de Assuntos do municipal dos direitos da mulher,
Governo, Amarildo Sarti, para fiscalizando e exigindo o

.

coordenar a organização do fórum de cumprimento da legislação em vigor,
instalação do Comsea. Integrante do relacionada aos direitos assegurados
Conselho' Estadual dos Direitos da àmulher.O ConselhoMunicipal dos
Mulher, Rosane Sasse lembrou Direitos daMulher será composto porI

durante o encontro que outro 18 conselheiros titulares e seus

conselho será implantado emJaraguá respectivos suplentes, 'os quais
do Sul neste mês: o Conselho representam, paritariamente,
Municipal dos Direitos da Mulher instituições governamentais e não-

(Comdim), que tem fórummarcado /

governamentais.
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Malwee em treino intensivo

para a Taça Sul de Futsal
JULlMAR PIVATTO

.... Equipe viaja no

domingo e estréia
na terça-feira com

o Colônia Cascavel

]ARAGUÁ DO SUL - A equipe
Malwee voltou essa semana da

pré-temporada que fez em São

Joaquim e continua em ritmo

forte de treinamentos
_ para a

primeira competição desse ano. O
técnico Fernando Ferretti deve
voltar com omesmo esquema que
vinha usando nos três últimos

'xanos, que troca todos os jogadores
da linha a cada cinco minutos. A

competição servirá também para
o treinador avaliar como está a

preparação dos atletas para a

temporada 2005.
No treino de ontem, Ferretti

trabalhou muito as jogadas de
saída de bola com os goleiros,
além das jogadas de escanteio e

faltas. Sobre o time ideal, ele diz
não estar preocupado ainda,
justamente por voltar a usar esse
novo esquema. "Sempre tivemos
um bom plantel e temos como

trocar jogadores sem compro
meter a qualidade técnica".

A Malwee Viaja para

Erechim-RS, sede da competi
ção, no domingo, e pára em

Santa Cecília para um amistoso

com a equipe doa casa. A estréia

Treino de ontem foi para aprimorar a saída de bola, além de cobranças de falta e escanteio

será na terça-feira, às 20 horas,
contra o Colônia Cascavel, no
Ginásio do Atlântico. O time

jaraguaense está no Grupo B, que
tem além dos paranaenses,

[oinvillc e John Deere-Râ.i Na
ou tra chave estão Cascavel,
Colegial, Atlântico e yPF-RS.
Classificam-se os dois primeiros
que fazem as semifinais na sexta,

18, e as finais no dia seguinte.
Ferretti considera a chave

equilibrada, principalmente
porque estão todos no mesmo

ritmo de treinos. "É bom ter

dificuldade já no início da

temporada. Estamos num bom

estágio no preparo físico, mesmo
ainda não sendo o ideal",
comentou. O treinador quer usar
a competição para avaliar bem os

atletas e se preparar para a Taça
Brasil, programada para março
em Jaraguá do Sul, e ainda sem

data confirmada por problemas na
Confederação Brasileira de .

Futsal. .

Sobre a contratação de novos

atletas, o treinador afirmou que
existem sugestões-que estão sendo
analisadas, mas que acredita que
somente poderão se concretizar

com o final-da temporada européia
em maio. ''A partir daí poderemos
ter algum resultado positivo em

nossos contàtos", comentou.

Confederação de Tênis sofre nova intervenção judicial
DA REDAÇÃO - A crise no

tênis brasileiro parece não ter

fim, com mais uma intervenção
judicial na CBT (Confederação
Brasileira de Tênis). O presi
dente eleito em 17 de dezembro

Jorge Lacerda da Rosa,' foi
destituído ontem pela juíza
Andrea Duarte, da �ª Vara

Cível do Rio de Jane roo O

empresário Eduardo Na amiti,
que há anos trabalhou na equipe
do ex-presidente Nelson Nastás,
foi nomeado como interventor

administrativo. Só que c)1posa
mente não terá gerência no

novo processo sucessório, que
continuará com o antigo
interventor Sérgio Oprea de

Carvalho.
\

Com mais essabriga política,
o tênis brasileiro deverá ser

novamente o mais atingido, A
CBT tem dois importantes
eventos nas próximas semanas,

como a Copa Davis, que vofta a

estar ameaçada de boicote, e o
Banana Bowl, principal torneio
juvenil do País, com sedes em

Gu aru lhos e São José dos

Campos, sujeitos a perda dos

patrocinadores.
Para não comprometer os

acertos feitos até agora por Jorge
Lacerda da Rosa, o interventor
Eduardo Nakamiti propõe o

diálogo. "Quero ouvir o Jorge
(Rosa Lacerda), o Larri (Passos)
e, é lógico, o Nelson (Nastás)",
disse Nakamiti. "O que estiver

sendo bem feito, pelo Jorge, por
exemplo,' acho que deve
continuar".

ESTATUTO - A nova

intervenção surgiu, segundo a

advogada Gisele Carvalho - que

representa a Federação de
Tênis do Piauí - pelo fato de
terem sido constatadas diversas

irregularidades na realização da
assembléia eletiva de 17 de
dezembro, A principal seria a

presidência da mesa ter sidó
transferida para o advogado
Paulo Amoretty, quando o

interventor Sérgio Oprea de
Carvalho é que deveria assumir

essa posição.
Outras irregularidades apon

tadas é que várias federações
votaram mesmo sem condições
legais, como a inadimplência.
Por curiosidade, justamente-as
federações do grupo do
candidato José Farani - que

perdeu as eleições - é que

apresentavam falta de pagamen
to. Este era o caso, por exemplo,
da própria Federação do Piauí,
presidida por José das Graças,

candidato na época a vice

presidência na chapa de Farani.
Além disso, constatou-se o

não cumprimento da norma do
voto secreto. Só que a declaração
dos votos foi feita por livre e

espontânea vontade dos
votantes. Apenas uma das 25

federações não declarou seu

voto. Sem contar também que a

Federação de Tocantins estaria

sem condições legais de voto,
mas durante a assembléia em

Brasília foi -aceita a sua

participação.
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ESPORTIVAS
.... GAUCHÃO _

Grêmio e Inter lutam para sair da lanterna
Os maiores vencedores do campeonato gaúcho,Grêmio e Internacional,
podem ficardistantes da briga pelas vagas à segunda fase da competição
se não vencerem seus jogos de hoje, pela quarta rodada da competição
estadual.Os dois clubes estão na lanterna de suas chaves, uma situação
inédita no Rio Grande do Sul.O Internacional tenta sair de sua incômoda

posição de último colocado da Chave 1, com apenas dois pontos,
jogando contra o Novo Hamburgo, no Beira-Rio. Os desfalques do time
de Muricy Ramalho são o zagueiro' Edinho e o ala-esquerdo Alex,
contundidos. Em compensação voltam ao time o volante Tinga, que
cumpriu suspensão, e o atacante- Rafael Sobis, que estava na seleção
sub-20. Pelomesmo grupo,em Pelotas,jogam Farroupilha XVeranópolis.
O problema do Grêmio é maior que o de seu rival porque o time que
tem apenas dois pontos na chave 2, vai enfrentar oSão Gabriel na casa

do adversário. Apesar das dificuldades, o técnico Hugo De León vai

poupar o volante Marcus Vinícius para a partida de quarta-feira, contra
o Bahia, pela Copa do Brasil. O atacante Somália está suspenso. Os
prováveis substitutos são Nunes e Samuel. Nas outras partidas desta

sexta-feira, pela Chave 3, o Juventude encara o Passo Fundo em Caxias

do Sul e a Ulbra enfrenta o Esportivo em Canoas. A quarta rodada será
_

completada na quarta-feira com os jogos Glória x Santa Cruz, pela
Chave 1; Guarani de Venâncio Aires x Brasil e São José de Cachoeira do

Sul x Caxias, pela Chave 2; e 15 de Novembro x São José de Porto

Alegre, pela Chave 3. Antes disso, no domingo, e segunda-feira, todos
os clubes disputam a quinta rodada do campeonato gaúcho.

.... SÃO CAETANO

Caso Serginho: Fabrício Carvalho na acusação
Uma junta médica do Hospital do Coração deve divulqar hoje um

parecer sobre o estado de saúde do atacante Fabrício Carvalho, do São

Caetano. Afastado dos gramados há cerca de uma semana, em razão

de uma arritmia cardíaca detectada em exames de início de temporada, .

o jogador passou por novas avaliações ontem e agora aguarda o

pronunciamento dos médicos. Seja qual for o desfecho, o caso de

Fabrício, ocorrido exatamente um ano após os primeiros exames do

zagueiro Serginho, morto por parada cardiorrespiratória em 27 de

outubro, pode virar parte da acusação contra o médico e-o presidente
do clube, respectivamente Paulo Forte e Nairo Ferreira de Souza, pela
morte de Serginho.

,

"Hoje,a notícia de que o Fabrício Carvalho teve uma arritmia basta para
afastá-lo.Mas, essa notícia não bastou para afastar o Serginho na época;
diz o promotor Rogério Leão Zaga lia, da 5.a Vara do Júri, que acusa

Nairo e Forte de homicídio doloso qualificado, crime cuja pena vai de

12 a 30 anos de prisão."É um argumento a mais.Tudo o que se esperava
-

que o São'Caetanoflzesse era ter retirado o Serginho da prática esportiva ..

Isso que está acontecendo com o Fabrício Carvalho é o esperado: Nisso
repousa a omissão do clube no caso, que torna o presidente e omédico

do clube responsáveis pela morte do jogador':
Na última sexta-feira, o juiz Cassiano Ricardo Zorzi Rocha acatou a

denúncia do Ministério Público e deu início ao processo penal contra'
Nairo e Forte. O julgamento começará no lnlclo de julho, com o

depoimento dos dois réus. Até lá, o promotor pretende acompanhar o
andamento do caso de Fabrício Carvalho e levar os fatos ao juiz. 0_
jogador e os médicos que o examinaram podem ser convocados a

depor, se necessário. "Se o Serginho não tivesse morrido, será que o
_

Fabrício Carvalho seria afastado hoje?; diz Zagallo. No julgamento, o
Ministério Público vai alegar que os réus tinham conhecimento dos

problemas de Serginho e, mesmo assim, o mantiveram em atividade,
assumindo o risco de produzir amorte do jogador."Era de conhecimento
geral. O médico sabia, os jogadores s,abiam. Existem provas de que o

presidente tinha conhecimento; afirma o promotor. A defesa, por sua
vez, alega que Nairo e Forte não sabiam da gravidade dos problemas e

não foram instruídos a afastar o jogador pelos cardiologistas do Instituto
do Coração, onde Serginho fez os exames.

� CARIOCA

Botafogo não queria rodada dupla domingo
A determinação ontem de uma rodada dupla no Maracanã,

domingo,para a decisão da semifinal daTaça Guanabara primeiro turno
do Campeonato Carioca, irritou o presidente do Botafogo, Bebeto de

Freitas. O descontentamento do dirigente foimotivado principalmente
pelo fato de, segundo ele; precisar dividir a renda do confronto com

Cabofriense e Volta Redonda, que atuariam no sábado. "Nào fui
consultado. Nem por fax nem por telefone. Houve consenso entre

eles, É mais um acordo que não convidam o participante da festa;disse
o presidente do Botafogo. "Existe uma lei, se bem que lei não é

respeitada no futebol carioca, de quemudança de jogo tem que ter 72

horas. E não tem isso':
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informou que a

mudança foi realizada a pedido do presidente da Superintendência
Estadual de Esportes, Francisco deCarvalho, oChlquinho'da Mangueira,
que recebeu a aprovação dos demais clubes. Para justificar sua
pretensão, o político alegou que a PolíciaMilitarencontrariadificuldades

para fazer a segurança das duas partidas em dias separados, já que no

final de semana também estará encarregada também.dos desfiles das

escolas de samba campeãs do carnaval de 2005. "O Botafogo não

pagará mais e nem perderá nada a mais por realizar a rodada dupla;
assegurou Chiquinho da Mangueira.A vantagem para Volta Redonda e

Cabofriense será a de não pagar as taxas de aluguel do Maracanã, o que
ocorreria se atuassem no sábado, como estava previsto. Agora, os dois
clubes jogarão às 18h 15, enquanto Botafogo e Americano fazer a

preliminar.às 16 horas.Pelo reqularnehto,o clube demaior investimento
sempre arcará com os custos do estádio, o que já aconteceria com o '

Botafogo atuando isoladamente contra o Americano, no domingo.
I
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SEXTA-FEIRA, 1 1 de fevereiro de 2005 CORREIO DO 'POMO

Ciclista� passam na região em direção à Bolívia
JULlMAR PIVATTO

� Aventureiros devem

percorrer cerca de
três mil quilômetros
até a Bolívia

JARAGUÁ DO SUL - Os
ciclistas de Florianópolis
Fernando Angeoletto e Luiz

Carlos Pereira passaram ontem'

por Jaraguá do SuL Eles saíram
da capital catarinens� na

madrugada do dia 7 de janeiro
com destino à cidade de Potosi,
na Bolívia. A intenção dos
aventureiros é percorrer o

mesmo caminho que Aleixo
Garcia fez, a pé, em' 1524.
Segundo Angeoletto, 'a região
do Rio Itapocu era muito usada

pelos colonizadores, rrincipal
mente os que iam' em direção
ao Oeste catarinense ou até
mesmo para o Paraná.

Angeoleúo é jornalista e

pretende fic;!' três meses na
.

estrada para concluir o trajeto.
I Já Pereira; que é sociólogo, deve
voltar antes, quando terminam
as férias. O jornalista disse que
a viagem começou há cerca de
um ano, com os trabalhos de

pesquisa e o planejamento do

percurso. "As pesquisas ainda
continuam. Estou com uma lista
com vários contatos em várias

cidades, principalmente de

Mapa da expedição mostra os cerca de três mil quilômetros a serem percorridos pelos aventureiros

historiadores", disse An

geoletto.
Segundo ele, a escolha da

data foi numa hora muito

propícia para a viagem. A
escola de samba Consulado,
campeã do Carnaval de

Florianópolis, usou como tema

"Da Terra sem Mal ao Império
Inca", contando' a história de

Aleixo Garcia. "Fomos con

vidados para desfilar na escola

e, logo após o desfile, resolvemos
partir", informou o jornalista.
Ontem, na cidade, eles também
conversaram com pesquisa
dores e, após, foram até Corupá,
onde pernoitaram e' hoje
seguem em direção.a São Bento
do Sul.

HISTÓRIA - Registros
bibliográficos relatam a existências
do caminho do Peabiru. Ele era

muito utilizado pelos índios e

também por exploradores. Ligava
os Oceanos Pacífico e Atlântico e

teria sido construído pelos Incas.
espanhol Cabeza de Vaca, que foi
do litoral catarinense até Assunção
(Paraguai), �m 1541, onde assumiu

Luiz Carlos Pereira e Fernando Angeoletto estiveram ontem na cidade

o cargo de governador.
O português Aleixo Garcia,

auxiliado por centenas de índios
car ij os , empreendeu uma

caminhada eprca até as

proximidades da cidade boliviana
de Potosi. Garcia partiu em 1524
dos arredores da Ilh'a de Sànta

Catarina, atravessóu territórios

que hoje correspondem ao norte

t:atarinense, ao Paraná e ao

Paraguai, para ver de perto as

riquezas em ouro e prata que o

aguardavam em pleno império inca.I

.Aleixo acaboumorto no retomo da
empreitada, próximo a atual cidade

paraguaia de San Pedro, onde há
uma praça construída em

homenagem ao aventureiro

português.

Parreira aproveita Copa dás Confederações
.

. "

DA REDAÇÃO - A comissão

.técnica da 'seleçãoe .os dirigentes
da CBF (Confederação Brasileira
de Futebol) dizem que só vão se

pronunciar sobre o planejamento
para a Copa do Mundo de 2006 e

,

o local de concentração na

Alemanha, entre outras questões
relacionadas ao evento, depois
que a equipe garantir classifi
cação nas Eliminatórias. Mas a

programação .. visando à

competição já foi feita e um dos

tópicos considerados importantes
por Carlos Alberto Parreira é o

que abrange a Copa das

Confederações.
Embora o tdrneio não te'nha

prestígio nem importância, o

treinador pretende utilizá-lo
como preparação para o

Mundial e,' por isso, deverá

convocar os jogadores titulares.
Alguns aspectos levaram
Parreira a, tomar essa decisão.
A Copa das Confederações será
realizada em julho próximo,
exatamente um ano antes do
início da disputa doMundial,
Terá duração de quase duas
,semanas, permitindo que os

atletas treinem juntos e se

. entrosem aindamais - algo raro
na temporada. E ocorrerá

justamente na Alemanha, sede
da Copa do Mundo.

"A competição será

realizada um ano antes da Copa
.

e usará os estádios do Mundial" "

afirmou Parreira, justificando
seu ponto de vista. Em meados
de 2003, na última edição do
torneio, na França, o Brasil foi
mal e acabou eliminado pela

Turquia, Na ocastao, o time

entrou em campo com alguns
reservas.

. A única preocupação de
Parreira é com a escassez de '

jogos e o pouco tempo para
treinamento. Afinal, faltando
um ande meio para o Mundial,
a seleção já tem boa parte da .

equipe pronta. Tr ê

s são os

titulares absolutos' na defesa:
Dida, Cafu e Roberto Carlos.
Roque Júnior e Juan também
e's'tão bem cotados com a

comissão técnica. No meio:
campo, Kaká tem lugar
garantido e Emerson assegurou

vaga após a boa atuação na

vitória por 7 a 1 contra Hong
Kong; Na frente, Ronaldo e

Ronaldinho Gaúcho são

praticamente intocáveis.

:. ·Estevam se defende das vaias da torcida
DA REDAÇÃO - Nada mais

assusta Estevam Soares no

Palmeiras. Nem mesmo as vaias

de quase todo o Palestra Itália

após a 'vitória por 2 a O sobre o

Tacuary, quarta-feira', pela
.Líber tado re s da América.
I

Chamado de burro e retran

queiro, o técnico jurou que não

liga para os protestos âos
torcedores, dis�e'que não sente

que seu cargo está ameaçado e

que seu projeto para a equipe não
será afetado,

"Continuo atrás do time ideal
e isso leva tempo. Omeu tribalho
não vai mudar. Sou um

profissional direito, que cumpre
horários. As coisas no CT não vão

mudar, perque não posso me

1
.

preocupar com o resto", afirmou
Estevam.

Mas a pressão de conselheiros
tem sido enorme sobre Afonso
DellaMônica, presidente recém
eleito. Muitos querem a cabeça
deEstevarn. Só que o dirigente,
seguindo uma das lições deixadas
pelo seu antecessor, MiIstafá
Contursi, só vai.demitir o treina
dor em última instância. Nos
bastidores do Palestra Itália, a

dúvida não é se Estevam será ou
.n ão demitido - a dúvida é

quando isso 'vai acontecer.

Muricy Ramalho, atualmente no
Internacional, é um dos nomes

.

que mais agradam aos conse

lheiros contrários à permanência
de Estevam.

• As maiores críticas eram

com relação a algumas
reportagens de TV, que
lembravam fiascos
recentes do Palmeiras
contra times. inexpressivos
no Palestra Itália.

• Nem todos os jogadores
assimilaram o discurso.
Muitos admitiram que se

assustaram com o

'comportamento da _

,torcida. Principalmente os

novatos.

, ,
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