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Uma das preocupações dos rizicultores é como saldar dívidas e financiamentos em bancos

As negociações do governo federal com a Argentina e Uruguai
forçaram a queda do preço da saca de arroz, que em 2004 era

comercializada por um valor médio de R$ 33,00, para R$ 21,50.
Para piorar a situação dos rizicultores, a produção este ano ficou

cerca de 20% abaixo do esperado em função do clima
desfavorável. Como nem todos os agricultores podem estocar o

arroz para esperarmelhora no preço, muitos se vêem forçados a

vender o produto pelo valor de mercado atual. _ PAGINA 4

Rizicultores da região têm
prejuízos com safra de arroz

N° 5.075 I R$ 1,25
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REFORMA

Niura revela que quatro de
oito gerências serão extintas

A secretária de Desenvolvimento Regional apresenta
mudanças com a aprovação do projeto da Reforma
Administrativa.

- PAGINA 3

CICLISMO

Paola Habackrth volta às pistas
com título da Copa SC de Verão

A ciclista jaraguaense, sem competir desde 1997, voltou às

pistas no fi�-de-semana e conquistou a última etapa da Copa
de Verão deMountainBíke Cross Country.

_ PAGINA 7

DESCASO

Mosquitos e ratos proliferam
em imóvel abandonado

Prédio onde funcionava o Supermercado Amigão, no centro da
cidade, está abandonado.Água parada no local preocupa moradores
e pode comprometer a saúde pública. - PAGINA 6
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Quem divide, perde
Ao longo da curta vida

do PT no poder, o partido
dos trabalhadores finalmen
te está vivendo na carne o

resultado fatal da divisão. A
mais recente confirmação
desse fato foi a perda da

presidência da Câmara dos

Deputados, politicamente
avaliada pelo presidente
Lula como um "resultado da
democracia". O que acon

teceu esta semana em Bra
sília é uma prova definitiva

que a democracia deve e

pode existir sim, mas isso

não significa que integrantes
do mesmo partido possam

disputar o mesmo cargo,

desagregando os votos

originais. A disputa entre os

dois petistas à Câmara dos

Deputados deixou claro que
PT está sofrendo do mesmo

mal dos outros partidos, ou
seja, perdendo a unicidade
em nome de disputa interna,
que é válida, mas apenas

quando realizada interna-

FRASES

mente. A vitória de Severino
Cavalcanti, do PP de Per

nambuco à presidência da
Câmara dos Deputados, em
segundo turno, também não

é de todo ruim para Lula.
Severino é nordestino e

pernambucano e, pelo que se

sabe, faz parte da ala

governista e sempre tem

votado a favor dos projetos

aumento de salário. Apesar
da elegância dos líderes

petistas no governo em

repercutir com a imprensa o

assunto, o você líder do

governo Paulo Bernardo

(PT-PR) disse que houve

"uma traição" ao governo, já
que a previsão era de que

Greenhalgh teria 270 votos.

Bernardo acusou o PFL,

... O resultado da eleição para a presidência
da Câmara dos Deputados demonstra que
o PU está perdendo a unicidade

do governo. Talvez até seja
mais fácil para o governo
lidar com um adversário

político do que lidar com

desavenças internas. Mesmo

assim, o PT perdeu uma

posição estratégica e perdeu
para si mesmo. Em discurso

pós-eleição, Severino Caval
canti afirmou que vai "lutar

por melhores condições de
trabalho aos deputados", o

que também significa

afirmando que o apoio
declarado havia sido

"aparentemente oportu
nista". Boa parte dos votos

do PFL, do PSDB e da
bancada ruralista deve ter

ido para Severino, candidato
avulso à presidência. Horas
antes' das eleições, depois de
reunir suas bancadas, os

líderes dos partidos aliados
se comprometeram a votar

em Greenhalgh. Mas ob-
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servaram que o voto secreto

poderia trazer surpresas, o

que levou o presidente do

Pp, deputado Pedro Corrêa

(PP) observar que "havia
muita gente mentindo.

Questionou quem, em 27
anos de Câmara, foi o

primeira vez que o governo

perde eleição para a

presidência, assim como

também foi a primeira vez

que o partido do governo
tinha dois candidatos. Dos

513 deputados, 498 regis
traram presença na Câmara.

Em meio ao clima acirrado
e tenso, o deputado André
Luiz (PMDB-RJ), acusado
de tentar comprar votos de

deputados na Assembléia

Legislativa do Rio, apareceu
para votar, depois de mais de

três meses de sumiço da

Câmara. Três dos cinco

candidatos à presidência da
Câmara contrataram cabos
eleitorais para fazer cam

panha junto aos deputados.

"O conceito de descentralização está presente nas comunidades, que hoje têm a concepção
de que pode conversar com o governo e entendimento sobre o que cabe à função pública':

• Niu,ra Oemarchi dos Santos, Secretária de Desenvolvimento Regional, , avaliando positivamente a implantação das SDRs pelo

governador Luiz Henrique.

Mundo I Pessoas & Fatos I
... JAPÃO

Japão continuará pedindo
aos EUA que assinem Kyoto
Na véspera da cerimônia quemarca a entrada

em vigor do Protocolo de Kyoto, o governo

japonês fez mais um apelo para que os Estados

Unidos subscrevam o tratado internacional

para redução das emissões de gases que
causam o aquecimento global. O ministro de
Assuntbs Exteriores, Nobutaka Machirnura,
pediu também à China e à fndia que, apesar
de estarem livres das exigências do protocolo,
adotem medidas urgentes para reduzir suas

emissões, que estão entre as maiores do
mundo. A figura principal do evento será a

ambientalista queniana Wangari Maathai,
ganhadora do Nobel da Paz em 2004. (AE)
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... TEERÃ

Incêndio emmesquita
deTeerã deixa 59mortos
Um incêndio ocorrido segunda-feira numa

mesquita de Teerã e que resultou na morte

de pelo menos 59 pessoas e deixou 350

feridos foi atribuído ontem a um aquecidor a
querosene que estava muito próximo de um

espesso pano suspenso que cobria o teto e

as paredes da mesquita de dois andares,
informou a agência de notícias Irna, ontem.
Um sobrevivente do incêndio de ontem disse

que algumas das mortes ocorreram quando
fiéis em pânico tentaram sair às pressas da

mesquita para escapar das chamas, fazendo
com que muitas pessoas se desequili
brassem, caíssem e fossem pisoteadas. (AE)

... EUA

Padre é condenado a 12 anos
de prisão por violentargaroto
Paul Shanley, um padre expulso das ordens em
meio a um escândalo de abusos sexuais na

diocese de Boston, foi sentenciado ontem a pena
de 12 anos de reclusão por violentar um menino

em diversas ocasiões durante a década de 80,
inclusive no confessionário da igreja onde

trabalhava.Shanley,de 74 anos,antes conhecido
por ser um "padre das ruas" por ajudar crianças
problemáticas e homossexuais, foi considerado

culpado na semana passada de violência sexual
contra menores, assédio indecente e

espancamento de crianças. Depois de cumprir
dois terços da pena,ouoito anos,Shanley poderá
ficar em liberdade condicional. (AE)

... EUA

Michael Jackson é

hospitalizado com gripe
o cantor Michael Jackson foi hospitalizado
ontem e deverá permanecer internado devido

a uma forte gripe, disse o juiz responsável pelo
julqarnento-do cantor por abuso sexual de
menor. Com isso, o processo de seleção do

júri foi adiado mais uma vez.O juiz Rodney
Melville disse aos potenciais jurados que
Jackson estava a caminho do tribunal quando
teve de ser levado para o pronto-socorro.
Segundo o juiz, o cantor está com uma gripe
forte e a seleção do júri será reiniciada no dia 22,
terça-feira.O juiz deu a notícia 15 minutos depois
da hora marcada para Jackson comparecer na

corte, às 8h30 do horário local. (AE)

... ISRAEL,

Israel planeja construir novo
assentamento na Cisjordânia
Israel planeja construir um assentamento na

Cisjordânia que poderá abrigar colonos judeus
removidos da Faixa de Gaza a partir de julho,
disseram ontem autoridades israelenses.A
colônia de Gvaot está sendo projetada como

se fosse uma extensão do bloco de
assentamentos judaicos de Gush Etzion,
situado a 20 quilômetros ao sul de Jerusalém.

A construção violaria o último plano de paz

para a região, o chamado roteiro para a paz,
com o qual o primeiro-ministro de Israel, Ariel
Sharon, e o presidente da Autoridade Nacional

Palestina (ANPj,Mahmoud Abbas, dizem estar

comprometidos. (AE)

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 ! Centro I
Jaraguá do 5ul- SC I Tel.47 371-1919! Fax 276-3258!
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

Fotolito: Cromoarte I Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89956-500

Vila Saependi I Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 370-7919

cromoarte@terra.com.br I graficacp@terra.com.br

... CHINA

Explosão em mina chinesa
deixa 203mortos
Equipes de resgate procuravam ontem por
mineiros desaparecidos depois de uma

explosão de gás ter resultado na morte de
203 mineiros, no pior desastre do tipo desde

1949, quando começou o regime comunista

no gigante asiático.A explosão ocorreu na

tarde de ontem na mina de Sunjiawan. 12

mineiros ficaram presos no interior da mina.

Outros 28 ficaram intoxicados por inalação de
monóxido de carbono ou sofreram

queimaduras e fraturas, informou a agência
de notktas Nova China. A mina fica em Fuxin,
uma cidade de cerca de 1 milhão de
habitantes no nordeste da China. (AE)

AMORIM

SUA OPINIÃO

Serra do Mar
GermanoWoehIJr.*

Empreendimento que, com dinheiro público (via financiamento

milionário do BNDES), vai destruir a principal cachoeira da cidade, a
da Bruaca, com 96 m, comprometendo o desenvolvimento do

ecoturismo da cidade, ou seja, a mais promissora fonte de recursos

para o município, e para o País, No ano passado, s6 uma operadora
alemã (de turismo) jámandou 90 turistas alemães diretamente para

Corupá, donde podemos deduzir o tremendo potencial para o

desenvolvimento da industria do turismo na cidade.
Poucos lugares no Brasil e no mundo reúne um conjunto de belezas
cênicas tão espetaculares como Corupá, com o recorte dasmontanhas

na serra do Mar, ainda, em sua maioria, recobertas commata Atlântica

bem preservada, e a exuberância de suas cachoeiras, com a daBruaca,
que querem destruir de qualquer maneira.

"Instituto Rã-bugio para Conservação daBiodiversidade - Guaramirim,
SC - www.ra-bugío.org.br

A carga tributária

continua aumentando ...

Sandro Alberto Moretti*

A simples leitura dos motivos que levaram o governo a editar a ,

Medida Provisória 232/04 justifica a preocupação do setorprodutivo .

Além de corrigir a tabela de imposto de renda para pessoa física, ela
levou a carga tributária das empresas prestadoras de serviços que
adotam o regime de lucro presumido. Com isso, o Brasil insiste em se

manter na contra-mão da modernidade, aumentando novamente os

tributos, confiscando a renda, elevando a mortalidade das empresas e

comprometendo sua saúde financeira.
Caso seja aprovada, a MP 232/04 implicará na redução dos

investimentos, desmotivando quem pretende apostar no país, fará
crescer a informalidade, além de contribuir com o desemprego e

incentivar a sonegação fiscal do setor de serviços, o que mais emprega
no país.

Esta preocupação, que não é simples, pois envolve o

'

desenvolvimento das cidades, a renda e o emprego de milhares de

pessoas, motivou mais de 70 entidades catarinenses a criarem-um

manifesto contrário à MP. A mobilização foi a única saída possível
para quem está saturado de impostos, taxas e contribuições que crescem
desproporcionalmente, enquanto que os serviços públicos prestados à
população involuem gradativamente.

Os políticos que, em nossa região, representam as diversas forças
do Congresso Nacional, devem se mobilizar e levar às instâncias

superiores a preocupação de empresários e trabalhadores com mais

esse golpe contra o crescimento. Precisamos do apoio de todos para

que nossas manifestações sejam ouvidas. É impossível sobreviver,
produzir e gerar empregos nestas condições.

Pedimos o bom senso dos parlamentares para que não aprovem os

dispositivos damedida no CongressoNacional. Ao invés do aumento
, da carga tributária deve-se corrigir as distorções envolvendo o imposto
de renda, promover a readequação do limite do simples Federal, entre
outras ações que colaborariam demaneira positiva para o crescimento
da economia.

O Brasil passa por ummomento delicado. O ano será crucial para
decidirmos se seguimos à frente ou estagnamos.A edição daMP 232/
04 mostra que este governo, como tantos outros, não está

comprometido com o saneamento do orçamento público, a redução
de gastos inúteis do Estado e a criação de condições propícias ao

desenvolvimento. O povo brasileiro, que faz desta terra uma grande '

nação, continua pagando a conta da incompetência. E, a cadamês que
passa, a fatura fica mais alta,

* Presidente CDL - Jaraguá do Sul

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de

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

correções ortográficas e gramaticais necessárias.
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MOSAICO�INTERINO-------------------
� Mudanças
A Reforma Administrativa do governo
do estado vai reduzir pela metade o

número de gerências nas secretarias
de desenvolvimento regionais.
Permanecem as gerências de Saúde,
Educação, Administração e

Planejamento e caem as outras quatro:
Organização e Lazer, Meio Ambiente,
Agricultura e Pesca e Infra-estrutura.
A intenção do governador do estado
é reduzir custos e descentralizar o
poder, dando ainda mais autonomia
às SDR, que somam 29 em Santa
Catarina.

� Eleição
A vitória do Severino Cavalcanti,
candidato do PP à presidência da
Câmara dos Deputados, ocorreu com

os votos do primeiro turno do
candidato avulso do PT, Virgílio
Guimarães (MG), e dos candidatos do
PFL,José Carlos Aleluia (BA) e Jair
Bolsonaro (RJ). Enquanto no primeiro
turno Severino Cavalcanti teve apenas
124 votos contra 207 de Greenhalgh,
no segundo turno a diferença foi de
105 votos para o candidato do PP.

Desde o início, a apuração dos votos

do segundo turno foi tensa.

� Comprometimento
o ministro chefe da Casa Civil, José
Dirceu, declarou .ontern que o

governo, junto com as polícias e a

Justiça vai prender os matadores e' os
mandantes do crime que tirou a vida
de missionária americana, radicada no

Brasil há muitos anos, Dorothy Stang.
A missionária foi assassinada esta

. semana, na cidade de Anapu, no Pará,
local conhecido pela violência e.

conflitos de terra. Ontem, também no

Pará, sindicalista e líder de assen

tamento é executado, exigindo do

governo mais firmeza e agilidade.

� Governador
. Na ocasião, o governador também ficará
a par dos problemas sociais envolvendo
a comunidade de Itoupava-Açu, que
pertence a Joinville, mas fica há mais de
30 quilômetros do centro da cidade.
Existe a proposta de ser realizado um

plebiscito para que a comunidade
decida se quer pertencer a Joinville ou

a Schroeder. O secretário estadual da

Infra-Estrutura, Edson Bez de Oliveira, o
prefeito de Joinville, Marco Tebaldi, o
diretor-geral do Deinfra, Romualdo
França Júnior, devem participar da
reunião.

� Confirmação
A visita do governador a Schroeder foi
confirmada para o próximo dia 22, a partir
das 10 horas, no Clube dos Idosos

"Alegre Vida': Luiz Henrique participará
de reunião do Conselho de
Desenvolvimento Regional, vinculado à
24' Secretaria de Desenvolvimento

Regional.Na pauta, o presidente do
Conselho Deliberativo do Hospital e
Maternidade São José, Paulo Mattos,
apresentará o plano de modernização e

aparelhamento do hospital, que recebeu
recursos do governo estadual na ordem
de R$ 400 mil para investimentos na UTI.

MUDANÇA Câmara monta comissão para
analisar o transporte coletivoNiura afirma que SDRs terão

• .•. #"fI

maior autonomia nas açoes
SCHROEDER - A Câmara de

Vereadores instala, na próxima
sessão ordinária, uma comissão

especialpara investigar os problemas
envolvendo o transporte coletivo
urbano e interurbano nomunicípio.
Amanhã, o presidente da Casa,
Rudibert

-

Tank (PMDB),
responsável pela nomeação dos
membros da comissão, convocou os

vereadores a participar de reunião
para discutir o assunto.

Na sessão de segunda-feira a

assessoria jurídica da Câmara deu

parecer favorável para a

formalização da comissão especial,
que será constituída por cinco

vereadores, provavelmente um de
cardapartido político domunicípio,
segundo informou Tank. Durante
a sessão, o vereador Valmor
Pianezzer (PFL), que propôs a

instalação de comissão, reforçou o

pedido de integrar a CE.
O presidente da Casa explica

que, de acordo com o Regimento
Interno da Câmara, caberá a

comissão especial de investigação
analisar se existem irregularidades
envolvendo o transporte coletivo
urbano. Se forem constatadas as

irregularidades, aí será instalada a

CEI (Comissão Especial de

Inquérito), em substituição à

primeira, mas também passará por
aprovação.

Na primeira sessão'ordinária do
ano, Pianezzer propôs que fosse
instalada uma CEI para apurar
denúncias sobre o transporte
coletivo urbano e interurbano, e

recebeu apoio dos outro oito
vereadores. Segundo o vereador, o
transporte coletivo é alvo freqüente
de reclamações por parte dos

usuários, principalmente com

relação ao preço cobrado,' a
superlotação e a ausência de linhas

para certos bairros.
Em entrevista ao JornalCorreio

do Povo na semana passada,
Pianezzer questionou o valor das
tarifas cobradas pelas ruas
empresas prestadoras do serviço e

afirmou que há poucas linhas
disponíveis para o centro de
Schroeder, o que prejudica o

comércio local. Q parlamentar
apontou, ainda, problemas com de
excesso de lotação de passageiros,
desrespeito às regras básicas de

segurança e ausência de

fiscalização. O parlamentar
também lembra que existem

denúncias sobre a concessão do

transporte, supostamente irregular
pela inexistência de contrato' e

planilha de custos, e do não

recolhimento de impostos aos cofres
públicos pelas empresas.

CAROLINA TOMASELLI

� Secretária da 24a
SDR informa que o

orçamento passará a

ser descentralizado

}ARAGUÁ DO SUL- A secretária
de DesenvolvimentoRegional,Niura
Demarchi dos Santos, afirmou que
as SDRs (Secretarias de Desenvol
vimento Regional) terão maior
autonomia na execução de projetos
e ações. Segundo ela, com .a

aprovação da Reforma Adminis
trativa pelaAssembléia Legislativa na
última sexta-feira, haverámudanças
na definição das competências das
secretarias e o orçamento passará a

ser descentralizado do governo
estadual.

Niura esteve em Florianópolis na
segunda-feira para se inteirar sobre
as propostas da reforma, quando se

reuniu com o secretário da CasaCivil,
Bráulio Barbosa. Ela informou que o
retorno do projeto da Reforma
Administrativa deve acontecer até a

sexta-feira, para ser sancionado pelo
governador LuizHenrique daSilveira
(PMDB). "Existe a possibilidade de
algumas emendas serem vetadas, mas
acredito que isso não vá ocorrer",
comentou.

Entre as mudanças previstas, a
secretária destacou a criação' das
Secretarias Setoriais, em substituição
as atuais Secretarias Centrais,
responsáveis pelo planejamento e

Niura: "0 orçamento descentralizado é mais plausível. Antes era feito de maneira não tão real"

é gerar uma economia de

aproximadamente R$ 340 mil por
mês na folha do Estado, segundo
dados da Secretaria de Planejamen
to. Os funcionários serão seleciona
dos dentro da atual estrutura e os

que não se enquadrarem no perfil
serão substituídos. Na 24' SDR, é o
caso das gerências da Saúde e da

Adrninistraçâo,
Niura também esclareceu que

serão mantidas quatro gerências -

de Saúde, Educação, Planejamento

e Administração -, em detrimento
as oito existentes hoje. Também serão

implantadas cinco coordenações de
programas e ações, que ficarão sob a
responsabilidade de gerentes ou

servidores públicos em períodos
temporários, no prazo máximo de
dois anos. O cargo de secretário

adjunto, ocupado atualmente por
Nilson Bylaardt (PMDB), será
extinto para ser criado o de Diretor
Geral. "Mas creio que Nilson deva
permanecer", disse.

coordenação de programas e projetos
macrorregionais. "Já dentro das
regionais, haverá suporte de pessoal
e equipamentos com mais

autonomia. na questão da infra
estrutura e o orçamento será

descentralizado", revelou.
A secretária informou, ainda,

que 30% das atuais vagas de cargos
comissionados serão transformadas
em funções gratificadas no prazo de
30 dias a contar da publicação oficial
da nova lei. A intenção do governo

Valmor Pianezzer: "Se houver
irregularidades, vamos investigar"
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}ARAGUÁ DO SUL - Com a

aprovação do projeto da Reforma
Administrativa, a partir de fevereiro
os convênios do transporte escolar
serão dispensados. A informação é

da secretária de Desenvolvimento

Regional, Niura Demarchi dos
Santos. Até o ano passado, os

recursos destinados ao transporte
escolar eram repassados mensal
mente às prefeituras através de
convênios fumados como governo
doEstado.

.

.

Niura lembra que a questão era
freqüentemente levantada pelo
prefeito de Massaranduba e vice

presidente da Fecam (Federação
Catarinense dos Municípios),
Dávio Leu (PFL). Segundo ela, os
cincomunicípios da microrregião
somados recebem R$ 730 mil por

aumento de 20% .

Para 2005 o orçamento para o

Transporte Escolar é de R$ 24,7
milhões, oriundos do Tesouro do
Estado. As verbas doFNDE (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da

Educação), que em 2004 eram de
R$ 7 milhões, ainda não foram
definidasAté a próxima semana, a

secretaria já terá uma confirmação
.domontante de verbas estaduais e

federais destinadas ao Programa de
Transporte Escolar. Entre os dias 21
e 23 de fevereiro também será

possível saber com exatidão, através
do SERIE/Escola, o total de alunos
matriculados no ensino

fundamental da rede' pública
estadual que residem a uma

distância superior a três quilômetros
da unidade escolar.

ano. Guaramirim é o que recebe
mais recursos do governo para o

transporte escolar, aproximada
mente R$ 350mil. "Com amudan
ça, isentou-se a necessidade de
prestação de contas pelos muni
cípios, mas é evidente que conti

nuarão a ser fiscalizadospeloTribunal
deContas doEstado", informa.

Na segunda-feira, o secretário
estadual da Educação e Inovação,
Jacó Anderle, reuniu-se com a

diretoria da Fecam para discutir o
assunto. Na ocasião, Anderle
lembrou que no ano passado o

governo reajustou em 50% os

recursos destinados ao transporte
demais de 150 mil alunos do ensino
fundamental, matriculados em

escolas da rede pública estadu�l e
em 2003 já havia concedido um

• No mês de março, a

Secretaria estadual da

Educação realizará
encontros mesorregionais
que reunirão secretários
de Desenvolvimento

Regional, prefeitos e

secretários municipais de
Educação.

i'or intermédio do presente, a (s) pessoa (s) acima identificada (s),
atualmente em local incerto ou não sabido, fica (m) ciente (s) de
que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo
epigrafado,bem como CITADA (S) para responder (em) à ação,
querendo, em 15 (quinze) dias, contados do transcurso do prazo
deste edital. ADVERTfNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo
marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do
CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e

terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no

local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 09 de novembro de 2004.

• O encontro debaterá o

aproveitamento conjunto de
espaços físicos pelas duas
redes de ensino.

Márcio Renê Rocha
Juiz de Direito )1

/
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.... Deusdará

Pensei em intitular esta coluna "Desafiospara Santa Catarina
nos Próximos Anos'; mas confesso que um título assim é

comum, básico'e 'passaria batido' pela maioria dos leitores.

Assim, e se segundo a crença popular, Deus é brasileiro,cheguei
ao título acim�, porqueDeus Dará': E como um amigo contou
me numa reunião, não devemos falar em problemas, mas em

desafios. Assim, reflito brevemente sobre alguns pontos das

parcerias público-privadas e seu impacto na área de comércio
exterior em Santa Catarina.
Estas parcerias são uma maneira eficiente de pagar pela
ineficiência dos governos. Ainda que sejam um pagamento
duplo, inicialmente pelos empresários e posteriormente
pela sociedade, revertem parte do problema gerado por
escândalos milionários, desvios de verbas e políticas
ineficientes de custeio. Não são uma inovação brasileira,
tendo sido regulamentadas em economias emergentes tais
como México e África do Sul, de modo que para a sua efetiva

implantação, passaram pelo crivo do corpo empresarial,
sobre a confiabilidade quanto ao pagamento dos
investimentos realizados ..

Santa Catarina é um dos estados brasileiros que menos recebe
recursos do governo federal. Para estruturar-se logisticamente,
os investimentos somariam cerca de R$ 7 bilhões; receberá
somente R$ 415 milhões, ou cerca de 6% do total necessário.
E aqui, talvez a crença - claramente errônea se saímos do
norte do Estado - de que seja uma Little Europe, faça com que
os governantes federais nos vejam como visitantes lucrativos
em seu País ineficiente.
O corpo empresarial catarinense está se estruturando para
uma possível estadualização da BR-470, que tem a difícil meta
de dar escoamento à produtividade do oeste. No norte

catarinense.:o Vale do Itapocu negocia a duplicação da rodovia
com diversos parceiros, enquanto no sul do Estado, muito
sangue foi derramado, para que efetivamente se visse a

necessidade de melhor estruturação logística da BR-101 Sul.

Apenas três exemplos, sem se tocar no problema das malhas
ferroviária e portuária catarinenses, que pedem extremos

cuidados. Uma pequena sinalização de melhora, veio através
do investimento de R$ 70 milhões nos portos do Estado, que
chega com toques de honra, quando na verdade foi somente
'0 reconheCimento de que a situação chegou ao seu ponto
mais baixo.

Sim, verdade seja dita: Sul e Sudeste são responsáveis pela
produtividade deste ineficiente País. Porque enquanto as

diligentes formigas trabalham, as cigarras cantam e esperam,
porque Deus dará ... Por quanto tempo?

NÚCLEO DE COMEX RECEBE PROFISSIONAL DO PORTO DE
ITAJAí
Na próxima quinta-feira, dia 17/2, os profissionais de empresas
de exportação e importação doVale do Itapocu terão a primeira
reunião do núcleo de Comércio Exterior da ACIJS;que terá como
convidado o Sr. Robson Cadore, agente do Porto de Itajaí e que
falará sobre os investimentos que o Porto receberá, a partir dos
recl)'rsê{s oriundos do governo federal. "

i
Néj,'p9-uta também serão discutidas as missÕes ernpresatíals à '

, Itáli,à _e a agenda de reuniões para o ano de 2005. O'encontro de
se darã através de um almoço de negócios e networklnq' realizado
no 'Hotel Parthenon Century, às 12 horas. Maiores informações
poderão ser obtidas com Jordana ou Nara, no telefone (47) 275
7040

TRANSFORMAÇÕES NA VIDA CHINESA
Há iriâis'';de duas décadas, a China cresce a uma taxa média
de �;,4'ro 'ao ano. Independente disto - e devido à grande
burocracia e éapacidade de não cumprir acordos - empresas
cornoaPerdiqáo estão' há muitos anos lá e ainda não tem

operações lucrativas no país. Entretanto, para continuar a

operar internacionalmente, parte deste cenário deverá mudar

para efetivamente uma economia de mercado.
Li com positiva surpresa que as exportações de carros

brasileiros para a China crescram 1.037% em quatro anos,

girando algo em torno de US$ 273 milhões (2004),
diminuindo a capacidade ociosa das fabricas brasileiras e que
deverá colocar a China em breve no terceiro maior mercado
de automóveis do mundo, atrás de EUA e Japão. A clássica

imagem dos chineses sobre bicicletas começa a ser

substituída pela entrada de quase 300 milhões de pessoas
na classe média, o que tentamos fazer em époças de Real,
mas preocupados em agradar a todos as parcelas da
sociedade, não fomos capazes.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

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

Randal Gomes' é Diretor-Executivo da Câmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA, Mestre em Administração e professor
de Comércio Exterior da UNERJ.
e-mail: randal@portalcambra.com.br
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Preço d arroz despenca
e preocupa produtores .locals

\
; >1 .

Eus BINI

.... Negociações do

governo federal
fizeram preço da saca

cair cerca de 50%

]ARAGUÁ DO SUL- o preço
da saca de 50 kg de arroz, que
no ano passado foi comer
cializada a um preço médio de

R$ 33,00, caiu este ano para R$
21,50, preocupando os

rizicultores de Jaraguá do Sul e

região. A quebra da safra, que
ficou em torno de 20% a menos

devido ao clima desfavorável,
é outro agravante da situação.

A baixa no preço do
produto é resultado das

negociações do governo federal
com a Argentina e Uruguai.
"Para o Brasil vender ele
trodomésticos para estes países,
começou a importar o arroz

produzido lá", explica o

presidente do Sindicato Rural
de [ ar ag

úá do Sul, Edgar
Hornburg. Ele informa que no

município há 276 rizicultores,
sendo que destes, ,120 comer

cializam o produto com a

empresa Urbano, outros 95

produtores fornecem para um

engenho e às 61 restantes são

associados da Cooperativa Falta de calor também prejudicou safra do arroz este ano

Sindicatos vão indicar nomes

pára os Conselhos Municipais
]ARAÓUÁ DO SUL - 'As

enti'dades sindicais de traba-
,

lhadores definiram na manhã de
on{�m os nomes dos dirigentes
sindicais indicados para compor os
diversos Conselhos Municipais de
Jaraguá 40. Sul, cujos prazos para

renovação das diretorias estejam
vencidos, Conforme o assessor para
assuntos de governo, Amarildo
Sarti, que participou da reunião

ocorrida no Sindicato, dos
Trabalhadores deAlimentação, dos
17 Conselhos existentes ou em fase
de criação no município, 10 estão
irregulares porque os mandatos dos
diretores já expiraram.'

Durante a realização do Fórum
da Segurança Alimentar, marcado
para o dia 23 deste mês, os dirigentes
sindicais indicarão os nomes de
Sérgio Eccel (Sindicato dos

Trabalhadores de Alimentação) e

José Pendiuk dos Santos, Zé Padre
(Sindicato dos Metalúrgicos),
respectivamente, para titular e

suplente no Comsea (Conselho
Municipal de Segurança Ali
mentar e Nutricional), Já no dia
28 de fevereiro, durante o Fórum
da Mulher, serão defendidos os

nomes de Rosane Sasse

(STIVestuário), Elsína Eggert
(Metalúrgicos), Heleníce dos,
Santos (Construção e Mobiliário)
e Ana Roeder (Empregados no

Comércio) para representarem as

entidades sindicais no Comdim

(ConselhoMunicipal dos Direitos

daMulher),
Os nomes indicados, respec

tivamenre , para titulares e

suplentes dos demaisConselhos, ,

que apenas vão substituir os atuais

conselheiros, são os seguintes:
Lourival Bier (STIVestuário) eAna
Roeder para oConselhoMunicipal
da Saúde; Valdir Stein (Alimen
tação) e Sérgio Fertari (Químicos,'
Plásticos, Borracha e Papelão) para
o Conselho de Defesa do Con

sumidor; Gildo Alves e Adelaide
Becker (STIVestuário) para o

Conselho de Turismo; Sérgio
Ferrari e Ademir Tank (Químicos,
Plásticos, Borracha e Papelão) para
o Conselho Municipal de En

torpecentes; Sérgio Hornrich
(Jornalistas) e, Silvino Volz

(Metalúrgicos) para oConselho de
Planejamento Urbano; Riolando
Petry (Construção eMobiliário) e

Mauro Pappen (Químicos) ao

Conselho de Defesa do Meio
Ambiente, Além destes, foi
aprovado o nome da Assistente
Social Cristiane Mussinato

(representante do Sindicato dos
Servidores Públicos) para o

Conselho de Assistência Social,
restando apenas as indicações para
os Conselhos de Defesa Civil e do
Patrimônio Histórico, Cultural,
Artístico e Natural. Cinco
entidades sindicais integram a

diretoria do Conselho Municipal
de Trabalho e Emprego, cuias
representantes serãomantidos,

.
'"

, .,

; Re�8ic��nal [u r i ti , de Mas
'safunduba e tem a opção de

estocar o cereal. "No entanto,
nem todos podem esperar a

�elhora do preço e acabam
vendendo o arroz.pelos valores
que estão sendo praticados no

momento", diz,
O município de Massaran

duba, conhecido como a

Capital Catarinense do Arroz,
tem ein torno de 1.100 r izi-

. cultores que colheram, em 2004,
aproxima-damente um milhão
de sacas do produto. De acordo
como presidente do Sindicato
Rural, Lúcio Stolf, na safra deste
ano cerca de 70% do. arroz já foi
colhido e boa parte está

guardada na cooperativa para
ser comer-cializada no decorrer
do ano,

J á em Guaramirim, onde
há cerca de 700 produtores,
também foram colhidas

aproximadamente um milhão
de sacas no ano passado.
Segundo levantamento da
Secretaria da Agricultura do

município, neste ano 60% do
arroz plantado já foi colhido, "A
maior preocupação dos

produtores é com. as dívidas e

financiamentos que come,ç�m a

vencer em junho e julho",
observa o' pr e s

í de n te do
Sindicato Rural de Guaramirim,
Antônio Albano,

Produção de petróleo é gás
da Petrobrás aumentou 4%

DA REDAÇÃO � A produção
média de.petróleo e gás natural
da Petrobras em janeiro, no

Brasil e no exterior, '{pi de
2.061.290 BOE (Barris d�·Óleo
'Equivalente l/dia/ O resultado
mantém-se estável em relação
ao mês anterior e indica um

. aumento de 4% em relação a

janeiro de2004. I':
Considerados apenas os

campos nacionais, a produção
de óleo e gás chegou a

1.800.591 barris (BOE)/dia,
4,1% maior que a de janeiro de
2004, O resultado, estável em
relação ao mês anterior, deve
se às entradas em produção dos

poços ESP-010, ligado ao FPSO
ESPF (Campo de Espadarte),e
BG-016, ligado à PCH-1

(Campo de Bagre). Apesar de
manutenções ocorridas em

instalações dos campos de
Roncador e Marlim, o resultado
foi positivo em relação à

produção de dezembro de 2004,
também por conta da melhoria
no desempenho operacional da
planta da p la taforrria P-40
(Campo de Marlim Sul),
A produção de petróleo,
somente em campos nacionais,
foi de 1.532.647 barris/dia, 0,3%
maior em relação à de
dezembro de 2004, e 4,1% maior

em relação à de janeiro de 2004.
A produção de gás natural dos -,

campos nacionais foi de 42.600

mil metros cúbicos diários, 1,9%
menor do que o total de
dezembro e 4,3% maior em

relação à de janeiro de 2004.
Nesta mesma unidade (BOE),
a produção internacional de
óleo e gás natural proveniente
dos oito países onde a Petrobras
mantém ativos chegou a

260.699 barris/dia, estável em
relação ao mês anterior-Quando
comparado ao' volume

produzido em janeiro de 2004,
registrou-se um aumento de
3,1%.

• A produção média de
petróleo e gás natural da
Petrobras em janeiro, no
Brasil e no exterior, foi de
2.061.290 barris deóleo

equivalente /dia.

• Considerados apenas os

campos nacionais, a
produção de óleo e gás
chegou a 1.800.591 barris
(BOE)/dia, 4,1% maior que a

de janeiro de 2004.

,J ",
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Posto Samaritano reg.istra
I

• o,, " .

"

alto número de atendimentos
MARCIA BENTO

� Programa de

Valorização da Vida

completa 20 dias
atendendo 75 pessoas

}ARAGUÁ DO SUL - o Posto
Samaritano do CVV (Centro de

Valorização daVida) já registrou 75
atendimentos desde que foi
inaugurado no dia 20 de janeiro.
Segundo o coordenador do
programa, Josevaldo Martins da
Costa, o número de ligações
superou um pouco a previsão.
"Esperávamos um número menor

de ligações, mas o fato da cidade
ser industrial colabora com a solidão
das pessoas que preferem cultuar o
ter, a pensar nas pessoas", explicou.

Dos 75 atendimentos, 26
foram realizados no mês de

janeiro. No balanço do mês, cinco

pessoas foram atendidas

pessoalmente, seis por telefone, 11
pedidos de informação, quatro
ligações perdidas, como telefone

mudo, ou engano. "As informações
ou até mesmo as ligações ditas
como engano, podem ser de

pessoas que .ainda não tiveram
" �

coragem de dividir problemas.
Estão sentindo o terreno",
ponderou Costa, Já nos primeiros,
14 'dias de feve re iro foram
realizados 49 contatos como Posto
Samaritano. Destes, t foram

. atendimeritos pessoais, .10 \por
te lefone, 18 pe&'Ldo$, de

"?c. '.

CoordenadorJosevaldo da Costa diz que procura foi acima do esperado
informação; as outras 14ligações
foram perdidas. Segundo o

coordenador, as mulheres

procuram mais o Centro do que os

homens. 'Aproporçâo não émuito

grande, mas existe". O centro não

tem nenhum registro de retorno

das ligações. "Sabemos que cinco

pessoas já cometeram o suicídio este

:ano, é um índice muito alto", disse.
Atualmente o Centro atende

.das 15h às 23h e conta apenas com

20voluntários, sendo 18 atendentes
e 2 apoios. São necessários mais 22
voluntários para atender 24 horas
por dia, todos os dias. "O horário

mais crítico é a madrugada,
quando as pessoas se sentemmais

depressivas e sem coragem para
enfrentar o dia que vai nascer",
pondera Costa.

Para atingir o número de
voluntários o posto está

promovendo o treinamento entre

os dias 5 e 6 demarço. As inscrições
podem ser feitas pelo telefone de

atendimento, 275-1144. "Depois
deste primeiro contato com as

técnicas doCW os voluntários tem

que passar por mais 10 módulos,
que incluem simulação e vivências

de papéis, onde os voluntários vão
se deparar com o problema real".
O curso é gratuito e os instrutores

são de Blumenau, onde funciona
a comissãoNacionaI de Expansão
do CVV Sul.

O Posto Samaritano atende a

todas as pessoas, sem nenhuma

distinção. É totalmente sigiloso.
"Não somos políticos, religiosos e não
visamos o lucro", concluiu Costa.

Projeto Schwanke 2005 enc�tra, Açij� abre espaço para debate

inscrições nq: dia;28 de fevertiró'� sdpre Consórcio das Águas
.; :.'-_:�": .

-

.

':' '. "-:" "�:" �':' .,::"'::'�;::'" '

DA REDAÇÃO - Altistas :. }ARAGUÁ DO", SUL - 'A (AssociaçãoComercial e Industrial
plásticos interessados em participar viabilizaçãó! d�': ConsórciB de ':; araguá do Sul) e Apevi
do Projeto Schwanke 2005 têm ;'..• Os Interessadosdeverão IniermunicipatdasÁguasdepend� (Associação das pequenas

até o dia 28 de fevereiro para enviar encaminhar suas fichas de fundamentalmente de decisões Empresas do Vale do Itapocu), na
suas propostas, valendo a data de' inscrição acompanhadas políticas. Desde 2001, quando a noite de segunda-feira. Ricardo
postagem pelos correios. O evento de seus portfólios, em idéia foi lançada, até a contratação Meyer fez a apresentação do

de arte contemporânea é exclusivo tamanho A4, pelos correios .do projeto com recursos do Banco projeto que deve ser operado pelo
para artistas e grupos que vivem ou

ou entregar diretamente Mundial, ao consórcio Sogreah- Samae de Jaraguá do Sul.
na secretaria da instituição. .

trabalham em Santa Catarina e é Cobrape, no ano seguinte, as Segundo ele, é tendência

organizado pela Scar (Sociedade lideranças regionais buscam mundial implantar sistemas de
• As fichas contendo

Cultura Artística) de Jaraguá do alternativas econômica, técnica e água e esgotos nas bacias
. demais orientações

Sul com o apoio da Lei Estadual de ambiental de proteção e regulação hidrográficas. O pro]'eto doVale dopodem ser solicitadas a

Incentivo à Cultura. SCAR através dos telefones dos serviços de água e esgoto dos Itapocu é inédito, tanto que o

A idéia é valorizar os artistas (47) 370-6488 e 275-2477 municípios. Com a entrega do Ministério das Cidades tem omaior

contemporâneos que atuam em ou pelo e-mail projeto, em 2004, a implantação do interesse na sua viabilização.
SantaCatarina, bu'scando ampliar artesplasticas@scar.art.br. consórcio ganhou corpo e foi O projeto prevê, ainda, a criação
a visibilidade dos mesmos no discutida na semana passada na de um fundo. Ronaldo Klitzke, do
cenário nacional. Para isso, foi A mostra deste imo, em forma sede daAmvali pelos prefeitos, que Comitê da Bacia do Itapocu, vê
organizado um certame que, apesar de panorama, contatá com nova conheceram a proposta apresen- com simpatia a iniciativa,
de sua abrangência estadual, deve seleçãode artistas e obds';.e estará . tada pelo Samae, através do principalmente pelo controle

ser tratado com o profissionalismo aberta à visitação a partir d6dia 28
' ,:,�sse$sor de engenharia sanitária, ambiental, com amaximização da

das principais mostras de arte de abril, no Centro Cult�ràl de 'Rt'2ardo Meyer. solução dos problemas mais

contemporânea brasileira. "Não se Jaraguá do Sul, permanecendo O assunto foi também comuns, que são os esgotos e a

pretende criar uma reserva de exposta até 19 de junho. Somente discutido na plenária da Acijs qualidade da água.
mercado local. Queremos apenas dez artistas ou grupos serão

lembrar à crítica nacional que por selecionados e outros três serão

aqui existem ótimos artistas", afirma convidados diretamente pela
Denyse Zimmermann da Silva, equipe de curadoria. Essa função
vice-presidente de artes plásticas caberá aos curadores Tadeu
da SCAR e

\
responsável pela Chiarelli, Ricardo Resende (ambos

iniciativa. de SP) e Charles Narloch (SC).
Na primeira edição do projeto, Como o nome do projeto sugere, a

em 2002, mais delO mil pessoas mostrados artistas selecionados será
visitaram a mostra no Centro ancorada a uma sala especial do
Cultural de Jaraguá do Sul. Em artista Luiz Henrique Schwanke

2003, o projeto foi apresentado no (1951-1992), um dos principais
Museu de Arte de Santa Catarina, expoentes de Santa Catarina para
em Florianópolis, e noMemorial da a arte brasileira nos anos 80.
América Latina, em São Paulo. Schwanke ficou conhecido
Assim, se tornou referência para a

arte contemporânea produzida em
Santa Catarina no contexto

nacional.

principalmente por suas esculturas
de baldes e bacias plásticas, bem
como por seus enormes painéis de

/

perfis "linguarudos". Projeto foi apresentado na Acijs e deve ser levado a outros setores

CP NOTAS

� BOLSA DE ESTUDO

Auxílio Financeiro para alunosde baixa renda
Estão abertas as inscrições de Auxílio Financeiro para Alunos de

Baixa Renda Familiar, que residem em Jaraguá do Sul e cursam o

Ensino Superior, em Nível de Graduação. A prefeitura Municipal
estará recebendo as inscrições entre os dias 01 a 15 de março, na

Divisão de Conselho, em frente ao Setor de Protocolo em

formulário próprio. De 2" a 6" feira, das 08h30 às 11 h e das 13h30

às 1 6h30. As fichas de inscrição podem ser retiradas na Portaria da

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, UNERJ, UNIVILLE, ACE,
FAMEG, FURB e no sitio www.jaraguadosul.com.br/prefeitura.
Importante - Os acadêmicos interessados devem ler o edital na

íntegra, entregar todos os documentos solicitados e não omitir

informações.

� SCHROEDER

Iniciado ano letivo nas escolas municipais
o ano na rede municipal de ensino de Schroeder iniciou nesta

segunda-feira (14.02) com um total de 940 estudantes. Destes,
560 vão freqüentar os centros de educação infantil e outros 380

as escolas de 1" à 4" série. O prefeito de Schroeder Felipe Voiqt
esteve, em companhia da secretária municipal de Educação Mirian

Vogel. recepcionando alunos e professores, na manhã desta

segunda-feira. Eles aproveitaram para fazer a entrega de kits de

material escolar para os estudantes carentes do município. O kit

contém três cadernos, lápis, caneta, borracha e 'régua.
Aproximadamente 400 estudantes de 1" à 8" série estão sendo

beneficiados com o material escolar. "Todas as escolas que nós

visitamos, os alunos já estão em suas salas, com os seus respectivos
professores - a maioria efetivos'; informa a secretária de Educação
de Schroeder.

� DESTAQUE

Franciele no Domingão do Faustão
A cantora Jaraguaense, Fanciele teve a grande oportunidade de

divulgação no domingo, quando apareceu no Domingão do

Faustão. O apresentador mostrou o novo CD da cantora. Ela solicita

aos amigos e fãs que entrem no site do programa, pedindo a

participação dela. O site é http://domingaodofaustao.globo.com/
formularioEmail.jsp .

Massaranduba, 28 de Janeiro de 2005.

ESTADO DE SANTACATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

24" GERtNClA REGIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO
CEJA - CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

NAES - NÚCLEO AVANÇADO DE ENSINO SUPLETIVO

EJAM - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE MASSARANDUBA

MASSARANDUBA - SC / CEP 89108-000
FONE/FAX: (47)379-2182 e-mail: afpannaes@uol.com.br

ILMASR'
MARIA

JORNALISTA CORREIO DO povo

As matriculas para o presente ano de 2005 já estão abertas, nos cursos de ensino

Fundamental e médio. O aluno escolhe o periodo de estudo que pode ser. Matutino,

Vespertino ou Noturno. Estudando apenas uma vez por semana em duas horas aulas.

Venha e garanta sua vaga.
Previsão para inicio das aulas com todos os alunos na escola - à 28 de Fevereiro de 2005.

Todos os alunos que já freqüentam a escola devem comparecer de 21 a 25 de fevereiro,
semana que antecede o início das aulas, para confirmar seus horários de estudo e professor.
Maiores informações procurar a escola que está situada à Rua 11 de Novembro �Centro - Anexo

ao Centro Catequético Dom Bosco ao Lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora - de fronte a

Cooperativa Jurítl ou pelo telefone 379-2182 - fala'r com Professor Edelson ou Silvana.

(Diretor da Escola Prof. Edelson Feiler)
A Escola de Jovens e Adultos adota o princípio de Educação popular, fundamentada na

valorização humana considerando o aluno como agente de transformação da sociedade

em que vive. Proporcionando ao aluno condições de se desenvolver, preparando-o para o

dominio de recursos cientificos e tecnológicos que lhe permite utilizar as possibilidades e
vencer as dificuldades do meio, estímulando-o a busca de aperfeiçoamento constante e

ampliação dos conhecimentos.
A crescente necessidade daqueles que desejam buscar conhecimentos - técnico e cientifico
mais sistematizados que possibilitem crescimento pessoal e profissional para que possam

participar da reconstrução de uma sociedade mais justa, que lhes permita viver de maneira

digna e feliz, é o que justifica a grande procura pela escola (NAES), por parte de Jovens e
Adultos.

,

(Prof. Edelson Feiler)

Certos em podermos contar com o apoio deste Jornal. Desde já agradecemos.

Atenciosamente;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANJ e Unesco lançam campanha
para a liberdade de imprensa

DAREoAÇÃO-Com o objetivo
de acompanhar a liberdade de

imprensa no País e lutar contra
.

qualquer tentativa de coibi-la, a

ANJ (Associação Nacional de

Jornais) e a Unesco (Organização
dasNações Unidas para aEducação,
Ciência e Cultura) lançaram
segunda-feira, emSãoPaulo, aRede
em Defesa da Liberdade de

Imprensa (www.liberdadede
imprensa.org.br), durante o I
Encontro Regional sobre o tema.

'� rede buscademonstrarque a

liberdade de imprensa, na medida
em que aumenta a disponibilidade
de informação para o público e

promove a interação construtiva

entre cidadãos e governo, contribui

para o desenvolvimento social",
destacou o conselheiro regional de
comunicação e informação da
Unesco para a América Latina,
Andrew Radolf. "É preciso não só

liberdade de imprensa, mas também
de comunicação e expressão. São
direitos fundamentais não apenas

para a mídia, mas para toda a

sociedade" .

O conselheiro da Unesco
ressaltou que a rnidia temde ser livre

para dizer o que acha que deve ser
dito. Sem citar especificamente o

Brasil, onde o governo cogitou, mas
depois o Congresso arquivou a

proposta de criação do CFJ
(Conselho Federal deJornalismo),
Radolfressaltou que é a própria rnidia
que tem de traçarseus limites.
"Nunca' 'deve haver controle
externo". O repr'ê'sQhd�'te da
Unesco no Brasil, JorgeWerthein,
também destacou a importância da
liberdade de imprensa: E enfatizou
a necessidade de o Brasil aperfeiçoar

e intensificar seu sistema

educacional, permitindo, desta
maneira, que ummaior número de

pessoas tenha acesso à informação .

O presidente da ANJ, Nelson
Sírotskv, observou que sem a

liberdade de informação e opinião,
fica comprometida a democracia e

todas as instituições dela derivadas.
"Há uma tentativa exagerada de
vários setores da sociedade de
interferir na nossa atividade, no
exercício de expressão livre, que é

um direito do cidadão".

Sirotsky destacou que a

entidade acompanha "com

apreensão" o grande número de

projetos, relativos ao tema, que
tramitam no Congresso e que "de

alguma maneira afetam esses

conceito de liberdade de expressão".
O presidente da ANJ também
mostrou preocupação com a

classificada por ele de "indústria do
dano moral", que "é uma

provocadora de auto censura,

extremamente perigosa para os

veículos e profissionais".

• O presidente da ANJ,
Nelson Sirotsky, observou
que sem a liberdade de
informação e opinião, fica
comprometida a

democracia e todas as

instituições dela derivadas.

• O representante da Unesco

no' Brasil;'Jorge Werthein,
enfatizou a necessidade de o

Brasil aperfeiçoar e
intensificar-seu sistema

educacional.

Falecimentos

ESTADO DE SANTA CATARINAi PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do sul/la Vara Ovei
RuaGuilhermeCristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259-300,Jaraguá do Sul- SC
Juiz (a) de Direito: Márcio Renê Rocha

.

Escraviã (o)Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DEClTAÇAo - CAUTELAR - COM PRAZO DE 30 DIAS

Espécie e Número do Processo: Sustação de Protesto, 036.01.004450-2
Requerente:W. F.Demarchi Companhia Ltda. ME

Requerido: M. W. Adesivos e Cartões Diversos

Citando (a) (s):Requerido:M.W.ADESIVOS E CARTÕES DIVERSOS

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(sl. atualmente
em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste juízo de Direito,
tramitam os autosdo processo epigrafado, bem comoCITADA (5) para responder
(em) à ação, querendo, em 5 (cinco) dias, contados do transcurso do prazo deste
edital. ADVERTtNCIA: Não sendo contestada a ação no prazomarcado, presumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatosarticulados pelo requerente na petição
inicial (art.803, c/c o arts 285 e 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento
de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado
no local de costume e publicado na forma da lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 09 de.novembro de 2004.
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LEVANTAMENTO

Prefeitura desenvolve pesquisa
para identificar áreas de risco

Eus BINI

... Trabalho, que deve
ser concluído esta

semana, já mapeou
100 áreas

]ARAGUÁ DO SUL- Um
levantamento que está sendo
realizado há cerca de três

semanas pela prefeitura, através
da Divisão de Meio Ambiente e

do Comdec (Conselho
Municipal de Defesa Civil), já
identificou no município 1 00
áreas consideradas de risco. Estes

locais, que podem ser residenciais
ou não, incluem áreas alagáveis,
desmatadas, construções antigas
com risco de desabamento ou

construções próximas a taludes

(barrancos) com risco de
desmoronamento, entre outros.

Um exemplo de área de risco
é uma construção antiga
abandonada na rua Epitácio
Pessoa, próxima à empresa de
motores Kohlbach que, de
acordo com a diretora da Divisão
de Meio Ambiente, Daniele
Tironi, pode vir a desabar. A

construção tem sido usada como
P,'L li

abngo por moradores de rua.

Outro exemplo ocorre na rua

Evaristo Francener, Vila Rau,
onde há várias residências
construídas próximas a taludes

Na rua Evaristo Francener, na Vila Rau, está uma das áreas de risco

mal feitos. "Em dias de chuva
forte sempre acontecem desliza

mentos de terra", disse o morador

Gilmar de Camargo, que reside
no local há três anos. Quando
isso acontece, Gilmar retira a terra

com carrinho de mão. Numa das

vezes, ele retirou trinta carrinhos
de terra. O morador conta que já
contatou a prefeitura, mas que

até agora nada foi feito. Ele

espera que com este trabalho da
Divisão de Meio Ambiente o

problema seja resolvido.
O trabalho de pesquisa

envolve 15 pessoas e deve ser

concluído esta semana com a

elaboração de um relatório que
será apresentado à Defesa Civil
em Florianópolis, visando a

obtenção de recursos junto ao

governo estadual. A intenção é'

conseguir o dinheiro necessário

para solução dos casos apontados
no levantamento. De acordo com
Daniel� Tironi, somente com o

final das pesquisas se saberá o

número de pessoas residentes em
áreas de risco e a prioridade será

dada para estes locais.

"

Agua parada em, imóvel abandonado preocupa moradores

]ARAGUÁ DO SUL - Água
parada nos fundos do antigo.
supermercado Amigão, loca
lizado no centro da cidade, levou
a Vigilância Sanitária do

município a intimar os pro

prietários do imóvel, abandonado
desde outubro do ano passado,
quando o mercado fechou. A
diretora da Vigilância Sanitária,
Fernanda Siufi de Moraes Santos,
informou ontem que a

intimidação foi feita através de
"aviso de recebimento", mas não
obteve resposta satisfatória do

proprietário. "Ele alegou que não

vai fazer nada no local porque o

imóvel tem pendências com a

justiça, está sob júdici", explica a

,diretora. Segundo ela, a

Prefeitura, neste caso, não pode
interferir, mesmo estando ciente
do problema. "Mas o gabinete da '

prefeitura também está tentando
resolver esse problema", comenta
Fernanda.

Preocupados com a saúde

pública, os agentes de endemias
foram até o local e recolheram as

larvas. Foram encontrados

Faleceu às 09:00h do dia 14/2,a senhora Hilda Pagel Schwanke,
com idade de 87 anos. O velório foi realizado na Igreja Rainha da

Paz e o sepultamento no cemitérioMunicipal do Centro.
Faleceu às 23:30 do dia 14/2,0 senhorOsni'Reinhold,com idade
de 44 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Schoroeder.
Faleceu às 09:00 do dia 14/2, o senhor Aroldo Wackholz, com
idade de 46 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

sepultamento no cemitério de Schoroeder I.

Márcio Renê Rocha

Juiz de Direito

Água parada em prédio ab.andonado tem gerado reclamações de moradores

apenas pernilongos comuns. "Esse
problema persiste porque há má
vontade dos proprietários", fala o
coordenador do programa da'
dengue em Jaraguá do Sul, Carlos
Frederico de Oliveira, que tenta
resolver esse problema desde o

segundo semestre do ano

passado. Não se tem

conhecimento desse grande
acúmulo de água. O local já foi

limpo e drenado uma vez.

"Encontramos até um rato

morto", conta Carlos. O fato é

que muitos moradores próximos
ao local vêm reclamando. A

sujeirae a proliferação de insetos
é visível no local. O responsável
pela Central de Atendimento da
Prefeitura, Carlos Alberto Dias,
informou ontem que não sabia do

problema, mas garantiu que vai

encontrar uma solução para o

mesmo.

-------------------------------�
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ESPORTE

Ciclista jaraguaense volta
•

a competir esse ano
JULlMAR PIVATTO

.... Paola Habackrth
estava sem competir
desde 1997, quando
perdeu o patrocínio

}ARAGUÁ DO SUL - A ciclista

jaraguaense PaolaHabackrthvoltou
oficialmente às competições no

último fim-de-semana. Sem

participar de torneios deMountain
Bike desde 1997, a atleta conquistou
o título da etapa daCopa de Verão
de Down Hill, que aconteceu em

Porto Belo. Além dessa categoria, ela
também participa doCrossCountty,
outra modalidade do Mountain

Bike. Dentre os principais títulos,
Paola destaca o bicampeonato
brasileirode Bicicross (1997/1998) e
a o Catarinense de Down Hill

(1996).
Este ano ela pretende disputar o

CampeonatoCatarinense das duas
categorias (DownHill eMountain
Bike). Mas, até a próxima
competição - dia 25 e 26de fevereiro
- Paola terá que deixar os

treinamentos para tratar de um

problema no joelho; "Sofri um
acidente em novembro do ano

passado. Voltei a sentirdores e, depois
de uma ressonância magnética,

<

constatou-se que um ligamento está
estourado", disse.

Paola volta a competir nos dias 25 e 26 de fevereiro, na Copa do Verão de Cross Country no Sul do Estado

Mesmo competindo em um

esporte caro, Paola não tem

patrocínio, apenas um apoio do

Parque Malwee, que oferece a

estrutura para ela realizar os

treinamentos. "Até 1997, eu

sobrevivia doesporte.Mas depoisque
perdi o patrocínio, larguei o esporte e
comecei a trabalhar. Hoje consigo
arcar com os custos de competição,
viagem e equipamentos", afirmou.

Depois de competirpor 18 anos,
Paolo hoje usa o esporte como uma

forma de lazer, mas quer competir
pra valer. "Eu sempre procurei
'praticar algum esporte. A gente
precisa fazer algo pra se sentirbem e

é no Ciclismo que eu me realizo".

Após as sessões de fisioterapia, ela
volta aos treinamentos intensivos

com o preparador físico. "Percorro,
em média, de 40 a 50 quilômetros
por dia para me preparar. Quero
competir para trazer títulos", disse a

atleta.
No ano passado ela já participou

de algumas etapas, sendo campeã do
Catarinense, "Essa competição não
era o rankingCatarinense. Era uma
etapa que valia como competição
estadual, que difere das outras

competições, onde o campeão
estadual é definido pela soma de

todas as etapas", informou Paola.A
próxima competição da atleta é a I'

Etapa do CampeonatoCatarinense
de CrossCountry, que acontece nos
dias 25 e 26 de fevereiro, na cidade
de Rincão, no Sul do Estado.

Kentucky promove competíção de Canoagem no domingo'
}ARAGUÁ DO SUL - o Clube de

Canoagem Kentucky promove, no

próximo domingo, o 10RapidRacing
de Canoagem Kentucky. As provas

começam às 9 horas damanhã, nos
fundos da sede do clube. Os

participantes serão divididos em três

categorias: Cadete (16 anos) ,Junior
(17/18) e Sênior (acima 19 anos).As
inscrições custam R$ 10,00 e podem
ser feitas na hora.

Os barcos utilizados serão os

modelos Wave (três metros), e as

pessoas que não possuírem barco

podem pegar emprestado na hora. O
relações públicas do clube, Darlei

ARQUIVO/CP IMAGEM

Clube quer. resgatar tradição do esporte no município

Friedel, disse que a intençãopara esse

ano é resgatara tradiçãodaentidade.
"Há cerca de 15 anos tinha muita

gente competindo e praticando. Para
esse ano, nem sabemos se o Cam

peonatoCatarinense será realizado,
mas nossa intenção é ajudar a federa
ção aorganizaroseventos", comentou.

A premiação para as duas pri
meiras categorias serádemedalhas. Já
paraaSêníonoprimeirolugarreceberá,
alémdemedalha, R$ 50,00,o segundo
30,00 e o terceiroR$ 20,00.Oclube
ainda informa que haverá serviço de
bar e cozinha no local e convida a

população a comparecer no evento.

Rudnick
M

Loja Conceito

'1

Rodovia SC-301, 771
Fone (47) 631-1111 • São Bento do Sul
www.rudnick.com.br

ESPORTIVAS
.... DEMISSÃO

Palmeiras oficializa saída de Estevam
,

Agora é oficial: Estevam Soares não é mais técnico do Palmeiras.

Em entrevista à Rádio Jovem Pan, o presidente do clube, Affonso
Della Monica, confirmou a saída do treinador e disse que já procura
um substituto. A situação de Estevam ficou insustentável depois
do empate de domingo com o União São João, em Araras, quando.
ele foi xingado pelo meia Diego Souza ao substitui-lo no segundo
tempo. Mas o treinador já vinha sendo muito criticado pelos
torcedores palmeirenses. Alguns nomes já são comentados para
o cargo de técnico do Palmeiras. O principal deles é o de Muricy
Ramalho, que está no Inter.Geninho, atualmente no futebol árabe,
também foi lembrado pela diretoria, mas o presidente Della Monica
descartou sua contratação, pois adiantou que vai procurar um
profissional que esteja no Brasil.

.... COPA DO BRASIL

Atlético-MG estréia contra desconhecido
Em busca de um título inédito, o Atlético-MG estréia hoje na Copa
do Brasil enfrentando o Estrela do Norte, às 21 h4s, no estádio
Mário Monteiro, em Cachoeiro do Itapemirim (ES). O técnico

Procópio Cardoso vai manter a mesma formação que iniciou os

dois últimos jogos pelo Campeonato Mineiro, nas goleadas sobre
Democrata de Sete Lagoas (4 a O) e Villa Nova (4 a 1). Satisfeito
com o rendimento do time no Estadual, Procópio recomendou,

porém, cautela diante do desconhecido adversário.

Discurso reproduzido pelos atletas mais experientes do grupo.
"Não existe facilidade dentro do futebol'; observou o atacante

Euller."É perigoso jogar contra essas equipes que você não conhece,
que você não tem informações': Curiosamente, a equipe capixaba'
tem em seu elenco atletas com apelidos ou nome de jogadores
internacionalmente conhecidos, como "Tafarel';"Cafu;"Rincón" e

até "Pelé. Se vencer por uma diferença de dois gols,o Galo elimina

a partida da volta em Belo Horizonte, mas Euller ressalta que o

objetivo inicial é conquistar um resultado positivo, sem se

preocupar com o placar. "O sonho de todo atleticano é ganhar a
Copa do Brasil, mas não podemos menosprezar time nenhum':

.... FÓRMULA 1

Alonso sonha com título
o espanhol Fernando Alonso, da Renault, disse ao site Fl Racing
que seu maior sonho é conquistar o titulo mundial de Fórmula 1

com o heptacampeão Michael Schumacher ainda em atividade.

Para ele, uma conquista sem a presença do alemão na pista não

teria o mesmo brilho. "Seria dez vezes mais importante do que
com Michael Schumacher aposentado. Não sabemos quando será

o último ano de Michael na Fórmula 1 e por isso quero conquistar
logo o titulo'; disse Alonso, mais jovem vencedor de uma corrida

na história da Fórmula 1, na Hungria, em 2003.

� CINEMA

Festival de Berlim exibe curtas sobre Futebol
Um total de 40 curtas-metragens sobre futebol levou ontem o

espirita da Copa de 2006, que acontecerá na Alemanha, ao célebre
Festival de Berlim de cinema. Os 40 filmes foram apresentados

. em uma espécie de mescla cinematográfica de 80 minutos, em
uma sessão que contou com a presença, entre outros, do

presidente do Comitê Organizador do Mundial,Franz Beckenbauer,
e do ministro do Interior, Otto Schily, cuja pasta também é

responsável por assuntos esportivos.
Os filmes foram escolhidos entre 611 aspirantes de 75 paises e

levados ao tradicional programa especial para jovens cineastas

que acontece sempre paralelamente ao Festival de Berlim. O
.

concurso faz parte do programa cultural de apoio à Copa de 2006,
que conta com uma ajuda do governo alemão com cerca de 30

milhões de euros. Os curtas-metragens escolhidos serão exibidos

em vários lugares durante o Mundial, e seus produtores convidados
a visitar a Alemanha durante uma semana, na época em que se

realizará o torneio.

.... VOLEIBOL

Macaé busca vaga na Superliga
Lutando por uma vaga entre os oito times que avançarão às quartas
de-final da Superliga feminina, o Macaé recebe hoje, às 18 horas (de <

Brasllia), o Brasil Telecom, que ocupa a quarta posição na classificação
geral. Após a vitória do Sesi Esporte sobre o Minas, oMacaé caiu para o
nono lugar e precisa derrotar o time do Distrito Federal para continuar

com chances de classificação, uma vez que faltam apenas três rodadas

para o fim da fase inicial.
"Estamos com a corda no pescoço. O time é muito jovem e isso criou

uma certa instabilidade. Em vários jogos, começamos bem e não

conseguimos fechar os sets.Mas continuamos trabalhando forte.Dentro
da quadra, tudo é possfvellefirma a ex-joqadora Kerly,atual supervisora
do Macaé. Já o técnico do time rival, William, disse que o objetivo da

equipe é terminar a fase de classificação na terceira posição, apenas
atrás do Osasco e do Rio de Janeiro.

<

O Pinheiros, que está em terceiro no momento, tem dois pontos a mais

que o time do Distrito Federal."Só dependemos de nossos resultados

para terminar em terceiro. Se vencermos Macaé e São Caetano vamos
definir nossa colocação na última rodada, em um confronto direto com

o Pinheiros. Sabemos que o Macaé vive um momento complicado,
mas temos que nos preocupar em fazer o nosso trabalho.dedarou
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'13/2'

Sérgio Antônio Dias

Rodrigo Fodi
Dra.Fabiane Duarte

Luis Carlos D. Souza
Roland Janssen

Hildegard Fritzke

Ivo Ewald
Luan Ehmke

Érica Gonçalves
Maglis Siewerdt
José LaudenorMayer
Fernando Blosfeld
Mara Sueli Unzmeyer

'14/2'
Cristian Ehmke

Marina Müller

Ricardo Couto
GilmarHamburg
Debora S. Pereira
Roberto Mannes
Aldori Lunardi
Arno Celso Neuber

Nedi de Souza Fernandes
Marili Sandra G. Varela
Iracema UpinskiWolf
Everton Luiz de Luca

Tâmara Regina L. Mães

Dacira Modro Silvano
Lori Glatz

Thiago Demathê
Daiana Kaiser

Pyetra Vegini Morgado
Luiz Gilmar Rodrigues
Marli Stinghen
Cliomar Antonio Ceresa

'15/2'
Jackson Decker
Teodoro José Castilho
Alida Marquardt
Edilene Álbuns
Mara Hening
Lena A. Nagel
Karoline dos Anjos
Mairon de A. Nagel
William Roberto Fritz
Oliveira
Edemar Dumke
Ronaldo José Limberger
Vanderlei Ávila

'16/2'
NaiadeWinter

Simone Andreatta
Una R. Schwarz
Lucas Chaves
Carlos Henrique Rublo
Karine Rosilene Holler
Michelle Kuhn
Ivo Alves da Silva Jr.
John William Papp

'17/2'
Wilian Ferreira

ElenoraWetz Stein

Leonora Kaiser
Maria Eduarda Papp
Letícia Miranda
Fabiola Ones Bridarolli
RicardoV.Vaz dos Santos

RolfGeorg
Iso Ide Barcelos
Ivanico Daltan Laube
MarceloH. Bellato
Gilson Hamburg
Aurélio Alves Pereira

Ora. Márcia Vieira e

Leonardo curtindo o

Reveillon na Ilha do

Marajó, no Pará

Em pose para coluna,
Isabel Cristina

Freiberger Benkendorf,
que no último dia 12

completou 22 anos.

Felicidades!

'18/2'
Cristina Gadotti
Tânia Margarete dos
Santos
Mariane Pelens

Diego Marquardt
Bruna Luana Hamburg
Adolar Bayer
Egon Schmidt
Milton Alexandre
Ziehlsdorff
Cauê Luan Mateus
Marili Ranghetti
Lucas Boschammer

Fábio Schulze, colou grau em Odontologia na última

sexta-feira, dia 11, no Centreventos Cau Hansen em

Joinville. O Baile, que foi um sucesso, aconteceu no

mesmo local no sábado, dia 12

Seu irmão Anderson e sua cunhada Dani parabenizam
pela conquista!

'19/2·
Herberto Borchardt

Lígia Siewerdt
Doraci Leia Demarchi
Mareio De Marco
Láudia Ittner
Cleber Hernacki
Nara Regina Pacheco
RoselíS. Maba
Paulo César Maba
Fabianna Garcia
MarciaWerner Darius
Aline Engicht
Emily Cristina Zanella
Jullane Beatriz Brandt
Neide Maria B. Darem

Schirley Pasold

Marcelo Marchioli, vendedor da Weg e Ana Paula Fenili. Ele

ganhou na convenção nacional o prêmio de destaque e assim como

outros 9, ele ganhou uma viagem para o Rio de Janeiro, com resort

em Angra, e desfile na Sapucaí, na escola Vila Isabel

QUARTA-FEIRA, 16 de fevereiro de 2005 CORREIO DO POVO

I

Rejane Rowe, Camila de Lima e

Francisleine Rosá no carnaval do

Baependi

",

·:·FELlCIDADES
Aniversaria dia 17, Aurélio Alves Pereira e Débora Santana

Pereira, completou idade nova dia 14. Parabéns de seus

familiares.

·:·PARABÉNS
No dia 14,Jorge Bihr,comemorou mais um aniversário.

Felicidades dos seus familiares.

C INEMA
Quarta e Quinta-F ira

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

Alexandre
, 4:00 - 17:20 - 20:45

Tainá 2

, 5:00 - 17:00

A Lenda do Tesouro Perdido
, 9:00 - 21 :30

A Volta ao Mundo em 80 Dias
Sessão Única: 14:30

Perto Demais

_ Sessão Única: 16:45

o Grito
Sessão Única: 21 :30
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