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ARENA MULTIUSOJ E ENERGIA

Governo põe R$ 1 0,5 milhões em duas obras
o .Governo do Estado anuncia esta semana R$ 10,5 milhões
em investimentos pata duas obras em Jaraguádo Sul: a Arena
Multiuso e a subestação de energia elétrica do Rio da Luz.

Para a Arena (foto), com capacidade para 5 mil pessoas em
eventos esportivos e 9 mil para shows, o secretário do

Esporte, Gilmar Knaesel, informou que existem R$ 5 milhões,
o que significa metade da obra. O secretário municipal Jean
Leutprecht disse ontem que a prefeitura pretende buscar o
resto no Governo Federal e na iniciativa privada. O projeto
fica pronto até o fim do mês, mas! o terreno não está definido.
Na sexta-feira, o governador Luiz Henrique vem a Jaraguá
para assinar a ordem de seiviçode R$ 5,5 milhões para a

subestação do Rio da Luz, que vai fornecer energia
principalmente para as empresas.

EMOÇÃO TRISTEZA
I

A mãe de três adolescentes deficientes se emociona ao'

receber a notícia de que Jaraguá do Sul e região se

mobilizaram para ajudar sua família. 'Ida Krüger (foto)
precisa de comida e fraldas, principalmente, para cuidar dos
meninos. Ela ainda não sabe.corno resolver o problema do
caçula, que é excepcional, e que fica num cercado por meio
dia,enquanto ela trabalha. _ PAGINA 6

A mãe de dois meninos pequenos chora e reclama ao ver

que sua casa está sendo desmontada por funcionários do
Condec, o Conselho Municipal de Defesa Civil. Luciana da
Silva (foto), de 28 anos, estava construindo a casa num

terreno da Prefeitura e em área derisco.Ela diz que o marido
ganha só RS 300 por mês e que está cadastrada para uma

casa popular há seis anos. _ PAGINA 6

OBRA NA SAÚDE

Hospital São José em reforma

geral abre nova UTI em abril

O Hospital São José tem tudo para se transformar numa
i, .. rêferência para a região e para o Estado'; Com o apoio de

empresas e até da Câmara, o Hospital está sendo todo
reformado, a começar pela UTI (foto), que será inaugurada no
dia 15 de abril. O projeto do "novo" São José foi apresentado'
anteontem na reunião daAcijs.

_ PÁGINAS

UMA NOVELA

Irineu pede para ver a dívida'
da Prefeitura mas não consegue
O ex-prefei�lrineu Pasold protocolou há 20 dias pedido na

Prefeitura para s�r o resultado da auditoria que o prefeito Moacir
Bertoldi mandou fazer para apurar as dívidas que foram deixadas

pela administração anterior.' Não conseguiu e reclama: "Ele
mostrou para a imprensa mas para mim não entregou". A dívida
seria de R$ 793 mil e pelo jeito ainda vai rendermuitos capítulos.
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Novos tempos
Na noite de segunda

feira, a Prefeitura de Jaraguá
do Sul promoveu, no Parque
Municipal de Eventos, a

primeira e inédita discussão
coletiva sobre o PPA. A

iniciativa - que espera-se ser

a primeira de uma série -

inaugura uma nova e

democrática fase na adminis

tração municipal; marcada
por inexplicáveis encastela
mentos nas gestões ante

riores. A se julgar pelos pri
meiros movimentos, o gover
no Moacir Bertoldi fará uma

revolução no município.
I
Ainda que seja prematura
qualquer conclusão a respeito
da intenção e dos verda
deiros objetivos do gesto de
boa vontade da admi

nistração.
Convidar a comunidade

para participar do planeja
mento da cidade e opinar
sobre as ações a serem

desenvolvidas não é nada
além da obrigação dos

FRASES

governantes. Afinal, a

população, além de bancar
toda a máquina pública -

funcionários, equipamentos e

investimentos - é a principal
interessada e beneficiada (?)
das ações governamentais.
Todavia, os detentores do

poder não entendem assim.

Se julgam ungidos por força
divina para governar de

,

primeiras reivindicações das
comunidades serviram de
base para a formulação da

proposta setorial (os bairros
foram agrupados por setores)
apresentada à coordenação
do encontro. Apesar de
tímida, não há-como deixar
de elogiar a iniciativa do

governo municipal em

discutir com a população as

... A se julgar pelos primeiros
movimentos, o governo Moacir Bertoldi
fará uma revolução em Jaraguá do Sul

dentro dos gabinetes, longe
do povo e indiferentes às

reivindicações e às ne.

cessidades. E o resultado é o

desperdício de
.

verbas

públicas com projetos des
necessários.

. A discussão do PPA, que
reuniu aproximadamente 100

pessoas, foi antecedida por
reuniões nos bairros, coor
denadas pelas respectivas
associações de moradores. Ás'

ações a serem implantadas na

cidade. O tempo se

encarregará de aperfei�oar o
processo e garantir mais

experiência aos munícipes.
A presença do prefeito

Moacir Bertoldi e de alguns
integrantes do primeiro
escalão ao debate assegurou
a credibilidade da proposta e

afiançou o compromisso do

governo em pôr em prática as

ações apontadas como
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prioritárias. Nas adminis

trações públicas, democracia
pressupõe igualdade de

oportunidades e direitos a

todos os cidadãos e par

ticipação deles nas decisões

governamentais. É mister

ressaltar que o interesse

popular deve estar inserido
no processo, sem o qual não
há iniciativa que dê certo.

Por outro lado, expe
riências anteriores desa
creditam a tentativas de

participação popular nas

decisões de governo.

Recentemente, criou-se a

"Administração cornp ar

tilhada", que somou zero nas

expectativas da população
em compartilhar com a

administração as ações de

governo. Assim, apela-se
para, que desta vez, o povo
não seja feito de idiota e

que a Prefeitura se em

penhe em implantar as

propostas definidas em

conjunto.

"É preciso que a sociedade acredite nos deputados. Só meter o cacete em deputado, é muito
ruim. Todos sabem do meu equilíbrio e bom senso':

• Severino Cavalcanti (PP), presidente da Câmara Federal, aproveitando a platéia de empresários no ato contra a MP-232 para fazer

propaganda do parlamento e dele próprio. ".r;i',' "" ( .•• (,". ,.' _. �,�

.

I Pessoas & Fatos In

... KOSOVO

Presidente escapa de
tentativa de assassinato
o presidente de Kosovo, Ibrahim Rugava,
sobreviveu a aparente tentativa de assassinato

depois de uma bomba ter explodido ao lado
do comboio que o transportava pelo centro de
Pristina. Pelo menos uma pessoa foi ferida por
estilhaços de vidro. A aparente tentativa de
assassinato ocorreu no início da amanhã de
ontem na capital da província sérvia do Kosovo..
Nenhum grupo assumiu a responsabilidade
pela explosão. No momento do suposto ataque,
Ruqova., que aparentemente escapou ileso,
seguia para um edifício do governo, onde se

reuniria com Javier Sola na, chefe da política
externa da União Européia.

\

... FRANÇA

Cortecondenasupo�os
membros da AI-Qaeda
Uma corte francesa condenou seis homens
ontem por participação em um plano de ataque
suicida contra a Embaixada dos Estados Unidos
em Paris, encerrando. um julgamento de
semanas que expôs' parte da presença de
radicais islâmicos na Europa. Djamel Beghal, 39
anos, foi considerado líder do grupo inspirado
na rede extremista AI-Qaeda e recebeu a

sentença máxima de dez anos de prisão. Ele foi
detido em Dubai em 2001, quando deixava o

Afeganistão. A detenção de Beghal aparen
temente estragou os planos do atentado. Kamel
Daoudi, 30 anos, foi sentenciado a nove anos

por Iigaçôes com líderes da AI-Qaeda.

... ITÁLIA

País anuncia redução
de tropas no Iraque
o primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi,
disse ontem que o país iniciará o processo de

reduçãodas tropas no Iraque a partirdesetembro.
"Já em setembro começaremos uma redução
progressiva do número de nossos soldados no

Iraque'; reforçou Berlusconi durante programa
de televisão. Aliado de primeira hora dos Estados
Unidos na invasão do país árabe, o governo
italiano enfrenta onda crescente de

manifestações contrárias ao apoio. A morte de
19 soldados italianos após explosão de um carro

bomba, em setembro de 2003, e os seqüestros
de cidadãos do país aumentaram a pressão par
a retirada das tropas do Iraque.

... GRÃ-BRETANHA

Príncipe Charles quer
casamento discreto
Na última vez em que o príncipe Charles
entrou em uma igreja para se casar, 800

milhôes de telespectadores viram-no selar a

união com a princesa Diana. Desta vez, porém,
o futuro rei da Grã-Bretanha estará sob o olhar
de apenas algumas testemunhas ao se casar

com Camilla Parker-Bowles, em cerimônia

civil marcada para a Prefeitura deWindsor,em
Londres. Os meios de comunicação devem
ficar de fora da cerimônia, já que Charles

deseja realizar um evento discreto a fim de
evitar comparaçôes entre os casamentos. Os

britânicos, em sua maioria, são contrários à idéia
de ver Camilla transformada em rainha.

... EUA

Esporos de antraz são
detectados no Pentágono
Investigadores tentam determinar como os

sensores de duas alas de correspondências, em
Washington, detectaram esporos de antraz em

duas remessas. Eles não souberam dizer com
certeza se as descobertas são sinais de um

ataque contra o Pentágono. Os testes iniciais
deram resultado positivo. Houve alguns testes
adicionais com resultados inconclusivos. As duas.

correspondências, cujas origens de remetência

não foram reveladas, foram irradiadas, motivo

pelo qual autoridades acreditam que qualquer
vestígio de antraz contido nelas esteja inerte no
momento. As cartas foram irradiadas assim que
soaram os alarmes dos sensores.

CORREIO DO POVO

... RÚSSIA

Pistas deMaskhadov
valeram US$ 10milhões
o Serviço Federal de Segurança da Rússia
confirmou ontem que pagou recompensa
equivalente a US$ 10 milhôes pelas
informações que ajudaram a localizar o

supremo líder rebelde checheno Aslan
Maskhadov, morto em um cerco na semana

passada, e reafirmou a oferta da mesma

quantia por pistas que levem ao senhor da

guerra Shamil Bassayev. Em setembro, o
governo anunciou recompensa equivalente
a US$ 10 milhões pelo paradeiro dos principais
líderes da insurgência separatista na República
da Chechênia. Bassayev é visto agora como o

mais poderoso líder rebelde.

Dirdol'
1'1'11 ncisco Alves
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Fernando Bond
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SUA OPINIÃO

Escola aberta: um espaço
de cidadania

[uares da Silva Thiesen *

O mundo ocidental moderno definiu como

principal função social da escola garantir, às novas

gerações, a apropriação do conhecimento científico

que historicamente vem sendo produzido e acumulado

pela humanidade. De fato, é esta a função essencial

que legitima a ação educativa, mas a realidade vem

mostrando ela não é a única.

A luta pela democratização da sociedade e pela
conseqüente universalização do ensino vem

apontando uma outra função social importante para
a escola - a de ser um espaço de formação e de
exercício da cidadania.

Não é por acaso que alguns países em

desenvolvimento e vários estados brasileiros, com a

chancela da UNESCO, preparam seus sistemas
educativos para oferecer à 'com�nidade uma escola
mais aberta, mais integrada e mais comprometida com

as questões da realidade social. Uma escola que seja
espaço de participação democrática e cidadã.

Os atuais conflitos produzidos pelo modelo urbano

globalizante como violência, drogas, ociosidade juvenil,
desemprego, marginalidade e tantos outros, levam o
poder público a buscar na escola um instrumento de

prevenção e combate aos principais males sociais que

afligem a humanidade.
A questão é saber se a escola, do modo como foi e

ainda é concebida dá conta de cumprir as duas

funções sociais. Se os educadores estão sendo

preparados para essa nova realidade, se as

comunidades estão tomando consciência sobre a co

responsabilidade que assumem e se o Estado pode
financiar os custos de uma escola com função
ampliada. É um grande debate que está apenas

começando.
Os projetos de Escola Aberta, de modo geral,

ampliam as atividades educativas desenvolvendo
oficinas nas áreas esportiva, tecnológica, cultural e

profissional, atendendo de forma organizada e

sistemática, estudantes e comunidade durante os

finais de semana. Muros, cadeados, sistemas de

segurança e puruçoes vão, aos poucos, sendo
substituídos por integração, participação e

envolvimento coletivos. É uma nova rede de relações
que se estabelece entre o Estado a sociedade civil e a

comunidade.
Em Santa Catarina, o caminho para a Escola Aberta

já está sendo preparado desde 2003 com a ampliação da

jornada escolar em 72 escolas públicas e pela abertura
de 33 unidades de ensino para a comunidade participar
em atividades extracurriculares na área ambiental e

alimentar. A escola aberta aos finais de semana será

mais um passo importante na direção de uma educação
cada vez mais inclusiva, democrática e cidadã.

* diretor da Educação Básica da 'Secretaria de Estado da

Educação,Ciência eTecnologia de Santa Catarina.

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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OSAICO i-MAURllIOO'CARVALHO-----------------------,
� Comissão
A vereadora Maristela Merie] (sem
partido) organiza, amanhã, a partir das
18h30, na Câmara de Jaraguá do Sul,
reunião para discutir a reinstalação da
Comissão da BR-280. A idéia a reunir
toso os outros dez parlamentares.
Na legislatura passada, a comissão foi
presidida por Maristela, que
apresentou o relatório final dos
trabalhos há 15 dias. "Agora vamos

propor a formação da comissão com

escolha de novos membros, porque
tivemos muitas conquistas e para que
continuem os trabalhos" justificou.

� Atrás de recursos
o prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio
Peixer, o Dêgo (PFL), embarcou ontem

para Brasília. Foi em busca de recursos

do governo federal para implementação
de 15 projetos.
O assessor de Imprensa da Prefeitura,
Albino Flores, disse que o prefeito está
otimista com a. possibilidade de

conseguir os cerca de R$ 20 milhões para
tocar as obras. "Depois que três

deputados federais estiveram no

município e se colocaram à disposição
do prefeito, as nossas chances são

grandes'; afirmou.

� Chororô
Como não poderia deixar de ser,

Flores não perdeu a oportunidade para
alfinetar o governo do presidente Lula

(PT), adversário político do PFL de
Peixer. "O prefeito está otimista, mas
disse que se conseguir recursos para
a implantação de um projeto se

considerará vitorioso, nos dois anos de

governo Lula, Guaramirim não

recebeu um centavo sequer da

administração federal'; reclamou.
Documentos oficiais apontam que,
nos últimos anos, os repasses federais
ao município aumentaram.

� Na área
o ex-vereador José Pendiuk dos Santos,
o Zé Padre, assumiu a presidência do
Consea (Conselho Municipal de

Segurança Alimentar). A cerimônia de

posse aconteceu na noite de segunda
feira, no gabinete do prefeito Moacir
Bertoldi (PL).
A instalação do Consea é o primeiro passo
para o município se habilitar ao Programa
Fome Zero, do governo federal. A gestão
anterior mostrou-se indiferente à

proposta e levou com a barriga até o fim
do mandato. O Fome Zero é muito mais
do que distribuição de cestas básicas.

ENERGIA

Governador traz RS 5,5 milhões
para subestação do Rio de Luz

CAROLINA TOMASELLI

� Luiz Henrique vem
a Jaraguá do Sul na 6a-
feira para assinar a
ordem de serviço

,

FLORIANÓPOqS;JARAGuÁ DO
SUL - O governador Luiz Henrique
da Silveira estará em Jaraguá doSul
na próxima sexta-feira para assinar
a ordem de serviço para começar a
construção de uma subestação de

energia no Bairro Rio da Luz. A

informação foi' confírrnãda ontem -

pela secretária de Desenvolvimento
Regional Niura dos Santos. A
assinatura será naAcijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), a partir das 15h.

No total, serão investidos R$ 5,5
milhões com recursos .da Celesc

(Centrais Elétricas de Santa

Catarina), que deverá ser

concluída até dezembro deste ano.
Niura lembrou que a expansão da
rede de energia é um pedido de
muitos anos dos empresários locais.
"É isso que precisamos, um

atendimento específico para

Jaraguá do Sul, principalmente
quando se olha sob o ponto de vista
da geração de empregos",
comentou.

As obras devem começar em

até quinze dias depois da assinatura
da ordem de serviço. Segundo o

gerente regional da Celesc, Luiz
Melro, a subestação será construída
próxima à Nanete Malhas, que fica
a oito quilômetros do centro da
cidade. "O línhão que vem de

Melro: "Subestação abastecerá principalmente as empresas e vai gerar empregos"

Blumenau, construído há sete

anos, já previa essa subestação, mas
por questões financeiras não foi

construída", disse Melro, lembran
do que a obra foi adiada três vezes.

O gerente regional disse que
não havia recursos previstos no

orçamento da Ceiesc, mas em uma

reunião na Acijs entre 15

representantes de empresas da
cidade � as maiores clientes da

regional- e.o presidente da Celesc,
Carlos Rodolfo Schneider, "houve
uma pressão para que fosse feito o

investimento". "É uma obra que vai
beneficiar principalmente as

empresas, o que significa gerar

empregos", disse Melro.
De maneira prática, a

construção de' uma nova

subestação não será percebida pela
população em suas casas, mas

permitirá a instalação de novas

empresas no município e o

aumento da capacidade da

produção naquelas já existentes. "É
como se você trocasse um carro

usado por um novo. A subestação

dará mais qualidade e

confiabilidade ao sistema",
explicou o gerente de distribuição
José Celito Cardava.

O gerente de distribuição da Celesc, José Celito Cardava, informou
que a subestação do Rio da Luz terá capacidade de abastecimento
de energia por 50 anos, "até porque cada vez será mais difícil se

comprar terrenos bem localizados. A tendência é o aumento

populacional dos bairros': Atualmente, a região é atendida por uma

pequena subestação na Barra do Rio Cerro, que aos poucos será
desativada.
Inicialmente, a subestação, com um transformador de 26 mil watts,
terá quatro alimentadores, que distribuirão a energia para os bairros
Rio Cerro, no sentido Pomerode, Barra do Río Cerro, Rio da Luz e

Garibaldi. Só existem duas subestações de grande porte, como
essa que será construída, na microrregião: uma no centro da cidade,
chamada subestação da Tifa dfl Pólvora, e outra na divisa de Jaraguá
do Sul e Guaramirim. Outras menores estão instaladas em Corupá,
Schroeder, centro de Guaramirim e no Bairro Nereu Ramos. "A

subestação da Tifa da Pólvora está com a carga quase
comprometida. Com a nova, haverá uma transferência dessa carga';
esclareceu Melro.

Carcia.t'Não falta professor na Escola Euclides da-Cunha'
"

}ARAGUÁ DO SUL - O vereador
Pedrá Garcia (PMDB) usou a

tribuna, na sessão de segunda
feira, para contestar declarações
feitas pelo presidente do Sindicato
dos Trabalhadores na Educação
(Sinte), em reportagem publicada
na' edição de 11 de março do
Correio do Povo, intitulada
"Ainda faltam professores para a

rede estadual de ensino". Com a

cópia da reportagem em mãos, ele

garantiu que não estão faltand�
professores na Escola Euclides da
Cunha, como declarou o

presidente do Sinte Regional,
Sebastião Camargo.

Em função de ter sido

questionado por pessoas da
comunidade, em especial de
Nereu Ramos, onde se localiza a

escola, Garcia disse que procurou
a direção da escola para verificar
se de fato havia carência de

professores. "Fui falar com o diretor

e, para surpresa nossa, todas as salas
estavam completas, com

professores", garantiu.
O parlamentar também

criticou Camargo, assessor do
vereador Jaime Negherbon (PT),
dizendo que o presidente do Sinte
- ele próprio professor de História
na Euclides da Cunha - deveria
verificar as informações antes de

divulgar na imprensa. "Jogar na

imprensa é fácil, difícil é recuperar",
enfatizou.

Garcia afirmou ainda que
recebeu um documento, enviado
pela diretoria da escola, com a

relação dos professores e suas

respectivas cargas horárias e que
vai entregá-lo ao vereador petista
e seu assessor. Segundo o

parlamentar, nos primeiros dias

"pode até ter faltado algum
professor, mas deve haver
.tolerância no início". "O diretor
mandou uma declaração de que a

escola, desde o dia 7 de março, está
funcionando normalmente em

suas atividades pedagógicas",
reforçou.

ARQUIVO CORREIO

Garcia:"Não quero criar polêmica,
só estabelecer a verdade"

� Na berlinda
Pelo zunzunzun, o deputado Dionei da
Silva (PT) terá dificuldades em repetir a

expressiva votação obtida em 2002,
quando fez mais de 33 mil votos. Em

Jaraguá do Sul, onde obteve mais de 22

mil votos, muitos petistas e lideranças
comunitárias e sindicais não escondem
a falta de ânimo para pedir votos à

reeleição do parlamentar.
Não há como negar que Dionei fez e

faz um bom trabalho na Assembléia
Legislativa, coisa que nenhum outro da

região fez. Todavia, é cada vez mais

nítida a alteração de postura dele.

Pasold pede mas não recebe
autoria queaponta dívida

}ARAGUÁ DO SUL .: O ex

prefeito Irineu Pasold (PSDB)
protocolou na Prefeitura, há 20 dias,
pedido para receber o resultado da
autoria realizada pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL) em todos os

setores, autarquias e fundações da
administração. O levantamento

apontou que o governo Pasold
deixou uma dívida de R$
793.749,47, valor contabilizado até

o dia 8 de fevereiro.
Pasold disse que, apesar de ter

feito a solicitação logo depois do

prefeito divulgar o resultado da

auditoria, ainda não recebeu o

documento. "Ele (Moacir) mostrou
à imprensa e para mim não

entregou", reclamou. O ex-prefeito
informou que pretende analisar o

� decumento para-saber quais seriam
as dívidas atribuídas a ele. "Quero
saber o que é para então me

defender", disse, 'acrescentando
que convocará a imprensa para

apresentar sua posição sobre o

assunto.

Apesar da auditoria ainda não
ter sido concluída, no dia 18 de
fevereiro Moacir apresentou à

imprensa o resultado parcial do
levantamento. Na ocasião, a

comissão responsável pela auditoria
constatou que houve erro de R$
462.349,00 na somatória entre o

saldo apresentado pela
administração anterior e o saldo

real, em 30 de dezembro de 2004.
"Pasold informou que havia mais

de R$ 5 milhões em caixa mas, na

verdade, q saldo é de R$ 4,7
milhões", revelou.

De acordo com a auditoria, as
despesas anuladas por insuficiência
financeira são de R$ 413.902,04; as
dívidas com fornecedores ou restos
a pagar, R$ 2.665.106,28; e as

dívidas com fornecedores não

informadas e contabilizadas em

2005 são de R$ 800.963,67.
Subtraídos estes valores dos R$ 5
milhões informados por Pasold,
resta um saldo vinculado de IR$
1.248.649,05, valor I já
comprometido no orçamento. "Dos
R$ 1,2 milhões, R$ 79Jmíl deveria
ter sido pago pelo governo anterioi:
e agora vai ter que sair do nosso

orçamento, sem nele estar

contemplado", reclamouMoacir,
Depois de ser concluída a

auditoria, a Prefeitura
encaminhará projeto sobre as

contas públicas para a Câmara de
Vereadores. O procurador-geral do
município, [urandyr Bertoldi,
explicou que o TCE (Tribunal de
Contas do Estado) e oMinistério
Público serão informados sobre a

dívida. "Não é a atual

administração que vai processar o
governo anterior. O tribunal é que
vai averiguar as contas e tomará as

medidas cabíveis", informou.

Pasold: esperando o resultado
da auditoria para se defender

Ibope: 9% dos eleitores do país
receberam oferta de propina

DA REDAÇÃO - Cerca de 11

milhões de brasileiros ou 9% do
eleitorado teriam recebido oferta de
dinheiro ou algum bem em troca do
seu voto durante a campanha
eleitoral de 2004, segundo pesquisa
feita pelo Ibope por encomenda da
ONG Transparência Brasil e da
União Nacional dos Analistas e

Técnicos de Finanças e Controle

(Unacon). Nas regiões Sul e

Nordeste, as ofertas foram mais

intensas e chegaram a, respectiva
mente, 12% e 11% doeleitorado.Nas

regiões Norte e Centro Oeste, fica-

ram em 9% e no Sudeste, em 5%.
Levando-se em consideração

apenas ofertas de dinheiro, o

percentual nacional ficou em 3% dos
eleitores.Amesmapesquisamostrou
que 6%, o equivalente a cerca de
6,6 milhões de eleitores, relataram
que funcionários públicos
municipais condicionaram a

prestação de algum serviço público
ao voto em algum candidato.

A pesquisa foi feita com 2.002

pessoas maiores de 16 anos em 143
.))1_. ,. lui d dmUn)ClplOS, me um o to as as

capitais e regiõesmetropolitanas.
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POR ALEX BECKER ....

�;gcambra
COMEx

� Fazer poeira ou comer poeira?

Hoje, eu gostaria de refletir com você, amigo leitor, sobre algumas
tendências no mercado internaCional. Ao longo dos anos temos

percebido que (com raras exceções) o Brasil tem seguido
tendências, tais como o design italiano, a perfeição suíça, o glamour
francês, o preço chinês e o consumismo norte-americano.
Em recente viagem aos EUA, é diffcil não se contagiar com a pressão
de compra que existe no mercado. Há um bombardeio de ofertas e

um clima propício para compras, sendo todo assunto um motivo

para comprar. Seria quase como criarmos no Brasil uma super
promoção para comemorar o Dia de Tiradentes. Ou para ficar no
mesmo abril, utilizar o Dia do lndlo para uma estratégia promocional.
Okay, okay, pode ser que não que esteja errado. t que isso faz com

que entendamos o porque de os EUA serem o principal destino das
mercadorias do mundo.Tive a oportunidade de entrar em inúmeras

lojas, de diversos tamanhos e comercializando diferentes marcas.

Emj uma delas, tirei o dia' para verificar a origem das mercadorias, e

(co/mo
eu já esperava) somente um produto, eu identifiquei como

de origem norte-americana. .

Na seção de roupas, que teria mais a ver com nossa veia têxtil

regional, não encontrei nada do Brasil. A maioria dos produtos era

dei têxteis sem trabalho agregado, ou seja, com. cores lisas e sem

muitos detalhes; a maioria vindo da Chinba. Produtos mais
el�borados vinham de países como Tunisia, Peru,Hong Kong e Egito.
eallças jeans, a maioria da Turquia e praticamente ao preço que
pa1gamos boas calças no Brasil.
E� relação aos alimentos, efetivamente o Chile é "The Best One"

AI�m de dominarem algumas frutas no mercado norte-americano,
possuem marketing agressivo, inclusive com propagandas na tv

lo�al. Um slogan fantástico:"Amo meu pais que preserva a natureza

e dela brota a nossa deliciosa fruta.Compre frutas do Chile': (Isto nos
diz algo?)
Vendo tudo isto, eu me pergunto: Qual o nosso posicionamento em

relação aomercado mundial? Estamos buscando o espaço de quem?
Quanto aos nossos alimentos, produtos têxteis, maquinas, iremos
continuar lamentando ou nos prepararemos para uma batalha que
já começou?

Embalagem
.

Setor de embalagem projeta faturamentc de R$ 33 bilhões
em 200S.
O setor de embalagens projeta para este ano faturamento de R$
33 bilhões. Em 2004, após queda de produção de' 4% no primeiro
semestre, houve recuperação nos seis últimos meses do ano,
fechando o período em 2,26% de alta. Os ganhos totalizaram R$
28,59 bilhões, com aumento de R$ 4,31 bilhões em relação a

2003.
Com o avanço da produção, metade dos setores apresentou
crescimento. Os que mais se destacaram foram o de embalagens
de madeira com alta de 10,44%, metálicas com 2,32% e papel e
papelão, que juntos cresceram 6,65%.
Em 2004, a .exportação de embalagens apresentou um acréscimo
de 6,7% em relação ao ano anterior. As indústrias do setor

realizaram negócios na ordem de US$ 292.551 bilhões, contra
US$ 273.893 de 2003. Para este ano a Abre prevê um.aumento do
volume da produção de 2,9%.

Estudo
Universidades desenvolverão estudo sobre barreiras
técnicas às exportações.
A Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (Esalq/USP)
coordenará projeto visando o desenvolvimento de um processo
de identificação sistemática e de análise de barreiras técnicas às

exportações brasileiras. O projeto, financiado pela Finep, terá a

participação da Escola de Química da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, do Instituto de Tecnologia de Alimentos e do Inmetro.
O estudo deverá ser concluído em meados de 2006.

CAMBRA
Núcleo de Comercio Exterior
No último dia 10/03, realizou-se no Centro Empresarial a segunda
reunião do Núcleo de Comércio Exterior da ACIJS-APEVI, tendo a

presença de 30 pessoas de empresas ligadas ao Comércio Exterior.
A reunião contou com a presença do Sr. Charles Zimmermann

que esteve falando sobre os mercados do Oriente, onde esteve
. recentemente em viagem de quase um ano de duração. Em
seqüência à reunião, foram debatidos assuntos como, as

modificações provenientes de acordos internacionais como:

Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e a Comunidade Andina
(Colômbia, Equador e Venezuela) e estruturação do Núcleo para
2005.

A próxima reunião do Núcleo acontecerá no dia 25/03/2005, com
uma reunião-almoço no Hotel Itajara, a partir das 12h, contando
com a presença do Centro Internacional da FIESC expondo sobre
seus novos programas.

Alex Becker é diretor de Negócios - Câmara de Negócios
Internacionais - CA�BRA - alex@portalcambra.com.br
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LULA HOJE EM se

Vinte mil famílias esperam
por uma solução do Governo

� Presidente vem

com promessa de R$
1,2 bilhão mas muitos
ficam de fora

FWRIANÓPOLIS - o presidente
Lula deve desembarcar em

Chapecó hoje pela manhã com a

definição do que pode fazer pelas
mais de 100 mil famílias de
agricultores catarinenses atingidos
pela estiagem: R$ 1,2 bilhão do
Pronaf - Programa Nacionai de
Fortalecimento da Agricultura
Familiar. Mas isso não resolve o

problema: pelo menos 20 mil
famílias não estão asseguradas pelo
Pronaf e estão sem qualquer
garantia. Os prejuízos da seca em

Santa Catarina já atingem R$ 70q
milhões. O mais grave é que este é

o segundo ano consecutivo de
estiagem e já no ano passado o

Governo federal tinha socorrido

praticamente os mesmo

agricultores com o rebate
(adiamento) das dívidas do Pronaf
e outras medidas.

Nesta sexta viagem de Lula a

Santa Catarina ele vem

acompanhado dos ministros do
DesenvolvimentoAgrário, Miguel
Rosseto, da Agricultura, Roberto
Rodrigues, da Integração Nacional,
Ciro Gomes, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, Luiz
Fernando Furlan e da Pesca, José
Fritsch. Haverá um ato público em
Coronel Freitas e a previsão é de

que 5 mil agricultores
compareçam. Depois o presidente
vai para Erechim (RS), onde
também participa de ato público e

em seguida sobrevoa as áreas

atingidas, voltando para Brasília. A
viagem do presidente - inesperada

Lula surpreendeu até ministros com a viagem de hoje
- acabou mexendo com a reforma
ministerial, que estava prevista
para hoje.

Lula vai desembarcar em

Santa Catarina noRio Grande do
Sul sob sol forte e temperatura alta,
o que não é uma boa notícia para
os agricultores. De acordo com a

previsão, o armais seco ganha força
e predomina em todo o Rio Grande

do Sul, no oeste catarinense e

paranaense. O sol aparece com

força e a nebulosidade é apenas
variável. Chuvamesmo só no leste.
e no norte do Paraná. Nas demais
áreas deste Estado, no centro-leste
de Santa Catarina e nas serras

gaúchas, o sol aparece entre muitas
nuvens e acontecem pancadas
isoladas de chuva.

Academia de Varejo Marisol premia os melhores de 2004

JARAGUÂ DO SUL - A
Academia de Varejo Marisol,
criada em 2002, fez ontem à noite

no pequeno Teatro da Scar a

entrega dos prêmios para osmelhores
varejistas de 2004. AAcademia de

Varejo Marisol foi instituída para
melhorar a cooperação entre

fornecedor e distribuidor, bene
ficiando também o consumidor final.
Um dos premiados da noite foi o
fundadordoGrupoWeg e presidente
do Conselho de Administração da
Marisol, Eggon João da Silva, que
recebeu o título de ''Amigo da
Marisol".

Os outros prêmios entregues
foram para a Personalidade de
Vendas do Ano - MárcioManoel

Magalhães, da Magalhães &

Carrijo Ltda.; Lojistas doAno - José
Antônio Farinha Silva, da Malhas
Famosas (Regional Norte/
Nordeste); Maria do Carmo

aSAR JUNKES

Palestra sobre varejo antecedeu a premiação feita pela Marisol
�

.

Bittencourt, da Kíd's Place Roupas
(Leste);' Maria Zanatta (Centro
Oeste); Laércio Uyeda, da
Comércio Uyeda (Região São
Paulo Capital); Vagner Rosa" da
Têxtil Viena (Regional São Paulo
Interior) :Joã�OliveiraU:o�ido, da
MinonMagazine (RegionalCentro
Sul). Os franqueados do ano foram,
Cláudia Oderich da Costa, da Níban
Comércio (Regional RS); Roberto
Zen, do Comércio do Vestuário RZ
(Regional PR/SC); Tatiana e

Rafaela Teiexeira Moraes, da Leluz
Comércio da Roupas (Centro
Oeste) ; Sonia Vegini, daGui &Gabi
Vestuário (Nordeste); e Agnaldo
Duarte Ramos (São Paulo III) .

Na festa, a direção a Marisol,
uma das maiores industriais de
vestuário do Brasil, destacou que
foi feita uma parceria com o Grupo
Friedman, empresa de treinamento
e consultoria de varejo.

Comércio de SC cresce 8,170/0 com relação a janeiro de 2004
DAREDAÇÃO - SantaCatarina

teve um crescimento de 8,17% nas

vendas do comércio varejista em

janeiro com relação ao mesmomês
no ano passado. Já opaís apresentou
um resultado positivo de 6,24%,
informouontemo InstitutoBrasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
A receita teve aumento d� 12,96%.

Em dezembro, a alta tinha sido
.
maior: o volume de vendas crescera
11,42% frente ao mesmo mês de
2003. De acordo com o IBGE, esta
desaceleração na taxa de
crescimento pode ser explicada pela
base de comparação, que estámais
alta para 2005. No acumulado em
12 meses (de fevereiro de 2004 a

janeiro de 2005) as vendas
cresceram 9,25%.

O segmento de móveis e

eletrodomésticos continuou sendo,
em janeiro, o destaque do comércio
varejista, com alta de 19,59% sobre
o mesmo mês do ano anterior. O

desempenho deste setor, ligado às
vendas a prazo, é resultado, segundo
o IBGE, damelhoria nas condições

ARQUIVO/CP IMAGEM

A$ lojas venderam mais em janeiro deste ano do que ano passado

de crédito e. da massa de salários.
Também contribui a estabilidade da
economia em 2004, que permite'aos
consumidores planejarem seus

gastos. Com esse cenário, o

segmento apresentou a maior taxa

de variação acumulada em 12 meses

(26,37%) entre todas as atividades

pesquisadas.
Influenciado pelos sucessivos

I

aumentos nos preços dos,
combustíveis (4,27% em novembro
e 4,61% em dezembro de 2004,
segundo o IPCA), o segmento de
combustíveis e lubrificantes vem

obtendo resultados abaixo da

média. Na comparação com janeiro
de 2004, o volume de vendas caiu

1,07%, sendo um dos poucos
segmentos com resultado negativo
no início de ano. Entretanto, no
acumulado dos últimos 12 meses,

mantém variação positiva (4,14%).
Também houve queda no setor de
hipermercados, supermercados,
produtos alimentícios, bebidas e

fumo. Ao contrário do mês anterior,
o segmento teve em janeiro
crescimento abaixo da média geral
do varejo: 6,33% na comparação
com ianeiro de 2004.

Só dois estados tiveram queda
nas vendas: Tocantins (-4,34%) e

Roraima (-3,82%). As seis maiores

taxas vieram de Alagoas (23,47%);
Rio Grande do Norte (18,77%);
Pernambuco (13,36%); Maranhão
(13,27%); Bahia (12,59%) e Paraíba
(12,49%).Já os maiores impactos na
taxa geral do varejo foram de São
Paulo (5,16%); Minas Gerais

(8,53%); Bahia (12,59%); Paraná
(6,95%); RioGrande doSul (4,55%)
e Santa Catarina (8,17%).

..
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Hospital São José prepara uma reforma ge'ral
MARIA HELENA DA MORAES

.... A nova UTI será

inaugurada em abril.
Próxima etapa
é a ala Santo Antônio

}ARAGUÁ DO SUL - Auto

sustentação, solidez e

manutenção das atividades são
as metas do Conselho
Deliberativo do Hospital São
José, que prevê, em seu Plano
Diretor, melhorias em toda
estrutura física. De acordo com

o presidente do Conselho
Deliberativo, advogado Paulo
Mattos, a reforma no São José é

geral, incluindo UTI ( que está

quase concluída), a ala Santo
Antônio, maternidade e ainda o

aumento do número de leitos
com a construção de novos

andares, completando quatro
pavimentos. "Com a vertica

lização do prédio, teremos 150
leitos em três andares, já que o

térreo ficará reservado para a

administração", explicaMattos.
A estimativa de custo é 'de
aproximadamente R$ 10milhões,
incluindo equipamentos. O
dinheiro, segundo Mattos, virá da
iniciativa privada, mas o

Conselho também busca apoio do
Governo do Estado. A previsão é

de que em 2008 todas as obras

estejam prontas. O presidente da
comissão de construção é o

As obras da UTI estão em ritmo acelerado para inauguração no dia 15 do mês que vem'
,

do Sul. Em 26 de julho do ano

passado, o assunto foi apresentado
durante plenária da Acijs, na
presença da presidente da

Congregação Divina Providên
cia, de Florianópolis, Ida Maria

Schwengber e da diretora do São

José, Jacira dós Santos, que
aceitaram a intervenção da Acijs
e aprovaram a criaçãodo Conse
lho Deliberativo, presidido pelo
advogado Paulo Mattos e que
teria a função de traçar as diretri
zes administrativas do São José.

industrial Vicente Donini.
Para o projeto arquitetônico

foi contratado o escritó.rio de .

Heitor Madrigano, de Blumenau,
especialista em planejamento e

arquitetura hospitalar, com

experiências em hospitais de

Itajaí, (Marieta Konder Reis),
Brusque (Azambuja) e também
em Blumenau. A intenção é

rnoderntzar as estruturas

existentes dando condições de
flexibilidade. "Os hospitais são

entidades orgânicas, que se

transformam regularidade",
explica o arquiteto, que esteve

segunda-feira em Jaraguá do Sul
para apresentar, na Acijs, o

projeto de reforma do São José.
A iniciativa em discutir a

situação dos hospitais foi da

própria Acijs, depois que a

Câmara de Vereadores instituiu
uma CI (Comissão de Inquérito)
em 2003 para investigar' as
denúncias de mau atendimento
e outras irregularidades aponta
das nos dois hospitais de [araguá

Telefonia lidera as reclamações dos consumidores
DARmAÇÃO- Levantamentodi

vulgado ontemmostra que 39% das

reclamações registradas noProconde
São Paulo em 2004 foram direciona
das para o setor de telefonia, diz o

GloboOnline . Osbancos ficaram em

segundo lugar no ano passado, com
19% das reclamações, seguidos pelos
planos de saúde (9%) é cartões de
crédito (<jOio).O setor de capitalização
recebeu6% das reclamações e energia
elétrica, outros 3%.

Segundo os técnicos do Procon,
o maior número de reclamações
permanece ocorrendo na área de

telecomunicações, não só por força
de um grande déficit de informações,
mas também por informações
prestadas ao consumidor sem a

clareza necessária na contratação de
planosou promoções.

OPrcx:on registrounoanopassado,
345.447 atendimentos. Em 84% dos

casos, houve solução, mediante
orientações ou mediação entre as

partes, semnecessidade de instauração

Telefones públicos, celulares e fixos: vilões para o consumidor

de processos administrativos.
No ranking dos que receberam

mais reclamações estão, por ordem:
AssociaçãoAuxiliadora das Classes
Laboriosas, Nextel Telecomunica
ções, Seguradora Roma, Solemar
Hotéis Camping Clube,
Eletropaulo, Samsung Eletrônica
da Amazônia, Siemens, Bradesco,
Banco do Brasil, e Tim.

Dos 33 mais reclamados, alémde

Bradesco e Banco do Brasil, estão
também o ABN (12Q), Panameri
cano (13Q), Banespa (16Q), Caixa
Econômica Federal (18Q), Itaucard
Financeira (20Q) eCredicard (27Q).

OS correntistas de bancos
continuam sendo vítimas de golpes e
fraudes ocorridosno interior das agên
cias bancárias. Segundo o Procon, os
golpes envolvem principalmente
operações eletrÔnicas de saques.

Novas normas sanitárias ainda não dão multa

}ARAGUÁ DO SUL � A Vigilância
Sanitária está elaborando um

regulamento técnico dar um curso

para donos de 'restaurantes,
lanchonetes, padarias e similares.O
curso deve acontecermês que vem e

serve de orientação aos comerciantes
para que cumpram as normas doPAS
(Programa de Alimentos Seguros),
segundo informou ontem a assistente
de vigilância sanitária,NilcianeCosta.
Essas normas entrariam em vigor'
ontem, mas como os comerciantes

.J

não sabiamde nada, o que resta agora
é fazeroesclarecimento. Portanto, por
enquanto não haverá multas.

De acordo comNilciane, o curso
tambémvai informaros comerciantes
que trabalham com alimentos sobre
as novas determinações dá Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância
Sanitária). É a resolução 216, que
dispõe sobre boas práticas de
alimentação. Segundo Nilciane, a

resolução da Anvisa nivela as

legislações. "Já temos uma legislação

estadual e municipal, que dizem

praticamente as mesmas coisas, mas
vamos orientar a todos, assim

mesmo", afirma, informado que a'
VigilânciaSanitária de [araguá do Sul
cumpre o que diz o decreto 31.455,
de �987. 'As diferenças sâopoucas",
e'sclarece a fiscal, citando o

treinamento para as pessoas que

manipulam alimentos. Ano passado,
a Vigilância notificou apenas um

supermercado porvender alimentos
vencidos .

A ala Santo António é a próxima a ser atacada pela reforma

A reforma da UTI fica pronta ainda este mês e a inauguração está

agendada para às 17h de 15 de abril. Serão 10 leitos em um ambiente

adequado às normas hospitalares. De acordo com o presidente do
Conselho Deliberativo, a reforma da UTI custou RS 1 milhão, mais RS 200
mil em equipamentos. O dinheiro, segundo Mattos, veio da Câmara de

Vereadores, doGoverno do Estado e da iniciativa privada, A obra começou
em 30 de agosto do ano passado.
A próxima etapa é a reforma da ala Santo Antônio, que atende pacientes
do SUS e que precisa de "urgente lntervençáo" na avaliação de Mattos.

Ele explica que a reformanesse setor será geral, com troca de piso,
pintura nas paredes, alterações no teto e tudo o mais que for necessário.
"Não haverá luxo,mas condições dignas de atendimentojqarante Mattos.

A Fernanda garanliu
lima vaga no Ilturo.

Com o aumento no valor a ser investido em bolsas de estudo para
alunos carentes, o Governo tornou possível o sonhado curso superior

.

paramilhares de catarinenses. Entre os 21 mil alunos beneficiados,
está a Fernanda, aluna de Economia Agrotndustrial. que não cabe
em si de tantafelicidade. Só em 2005, R$ 35 milhões serão investidos
em bolsas em Santa Catarina. E com ações como esta, o Governo
coloca o nosso Estado no caminho de um futuro cada vez melhor;

secretaria de EstadO da
Educação ,lnuvação
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Campanha para ajudar familia
recebe apoio da comunidade

RAPHAEl GÜNTHER

Elisabeth fica emocionada com ajuda que família vai receber

I ]ARAGUÁ00Sur/GUARAMIRIM
AcampanhadoCorreio para resolver
o �rama da família Krüger de

Guararnírím sensibilizou a comunida
de. Com três filhos deficientes, dois
auditivos e ummental, a família tem
dificuldades ematender os adolescen
tes e ao mesmo tempo manter o

sustento da casa, da plantação e da

criação. A Rádio Jaraguá já está

engajada e desde ontem pede ajuda .

da comunidade, que começou a

responderaopedidode socorro.
Mesmo semnenhumadoação ter

chegado ontem, a família está

empolgada com a ajuda. "Está tudo
tão difícil que eu aceito e fico feliz
com qualquer tipo de ajuda", diz
Elisabeth Krüger. Segundo ela, as

maiores necessidades do filho
deficiente mental são roupas sem

detalhes, "ele arranca e rasga roupas
combotões, golas e bolsos", fraldas para
adulto tamanho grande e tênis
número 42 ,- "como ele tem

dificuldades de locomoção um tênis

não duranem trêsmeses".
Entre as pessoas que já se

prontificaram a ajudar a família está a
dona Inês, quemora naVilaBaependi.
''Eunão tenhomuito,mas acredito que
eles precisemmais do que eu, por isto

separei arroz, açúcar; café e outros

mantimentos para a família". Para a

dona Juraci, daBarra, o importante é
fazer uma campanhaentre os vizinhos,
não só para arrecadar fraldas e

mantimentos, mas para tentar

conseguir uma máquina de fazer
fraldas. "Já que o menino precisa de
tantas fraldas, o custo pode diminuir
muito fazendo em casa".' Empresas
também começam a semobilizar e as

primeiras doações devem acontecer

ainda esta semana.
Interessados em ajudar a família

podem fazerdoações naRadioJaraguá,
ruaMaxWilhelm, 373, e tambémna

casa da família Krüger, na Estrada

B<n;analdoSul,I1.965.0sKrQgernão
têm telefone, para recados: 373-6458,
tomTerezaou 392-3631 com Lino.

Leilão Público
SESI Serviço Social da Indústria

Departamento Regional de Santa Catarina
9$�$L��rf;lman(çRB!iiooal d��arta Çal�rlna, comSed.e li Rad.Admar Gon211ga, 2765, Itacorubi, I
Qf!i(l�nqpoli�(SC), JIlroa p1)blico Q!Ijl faro realizar Leilão Publico, através do Leiloeiro Oficial, Sr- Vicente '
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GOi\iag�; Z7�. 2" aNItli SESI· ltacoruM • ,FloriallÓpolis/Se,Maiores inlormações alravés da Home
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O'9!1j� �g, pr�seri01el!ão cooslstenaalienação !Ioimóvel abaíw:
Terreno com edl' cação ,\roa �JtJI do l€11'e"{I' 2951,06 m2 e iÍfJa :Nal da ed 'Ica;âc U42,tiS rn2,
eOI1c�çãt} c�nS'ftJ da d� alvenaria tipO predio, Situada ii Rua Mwne f'MuilSO. CO e�o, no mun OIPil de
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Defesa Civil desmonta casa

construída em área de risco
FOTOS RAPHAEL GÜNTHER

Família que vive em casa ameaçada de desmoronamento deve ganhar nova. residência

chuva, obarranco que sustenta a casa

e serve como 'muro' para a casa da

irmã, Juliana Barbosa, 27 anos,

desmoronou. Por sorte não havia

ninguémemcasa eobarro que desmo
ronou com a chuva não estragou a

estrutura. Juliana e omarido só viram
o resultado da enxurradana segunda
feira de manhã. "O barro soterrou a

mangueira que fomece água", contou
Juliana, quemora ali háquatro anos.Na
sexta-feira a única casa que não é da
família Silva deve ficarvazia. "Eles vão
ser transferidos para uma casa da
Cohab que vai ficar vaga", explica
Dias. O jardineiro Laudelino de

Oliveira, a esposa e três filhosmoram
no localhá nove meses, "Compramos
esta casa do antigo morador, por R$
6CO,OO,", contaNeusaXaviel, 24 anos.
Eles afirmamque já sabiamque a área

pertencia a Prefeitura, mas que

comprar a casa foi a únicamaneira de
teronde viver,O casal está cadastrado
no setordeHabitação desde novembro
do ano passado. Falta de vegetação expõe solo causando deslizamento

Dólar fecha com novo pico de

2005 e Bolsa tem forte queda
Brasileiro gasta com imposto
mais do que com aeducação

DA REDAÇÃO - O dólar à vista
fechou em alta de 0,50% e atingiu
novo pico em 2005, cotado a R$
2,764 na compra e R$ 2,766 na

venda. Com esse resultado, a alta
acumulada no ano passa para

4,22%. No final da tarde, os títulos
da dívida externa recuavam e o

risco-país brasileiro subia 1,21%, aos
416 pontos centesimais. Omercado
acionário foi fortemente vendedor
ontem à tarde e a Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) teve queda
significativa. Às 16h19m, o Índice
Bovespa tinha queda de 1,74%,
com 27 .608 pontos. O volume de

negócios somava R$ 1,242 bilhão,
O principal destaque do dia foi o
início da reunião do Comitê de

MARCIA BENTO

.... Habitação deve
reservar 5% das casas

construídas a famílias
em áreas de risco

]ARAGUÁOOSuL-ADefesaCivil
fez ontem a demolição de uma casa

no Morro da Boa Vista, sobre um

terreno da prefeitura. A construção
ameaçava outra casa', porque foi

erguida sobre um barranco que está

prestes a desmoronar. No mesmo

terrenoexistemoutras sete casas e seis

delas são damesma família.
O secretário executivo do

Comdec (Conselho Municipal de
DefesaCivil) , Carlos Dias; informou
que a família já tinha sido notificada
sobre a situação irregular. "Pedimos

,

para pararcom a construção,mas eles
continuaram, Por isso estamos

desmontando a casa", afirmou.
Segundo Dias, as famílias quemoram
em condições de risco e estão

cadastradasnosetordeHabitação, vão
receber 5% dos novos imóveis

construídos pela prefeitura.Amadeira
e as telhas foramdevolvidas à família.

A casa demolida estava sendo
construída para a famíliada desempre
gada Luciana daSilva, 28 anos. Ela é

casadahá seis anos e tem dois filhos.O
marido é auxiliar de máquinas e

segundo ela, ganha poucomais de R$
300,00, o que não permite à família

pagar aluguel.Ela justifica a construção
da casa em local de risco dizendo que
a atual moradia também é perigosa.
"Moro com aminha sogra. Lá é bem

pior do que aqui, e ainda por cima só
temos um quartinho", explica, "Eu
estou esperando a casa da prefeitura
desde queme cadastrei, aos 22 anos".

No último domingo, depois da

PolíticaMonetária (Copom), que
decidirá hoje sobre os juros básicos
da economia (taxa Selic). As

avaliações não são unânimes, mas
a apostamajoritária dos investidores
é de uma elevação de 0,5 ponto
percentual n� taxa básica, que
passaria para 19,25% ao ano,

A volatilidade voltou a dar o tom
dos negócios no mercado de
câmbio. Entre a mínima e a

máxima, a 'cotação de venda
oscilou de R$ 2,742 (-0,36%) a R$
2,782 (+ 1,09%). No primeiro dia
da reunião do Comitê de Política

. Monetária (Copom), omercado de
câmbio acompanhou de perto a

divulgação' de informações dos

DA REDAÇÃO - No ranking das

principais despesas das famílias
brasileiras feito a partir do
ProConsumo, banco de dados

lançado ontem pela Federação do
Comércio do Estado de São Paulo

(Fecomercio) e pela consultoria
Tendências, o pagamento de

impostos diretos (como IR, IPVA e

IPTU) ocupa o quinto lugar,
empatado com os gastos com

vestuário e acima das despesas com
itens como educação, higiene pessoal
e cultura e recreação.

O totalgastocom impostosdiretos
alcança R$ 2,9 bilhões mensais, o

equivalente a R$ 35 bilhões por ano.
Em primeiro lugar no ranking do
'ProConsumo aparece o itemhabita-

ção, com despesas de R$ 18,3 bilhões.
.

Os brasileiros gastam ainda R$
10,5 bilhões com alimentação, R$
9,6 bilhões com transportes e R$
3,4 bilhões com saúde. Inferiores
aos gastos com impostos, as despesas
com educação somam R$ 2,2
bilhões mensais, enquanto cultura
e recreação consomem R$ 1,2
bilhão da renda dos brasileiros.

• O total gasto com

impostos diretos alcança
R$ 2,9 bilhões mensais, o
equivalente a R$ 35
bilhões por ano.

v-
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ARENA MULTIUSO

Metade vem do Governo. E a outra metade?
JULlMAR PIVATTO

� Projeto será finalizado
até o fim do mês e a

pre�isão é para que
esteja pronto em 2006

}ARAGUÁ DO SUL - Depois da
confirmação da verba de R$ 5
milhões doGoverno do Estado para
a construção da Arena Multíuso,
agora a Secretaria de Esportes,
Turismo e Lazer está em fase final
de planejamento para buscar o
restante dos recursos. A obra está
orçada, inicialmente, emR$ 10,566
milhões e a intenção da Prefeitura
é buscar esses recursos com o'

governo federal e também com a

iniciativa privada.
O secretário de Esportes,

Turismo e Lazer, Jean Leutprecht,
informou que o projeto ainda não
é o oficial e tem como base o que
será construído em São José. ''Até
o final do mês teremos já pronto o
projeto que será para Jaraguá do
Sul. A partir de então vamos em

busca dos recursos que faltam".
Sobre o local, Leutprecht falou que
ainda não foi definido e que a

preferência é que seja uma área
mais central. "Temos quatro ou

cinco lugares em vista. Mas

preferimos não comentar ainda.
Até o fínaldo mês isso também
estará definido", disse. O terreno

deverá ser de 10 mil metros

quadrados, com a metade dele

Projeto da Arena também servirá para abrigar convenções e exposições

servindo para a construção da
arena e a outra parte destinada a

estacionamento.
A idéia da Prefeitura -ê

construir uma Arena com

capacidade para cincomil pessoas
nas arquibancadas, para eventos
esportivos, e novemil para shows e
eventos culturais. Outra
preocupação do secretário é,
futuramente, com a manutenção
do local. "Os eventos precisarão ser
freqüentes, para que a arena se

mantenha sozinha. Por isso

também queremos que seja um

local mais centralizado, para que

facilite o acesso da população",
disse Leutprecht.

Essa escolha envolverá diversos
segmentos da sociedade, como
empresários e lideranças, para que
se chegue a um consenso. A

intenção é que, no ano que vem, o

local já esteja pronto, já que em

2007 a Prefeitura quer trazer os Jasc
Gagos Abertos de Santa Catarina)
para Jaraguá do Sul. "Seria uma

incoerência trazer o maior evento

esportivo do Estado sem que esse

local estivesse pronto", afirmou o
secretário.

Ele também confirmou que

Chiquinho vence a revanche por nocaute

Chiquinho (direita) pretende disputar competições profissionais

}ARAGUÁ 00 SUL - Depois de

venceroJapaporpontos nodia 15 de

janeiro em Balneário Camboriú, o
boxeador Maurício de Souza, o
Chiquinho, venceu a revanche nesse
domingo. A luta aconteceu em

Sombrio, noCentroOlímpicoCasca,
e a luta acabou aos três minutos do
terceiro round, por nocaute. [apa é
um dos quatromelhores boxeadores
amadores do país na atualidade.
"Senti que estava mais bem
preparado do que na primeira luta.
Mas não acreditavaque venceriapor
nocaute", comentou.

Chiquinho disse que deve a

vitória ao treinador Bentinho. "Foi

ele quem me pediu para partir pra
cima desde o início. Eu já venho
usando esse estilo há um bom tempo
e, se vem dando certo, não tem

porque mudar". O lutador
jaraguaense, da categoria meio
médio ligeiro, diz que agora começa
a se preparar para outro desafio, no
próximomês, em[oinville, ''Ainda não
conheço o adversário, mas será um
evento de porte nacional", disse. Esse
seráoprimeiroeventodegrandeporte
em Santa Catarina, e deve contar

com a participação dos principais
nomes do esporte no país.

Mas depois dessa luta, o objetivo
de Chiquinho é o Boxe Profissional

e, para isso, já vem buscando apoio.
"Aqui na cidade não encontrei

ninguém ainda. Se não conseguir,
devo fechar com a equipe de
Sombrio. Mas, também paramanter

a academia na cidade, seria bom se

tivéssemos alguém nos apoiando".
Um dos objetivos da academia pata
esse ano é o Jasc Gagos Abertos de
Santa Catarina), já que o esporte
participará pela primeira vez da

. competição. -,

"Temos cinco ou seis atletas que
poderão disputarosJasc.Agora vamos
conversar com a prefeitura e a FME

para tentar o apoio para pode
competir", disseChiquinho.

alguns empresários já mostram

interesse em ajudarna construção,
mas preferiu nãoCitar nomes. "Já
procuramos algumas pessoas que
gostaram da idéia. Com o apoio de
todos, esperamos terminar essa obra
no prazo esperado". Hoje o

secretário se reúne com o prefeito
MoacirBertoldi para definir alguns
prazos para dar mais agilidade ao

processo. "Já demos um grande
passo com a chegada desses
recursos. Já saímos do zero e agora

precisamos continuar. Esperamos
concluir tudo dentro dos prazos",
disse.

I

FOTOS CESAR JUNKES

Jean Leutprecht disse que a intenção é terminar a obra até o ano que �em

Os recursos para a construção da Arena foram anunciados oficialmente na

noite de segunda-feira, durante a reunião da Acijs. O anúncio foi feito pelo
Secretário Estadual de Cultura, Turismó e Esporte, Gilmar Knaesel, que
informou que a verba vem do Fundo Social e que mais sete cidades de
Santa Catarina foram ou serão contempladas com esses recursos.

"Esperamos que nas próximas decisões do futsal, o time não tenha que se

deslocar até Seara para jogar; disse Knaesel, citando como exemplo ás

semifinais da Liga Nacional do ano passado, quando a Malwee precisou ir
até o Oeste."lnicialmente, sete cidades receberiam os recursos, mas depois
de uma conversa com do prefeito com o governador, Jaraguá do Sul foi
incluída também'; afirmou Knaesel. O secretário ainda afirmou que os

recursos vêm para resgatar a falta de investimentos que o Estado tinha,
principalmente nas áreas culturais, de turismo e de esporte. "Esporte em

Santa Catarina é um grande mosaico. Temos várias modalidades fortes e

precisamos melhorá-Ias cada vez mais':

Kreis Jr. estréia em segundo lugar na temporada
JARAGUÁ 00 SUL - o piloto

jaraguaense Kreis Jr. começou bem a

temporada 2005 da Copa Clio. Na
prova disputada domingo em

Curitiba, quando estreou na equipe
Officer, ficou emsegundolugar, atrás
apenas do companheiro de equipe, o
paranaenseCláudioGontijo.Osdois
repetiram os resultados dos treinos.
Kreis perdeu a pole faltando 50

segundos para o término dos treinos
por umadiferença de 60milésimos.

A prova começou a se definir
desde a largada. Apesar da troca de
posições, somenteGontijo e Kreis se
mantiveramcomo largaramCom isso,
conseguiramabrirumaboavantagem.
Com a relargada para a segunda
metade da prova, Kreis perdeu a

posição paraWagner Cardoso, mas
logo recuperou a segunda colocação.
Daí pra frente nada mudou com as .

três primeiras colocações até o final
daprova.

''A estratégia da equipe fun
cionoumuito bem.Nomomento da
largada, nos comunicamos através do
rádioeoGontijoeeusaímosaomesmo
tempo e conseguimosmanter a colo
cação inicial", comentou Kreis. No
segundo anona categoria, opiloto diz
estar confiante,mas oobjetivo é ficar
entre os cincoprimeiros colocados.

Esse ano, aCopaClio teve duas
grandesmudanças.Aprimeira deles
foiosmotores, que agora sãoHí-Flex
(que utilizam tanto gasolina como

álcool) e os pneus.. "Me adaptei
melhor a essasmudanças. Com isso,
fiz umdos melhores fins de semana
desde que inicieina categoriano ano
passado",

..

Nova equipe do piloto é a atual campeã da categoria

Kreis (20 da direita para a esquerda ergue o troféu d� etapa
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AN[YERiQjAiU.ANlâ�fi Ropelato Orivaldo Bispo de Arlete Kneubuhler
Gabriel S. de Souza Souza Geane H. Horongoso

·12/3· Jéferson L. Roweder José Laurentino Schmidt
Antonio C. Da Silva Horjana Bartel Hasse ·17/3· Gilson Becker

Mariana Schwartz .Clarice Judacefsky Araci Kopsch
·13/3· Feliciano Uller Celina Papp
Rogério Stolff ·15/3· Patrick Pierre daCosta Rosilda Rocha Aniversariou no último dia 6, Araci
Walter Henrique Knihs Dr. Luiz Borlinari 'Nilmar Karsten Andréa Ziehlsdorff Pieper. Na foto ao lado da afilhada

Elfonso Schramm Samuel Lopes Raimundo Schwartz Charles Pasold Larissa. Parabéns!

\ Lenita Bianchita Roseane Maria Krawulski Jéssica Finta Rosali Siwerdt
Halisson Roger L. H. Alceste Berri Loreno Marquardt Rita Liana Dipie,ri
Carvalho Paulo Eduardo Borchardt Anelise Roesel

Arnaldo Goezella José Osvaldo Pires Emílio João Wllke- ·19/3·
Torezane Maikon Cristian Kahn Diógenes Darius Jessica Allyne Ruysam
Betina Borchardt Josiane Gesser Rosiné Pradi Fabiane Kneubuhler
Ivone Maria Petrolli Marilze Curcio Eldriano Koslopp limar José Kuhn
Ovaclow Brych Salim José Dequech Nadir Zastrow Arno Marquardt
Erlane Konnell Rosemar Pepelato Rubio Rodrigo Costa Maria Iria de Oliveira Drews
Gervásio Nicocelli Andrei Fagundes Anelise Hornburg José Antônio B. Pinho

Edson Leitholdt Paulo Alberto Pereira Henrique João Küster Neto
·14/3· Hérica Zalewski Dalpiaz Vivian Bruch
Natália Demarchi Ivete Hafemann Gustavo André Pereira ,

Patricia Vegini Carla Patricia'Konell ·18/3· Clara H. Fodi
Gabriela Radunz Darei Muller Camila Saplinski Ursula Kluck
Inês D. Muller Dr. Altevir Antônio Gabriel Darem
Francisco Antonio de ·16/3· Fogaça Jr. Martha Mohr
'Mira Iraci Barg lolanda Oliveira Motta Américo Coral Neto
Rafaela Rodemel Eliete da Silva Knihs Tainara Baier Cristiane Krenke
Décio Luiz buchmann Sandro Sidnei Lenz Vitor Arthur Uller Renato Tiechantcoski
Ester Adriano Sueli Ap. Bilert Rogério Telles José Forlim
Ingra Manuela Marangoni Carian Behling Teresinha Marquardt Ronida Costa
Iza Arlete Wejnfurter Renato Meier Rubens M. Bussarelo Valfredo A. Ferreira
.Alvina Campregher Dorotti Hinsching Rayane S. da,Luz Daniel Richard Carvalho

,.··.···.nn····· .. n_ .. · .. ·····

Gisele Dal-Bó aniversariou no

último dia 08. Parabéns!

C INEMA
Quarta e Quinta-Feira

Comemora idade nova no

próximo dia 18, Elzira Hominel.
Felicidades dos seus familaires

l'
Everton Wackerhage cola grau nesta

sexta-feira dia 18, em Tecnologia em

Mecânica. Parabéns dos familiares

GtNERO

Em pose para coluna social,
parbenizamos Deni Fachini,
proprietária da Fachini
Veículos e todas as mulheres

que cada vez mais

conquistam seu espaço na

sociedade

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

•

,

Bridjet Jones - No Limite da Razão
15:15 - 17:15 - 19:30 - 21:30

Entrando Numa Fria Maior Ainda
14:45 - 17:00- 19:15-21:30

Bob Esponja
15:00 - 17:00 .:. PARABÉNS

Alceste Berri aniversariou no

dia 15 e completando 80 anos.

Parabéns e felicidades dos
familiares.

, Hitch - Conselheiro Amoroso
19:00-21:15
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