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JARAGUÁ DO SUL, 23 DE MARÇO DE 2005

DIA MUNDIALQA ÁGUA

o I�gar onde os rios Correias e Bruaca se encontram,
em Corupá, foi transformado por uma professora e

uma bióloga em sala de aula ontem, quando, se
comemorava o Dia Mundial da Água. Os alunos
aprenderam a identificar a qualidade da água e

souberam que o Rio Correias, por ter sofrido com o

desmatamento das margens,está com acidez bastante
elevada.Já o Bruaca,que está preservado, tem água de
boa qualidade. Mas isso pode mudar, se for construída
uma pequena hidrelétrica que vai fazer desaparecer
até a bela cachoeira que é cartão postal de Corupá.
Ontem, integrantes do movimento SOS Bruaca
entregaram ao Procurador da República José
Alexandre Nunes uma cópia do processo de instalação
da PCH (Pequena Central Hidrelétrica), pedindo que a

Procuradoria acompanhe o processo. • PAGINA 4

ARRUMANDO O TIME

Itaqui deve voltar ao ,

HOJE:
Juventus para Série A2 '

AMANHÃ:

Máxima:25'o
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. Quinta-feira
nublada, 90m
probabilidade de
chuva de Srlo

. Quarta-feira
nublada, com
probabilidade de
chuva de 80%• PÁGINA 7 ",,",,",
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CALDO DE CANA CONTAMINADO

Garap�iras de toda a região
ficam fora das áreas de risco
Depois de um dia de reuniões, técnicos da Saúde
definiram em Itajaí e Florianópolis quais são as áreas de
risco de' contaminação do Mal de Chagas através do
caldo de cana. São 14 cidades do Litoral Centro e

Norte, de Itaperria a Itapoá. Quem consumiu caldo de
cana de 1 Q de fevereiro a 20 de março nessa área deve

procurar os Postos de Saúde (foto) para fazer exame. Se,

houver sintoma.vira emergência. Até o fim da tarde de
ontem havia registro de 19 càsos confirmados, 18

suspeitos e 3 mortos. O caso suspeito em Jaraguá do Sul
tem 90% de chances de não se confirmar.

� Quem tomou caldo de cana nas cidades
de risco

� Quem apresenta sintomas

� Veja relação de postos e hospitais da,
região

• PÁGINA 5

ABATEDOURO

Mais uma obra de vésperade
eleição fechada em Jaraguá

Depois do Centro Vida, reportagem do Correio flagra mais um desperdício do dinheiro público • PAGINA 3

PRESENTE
,

Junto com projeto de futuro,
Hospital Jaraguá ganha 2,4 mi
A exemplo do Hospital São José, também o Hospital
Jaraguá prepara a ampliação do centro cirúrgiço,
instalação de UTI e hospital-escola. O projeto foi
apresentado na Acijs pelo diretor administrativo Hilário
Dalmann, que anunciou também que o empresário
Wandér Weege fez uma doação de R$ 2,4 milhões para
reequipar hospital. Até a cozinha foi contemplada.

• PÁGINA6
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A d nâmica da política
o ultimar dado pelo

presidente da Câmara dos
Deputados, Se erino Caval
canti, ao g verno Lula
exigindo a nomeação do
deputado Ciro Nogueira
para o Ministél�io das Comu
nicações é mais um exemplo
de írrespçnsabilidade.
Depois de prometer aumen
tar em quase 70% o salário
dos parlamentares e de
declarar que a nomeação de
parentes para cargos públicos
"é um serviço ao país, pois
todos têm curso superior",
ameaça o governo federal no
melhor estilo falastrão. "Se
o presidente não assinar

amanhã a nomeação, vamos
nos unir ao PFL e ao PSDB
na oposição", avisou.

Por outro lado, o ultimato
só foi possível porque o PT
abriu a guarda e abandonou
o estilo ideológico que
moldou o partido. Sob o

pretexto de garantir a

governabilidade, foi se

FRASES

aproximando do centro e

convidou antigos adversários

para participar da adminis

tração. O PMDB, um dos

principais aliados nos oito

anos de governo Fernando
Henrique Cardoso, hoje faz

parte da base de sustentação
do governo Lula: Aos

poucos, os arquiinimigos do
PP foram transformados em

cargos no governo, assim

como os demais partidos da
base aliada. A forma de

reivindicação pode ser

questionada, más não a

intenção do gesto. Em

política, apoio pressupõe
cargos. E o PT conhece
bem esta lógica. Por isso, a

irritação de Lula com o

ultimato de Severino não se

� O mais sensato seria desistir de ter o PP

na base aliada. Andorinha que acompanha
morcego dorme de cabeça para baixo

aliados a ponto da legenda
cobrar em público espaços no
governo federal para os

filiados e ainda fazer

ameaças.
O cerne da questão não

é o ultimato dado pelo
presidente da Câmara dos

Deputados. Mas o desvir
tuamento das negociações
políticas pré-reforma minis

terial. O Pp, de Paulo Maluf,
tem o direito de pleitear

justifica. No poder, o PT se

perdeu no emaranhado das
negociatas e é forçado a

engolir os discursos deco
rados de outrora.

Ainda que Severino
tenha se retratado, a

ameaça permanece.. A

esgrima política em torno

da reforma ministerial vai
se arrastar por muito tempo
e testar a paciência dos dois
lados. Todavia, o que fica

cada vez mais nítido para
a população é que os

políticos, independente do

partido, não têm nenhum

compromisso com a

sociedade, mas com eles

próprios, parentes e amigos.
As negociatas se dão no

nível da satisfação pessoal
ou de grupos. Não guardam
qualquer relação com o

futuro do país.
O PT tem dois anos para

resgatar a trajetória ética

e compromissada com o

povo e retomar as rédeas
da situação. Por ou tro

lado, se insistir na ambição
pelo poder perderá o norte

da bússola, permitindo
novas e incômodas amea

ças ou o aceno impróprio
da oposição. No momento,
o mais sensato seria

desistir de ter o PP na base
aliada. Até porque an

dorinha que acompanha
morcego dorme de cabeça
para baixo.

"Não há consciência sobre a necessidade de preservação da água. Ou se muda esse quadro
ou, em breve, não existirá mais água potável no Planeta para atender a população':

• Jaime Negherbori, vereador porJaraguá do 541 pelo PT, manifestando � preocupação sobre a previsfvel escassez d� água, em
referência ao DiaMundial da Agua.

Mundo I Pessoas & Fatos I
� MÓNACO

Piora o estado de saúde
do prfncipe Ralnier
o prfncipe Rainier,81 anos, foi transferido para
urna UTr no Centro Cardio-Torácico de Mónaco

. devido ao agravamento de uma infecção
pulmonar. Ralnier teve que ser hospitalizado
no dia 7, a quinta internação em pouco mais

de um ano,por uma infecção broncopulmonar.
"Depois de vários dias de tratamento, que se

refletiram em uma clara melhoria, uma recaída
infecciosa pulmonar fez com que o soberano

fosse levado à UTI':indicou uma nota oficial.O
anúncio oficiai sobre a internação de Rainier
foi feito horas depois de a imprensa francesa
alertar sobre o agravamento do estado de
'saúde do prlncipe.

.... CHINA

pars troca embaixador
nos Estados Unidos
A China trocou o embaixador nos Estados
Unidos. A informação foi dada pelo site do

jornal do Partido Comunista. Yang Jiechi, um
diplomata de carreira, substituirá Zhou

Wenzhong, que foi indicado para ocupar o

posto de vice-ministro das Relações Exteriores
da China. Wenzhong foi ii ponte que
administrou a delicada relação entre a China e

os Estados Unidos, ampliando o comércio entre
os dois países apesar das tensões relacionadas
às disputas comerciais, aos direitos humanos e
a Taiwan.O comunicado não informa quando a

troca de ocupantes na Embaixada da China em
Washington será formalizada.

� EGITO

Líder oposicionista é
acusado de falsificação
Promotores acusaram o Ifder da oposição
Ayman Nour de falsificar assinaturas para
garantir a aprovação do funcionamento do
Partido do Amanhã e ordenaram que ele seja
processado, num caso que desencadeou
criticas internacionais e gerou tensão entre o

Cairo e Washington. O polttko de 40 anos,

que declarou a intenção de participar da
primeira eleição para presidente do Egito
com múltiplos candidatos na história, e mais
seis integrantes do partido serão investigados
durante o processo. Nour foi libertado em 12
de março depois de passar 42 na prisão sem

acusações pendentes.

� EUA

Estudantemata nove e
se suicida noMinnesota
Pelo menos dez pessoas morreram e outras 12

ficaram feridas em ataque cometido por um

estudante na escola secundária Lake High
School, noMinnesota, antes de cometer suiddio.
O jovem matou os avós e seguiu para o colégio
com três pistolas. Lá,matou um segurança antes
de entrar e abrir fogo contra as pessoas que
encontrava pelo caminho, matando mais três
alunos e uma professora. O avó do estudante
era oficial de polfcia. Existe a suspeita de que as

armas usadas no ataque eram da policia. O
governador de Minnesota, Tim Pawlenty,
manifestou condolências às farnillas das vitimas
"desta tragédia incompreensível"

� CORÉIA DO NORTE

Seul rebate informações
sobre vendas à Líbia
o governo da Coréia do Sul pediu aos Estados
Unidos comprove a denúncia de que a Coréia
do Norte vendeu diretamente material nuclear
à Ubia. O jornal The Washington Postdivulgou
que os Estados Unidos informaram que os

serviços secreto descobriram que a Coréia do
Norte vendeu material à Ubia e que esta o

teria usado no programa de 'armas nucleares,
agora suspenso. Mas o que a administração
Bush não mencionou é que os dados da

inteligência mostravam que o material havia
sido na verdade vendido para o Paquistão, e
que não havia evidências de que Pyongyang
sabia que ele iria parar na Ubia.

.... LfBANO

Hezbollah diz que EUA
mentem nos discursos
o grupo armado Hezbollah acusou ontem o

governo dos Estados Unidos de tentar pór
facções libanesas umas contra as outras sob a

bandeira da oposição, que é contra a presença
de tropas sfrias no Ubano e exige independência
da influência politica de Damasco no pais. "Os
Estados Unidos realmente se contradizem, Nos

discursos, dizem que estão ajudando o Ubano a

conquistar a liberdade, a soberania e a

independência, mas isto é uma grande mentira,
um disfarce, uma infâmia'; afirmou o xeque
Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, O grupo
Hezbollah se opõe à presença israelense.no
Ubano e às negociações com Israel.
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SUA OPINIÃO

Corupá tem uma queda
pela natureza!

Díonei Walter da Silva*

A cidade de Corupá tem demonstrado uma

força muito grande nos últimos dias. Todas as

principais lideranças da cidade, políticas,
religiosas e comunitárias estão se organizando e

dizendo não; não queremos uma hidrelétrica em

nossa Cachoeira da Bruaca! É um movimento que
se reúne não para pensar em seus interesses

meramente pessoais e urgentes, mas para colocar
em primeiro lugar uma preocupação coletiva pela
cidade que se quer construir. É um movimento

de solidariedade e compromisso com a natureza

e com o futuro.
A forma como todo o processo foi

encaminhado, seja via Fatma ou via órgãos
federais, nos faz duvidar, como já duvidam
moradores. de Corupá, dos benefícios que esse

empreedimento trará para a cidade e a região.
Se a instalação da PCH (Pequena Central

, Hidrelétrica) trará benefícios a Corupá, por que
tudo foi feito de maneira silenciosa e escondida?
.Sornente no dia 14 de março um- representante
da empresa que pretende construir a hidrelétrica
falou pela primeira vez com a comunidade, via
Câmara de Vereadores. E o processo para a

liberação da construção da hidrelétrica está

tramitando desde 2002.

Especialistas que analisaram o projeto dizem

que se parte da vazão de água do Rio Bruaca for
desviada para a hidrelétrica, o outro trecho do
rio provavelmente vai secar. E a cachoeira, que é

o cartão postal de Corupá, vai desaparecer. Muitos
técnicos apontam que o rio sequer tem vazão

suficiente para gerar a energia prometida. O povo
em geral não tem conhecimento técnico para
entender de geração de energia. Seríamos

facilmente enrolados se entrássemos n e ss a

discussão. Mas é ingênuo quem duvida do amor

que as pessoas têm pelas belezas da sua terra.

Coragem, disposição e ânimo aos que lideram,
sintonizados com a vontade do povo, esta luta
contra a hidrelétrica e em defesa da Cachoeira
da Bruaca! Se a natureza sempre teve uma queda
por Corupá, desta vez, de maneira mais explícita,
os corupaenses demonstram, de forma organizada,
uma queda pela natureza.

Pequena Central Hidrelétrica da Bruca: eu

também digo não!

*deputado Estadual - PT

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 �MAURrLlOD'CARVALHO---------)-----------�-----'
� Proposta � Outra
O vereador Ruy Lessmann (PDT)
pretende ampliar os benefícios do
contribuinte sobre o IPTU. Promete

apresentar na sessão de amanhã
proposta de inclusão de novas regras
na isenção do imposto para pessoas
carentes do município.
Entre elas, o fim da taxa de R$ 4,50 do

protocolo na Prefeitura para requerer o
benefíCio e das despesas com certidões

.

e ampliar para três anos o prazo para a

isenção. Atualmente, as famílias que se

enquadram nas regras precisam renovar

o pedido todos os anos.

� Moacir na Internet
Uma coisa é garantida a respeito das

investigações que estão sendo feitas

para apurar a autoria da página sobre o

prefeito Moacir Bertoldi (PL) no site de
relacionamento Orkut: o abelhudo

ingressou na "comunidade Jaraguá do
Sul" do sistema no dia 25 de outubro do
ano passado. Portanto, está fora de

cogitação que os internautas da cidade
tenham tomado conhecimento da

página antes das eleições de 3 de
outubro. Esta hipótese foi'levantada pelo
procurador-geral Jurandyr Bertoldi e está
descartada.

Na mesma linha, o presidente da Câmara,
Ronaldo Raulino (PL), quer incluir nas
regras de isenção do IPTU os militares

que integraram as forças de paz da ONU
no Canal de Suez, no final da década de
1950 e início da de 1960.

Hoje, a municipalidade assegura o

benefício aos ex-combatentes da

segunda guerra, que possuam apenas
um imóvel no município e que nele
residam. "Considero uma questão de

justiçaf arqumentou.As duas propostas,
se aprovadas, valerão a partir do

próximo ano.

� Rebate
Petistas rebateram a nota publicada
ontem nesta coluna de que a bancada
do partido ajudou a aprovar o projeto
que cria três novos cargos no Samae

(Serviço Autônomo Municipal de Água
e Esgoto), sem questionar a necessidade.
Lembraram que a proposta foi retirada
de pauta "para possibilitar maior
discussão sobre o assunto" e que os

vereadores convidaram os diretores

do órgão público para "as devidas

explicações'; além de promover, em

plenário, ampla discussão sobre o

projeto. Então tá!

OBRA PÚBLICA ABANDONADA

Abatedouro parado depois de
oito meses da inauguração

CAROLINA TOMASELLI

..... Local para abate de
bois e porcos espera
por adaptações para
começar a funcionar

]ARAGuÁ DO SUL - Amanhã, o
Abatedouro Municipal Amoldo
Schmitt poderia estar comemorando
oito meses de atividade. Mas desde
que foi inaugurado, no dia 25 de

julho do ano passàdo:_ aniversário
da cidade - ainda não funcionou
nenhum dia. No lugar de pessoas,
trabalhando e de animais prontos
para o abate, as portas estão fechadas
e omato em volta completa o cenário
de abandono de mais uma obra
pública feita às vésperas das eleições
para prefeito.

Na época da construção, o

discurso era de que o abatedouro ía

ser a solução para o problema dos
abates clandestinos, comuns na

cgião. Nada mudou. No diJ da

inauguração, o então gerente de

Agricultura da Prefeitura, Alcides
da Nova Peixoto, garantia que o

abatedouro ia começar a funcionar
em , no máximo, 60 dias, tempo
considerado suficiente para' a
liberação do alvará peloMinistério
daAgricultura.

Mas foi justamente esse um dos

primeiros empecilhos para iniciar as
atividades, diz Waldemar Rau,
presidente da Associação dos
Abatedouros de Jaraguá do Sul,
responsável pela administração.
"Logo depois da inauguração, o SIF

(Serviço de Inspeção Federal) do
Ministério daAgricultura constatou
que precisava a complementação
de adequações para começar a

funcionar". Parou tudo.

SegundoRau, o investimento
deveria ter sido pela Prefeitura.

"Alguns itens até começaram a ser

providenciados, mas acredito que

por causa do período eleitoral e fim
demandato as adaptações deixaram
de ser feitas". O administrador
informou também que já fez
contato com a Secretaria de

Produção este ano, mas ainda não
·há previsão para quê o abatedouro
comece a funcionar: "Estamos

aguardando uma definição. A
secretaria ficou de dar retorno",
disse.

A obra custou cerca de R$ 700
mil, entre a construção e a compra
de equipamentos, 60% financiados

peloMinistério daAgricultura e 40%
de contrapartida da Prefeitura. O
abatedouro tem capacidade para
100 bois e 500 porcos por mês,
número que pode ser ampliado se a

estrutura sofrer modificações.
Inicialmente, 16 associados se

inscreveram para usar o espaço.
Rau também explicou que a

maiori.a dos abatedouros do
município não está habilitado para
vender carnes e derivados e que a

nova estrutura legalizaria essa

situação. Por outro lado, o secretário
da associação GilmarHehn disse

que é preciso analisar o custo

benefício do serviço do abatedouro.
"Tem gente que está pensando em
sair. Pelo tamanho da obra, ainda
não sabemos como vai sermantida".

FOTOS RAPHAEl GÜNTHER

o abatedouro foi inaugurado em julho, mas até hoje ...

/

...nenhuma cabeça de gado passou por esse corredor

APerta antes da eleição;a Miniusina está funcionando
]ARAGUÁ00 SUL - Ao contrário

do Abatedouro Municipal" a

Miniusina do Leite está funcionando
normalmente e vem aumentando a

produção. As duas estruturas foram
construídas no Bairro Garibaldi, na
mesma rua, comdinheiro público.No
caso da miniusina, foram investidos
cerca de R$ 200mil, comdinheirodo
Ministério da Agricultura e

contrapartida da Prefeitura. ,

Dois funcionários trabalham na

miniusina, administrada pelo
Condomínio de ProdutoresdeJaraguá
doSul, formado por 33 pessoas. Hoje
onde são produzidos mais de trêsmil
litros por dia. No começo, eram
fornecidos 260 litros diários. O leite

integral tipoCValeColonial é vendido
paramais de 70 pontos comerciais da
cidade, entre eles oMercado Público

Municipal,porvoltadeR$1,00.
A rniniusina foi inaugurada em

2003 em caráterexperimentale passou
a produziro leite para a venda apenas
em 28 de maio do ano passado, pois
dependiadoSIF (Sistemade Inspeção
Federal), fornecido peloMinistérioda
Agricultura. Este foiosegundomodelo
no Estado a funcionar na forma 'de
condomínio. O primeiro
beneficiamento de leito por
cooperativa foi criado em Mafra há

, séisanos.

CENTRO VIDA - Já as obras
doCentroVida continuam tímidas.O

mesmo funcionário daempreiteiraDe
Faria Construção que começou a

trabalhar na terça-feira continua

sozinho no local. A construção foi

interrompida em dezembro do ano

passado por falta de pagamento por
parte da Prefeitura de [araguádo Sul,
que prometeu renegociar o restante
da dívida.O custo estimadodaobra é
de aproximadamente R$ 1 milhão.O
CentroVidavaioferecer atendimento
médico especializado,mas tambémvai

abrigar 'a estrutura do Posto de
Atendimento localizado noprédiodo
INSS, no centro. A construção
começou em 2003 e deveria ser

inaugurada antes das eleições do ano
passado.

• No caso da miniusina,
foram investidos cerca de
R$ 200 mil, com dinheiro
do Ministério da

Agricultura e contrapartida
"da Prefeitura.

• O Centro Vida vai

oferecer atendimento
médico especializado, mas
também vai abrigar a

estrutura do Posto de
Atendimento localizado
no prédio do INSS, no
centro.

� Daqui não saio
o prefeito de Blumenau, João Paulo

Kleinubing (PFL), não consegue nomear o

presidente do Banco do Povo, O atual

responsável pela instituição financeira, o
ex-secretário de Finanças da Prefeitura, o
petista João Krein, simplesmente recusa

se a pedir demissão.
O PT, criador do banco na gestão do ex

prefeito Décio Lima, hoje superintendente
do Porto de Itajaí, se sente dono da

instituição e não quer largar o osso.

Kleinubing 'pode pôr um fim à 'queda de

braço com uma portaria exonerando o

atual diretor.

HC

'Efeito Severino' faz Lula
adiar anúncio de ministros

DA REDAÇÃO - Depois
semanas de negociações que
envolveram diversos partidos, o
presidente Lula (PT) anunciou
ontem que o senador Romero

[ucá (PMDB-RR) será o novo

ministro da Previdência, substi
tuindo o também senador e

peemedebista Amir Lando (RO).
O deputado federal Paulo
Bernardo (PT-PR) substituirá o

interino Nels�n Machado no

Ministério do Planejamento. A
posse dos novos ministros

aconteceu às 16h e a transmissão

de cargo, às 17h.
O novo líder do governo na

Câmara será o deputado federal
Arlindo Chinaglia (PT-SP), que
substituítr tambétn parlamentar
Professor Luiziriho (PT-SP). Na
próxima segunda-fé ira, Lula faz

reunião, às 10h, com o ministério

para pedir que todos voltem a

trabalhar normalmente após
semanas de indefinição a respeito
de alterações no primeiro escalão.

O presidente disse que faria

apenas as duas trocas e que

suspenderia a discussão sobre a

reforma devido a o "efeito
Severino". Com a definição na

pasta da Previdência, o governo
deve anunciar em breve um

pacote para combater as fraudes
no órgão.

SEVERINO - O presidente
da Câmara dos Deputados,
Severino Cavalcanti (PP-PE), em
discurso na Assembléia Legisla
tiva do Paraná, na segunda-feira,
disse que a permanência do PP
na base de sustentação do

governo estava condicionada à

nomeação do deputado federal
Ciro Nogueira (PI) para o

Ministério das Comunicações.
"Está na mesa o deputado

l1f

Ciro Nogueira, que hoje será

sacramentado pelo presidente da
República, porque, se ele não
assinar a indicação doCiro, o PP

poderá ser o aliado do PFL. Ou
teremos um ministro, ou to

maremos uma posição diferente"
DESENHO - Até o ultimato

de Severino, o desenho final da
reforma tendia a ser o seguinte:
Ciro Gomes (Integração
Nacional) no Ministério da
Saúde, no lugar de Humberto
Costa; a senadora Roseana

Sarney (PFL-MA) na Coorde

nação Política; e Ciro Nogueira
na Integração Nacional. O atual
ministro Eunício Oliveira ficaria
nas Comunicações. Para a'

- Coordenação Política, estava

cotado ainda o ex-presidente da
Câmara João Paulo Cunha (PT-SP).

c

on

Bfl

• Depois de semanas de

negociações, o presidente
Lula anunciou ontem a

nomeação do senador
Romero Jucá para o

Ministério da Previdência e

do deputado Paulo
Bernardo para o

Planejamento.

• O"Efeito Severino"
. (ultimato do presidente
da Câmara dos

Deputados, exigindo a

nomeação do deputado
Ciro Nogueira pará o

Ministério das

Comunicações) levou Lula a

adiar a reforma ministerial.

�J"
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Ed ita I
Sindicato dos Trabalhadores em Atividades Braçais e

Correlatas na Movimentação de Mercadorias em Geral
de Jaraguá do Sul faz saber a todos os empregados e

trabalhadores avulsos da cidades de: Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Massaranduba, que será realizada
Assembléia Geral Extraordinária no dia 26/03/05 às 19hOO
em primeira chamada, e uma hora após em Segunda
chamada, sito à Praça Ângelo Piazzeira, sito à Rua
Marechal Deodoro da Fonseca, s/n° na cidade de

Jaraguá do sul/se para deliberarem a seguinte ordem
do dia: a) Reestruturação da entidade e ratificação dos
atos constitutivos; b) eleição e posse da nova diretoria; c)
outorga de poderes para negociações 7bletivas, Rubens
Daniel de Oliveira Filho. 22/03/05.

w
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POR JULIO C�SAR DA SILVA ---,

� Consórcios de exportação:
Possibilidade de êxito ou um grande engodo?

Atualmente, temos visto comentários sobre vários
mecanismos de auxílio a exportação para pequenas emédias
empresas. Um dos principais é o Consórcio de Exportação,
onde empresas agrupadas juntam forças, até mesmo com

concorrentes no mercado 'nacional, a fim de alcançar o
mercado internacional. Porser um dos principaismecanismos
utilizados, tornou-se um referencial de vários casos de êxitos
e fracassos. Por quê?
A formação dos Consórcios de Exportação no Brasil é

controversa, pois inúmeros consórcios já montados não

alcançaram o êxito esperado. Devemos também lembrar que
o efetivo êxito de um Consórcio de Exportação é medido

por se atingir ou não seus objetivos e não pela quantidade
de produtos/valores exportados ou por seu tempo de
existência.

Pensamos da seguinte forma: Um Consórcio de Exportação,
formado por um grupo de empresas que não possuem ou

que possuem pouca experiência em negócios internacionais,
poderá ser a escola para que as empresas participantes
aprendam a negociar nos mercados internacionais, sem

literalmente queimar suas marcas próprias. Isto realmente

poderá ocorrer, mas desde que seja o objetivo comum de
todas as empresas participantes do Consórcio. Ou seja, o

consórcio atingirá seu êxito, a partir do momento em 'que as
.

empresas participantes do grupo incorporarem o

aprendizado, e então poderão andar com suas próprias
pernas.
Por esta razão, o principal fator de êxito de um Consórcio,
basea-se na objetividade comum entre todas as empresas
participantes, e que esse objetivo comum não seja
conflitante com os objetivos individuais de cada empresa.
Portanto, a diferença entre a possibilidade de êxito e um

grande engodo, está efetivamente ligado a consciência
coletiva em busca de um objetivo comum, realizando

planejamento, tendo seriedade e comprometimento .nas

ações, e não no alcance de um objetivo particular ou de
lucro fácil.

BNDES analisa medidas para agilizar financiamentos
Relatório que será concluído até o final do mês permitirá, ao
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

(BNDES) aplicar ainda este ano o conceito de rito sumário
de crédito para aprovação de projetos de grandes empresas
j.á clientes da instituição.
Para se candidatar ao crédito, as empresas n�o podem ser
de áreas pioneiras. Se a empresa está dentro do limite de
crédito, seu projeto passa a ser analisado de forma sumária,
uma vez que no relativo ao risco, ele já está pré-analisado
no limite de crédito'. Do mesmo modo a competência já está

comprovada porque se trata de cliente tradicional e o limite
de crédito será dado por empresa e não por setor.

Importador pode comprar dólar para pagar dívida
Segundo a Agência Estado o importador terá direito de pagar
diretamente em moeda estrangeira o valor de compras feitas
no exterior. Pela regra anteriormente em vigor, o pagamento
tinha que ser realizado exclusivamente em reais por meio
de uma conta de não residentes no país (CCS). A nova medida
foi divulgada nesta quinta-feira (09) pelo Banco Central (BC)
por meio da Circular 3.264.
O Importador poderá ir diretamente no mercado de câmbio
e adquirir a moeda estrangeira necessária para honrar seu

compromisso fora do país. A intenção do BC de reduzir a

depreciação da moeda norte-americana frente ao real. A
mesma Circular 3.264 regulamentou a possibilidade de o

importador antecipar o pagamento de contratos de

importação de até 360 dias.

Sua opinião émuito importanteparanós. Encaminhe suas dúvidas,
sugestões e críticas para nosso e-mail

.cambra@portCllcambra.com.br.

Júlio César da Silva é Professor do Curso de Administração -

Hab. em Comércio Exterior da Unerj e Mestre em Gestão

Competitiva-PPG EPIU FSC.
E-mail: ju.lio@uol.com.br

Comunicado
Comunicamos que a empresa MASTERVALE COMERCIO E

REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 81.613.507/0001-12,estabelecida
em Jaraguá do Sul/SC, há mais de quatro meses não está autorizada
na venda de piscinas e produtos IGUI, de nossa fabricação.

PARATIINDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA.

v
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DIA DA ÁGUA
CESAR JUNKES

No encontro dos dois rios uma professora e uma bióloga ensinam os alunos a respeitar, a vida que vem da água

Alunos de Corupá aprendem
a identificar qualidade da água
MARIA HELENA DE MORAES engenharia ambiental Tatiane

Checchin e pela bióloga do Instituto
Rã-bugio, Elza Nishimura Woehl
corpo forma de comemorar o Dia.
Mundial daÁgua, celebrado ontem.

A intenção foimostrar aos 324
alunos d; Escola os resultados da

poluição e o que pode acontecer caso
venha a ser construída a PCH

(pequena central hidrelétricaj.De
acordo com a bióloga Elza, os alunos
da Francisco Mees foram escolhidos

para a atividade porque moram nas

proximidades do rio da Bruaca, "que
vai secar com a instalação de
hidrelétrica". "Em contrapartida, o
rio Correias terá uma enchente por
dia", alerta Elza. A comunidade, e
nesse caso as crianças e adolescentes
têm direito de saber o que pode
acontecer com o lugar ondemoram
caso a hidrelétrica sejá construída",

� Alunos da
Escola Francisco Mess
tiveram aula prática
nas margens de rio

CORUPÁ - As margens dos rios
Correias e Bruaca viraram sala de
aula para os alunos da Escola

Municipal Francisco Mees, Eles
tiveram experiências práticas sobre
vazão, quantidade e qualidade da

água e aprenderam como se vê a

acidez da água usando suco de

repolho roxomisturado com água do
rio. Descobriram que 0 rio Correias
está ácido e o rio Bruaca ainda está
neutro, A experiência foi
coordenada pela doutoranda em

Alunos dos colégios Divina Providência e São Luis fizeram
ontem à tarde uma caminhada pela paz no centro de Jaraguá do

Sul.Depois de estudar o tema na sala de aula de 7 a 21 de março,
os estudantes ontem puderam pôr em prática o que aprenderam.
Foram à rua cantar, soltar o "Grito da Paz" e ouvir o que tinham o

pastor e padre para dizer, na visão da Igreja. As quatro da tarde foi
feito um minuto de silêncio e um gesto de paz: os estudantes e

outros convidados se abraçaram como símbolo da união do ser

humano pela vida.

;
,.

completaTatiane.
O fim da já escassa mata ciliar

do rio da Bruaca é uma das tragédias
que podem acontecer com a

instalação da hidrelétrica. Segundo
Tatiane, o rio da Bruaca ainda

preservamata ciliar, ao contrário do
rio Correias, que "está assoreado pela
falta da mata ciliar e com nível alto
de acidez por causa dos agrotóxicos
usados nas plantações de banana",
Outro ponto negativo apontado pela
'engenheira é o alagamento das

margens' do' Correias, que será

inundado diariamente com a

transposição da água do Bruaca,
prejudicando as cerca de 15 famílias

que moram perto do rio.
Na avaliação da aluna Karla

Casas, 10 anos, a instalação da
hidrelétrica pode modificar não

apenas o meio ambiente, mas o

próprio cotidiano da garota. "No
verão a gente tomabanho noBruaca.
Não queria que isso deixasse de
acontecer", afirma Karla. Damesma

, opinião partilham os colegas Jailson
Borba, Karine e Ana Paula Severino
Acostumadas a usarem o rio como

referência de vida, estão

preocupadas com as alterações que
podem ocorrer.

Ontem, integrantes do
movimento SOS Bruaca, presiden
te da Câmara de Vereadores de

Corupá Bernadete Hilbrecht e o

assessor do deputado Dionei da
Silva, José Teixeira Chaves

entregaram ao procurado da

República José Alexandre Nunes
uma cópia do processo de instalação
da PCH, (Pequena Central Hidre
létrica) solicitando que a Procu
radoria acompanhe o processo.

.. ,

Estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Ana Tõwe Nagel saíram às ruas ontem distribuindo sacos de
lixo para carro com orientações de economia de água.
Entregaram mil saquinhos de lixo aos motoristas que
trafegaram no centro da cidade e 400 mudas de palmeira real
foram trocadas por um quilo de alimento, na própria escola,
no Bairro Água Verde. Pelo quinto ano consecutivo professores
e alunos da Ana Tõ we Nagel pro,movem atividadês em

comemoração ao Dia Mundial da Água.
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MAL DE CHAGAS \

Alívio: a região está fora da área de risco
MÁRCIA BENTO

� Mas quem tomou

caldo de cana nas áreas
de risco e tem sintomas
deve procurar Postos

]ARAGUÁ DO SUL - o surto da

doença de Chagas em Santa
Catarina j á tem 19 casos

confirmados. Mais 18 pessoas estão
com suspeita da doença e três

mortes. Outras quatromortes estão
sendo investigadas. Quem tomou

caldo de cana nas cidades de risco
(ver tabela) entre os dias 1 Q de
fevereiro e 20 de março e

apresentou os sintomas deve

procurár postos de saúde para teste
urgente. Quem não apresentou
sintomas deve se cadastrar para ser

examinadas.
A enfermeira da Vigilância

Epidemiológica Denise Thum
afirma que "Jaraguá do Sul não
tem nenhum caso suspeito".
Segundo ela, o caso da mulher
internada no hospitalSão José não
é considerado suspeito, por que ela
tomou caldo de cana aqui em
Jaraguá do Sul. "Não estamos em

uma cidade de 'risco e os sintomas

apresentados parecem apenas com
os da doença de Chagas".

Outro caso que não pode ser

confirmado como doença de
Chagas é o do boliviano quemorreu
emJoinville. A Secretaria estadual
da Saúde informou que este caso,

Às 8h30, sete pessoas já estavam na fila do posto de saúde da Reinoldo Rau

assim como de outras três mortes, Denise. A prioridade de atendimento e teste no posto da
ainda estão aguardando resultado atendimento e teste nos postos e Reinoldo Rau. Entre eles a

de exames do Lacen (Laboratório hospitais são para os casos agudos. costureira Nedina de Moura, 37
Central), em Florianópolis. "Em uma semana as pessoas que anos. "Estou com dor no corpo

Os primeiros testes não não apresentaram sintomas devem desde a semana passada. Passei no
apresentaram a presença do começaraserchamadas. Ésóuma médico da empresa, que me

protozoário Trypanossoma cruzi. questão de organização". Os testes mandou vir pra cá". Ela tomou

A doença pode se manifestar realizados aqui devem ser caldo de cana em uma

de duas formas, aguda ou crônica. encaminhados para Florianópolis e barraquinha na frente da empresa.
"Na aguda os sintomas aparecem o resultado sai no mesmo dia. "A gente tomava garapa todos os

até 20 dias depois da ingestão do "Estamos com um carro disponível dias". Segundo ela, algumas
, alimento contaminado, já na para ir até o Lacen todos os dias". colegas de trabalho também estão

crônica os sintomas podem demorar Ontem de manhã várias com sintomas como dornosbraços
mais para aparecer", explica pessoas já estavam na fila para e pernas e dor de cabeça.

A Secretaria estadual de Saúde está pedindo a todas as pessoas
que sentiram alguns dos sintomas da doença de Chagas e que
tomaram caldo de cana nas cidades de risco entre os dias 1 o de
fevereiro e 20 de março devem procurar os locais indicados nas

suas cidades para realizar o exame. Quem tomou garapa, mas
não sentiu nenhum dos sintomas deve se cadastrar nos postos
de saúde para mais tarde fazer o exame.

Schroeder
Em Schreder a Secretária de Saúde e Assistência Social está
fazendo triagem das pessoas com sintomas da doença. "As
pessoas devem procurar o posto de saúde mais próximo, onde
um médico vai examinar e dependendo da necessidade o

paciente vai ser encaminhado para a Regional de Jaraguá do
Sul'; explicou a secretária da Saúde, Ingrit Eichenberger.

Corupá
Quem apresentou sintomas da doença deve procurar o posto
central na rua Nereu Ramos, 401 para ser encaminhado para
teste na Regional de Saúde. O cadastro também pode ser feito
no posto central.

Guaramirim

9s testes estão sendo realizados no Hospital Municipal Santo
Antônio. Já o cadastro para as pessoas que não estão com os

sintomas da doença pode ser feito pelo telefone 373- 1322, no
posto central.

Jaraguá do Sul
Os testes estão sendo realizados no Posto de Saúde da Reinoldo
Rau. O cadastro pode ser feito pelo telefone 371-4871

Araquari
Balneário Barra do Sul
Balneário Camboriú
Barra Velha

Camboriú

Garuva

Itajaí
Itapema
Itapoá
Joinville

. Navegantes
Penha

Piçarras
São Francisco do Sul

Dor de cabeça
Dor no corpo
Febre constante

Diarréia
Pele amarelada
Vômito
Dificuldade de respirar

Em entrevista à Rádio CBN/
.

Dário ontem em Florianópolis,
o médico infectologista
Antônio Miranda disse que o

surto de doença deChagas não
é motivo para pãnico. A

recomendação de se fazer
exame para detectar uma

possível contaminação pelo
protozoário Trypanosomacruzi
vale para as pessoas que
beberam caldo de cana em

estabelecimentos situados no
Litoral Centro-Norte, de

Itapema a ltapoá,
Segundo Miranda, que é
diretor do Hospital Nereu
Ramos, em Florianópolis, os
diagnósticos até o momento

restringem-se ao Litoral
CentroNorte do Estado. Em
outras regiões,ainda não houve
notificação.
O médico recomenda calma e

lembraquequemtomoucaldo
de cana em outras cidades,
como Florianópolis, não precisa
fazer o teste, a não ser que
apresente algum sinto-ma,
como febre alta, dores articula
res e inchaço. Nesse caso, é
recomendável buscaro serviço
de saúde o quanto antes.

A doença de Chagas é tradicionalmente transmitida pela
picada do barbeiro inseto que vive nas frestas das casas de

taipa. O barbeiro só transmite a doença quando está
contaminado com o protozoário Trypanossoma cruzi.Ao sugar
o sangue o barbeiro solta fezes contaminadas. Ouando a

vítima se coça o protozoário entre no corpo através das
feridas contaminando a vítima.
Dados divulgados em 2003 pela Funasa (Fundação Nacional
da Saúde) mostram que a doença de Chagas atinge 6 milhões
de brasileiros e mata 4,1 a cada 100 mil. A Fundação Oswaldo
Cruz (www.fiocruz.com.br) afirma que 30% das pessoas
contaminadas desen�olvem uma inflamação crônica no

coração. Neste estágio a doença mata em 10 anos.

Um estudo do Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, uma
unidade da Fio Cruz na Bahia, sustenta a evidência de que a

contaminação com o Trypanossoma cruzi pode ser através
da ingestão de alimentos contaminados. Outros casos de

contaminação por alimentos já aconteceram no país. Em 1968,
membros de uma comunidade agrícola de Teotônia (RS)
começaram a apresentar uma doença febril grave. Cheqou
se à conclusão de que as verduras consumidas no refeitório
da comunidade estavam contaminadas. O suco do açaí,
produzido por famílias do interior do Pará também causa

pequenas epidemias.
OIVULGAÇAo

E. FlorianópoliS, o
Gabriel ganhou 01.8 escola

novinha e. lolha.

/

/�
/ f

./

Barbeiro, o inseto transmissor do Mal de Chagas

Nos últimos dois anos, Florianõpolls recebeu importantes investimentos do
Governo do Estado. Só na área da educação, várias das escolas estaduais
foram reformadas e ampliadas, como a lrineu Bornhausen e a Celso Ramos,
Além disso, (1 EScola Jdvem de Canasvieiras foi canclutda, abrindo IlOWIS

vagas IlO Ensino Médio, E com escolas melhores e mais bem equipadas, os.
alunos têm ainda mais. vontade de aprender. É muito mais qualidade para
a educação-na nossa Capital.

I
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CP NOTAS
.... PALESTRA GRATUITA

Oportunidades de Emprego
A palestra "Op or tunida d e s de Emprego no Mercado
Internacional" será no dia 31 de março (quinta-feira) ,às
19h no Senac/Jaraguá do Sul. Nessa palestra também serão

apresentados os novos empregos que surgem das fases de

internacionalização que atravessam diversas empresas
brasileiras. Informações no local ou pelo fone (47) 275-
8400

.... PEQUENAS EMPRESAS

Curso básico de exportação
o Ministério do DesenvolvImento, Indústria e Comércio -

em parceria com a Secretaria de Articulação Internacional
de Santa Catarina - promoverá no dia 29 de março um Curso
Básico de Exportação para empresários de pequenas e

medias empresas do Estado. Em Jaraguá do Sul, o curso

será ministrado no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul -

Cejas. O curso será ministrado 'por Carlos Tavares (MDIC) e

Hercílio Vieira (SAI/SC). A Cambra - Câmara de Negócios
Internacionais, de Jaraguá do Sul, atuará como facilitadora
do projeto do município e está com as inscrições abertas.

Informações pelo telefone (47) 275-7040.
I

.

.... BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Vagas Abertas
Encontram-se abertas vagas para cargo de bombeiros
voluntários na cidade de Guaramirim. As fichas delnscrição
(currículo) poderão ser entreg.ues nos Bombeiros
Voluntários de Jaraguádo Sul, ou na própria corporação de
Guaramirim. As inscrições encontraram-se abertas até o

dia 31 de março. O primeiro chamado acontecerá no dia 2
de abril às 14h na Corporação de Guaramirim.

'

.... NOVA DIRETORIA DA UCE

Esquenta a briga na eleição
A UCE (União Catarinense dos Estudantes) realizará nos

dias 2 e 3 de abril. na Univali, em Itajaí, o 310 congresso da
entidade. O encontro UCE debaterá, entre outros temas, o

projeto da reforma universitária, a interiorização da UFSC,
a ampliação da UDESC, terminando com a eleição da nova

dlretoría da entidade no final.d o evento" Para maiores"
informações: (48)302:5�7582, Junior Lauri Schwinqel.

,"�
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.... PREFEITURA DE JARAGUÁ DQ SUL c-. ,
,

Carnês de IPTU disponíveis
os contribuintes jaraguaenses que ainda não receberam
seus carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)
e Taxas de Serviços PÚblicos via Correios devem se dirigir à
Divisão de Tributação, locallzada na sede da Prefeitura de

Jaraguá do Sul, na Rua Walter Marquardt, 1111, na Barra do
Rio Molha. A orientação é do secretário de Gestão,
Marcelino, Schmidt, lembrando que foram emitidos 35.439
carnês este ano. O IPTU sofreu um reajuste de 5,8%,
enquanto que as taxas tiveram um acréscimo de 9,6%.

.... CONTAÇÃO DE HISTÓRIA
Para o público em geral
A Biblioteca Pública Municipal "Rui Barbosa" mantém o

projeto permanente d.e contação de histórias. A contação
de histórias é realizada para o público em geral, sempre na

última semana de cada mês, que neste ano iniciará em

abril. Para as turmas de estudantes das escolas municipais,
estaduais e particulares, a contação de histórias acontece

em dias e horários de consenso entre a Biblioteca Pública
e as escolas, marcados com 15 (quinze) dias de
antecedência. Interessados entrar em contato com a

Biblioteca Pública: telefone (47) 275-1300 Ramal 30, com
Dianne.

.

'

.... TURISMO

Peabiru nos Roteiros do Brasil
o Caminho do Peabiru está entre as seis possibilidades de

junção de roteiros estaduais para integrar os Roteiros do

Brasil, uma proposta apresentada pelo Ministério do Turismo.
A informação é do diretor da Divisão de Turismo, da
Secretaria Municipal de Produção de Jaraquá.do Sul, Loreno
Hagedorn, acrescentando que a sugestão foi apresentada
e acatada durante o 10 Encontro Regional dos Fóruns/
Conselhos Estaduais de Turismo da Macrorregião Sul,
realizado há duas semanas em Florianópolis.

.'

BOA NOTíCIA

Hospital Jaraguá apresenta
I

projeto e recebe R$ 2,4 milhões

Hospital Jaraguá vai ganhar UTI, hospital-escola, mas antes troca equipamentos com mais de cinco anos

.... Dinheiro de empresa
será usado para troca
de equipamentos com

mais de cinco anos

}ARAGUÁ DO SUL - Na

apresentação que fez aos empresários
na Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul) dos

projetos de ampliação para centro

cirúrgico, instalaçãodeun e hospital
escola, o' diretor administrativo do

HospitalJaraguá, Hilário Dalmann
anunciou que o industrial Wander

Weege fez uma doação de R$ 2,4
milhões para reequipar hospital.
Segundo Dalmann, o dinheiro
doado contempla todas as áreas e vão

, ser substituídos "praticamente todos
os equipamentos commais de cinco
anos de uso".

Entre eles, o equipamento de Com as mudanças propostas e

ressonância magnética, tomografia adequação do hospital Jaraguá
computadorizada, monitor de alta dentro das normas exigidas pelo
freqüência para UTI e centro Ministério da Saúde, o hospital quer
cirúrgico e até equipamentos da conseguir junto ao SUS o

cozinha. credenciamento para o tratamento
Na apresentação aos empresários das áreas de oncologia, ortopedia,

na reunião plenária da Acijs/Apevi centro de captação e retirada de
de segunda-feira à noite, Dalmann e órgãos e urgência e emergência.
a arquiteta hospitalarElianaWebber Segundo Eliana "o objetivo da
mostra'tálnas fUtt'1t�sjil1�tala"ç'&s dlt' >I" proposta 'é pará 'otimizar as áreas'
hospital ematernidade[araguá, desde existentes, melhorando seus fluxos e
a instalação de um novo centro adequando-as à legislação vigente,
cirúrgico com capacidade.para além da ampliação da área, para o

realizar até oito cirurgias simultâneas melhor atendimento da comunidade
à construção de um heliponto com regional. Hoje temos um déficit de

rampa de acesso à Unidade de leitos para o SUS, principalmente no
Terapia Intensiva. que se refere às acomodações deun

Hospital Amigo da Criança adulta, InternaçãoCirúrgica,Centro
reconheoido pelo Unicef em 91, Obstétrico eUnidade de Pediatria".

abriga hoje uma UTI neonatal e O HMJ possui hoje 137 leitos,
pediátrica e é referência em cinco salas de cirurgia e dez leíros ria
atendimento as gestantes de alto risco. UTI infantil. "Para conseguirmos
Em 2004 a instituição teve 135.473 recursos precisamos de representa-
atendimentos: 94.859 peloSUS, com tividade política, precisamos eleger
umamédia de 11.290pacientesmês. candidatos da região", defendeu o

A taxa de ocupação média é de diretor administrativo Hilário

62,83%,chegando a 100% durante a Dalmann, fazendo referência aos dois
semana devido ao grande número anos emque o projeto está emBrasília
de cirurgias (391/mês). para ser analisado. Oalmann mostrou na Adjs os planos para a ampliação do hospital

Projeto Fibra da Bananeira pode entrar nosArranjos Produtivos
}ARAGUÁ DO SUL - A secretária

regional de Jaraguá do Sul, Níura
Demarchi dos Santos, recebeu ontem

.

o agente articulador, Donizete reger
e o coordenador de Projetos de Tutis
mo e Artesanato do Sebrae, Carlos
RobertoMeneses.Osdois propuseram,
apósdefiniçãodopúblicoalvodoProje
to da Fibra da Bananeira, inserir na
regiãooProgramaArranjosProdutivos
Locais, com total apoio do Sebrae -

Serviço deApoio àsMicro e Pequenas
Empresas de SantaCatarina. .

Os Arranjos Produtivos Locais

(APLS) são aglomerações de empresas,
localizadas em um mesmo território,
que apresentam especialização
produtiva emantém algumvínculo de

articulação, interação, cooperação e

aprenclizagementre sicomoutros atores

locais, tais como: governo, associações
empresariais, instituições de crédito,
ensino e pesquisa.

A proposta surgiu após reunião
entre a comissãodoProjetada Fibra da
Bananeirae os representatesdoSebrae.

.

Donizete Boger resumiu que ao definir
opúblico alvo, a necessidade da organi-

zação da classe que utiliza a fibra da
bananeira como matéria-prima é

fundamental, o associativismoorganiza
interage e busca omesmoobjetivo. As
vantagens de se desenvolvero projeto
é a contrapartida dos parceiros,
concluiu.

A Epagri que também faz parte
da comissão foi destacada pela
seriedade do trabalho que vem

desenvolvendo junto aos bananicql
tores, e segundo Roberto Meneses a

credibilidade da instituição doEstado
e as ações dos extensionistas no campo

são forças de colaboração para a

realização deste Arranjo Produtivo
Local incrementando além do
comércio artesanal o agronegócio.
Segundo Daniel Luiz Ampessan,
veterinário da Epagri, membro da
comissão do Projeto Fibra da

Bananeira, mais de 2500bananiculto
res produzem cerca de 376mil tonela
das do fruto na região da Amvali, que'
representa 14mil hectares de plantio,
ressaltou que o tronco da bananeira

,hoje é descarte, não possue valor
comercial para o agricultor.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.. �',

'ti COHRElO DO POVO' QUARTA-FEIRA, 23 de março de 2005 �

,DEPOIS DO DINHEIRO

ESPORTE

Nome do técnico do Juventus

pode ser divulgado hoje
JULlMAR PIVATIO

... Especulações
apontam vários
nomes, mas a diretoria
prefere não comentar

JARAGuADO SUL - Logo após a
confirmação do repasse de verbas

para o Juventus, os diretores já
começam a pensar no nome do
técnico, Mesmo não querendo
confirmar, alguns já estão em pauta
como o ex-jogadorMozer, que jogou
no tricolor e.no ano passado" dirigiu
o Fraíburgo.Atémesmo o ex-lateral
direito Paulo Roberto, que jogou no
Cruzeiro e noAtlético (MG), entrou
em contato com a diretoria para
treinar o tricolor.

Mas os diretores preferem não

divulgar nomes antes da

confirmação. "Estamos em contato

com vários treinadores. Mas não

queremos divulgar nada", disse o

diretorAlcir Pradi. Para ele, também
é necessário conversar antes com o

técnico para definir o time.

"Queremos que as contratações
sejam em comum acordo". Mas dois
nomes já estão descartados. O

primeiro é ItamarSchüller, que agora
dirige as equipes de base do

Figueirense e pode dirigir o time B
do alvinegro da capital na Série B1.

Itaqui está muito próximo de um acerto com a diretoria do Juventus

Outro nome inicialmente
cotado era o de Abel Ribeiro,
atualmente noVeranópolis-RS.Mas
o time acabou passando para a

segunda fase do Campeonato
Gaúcho e ele deve continuar lá.

Depois da boa temporada no ano

passado, a notícia sobre o bom
momento doJuventus se espalhou
entre os jogadores e técnicos do
Brasil, principalmente porque paga
os salários em dia, o que é raro hoje
em dia, e também pela qualidade

Oito atletas se preparam para
o Pan-Americano de Bicicross

Leonardo Spredmann competirá na categoria boys 9 anos

JARAGuA DO SUL - A Equipe
Duas Rodas de Bicicross se prepara
para o Pan-Amerícano que começa
nessa sexta-feira em Sorocaba
(SP). Os oito atletas jaraguaenses
que participam da competição
viajam amanhã e fazem um treino
leve antes das provas para o

reconhecimento da pista. Mesmo
semmuito ritmo de competição, o
diretor da equipe, ValdirMoretti,
espera trazer bons resultados.

"Tanto eu como os outros

treinadores prefeririam que o Pan
Americano fosse no segundo
semestre. Porque ainda não

estamos no ritmo ideal de

competição. Essa será a segunda

de vida da região de Jaraguá do Sul.
JOGADORES - Quem deve

estar chegando essa semana em

Jaraguá do Sul é o lateral-esquerdo
Itaqui. Com umproblema no joelho,
ele deve começar o tratamento na

cidade e integrar o elenco tricolor
para a SérieAl. Outros jogadoresque
já demonstraram interesse emvoltar
são o zagueiro Acácio, o goleiro
Adilson, o atacanteGrisley e o lateral
direito Pereira, que deve atuar como
meia-direita. A intenção émanter a

base do ano passado e completar com
as indicações do treinador.

Quem está auxiliando na

"montagem" do time é o preparador
físico Gamarra. Segundo ele, foi
conversado com o zagueiro Cris e o
volante Leandro, mas os dois não

devemvoltar.Oprimeiroacertou com
oMetropolitano e o segundo está no
Figueirense. "Queremos jogadoresde
qualidade, mas que fiquem dentro
da nossa realidade.Não vamos pagar
altos salários aqui", disseGamarra.

Fernando Radunz fica em 20
no Triatlon de Garopaba

JARAGuA DO SUL-O triatleta

jaraguaense Fernando Radunz é

o líder do Campeonato Estadual
de Triatlon. Competindo na

categoria 25-29 anos, ele ficou em
segundo lugar na Etapa de

Garopaba, que aconteceu no

sábado de manhã. Ele terminou a

prova com o tempo de 1h33m14s.
Na primeira etapa, realizada em

fevereiro em Itapema, ele
terminou em primeiro lugar.

Na prova de sábado, foram um

quilômetro de natação, 30 de
ciclismo e sete de corrida. "Dei
uma relaxada na natação. Poderia
ter saído num pelotãomelhor no
ciclismo e o resultado poderia ter
sido melhor", disse Radunz, que
liderou até metade do. traje da
corrida. '""Fiz o quarto melhor

tempo no pedal e abri uma boa

distância. Mas poderia ter tido um
ritmo mais forte na água".

TRAVESSIA Cinco
nadadores da Academia Impulso
participaram, no fim de semana, da
TravessiadoParú.A prova, realizada
na Praia dejurerê em Florianópolis,
foi válida peloCircuito Brasileiro de
Maratonas Aquáticas e teve

percurso de cincomilmetros.Marlise
Klemann terminou com o tempo de
1h42m13s e ficou em terceiro lugar
na categoriaMasterD.

Também no fim de semana,

outros oito nadadores participaram
da penúltima etapa do Circuito
Mercosul de Travessia, realizadano
mesmo local, com percurso de 1,9
mil metro. O destaque ficou com

José Carlos Fagundes, segundo
colocadona categoria robalo (17/19
anos) como tempo de 32m07s.

,

prova do ano", disse Moretti.
Dentre os destaques estão a

campeã brasileira Joyce Moretti

(Unerj), que compete na categoria
elite woman. Os outros dois'

campeões nacionais da equipe
também disputam a competição,
mas agora subiram de categoria.
Guilherme Getelina está na boys
13 anos e Jade Hillscheím na girls
9/lOanos.

-

Os outros competidores são..
Leonardo Spredmann (boys 9 anos);
Guilherme Bourscheidt (boys 12

anos); RicardoGruetzmacher (boys
16 anos); Nei Bourscheidt (cruiser
40/44 anos) eDorivalGruetzmacher
(cruiser 50+). José Carlos Fagundes (1 a à esquerda) ficou em segundo na travessia

ESPORTIVAS
... PARANAENSE

Paraná joga de olho em paranaguá
Na última rodada da fase classificatória do Campeonato
Paranaense, o Paraná Clube ainda respira em busca de um lugar
entre os oito que continuam disputando o titulo. Mas terá pela
frente o Coritiba, já classificado, às 21 h45 de hoje, no Estádio

Willie Davis, em Maringá, no norte do Estado. O Paraná precisa
vencer e torcer para que o Roma perca para o Rio Branco, em

Paranaguá. Cianorte e Adap enfrentam-se no mesmo horário,
mas ambos já estão classificados. Engenheiro Beltrão e União

Bandeirante, que está na última colocação, disputam uma vaga

para continuar na primeira divisão .

No outro grupo a disputa envolve mais equipes. Apenas Atlético
e Iraty estão garantidos para a próxima fase. As outras duas

vagas são disputadas pelo Londrina, que enfrenta o Iraty; pelo
Francisco Beltrão, que enfrenta o Paranavaí, também

concorrente; e pelo Nacional, que joga contra o Atlético. O

outro jogo não interessa para nada. O império, já rebaixado,
joga contra o Malutrom, que também está fora da segunda
fase. Com exceção deste jogo, que será às 16h, os outros

começam às 20h30.

... CARIOCA

Presidente do Botafogo é solidárioao Flamengo
o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas, expressou
solidariedade e compreensão à nota oficial emitida pelo
presidente do Flamengo, Márcio Braga, reclamando da

arbitragem do jogo entre o Flamengo e o Vasco. Na nota,

Braga diz que os interesses pollticos da Federação afetam os

resultados dos jogos. Bebeto, constante critico dos árbitros

cariocas e da Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro),
deu a opinião sobre a nota, em entrevista à Rádio Brasil.

"Acima de tudo, senti que a nota traz um sentimento de

frustração, porque é um problema que tem acompanhado o

Botafogo nos últimos anos. Houve um pequeno equivoco ao

se dizer que sou desafeto do Rubinho da federação. Não sou

desafeto dele, sou desafeto da política e da forma como as

coisas são feitas na federação'; afirmou o presidente do

Botafogo, que voltou a lembrar do casoFablo Calábria, em

que dirigentes do Americano supostamente teriam invadido
o vestiário do árbitro no intervalo de jogo para reclamar de
sua performance."Até agora não foi julgado o caso da invasão

dos vestiários da partida contra o Americano. Isso é uma coisa

irre.levante, deve ser normal que aconteça no futebol carioca,
porque nem foi julgado ainda'; ironizou Bebeto. O presidente
do Botafogo ainda acrescentou: "O árbitro e os bandeirinhas
na partida Vasco e Flamengo apitaram três das cinco partidas
do Flamengo. São coincidências perigosas que dão margem a

qualquer tipo de especulação':

... SELEÇÃO BRASILEIRA

Torcida pede Robinho no treino
A Seleção Brasileira realizou na tarde ontem o primeiro treino
visando ao jogo de domingo contra ,o Peru, em Goiânia, pelas
Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. No treino a torcida

já começou a mostrar as suas preferências e deixou bem claro

que o desejo é o de ver o atacante Robinho em campo. Porém o

jogador santista diz que o importante é 'estar no grupo. "Já éum

privilégio estar nesse grupo. Porém, com o passar do tempo, é
claro que começarei a brigar pela condição de titular'; disse
Rabinho.
O técnico Carlos Alberto Parreira comandou um trabalho tático e

os jogadores demonstraram preocupação com a tática que deverá
ser adotada pelos peruanos. Os brasileiros esperam uma forte
retranca do adversário. "Isso é normal,' pois todos os adversários

que enfrentam a Seleção Brasileira se fecham na defesa e tentam

ganhar o jogo na base dos contra-ataques. Precisamos ter

paciência'; disse o meia Kaká.

... GAÚCHO
Grêmio apresenta lateral-esquerdo chileno
o Grêmio contratou o lateral Alejandro Escalona do Colo-Colo, do
Chile. O jogador é chileno e tem 25 anos. Escalona estava no

Everton de Viria Del Mar e teve passagens pelo futebol europeu.
O novo reforço trabalhou com o preparador flsico Flávio Trevisan.
"Estivemos juntos em 1999. Sempre foi um nome de futuro. É um

"

lateral forte e com bom potencial. Depois, atuou por outras equipes
e não tive mais contato com ele'; revelou Trevisan. Escalona foi
apresentado às 16n de ontem, no Ollmpico. O Grêmio ainda

pretende anunciar um zagueiro, além dos garotos Pedro Júnior e
Paulo Ramos do Vila Nova de Goiás.

'

... PALMEIRAS

Diego Souza nega briga com Candinho
o meio-campo Diego Souza negou os boatos de que estaria
insatisfeito no Palmeiras e teria se desentendido com o técnico
Candlnho após a substituição no clássico contra ,o Corinthians.
Diego jdisse que não se importa com as criticas de parte da
imprensa e afirmou que tem um bom relacionamento com

Candinho, desde que foi reintegrado após a demissão de Estevam
Soares. "Não estou preocupado com o que os outros falam. Se
estou em campo é porque o Candinho confia em mim, e isso é o
que importa. Eles (criticas e torcedores) terão que me engolir�
desabafou.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



18 i QUARTA-FEIRA, 23 de março de 2005

r.�AI!lJlli'm
Bernadete Maria Gasda

Jorge Antunes Silva
Laércio Mu.ller
Pamela C. L. Maes

I Araci Winter Schmidt
Justina Stein
Adriano José Demarchi
Cristiane Olska
Suelen Ribeiro
Geraldo Júnior
Fabiana Conrado
Thaís Michele Hilbert
Ivone Teresinha Soares
Marli de Melo

·21/3·
Pablo Ademir da Silva
Nicolas Kersting
João Pedro Papp
Licinete de Luca

Wigando Behling
Guilherme R. Dage
Alexandra Cunha

22/3
Ivolnei Lombardi
Fábio Formante
Moacir Kuhn
Wilson Dalpiaz
Déise Lais Muller
Samara Boschmammer
Ricardo Chaves
Cleber Saade
Amasilda M. L.

Leitempergher
Dirceu Leithold
Amauri Kuhnen
Chrithian Radunz
Neuza Tiechantcoski
Joice da Silva
Evanilde Mayer
Daniel Hoegen

'23/3·
Leslil E. H. Wille
Ari Arno Ramthum
Isabelle S. Sasse Iwasaki
Silva na Ap. Augusto
Altair José Kreutzfeld
Lucia Steilen

Reginaldo Baumann
Elisabethe Gielow
Jamile Lunelli
Ivanir S. Junkes
Humberto Steinert

·24/3·
Rosmeri Nau
Josiel Cerpa
Marcos Luiz Kretzchmer
Claudia J. Konell
Gilda Hornburg
Arnaldo de Oliveira

'25/3·
Irene Maser
Valéria Kazmierski
Olinda Pradi Chiodini
Vilfredo Rolloff
Ondina Soares

Thiago Henrique Fodi

Harry Gumz
Augusto Geisler
Mário César Felippi
Marli Maria Papp
Leonardo L. Arnecke
Annete Maffezolii
Sônia M. Valentini
Rubens Radunz '

Herberto Hanemann
Adriana Cláudia dos
Santos

Eugenio Mônaco
Albino Rosa

Julana Milbratz

-_·--:--_··
........·_·-_.. · ....

--1·26/3·
Dílson Porath
Carmem Schwirkowski
Josiane Venera
Narciso Sevegnani IRicardo Voigt

J
João Nilson Schiochet
Luciano Erdmann
Jean Marcelo Pereira
-_. __ ._ .._-----_ .._--

Cláudio Bruch colou grau em

Tecnologia em Mecãnica no dia 18. O
baile realizou-se no sábado dia 19.

Parabéns dos sogros, Ademar e
.

Waltràud Konell

Feliz aniversário ao casal de

Fisioterapeutas, Crismene, dia 24,
e Jerri Klabunde, dia 23, que
comemoram aniversário. No
mesmo dia completam 4 anos de
casados. Parabéns de seus

familiares

Queremos parabenizar nosso amigo
Stephen por mais um ano de vida

completados dia 17/03, ao lado da

esposa Luciana. Muitas felicidades!!!! Dos

amigos Anderson e Dani

,.,,fi

A atleta de natação de Jaraguá do Sul, Mayara C. Martins,
ao lado dos padrinhos Lourival Marcos e Eclair Cardoso,
completou 15 anos no dia 9. Parabéns!

Parabéns ao opa Guido e sua neta Vivian, que
comemoraram aniversário, ele dia 18 e ela dia 19. Quem
parabeniza com muito amor e carinho é a filha e a mãe

Rosecler

Na foto, a entrega do prêmio
Podhium, a Receituário que
recebeu o prêmio como a

melhor farmácia de
. manipulação. Os proprietários

da Farmácia Alessandro e

Alessandra Costa e o

diretor do hospital Jaraguá
Hilário Baumann

Giane

completou 18

anos no dia 20/
03. FELICIDADES!

. Adrian Krause aniversariou no último dia 22, e
no dia 16 completou 6 meses de namoro. "Você é

o único e grande amor da minha vida': Parabéns

da namorada Sandra- Kath

Na foto,
Bruna Laís
Pavanello
com a ama

Melânia.
Filha de

Sidnei e Cátia l\>I.

Pavanello

completou 3

anos

CINEMA

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

Voz,es do Além
15:15-17:15-19:30-21:15

"Parabéns a Cristina

Zapella que
aniversariou dia 18, e

que este bebê que
está para chegar

traga a felicidade e a

paz que você

procura. Felicidades,
da sua irmã Denise" 1:<'....1""""....

Neusa Samuck aniversariou dia 21. O
namorado Luis Ricardo deseja
felicidades

________���__n, _

Quarta e Quinta-Feira

Bob Esponja
15:00 - 17:00

Bridjet Jones: No Limite' da Razão
19:00 - 21 :00

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