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SELEÇÃO

O resultado do time de
Parreira: Uruguai 1 x 1 Brasil
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CUNHADO CONTRA CUNHADO

Briga de família acaba em cena de sangue
o comerciante Valério
Vasel resolveu acabar à bala
com a briga que teve com o

cunhado Vanderlei Muller.
Foi até. a casa dele, na Vila
Nova e não encontrou.

Depois de ameaçar até os

vizinhos, foi para o bar onde
Vanderlei estava com

amigos. Deu dois tiros no

carro dele, umCorsa (foto),
e depois mais um na perna
do cunhado. Valério fugiu e

"

foi preso em casa, na frente
'

dos dois filhos. Vanderlei
foi levado para o Hospital
São josé (foto), ondevaiser
operado para pôr um

implante de platina na

perna direita. Ontem no

bar (foto) onde aconteceu o

crime, um funcionário
lavava o sangue do chão. E
a mãe de Vanderlei e sogra
de Valério, Júlia Muller,
lamentava: "Minha família
está arrebentada" .

• PAGINAS.

MAL DE CHAGAS

Laboratórios voltam a fazer

exames, mas com limitação
• PAGINAS

INFRA-ESTRUTURA

Empresários da região vão a Luiz

Henrique pedir obras prioritárias
• PAGINA3

FUTSAL

Malwee goleia Blumenau por
8x2 na estréia do Estadual

AMalwee começou com o pé direito o Estadual de Futsal.
Goleou o Blumenau fora de casa por 8x2, com gols de Fiu
(3), Xoxo (2), Chico, Valdin e Antonio. Paraíba e Ojalma

• PAGINA 7

AGORA SÃO 24

Depois dos 12 de ontem, mais
2 reforços chegam ao Juventus

• PAGINA 7
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Prova dos nove,
As questões envolvendo

o transporte coletivo

Jaraguá do Sul precisam ser

discutidas com mais se

riedade e responsabilidade
pelas autoridades muni

cipais. Os problemas se

arrastam por anos sem que
se aponte sequer uma pers

pectiva de solução. Falta de
linhas, de ônibus e prin
cipalmente de horários nos

finais de semana e feriados
existem desde sempre.
Todavia, a Divisão de
Trânsito da Prefeitura -

responsável pela autori

zação da exploração do

serviço na cidade - parece
não perceber a gravidade
do problema e suas

conseqüências, nem ouvir

os constantes reclamos da

população.
É verdade que o pro

blema não está circunscrito

apenas a [araguá do Sul e

região, existe na maioria

das cidades do país, talvez

fRASES

de muitas no mundo. Mas,
não se pode usar a muleta

para justificar as falhas no

sistema regional. Até

porque, o transporte cole
tivo a tende preferencial
mente a população de baixa
renda, que depende dire
tamente dele e fica refém
da concessionária. A

reportagem do Correio do

parte das falhas se resolve
ria. A concorrência entre

elas poria fim à falta de
ônibus, de linhas e de
horários. Não· obstante, é

preciso reconhecer que a

Canarinho, presta bons
serviços à população. Ainda
que pese as falhas aponta
das, que precisam ser corri

gidas. Para tanto, basta a

� Transporte coletivo atende a população
de baixa renda, que depende diretamente
dele e fica refém da concessionária

Povo de terça-feira retrata

o drama vivido pelos jara
guaenses, vítimas do des
.caso das autoridades e das

planilhas de custo da

empresa que explora o servi

ço público no município.
Para muitos, o problema

reside no monopólio.
Acreditam que se outras

empresas tivessem também
a concessão pública para
atuar na cidade, grande

administração municipal
exigir. Até porque, o serviço
é uma concessão pública.
Assim', é lícito cobrar do

governo uma ação eficaz

para, pelo menos, atenuar a

problemática.
Os vereadores também

vestem o figurino do joão
sem-braço como se o

problema não fosse deles.

Ora, qual a função destes
nobres senão apr e sen tar

propostas que venham
contribuir para com o

progresso da cidade e com

a melhora na qualidade, de
vida da população? Por
outro lado, não há como

negar que a questão é

complexa e envolve outros

ingredientes além da
concessão, custo opera
cional e atendimento à

'população. Peculiaridades
inerentes às hostes políti
cas, bem conhecidas de todos.
A proposta de implantação

do Projeto de Transfãcil é uma
esperança de resolver parte
dos problemas. Todavia, será
preciso mais. Mais compro
misso das autoridades muni

cipais com a população e mais

comprometimento da empresa
com os serviços prestados.
Enquanto persistirem as

tergiversações, os usuários

continuarão pagando tarifas

elevadas, sem, no entanto,
terem a garantia de que serão

atendidos.

"Pelos meus erros eu respondo. Só não posso responder pelo exagero que colocam nas minhas

costas, com notícias e dados mentirosos que acabam por atingir a instituição"

• Severino Ca.va.lc,anti, presidente da Câmara dos.Deputados, reclamando do que considera uma campanha de difamação contra o
,

Congresso e a/ele promovida pela imprensa
'

MundO I Pessoas & fatos I
Embaixador de Israel é

... I;TIÓPIA � GRÃ-BRETANHA � IRAQUE

Guerra eleva os índices
dedesnutrição no paísferido c:om tiro na cabeça

o embaixador de Israel na Etiópia, Doron
Grossman, que foi encontrado no quarto de hotel,
em Addis Abeba, capital do país africano, gra
vemente ferido. Uma fonte diplomática ligada à

Investigação, que pediu anonimato, informou que
Grossman "deu um tiro na cabeça=O embaixador
Doron Grossman deu um tiro na cabeça em seu

quarto, no Hotel Hilton,onde vivia';acrescentou a

fonte. "Não se trata de uma tentativa de assas

sinato, pensamos que tentou cometer suicídio;
explicou. Grossman devia abandonar o cargo em
poucos meses,já que havia sido designado para a

embaixada de Israel na África do Sul.

� IRÃ

País decidido a retomar

enriquecimento de urânio
o Irã mantém a intenção de retomar o

enriquecimento de urânio e está disposto a

aceitar unicamente uma suspensão temporária,
anunciou o chefe do Estado,Mohamad Katami.
"Apesar das pressões de várias 'partes para privá
Ia de tecnologia nuclear pacífica, a República
Islâmica está a ponto de produzir combustível
nuclear'; disse Katami, lembrando que nas

negociações com a Grã-Bretanha, França e

Alemanha, o Irã propôs limitar o enrique
cimento de urânio no marco de uma "fase
pilotofO país fez uma proposta detalhada aos

europeus que a estão estudando. Trata-se de
uma proposição com várias etapas.

Com redução,Charlesvai
receber R$ 80mi por ano
o governo .d6 primeiro-ministro Tony Blair
decidiu reduzir a remuneração do príncipe de
Charles em quantia equivalente a R$ 8 milhões

por ano. O dinheiro vinha do Ducado de
Cornuália, no sudoeste da Inglaterra, para cobrir
despesas e gastos pessoais. O novoacordo entra
em vigor dois dias antes de Charles casar-se

com Camillá Parkes Bowles O príncipe de Gales
vai receber cerca de R$ 80 milhões por ano,
mas não pode dispor de 'todo esse capital.
Entretanto, uma lei aprovada em 1982 permite
que o príncipe sacasse o equivalente a R$ 8

milhões adicionais para cobrir gastos extraor

dinários de herdeiro da Coroa britânica.

� EGITO

Polícia reprime protesto
de reformistas no país
Com palavras de ordem contra o presidente
Hosni Mubarak,milhares de manifestantes desa
fiaram os alertas do governo e promoveram,
ontem, uma série de protestos em diversas par
tes do país.Milhares de pessoas saíram às ruas do

Cairo, deAlexandria e deMansoura,mas a polícia
impediu que os manifestantes protestassem em

frente ao Parlamento, na capital. Vintemembros
do Movimento Basta foram detidos em

Alexandria e outros doisemMansoura. Estudantes

pró-islâmicos protestaram contra a detenção de
230 membros do grupo IrmandadeMuçulmana
durante um protesto contra Mubarak no Cairo.

o aumento da fome entre as crianças e os jovens
iraquianos foi denunciado ontem pela ONU. Os
índices de desnutrição aguda em crianças com'
menos de cinco anos praticamente dobraram no

ano passado, alcançando 7,7%,disse Jean Ziegler,
especialista em direito à comida da Comissão de
Direitos Humanos da ONU. Nos meses que se

seguiram a abril de 2003, quando o presidente
Saddam Hussein foi deposto, o índice era de

aproximadamente 4%."A situação é um resultado
direto da guerra promovida pelos EstadosUnidos;
disse Ziegler.Mais de 25% das crianças iraquianas
não dispõem hoje de comida suficiente.

� VATICANO

Papa João Paulo II se
alimenta por tubo nasal
o Vaticano informou ontem que o papa João
Paulo II está se aümentandopor melo de um

tubo nasal "a fim de aumentar as forças e ajudá
lo a se recuperar de uma recerite cirurgia na

garganta,O comunicado feito pelo porta-voz do'
Vaticano, Joaquin Navarro-Valls, foi o primeiro a

respeito da saúde do papa desde 10 de março,
três dias antes do pontífice deixaro hospital,onde
foi submetido a traqueostomia, para recuperar-.
se de uma crise respiratória. liA fim de aumentar
a absorção de calorias e promover uma

recuperação efetiva das forças, foi Iniciada a
alimentação pormeio de um tubo nasoqástrko''
disse Navarro-Valls.
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SUA OPINIÃO

Elias Raasch, publicitário

Liberdade de Imprensa
Os jornalistas catarinenses vêm se preocupando nas últimas

semanas com as condições que deveriamgarantir o livre exercício
da sua profissão. No último dia 21, o repórter Diego Santos (oi
proibido de acompanhar os treinos do Joinville Esporte Clube
OEC) pelo treinador dotime, ArturNeto. Tudo porque o técnico
simplesmente "não vinha gostando da cobertura" do profissional
de A Notícia. Dois dias depois, em Itapema, o proprietário do
jornal InfoBairros, MaurícioMelato Barth, sofreu atentado na
porta de casa, levando dois tiros após ameaça de morte. Segundo
a vítima, reportagens em' seu jornal quinzenal estavam
incomodando certos setores na cidade.

Em três dias, dois golpes contra o jornalismo e .contra a

liberdade de imprensa. Em três dias, dois ataques não apenas a

jornalistas, mas à sociedade que se prejudica toda vez que a

informação deixa de vir a público. A liberdade de imprensa é um

valor que interessa não apenas aos profissionais da comunicação,
mas a todos que aspiram por viver em um ambiente
verdadeiramente democrático, que pressupõe inclusive o direito
à contestação - por meio da'argumentação e do debate - daquilo
que é publicado pelos veículos de comunicação. Quem rl'ão
suporta isso é que impede repórteres de' trabalhar, que tenta

resolver contendas pessoais na base da bala.
As pessoas que, por sua condição. profissional ou social ou por

qualquer motivo passam a freqüentar os noticiários precisam'
entender que o trabalho da imprensa não pode estar atrelado aos

seus gostos pessoais. Não é abafando o trabalho da imprensa que
se escondem escândalos, que se evitam notícias desabonadoras,
Não é cerceando, censurando, vetando, impedindo o fluxo de

informação que se consegue a melhor notícia, a que mais lhe

agrade.
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Santa Catarina e

a FederaçãoNacional dos Jornalistas, mais uma vez, denunciam
o desmando, a truculência e as formas mais vis de censura aos

jornalistas. Este Sindicato e aFENAJ não apenasprotestam, como
também alertam a sociedade para as tentativas de transformar
este Estado numa terra sem leis. Não à violência! Contra o

mandonismo! Pela liberdade de imprensa e pela democracia!

Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina -

Federação Nacional dos Jornalistas
",

NR - O C;orreio do Povo se solidariza com os colegas que
foram vítimas de agressão e cerceamento do direito de
trabalhar e informar. E também lamenta que em Jaraguá do
Sul � região algumas autoridades públicas (não é a maioria)
insistam em agir da mesma rnanelra.Voltaremos ao assunto,
inclusive para nominá-Ias.

Elogio
,',

Para Francisco Alves:

Parabéns! O jornal melhorou a qualidade das matérias,
principalmente políticas, e a disposição de chamadas e fotos de

capa.

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo "2,
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.

J'
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POLíTICA

No limite
À medida que se aproximam as

eleições internas do PT - marcadas para
setembro -, acirram as disputas das alas
e o clima na região esquenta. Depois
das divergências entre o vereador por
Guaramirim, Evaldo Junckes, o Pupo, e
o deputado Dionei da Silva, agora é a

vez dos petistas de Schroeder se

rebelarem contra o parlamentar.
Reclamam do apoio dado pelo
deputado à contestação do vereador
Manoel Burqardt, o Maikon, à Comissão
de Ética estadual e prometem dar o

troco se se confirmar a fiança.

.... Num sei
Dionei disse que não apóia nenhum

dos lados, "apenas defende o

cumprimento do estatuto do partido':
Segundo ele, a comissão provisória não

tem o poder de julgar e punir filiados.
Deve elaborar relatório e encaminhá

lo à direção estadual para as "devidas

providências':
O estranho é que Maikon, pivô de toda
atual confusão, 'sequer sabe se entrou

ou não com a contestação ques
tionando a renovação da comissão

provisória e a punição sofrida. Quando
perguntado gagueja e diz que não sabe.

.... Final feliz
Nas rodas políticas, as apostam são

para a expulsão do vereador Afonso
Piazera do PSDB. Há inúmeros in

dicativos para a conclusão, entre eles as

declarações de lideranças como o ex

deputado fe-deral Vicente Caropreso e

do presiden-te do diretório, Célio Bayer,
e a falta de sintonia do vereador no

ninho tucano.

Dizem que, para Piazera, a expulsão seria
uma benção, já que o deixa livre para se

filiar a um dos partidos governistas,
abrindo a possibllidade'de ser nomeado
secretário de Plane-jamento,

.... Triste lembrança
Hoje, 31 de março, é relembrado o

410 aniversário do golpe militar que

depôs o presidente João Goulart,
mergulhando o país em 21 anos de
ditadura. Um período de recru

descimento do regime (entre 1969 e

1974) "legalizou" a tortura e o

assassinato de adversários políticos.
A data é uma oportunidade ímpar para
a reflexão acercada democracia e para
lembrar quem foram os políticos que
apoiaram o golpe e se beneficiaram
dele e hoje posam de defensores da
democracia e da liberdade.

RETA FINAL

Relatório que aponta punição
de Piazera nas mãos de Bayer

CAROLINA TOMASELLI

� Presidente do
PSDB só 'deve revelar
o teor do parecer na
reunião de domingo

JARAGUÁ DO SUL - o

presidente do Diretório do PSDB,
Célio Bayer, já recebeu do Conselho
de Ética o relatório final sobre o

processo disciplinar contra o

ve!re?,c;!qr, N�n�f!-I�i�l�,ra.;fiW�·
Optem à noite, Bayer se reuniu com
a Executiva para tratar do encontro
doDiretório, no domingo, e até pode
ter aberto o relatório, no qual consta
a punição do vereador. Porém, até o
fechamento desta reportasem, o
presidente decidiu apresentar o

conteúdo do documento apenas

domingo, quando toda diretoria
estará presente.

O processo foi instaurado pelo
Conselho de Ética do PSDB depois
da eleição da Mesa Diretora da
Câmara, na qual adireção do partido
acusa o vereador de ter contrariado
a decisão do bloco formado pelo
PFL/PSDB/PP. O bloco apoiava a

candidatura de RudolfoGesser (PP)
para a presidência da Câmara.
Piazera votou emRonaldo Raulino

(PL), eleito com seis votos, com apoio
do prefeito Moacir Bertoldi, que
derrotou os tucanos na eleição de 3
de outubro. Depois da eleição, o

Piazera só vai falar depois de ler o parecer que ontem à noite chegou às mãos de Célio Bayer

vereador negou que tivesse recebido

qualquer orientação formal do

partido para votar no candidato do
bloco.

O presidente do Conselho de
Ética do PSDB, Vander Kunrath,
disse que não poderia antecipar qual
a punição apontada pelo conselho,
que poderá ou não ser acatada pelo
Diretório. "Caberá ao Célio fazer a

divulgação", resumiu. Piazera

poderá receber desde uma adver-

tência até ser expulso do partido. O
tucano foi procurado peloCorreio,
maspreferiu não se pronunciar sobre
o assunto. "Eu ainda não recebi nada.
Estou aguardando o documento

para entãomemanifestar", resumiu.
Além de apresentar a punição

para Piazera, a reunião de domingo,
a partir das 8h30 na Recreativa

Karlache, promete ser "quente" por
outromotivo: oDiretório vaidiscutir
a posição do partido com relação ao

governomunicipal e aos filiados que'
ocupam cargos na administração.A
tucana Niura dos Santos defende

que os filiados ou se licenciam do

partido ou ocupem os cargos mi

Prefeitura, mas independente de

algum apoio na Câmara. Aliás, a

postura de atuação na Câmara de
Vereadores também será pauta do
encontro. Além de Piazera, o PSDB
conta com o vereador Eugênio
Garcia.

Projeto que reduz recesso é retirado da pauta de votação
GUARAMlRIM - o projeto que

reduzo recessoparlamentarde� para
45 dias foi retiradodapautadevotação.
Aproposta já havia sido aprovada em
primeiro turno e a segunda votação
seria realizada na sessão de terça-feira,
quando os vereadores do PP

apontaram irregularidadesnoprojeto.
Emconsenso, os vereadores decidiram
estudar uma nova proposta. Apenas o
vereador EvaldoJoão [unkes (P1), o
Pupo, não concordou com a decisão
dos colegas.

Por se tratar d� emenda à Lei

Orgânica, a proposta precisa de dois
terços dos vereadores para ser

apresentada, mas os autores - as

bancadas do PSDB, PMDB e PT -

somam cinco vereadores e não seis
como exigido. '� comissões deram

parecer favorávelquanto ao conteúdo

do projeto, mas como faltou uma

assinatura, não passou", resumiu o

vereadorAlcibaldoGermann (PP).
Atualmente, o período de recesso

é de 15 de dezembro a 15 de fevereiro
e de l° a 30 de julho. No projeto, as
bancadas do PSDB, PMDB e PT

propuseramque o recesso passasse a ser

de 15 de dezembro a 15 de fevereiro,
período que alguns vereadores do PP
não concordaram. Na primeira
votação, inclusive, os vereadores
pepebistas Belmor Bernardi e Luiz
AntônioChiodini já haviam rejeitado
a proposta.

Líder do governo na Câmara,'
Chiodini é a favor da diminuição das
"férias" dos parlamentares,masdefende
que aconteça nos 30 dias de julho e 15
diasno finaldoano.Gerrnann,poroutro
lado, diz que "tanto faz", "pois tenho

tempo disponível", assim comoJorge
Feldmann (PP). "De qualquer
maneira, a gente nota que todos os

vereadores são favoráveis", disse
Germann.

Já os vereadores doPSDB, PMDB
e PT argumentam que o recesso

proposto está em sintonia com o

funcionamentodaPrefeitura, por isso
a definiçãodoperíodoentre dezembro
e fevereiro. '�Prefeitura não páraem
julho, então vamos trabalhar também
e, no final do ano, pegar férias",
argumentou o vereador Evaldo João
[unckes.

Agora, a idéia é elaborarum novo

projeto,que agrade tantoos vereadores
do Pp,da base aliada doprefeitoMário
Sérgio Peixer (PFL), quanto às

, bancadas do PSDB, PMDB e PT,
autores daproposta inicial.

ARQUIVO CORREIO

Germann defende que os

vereadores entrem num consenso

.... Defesa
o secretário de Comunicação da
Prefeitura de Jaraguá do Sul, Terrys da

Silva, informou que a campanha
publicitária sobre IPTU vai custar R$
29.791,00; R$ 4 mil a menos do que foi

gasto no ano passado, que não incluía

inserções nas TVs.
Ele não considera desperdício de dinheiro.
público os gastos com a publicidade."Para
se fazer um comparativo, somente em
junho de 2004, foram gastos mais de R$
100 mil com TVs, fora os outros veículos
de comunicação. Isso sim é gastardinheiro
público" alfinetou.

Instituto Cassuli lança o 1 o

Concurso de Monografias
}ARAGUÁ DO SUL - Para

incentivar a produção científico
cultural, especialmente na área de
negócios empresariais, o Instituto
Cassuli está lançando o 1 Q

Concurso deMonografias - Prêmio

Gestão. O concurso é destinado
tanto a acadêmicos que estão

cursando o ensino superior como
para profissionais já portadores do
diploma de graduação.

Os trabalhos deverão ter os

seguintes temas: Gestão de

Pessoas; Administração Contábil e
Financeira; Sistemas de Infor-

mação; Marketing Empresarial;
Responsabilidade Social das

Empresas; Responsabilidade dos
Gestores Empresariais; e Res

ponsabilidade Ambiental das

Empresas.
Os três trabalhos melhor

classificados vão ser premiados com
R$ 3 mil (1º lugar), R$ 1,5 mil (2Q
lugar) e R$1 mil (3Q lugar). O prazo

para a entrega dos trabalhos é dia
30 de julho. Paramais informações,
bem comopara acesso aoRegulamen
to, acessar o endereço eletrônico
www.institutocassuli.com.bt

Empresários visitam governador
para fazer balanço das obras

}ARAGuÁ DO SUL - Uma

comitiva de empresários de Jaraguá
do Sul e região vai se encontrar

com o governador Luiz Henrique
na próxima segunda-feira, dia 4,
em Florianópolis. Acompanhados
da secretária de Desenvolvimento

Regional, Niura dos Santos, eles
vão fazer um balanço com o

governador a respeito das obras de
infra-estrutura necessárias nas

áreas de Saúde, Educação e

Transporte.
O governador deverá convidar

pelomenos um dos empresários para
acompanhar amissão que vai para
Europa no próximo dia 8 tratar de

negócios pará Santa Catarina. O
presidente da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Paulo Obenaus, está
preparando uma pauta para
discussão com o governador. O

principal assunto a ser tratado é a

questão da Saúde em Jaraguá do

Sul, que afeta toda a região.
Os empresários devem pedir

apoio aoGoverno do Estado para as

obras que estão planejadas e

algumas delas já realizadas nos dois
hospitais domunicípio. OHospital
e Maternidade Jaraguá elaborou
um projeto que completa a

instalação de um novo centro

cirúrgico, instalação de UTI e

hospital-escola, além da construção
,

de um heliponto com rampa de
acesso à Unidade de Terapia
Intensiva. As obras, inclusive, já
contam com recursos, cerca de R$
2,4 milhões, doação do empresário
Wander Weege. No Hospital e

Maternidade São José, as reformas
e a construção de uma nova UTI
terminam em abril. A estimativa de 'l!'
custo é de R$ 10milhões.

I CONCURSO DE MONOGRAFIAS
INSTITUTO CASSULI

"Prêmio Gestão"

Com o objetivo de estimular a produção científico-cultural, notadamente
quanto aos assuntos que dizem respeito aos negócios empresariais, o INSTITUTO
CASSULI está lançando o I CONCURSO DEMONOGRAFIAS -"PR�MIO GESTÃO';
destinado tanto aos acadêmicos que estejam cursando o ensino superior,como
para profissionais já portadores de diploma de graduação.

Os trabalhos a serem apresentados, abordarão temas de interesse e relevância
para os negócios empresariais, tais como: Gestão dePessoas;Administração
Contábil e Financeira; Sistemas de Informação; Marketing Empresarial,'
Responsabilidade Social das Empresas; Responsabilidades dos Gestores

Empresariais; eResponsabilidadeAmbientaldasEmpresas.

Os 3 (três) trabalhos que forem melhor classificados serão premiados com
RS 3.000,00 ( , ° colocado), RS , .500,00 (2° colocado) e RS , .000,00 (3°
colocado).

o prazo para entrega dos trabalhos é o dia 30 dejulho de 2005, sendo que para
mais informações, bem como acesso ao Regulamento do I Concurso de

Monografias, poderá ser acessado o site www.institutocassuli.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

EDITAL DE RECADASTRAMENTO - 2005·

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
faz público para conhecimento dos. interessados que se acha'
aberto Edital de Recadastramento, que se realizará nos termos do

presente, entre outros dispositivos legais aplicáveis à espécie.

1. O presente edital visa estabelecer os procedimentos e critérios
para o recadastramento dos interessados em participar do
programa de habitações populares desta prefeitura.

2. o recadastramento tem por finalidade comprovar a demanda,
bem como atuaíização dos cadastros atuais.

3. A procura para o recadastramento é de iniciativa do interessado.

4. O recebimento da documentação exigida para
recadastramento fica condicionado à comprovação, pelo
interessado.

5. O recadastramento se dará no período de 04/04/2005 a 09/
04/2005, nas dependências ,da Prefeitura Municipal, no local

próximo ao refeitório.

6. O horárlo de atendimento será de segunda a sexta-feira, das
7h30min às 11 horas e das 13h às 16h30min e sábado das 8h às

12h.

7. Nos dias em que houver acúmulo de pessoas serão distribuídas
senhas.

8. Serão recadastradas as fichas com data anterior a 2005, sendo
que os que efetuaram a inscrição apartir de 2005 não precisarão
comparecer ao recadastramento.

9. A documentação necessária para o recadastramento será: RG,
CPF, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, comprovante de
resldência, comprovante de rendimento e telefone para contato,

10. Em nenhuma hipótese será aceita documentação incompleta,
sendo a mesma de inteira responsabilidade do interessado.

1 L 'Os dados cadastrais, bem como suas alterações, serão
processados com base nos documentos apresentados pelo

: interessàdo,
.

12. Só participarão da seleção dos programas habitaciçnais as

fichas devidamente recadastradas, sendo que as fichas inativas

(que não efetuaram o recadastramento) serão bloqueadas:

13. Neste período de recadastramento não serão feitas novas

inscrições.

14. Poderão os interessados obtermaiores esclarecimentos sobre
o presente Edital na Divisão de Habitação, desta Prefeitura, nas
horas normais de expediente.

E para que ninguém possa alegar ignorância, é o presente Edital
afixado no quadro de editais da Prefeitura e publicado nos jornais
locais, bem como será solicitado a algumas empresas que afixem
nos seusmurais internos.

Jaraguá do Sul, 28 de março de 2005

MOACIR,ANTONIO BERTOLDI ALBERTO JOAO MARCATTO
Prefeito Municipal Secretário Adjunto da Secretaria de

, Desenvolvimento Social e Habitação

Me asena

Lotomania Loteria Federal

QUINTA-FEIRA,31 de março de 2005

SEGURANÇA DAS CRIANÇAS

Vistoria poderá garantir mais
um ano para a frota de vans

MARCIA BENTO

... Donos de vans

devem levar os carros

hoje ao pátio do
Ginásio Arthur Müller

}ARAGUÁ DO SUL - Estudo de

qualidade e a segurança dos filhos
durante o trajeto de casa para a

escola são as duas maiores

preocupações dos pais. Parte deste
problema deve ser resolvido a partir
de hoje com a vistoria obrigatória
nos carros que fazem o transporte
das crianças e de transporte
comercial especial. Feita pela
Prefeitura, a vistoria tem apoio do
Nutran (Núcleo de Transportes da
Acijs - Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul). Os
associados querem que a Prefeitura
mude a Lei municipal que obriga
todas as vans serem substituídas
com seis anos de uso, ou seja,
aquela fabricadas em 99 teriam de
deixar de rodar,

Levar e trazer as crianças com
segurança exige do carro e do
motorista. Para isso a legislação
prevê cursos de direção defensiva,
faixas laterais que indiquem que o

Saída da escola: pais preocupados com o estado de conservação das vans

transporte é escolar e algumas
mudanças internas nas vans, como
luz e cintos de segurança. Itens de

segurança comuns, como pneus,

piscas e luzes devem ser checados

pela-vistoria. Os carros aprovados
em todas as exigências vão receber
um selo que deve ser colado no

pára-brisa.
Depois da vistoria, o Nutran

deve enviar um ofício ao prefeito

Fórum Industrial diz que o Sul

precisa de R$ 9,3 bi em obras
BRASÍLIA - A articulação do

Fórum Industrial-Parlamentar Sul

ajudou a elevar em 146,5% o total
de recursos destinados no

Orçamento da União para a

melhoria da infra-estrutura de

transportes na região. Após o

acréscimo das emendas, o total
previsto para ser investido este ano

passou dos R$ 416,1 milhões para R$
1,02 bilhão.

O número foi divulgado ontem
em Brasília. A primeira reunião do

, fórum teve a presença do recém

empossado ministro do

Planejamento, Paulo Bernardo, e de
deputados e senadores, do Sul.

Representantes das Federações das
Indústrias e parlamentares avaliaram
as conquistas da articulação no ano
passado, traçaram estratégias para
este ano e discutiram a proposta da
Reforma Sindical. Os objetivos
principais para 2005 são: fazer com

que os recursos destinados sejam, de
fato, aplicados, e que oOrçamento

de 2006 tenhamais verba.
Para o presidente da Fiesc

(Federação das Indústrias de Santa
Catarina), José Fernando Xavier

-Faraco, o resultado é animador.
"Vimos que a articulação valeu a

pena. E cada vez mais nossos

parlamentares e ogoverno percebem
que é impossível ficar de fora", disse.

O valor previsto para 2005

representa pouco em relação às

reivindicações da região. Segundo
o Fórum, seriam necessários R$ 9,3
bilhões em recursos federais para
resolver os problemas de transporte
nos três estados.

Após o acréscimo de R$ 679,2
milhões ROr emendas parlamentares
e doExecutivo e recursos daAgenda
Portos, o valor previsto para
investimento ficou em R$ 1,02
bilhão, ou seja, apenas 11,76% dos

R$ 9,3 bilhões apontados pelo Fórum
como necessários para obras

estratégicas na região. Ficam
faltando aindaR$ 8,21 bilhões.

Moacir Bertoldi pedindo a

prorrogação da vida útil das vans
em um ano. Unia leimunicipal que
regulamenta a frota diz que as vans

não podem ter mais do que seis

anos. ''Aqui a lei é mais severa e

fora da realidade. Outros

municípios permitem usar carros

com até 10 anos", afirma o consultor
do Nutran Alberto Israel Zeni.

Omotivo do pedido de prorro-

gação do prazo é o alto custo das
vans. "Uma nova deve custar à

vista uns R$ 50 ou 60mil", calcula
Roselene Pacher, que há sete anos

trabalha com transporte escolar.

Segundo ela, quando as vans são

fiscalizadas e bem cuidadas podem
fazero serviço com qualidade e segu

rança,mesmo commais anos de uso.
"Com o selo vamos ter um controle
melhor sobre as revisões dos carros".

Uma festa de "manezinho"

vai lotar a Arweg neste. sábado
lembrado com saudade pelo "Bar
do Érico", que foi o mais nobre

espaço da música catarinense na

Lagoa da Conceição nos anos 80 e

parte dos anos 90.
No sábado, a Arweg vai ser

"vestida" com a roupagem, com os

sabores e os sons da Ilha.
O show vai ficar por conta do

grupo "Gente da Terra", marca
registrada das origens da música

trazida pelos açorianos. Já nas

entradas, omar ganha a mesa com

pratos Q,ue vão desde o mariscos

ao bafo e ostra no gelo até a

casquinha de siri e o camarão ao

bafo. Entre os 15 pratos principais,
anchova grelhada, tainha frita em

posta, berbigão ensopado com

batata e peixe assado na folha de
bananeira (sem esquecer da

surpresa da noite, a caldeirada).
, Quem quiser comprar convite

(R$ 30, com bebida inclusa até o

fim do jantar) é só fazer reserva
pelo telefone371 2132.

RAPHAEL GONTHER

Reunião do Fórum ontem em Brasília: definindo estratégias para 2006 Jorge e Érico: preparando a Arweg que virar uma "Ilha" neste·sábado

}ARAGuÁ DO SUL - Uma festa

que tem tudo para se transformar
,

em tradição em Jaraguá do Sul
estréia no calendário da cidade
neste fim de semana: a la Festa
da Ilha, que acontece neste

sábado na Arweg. Mas não é

simplesmente uma festa, é

também um evento cultural

porque dá oportunidade aos

jaraguaenses de conhecer a

história, a música e culinária da
Ilha de Santa Catarina. E também
é uma oportunidade para que os

florianopolitanos quemoram aqui
matem a saudade de Florianópolis.

A idéia da Noite da Ilha é de
um autêntico "manezinho", o

vídeomaker Érico Vericimo, dono
do Catharina Estúdio em Jaraguá
do Sul, e do empresário Jorge
Vieira, responsável pelo restaurante
da Arweg (Associação Recreativa
Weg) , Érico Verícimo é um símbolo
da resistência cultural na Ilha de
Santa Catarina e até hoje é

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENA DE SANGUE NO BAR

Briga entre cunhados termina com três tiros
r

"

MARCIA BENTO

� Valéria Vasel está
na cadeia depois de
ter tentado matar o

cunhado

]ARAGUÁ 00 SUL - Eram oito e,

meia da noite de terça-feira quando
o comerciante ValérioVasel, oNéco,
de 43 anos, chegou atirando no Bar e
Cancha na Vila Nova: dois tiros

pegaramno pára-brisa doCorsa vinho
do cunhado dele e outro na perna do

próprio cunhado, VanderleiMüller; de
33 anos. EnquantoValério fugia para
a casa dele, na Rua Frederico Curt

Vasel, também na Vila Nova,
Vanderlei era atendido pelos
fregueses do bar e levado para o

Hospital São José, onde ainda está

internado com uma fratura no osso

(tíbia) da perna direita, Terminava
, assim uma briga em família que

começou na noite de segunda-feira.
Horas depois, Valério era preso em

casa e levado para a Delegacia de
Polícia. Ontem no fim da tarde ele foi

para o Presídio Regional, onde vai

aguardar a decisão daJustiça.
Tudo começou quando

Vanderlei foi barrado numa festinha

que é costumeira na família: o jantar
das segundas-feiras. A mãe de
Vanderlei e sogra de Valério, Júlia
Müller, contou que o filho chegou
atrasado, porque estava com uma
nova namorada. Valério não gostou e

, não deíxouo cunhadoentraremcasa.

Foi o começo da briga. "Nós éramos
uma família muito dada e agora tá
tudo arrebentado", lamentou d. Júlia.

No fim da tarde de terça-feira
Valério passou pela casa da sogra, em
uma moto, com jeito de quer tinha
bebido bastante, segundo a sogra.
Disse uma porção de palavrões e

assutou até os vizinhos. "Ele disse para
o meu filhomais velho bem assim: o

teu irmão é umhomemmorto", conta
d. Júlia. Aindamuito confusa, ela só
lembra que pediu ao marido para
socorrer o filho. "Ele saiu correndo,
mas quando chegou no bar já tava

tudo acabado". Um pouco antes d.

Júlia recebeu um telefonema da filha,
Isolete, casada comValério. "Ela ligou
pra avisarque omarido tava armado".
Eles são casados há 22 anos e d. Júlia
nunca desconfiou que ele tinha uma
arma. '� gente gosta dele como se

fosse da família".
O desfecho da briga aconteceu

noBar e Cancha, onde toda a família
costuma jogarbocha.QuandoValério
chegou, ninguém teve coragem de
sair. Só Vanderlei saiu e por isso as

testemunhas não sabem ao certo se

Valério atirou primeiro no carro ou na
,

perna do cunhado. Depois que
ouviram os tiros, os fregueses
chamaram a polícia e 0\ bombeiros.

A vizinha do bar, Clarinda Fortes,
ouviu a confusão. "Ouvi pessoas
gritando e um barulho que mais

parecia uma bombinha". Ela só

percebeu a que o caso era grave

quando a Polícia e os Bombeiros
Voluntários chegaram.

Depois de atirar na perna e no

carro do cunhado, Valério fugiu.
Vãnderlei foi paraoHospital SãoJosé
e agora deve passar por uma cirurgia
'para tirar a bala e colocar placas de
platina. O estado de saúde é estável.

A Polícia prendeu Valério em

casa, na frente dos dois filhos, de 21
e 19 anos. O carro com as duas
marcas de bala está no pátio da

Delegacia de Polícia. A arma do
crime ainda não tinha sido
encontrada até o fechamento desta

edição. E agora resta à família rezar

para que as coisas se resolvam da
melhor maneira possível: "O
advogado disse que o Néco pode
pegar seis anos de prisão. Nós
queremos que ele pague pelo que
fez, mas tem filhos e seis anos na

cadeia não ajuda ninguém",
lamentou d. Júlia.

Governo prepara concursos

para Secretaria da Educação
FWRIANóPOUS - Foi autorizado

pelo governador do Estado, Luis
Hernrique da Silveira, a realização
de três novos concursos para cargos
administrativos em escolas da rede

pública estadual e na Secretária de
Estado da Educação - Ciência e

Tecnologia em Santa Catarina. No
total serão mais de 1.500 vagas de
técnicos pedagógicos e agentes de
atividades administrativas para as

escolas e Centros de Educação
Profissional, cujos cargos já foram
aprovados pela Assembléia
Legislativa no bojo da Reforma
Administrativa.
A se'cretaria terá o prazo de 180

dias para contratar os profissionais
para esses novos cargos. O objetivo
é promover uma grande melhoria
nas escolas, reforçando o pessoal
de apoio pedagógico e

administrativó e liberando os

professores para o exercício
exclusivo em sala de aula, explica
o secretário de Estado da
Educação, Ciência e Tecnologia,
Jacó Anderle.

Os agentes administrativos vão
atuar nas escolas comó secretários

'p

e coordenadores de turno, os

técnicos pedagógicos no apoio a

laboratórios e projetos pedagógicos
e 700 artífices vão para os Cedups
(Centros de Educação Profissional)
auxiliar os professores nas oficinas
e cursos profissionalizantes. Antiga
reivindicação das escolas, os

técnicos vão -desafogar o ateu-'

dimento nas 1.300 unidades,
atuando em bibliotecas, salas de '

informática, projetos especiais na
área de esportes, artes, cidadania e

línguas, Além da supervisão de
turnos e auxiliar nas tarefas

administrativas, hoje em grande
parte acumuladas pelos diretores e

professores.
Segundo a diretora de Recursos

Humanos, EliseteMello, hoje 1,480
professores ,que ocupam esses

cargos na rede pública poderão
retornar para a sala de aula com

exclusividade. Com a realização do
último concurso para o Magistério
Público Estadual, foram efetivados
cerca de mil professores, o que
representa a substituição de
aproximadamente três mil ACTs
(Admitidos em caráter temporário).

RAPHAEL GUNTHER

Vanderlei no hospital: operação para tirar a bala e implantar platina

Corsa de Vandereli com duas marcas de tiro no pára-brisa

Terras indígenas do Norte em

discussão hoje em .loinville
]OlNVILLE - A questão das terras

indígenas na regiãoNorte do Estado
vai estar em .pauta hoje, na

Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional de
[oinville, quando representantes dos
municípios de São Francisco do Sul,
[oinville, Araquari � estudiosos no
assunto se reúnem, às 16 horas.

O ,objetivo é criar um comitê

para formular um projeto altern:ativo
para garantir a sustentabilidade e

manutenção das terras. A Funaijá
possui umprojeto para grandes áreas
indígenas e, neste encontro, será
definida uma outra forma para as

médias extensões. A reunião é

prorriovida pela Gerência de

Organização do Lazer da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento
Regional de Joinville.

PONTE - Ontem também o

governador Luiz Henrique assinou'
juntamente com o secretário da
Infra-estrutura, Edson Bez de
Oliveira, a autorização para o

lançamento do Edital'de Licitação
da Reabilitação da Ponte Hercílio
Luz. A assinatura aconteceu às 11

horas, na Casa do Jornalista, em

Florianópolis. "Nós só estamos

podendo lançar este edital hoje
porque os nossos deputados
aprovaram o Fundo Social. Vamos

aplicar os recursos do Fundo Social
neste e em outros projetos de grande
importância para o Estado", disse o
governador.

Dacordo CO)Il o secretário da
Infra-estrutura, Edson Bez de

Oliveira, a obra terá um

investimento de R$ 30 milhões e

levará quatro anos para ser

restaurada. "Poderíamos fazê-la em
menos tempo, como fomos
informados pelos os engenheiros
responsáveis, mas paraisso teríamos
que colocar a Hercílio Luz à baixo e

fazer uma nova ponte nos moldes
da antiga. Neste caso, perderíamos
todo o valor cultural e histórico da
Ponte, que é incalculável". Com
a reabilitação da Ponte Hercílío
Luz, o sistema de ligação
Continente/Ilha, que já opera
saturado desde 2002, absorverá
cerca de 17% da 'demanda do
trafégo, segundo informações do
diretor-geral' da Secretaria da
Infra-estrutura.jorge Folis.

i-

Laboratórios fazem exames

mas coleta é interrompida
]ARAGUÁDOSuL-Os laboratórios

de [oinville credenciados peloSUS t
Hemosc eMunicipal) voltam hoje a

fazer o exame de Chagas em pessoas
sem sintomas mas que tomaram

caldo de cana no período de IOde
fevereiro a 20 de março nas cidades
do litoral Norte do Estado, na BR-

,

101. De acordo com a supervisorado
setor de Epidemiologia, Denise
Thum, o limite é de 50 exames por
dia para osmunicípios da 24',

gerência de Saúde. Para Jaraguá
do Sul, são 24 exames. O setor de

epidemiologia tem 143 amostras de

sangue estocadas e não vai fazermais
nenhuma coleta até que estematerial
seja levadopara os laboratórios. "Não
podemos guardar o sangue por mais
de 72 horas", explica.

As amostras de sangue de pessoas
com sintomas continuam indo para à
Lacen (Laboratório Central do

Estado) em Florianópolis. Desde odia
21 deste mês, foram encaminhadas
81 amostras.Ontem forammais.Até

agora, apenas dois casos deram

positivo. "De 25 resultados enviados

pelo Lacen, todos deram resultado

negativo", informou a supervisora. Ela
reforçaque as pessoas que apresentam
sintomas terão o exame garantido.

,

Os postos de saúde da cid;de
continuam cadastrando as pessoas

que tomaram caldo de cana. Até o

final da tarde de ontem, a lista

chegava a 1.800, mas a procura 'tem
diminuído. Segundo Denise, as

pessoas continuam buscando

informações por telefone' ou

pessoalmente, mas omovimento nos
postos diminui bastante, espe
cialmente nopostode saúde docentro
da cidade.

De acordo com a Vigilância
Epidemiológica do Estado, o total de
notificações de pessoas suspeitas de
estarem comoMal de Chagas subiu
de 136 para 147, com 42 casos

descartados e 75 sob investigação.O
número de casos confirmados

permanece 30, o de intemações 17 e
o de mortes cinco. Uma morte

continua sendo investigada.A venda
de caldo de cana continua suspensa
em todo o.Estado.

,

Procura nos postos de Saúde começa a diminuir

EDITAL DE INSCRiÇÃO E CONVOCAÇÃO
(Associação de Pais e Professores do Colégio

Marista São Luís)

A Direção do Colégio Marista São Luís juntamente com a

Diretoria da Associação de Pais e Professores (APP),nos
termos do Art. 100, alínea -« e § 1 De §2° de seus Estatutos,
CONVOCAM seus associados (pais/responsáveis e

professores dos alunos em curso) para participar dá
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 12 de

'

abril de 2005, no salão Nobre do Colégio Marista São Luís,
onde acontecerá a eleição e posse da nova Diretoria para o
próximo biênio. f. Assembléia terá a seguinte ordem do dia:

10) Eleição e posse da nova diretoriada APP do Coléq ío Marista
São Luís;
Horário: 19h - primeira convocação
19h30min - segunda convocação
20) Prestação de contas;
30) Assuntos gerais de interesse da entidade .

OBS:

a) As inscrições de chapas devem ser protocoladas na

Secretaria do Colégio até às 17h do dia 11 de abril de 2005;
b) Os Estatutos da APP doColégioMarista São Luís encontram
se a disposição dos interessados na Secretaria do Colégio;
c) Caso deseje ser colaborador da APp, inscreva-se na Secretaria
do Colégio até às 17h do dia 11 de abril de 2005.

.

A Direção
Jaraguá do Sul, 30 de março de 2005

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura tira da Celesc a

manutenção 'da luz das ruas

JARAGUÁ DO SUL - A
Prefeitura está pagando R$
22.465,83 para a Serrana
Engenharia, contratada em

caráter de emergência no dia 16
de fevereiro para fazer o serviço
de manutenção da iluminação
pública da cidade. O valor é

para dois meses e meio de
trabalho, ou seja, o contrato

deve vencer em 16 de abril. Até
lá, ou a Prefeitura renova �
contrato com a Serrana ou

contrata outra empresa através

de licitação. O procurador
jurídico da Prefeitura, [urandyr
Bertoldi, garante que antes do
fim do contrato com a Serrana
as cartas da licitação serão

abertas. "E nadà impede que a

Serrana também par t ic ipe ",
afirma [urandvr Até o início

deste ano, o serviço era prestado
pela Celesc, que, por sua vez,

terce iriz a o trabalho com a

mesma empresa, ao preço de R$
14.900 por mês.

Segundo Jurandyr, a decisão
de interromper o contrato com

a Ceiesc foi baseada em parecer
do Tribunal de Contas do Estado.
"O TCU determina que tanto a

arrecadação da Cosipa (Con-

tribuição dos Serviços de

Iluminação Pública) como os

serviços de manutenção têm que
ser administrados pelo
município", afirma Jurandyr. Ele
assegura que o valor pago para a

Serrana corresponde ao valor
cobrado pela Celesc, "pois
corresponde a 1 mês e meio de

trabalho, enquanto que o valor
da Celesc é de um mês de

serviço", explica.
O assessor regional da Celesc

em Jaraguá do Sul, Denílson
Bello, disse que no dia 2 de

janeiro recebeu ofício da
Prefeitura, assinado pelo prefeito
Moacir Bertoldi, solicitando o

cancelamento do contrato. "Eles
não deram explicações. Sim
plesmente suspenderam o

contrato, que iria vencer

somente em outubro deste ano",
conta Bello. Segundo ele, foi
feito um contrato temporário até

meados de fevereiro, um pacote
fechado baseado no número de
luminárias e no valor da UMI

(Unidade de Medida de

Iluminação Pública), que deu R$
0,60 por luminária, o que

corresponde ao valor de R$
14.900 mil.

'

Luz das ruas: prefeitura assume e faz nova concorrência

EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS
, .

A empresa P.P. Petróleo e Participações Ltda,
inscrita no CNPJ sob o no 00.289.5 15/0006-
68 e Inscrição Estadual no 253.223.083
comunica o extravio de 35 blocos de Notas
Fiscais Modelo 1 Série 01, de no 0001 à 1.750,
conforme Boletim de Ocorrência no 051/
2005 de 1 1/03/2005

CAMPEÃO DE AUDIÊNCIA

Big Brother bate recorde e
Globo fecha mais duas edições
A quinta edição do "Big Brother" teve uma média de

audiência quase dez pontos maior do que a primeira: 51
contra 43. O sucesso crescente do programa indica uma

longa vida para o reality show. A Globo já negocia com a

Endemol, produtora holandesa que criou o formato, a

oitava edição do "Big Brother"A sexta e a sétima já estão

garantidas na programação da emissora nos próximos anos.
A idéia é manter a atração no começo .de cada ano,

quando os programas da linha de shows da Globo estão
de férias.A segunda edição dolBBB"estreou no meio do
ano e, por ser exibida mais tarde, não teve o mesmo

sucesso de audiência. A exibição uma vez por ano é

sugestão da própria Endemol, para que o formato não

seja desgastado.
A intenção é que cada edição do "Big Brother" traga
novidades, como o quadro "Big Boss" em que o público
interage com o programa, que estreou na quarta edição.
Na quinta, a grande novidade foi a Estaleca, a moeda
usada pelos participantes para comprar desde comida

até passeio de helicóptero.

Logo depois da vitória no fim da noite de terça-feira, Jean
deu uma entrevista para a Globo.com. E foi sincero: ''A
ficha aindanão caiu e foi uma surpresa. Quando me inscrevi
no Big Brother Brasil foi mais pela experiência. Eu dava
aula e fazia um estudo em cima do programa. Eu pensava
em estar do outro lado para contar essa experiência". Leia
os melhores momentos da entrevista:

P - Você temia o preconceito da academia por participar de um
programa popular?
Jean - A academia realmente é preconceituosa. Ela se fecha em sua

torre de marfim. Mas eu decidi seguir em frente.
P - E o preconceito por ter se assumido gay?
Jean - No primeiro paredão eu falei o que achava, o que me veio à

cabeça. Eu tinha sido indicado pela grande maioria de meus colegas.
O preconceito existe. Não se pode tapar o sol com a peneira".
P - Sua atitude é um ganho para a classe gay?
Jean - Não sou um militante da causa gay. Se fiz militância foi

, mostrando meu jeito de ser, meu caráter. Se defendi alguma causa foi
existindo".
P - Como se sentiu ao ver que Pink tinha votado em você?"

Jean - Pink é uma pessoa apaixonada e eu estava sempre lá' para
acalmá-la. Fiquei triste mas depois entendi. Ela votou em mimem

solidariedade a Grazi. Pink tinha decidido não votar numa mulher e
não sobrou outra opção. Eu entendi completamente a atitude dela,
até perdoei a Pink no mesmo dia. Inclusive tomei meu maior porre

naquela noite". (risos)
P • Você se surpreendeu com a união dos Gigantes contra a sua

presença na casa?

Jean - Não me surpreendi porque esperava aquilo desde o início. Mas
não esperava que fosse ser tanto, com todas aquelas ironias. Mas eu

não sou de guardar mágoas. Meus amigos foram os que chegaram até

o final do programa: Graziellí, Sammy, Pínk, Alan. E eu colocaria a

Natália também.
P - O que você pretender fazer com R$ 1 milhão?

Jean - Ainda não pensei nisso. Sou desorientado em termos de grana.
Quero investir em coisas belas, em cultura, em arte, shows. Fazer algo
de arte e educação juntos. Isso tudo voltado para gente humilde,
honesta e que precisa.
P - Você vai continuar a escrever?

Jean - Não tenho noção, acabei de sair da casa. Nem sei que dia é

hoje. Eu estava escrevendo um romance que ainda não acabei. Das

pessoas que conheci pode surgir um embrião para novas histórias.
P - Você posaria nu?

Jean - "Eu não tenho o menor sex appeal. Fico feliz de ter sido lembrado
mas eu tenho o sex appeal de uma couve!.

o apresentador Pedro Bial conversou com a equipe da

Globo.com e falou sobre a quinta edição do Big Brother Brasil.
DIVULGAÇAo

P • Qual balanço você faria do BBB
5? Qual seria a diferença entre este

BBB e os demais, os participantes
desta edição e os dos últimos?
Bial - O sucesso se deve à direção,
edição, produção, apresentação, enfim,
já, estamos na quinta edição e

encontramos uma forma brasileira de
fuzeroBigBrotherBrasil.É umprograma

imprevisível que nasce a partir do
encontro dos participantes. A gente
nunca sabe como vai ser depois da

seleção dos novos BBs. E o que ocorreu
nesta última edição foi a formação logo

, de cara de uma dupla - Rogério e PA - ,

que provocou uma explosão dentro da casa. A eles se juntaram Giulliano e

Alan e a partir de então amaioria se uniu em torno de um líder carismático,

que era o'DoutorGê, contra um só inimigo, o Jean. Mais do que preconceíto.,
foi uma clara demonstração de homofobia.

'

OBBB tem uma particularidade: os participantes fazem o que querem.Ó PA

disse bemno início do programaque para ganharo prêmio só não valiamatar
nem roubar. Só que tudo tem seu preço, O público está de olho e elimina. Foi

o que aconteceu. O destaque positivo foi ver como a presença de um

participante inteligente estimula a inteligência dos demais e os eleva. E o Jean
é uma pessoa que está sempre disposta a dividir seu conhecimento com os

companheiros. As conversas sempre forammais divertidas, mais interessantes.
Isso émuito bom num país como o Brasil, tão carente de cultura e informação.
P - Qual foi o momento mais delicado do BBB S?
Bial-Omomentomais difícil foi o problema de saúde com aMarielza. Fiquei
muito preocupado. Eu nunca viajo no fim de semana e justamente naquele
sábado eu estava emAraras (região serram do estado doRío'de [aneiro). Assim
que soube o que tinha acontecido com ela, voltei para o Rio.E claroque houve

s

o estresse do confinamento, mas se aMarielza tivesse sofrido O'Ave em casa,

dificilmente ela teria chegado tão depressa num hospital.
P - E qual foi o momento mais emocionante?
Bíal- Na penúltima votação, logo depois que Os BBs souberam que o anjo
Samrny não daria a imunidade a ninguém e ele mesmo seria imune. A Pink

começou a rir, numa reação de histeria. Foi só quando ela entrou no

confessionário que pôde se soltar umpoucomais e caiu em prantos. Um outro

momento emocionante foi a prova de resistência, em que os BBs tiveram que
manter o dedo num botão, valendo a liderança. Foi um grande nâo-.

acontecimento. Todosmantiveram o dedo no botão durante váriosminutos e
nada aconteciamas aquilo foi ficando cada vezmais emocionante e a au'diência
não parava de subir. Foi ummomento histórico para a televisão.
P - O BBB chegou à quinta edição batendo recordes de audiência. Os

paredões são os de maior número de votos de todos as edições. A cada

edição do programa, algumas pessoas prevêemum fracasso de audiência,
causado pelo cansaço do público. Na sua opinião, por que acontece

exatamente o contrário?
Bial - A conclusão que podemos tirar é: cuidado com as previsões. O que
acontece é que essa fórmula de um BigBrother a cad.� ano é perfeita. Já está
fazendo parte do calendário no Brasil. As pessoas esquecem do programa e

depois começam asentir saudades.Somado a isso ainda há as férias escolares
em janeiro. Com isso, oprogramapegao públicomais jovem, deférías no verão.

'

P - Jean assumiu sua homossexualidade na casa e se manteve como um

dos mais populares, tendo vencido cinco paredões. Você acredita que
isso mostra que o brasileiro é menos preconceituoso e leva mais em

consideração o caráter da pessoa do que outro fator, como a classe

social, raça, sexualidade?
Bial- Sim, eu tenho visto senhoras que até esqueceram que o Jean é gay. As
pessoas estãomais ligadas no comportamento ético, que é exemplar no Jean.
Isso é um sinal de progresso na mentalidade do brasileiro. Há menos de dez

anos, na novela "Iorre de Babel" (1998), havia um casal de lésbicas e uma das

duas teve que ser retirada da trama. Já em "Senhora do destino" (deAguinaldo
Silva), que acabou há pouco, o casal de lésbicas foi omaior sucesso até o fimda

novela.Outro IIÚtO que cai é o de que todamiss é burra.AGrazi pode não ter
tido todá a instruçãomas ela é superinteligente, tem umpensamento rápido, é
esperta. Ela contraria aquele ve1ho preconceito que diz que as louras sãoburras.

No fundo esse preconceito contra as louras émachista e encobre um outro,

contra asmulheres.

!;"Itft;UTnkB�Bõim«8Ril d�tVI�fiV:�;�:ii",
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Malwee estréia com

goleada emBlumenau
JULlMAR PIVATTO

� Equipe já viaja para
o Rio Grande do Sul

para dois jogos pela
Liga Nacional

]ARAGUÁ DO SUL - A
Malwee não encontrou dificul
dades para golear o Blumenau,
ontem no Ginásio Vasto Verde,
por 8x2. Foi a estréia do time

jaraguaense no Estadual de
Futsal da Divisão Especial, onde
busca o hexacampeonato. O
adversário, mais fraco

tecnicamente, não ofereceu

perigo durante a partida e o

técnico Fernando Ferretti

aproveitou para utilizar todos os

jogadores. Agora a Malwee viaja
para o Rio Grande do Sul onde
sábado enfrenta o John Deere e,

segunda-feira, o Atlântico.
O jogo começa fraco, comi

poucas chances de gol. AMálwee
sai na frente após cobrança de
escanteio que Fiu completa para
o gol. Aos 14 minutos, Chico
chuta forte e a bola desvia em

Eka e entra, mas o juiz dá o gol
para o capitão jaraguaense. Não
demorou muito e Xoxo marca, de

bico, o terceiro gol. Menos de dez

segundos depois, Xoxo chuta

Valdin nâo atuou bem, mas acabou marcando o sexto gol
cruzado e Fiu desvia pro gol.
Blumenau diminui no final do

primeiro tempo com Paraíba,
num erro de marcação da defesa.

O segundo tempo não foi
muito diferent� do primeiro, com
amplo domínio da Malwee, mas
quem marcou foi Blumenau, com
Dj alm a , em outro erro de

marcação. Aos 12 minutos, Xoxo
chuta sem ângulo e faz 5x2. A

partir daí, a Malwee trabaihou
mais a bola e conseguiu o sexto

gol, após roubada de bola de

Valdin, que dispara e marca. O
sétimo é de Antônio,
aproveitando bate e rebate na

área. No final do jogo, Eka toca

para Fiu, que fecha o placar em

8x2.
O técnico Fernando Ferretti

disse que gostou da partida e que
está aproveitando o Estadual para
usar todos os jogadores. "Nossa
defesa esteve bem 'melhcir que o

ataque. Fiquei satisfeito com

isso", comentou o treinador, que
informou que no jogo de sábado
usará um time misto e, contra o

Atlântico, usará o time principal.
No dia 5 a Malwe1e embarca para
a 'Espanha para a disputa do
Mundial de Futsal da Fifa. A
estréia será no dia 8 contra o

Pittsburgh e, no dia 9, enfrenta o

Carlos Barbosa. Se ficar em

primeiro lugar no grupo, joga a

decisão no dia 10.

Juventus confirma mais dois nomes
]ARAGUÁ DO SUL - Segue a

todo vapor o ritmo de contratações
no Estádio JoãoMarcatto. Depois
do anúncio de 12 jogadores, a

diretoria aumentou a lista ontem
com o lateral-esquerdo César, que
estava no União de Timbó e

também a volta do goleiroAdilson,
que estava noGuarani de Palhoça.
Segundo o preparador físicoCarlos
Gamarra, até sexta-feira mais
nomes devem ser confirmados para
a competição. "Não podemos
divulgar porque eles ainda estão

jogando pelos clubes. À medida
que os estaduais fcirem
terminando, poderemos anunciar".

Outro problema que a diretoria
vem enfrentando é a

supervalorização de alguns
jogadores. Alguns até acertaram

com o clube, mas problemas com

Depois da desclassificação do Guarani, Adilson confirma a volta

empresários e outros clubes estão
atrapalhando as negociações. São
cinco nomes praticamente
acertados, e três deles estavam no

elenco dó ano passado. A procura

agora é por mais zagueiros e

volantes. A apresentação deve
acontecer no dia 7 dé abril e os

treinos já começam no dia
seguinte.

Presidente da MSI deve depor hoje n� Polícia
DA REDAÇÃO - Hoje, com o

'

depoimento do iraniano Kia

[oorabchian, presidente daMS!, as
investigações sobre as suspeitas de
lavagem de dinheiro na parceria
entre o fundo e o Corinthians têm
seu diamais importante.O promotor
JoséReinaldoGuimarães Carneiro,
do Gaeco (Grupo de Atuação
Especial de Repressão ao Crime
Organizado), órgão do Ministério
Público de São Paulo, acredita que
o executivo poderá revelar, pela
primeira vez, o nome dos investidores
por trás do novo parceiro corintiano.

"Queremos saber quem são as

pessoas físicas que administram a

'�

Devetia e a [ust Sports (off shores
participantes da sociedade que

integra aMS!), quais suas atividades
econômicas, que empresas são essas,
de onde elas tiram dinheiro ,e em

que área atuam", explicouCarneiro.
"Vamos levantar e pedir explicações
para inúmeras outras questões e

certamente ele é a pessoa mais

indicada para esclarecê-las'[. _

- Até o momento, disse o

promotor, nenhum dos depoontes se
, recusou a responder às perguntas. "O
Kia tem esse direito, mas não
acreditoque faça isso". Anotificação
para o iraniano comparecer hoje, às
9 horas, ao prédio do Ministério

Público, emHigienópolís, zona oeste
da capital paulista, foientregue.a uma
das secretárias do fundo. "Até o

momento não houve nenhum

pedido para adiar o depoimento ou
qualquer aviso de que ele não viria",
disse Carneiro.O iranianoviajou para
Londres no fim da semana passada e
voltaria nesta quinta. Kia ainda tem
dificuldades com o português e de
verá levar uma tradutorapara auxiliá
lo. "Ela assinará um termo se respon
sabilizando pela fidelidacleda tradu
ção que será feita", explicou o pro
motor. De acordo com a legislação
brasileira, a transcrição do depoimen
to tem de ser feita em português.

ESPORTE I 7 I

Juvenil dá Malwee será a base da Carinhoso
]ARAGUÁ DO SUL - Agora a

cidade tem mais um time para
torcer. A Carinhoso estréia no dia
7 de abril pelo Campeonato
Estadual de Futsal da 1" Divisão,
que serve de acesso à Divisão

Especial, competição que a

Malwee disputa. O jogo será em

Rio do Sul, contra a equipe da casa.
O time será comandado porRenato
Vieira, técnico do juvenil, e pelo
auxiliarMarcos Moraes.

A base é a equipe juvenil
Malwee/FME, mas as contratações
já começam a chegar. Douglas e

Maciel vêm de Chapecó para

reforçar o elenco. Durante a

competição, mais jogadores devem
chegar. Segundo Vieira, a intenção
é dar ritmo e experiência para os

jogadores que não vem tendo

oportunidade no time da Malwee.
"Temos atletas revelados no juvenil
e com a idade estourada que não

tem oportunidade de atuar no time
principal. Agora eles terão a

chance de entrar no ritmo e pegar

experiência nesta equipe".
O técnico disse também que a

intenção é segurar esses jogadores

Ren�to Vieira (à esquerda) será o treinador da ADJ/Carinhoso

aqui, já que grandes atletas vêm
se destacando, mas não tem espaço
e vão para outras equipes. "No
começo a intenção é que eles

peguem experiência. Os resultados
vêm com o tempo", disse Vieira.

Dez equipes disputam a

competição em que todos se

enfrentam em turno e returno.

Em cada uma dessas fases,
classificam-se os quatro melhores

e fazem jogos semifinais, até se

conhecer o campeão e vice de
cada turno, que fazem as

semifinais da competição. Se

algum time conquistar por duas
vezes a vaga, será substituído por
quem tiver o melhor índice
técnico. A estréia da Carinhoso
em casa se'rá no dia 9 de abril,
contra São João Batista, noGinásio
Wolfgang Weege:

"Iorneio de Verão chega às semifinais
SCHROEDER -' As semifinais do

12° TorneiodeVerãoAbertode Futsal
acontecem amanhã em Schroeder.

Depois da rodada decisivade terça
feira, foram conhecidos os quatro
times que ainda brigam pelo título
da competição. A rodada começa,
às 19h15, noGinásioAlfredo Pasold,
com os seguintes jogos: Valência x
TFI e Coremaco x Franca

Calçados. Os vencedores fazem a

final no dia 8 de abril.

A rodada de terça-feira definiu
os últimos classificados. O

Valência, atual campeão,
conquistou a vaga ao empatar em

4x4 com a Kíferro, Na segunda
partida, a Coremaco garantiu a

primeira colocação doGrupo F ao
golear a TFI, também classificada,
por 7x2. No último jogo da noite,
apenas para cumprir tabela, a

Farmareis venceu oUnião por 7xJ.
Até o momento foram

disputadas 34 partidas e marcados
228 gols, uma média de 6,9 por

jogo. O artilheiro da competição
é CarlosGardel, do Valência, com
11 gols, e o goleiromenosvazado é

Paulinho, da Coremaco, com dez.
A premiação será troféus e

medalhas para os quatro primeiros
colocados, além dos seguintes
valores em dinheiro, do primeiro
ao quarto respectivamente: R$
800,400, 250 e 150.

Descentralização:
lovas e melhores escola,s

para Salta Catarina�

•

Nos últimos dois anos, a educação em Santa Catarina recebeu mais de
R$ 80() milhões em investimentos; Além de reformas e ampliações, novas

escolas foram construidas, aumentando o número de vagas' no Estado.
E com escolas mais bem equipadas e bonitas, o rendimento dos alunos
está cada dia melhor: Como-percebeu a Raquel ..orientadora educacional
de uma escola em Rio do Sul. É a descentralização transformando
a educação em Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ricerdo Daniel Trelsjá enrolou e (oi enrolado, e prefere clássicos como: "minha tia morreu".

Mandando um olá; Katiane Bruck e Kely
Gonçalves.

Relógio em fuga
Se você édaqueles que se enrolam na cama para

levantar de manhã, eis aqui o que pode ser uma

solução: Clocky, Um "relógio andante", desenvolvido
porGauri Nanda,do MIT.

Quando ele toca pela P vez e o usuário aperta o

botao soneca, Clocky rola da mesa de cabeceira e sai

pelo chão esbarrando em outros objetos até encontrar
um lugar para se instalar.Quando o alarme soa pela 2a

vez.o dorminhoco tem que sair da cama para procurar o despertador- o que o obriga a

acordar. E mais:um processador interno ajuda Clocky a encontrar um esconderijo novo
todos os dias. Pode ser ofim daqueles "5 minutinhos" extra de travesseiro.

Vi' Extremé inaugura nesta sexta
; ...�

• -';...-.1 -;.,. ,".

"rqlashion da cidade que curte marcas diferencladas não pode perder a

.ade de conhecer o novo espaço da loja Extreme, que após passar por reformas,
:�h'es{a sexta-feira, às 9h.Durante o dia será servido coquetel aOS clientes e visitantes da

GJiÍ·· ,,:'?,. .

:: Cé�: iAlém do visual, um novo diferencial será a venda de roupas é tênis Puma, tornando a

�iExne.me"a, principal' representante da marca na cidade.,M. Offlcer, Alex;�l[idre Herchcovitch,
ZappiJ1g e Cavalera são as demais qriffes agregadas, fazendo da lojajume das principais
rnuttílnarcas da região. _

, ,

.

A loja fica próxima à entrada principal do bairro Jaraguá Esquerdo, af lado da Madri.
Cpnta�o:371 7995. <'

'.
t

- CachaçariaAgua Doce
Música ao vivo com Cassiana Bueno (Jaraguá do Sul).

- Choperia Bierbude
Música ao vivo comTrio Acústico (Blumenau).

-Dia 01._Sexta-feirai!
- Choperia 8ierbude
Música ao vivo com Deco Dal Ponte (Blum.)

- Big Bowlling I Joinville ,

Show nacional com Nenhum de Nós. Reserva de ingressos ou
mesas peloteL(47)433 1233.

*Dia02_Sábado!!
- Choperia Bierbude
Música ao vivo com Geg� e Rochelli (Jarag�á).
- Vibe Sound I Notre
Balada com os DJS Cezinha (Rancho Marla's), Jairo Djoy e os

residentes Marcelo Luís e Mask.tnkio 23:00 horas -Inqressos
antecipados:O Boticário (Shopping) e Posto Mime (Kohlbach).

- Festa noAutódromo 1-Jaraguá
'Início às 23h30 no Autódromo de Jaraguá do Sul. Show com

.banda Trivium. Convites para o evento podem ser adquiridos
junto aos organizadores Neni ou Luciano Junkes.lngressos na
hora ao valordeR$l O,OO.A festa rola independente do clima.

*Dia03
__Domingol!

-Choperia 8ierbude
Música ao vivo com Renato Aguiar (Jaraguá).

Antes tarde ...
Finalmente chega às livrarias do país a

tradução de um ícone de nossa geração.
Trainspotting, o livro que deu origem ao filme,
narra as aventuras de jovens que convivem com

as drogas. Recheado de imagens fortes
associadas e excelentes narrativas, o livro. é o

duro retrato do dia-a-dia de viciados que Vivem
na expectativa do próximo "pico". No papel, as
cenas consagradas no cinema ganham em

agressividade e impacto. Leia preparado para
encarar dor,violência,sujeira e drogas.

Paulico da Silva está fazendo os

preparativospara dia 08 de abril recepcionar a
galera de bem da cidade no Arte Bar da SCAR,

·-na. segunda edição da tão bem comentada
Festa doVin iI.

,
Como diz o nome, a festa rola apenas na

-base da discotecagem, dando um tempo da
múSiCa eletrônica emergulhando em todos os

. hlts dos anos 70 e 80. De Beatles à Rita Lee,
Michael Jackson à Dr.Silvana.

Néi responsabilidade do repertório, foram
_ convidados DJS da "velha geração"; NeneWolf,

'. Bibe, Macarrão, Julito e também dando uma

palhinha, o próprio Paullco. Na noite as pick
ups ficarão à disposição daqueles que lhes
tenham alguma intimidade.Quem quizer levar
vinís de casa para tocar ou ouvir serem tocados,
pode ficar à vontade.

O número de acessos está limitado à 200
peSSOaS. Ingressos podem ser adquirldos
antecipadamente ao valor de R$l 0,00, na loja
Tô aTôa e na PãoQuente,ao lado do hotel Saint
Sebasttan.

,
Outra; muitos irão à caráter (70/80). Se for,

vário elíma.A diversão é garantida.

Imortalizado como um dos
maiores clássicos da dramaturgia
mundial, "Um' bonde chamado
desejo" é destaque .no palco do
Centro Cultural da SCAR, em Jaraguá
do Sul. Serão duas apresentações da
peça que imortalizou Tennesse
Williams: no sábado, dia 2, às
20h30min, e no domingo, dia 3 de
abril,às 19 horas.

A rnontaçem em Jaraguá do Sul
conta com as participações de
Françoise Forton, Luciano Szafir,
Nívea Stslrnann; Augustp Madeira,
Ricardo Dupene Ma1(NeV�.s.

Os ingressos já podem ser

adquiridos na bilheteria da SCAR,ao
valor de R$ 25,00 antecipadamente
e R$ 30,00 nos dias de apresentação.
Estudantes e idosos pagam R$ 15,00.
Informações pelos telefones (47)
2752477 e3706488.
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ASSOCIAÇÃO COME_RCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

APEVI
ASSOOAÇÃO DASMICROE

PEQIIENASEMPRESAS00
VAlE OOffAPOCU

auta
• ••

SSOCla rvrsmo

. Você lembra do tempo em que donos de empresas
concorrentes mal se olhavam para dizer bom dia? Ou quando a

concorrência tirava seu sono durante a noite? Para muitos
empresários este tempo mudou. Hoje, eles estão se unindo a

setores produtivos para se tornarem mais fortes e a

concorrência passou a ser uma aliada na solução de problemas
comuns. O associativismo mudou a forma de relacionamento
entre as.instituições e criou um novo ciclo de gestão de

negócios.
Em Santa Catarina a partir de 1991, através de um projeto
entre as associações comerciais de Blumenau, [oinville e

Brusque com a Câmara de Artes e Ofícios de Munique e Alta

Baviera, surgem os Núcleos Setoriais, formados por grupos de

empresários que, mesmo na disputa pelo mercado, buscavam
em conjunto a 'solução de problemas comuns e o

desenvolvimento de projetos e melhorias no segmento em que
atuavam. Esta iniciativa estimulou a FACISC Federação das

Associações Comerciais de SC - e o Sebrae, lançaram o projeto
a nível estadual, em' 1'997.

. - ,_, .'

Em Jaraguá do Sul, a Associação Comercial e Industrial
(ACI]S) criou em 1994 seu primeiro Núcleo Setorial,
denominado Núcleo de Fibra de Vidro e Modelação, atual
Metalmecânica. Além deste, a entidade abriga hoje outros

quinze Núcleos Setoriais: Construção Civil, Automecânicas,
ACOMAC - Ass. Dos Comerciantes de Material de

Construção, Câmara da Mulher Empresária, Instaladoras
Elétricas, Cabeleireiros Profissionais, Jovens Empresários,
Comércio Exterior, Qualidade, Comunicação Social,
Transportadoras, Transportes, Informática, Postos de

Combustíveis, Corretores de Seguros. Através do
Associativismo os Núcleos Setoriais formam e fortalecem

II ---

CONTABILIDADE
372-5300

6.
Laércio Coelho Vice-Presidente da ACIJS para

.

assuntos de Nucleos Setoriais: "associativismo
é um processo de cooperação inteligente"

parcerias, oportunizam a geração de
novos negócios, incrementam a

participação do empresário no meio

empresarial e na comunidade, formam
novas lideranças e apóiam iniciativas

sócio-econômicas, contribuindo
significativamente para o fortalecimento
dos segmentos e da região. Em entrevista
ao Correio do Povo o empresário Laércio

Coelho, vice presidente da ACI]S para
assuntos de Núcleos Setoriais, afir�a que

o associativismoé um processo de cooperação
inteligente, onde os participantes conquistam um

diferencial competitivo, é o famoso "ganha- ganha.".
"Não tem como ter uma ação isolada, para quem quer

crescer, é preciso estar ligado ao meio, ter integração
de negócios", Laércio que é associado à instituição há
mais de nove anos e foi presidente da APEVI

Associação das micro e pequenas empresas do vale do

Itapocu entre 1997 a 1999, participa ativamente das

ações da entidade e diz que "o associativismo é um

bom negócio porque é fundamental para a conquista
de diferenciais através da troca de informações e deve
ser considerada a grande oportunidade para sua

empresa".
O espírito de unidade que preside o associativismo e a

preocupação com as técnicas de gerência e gestão,
explicam o sucesso. do trabalho.desenvolvido pelos �6
coordenadores e os consultores de núcleos. "Eles

. .

estimulam, conduzem e moderam as ações dós grupos,
para o funcionamento das atividades" afirma Rejane
Bassi, coordenadora de serviços da ACIJS. São quatro
consultores que trabalham na instituição: Carmen

.

Daniela Vieira, Francisco Schiochet, Alberto Israel
Zeni e Vilson Rafael Riegel.
Segundo o vice-presidente, a meta dos núcleos
setoriais para 2005 é somar 25 núcleos de segmentos
variados. E finaliza "as empresas associados tem os

benefícios oferecidos pela ACI]S, esta oportunidade é

oferecida a todas as empresas, basta se

conscientizarem da riqueza do associativismo, e
somarem forças".

1
I�
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CORREIO DO POVO

Flávio Ueta

Trabalho pela conscientização ambiental
o núcleo de Automecanicas ACI]S- APEVI tem como missão, correspondem que o estabelecimento esta de acordo
"aumentar a competitividade das empresas integrantes, com a leis ambientais como a coleta e destinação
prestando serviços à comunidade e protegendo o do lixo classe 1, (restos óleo, estopas, etc),
meio ambiente". Este lema é vivenciado pelos 21 adequação à NR14 ( laudos ambientais LTCAT,
integrantes do núcleo os quais trabalham para a PPRA, PCMSo" PPP) .Entre estas ações,
conscientização da população em utilizar serviços participam no PCS- Programa de
com consciência ecológica e que não agridam o Competitividade Setorial do SEBRAE, e
meio ambiente; Neste sentido o núcleo desenvolvem cursos de mecânica para
desenvolveu n� ultimo ano oprojeto qualificação e :,mulheres. A contínua luta para permanecerem

diferenciação, das empresas nucleadas, que consiste
, de Automecânicas Virmes na adequação à legislação ambiental,

em uma bandeira de identificação, fixada na parte NucleoJARAOUA DO .UL .;."�__ "
. tráz o exemplo da história de sucesso do

externa da empresa, adesivos colocados nos motores
;gC,u" u

'"
,MM" Núcleo de Automecânicas que completa 10

dos carros, e identificação de frota, que anos de existência em 2005.

, .

propna

��de Materiais ;s�omerCiantes
Jaraguá do� lonstrução de

u e RegiãoAssociação
terá .sede

A ACOMAC Associação dos
Comerciantes de Materiais de

Construção de [araguá do Sul e

região, completa 10 anos e

comemorará esta data

inaugurando sua sede própria na Rua
Elizabeth Steilein Rabock, 538 no bairro

,.
Barra do Rio Cerro, no mês de agosto.
A nova sede irá possibilitar maior
integração entre os associados, pois
dísponibiliza espaço para reuniões e

eventos, é o que afirma o coordenador
do Núcleo, Henrique Pinto Loja Filho,
ressalta também que o núcleo não

deixara de estar ligado a ACI]S, mas
contara com espaço para lazer dos
nucleados.

Fundado em 03 de agosto de 1995, o Núcleo conta com

mais de 70 empresas associadas e busca difundir o
, assosiativi�ll}9Aátravés de;.lw§es em p!,!.rceIiaS9l!l
entidades locais; fabricantes e fornecedores, além de

instituições financeiras, buscando acelerar o
desenvolvimento do setor.

Neste ano a ACOMAC está se preparando para 14Q
ECOMAC SUL, que será em [araguá do Sul no segundo
semestre de 2006 e reunirá aproximadamente 700

empresários do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do

Sul, para troca de experiências e discussão de projetos
para o segmento.

,�.�
.

,

• 0n1:1ij!#lilijliéDPROFISSIONAIS DE JARAGuA DO SUL
Va rlzandosuape�onaU�

Parceria que gera

responsabi I idade
social

lHWA ...

Unir, qualificar e representar os

profissionais da beleza através do
associativismo são os objetivos do Núcleo
de Cabeleireiros Profissionais, além de
desenvolver trabalhos voluntários junto à

comunidade,' como a participação em

Ações Comunitárias realizando cortes

gratuitos de cabelos que contabilizaram
em 2004, mais de 500 pessoas atendidas.
O Núcleo desenvolve um projeto
pioneiro, na questão da regulamentação

da atividade em ]araguá do Sul, participando da comissão

que determina os critérios que deverão ser adotados pelos
profissionais que desejam abrir um salão de beleza.
Em atividade há oito anos, o Núcleo soma 31 associados e

151 profissionais cadastrados. A coordenadora Solange
Okopnik afirma que o aperfeiçoamento técnico é constate

nos cursos, palestras e treinamentos e ressalta que o

Núcleo é modelo para a FACISC e que já foi visitado por
representantes de ACI's de vários estados brasileiros,
Presidentes do Sebrae e CACB, e até por empresários
alemães.

l:;.
Núcleo tem como missão aumentar a competitividade das empresas

integrantes, prestando serviç�s à comunidade e protegendo o meio
ambiente

CAMBRA assume

atividades do Núcleo

Pela proximidade de interesses e projetos
em comum, a CAMBRA, Câmara de

Negócios Internacionais, formada através

de uma parceria entre a ACI]S e a

UNER], assume a condução dás atividades
do Núcleo de Comércio Exterior.

Na primeira atividade do ano que contou

com a participação de 35 pessoas a

CAMBRA trouxe o Sr. Robson Cadore,
Agente Portuário, para relatar as
mudanças e projetos do Porto de Itajaí.
Entre os principais objetivos do Núcleo

para 2005, está o desenvolvimento de
missões internacionais, apresentações de

,

l

�presas de fomento a exportação e importação,
capacitação por meio de cursos da área,
realização de eventos e networking, além da

aproximação do Núcleo de Comércio Exterior

Acijs-Apevi com outros Núcleos instalados no

estado.
O Núcleo de Comércio Exterior da ACI]S
APEVI, fundado em dezembro de 2000, surgiu
pela necessidade de organização dos setores das

empresas que atuam na área internacional que
fortaleceram as empresas participantes, através
da troca de informações, parcerias internas e

busca de representatividade política dentro dos
interesses do grupo.

Núcleo difunde o uso estratégico
da comunicação e rnarketinq
Desde a sua fundação em fevereiro de eventos e campanhasde utilidade pública e social.

2000, o Núcleo de Comunicação Social Para 2005, está programada a realização da V

reúne empresários e

,!/",:"i
Semana da Comunicação que tem como objetivo

profissionais liberais que
'"

·····"':"�rtunizar aos empresários, executivos,
atuam em agências de

" profissionais liberais e acadêmicos a

propaganda, emissoras de ! reflexão e discussão sobre 'o uso

rádio e televisão, empresas 1 estratégico da Comunicação e do
I

jornalísticas, editoras, • , Marketing como recurso na conquista,
eQI"••o:L •• D.1f '

produtoras de áudio, vídeo ""'vltl'CJlr iii ," manutenção e desenvolvimento do
'

e mídia externa, Web SOC'JlL�� i mercado em que atuam, afirma Rejane
designers, promotores de

, " Bassi, Coordenadora de Serviços da
eventos e profissionais de '�

"

: ACI]S.
Marketing. Através da participação no

'�"�''"'w''" 'A Semana da Comunicação em 2004

Núcleo, os 15 integrantes promovem a realizou oito palestras para um público de mais de
troca de experiências, desenvolvem 1000 pessoas e homenageou Sr. Eugênio Victor
competências técnicas e comportamentais Schmõckel, jornalista, historiador e fundador do
e participam de atividades de apoio a jornal Correio do Povo.

AUTO MECÂNICA
RIO CERRO LTDA

Mecânica

Espe'cializadà
em Multimarcas

Rod. se 416 • km 26, n' 9145 • Jaraguá do sul/se

,)

r�'
--,

I
I j'JuclútJEJiS ê JmpOr18dos

l
Mecânica sm G@ral

Fone: (47) 3-72·3960
Fax: (47) 371·1866

Massaranduba, 100 - Vila Lalau

"1itMD
lIifiUtlll,'

Escapamento, Geometria
AUTO

Balanc,eamento -Injeção Eletrônica

Mecânica em Geral

R. 25 de Julho, 1715 - Fyndos • Vila Nova
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CORREIO DO POVO

Núcleo completa 10 anos

e anuncia metas
uit
,I.'. Núcleo da

1'1''''1# Co t
1,," ".

ns rução C ./"

W,
IVI

i:, ;,;'. Jaraguá do Sul. se

o Núcleo da Construção Civil ACIJS-APEVI comemorou, no dia 2 de março,
10 anos de atividades. Surgido de um encontro entre quatro engenheiros da
área de construção civil, em 1994, dentre eles o atual presidente da ACI]S,
Paulo Rubens Obenaus, conta atualmente com 14 empresas integrantes.
Na cerimônia comemorativa realizada na Reunião Plenária da ACIJS, no dia
28 de fevereiro, Paulo Obenaus afirmou que a finalidade da criação do Núcleo
foi quebrar o isolamento e o distanciamento que havia entre as empresas e

profissionais do setor, como também a necessidade de treinamento da mão
de-obra e da organização da indústria da construção civil.
Para 2005 o Núcleo prevê a entrega, em junho, dos certificados conquistados
no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat PBQP-H
para três empresas que concluíram todas as etapas do processo e uma missão

para o Salone Internazionale Dell'Insdustrializazzione Edilizia SAIE '2005

que acontece no mês de outubro em Bologna, na Itália.Além disso, o núcleo
realiza cursos de aperfeiçoamento em parceria com o Centro Politécnico
Geraldo Werninghaus CEPEG, realizará a II Semana Interna de Prevenção
de Acidentes no Trabalho e a participação na FEICON 2005.

,<

Programa de inclusão

digital beneficia entidades

[2j�
NÚCleo ,1: ji�a}·····,······�<,«·",·.w..•. "

assistenciais
o Núcleo de Informática ACI]S-APEVI está
trabalhando novamente na campanha "Doação de

Microcomputadores Usados", que no ano passado
beneficiou 04 entidades assistenciais do município.
Devido ao sucesso da primeira edição o Núcleo

abraça mais uma vez a causa da inclusão digital e
dá inicio a coleta dos equipamentos.
O objetivo deste programa é receber das empresas de nossa região
computadores e periféricos usados, através de um processo de identificação de
necessidades por prioridades de urgência, repassá-los a entidades menos

favorecidas da sociedade, explica o coordenador do núcleo Edson R. Schmidt,
"a campanha tornou-se perrnanente.assim como o cadastramento destas
entidades". Todo trabalho de reparo e montagem dos equipamentos é feito

gratuitamente pelas empresas do Núcleo, que depois os instalam nas entidade�
cadastradas.
Fundado em fevereiro de 2002" o Núcleo é composto por 15 empresas
divididas entre os segmentos de software, hardware e sistemas e tem corno

objetivo integrar e aperfeiçoar as empresas integrantes e principalmente
aumentar a credibilidade e confiabilidade deste segmento em toda sociedade;
trabalhando projetos em beneficio da sociedade e da comunidade empresarial.
Flávio Ueta

Núcleodestaca a profissionalização
da atividade
A profissão dos corretores de seguros assenta-se

sobre três pilares bastante distintos e de grande
importância para o mercado de seguros e para a

sociedade, que quando respeitados resguardam o"

patrimônio adquirido.
Habilitação técnica e profissional: O Corretor
de Seguros tem sua profissão regida pela lei
federal 4594/64, que determina que à

intermediação de seguros só pode ser.feita por

pessoas com conhecimento da legislação que rege
os contratos de seguros. O profissional deve
apresentar um registro que só é obtido

após a conclusão do curso

i,',,',"acadêmico, específico da área de i
seguros, cuja responsabilidade '\'.'"está a cargo da FUNENSEG

Fundação Escola Nacional de \

Seguros.
Profissionalização: As exigências
da moderna sociedade brasileira
não permitem mais que o

seguro seja comercializado
como bico ou como barganha de

operações financeiras, vendidas por pessoas
não comprometidas com os ideais profissionais.
A comercialização do seguro exige a presença do

profissional junto ao segurado durante toda a

vigência do seguro, já que tem que assistir seu

cliente, principalmente, na ocorrência de

exige a total independência do agente promotor,

Núcleo de .para que haja o equilíbrio nas relações comerciais,
Corretores de Seguros :sem qualquer força de pressão.

"
__""_'

,,/Por isso, é vedado ao Corretor de Seguro ser

;y@.Ü"N ",
$M,;,'"""" funcionário público e/ou empregado de Empresa

segurada. (artigo 17 lei 4.594/64).
O corretor empregado do segurador, quando do conflito de

interesses, não tem como defender o seu cliente contra o seu

patrão, destaca o coordenador do núcleo, Marcos Pereira (foto).
O Núcleo de Corretores de Seguros, que foi criado em 15 de maio
de 2002, conta com a participação de 15 integrantes e tem o

intuito de promover a união e o fortalecimento dos profissionais
da área. Atualmente desenvolve palestras aos empresários sobre
Direitos e Deveres do Segurado, além de cursos de reciclagem
técnica" qualificação e treinamento de seus colaboradores.

sinistro.

Independência: Toda relação de intermediação
de operações que envolvem a economia popular,

Núcleo promove missão
técnica a FIEE 2005
Com o objetivo capacitar e desenvolver as empresas e os

profissionais nucleados, no âmbito gerencial e técnico, aumentando
assim, o profissionalismo e a competitividade na prestação se

serviço, foi criado, em 1996, o Núcleo das Instaladoras Elétricas

ACIJS-APEVI, que conta hoje com 11 integrantes.
Com diversos eventos já realizados para capacitar os integrantes, o
Núcleo prevê inúmeras atividades para o ano de 2005. Entre elas, a
visita a FIEE XXIII Feira Internacional da Indústria Elétrica,
Energia e Automação, que acontece no Anhembi, São Paulo,
entre os dias 25 a 29 de abril. O evento, que pretende reunir cerca

de 1000 empresas expositoras de 30 países e atrair mais de 50 mil

compradores, irá proporcionar aos associados a oportunidade de
-conhecer e trazer para nossa região, as inovações tecnológicas que
envolvem o setor.

Vem aí o Encontro
Catarinense e Sul Brasileiro
Jovens empreendedores preparam encontro

catarinense e sul brasileiro: \kncendo a Guerra dos
Negócios - A Arte de Vencer as Batalhas do Mercado
O ano de 2005 promete inúmeras atividades a serem

desenvolvidas pelo Núcleo de Jovens Empreendedores
Acijs-Apevi. O inicio do período foi marcado pela
primeira reunião plenária que elegeu a nova

coordenação. '

, \
,

Entre as açõesmais importantes destaca-se a realização
do VI ECAJE Encontro Catarinense de Jovens
Empreendedores e o II Encontro Sul-Brasileiro de

Jovens Empreendedores, que acontece em Jaraguá do
Sul nos dias 8 e 9 de julho. Com o terna Vencendo a

Guerra dos Negócios - A
Arte de Vencer as
Batalhas do Mercado, a

programação do evento pretende
fornecer elementos para que a os novos empresários
possam encarar o mercado de forma dinâmica e

positiva.

ONúcleo, criado há seis anos, reúne atualmente 19

jovens empreendedores que buscam, em conjunto,
.desenvolver habilidades de gestão, liderança, ampliar
sua rede de contatos, trocar experiências e fomentar

negócios.
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Pioneirismo
e Liderança
Flávio Ueta

Entre as principais atividades econômicas de Jaraguá do Sul, a metalmecanica se

destaca não só pelas grandes empresas de renome nacional e mundial, mas pelo
pioneirismo na criação de um núcleo setorial. Em 1994, com o apoio de

empresários da classe, a ACIJS implementou a instalação do Núcleo de
Metalmecanica, incentivando a troca de experiências e o aperfeiçoamento
profissional de empresários do setor.

A participação do empresariado foi um fator determinante para o sucesso das
atividades desenvolvidas pelo Núcleo, que soma hoje 22 associados. Ein 11 anos de

atuação o Núcleo já realizou diversas missões técnicas, cursos, palestras e eventos,

promovendo o desenvolvimento pessoal e técnico dos integrantes, além da geração
de negócios.
Em 2004, o Núcleo ofereceu aos seus integrantes o Programa de Competitividade
SetoriaL do SEBRAE, onde sete empresas iniciaram o processo de implantação da
ISO 9001 :2000 em busca da certificação. O PCS-SEBRAE será concluído em 2005.

Atuação feminina
é destaque na '

administração

CAMARA DA MULHER E •

OE JARAGUÃ 00�SARIA
4:.,

�� . ...,

Desde o século passado, as mulheres vêm se destacando no mercado de trabalho
e se posicionando como empresárias de sucesso, independente do segmento
escolhido.Segundo estudos da FCC (Fundação Carlos Chagas), nos últimos 32

anos, o Iugar das mulheres no mercado de trabalho tem sido preferencialmente o

setor de prestação de serviços (31%), as ocupações da agropecuária (16%), o
comércio e as funções administrativas (11% cada) e as ocupações de teor

técnico, científico e artístico. Mais especificamente, algumas áreas são atraentes

para as mulheres, como a de Recursos, HumaIi.os (53,53%), Relações Públicas
(47%) e Jurídica (33,07%).
Neste cenário atua, desde 1995, a Câmara da Mulher Empresária ACI]S-APEVI,
apoiando a mulher empreendedora na administração da empresa, desenvolvendo
suas compétênci�s técnicas, comportamentais, formando novas lideranças,
incentivando o associativismo, além de oportunizar a geração de negócios e a

troca de experiências.
As 28 integrantes da Câmara preparam para o ano de 2005, intensas atividades
que vão desde missões técnicas, cursos, palestras, seminários e confraternizações.
A primeira atividade de 2005, foi a palestra "Uma trajetória de sucesso"; com a

Vice prefeita Rose Vasel, que marcou as comemorações do Dia Internacional da
Mulher.

CORREIO DO POVO
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Postos priorizam meio ambiente
A exemplo de várias émpresas brasileiras que desenvolvem

programas de conscientização ambiental, o Núcleo de Postos
de Combustíveis ACIJS-APEVI iniciou no ano de 2004 um

projeto de certificação ambiental, denominado "Selo Verde".
Este projeto foi desenvolvido numa parceria entre o Núcleo e

o SI!'JDIPETRO, Sindicato do Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo, a Fatma - Fundação de Meio
Ambientede Santa Catarina e Imamb - Instituto de

Monitoração Ambiental, caracterizando os estabelecimentos

ecologicamente corretos.

O primeiro estabelecimento no Brasil a receber o certificado
foi o Posto Amizade de Jaraguá do Sul e, para este ano, outros

postos associados estão se adaptando aos mais de 150 critérios

que devem ser atendidos para a conquista do selo, o que
demonstra a constante preocupação das empresas com a

preservação ambiental.
O Núcleo dos Postos de Combustíveis atua desde fevereiro de

2002, com 12 associados que representam
aproximadamente 25 postos em Jaraguá do Sul e

região, combatendo a inadimplência no segmento e

promovendo a capacitação de seus gestores e

colaboradores para garantir a qualidade na

prestação de serviços,

Núcleo disseminaa cultura.da Qualidade
Com o objetivo desenvolver os profissiona.is através ,•..•.da troca de experiências e informações, foi criado em '.

fevereiro de 2000 o Núcleo Qualidade ACI]S- "

APEVI que proporciona, através da realização de
i

palestras,cursos técnicos, visita a empresas do próprio'
Núcleo ou empresas de destaque da região, a
integração e a melhoria constante das empresas onde
atuam seus integrantes. Sua missão é promover o

'§@P

intercâmbio e o acesso às informações, potencializándo os

esforços do Núcleo para a capaéitaçâo constante dos

profissionais da área, na aplicação de boas práticas para a

Gestão da Qualidade.
Ero fOP-5., u� d�s principais projetos do Núcleo será a criação

\ de grupos de estudo com objetivo

','.• de fom��ta� a troca de informações
.•. e expenencias entre seus

\integrantes.No decorrer do ano o Núcleo'

promoverá visita técnica a
.

.....s. ,=--"=.",,u.
. ....

empresa O Boticário, três
Seminários Internos onde os integrantes do

Núcleo ministram palestras sugeridas pelo grupo, o

Curso de Gestão de Processos a ser realizado ainda
neste semestre, além do 3Q Seminário da Qualidade,
evento tradicional do Núcleo, com público previsto
de aproxim,adame�te 600 pessoas.

HÚCLEODA

QUALIDADE

r

Parceria reduz
custo no setor de transporte
O Núcleo das Transportadoras ACI]S-APEVI, fundado em 14
de setembro de 2000, conta atualmente com a participação de
20 empresas de Jaraguá do Sul e região e tem como objetivo
detectar os problemas e as necessidades de seus integrantes e

buscar soluções em conjunto. Atuando no segmento de

cargas, realiza parcerias buscando através de treinamentos,
consultoria, troca de informações e experiências, agregando
diferenciais competitivos ao setor. Com essa premissa o

Núcleo das Transportadoras, em parceria com o Nutran

(Núcleo de Transportes) alavanca o projeto de redução de
custos na compra conjunta de materiais comuns as empresas
conveniadas. A proposta é otimizar o poder de compra e

aumentar a possibilidade de redução de

preço na aquisição de produtos.
Inicialmente o projeto prevê a compra de pneus para
ambos os Núcleos e as negociações com os

.

fornecedores estão em andamento. A expectativa é de
uma redução de custos em pelo menos 20%. Na

seqüência, os Núcleos negociarão em conjunto a

aquisição de combustíveis, peças automotivas e

serviços. Esta parceria nasce na raiz doassociativismo

que gera oportunidade de novos negócios,
incrementando resultados positivos para o empresário
que se refletem em seu meio e na comunidade.
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