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EMVIGOR

Cancelas eletrônicas substituem
os vigias em Jaraguá do Sul
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CONFIRMAÇÃO E SURPRESA

alcão e Leco são convocados para Seleção
técnico da Seleção

ras'ileira de Futsal, Paulo

ésar de Oliveira,
nvocou ontem os 13

adores que vão participar
o desafio entre Brasil x

roácia. Dois jogadores da

!alwee foram convocados:
ala Falcão, que já esperava

convocação, e o fixo Leco,
ue ficou surpreso corri a

otícia. Os dois se

presentam no dia 6 de

unho, - junto com 9

reparador físico da
lalwee, Maurício Leandro,
ue a partir de agora
cumulará as funções com o

me jaraguaense' e da'

eleção. _ PAGINA 7

·

etoria da Sear
e grupo de teatro
em pé-de-guerra
A presidente da Scar,
Monika Conrads, acusou o

Gats de descumprir as

normas do Centro Cultural,
razão pela qual fora
desligado. A fundadora do
grupo de teatro (foto), Meri
Petty, contestou. Segundo
ela, as exigências sempre fo
ramcumpridas. _ PAGINA 3

PROJETO

Duplicação BR-280 é uma das

prioridades do governo de se

o governador Luiz Henrique da Silveira revelou, ontem,
em entrevista coletiva a mais de 50 jornalistas do Estado,o

.

plano de ações para combater a "litorizalização" , o êxodo
rural e o'esvaziarnento das cidades do interior': _ PÁGINA 4

APERTO FISCAL

Rece��� Estadual intensifica
a fiscÍtlização no comércio
Para exigir o cumprimento da Lei de Exigência Fiscal, a Re
rteita Estadual tem intensificado a fiscalização no comércio
do Estado. Na segunda-feira, fiscais chegaram a Jaraguá do
SuL Nas vendas com cartão de crédito, precisam emitir do

;

.

cupom fiscal e o estrato de compra. - PAGINA 5 ".;

CÂMBIO

Dólar tem queda de 4.,67%.
em maio e de 9.,19 este ano

-
.
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OPINIAO

Camisa de força
A transferência do depu

tado federal Paulo Bauer do
PFL para o ninho tucano

não altera a configuração
política no plano nacional.
Talvez exija alguns rear

ranjos no contexto regional,
mas inda que possa 'modi
ficar as articulações e alian

ças. Até porque, PFL e

PSDB situam-se no mesmo

espectro político e, na

maioria dos municípios e

estados, estão coligados. No
âmbito da Câmara dos

Deputados, o bloco da

oposição não sofre altera

ção, apenas move uma peça
do tabuleiro. Os reflexos da
troca de partido serão sen

tidos regionalmente, mais

notadamente nas candi
daturas do próximo ano.

Se a opção de Bauer
fosse pelo PDT ou PPS -

partidos que revelou ter

afinidade, por serem de

oposição ao governo Lula -

haveria mudanças signi-

FRASES

ficativas na política re

gional, especialmente em

J araguá do Sul, onde as

legendas são aliadas ao PL
� e PTB, administram o mu

nicípio e são adversárias do
PFL e PSDB. Nessa conjun
tura, Bauer seria o caridi
da to natural da a liança
"Viva Jaraguá" a deputado
federal, fortaleceria a

o

tão nítido como antes. Para
a eleição do próximo ano,

a transferência do depu
tado Paulo Bauer mantém
o quadro atual na região: o

bloco PP/PFL/PSDB, a

aliança "Viva J araguá", PT
e aliados e PMDB. A
discussão será sobre candi
daturas - como sempre -,
e não de projetos regionais.

� Quanto muito, a desfiliaçãó de Bauer pode
causar desconforto no ninho tucano, exigindo
alguns rearranjos no âmbito regional

candidatura estadual da

coligação e uniria a expe-
'

riência política e o poder do
cargo ao carisma do prefeito
Moacir Bertoldi. Neste

caso, alteraria o eixo

eleitoral.
Todavia, como preferiu

ficar no mesmo lado do
tabuleiro, apenas mudando
de casa, a configuração de

forças não se altera e o

espectro político. continua

Quanto muito Bauer pode
causar desconforto no

ninho, já que o candidato
natural da legenda era o

ex-deputado Vicente
Caropre so , que fica de
sobreaviso.

Embora tucanos de alta

plumagem na r egtao

tenham classificado a

futura, filiação de Bauer
como benéfica, de fortale
cimento do partido, sabe-

QUARTA-FEIRA,l de junho de 2005

se que vai exigir dos pré
candidatos abnegação.
Ninguém tem dúvida que
o deputado será candidato
à reeleição. Restando aos

outros postulantes - Caro

preso, Niura dos Santos e

Irineu Pasold - a vaga para
estadual. Além do mais, a

legenda terá de negociar
com os partidos aliados,
que também pretendem
lançar candidatos à

Assembléia Legislativa.
Os adversários assistem a

tudo sem esboçar reação, por
entenderem que a transfe
rência de Bauer não altera o

quadro políticoeleitoral. Que
-

as fatias de votos na região se

manterão e que as possíveis
mudanças se darão na

. conquista dos eleitores.
Parece que há mais foguetório
do que festa. Aliás, é preciso
lembrar que o PFL ainda não

digeriu a desfiliação de Bauer.
Será que apoiará sua

reeleição?

"Mais uma vez o comércio é obrigado a gastar para cumprir uma legislação burocrática e

autoritária. Esta lei não foi discutida com os comerciantes na época que foi aprovada':
o

• Waldemar Sçhroeder, presidente da CDL de Jaraguá do Sul.sobre a exigência da Receita Estadual.que obriga os comerciantes a emitir

mJ�a, flscaljuntocom o cupom da compra com.cartão de crédito.

I Fatos & �essoas
Fernando Bond

Presidente do 8adesc
faz palestra em Jaraguá
Convidado ontem pelo diretor do
Correio do Povo Francisco Alves

para proferir uma palestra em Jaraguá
do Sul a respeito de oportunidades de
financiamento e microcrédito, o

presidente do Badesç, Renato

Vianna, prontamente aceitou o

convite com uma frase categórica:
"Jaraguá é por excelência um centro

de trabalho': A pedido do presidente
da Acijs, Paulo Obenaus, Francisco
foi o portador do convite também

porque no dia 1 de julho o Correio
do Povo promoverá alguns eventos

em comemoração aos 86 anos de

fundação do jornal. Da reunião

realizada ontem pela manhã na sede
do Badesc, em Florianópolis,
participaram também o vice-

presidente do Badesc, Said Miguel, e
o assessor de imprensa do governador
Luiz Henrique da Silveira, José

Augusto Gayoso (foto). Francisco Alves

aproveitou para fazer a apresentação da
revista "Negócios'; editada pelas
associações comerciais e industriais do
Vale do Itapocu, que impressionou

.
bastante o presidente do Badesc.

Tambor
Para o presidente do Badesc, veículos como a

revista "Neqócios" são fundamentais para
"instituições que precisam chegar até os

interessados na captação de recursos para a

geração de empregos, impostos e qualidade
de vida': Renato Vianna elogiou a forma de

comunicação - coloquial e informal - da
,

revista e disse que pretende utiliza-Ia como

um meio de comunicação entre o Badesc e

os empresários da região.

I
Com as CDLs
Outro ponto importante focado pelo
presidente do Badesc foi a ação de

aproximação que a 'Agência de
Fomento quer ter com as Câmaras de
Diretores Lojistas. "Hoje as CDLs,
através do comércio, geram 50% do
ICMS do Estado e são parceiros
obrigatórios de um banco que deseja
ser social, mas do' que qerador de
lucros': Vianna lembrou ainda que

pegou o Badesc "praticamente falido';
com um caixa de R$ 1,5 milhão e

enormes problemas de

contingenciamento, (ainda não

resolvidos) junto ao BNDES. Hoje o

banco tem R$ 120 milhões em caixa e

tem financiado obras importantes,
"como ii Mabel, por exemplo, às
margens da BR-101, junto à região do

.

Vale do Itapocu, onde aplicamos R$ 10

milhões':

Investimentos
Além da palestra que vai fazer a empresários
da região sobre financiamento oferecidos pelo
Badesc, Renato Vianna deve realizar algumas
reuniões "setorizadas'' para conhecer melhor
os problemas do setor e buscar soluções. De
qualquer forma, quer repercutir as ações que
o Badescomento vem realizando no Vale do
Itapocu - e deu como exemplo R$ 5 milhões
que já foram carreados para a região.

fbond@ibest.com.br
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SUA OPINIÃO

Canarinho não atende
, s d

reclames' dos schroedense�:;� J:�;�
,qt x·pr!

Baseado nas inúmeras vezes nos últimos dez anos em que presentreli\ iW
reclamações contra aViaçãoCanarinho via rádio, Tv, jomais e até coffii9 le9lR'
testemunha ocular ou ouvinte do usuário lesado em algum quesito ��f �ql
operadora da concessão, sinto-me obrigado a concluir que aCanarinhope81 (�ns
num desses itens: ou falta algum departamento de relações instituci oiíBl
para atender o seu público usuário ou, baseado na simplicidade q\le AiUiJil
ser característica da diretoria, oalto escalão pode ainda não terpercebid arlGl
necessidade de melhor interatividade com asua clientela.

,119� Res!
Não importaemqual desses quesitos �Canarinho possa ser enquad[9�i' Oi,pl

e sim que a empresa explora uma concessao de linhas urbanas rnunirí afldÍ
intermunicipais. Sendo essa atividade uma prestação de serviço público, a '

Canarinho deve sim explicar o que está fazendo no sentido de atender da Bl
melhor forma os seus clientes.No entanto, lamentavehnente, parece não ser ! I�

esse o entendimento da direção da empresa. Escondem-se através de

u�
I f"generosa concessão que vem desde a época das cruzadas religiosas P I 'J

libertarJerusalém, do fato de serem únicos e de subterfúgios jurídicos P Inão explicar nada. [

Digo isso porque em Schroeder a Câmara Municipal montou uma
'

CI
[

Comissão Especial para investigar constantes reclamações dos usuários e
",

essa nossa função tem respaldo constitucional. As reclamações vão desd,lR
:

(,�preço alto da tarifa, a falta de horários e condições operacionais incompatív� �
de alguns ônibus (excesso de ruído no salão de passageiros, trepida00
excessiva de janelas e falta de limpeza no interior do veículo). Uma das I'

empresas que estamos analisando, a Transpantanal, vem colaborango, ,ARe
conosco. A outra, a Canarinho, apesar da palavra empenhada em �os- : ;

,

auxiliar fornecendo os dados por nós requeridos, se recolheu num silêncio
sepulcral e nada respondeu até agora. Isso significa falta de palavra co� (
população de Schroeder Aquipassamdiariamente, o faturamentodas_ r.
é excelente e, com certeza, oferece plena condição técnica de baixar o Preç9D Idl
da tarifa, pois o IPK (Índice de Passageiro por Kilômetro) permiteotranqüilamente, que o preço da passagem tenha redução. A parte que a

prefeitura de Schroeder cabe fazer, que é a manutenção das estradas e g®1
pontos de ônibus em boas condições, ela vem fazendo da melhor fOnTIa

\
)

possível.
A atitude da empresa para com um dos três poderes constituídos �e

'

Schroeder, bem como com os usuários dos seus ônibus que aqui residem,,�[, Ire
até o presentemomento por nós classificado como lamentável.No entanN�

,

Pu
como ainda não encerramos os trabalhos daCE, estamos de portas abe�ul l

para amanifestação daViaçãoCanarínhonç senjid« demelhorias, tanto:n�1I li

preço das tarifas quanto emmais horários, bem como nas respostas dooffcio .

e

a eles encaminhado pelo presidente da'Co��são Especial.'· :�Sj ':
, 'l' ,dl0!' �o

Valmor Pianezzer , vereador e presidente Comissão EspedaT; t:
deTransporteColetivo da Câmara deVereadores de Schroed�.PJ' II' 1"1'0 o

�'B rã
'f15! !r

,

lqOl ,ri
m5 le

Domingo UP
Há duas semanas atrás fiz uso do espaço que tenho aqui neste.y,eícu!oiO o

para comentar sobre a ausência de alternativas aos domingos e sua tedi�1I
inatividade. Pensandomelhor e resolvendo fazer a diferença, foi resolvi�il
agir. Duas dúzias de telefonemas, algumas xícaras de café e outra dúzi<jee
reuniões levaram à resposta final. Pela voz de Adriano Junkes, da Secreta�úfde Culturada PrefeituraMunicipal veio a resposta positiva: projeto aprova1�;il'

A idéia: promover um evento diferenciado, e dar para a galera de

Jaraguá ummotivo para sair de casa e divertir-se aos domingos, num po��j
em comum.A iniciativa é inédita na cidade, e é enorme satisfação ver qu�j
tudo deu certo e vai rolar. Agora, um domingo pormês, a coluna Por Acásllll
com o apoio da FundaçãoCultural da cidade estará oferecendo paraJaragÚá5
um evento de música eletrônica ao ar livre, onde DJs se revezarão das 16,ho
as 21h, apresentando seus sets no palco da PraçaÂngelo Píazera, fifill

Estámarcada para esse domingo, dia 05 de junho a realização da prime)%l
edição, onde os DJs Lika (progressive house - Bal. Camboriú), M:J!f�'1
(progressive house - Bal. Camboriú) e Léo Renan (rechno - JaraguádoS�'5l
se apresentarão. Acompanhando DJ Léo, estará a percussão do tamb��lrjaraguaense R. Costa. Como iniciativa cultural, além de entretenimen, i
aos domingos, este projeto também oferece à toda população acessarão
música eletrônica, abrindo espaço para acabar com alguns de S:�5
estereótipos e pré-conceitos negativos, assim como oportunidade �a�
apresentar algumas de suas vertentesmenos comerciais.

'

Os eventos serão promovidos sem fins lucrativos, e sua concretização
só foi possível graças ao apoio dos artistas e algumas empresas, aSS1n1

como da PrefeituraMunicipal, que abraçou a causa incondicionalme�!1i;j
Pudemos contar mais uma vez com a participação da Multisom, g�ío
viabilizou o aluguel do equipamento e da Stúdío FM, que dará ��
grande força_propagan�o a idéia.AGráfica CP irá produzir todo mate��JIde divulgação e tambem merece toda gratidão, assim como o Jor�J;1
Correio do Povo, que apóia mais este momento da coluna. Espalhe a,

d'ljnotícia e se prepare, porque quem diria domingo ainda está valen � ,

, ),

Ricardo Daniel Treis, publicitário e colunista do Jornal CorrejQfl
do Povo

, Os textos para esta coluna devem ter no m�ximo 35 linhas, de corpo,ld'2,�I
.

f

'o. e
fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o direlt,"Jj1
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem com�a
correções ortográficas e gramaticais necessárias .
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�MAURrLIODECARVALHO-----------------------------------------------�----------�
Estratégia � Telefones � No aguardo

o
� Câncer

discursos conciliatórios e as Depois dos telefones celulares dos O vereador Jurandir Michels, o Lika (PT), Que a CPI dos Correios é um fato políticoI S
d

'

o anifestações e apreço mutuo entre secretários e presidentes de autarquias de aguarda ansioso a resposta do governo para atingir o governo Lula ninguém tem

:$,6;�)S�;é_candi�atosdoPSDBdaregiãO- Jaraguá do Sul,quetêm o prefixo 22,0 Moacir Bertoldi (PL) ao pedido de dúvida. Éo mesmo jogo usado pelo PTe

'q-y x.prefeito lrineu Pasold, ex-deputado mesmo núrnerodo PL,partidodo prefeito informação sobre o pagamento feito a ,aliados na administração do ex-

fê1'" i e,nte Caropreso e a secretária Moacir Bertoldi,foi a vezda Câ'mara adotar funcionários públicos estranhos ao presidente Fernando Henrique (PSDB).cfa,1 �1'�naINiuradosSantos-nãopassam outronúmerodelegendasqueintegram quadro, no final doano passado. A diferença está nos números e nomel 118 y,

��t ��qgodefaz-de-cdonta.Nednhu�deles a aliança "Viva Jaraquá" O petista promete analisar os pessoal envolvido nos escândalos.

: (qr.segue escon er o esejo em Nos novos celulares dos vereadores, o documentos com muita atenção e Enquanto nos Correios a denúncia de

:. di��tar as eleições do próximo ano. número 12 - o mesmo do PDT do líder "carinho" para não deixar passar propina é de R$ 3 mil a um afilhado do

�i.' AittGa mais se vingar a tese de um do governo Ruy Lessmann - vem logo qualquer possível irregularidade. Consta PTB, no governo FHC, a bandalheira

ilho ari€iidato único do bloco PSDB/PFL/PP. depois do prefixo. que, no apagar das luzes da contabilizava R$ 40 bilhões.

II � Resta saber se o PFL e o PP estão Faltam o 14 do PTB, da vice Rosemeire administração passada, secretários e Corrupção não se mede pela
I�' isP0stos a abrirmão de candidaturas e Vasel, e o 23 do PPS para completarem d i reto res rece be ram um g o rd o quantidade, mas pela ilicitude do ato. O

�eJ' a�o1ar os tucanos: a aliança. contracheque de presente de Natal. resto é politicagem.
\a:11 ".L-----.......,---------------------�------------------------- ___J

: i �:< EXPLICAÇÃO NA CÃMARA

�IPresidente da Scar diz que Gats
rrr

! .descumpriu normas do Centro
Iqj! IAROEINA TOMASELLI

I ..

�- :
..

o (jt)

1 crrupo de teatro foi
I I ',B'

!O' desligado" da Scar

b o'dia 7 de abril e
l ,8 'I

!I 'lega "perseguição"
1 ! Jjff;

I
I

! I }ARAGUÁ DO SUL - A

\1 r6rdente da Scar (Sociedade
li' 'uH'urá Artística) Mohika

UI Jféhüssler Conrads afirmou
I üllr

�

'II 'ue;.� Gats (Grupo Artístico '

I O,l. . , ,

;9 eagial Scaravelho) descumpriu
o/ 'o/0rmas do Centro Cultural, por'
,I fs�toi "desligado" da instituição.
ii. r9ªika prestou esclarecimentoslobre o assunto na última sessão

)"ãCâmara de Vereadores,
I

)tendendo a um convite da
1 'rópria Casa. O grupo alega que,

'

lem saber os motivos, espaço de acordo com as regras",
� 'ioldesligado da Scar,através de
I rIWff,notifieação emitida pela

liI'e�bria.
, 5Segundo a presidente, os
,6@l

ilU�}I:os (como o de teatro) que

lt�t!ll no Centro Cultural devem
!e�H,jr normas, entre elas

1es��volver o planejamento anual,,Omuntcar a instituição quando
reitlri.zar eventos externos e

r°rltribuir financeiramente com a

ranutenção. Monika disse que "o
G:l""
, tsdeseumpriu as duas últimas
nO"
ijo�!�as, o que motivou o

r ei,�l�amento". "O Gats não é mais
hlíel
L "iltl1o e não poderá falar em nome

ra;iustituição, embora possa usar o
I �JJ'-j.

Monika na sessão: "O Gats não é mais um núcleo da Scar"

,

acrescentou.

O presidente da Câmara,
Ronaldo Raulino (PL), questionou
sobre os investimentos feitos na

Scar pela Prefeitura, que também
aluga o espaço para promover
eventos assim como escolas e outras

, instituições. Monikda disse que

ano passado a receita foi de R$ 1,91
milhões, sendo R$ 419 mil do

governomunicipal. Ainda segundo
ela, o dinheiro foi aplicado nos

projetos cultura artística do

cidadão, R$ 132 mil; na

municipalização da orquestra
filarmônica, R$ 220 mil; e na

manutenção de orquestras e corais,

R$ 66 mil. O restante do valor é
oriundo dos governos estadual e

federal, aplicados em outros

projetos. "Mas no ano passado não
foi cobrado R$ 67 mil da Prefeitura
pelo uso das instalações por pelos
projetos municipais viabilizados",
destacou.

O vereador Jurandir Michels
(PT) perguntou se o fato do grupo
adquirir "personalidade jurídica"
motivou o desligamento. "Há
muitos anos o grupo tem. Este não
é o motivo principal. Temos mais
pessoas jurídicas e o grupo não seria

o único. O Gats é um prestador
de serviços na área teatral",
resumiu.

A vereadora Maristela Menel

(sem partido) pediu que sejam
ampliadas as verbas para projetos
culturais no município e Ronaldo
Raulino pediu para a presidente da
instituição" levar mais a cultura

aos bairros, já que quase 25% da
receita da Scar são de recursos da
Prefeitura". "Vamos estudar o

assunto. A Scar é uma instituição
fomentadora da cultura", encerrou
a presidente.

OUTRO LADO
fundadora do Gats, Meri Petty,
contestou ontem as declarações
dadas por Monika de que o grupo
não seguia as normas da Scar.

Segundo ela, as exigências sempre
foram cumpridas e "nos últimos

tempos as regras ficaram cáda vez

mais rígidas para o nosso grupo".
Meri também disse que a diretoria
da Scar exigiu que fosse fefCo um
relatório para que pudessem retirar

seus materiais da instituição logo
depois do ocorrido, "mas ainda não
nos deixaram entrar lá". "Estamos
há 18 anos e agora é que nós não

cumprimos as regras?", emendou.
Ela e outras 30 pessoas ligadas

ao Gats, entre alunos e diretoria,
participaram da sessão mas,

segundo Meri, "em nenhum
momento fomos convidados para
falar". Ela lembrou, no entanto, que
no dia 18 de abril, logo depois de
terem sido "barrados" pela diretoria
da Sociedade, a Câmara convidou
os integrantes do grupo para debater
o assunto e apresentar as atividades
desenvolvidas.

iPfB oficializa diretório e Jair Alexandre fica na presidência
i OS,,>
, r'�ARAGUÁ DO SUL - O PTB
rea:tfzou te L' .•

" rça-reira a primeira

C�n�ão do partido para eleição

� IRi] etano.OpastorJairAlexandre,
: lj7;presidia aComissão Provisória,
�sSumiu d f' . ,

, I. o, e irutivarnente a

Presid' '

�' ,

encía do partido.Os 60 eleitos
i. DiretÓrio, por sua vez, elegeram os

U1r�Ir tes dos conselhos Executivo,

,�e de Ética. A vice-prefeita

�fhó'
eire Yasel foi eleita presidente

'Sb cnra do parado por sugestão do

IPreSldent
'

I� r,; e, que criou o cargo.

�undo o presidente, a
.

ção doDiretóriovisa atender
Ullla .

, onentação para que sejam
�,�os os Diretórios estadual e

, .�onal d� partido. ]aÍrAlexandre
:'IQUe ate odia30 de junhograndertedosm ',. ,

� Untelplos catannenses,
COmoemoutros estados, deverá

realizar as convenções para que os

então presidentesmunicipais possam.

eleger o presidente estadual e, por

conseqüência, o líder nacional do

PTB, o que deve acontecer no

segundo semestre.
JairAlexandre informou que em

maio foram realizadas 358 novas

filiações, totalizando aproximada
mente 900 filiados aoDiretório local,
número próximo a partidos demaior
representatividade nomunicípio. Ele
destacou ainda entre os novos

petebistas os nomes deHélioMurara,
presidente do Rotary e ex-PFL, e do

gerente de Habitação da Prefeitura,
Alberto JoãoMarcatto, que não era

filiado a partido político.
Segundo ele, oobjetivodopartido

em Jaraguá do Sul é passar de mil

filiados até outubro. "Hoje somos o

Jair Alexandre: No comando do PTB para aumentar as filiações
quintopartidonomunieípioepreten- de junho pretende homologar as

demos ficar em terceiroou emquarto comissões provisórias nosmunicípios
ainda este ano", revelou. Opresidente de Corupá,Guaramirim, Schroeder,
também informou que até o dia 30 Massaranduba e Barra do Sul.

,-y

� Fisiologismo
Entre a eleição de 2002 até hoje, o troca
troca naCâmara Federal foi de mais 200,
alguns parlamentares mudaram de

'partido mais de uma vez.

O PFL elegeu 84 deputados e tem agora
60 e o PSDB elegeu 70 e tem 50 -

redução de 30% nos dois casos. Já o PL
do vice-presidente José Alencar cresceu

103%, passando de 26 deputados eleitos
para 53. O PTB, também da base aliada,
foi de 26 para 47, crescimento de 80%.
É a corrida para o colo quente do

governo federal, de olhos nos cargos
públicos.

Controlador diz que governo

gastou menos que o Orçamento

A

}ARAGuÁ DO SÚL - "No
montante geral gastamos menos
que o previsto", afirmou o

controlador do município, Celso
Piermann, durante a audiência

pública para prestação de contas
do primeiro quadrimestre da

gestão do prefeito Moacir
Bertoldi (PL). A audiência foi
realizada na Câmara de
Vereadores na última segunda
feira e liderada pelo presidente
da comissão de Finanças e

Orçamento, Pedro Garcia

(PMDB). Segundo Piermann,
da receita de R$ 56 milhões para
o período, foram empenhados R$
42,6 milhões.

O vereador Eugênio Garcia

(PSDB), no entanto, questionou
os :húih"ei-b's'àpreseritados 'itdisse
que "em algumas secretarias foi

gasto mais que o previsto". Ele
também questionou sobre as

modificações no Orçamento e se

esta continuará prática nos

próximos meses. "Algumas
ações ultrapassavam algumas
Gontas, pois se trata de uma nova

gestão, que deu mais importância
para determinados serviços. Mas no
montante geral gastamos menos

que o previsto", garantiu ..
Os secretários municipais

participaram da audiência e foram

questionados pelos vereadores. O
líder do Governo Ruy Lessmann
(PDT) perguntou sobre a situação

'dos loteamentos irregulares do

município. O secretário-adjunto
de Desenvolvimento Social e

Habitação, Alberto JoãoMarcatto,
disse que ainda não houve a

regularização efetiva por causa de
"entraves" na Fatma, mas que está

sendo feito um diagnóstico do

problema. Segundo ele, a

Prefeitura pagou taxas do órgão
ambiental que totalizaram R$
1.744,20 nesse quadrimestre. O
vereador Pedro Garcia (PMDB)
lembrou que mesmo sem

regularização, os moradores estão

pagando o IPTU nestes

loteamentos irregulares.
O presidente da Câmara

Ronaldo Raulino (PL) fez um

apelo para que seja aponta
da uma solução e citou o lotea
mento Divinópolis; localizado no
Bairro Ilha da Figueira, que há 16
anos não consegue
ser regularizado. De acordo com

o prefeitoMoacirBertoldi (PL), que'
também participou da audiência,
)setáúaiiz�do ürrimutirâo eritú� ás:

governosmunicipal e estadual para
regularizar os loteamentos.

A vice-prefeita Rosemeire

Vasel(PTB) entregou ao presidente
da comissão de Finanças e

Orçamento uma cópia detalhada
do que foi apresentado, que
ficará à disposição dos vereadores.

ARQUIVO CO,RREIO

, Plrrnanm prestando contas

SERViÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO - SAMAE JARAGUÁ DO SUL-SC

AVISO DE LICITAÇÃO

o Samae de Jaraguá do Sul comunica que se ençontra
instaurada a licitação abaixo especificada:
LICITAÇÃO: 54/2005
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
MODALIDADE: PREGÃO
OBJETO: KIT CAVALETE, CONEXÕES PBA E PEAD
RETIRADA DO EDITAL: a partir do dia 01/06/2005,das 08:00 às
11 :30 e das 13:00 às 16:00h.
DATA DA ABERTURA: 13/06/2005 às 14:00 horas
O Edital encontra-se à disposição dos interessados no

escritório do SAMAE, na Rua Erwino Menegotti, nO 478 -

Jaraguá do Sul - SC - Site: www.samaejs:com.br;

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do telefone.
(047) 371-0590.

\

JAIR AUGUSTO ALEXANDRE
Diretor Geral
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POR NELSON LuIs PEREIRA

.... Passe de profissionais multilíngues em alta

Chamou-nos a atenção uma recente pesquisa realizada pela Korn/

Ferry International- provedora de pesquisas executivas com sede
em Los Angeles e filiais distribuídas pelo mundo - demonstrando
que com a contínua globalização e desenvolvimento das nações
emergentes, o passe de profissionais multilíngües tende a ser

cada vez mais valorizado.
A pesquisa identificou que aproximadamente 85% dos
recrutadores na Europa, 88% na Ásia e 95% na América Latina,
concordam que ser pelo menos bilíngüe é crucial para ser bem
sucedido em uma carreira profissional, frente ao atual mercado
de negócios. Esses mesmos recrutadores apontam, entretanto,
que existe uma significativa 'vantagem competitiva' para
profissionais que dominam mais de um idioma, ou seja, que o

falam fluentemente.
A identificação de forma científica dessa realidade corrobora o

que alguns cursos de graduação, notadamente voltados ao

comércio exterior, buscam oferecer em sua estrutura curricular,
ou seja, a necessidade de comprovar suficiência bilíngüe. O que a

universidade busca com isso é corresponder a um padrão de

competências e habilidades profissionais que o mercado demanda.
Portanto, configuram-se num paradoxo as constantes

manifestações contrárias ao pré-requisito de suficiência bilíngüe,
previstos particularmente nos cursos de Administração com

habilitação em Comércio Exterior. Os que argumentam contrários
a esta exigência valem-se de que o mercado selecionará o

profissional a posteriori.
Entretanto, sob um ponto de vista estratégico da construção da
carreira profissional, não nos parece um posicionamento adequado,
já que o mercado é implacável. Seleciona sim, porém não espera,
São ilusões inúteis incutirmos em nossos jovens, notadamente os

futuros executivos brasileiros, que tendem a acreditar que
cordialidade e caipirinha apenas, fecham boas negociações.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO EM JARAGUÁ DO SUL
Com o propósito de organizar os setores representativos do
comércio exterior em Jaraguá do Sul para o lançamento do Programa
ExportaCidade em julho próximo, estarão reunidos no Centro

Empresarial, técnicos do MDIC, UNERJ, ACIJS, Prefeitura Municipal,
SDR e SEBRAE. Unidas a empresas da região, querem fazer deste
melhor evento de lançamento do Programa em todo o País.
A finalidade do ExportaCidade é promover efetivamente a ação
empresarial através da comercialização de produtos regionais e

da organização da comunidade em arranjos produtivos (no que
Santa Catarina é um modelo brasileiro). Para empresas que
quiserem participar da reunião ou estar a par do andamento do

Programa, os contatos podem ser feitos através do fone (47)
275.7040 com Cristiane ou Nara.

REUNIÃO DO NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR
Acontece amanhã no Restaurante Allegro, a reunião quinzenal do
Núcleo de Comércio Exterior, entre as 12 e 13 horas. O Núcleo,
que conta atualmente com 33 empresas participantes, reúne-se
quinzenalmente e aborda temas importantes para importadores
e exportadores, organizando o segmento e trazendo palestrantes
de outras cidades e regiões do país.
A pauta desta reunião será: Debate sobre Direito Internacional,
com o Dr. Roberto Martinelli, o lançamento do Caderno Estadual
do Potencial Exportador, com 'A Notícia; repasse de informações
sobre o Programa ExportaCidade e sobre a Câmara do Porto de

Itajaí, bem como comunicação da Missão Empresarial à Itália.

MISSÃO METAL-MECÃNICA À ITÁLIA
Através do trabalho conjunto da CAMBRA e do PROMETE0 Group,
será realizada entre os dias 19 e 26 de junho uma missão à região
de Trento, tendo como foco empresas brasileiras dos setores metal
mecânico e de automação industrial. Haverá visitas técnicas a

empresas italianas de ponta e conhecimento de entidades de classe
e órgãos promotores do comércio daquele país. Para as empresas
catarinenses que tem interesse em saber mais a respeito da missão
e do investimento necessário, os contatos podem ser feitos através
do fone (47) 275.7040 com Alex Becker ou Randal Gomes.

'

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas

dúvidas, sugestões e críticas para nosso e-mail

cambra@portalcambra.com.br.,

Nelson Luís Pereira é Coordenador do Curso de Administração,
Habilitação em Comércio Exterior, e Habilitação em Marketing da
UNERJ. Também é Diretor-Geral da CAMBRA.
e-mail: nlpereira@unerj.br

.... Na coletiva em que
LHS definiu o "fim do

Governo'; BR-280
entra na prioridade

FLORIANÓPOLIS:_Na entrevista
coletiva que concedeu a mais de 50

jornalistas de todo o Estado para
definir os planos para os 19 meses

que faltam para terminar esta

administração, o governador Luiz
Henrique anunciou ações em oito

grandes áreas com o objetivo de
combater a "Iitorizalizaçâo" do
Estado, o êxodo rural e o

"esvaziamento das cidades do
Interior".

Serão investimentos em grandes
obras (como a duplicação da BR-
280, arestauração da Ponte Hercílio
Luz e o investimento em arenas

multiuso para fomentar o setor de

serviços) e uma série de programas
, . \

"L 'T. d "

SOClaIS, como Q uz para 10 os ,

redes de abastecimento de água,
programa de Habitação Popular
Rural, distribuição de uniforme e

material escolar para alunos da rede
de ensino fundamental, ativação
do Plano de Desenvolvimento
Rural, os programas Microbacias e

"Água da Chuva" e o Pró-Emprego.
Mas LHS insistiu: "É preciso aprovar
o Fundosocial", mandando um

<'
recado aos deputados estaduais. O
Fundosocial (doação das empresas

LHS: PLANOS PARA MAIS 19 MESES

LHS e a imprensa estadual: obras e ações para combater a "Iitoralização" e o êxodo rural

de 5% do ICMS apurado no mês)
está naAssembléia Legislativa e hoje
deve ser aprovado na Comissão de
Finanças.

'

Uma das obras com início

planejado paraospróxímos 19meses
é a duplicação da BR-280, entre o

acesso de Jaraguá e o porto de São
Francisco do Sul. O presidente da
SC Parcerias, Vinicius Lummertz,
que assessorava o governador com
informações durante a coletiva,
disse ao Correio que nos próximos
dias deverão ser analisados no

FLORIANÓPOLIS - Pouco antes e um terço d" feeleraL Das 20 mil

Ministério dos Transportes os

pareceres elaborados pela Fiesc

(sobre a utilização do ICMS

Exportação na obra) e da Fetransesc
(com um modelo de licitação
inovador para favorecer as PPPs
Parcerias Público-Privadas). Com a

aprovação destes parecere-s, o

Governo do Estado "espera que em
100 dias possamos por as máquinas
na estrada e- iniciar a obra", disse
Lummertz. Mas ele reconheceu que
os processos no Governo Federal
estão bastante lentos e que esta é

uma perspectiva "bastante otim�Jai !l1
na atual situação".

N a coletiva, o governad�1 !�
anunciou ainda que a arena'tle' �í
J araguá será "uma Arena, tte •

Multiuso Esportivo", um perfil'n�i ré

pouco diferente das outras cidad� e
,

. I

"porque Jaraguá do Sul tem o m'aidr e

e o melhor teatro do Estrrdó, �Iconstruído pela comunídadeejêb Jempresariado local" e precisa de urrl' ,

equipamento "à altura de üillã

cidade que é campeã brasileira e

mundial de futsal".

Pareceres da estadualização d
BR-280 podem ser aprovados

Medidas: desde acessos às cidades até uniformes escolares j

da coletiva, o governador tinha se

reunido com o prefeito de

Florianópolis, Dário Berger; e o

padre Vilson Groh (que lidera

ações sociais nas áreas pobres da
Capital) para definir ações "de

emergência e nos próximos 20
anos para retomar da
narcoditadura" a área do maciço
do Morro da Cruz. Foi com este

exemplo de área ocupada
desordenadamente pelo êxodo
rural que o governador anunciou
as medidas que serão tomadas
para "combater a litorizalização e

reruralizar o Estado", tendo como
,
base uma pesquisa realizada nas

favelas dos grandes centros

urbanos e nas áreas rurais do
Oeste e da Serra:
ACESSOS

PAVIMENTADOS - Dos 54
municípios que precisam acessos

pavimentados, 14 já foram
entregues; até o início de 2006
LHS promete mais 20 e até o fim
do Governo. quer asfaltar todos.

LUZ PARA TODOS -

Investimentos de R$ 110 milhões,
dois terços do Governo do Estado

1>n'I'riclLlllc, 'cm cneruia, 7 mil já
rccclcrarn c, "lhJctil"lllc oferecer
lu: I'<lr<l <I' outr.i- I) mil até o fim
de 2006,

ABASTECIMENTO DE
ÁGUA Sete cidades
catarinenses ainda não têm coleta,
tratamento e distribuição e deve
receber até 2006.

HABITAÇÃO POPULAR
RURAL - LHS anunciou um

"rush" de construção de moradias

para famílias de agricultores até o

fim de 2006.
UNIFORME EMATERIAL

ESCOLAR - Para 450mil crianças
da rede de ensino fundamental.
Para este ano, será feita uma

licitação "central" (no ano que
vem por conta das SDRs) para
distribuir uma bermuda, duas

camisetas, agasalhos (calça e

blusa), dois pares de meia e um par
de tênis. Em fevereiro de 2006,
distribuição gratuita de material
escolar.

FUNDO DE DESENVOL
VIMENTO RURAL - Para dar

seguro agrícola e recursos para
insumos no plantio e na colheita.

LHS e Berger (dir): medidas para combater violência que veio do êx1.io
PROGRAMA "ÁGUA DA comunitários eorientaçãodej�O,

CHUVA" - Para as áreas de seca, extensionistas. ,

com financiamento de sistemas de PRÓ,EMPREGO - A p,�Iur
decalhas e sisternas para de fevereiro oferta 'i

,

d' dosarmazenamento de água. financiamento a juros subsi Ia

MICROBACIAS para pequenas e médias e!11pr�:
Investimento de R$ 42 milhões, - "um cheque ouro de juros balX;'
através de critérios de conselhos resumiu o governador.

______________________________________________�,.� ,b_ t_' �
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COMÉRCIO

PANORA.MA

iscalização da Receita Estadual
não tem data para terminar

iscais já lacraram

'quinas de cartão

crédito que não

a�am adequadas

jARAGUÁ DO SUL -

teontem, fiscais da Receita

. tadual começaram a fiscalizar

�Dmércio da cidade atrás de

�gularidades na Lei de

ioência Fiscal. A lei diz que as

'�uinas manuais de cartão de

Ildito são irregulares. A

'gência é que a emissão do

, ':om fiscal esteja integrada
,

a emissão do estrato de

'pra com o cartão de crédito.

. ��umas lojas já foram

'ãlizadas e várias máquinas
�a)u lacradas pelos fiscais.
A Receita Estadual ainda

r,. um balanço da operação,
o ue deve continuar pelos
!ó�imos dias. "Estamos veri

, cflndo várias irregularidades,
,

�§ principalmente o cartão de

tédito", disse o assessor do

,'er�nte da Receita Estadual

oI orberto Kuhnen, que

, 0ít\pletou: "Sabemos que isso

lo �r'f custo pro comerciante, e

: �,conforto para o cliente mas a

lei deve ser cumprida".
O presidente da CDL

(Câmara de Dirigentes Logistas),
Waldemar Schroeder, afirmou
que 90% dos comércios estão de

alguma forma irregulares com

esta lei, que está valendo desde

2002. Segundoele, existem três

estágios de irregularidades: No
primeiro caso os lojistas têm um

programa homologado de ECF

(Emissão doCupom Fiscal). Estes
lojistas precisam ainda atualizar

o programa da TEF

(Transferência Ele trônica de

Fundos), que integra os sistemas

das redes de cartão de crédito.

Adaptar estes equipamentos e

softwares pode custar ao

comerciante cerca de R$ 3 mil.

O segundo caso, incluem os

lojistas que têm softwares não

homologados. Schroeder diz que
estes comerciantes devem

procurar a empresa que vendeu

os programas de computador para
que elas procurem a receita e se

adeqüem a Lei. O terceiro caso

acontece quando os lojistas só

têm as máquinas de cartão

manuais, sem nenhum programa

de computador.
O presidente da CDL disse

também que a CDL já tentou

negociar com a Receita formas

de cumprir a lei sem gerar custos

Schroeder: conselho para os comerciantes retirem asmáquinas'irregulares'

. para os empresários. "A Fede

ração dos Lojistas e o deputado
Dionei da Silva já estiveram

numa reunião para tentar nego

ciar novas formas de cumprir a

lei. Uma das possibilidades é fazer
como outros estados do país, onde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2005
.

FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL - FROHAB

Menor Preço por Lote.

�, .

pBJETO - O presente Edital tem por objetivo receber propostas para compra de

, �.ateriais elétricos e contratação de serviços de mão-de-obra para instalação da
, � .

-

i �éde de energia elétrica, etapa 01, no Loteamento Tifa Schubert, bairro Amizade,
1 "

i :na cidade de Jaraguá do Sul, SC, conforme especificações previstas
neste edital:

,

�REGIMENTO: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
o [lNTREGA DOS ENVELOPES:Até às 9 horas do dia 17/06/2005.

[��ERTURA DOS ENVELOPES: Sessão pública no dia 17/0612005, no endereço

��baixo, na Divisão de Habitação.

ATESTADO DE VISITA: Para as empresas que forem cotar mão-de-obra será

necessário apresentar o Atestado de Visita, fornecido pelo FROHAB e a data para

e o:?isita será no dia 15/06/2005, às 13h30min, com
saída da sede municipal.

.

. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos no

l'se9Uinte endereço: RuaWalterMarquardt, 1 J 11, Bairro do Rio Molha,município de

Jaraguá do Sul-Se.

A cópia do Projeto Elétrico estará disponível na empresa Graficop, localizada na

RuaWalter Marquardt, 623,Centro Comercial
Vasel, sala 14, fone 3719116.

Jaraguá do Sul, SC, 31 de maio 2005.

ALBERTO JOÃO MARCATTO

Coordenador do FROHAB

a administradoras dos cartões de

crédito emitem relatórios, loja por
loja, com a relação das compras",
disse. Segundo ele, essa relação
comprovaria que a loja retirou

nota fiscal da compra com cartão

de crédito.

Em Santa Catarina
seglrança é assunto

levado a sério.

CORREIO ECONÔMICO I
Dólar tem queda de 4,67% emmaio

Apesar da alta de 1,64% registrada ontem, o dólar fechou maio com

queda acumulada de 4,67%, cotado a RS 2,41 a. O nível elevado dos

juros e o superávit comercial contribuíram para o segundo mês

consecutivo de queda. No ano, o dólar acumula baixa de 9,19%.

O avançou 1,64% e fruto também de comentários sobre um possível
retorno dos leilões de compra de dólares pelo Banco Central. O

diretor de Política Monetária do BC, Rodrigo Azevedo, afirmou que

as compras podem ser retomadas se as condições forem adequadas.
Os dados mais fracos do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro

também contribuíram para a depreciação do real no dia. A economia

cresceu apenas 0,3% no primeiro trimestre em relação aos últimos

três meses de 2004.

Convite
o presidente da Agência de

Fomento de Santa Catarina

(Badesc), Renato Vianna, disse

ontem que considera

"fundamental" a presença do

empresariado de Jaraguá do

Sul e região, além dos prefeitos
municipais, no grande
encontro dos bancos-de

fomento de todo o país que
será realizado nos dias 9 e 10

deste mês em Florianópolis.

Quem vem

Além do microcrédito (que
interessa especialmente às

entidades associativas de

pequenas empresas),
empresários e administradores

públicos vão ter a oportunidade
de conhecer todas as linhas

oferecidas pelas agências
fomentadoras nacionais, como

Banco do Brasil, Caixa e bancos

de desenvolvimento de outros

estados. Do BNDES, virá o

gerente de operações Cláudio
Bernardi.

Vai buscar
Renato Vianna disse ainda

que ele ou o vice-presidente
do Badesc, Said Miguel,
seguirão para a Europa nos

próximos dias para fechar os

contratos que vão garantir
um aporte de 5 milhões de

euros para o microcrédito em

Santa Catarina.Tudo depende
agora do aval que será

exigido pelos banqueiros
franceses. Se for o do

Governo do Estado, terá que

passar pela Assembléia.

Empreiteiras
Grande obra à vista: será

lançado dia 14, às 17h, o
edital internacional de

licitação para a completa
restauração da Ponte Hercílio

Luz, na Ilha, cartão-postal de
se. O governador LHS
lamentou não poder
restringir os concorrentes às

empresas brasileiras, "quando
não só as catarinenses" Mas a

Lei não permite.

redacao@jornalcorreiodopovo.com�br

Nos últimos dois anos, muito já joi jeito na área da segurança no Estado.

Mais de 700 novos policiais foram contratados e 350 novas viaturas

adquiridas. No sistema prisional, recursos foram aplicados na conclusão

do Complexo Penitenciário de São Pedro de Alcântara e na construção

da Penitenciária Industrial de Ioinville, ampliando o número de vagas.

É o Governo investindo na segurança de todos os catarinenses.

Secretaria de Estado da
Segurança Pública e
Delesa doCidadão

----�l,·--------------�I-- �__�:_ _L ���� __jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPREGOS
o Sine de Jaraguá do Sul funciona na Rua Getúlio Vargas, 577,
Centro. Telefones 370-7896 ou 370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

20 anos

SESI
.��._.,,� A M4JjCa. Ih\ .''Si'(lI'U.4iUHtI.f,1,H �()CuL
� . ..,.*t��)\'I""!f'I,:"""'"

��':��;��r. . .,." " ., ,. ,
.

O SERViÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DO ESTADO DE SANTA�ATARINA
Recruta candidatos pará uma vaga de:

. Auxiliar Administrativo, para atuar no Departamento Pessoal
-Corn Salário de R$ 760,56 e amplo plano de benefícios

-Atuação na Unidade da Regional de Jaraguá do Sul
'Jornada de trabalho de 44 horas semanais
Requisitos:
-Enslno Médio Completo
, Desejável experiência em rotinas do Depto Pessoal

Inscrições até 06/06/05 em horário comercial, na RuaWalterMarquardt, n? 835, Bairro Barra do Rio
Molha, ernJaraquá.do Sul'(com Vera)munido de cópia do R,G, cópia do comprovante deescolaridade
'e curriculum, ii)

Data, horário e local do processo seletivo:

,

,07/06/05 às 9:00 horas: Prova de conhecimento específico - (eliminatória) na RuaWalterMarquardt,
'835 - Jaraguá do Sul.
,08/06/05 das 9:00 às 12:00 horas: Entrevista- Rua WalterMarquardt, 835 Jaraguá do Sul.

.Cornparecermunido de documentos,

DEDICAÇÃO

Professora se aposenta após,
,

�

48 anos de magistério públici
� Elizabetha Erchinger
se aposentou ao

completar 70 anos

deidade

}ARAGUÁ DO SUL - A partir
de hoje a professora Elizabetha
Catarina Schmidt Erchinger não
vai mais para a Escola Santo'
Estevão, no Bairro Garibaldi.

Depois de 48 anos como

professora, ela se despede dos
alunos.porque a lei não permite
que exerça o magistério público
quem tem70 anos ou mais. Ela fez
70 anos na segunda-feira, mas

seleciona desde os 22. Ontem, os
alunos da Santo Estevão

prestaram homenagem à mestra,

que está na escola desde 1998,.
"Ela ajuda na Biblioteca, substitui
professores que faltam e já deu
aulas de reforço em alfabetização
para alunos com dificuldade de

aprendizagem!', afirma a diretora
da Santo Estevão, Sueli

Campestrini.

A professora Elizabetha
aprendeu o ofício com o pai, o

professorWendeling Schmidt. Ele
ensinou as crianças do Alto

Jaraguá 99 por 32 anos em turma

multisseriada, ou seja, todas as

turmas em uma única sala, com
um único professor. Elizabetha
seguiu os passos do pai e por 38
anos foi a única professora da
Escola Isolada Duque de Caxias,
na comunidade de Ribeirão
Jararaca, distante cerca de quatro
quilômetros da Santo Estevão e

quase 30 do centro da cidade. Com
o fim das escolas isoladas, os alunos
foram encaminhados para as outras

unidades de ensino mais próximas
e os professores, transferidos.

Agora que está definiti
vamente aposentada, Elizabetha
ainda não sabe o que fazer para
passar o tempo. Afirma que

sempre gostou de trabalhar em
sala de aula. "Estudei apenas até
o primário. Assim que me formei
já comecei a dar aula porque,

naquela época, não existiam

professores disponíveis e o mais

velho ensinava o mais novo",

Elizabetha é uma das mais antigas professoras do municípi6"::"
lembra.Confessa que sente pelo trabalho que fez du���;:
saudade daquela época. "Os praticamente toda a sualyio,�
alunos eram mais educados. Elizabetha só tem uma mágo,�iP'
Respeitavam o professor. Agora prédio da velha escola

'9,Q,11,' testá tudo muito diferente", analisa lecionou por ·38 anos \e,�J!
Elizabetha, que assegura ainda ter abandonado. "Tínhamos':,HI
pulso firme para comandar uma horta, flores e um lindo gra1J;l��
turma de alunos. Agora es tá tudo acab�M;)

Apesar de sentir valorizada lamenta a professora.

Cancelas eletrônicas em funcionamento a partir de hoje
}ARAGlJÁ 00 SUL �A partir da

zero hora de hoje as passagens de
nível de trem da cidade passam a

ser controladas por cancelas
eletrônica�. Durante todo o dia de
ontem técnicos da Dataprom
(empresa de Curitiba responsável
pela instalação dos equipamentos)
fizeAlm os testes finais nos nove

pontos onde as cancelas foram
instaladas. O novo sistema vai

deixar sem emprego os 36 vigias
que até ontem eram os respon
sáveis pelas passagens de nível do
trem. O vigia Luiz Antônio Lemke
observou de longe os técnicos

fazéndo 'teste' no 'ponto onde
trabalhou 'por seis: anos, na Rua

Bernardo Grubba. "Ainda não

tenho emprego certo em outro lugar.

Serviço tem, o problema é o salário
e o tipo de trabalho", afirmou.

O diretor de Trânsito da
Prefeitura, Sergio Zapella, disse que
o desemprego é o preço da
modernidade e que as cancelas
eletrônicas são seguras.APrefeitura
vai pagar R$ 78 mil por mês para a

Dataprom durante quatro anos.

Depois desse período, os

equipamentos ficam para a

administração pública.

Arraiá demanhã

,Testes foram feitos ontem em todas as nove passagens de niVêll
,J->�
, 'fifiCORREIO TV

Mulheres em Bertioga
Ontem parte da equipe de produção da novela "Essas Mulberes" junto com

alguns atores viajaram para a cidade de Bertioga, litoral de São Paulo, para
mais uma gravação externa. Em uma das cenas, Mila [foto] (Miriam Freeland)
sai para pintar o mar ao lado de Raimunda (Lena Roque). Ao buscar algo para
se inspirar, Mila reconhece Maria da Glória (Carla Regina), sem saber que ela
agora se chama Lúcia, sentada na areia ao lado de belas moças.

Siltom Santos
O "Shaw do Tom" da última segunda-feira venceu o SBT e

conquistou o segundo lugar no ranking das audiências. O
humorístico, comandado por Tom Cavalcante, registrou 6 pontos
de média, 12% de share e 10 de pico. Na mesma faixa de
horário, das 23h 15 às 00h31, a Globo marcou 28 pontos de
média enquanto o SBT fez 5 ao lado da Band e a RedeTV! . O

programa apresentou a estréia do quadro "Jornal do Baú'; com
Ana Paula e Patrão. Neste quadro, Tom Cavalcante, caracterizado
de Silton Santos, apresentou o jornal ao lado de Ana Paula,
caracterizada pelo humorista Shaolin. O patrão deu várias dicas
de como deve ser a apresentação de um jornal e satirizou a

troca de emissora da jornalista. Na outra parte do humorístico
foi apresentada 'a estréia do quadro Xô Calouros, uma sátira do
Show de Calouros do SBT. Neste quadro, também comandado

por Siltom Santos; Pedro de Lara, Flor, Sérgio Mallandro, Sol e
Max Fivelinha julgaram e deram as notas aos calouros.

Abaixo dos 20
O Mundial Sub-20 de futebol acontece de 10 de junho a 2 de

f

julho, na Holanda. O Brasil, atual campeão, busca o quinto título
na história do torneio e terá como primeiros adversários a

Nigéria, a Suíça e a Coréia do Sul. As principais seleções do
mundo participam da competição mais importante da categoria.
Na primeira fase do Mundial, a Record transmite as seguintes
partidas da Seleção Brasileira: no dia 12, às 12h30, o Brasil faz a

sua estréia contra a Nigéria. No dia 15, às 12h30, a seleção
canarinho enfrenta a Suíça e encerra a sua participação na fase
inicial contra Coréia do Sul no dia 18, às 11 h. Os principais
craques da nova geração do futebol mundial com exclusividade
na tela da Record.

O "Note e Anote" entra no clima das festas juninas e, ln
deixa as manhãs de segunda a sexta-feira muito maisiDj
divertidas. Na semana dos dias 6 a 10 de junho, "'!lBI

Claudete Troiano recebe muitos convidados para fa��)ín
parte do arraiá. Também não vai faltar muita comidai�l�1 (

típica como paçoca e pé de moleque, quadrilha e a"::2
pescaria com a participação dos telespectadores. O ",nj;
"Note e Anote" vai ao ar às 9h 15. J

Dor de co...tovelo
Quem quiser saber a razão da olheiras que Ronaldo
Fenômeno exibiu na chegada ao Brasil, numa tensa---l
entrevista no aeroporto, veja essa: depois de um fim de!
semana despregando bandeiras na noite carioca,

I
Daniella Cicarelli e Davi Moraes (ex-Ivete Sangalo) '\:j;
continuam "se conhecendo': Eles se falam no telef0rt:.J
tempo todo. Deve ser difícil para Ronaldo enfrenta(�� I'realidade, que veio à tona no casamento, em que ,.�J.

",",rv-;Daniella montou um barraco por causa de outro
.•

:

homem. Assim não há quem queira jogar bola mesl1!,��J I

:a]
A Lua em guerra '�;:�
Virou moda depois da briga entre Glória Perez e Jayl1'1�j
Monjardim, as briga entre os autores e diretores de ,:j
novela da Globo: um sério desentendimento entre '���1
Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa abalou os .<
bastidores de "A Lua me Disse': A colaboradora Antônia,
Pellegrino chegou a assumir as atribuições de Maria : �
Carmen por alguns dias. Dizem que o problema já foi i
contornado.' --'Iredacao@jornalcorreiodopovo,c911)/bl

______________-'f�, ,, _

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ESPORTE

'-1;1�" u l �.

iÃlém deles, foi

�hamado também
� ;p;r;�parador físico
M:a�rício Leandro
i '

�\
'II!

! ;
: : }ARAGUÁ 00 SUL/PETRÓPOLIS -

Sórpresa e confirmação. Foram esses

� dois sentimentos dos jogadores da
Malweé que foram convocadospara

tS�leção Brasileira de Futsal. O
� .

F 1 _ .. ,

térâque a cao ja era nome cer o na

lista do técnico Paulo César de

bUveira, o Pc. A surpresa ficou

�lesmo com o fixo Leco, chamado

�ela primeira vez para defender o

Brasil.Além deles, opreparador físico
Maurício Leandro também foi

�hirí?ado para integrar a comissão
(

técnica.
<ll CO� jogadores foram chamados

phlfa defender o Brasil no desafio

càrít'rá aCroácia nos dias 12, 14e 16

d�iíinhoemFortaleza (CE),Mossaró
(RN) e Aracaju (SE), respectiva
&énre.O primeiro jogo será transmi

ti,1djJelaRedeGlobo. "Eu esta�abem
tranqUilo e jáesperava ser convocado.
É uma seleção renovada, que está

p;;-Ssando por um processo de

reformulação", disse Falcão, que
voltouontemparaJaraguádoSulpara
resolver problemas particulares,mas
v���'parajogarnaquinta-feiracontra

���::;"

QUARTA-FEIRA,l de junho de 2005

FUTSAL

o jovem Leco, de apenas 21 anos, é chamado pela primeira vez para a Seleção Brasileira

oPetrópolis pela Liga.
Leco recebeu a notícia com

surpresa. "Esperava serchamado para
as seleções de base. Confesso que essa
era uma dosmeus objetivos para este
ano,masnão sabiaque seria tão cedo".
O jogador, que completou 21 anos

noúltimodia 26, dividiu aalegriacom
Os companheiros. "Esse é melhor
momento na minha carreira. E faz

I parte do trabalho que aMalwee vem
fazendo desde o ano passado,
ganhando vários títulos. Agradeço
também ao (Fernando) Ferretti, que
sempre confiou em mim". Os

jogadores se apresentam .. para o

técnico PC no próximo dia 6.

público e aproximadamente 50
metros de comprimento. A ligação
com Guaramirim será a partir do
BairroCentenário com saída naBR-

280, na altura do Bairro Nova

Esperança, nas proximidades da
Recreativa da Mannes.

Na avaliação deKleine, a ponte
será necessária corri a duplicação
da BR-.280 e vai absorver 50% do
fluxo de veículos que atualmente

passa pela ponte do portal, única
via de acesso aomunicípio vizinho ,

pelo BR-280. A nova ponte está

orçada em quase R$ 1 milhão, valor
que será pago pelosmunicípios de
Jaraguá do Sul e Guaramirim e

governo do Estado.
De acordo com o gerente de

Programa e Ações da SDR, a

construção de uma. nova ponte

ligando os doismunicípios faz parte
dos projetos de trabalho da 240SDR.

CE$AR JUNKES

Leco e Falcão são convocados para Seleção

i... ,

I,.'
'- �6.va ponte vai substituir estrutura usada por ciclistas e pedestres

Na coletiva em que anunciou os

13 convocados, PC explicou como

iniciará o trabalho na seleção.
"Estamos mesclando atletas

experientes com os jovens para
acelerar o processo de renovação da
Seleção Brasileira". Além dos 13

convocados, há uma lista de atletas
pré-selecionados, pois se alguns
chamados nesta terça-feiranão puder
se juntar ao grupo, já temos os

substitutos", observou José Maria
Couto, diretor de seleções da

Confederação Brasileira de Futebol
de Salão, que prefere não divulgar
essa lista agora para não criar.

!!i()\j I ,\ 'o'"
"

expectativa nos jqgadqJ;ers., '.' . i i, .. :
.• : '

Seis jogos abrem, no sábado, a
2a fase do CampeonatoVarzeano

}ARAGUÁ DO SUL - A

segunda fase do 23º

Campeonato Varzeano Raul
Valdir Rodrigues - Troféu Posto
Mime inicia no próximo sábado,
com seis jogos disputados em três

campos. Reunindo duas partidas
em cada local, nos horários de
13h45min e 15h30min, a rodada
terá os seguintes jogos: Caxias x
Metalúrgica TS e Depecil x
Rozzaco Pneus/Amizade, no
Caxias; Água Verde/Consistem
x Kiferro e Botafogo x Atlético,
no Botafogo; Gesso Jaraguá x

Garibaldi e Supermercado
Brandenburg x Atlético/Enec
'W', no João Pessoa.

Esta etapa do Varzeano
envolve 12 equipes divididas em
três chaves, saindo as duas

primeiras colocadas de cada
uma delas para compor dois

grupos de três integrantes na

terceira fase. A competição
iniciou com 30 clubes divididos
em seis chaves, com as equipes
disputando dentro dos grupos
duas vagas para a segunda etapa.
Em 60 jogos já disputados, a

competição registrou 309 gols,
com uma média de 5,15 gols por
partida. A defesa menos vazada
até o momento é a' do Caxias,
com apenas um gol sofrido,
enquanto que a artilharia tem

três atletas na liderança, com
sete tentos cada um - Adriano
Ropelato (Caxias), Nivaldo
Rocha da Silva (Depecil) e

Valdenésio Machado

(Garíbaldi) .

Promovido pela Fundação
Municipal de Esportes, com O

patrocínio da rede de pJ\tos
Mime, o Varzeano 2005 premiará
o time campeão com um boi de
15 arrobas, suínos de 100 kg,
80kg e 60kg para vice, terceiro e

quarto colocados, respectiva
mente, além de' troféus e meda
lhas aos três primeiros classifi
cados e troféu a quem ficar na

quarta posição. Haverá troféus
ainda para o artilheiro, o atleta
destaque, a equipe disciplina e a

defesa menos vazada.

• Promovido pela
Fundação Municipal de
Esportes, com o patrocínio
da rede de Postos Mime, o
Varzeano 2005 premiará o

time campeão com um boi
de 15 arrobas.

• Esta etapa do Varzeano

envolve 12 equipes divididas
em três chaves, saindo as

duas primeiras colocadas de
cada uma delas para compor
dois grupos de três

integrantes.

FOTOS ARQUIVO CORREIO

s::�r

r�nte ligando Jaraguá com'
'�:;�:;.:..,...�I' >:--.:. ••• ""

•

'_��i, arurmnm Ja tem projeto
��c;",Q--:_.:<-:�;Jl\RAGUÁ DO SUL - A velha

.........te localizada nas proximidades
,

mpresa Zanoti, no Bairro

enano, sobre o Rio

':'o/.Cuzirlho, pode ser substituída
�:uma estrutura nova, de

:<:.:reto e que vai servir como

a)1;llt1).ativa de ligação entre Jaraguá
'âõ Sul eGuararnirim. Projeto desta

i��a ponte está sendo feito por

; técnicos da Prosul, mesma

! empreiteira que está realizando

! outras obras na região.A solicitação
: de aprovação do projeto já foi

i eMaminhada ao Deinfra (Depar
: tarnenro Estadual de Infra-estru-

� túrà), segundo informou ontem o

: gerel'lte de Programas e Ações da
: SDR (Secretaria de Desenvol
: virnento Regional), VítorKleine.

De acordo comKleine, a ponte
: terá tamanho oficial, com duas
, .

! pistas de rolamento mais passeio

�
REfRIGERAÇÃO
Consertos e Reformas

Refrigerador, Lavadora, Secadora,
Lava-louça, Microondas, Freezer, Ar

Condicionado, etc.

Falcão, melhor do mundo em 2004, já era nome certo na lista

Maurício Leandro é o novo preparador físico do Brasil

LINHA DE FUNDOt-------,

Rua José Rumpf 114· Jaraguá Esquertto· Jaragua do Sul

JULIMAR PIVATTO

Hoje é o anúncio
o diretor de futebol do Juventus, Alcir Pradi, disse que até o

meio-dia de hoje deve sair o nome do novo técnico do
tricolor. Mas ele preferiu não divulgar nenhum nome, como

vem s.endo a política de contratações no clube. E um nome

conhecido da torcida ganhou força no João Marcatto: Itamar

Schüller. O técnico campeão do ano passado foi contatado e,

segundos fontes internas, falta pouco para concretizar o

acerto. Atualmente, Itamar treina o Figueirense B e ontem

não foi encontrado por esta coluna. A volta do comandante é

um sonho alimentado desde o final da Série B1 no ano

passado. Este sonho é alimentado tanto pela diretoria quanto
pela maioria dos torcedores. É esperar para ver.

ii

Parajasc
De 25 a 28 de agosto acontece

a 1 a Parajasc, evento destino a

pessoas com deficiência
auditiva, física, mental e visual. A
competição acontece em

Chapecó, mesma cidade dos
Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina). A expectativa e que
mais de 800 atletas participem
do evento que congregará as

modalidades basquete, natação,
bocha, futsal, atletismo, tênis de
mesa e xadrez. Ciclismo,
equitação e gol-boi estarão
apenas como apresentação.

Tênis de mesa
A equipe de tênis de mesa

da FME ganhou três
medalhas - duas de prata e

uma de bronze - na terceira

etapa do Campeonato
Estadual, realizada no último
final de semana (27 a 29),
em São Bento do Sul. As

pratas vieram com Morgana
Mesch, na categoria rating
"B'; e nas duplas mirim com

Jéssica Lemes Formigari e
Raquel Anverze. No
masculino, Tiago Jaciel Pedri

conseguiu o bronze, na
rating "F':

Natação
A partir do próximo dia 6

estarão abertas as inscrições
para a segunda etapa do 60

Circuito Interescolar de

Natação - 80 Troféu Ernani

Volpi Coitinho. A competição
está marcada para o dia 2 de

julho, na Sociedade

Desportiva Acaraí. A

liderança da competição é

do Colégio Divina

Providência, seguido pela
Emef Anna T6we Nagel.

Sênior
Segue disputado o

Campeonato de Futebol
Sênior promovido pela Liga
Jaraguaense de Futebol.

Depois da 5a rodada no

último fim-de-semana, duas
equipes dividem a liderança
com 12 pontos: Avaí e JP!
Add Makler. Logo atrás vem

o Caxias com 11 e o Vitória

com 10. A se-xta rodada
acontece no domingo.

julimar@terra.com.br
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'29/5'
Milena Emmendoerfer
da Silva
Marcia S. Giesler
Luciano Schwabe
Lauro Winter
Acacio Valandro
Jackson Bassani
Jackson Pereira

Tiago Fernando Flor da
Silva
Dr. Antonio Luis Eckert
Lorena Uttpatel
Olga Kanzler
Nailine Zoz
Norma W. Schwartz

'30/5'
Elmira Hanemann
Gian Cario Radüenz
Matilde dos Santos
Diorgenes Gnewrich
João M. Ramos
Haroldo Kuhl

Margarida de Andrade

Diogo P. da Silva
Maria de Luordes
Miranda dos Santos
Breno G. Barbosa
Edson Lennert

'31/5'
Dolores Maria Finta
Gabriela Franzner
Marli Cipriani
barlene S. Perereira
Márcio Bylaardt
Bruna Eduarda Pereira
Guilherme Hass Neto
Jean Carlos Veloso
Elenice Wenk
Iris Friedemann
IIvi Fodi
Jarder Jardel Mohr
Alana Gomes

'1/6'
Diana Couto
Ademir Brusque
Marcos Fernando de
Oliveira
Leonel Rodolfo

Schenzinsky
Ivone Enke Machado
Leonita Ehmke
Breno B. Mohr
Sebastiana G. Chaves
Mateus Alanço

'2/6'
Emanuela de Oliveira
Cassia Marina Fossile
Leonardo Wosniack

Eugenio Stemmacher
Valdir Mass

"

Alberto Guths
Vitor Nathan Zanella
Juliano Lunelli
Werner Siewerdt
Liana Kanzler
Diana K. 'Muller
Nicole Berti
Flávio Vogt
Rudiberto Schmelzer

'3/6'

Suijan Wille
Davidson Gustavo Reif
Claudete Grosklags
Marilu Romanovicz
Müller
Milton Pereira Júnior
Daniela B. Janh
Raulina W. Siebert
Cristiane K. Bruch
Sandra de Souza
Aliana Esperança
Aglair C. M. Souza Lorenz

Completa 13 anos amanha
dia 2" Diane Karoline
Müller. Parabéns e

felicidades é o que deseja
seus pais, irmã, cunhado,
avós, tios e primos

'4/6'
Suelem Marquardt
Ilda G. Blank
Vanderlei Marcos Papp
Joana Carolina Utech
Cleris Izabel Melo da Rosa
João Miguel Kanis
Maria da Graça Padilha
Luíza Schmitz Regis
Sálvio Pradi
Laura Pereira
Maria Terezinha

Wackerhagen
Raulino Ehmke

Giovana Kroisch, que completou
seus 22 anos no último dia 26/5.

Quem manda os parabéns e
,

muitas felicidades é as amigas
Talita e Pati deMassaranduba

No dia 21/4, Márcia Vieira e seu filho Leonardo
passaram o feriado em Manaus e aproveitaram para
conhecera o Teatro Amazonas

"

Pnna Moser,
completou 80

'

anos no dia 24/05
semana.Parabéns
do marido,
Tercílio, filhos,
genros, netos,
bisnetos e de toda
a família

Parabéns pelos seus 50 anos de casados
comemorados no dia 28/5, lIona e Adalberto

Linzmeyer. "Que Deus continue iluminando vocês
eternamente e dê a cada diamuitas felicidades!"

Homenagem dos netos, �Iho� � genros
-

�

Parabéns a Jardes Mohr que aniversariou dia,
31/5 e para seu filho Breno que completa
idade nova hoje. Os padrinhos, a esposa Regi�a,
a filha e irmã Brenda desejam felicidades

Marly e Antonio Richartz, no dia 31/5 completaram
25 anos de casados. Felicidades de suas filhas e genros

Desfile da coleção
Outono e Inverno
2005 "Neuber"
realizado no dia 20/5
na Sociedade Ano
Bom de Corupá

Completou idade nova no dia 27/5, Jéssica
,

Decker. Felicidades dos pais Kiliano e Iraci

Completou 19 anos

no dia 22/5, a jovem
Elaine Mussinato.
Seus pais e. irrnãos ;

desejam muitas

felicidades

"

Aniversariou dia 29/5, Guisela Westphal.
Parabéns dos filhos, génro, nora e dos netos

Henrique e Eduardo

.:. FELICIDADES
Aniversariou no último dia 27/5, Lili Marangoni.Quem deseja
muitas felicidades é a galera da Marisol e sua filha,,Eloise.

CINEMA Q Q
.

'

F'uarta e uinta- eira

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

Constantine
15:00-19:15

Violação de Privacidade
17:15-21:30

Reencarnação
Sessão Única: 21:30

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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JlPEVI
ASSOCIAÇÃO DASMICRO E

PEQUENASEMPRESAS00
VAIE OO/TAPOCU

A Arte de Coordêhar
A sucessão empresarial parece
assunto de difícil discussão em
diversos aspectos, seja em empresas
familiares, nas mais diversas
instituições e entidades Ola em

grandes conglomera s. Não

importa, o assun

movimentou especu J mas

vem tomando outros rumos nas'

novas administrações. A preparação
para o sucessor vem acontecendo
de forma natural em entidades e

empresas, com o foco na

continuação de um trabalho que
muitas vezes é iniciado em sua

gestão anterior. Historicalflel1�e a;\ssociação Comercial e Industrial
de Ja,raguá do Sul em seus68 anos sempre trabalhou na qlfes�ão de

continuidade de trabalhos lançados por antigos lújeres e �p.
continuação de ações consideradas vitais para a comunidade como a

questão da saúde, estradas e segurança. O Conselho de Núcleos

ACIJS-APEVI compartilha da ação de preparar novos líderes para
assumir os trabalhos realizados pelos núcleos setoriais, 'sendo
treinado 16 novos coordenadores a cada dois anos, prazo
determinado para eleição.do 110VO líder. O curso promovido pelo
Conselho de Núcleos em parceria com a FACISC, foi ministrado por
Clóvis V Consoli, adn'lirüstrador de empresas, consultor ela CACB e

,�:I
suW·�rvis,pr da FACIS�; 23.,e 24 de maio no Cent1'o'

.. ÊfuMes�rial de Jar:igui importância dó tema. �rou1�·34
participantes, entre atuais e futuros coordenadores. Questões sobre

associativismo, liderança, empreendedorismo, comprometimento,
atribuições do coordenador e do consultor e condução de reuniões,
foram abordados pelo palestrante, �ostrando que a liderança pode
ser algo conquistado. Segundo o presidente do Conselho de Núcleos,
Edson Schmidt, esta ação tem como objetivo reconhecer líderes
potenciais e oferecer subsídios para que os trabalhos realizados pelos
antecessores possam ser continuados, beneficiando o núcleo e o

nucleado,

UTIL CARD
Mais uma conquista
.do Associativismo
Pensando sempre no fortalecimento das empresas que compõe as

Associações Comerciais e Industriais de cada município a FACISC em

parceria com a ACIJS e demais ACI -

s da microrregião vem oferecer
mais um benefício a seu associado, o Útil Cardo Um cartão magnético
multifuncional que serve para otimizar a gestão dos colaboradores das
empresas em relação ao "vale - mensal", com esta ferramenta a

empresa, estabelecimento credenciado e usuário saem ganhando. As
vantagens para o empresário são: a agilidade nos processos de gestão

Prepare-se para vencer a

Guerra dos Negócios
Você está oficialmente convocado para VI

ECAJE Encontro Catarinense de Jovens
Empreendedores e o II Encontro Sul
Brasileiro de Jovens Empreendedores, que
acontecerá em Jaraguá do Sul, nos dias 08 e

09 de julho. Uma programação cheia de
táticas e estratégias que irá preparar você a

encarar de frente a guerra do mercado,
estimulando sua capacidade de tomar

decisões rápidas e consistentes, técnicas de

negociação e liderança. Inspiradas em

estratégias de guerra, as atividades
vivenciais serão coordenadas por
uma equipe altamente preparada,
contando com monitores e

facilitadores. Procurando trazer

temas relacionados à gestão
empresarial de forma inovadora, o
Encontro apresentará
empreendedores de sucesso que

atingiram metas ousadas e motivadoras,
utilizando na prática, ferramentas como
planejamento, estratégia, disciplina,
negociação e trabalho em equipe,
comportaifiêntos' indisp�nsâvéis em qualquer
atividade."Planejamento estratégico e

disciplina" será o tema da palestra do casal
Vilfredo e Heloísa Schürmann. Baseada em

experiências reais, os navegadores relatam os

grandes desafios enfrentados no dia-a-dia de
suas viagens e destacam a importância destas
ferramentas para o sucesso de qualquer
projeto e empresa. Outro palestrante de

destaque é Renan Dal Zotto, Gestor e
Técnico de Voleí da CIMED e Comentarista

da Rede Globo, com o tema "Como
Construir Equipes Vencedoras Ponto a

Ponto". A carreira de sucesso construída

por Renan no vôlei brasileiro e mundial
credencia este esportista e empreendedor a
passar seu aprendizado de dentro das

quadras para o ambiente empresarial,
porque, tanto no esporte como na vida

empresarial, os ambientes mantêm muitas

semelhanças. É preciso estratégia, disciplina,
mentalidade vencedora, motivação e,

equipe que jogue junto.Um painel
com relatos de sucesso

complementa a programação
apresentando cases de

empreendedores de SC, RS e

PR. O case catarinense será

apresentado pelo
empreendedor Dieter Janssen,

que foi o fundador do Núcleo de

Jovens empreendedores de Jaraguá
do Sul e tem uma trajetória pessoal de
grandes realizações.De acordo com o

coordenador do Núcleo de Jovens
Empreendedores da 'Acijs/Apevi Jackson
Bastos, o evento será uma oportunidade
única dentro de uma proposta que
combinará conhecimento, desenvolvimento
de competências e a troca de experiências
num ambiente imensamente agradável,
cercado de montanhas, ar puroe muita

naturl�a. É um convite imperdível, destaca.
As inscrições podem ser realizadas pelo site

www.aguerrad��negocios.com.br. onde
constam todas as informações do evento.

MARLIAN
---
CONTABILIDADE

tfl
NETWORKS

472731112
www.tfi.com.br

SfRVI
Processamento e Serviços ContábeIS SIC C14"

371�1846
www.proserv.cnt.br

Outro diferencial é que o valor da

inscrição inclui 04 cofee break, 02
almoços e 02 jantares no Hotel
Estância Ribeirão Grande, duas
camisetas, um boné e uma

mochila. Aliste-se já. Maiores
informações podem ser obtidas

pelo e-mail:

alistamento@aguerradosnegocios.
com.br ou pelo telefone: (47) 371-
2422 com a CMC Eventos.

nos setores de recursos humanos e

financeiros, a eliminação de custos com a

administração de sistemas de benefícios

próprios, a integração total com a folha de

pagamento para os devidos lançamentos,
pagamentos dos gastos com boleto único

mensal, acompanhado de extrato das

movimentações, não ter anuidade,
mensalidade nem custos de implantação para

• 22 Seminário Interno da Qualidade � 8'S
• Curso de Transporte Coletivo de Passageiros
• Palestra: Transporte Legalmente Correto
• Evento de apresentação oficial da proposta:

Compra Conjunta de Pneus
.

• Curso Profissionalizante de Arrumação e

Conferencia de Carga
• Missão Técnica a FABET
• Apresentação da Cumbuca: Sete Ferramentas

da Qualidade

a empresa e para o colaborador, eliminação
de desencaixe financeiro no decorrer do

mês, acesso pela internet para alteração de
limite de crédito, novas inclusões,
exclusões e bloqueio de colaboradores. Para
os usurários são oferecidas à facilidade e a

segurança, mais uma opção de compra,
limite de compra pré-estabelecido pela
empresa sem necessidade de verificação
cadastral e autorização mensal,
possibilidade de compra de produtos com
preço à vista e com prazo de pagamentos
sem juros, saldo ou extrato de compras via

internet, além da inclusão de dependentes
com os mesmos direitos do titular. Há

vantagens também para os '

estabelecimentos comerciais que aderirem
ao Útil Card, aumentando a carteira de

clientes com baixo custo de

implantação, acesso pela internet
para obter extrato de contas a

receber, redução significativa no

número de cheques recebidos,
crédito lastreado pela empresa

conveniada, conquista e

fidelização de clientes, repasse
mensal conforme pagamento das

.

despesas. Este serviço oferecido

pela FACISC e ACI]S deve
facilitar e ampliar a relação
comercial entre colaboradores,
empresa e comercio local. Maiores

informações com a Consultora de

Negócios da ACIJS, Sra. Janete
Grossklaus no telefone (47) 275-
7018 ou comercial@acijs.com.br.

• Apresentação da Cumbuca: Custos da Qualidade
• Palestra Comunicação com Software Gratuitos e Livres:

SKYPE, MSN, AMSN, NETMEETING.
• Palestra Etiqueta Pessoal e Profissional
• Palestra para corretores de seguros, sobre: Dissídio da

Categoria.
• Curso Mecânica Básica para Mulheres
• I.T.V. Inspeção Técnica Veicular Gratuita
• Curso: Leitura e Interpretação de Desenho
• Feirâo do Imposto

27/06/2005
18,19,25 e 26/06
'15/06/05
14/06/2005

18/06/2005

17/06/2005
13/06/2005

13/06/2005
20/06/2005

II

1/06/2005
16/6/2005

14 e 15/06
25/06
Jun/05
11/06/05

Maiores informações com Danielle pelo fone (47) 275�7012 ou nucleos@acijs.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



t!��de Materiais de ComerCiantes
JaragUá do S ,onstrução de

U e Região
�"� ..••.•

Mães, mulheres e

Empresárias:
pessoas com fibra para amarrm

ACOMAC CÂMARA DA MULHER EMPRESÁRIA
DE JARAGU Á DO SUL

aposta no

Aperfeiçoamento Técnico
Neste mês de maio a Câmara da Mulher
Empresária ACI]S-APEVI não poderia
deixar de parabenizar todos as mães, que
um dia deram a benção da vida e merecem

uma vida inteira de felicidades. A estas

mulheres que percebem que em cada
momento de felicidade os filhos prestam,
com sua alegria, a mais sincera homenagem
que uma mãe pode receber, os sinceros

. parabéns das mulheres empresárias. E neste

clima de alegria a Câmara da Mulher
embarcou dia 18 de maio, para a visita ao

Consulado da Mulher, órgão mantido pela
Multibrás em ]oinville que desde 2001

desenvolve trabalhos voltados à mulher. As
14 participantes da visita conheceram o

projeto externo de voluntariado voltado à

mulher, onde o grande segredo é o

envolvimento de áreas diversas, todas
comprometidas com a causa em questão
onde a missão maior é promover a

cidadania e a dignidade da mulher por meio
da educação continuada, da participação na

comunidade, da melhoria da qualidade de
vida e da mudança nas relações de gênero.
A casa oferece diversas oficinas, entre elas:
inclusão digital, arte e cultura, corpo e

mente, idiomas, artesanato, dança, entre
outros. O Grupo ficou bastante

impressionado com um trabalho relacionado à I ",.'

geração de trabalho e renda, que abrange três calTlPos,
de ação voltados ao desenvolvimento de pequenos,

negócios ou melhoria das condições de � ',.'

empregabilidade. São eles: Associativismo, Banca da"
Empreendedora Popular e Capacitação para o

.

Mercado de Trabalho. Esta iniciativa mostra que
existem empresas comprometidas socialmente e se ""

preocupam com as causas da mulher. O Núcleo da "1',

Mulher Empresária que busca sempre oferecer ;'./
desenvolvimento nas diversas áreas de atuação
feminina promove no próximo dia 01 de junho a ,..

palestra Etiqueta Pessoal e Profissional com Doris . '.:

Azevedo, às 19h30min no Centro Empresarial de �'.'
]araguá do Sul, maiores informações com Carrnen m.,
Daniele nos telefones: (47) 275-7028 ou 275-7012 ...

Com a Palestra Técnica sobre a Liga
Fix, que foi promovida no dia

19/05/2005 em São Bento do Sul e no

próximo mês para os associados e

comunidade de ]araguá do Sul, a
ACOMAC- Associação dos
Comerciantes de Materiais de

Construção ACI]S-APEVI,
proporciona a seus participantes uma

nova fase de aprimoramento.
Preocupada em oferecer a seus

clientes várias opções de compra e

oportunidades de pagamento o núcleo
se preocupa com o conhecimento
necessário para fazer uma venda
correta oferecendo o que houver de
melhor no setor de materiais de

construção. Neste sentido quando o

cliente chega a uma loja conveniada
ao núcleo pode ter a certeza de estar

sendo atendido por profissionais
capacitados e habilitados pelas mais

renomadas marcas do mercado. As

opções de financiamentos também são

um diferencial neste atendimento,
com uma parceria entre as empresas
nucleadas e instituições financeiras,

há a possibilidade de compra de material para construção
de casa própria, empresa ou reformas e ampliações. As
modalidades variam entre a utilização do FAT-Fundo de

Amparo ao Trabalhador, FGTS, Construcard entre outras,

com opções de pagamento em até 96 meses, sendo
analisado o cadastro do cliente, capacidade de pagamento e

opções de parcelamento, com possibilidades de pagamento
com débito em conta, boleto bancário, cheque ou cartão de
crédito. Estas modalidades são oferecidas pelas lojas
nucleadas que através do associativismo uniram forças para
melhorar suas vendas e oferecer a seus clientes um serviço
de qualidade. Com quase 10 anos de união e mais de 70

empresas associadas a ACOMAC não para de crescer

apostando na máxima da "união faz a força".

Programa Exporta
Cidade Empresa nucleada

conquista o

l° selo Nível A de
Produtividade e Qual idade

O Núcleo de Comércio Exterior

ACI]S-APEVI agradece a escolha de

]araguá do Sul como uma das dez
cidades brasileiras aptas a receberem o

Programa Exporta Cidade, do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio. O lançamento
nacional ocorreu no último dia 18 em

Campo Largo-PRe contou com uma

comitiva de ]araguá do Sul entre eles

representantes da ACI]S, Prefeitura;
CAMBRA, Secretaria de
Desenvolvimento Regional e
empresários da região. Além de

]araguá do Sul e Campo Largo (PR),
também foram escolhidas Nova

Friburgo (RJ), Maués (AM), Marituba
(PA), Juazeiro (BA), Sobral (CE),
Anápolis (GO), Dourados (MS) e

Diadema (SP). Este programa visa

aproximar entidades de classe,
governos federal, estadual e municipal
para apoiar e desenvolver à micro,
pequena e média empresa e os

empreendedores de cada região. A
Câmara de Negócios Internacionais -

CAMBRA e Núcleo do Comércio

organismo certificador BVQI. Para o Coordenadorédü<
Núcleo Eng. Alessandro Truppel Machado "este' "'(;
programa traz a padronização no processo produtivb;:i
dando mais qualidade ao segmento" afirma. Na

/.".:

mesma linha, outras três empresas nucleadas estão ai.'
caminho da certificação: a Proma, Construtora
]àraguá e Conenbra. O programa de adesão
voluntária oferecido pelo governo federal é uma ,

exigência para as empresas que pretendem utilizar ,;:::Y
financiamentos da Caixa Econômica Federal, e os ':::�;::
quesitos exigidos pelo programa são do Sistema

.

,",

"",�,,�,
Evolutivo da Qualidade - SIQ, que determina 00 :.:.:..,:�,'..�.;controle de 25 processos e aproximadamente 3 "

materiais. O Coordenador ainda ressalta que este ::::::�
processo auxilia as empresas no controle de proces�0:��
na redução de custos, na melhor organização do .::::::��;
canteiro de obras e na capacitação dos colaborado����;

• ,�'I
Tendo como resultado para a comunidade, a

.

;:./:
segurança em adquirir produtos padronizados,

.: '

inspecionados e com qualidade, conclui.

Criado pelo Governo Federal em 1998, pela
portaria nº134 do Ministério do

Planejamento e Orçamento, o PBQP-H é

um programa que tem o objetivo de
aumentar a qualidade e produtividade de
todas as empresas da cadeia produtiva da

construção civil. O Núcleo da Construção
Civil ACI]S-APEVI apostando na melhoria
contínua de seus serviços, em parceria com
o Sebrae e Senai iniciou o processo de

qualificação das empresas integrantes em

2001, para a certificação que é dividida em

quatro níveis (D, C, B e A), em ordem
crescente e pré-requisito para níveis

seguintes. Em junho de 2004 três empresas
receberam a certificação Nível B, uma Nível
C e duas Nível D. Neste mês de maio a

Hexagonal Engenharia e Construções Ltda.
foi a primeira empresa a ser recomendada à

certificação ao PBQP-H para o Nível A pelo

Exterior em parceria com a ACI]S e Centro Universitário
de ]araguá do Sul (UNER]), prepara o IIIº Encontro de

Negócios Internacionais que irá acontecer de 18 a 21 de

julho, no Centro Empresarial de [araguá do Sul. O evento

contará com o lançamento do programa Exporta Cidade e

com a presença do Ministro Luiz Fernando Furlan, além de
rodadas de negócios, palestras ministradas por
representantes de entidades ligadas ao comércio

internacional e ainda apresentação de bancas de Comércio
Exterior. O foco é na ampliação dos negócios internacionais
para o Norte catarinense, por meio da aproximação de

prestadores de serviço às empresas exportadoras e

importadoras, bem como informações relevantes ao

segmento internacional. Informações sobre o evento podem
ser obtidas na CAMBRA, pelo e-mail
cambra@portalcambra.com.br, ou pelo fone (47) 275-7016
com jordana

�----------�:
' .... 'Í-

.:':.j
a

);'j
NeJciOf9tlús � Umpo.rt�dos .S'�:t

ilfle©&!nic:&! (Im GifJr!i1i j
�.;J:

Fone: (47) 372-3960 ::il
Fax: (47) 371-1866 <�<�

R. Massaranduba, 100 - Vila Lalá6;t

Escapamento - Géometria

Balanceamento - Injeção Eletrônica

Mecânica em Geral
Especializada em Carros
Nacionais e Importados
e Injeção Eletrônica

50 9001 :2000 Auto-elétrica - Com. de Pneus

,FONES' (47) 275-nfo, 27W66��.va Carlos.tlardt, 688
R 0.

..
d , B r 28'0, IÇ, m 6 9

B O i r r o Á 9 ú a v�� r'd e
RUi! Prefeito José Bauer, 826
Vila Rau - Jguá do Sul- se R. 25 de Julho, 1715 - Fundos - Vila Nova
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..] Rerfil do segurado:
.����

mprque passar as

:!: informações .corretas?
Núcleo de

Corretores de Seguros

t

O seguro de automóvel com Perfil vem
os, sendo praticado por inúmeras

seguradoras existentes no mercado

'é,', atuaL Sendo assim o Núcleo de
,

l", COFrewres de Seguros ACI]S-APEVI
orienta a comunidade sobre a

::" importância de sé repassar
'ii �formações corretas e precisas na
"', hora de contratar um seguro. As

;:i" propostas de seguros são preenchidas
com respostas ao questionário,
variando de seguradora para

seguradora. Como exemplo, temos: o
'i modelo do veículo, sexo do condutor /
1;" segurado, estado civil, idade dos
,i,' condútores, endereço de residência,

etc. As respostas a todas essas

questôes irão traçar um perfil do
IS��!ltado e através de um sistema

alimentado com estatísticas, será calculado o prêmio do

seguro, que será o valor calculado pelo risco do sinistro. E
importante salientar que o Perfil veio para beneficiar o

segurado em relação ao custo do seguro, a partir daí, serão
gerados diversos descontos em relação à utilização de cada
veículo, de acordo com as características de seus

condutores. Quanto menor o risco, maiores serão os

descontos concedidos. A preocupação do Núcleo é
esclarecer ao usuário de seguros de automóveis que muitas

vezes o segurado põe em risco o seu próprio benefício
omitindo ou passando informações que não são de acordo
com seu real perfil, se beneficiando de descontos que
muitas vezes não lhe são de direito. No entanto, quando os

mesmos precisam acionar seu seguro por motivo de sinistro,
podem sofrer sérios problemas, até mesmo perder o direito
das indenizações. Esta questão é atual e deve ser revista

pelo usuário para que não tenha uma péssima surpresa na

hora de ser indenizado sobre seu patrimônio. Não
esquecendo que "Seguro ...Só com Corretor de Seguros':

lesenvolvimento
�'

,

f}: ê""Tecnologia�

,"".>

Relornando da viagem a 10ª
FEIMAFE 2005 que aconteceu entre

os dias 9 a 14 de maio no Anhembi,
em São Paulo, o Núcleo de
Metalmecânica ACI]S-APEVI não
teve muito tempo para descansar.
Com foco na capacitação e

conhecimento da tecnolôgia
disponível no mercado o Núcleo
promoveu o Seminário Técnico de
Ferramentas de Corte Iscar do Brasil,
com o gerente de negócios, Wilfried
Kõpp, representante da Iscar em
Sagta Catarina. O tema Usinagem
com Alta Remoção de Material -

F�R atraiu um publico de 130
pessoas, que buscam conhecimento
na área. O evento que ocorreu no

último dia 18, apresentou as

novidades tecnológicas em brocas, machos, pastilhas,
suportes e ferramentas. Com um mercado em crescente

expansão o Núcleo busca orientar seus nucleados para as

ultimas informações do setor tornando-os cada vez mais'
competitivos,
Segundo o coordenador do Núcleo, Edison Dalinghaus "a
indústria está sempre em inovação no processo de

fabricação, na metalmecânica as ferramentas são

intercambiáveis", deste modo como as ferramentas podem
ser substituídas constantemente, é necessário ter o

conhecimento técnico para utilizá-las. O mercado de

usinagem cresce vertiginosamente e em especial no Brasil
afirma o palestrante. Edison Dalinghaus, conclui
afirmando que o Núcleo busca o conhecimento, oferece
treinamento para qualificar os colaboradores das empresas
nucleadas e obter ganho em produtividade.
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um levantamento de necessidades do grupo,
oferece uma palestra sobre Comunicação com

Softwares Gratuitos e Livres, proferida por David
Emmerich Jourdain, mestre em ciências da

computação e segurança em redes pela
Universidade de Stanford Califórnia-EUA, com
vasta experiência na área, o palestrante vai

discutir o uso destas ferramentas como o Skype,
AMSN e MSN. O Núcleo oferecerá também

oportunidades de treinamento em banco de dados

(Microsoft SQL, Oracle, Postgre), programação
em GENEXUS nos próximos meses. Informações e

inscrições podem ser obtidas com Alberto pelo
telefone (47)275-7005 ou

e-mail: alberto@acijs.com.br.

Softwares I ivres e

ferramentas para

comunicação são temas de palestra

Aulo Mecânica
I,BORCHERS

371-8122
Rua Alberto Picolli, 400 - Água Verde

borchers@brwnel.com.br

Real ização da

Inspeção
Veicular
Gratuita

O Núcleo das Automecânicas ACI]S
APEVI está programando [ftra o dia 25 de

junho a realização da 5º Inspeção Técnica
Veicular Gratuita, que será realizado no
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parque Municipal de Eventos de Jaraguá do
Sul. A inspeção que pode ser realizada em

qualquer veículo independente de marca e
'

ano, abrange a avaliação do sistema de

freios, suspensão, rolamentos, embreagens,
faróis, lanterna, escapamentos, pneus,
baterias, nível de óleo, sistema de

arrefecimento, juntas homocinéticas,
direção, extintores e emissão de gases. A

inspeção inicia as 08h30min até 16h30min
e a partir das 15hs do dia anterior serão
distribuídas senhas para o número de
veículos que passará pela inspeção dos

profissionais que compõe o Núcleo de
Automecânicas. O objetivo é atender

aproximadamente 150 veículos, desta
maneira o proprietário do automóvel poderá
providenciar o reparo e manutenção de seu

carro em uma das oficinas credenciadas de
sua confiança. A iniciativa pretende tabular
os defeitos em comum e esclarecer os
condutores sobre a importância da boa

conservação do automóvel para prevenção
de acidentes, emissão de gases poluentes e

utilização de serviços especializados. Neste
mesmo mês o Núcleo estará oferecendo o

Núcleo de Automecânicas
JARAGUÁ 00 SUL - s�

Curso de Mecânica Básica para Mulheres que
acontecerá nos dias 14 e 15 de junho das 19h30min
até 22h nas dependências da empresa Mecânica

Center Car MJ, ao valor de R$15,00 por participante.
O curso é aberto a todas as mulheres que se

interessam em conhecer um pouco mais sobre a

mecânica de seu carro e os cuidados necessários para
mantê-lo em perfeito funcionamento. Inscrições e

informações com Francisco no telefone (47) 275-7019
ou e-mail francisco@acijs.com.br

A comunicação cresceu assustadoramente
neste início de século, o livre comércio de

informações tornou-se uma realidade
através da globalização. São milhares de

informações dispostas através de redes de

Internet, jornais, canais abertos de TV, etc.
A informática possibilitou este processo e

passou a oferecer novas ferramentas para
um mercado cada vez mais competitivo. A
Microsoft hoje, não é mais o único nome

conhecido por desenvolvimento de sistemas

mundiais. Inúmeras outras empresas
oferecem sistemas gratuitos para as mais

diversas áreas. Neste cenário o Núcleo de
Informática ACI]S-APEVI embasado em
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Termo de Aj uste de
conduta visa diminuir
o consumo de bebidas
alcoólicas.
o Núcleo de Postos de Combustíveis
ACIJS-APEVI, que trabalha pelo
desenvolvimento do segmento e pela
qualidade de vida da comunidade,

,

desenvolvendo ações na questão
ambiental, vem agora 'a firmar um
termo de Ajuste de Conduta com a

Policia Civil e Militar, Prefeitura
Municipal e Ministério Público para
diminuir o consumo de bebidas
alcoólicas, a direção perigosa e o

abuso sonoro no município. As lojas
de conveniências que servem para
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facilitar o dia-a-dia de seus clientes para aquisição de
produtos em horários alternativos, estão com novas

regras para a venda de bebidas alcoólicas em suas

dependências, a parir do dia 13 de maio. Atendendo
reivindicação de Associações de Moradores e do
Conselho de Segurança (Conseg), o núcleo firmou o

termo de ajuste de conduta e restringiu o horário de
venda destes produtos que não poderão mais ser

comercializados de 2º a Sábado das 23h as 6h e aos

domingos das 16h as 6h, desta maneira as lojas de
conveniência continuarão atendendo normalmente a

população com vendas de demais produtos, com alta

qualidade e atendimento personalizado.

Visita a Fundação
Adolpho Bósio de

Educação
o Núcleo das Transportadoras ACI]S
APEVI realizou no último dia 07 de
maio sua primeira confraternização do
ano, no Clube dos Viajantes com a

presença de Arnaldo Morago,
representante da SCANIA em Santa
Catarina, que trouxe uma carreta para

demonstração �os participantes. O
evento contou com 25 pessoas e teve

espaço para discussões das ações
propostas pelo Núcleo para o

planejamento estratégico 2005. Entre
elas a visita a FABET Fundação
Adolpho Bósio de Educação no
Transporte em Concórdia SC,
Coopercarga, Transcredi, Dpaschoal e
Sindicato das Transportadoras, além
da discussão das ações para a compra
conjunta de pneus que deve ocorrer
14 de junho próximo. Para o decorrer
do ano o Núcleo pretende trabalhar
na divulgação das ações através do
site da ACIJS, criar selo de
participante do Núcleo e concluir o

folder dos serviços prestados pelos nucleados, entre outras

atividades. A capacitação também é fQco do Núcleo das
"

Transportadoras que prevê treinamentos, cursos e palestras
técnicas, como o curso sobre custos, vendas, logística e

aperfeiçoamento de conferente e de ajudante de carga. O
Núcleo vem trabalhando també�m um projeto de
negociação conjunta da manutenção das frotas,
possibilitando assim a redução de custos e aumentando a

força para competir com trandes empresas do setor.

Cases de sucesso

Inspirando-se em empresas que utilizam a

qualidade como uma ferramenta de sucesso

e diferencial no mercado competitivo, o
Núcleo da Qualidade ACI]S- APEVI
realizou no dia 16 de maio no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul a

apresentação de Cases Empresariais que
ofereceram uma nova ótica aos

participantes do núcleo. As Empresas Duas
Rodas Industrial e WEG S/A que são

integrantes do Núcleo apresentaram cases

Foco na

Capacitação
� loIj �.�

o Núcleo de Transportes ACI]S-APEVI
vem desenvolvendo junto aos nucleados
diversas ações para a capacitação do

empresário (a) e de seus agregados, neste
mês de maio duas palestras de suma

importância marcaram as atividades do

grupo. O curso de Transporte Coletivo de
Passageiros, promovido pelo Núcleo e pela
Educatran- Cursos e Assessoria, entre os

dias 30 de abril, 01, 07 e 08 de maio, com os

instrutores Marcio Jose Pinheiro (Direção
Defensiva), André Bastos (Legislação), '

Elenir Escopelli (Atendimento ao Usuário) e

Osny Edson Pereira (Meio Ambiente e

Cidadania), com a participação de 18

profissionais, o curso teve a duração de 44h,
e segue a resolução nº 57 do Código
Brasileiro de Trânsito. Outro evento foi a

palestra sobre Custos no Transporte
proferida pelo contador José Dalmaco Filho,
que aconteceu dia 18 e ofereceu
informações importantes para que os

nucleados percebam todos os itens que
devem levar em consideração na hora de

Palestra sobre abertura de empresa
Durante o mês de maio o Núcleo de
Cabeleireiros Profissionais ACIJS -

APEVI, desenvolveu cursos de

aperfeiçoamento técnico nas áreas de
corte com Maria Helena Pires Bom,
que trouxe informação a 60

profissionais sobre as novas tendências

para cortes outono/inverno, e Eliane
Blandina da Silva que apresentou
aperfeiçoamento técnico em

Colorimetria, abordando os temas

sistema de coordenação das cores,
novas técnicas de aplicação, mechas,
luzes, balaiage, tendências da estação

e tratamento posterior, como19 anos de experiência no mercado,
a palestrante foi técnica da empresa Lothus - Instituto
Embelleze, é especializada em ministrar cursos sobre os produtos
Keune. Seguindo o foco da profissionalização dos. salões de
beleza, o Núcleo promoveu também palestra sobre
Procedimentos para Abertura de Empresa, específico para salões
de beleza, com Rosali Harmel e Sandra Bachmann, consultoras
do Departamento de Cadastro e Constituição de Empresas da
Marlian Contabilidade. As palestrantes explicaram os processos
exigidos para a abertura e constituição da própria empresa,
registro de profissionais e impostos. O evento reuniu 40
profissionais que buscam, através do reconhecimento e

regulamentação da profissão, tornarem-se mais competitivos no
mercado, conclui Solange Okopnik, Coordenadora do Núcleo.
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QUAliDADE \
que propiciaram uma efetiva troca de

experiências entre os nucleados. Josiane
Nicolodi Bernabe, analista da qualidade da
empresa WEG S/A, apresentou o tema

Padronização alinhado ao Gerenciamento da
Rotina e Sirley Terezinha Rank, coordenadora
dos grupos de melhorias da empresa Duas
Rodas Industrial, apresentou o tema

Coordenação de Grupos Participativos. A
Coordenadora do Núcleo Adriana Vaz Procópio Leite
ressalta que esta interação entre as experiências das
empresas traz ao Núcleo um melhor aprimoramento
dos conceitos da qualidade com a prática. O núcleo
da Qualidade que está em atividade há cinco anos

tem em sua diretoria Diogo Ferreira (Vice
Coordenador), Sergio Legnaghí (Relações Públicas),
Dulcio Lenzi (Tesoureiro), Márcia Zanon Benetti
(Suplente) e Adriana Vaz Procópio Leite
(Coordenadora) .
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formular um preço. Para a empresária Iracema M. da
Cruz a palestra foi importante para ponderar o
custo/benefício, para se realizar o correto controle de

quilometragem e para evitar a concorrência desleal. O

empresário Gerson J. da Silva concorda, complemenê
que isto ajuda também a repassar informações aos

agregados. Para o próximo mês o Núcleo promoverá
mais um curso de Transporte Coletivo que será nos

dias 18/19/25 e 26 de junho e palestra com o

Delegado Paulo Roberto Dias Neves, diretor do
Detran SC, sobre o tema: Transporte Legalmente
Correto. Maiores informações com Alberto, no
telefone (47) 275-7005 �u alberto@acijs.com.br.
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