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Tudo pronto:melhoria da 280 começa hoje

J JINTA�FEIRA I

LAGES1XOJUVENTUS

Derrota em Lages diminui
�S chances de classificação

_ PAGINA 7

N°S.l?l I R$1,2S

mínima: 17° máxima:25°
AMANHÃ: ._ir#"_ • Sexta-feira de

�I::: ",,��lri��:I����dade
previsão de chuva

mínima: 15° Máxima:24°
HOJE: • Ouinta-feira de

sol e nebulosidade
"'''''''''''''''','''''''','''''''''''' variável, sem

previsão de chuva

Os materiais e equi
pamentos que vão ser

;7�tilizados na obra de

melhoria da BR-280 estão

à disposição, dos técnicos
desde a manhã de ontem

(foto). A obra só não

começou ainda por causa
da chuva, pois o asfalto
tem que estar seco para
ser recuperado. O investi
mento para recuperação
do trecho entre Corupá e

São Francisco do Sul é de
RS 4 milhões. O acosta

mento vai ser ampliado e

devefuncionar como uma

segunda pista para dar
mais segurança aos

motoristas. - PAGINA4

Grupo se

apresenta no"
Palco Aberto

,,,,

JARAGUÁ NÓ FlSTJVAL
,;l W,

o diretor do grupo Arte
Cultura Terra & Pampa de

Jaraguá foi avisado pela
equipe do Correio do' Povo
que estava classificado para o
Festival de Dança de
JOinville. O prazo para con

firmação já tinha terminado,
mas a organização do evento

decidiu abrir uma exceção e a

Participação está confir
mada. _ PAGINA6

"Vereadores exigem explicação
do prefeito e concedem reajuste
A Câmara aprovou uma resolução autorizando o seu

presidente, vereador Marcos
..
Mannes, a impetrar

mandado de segurança contra a administração
municipal.-Q motivo é "a falta de transparência". A
Câmara deu um prazo de 15 dias para que o prefeito
forneça as informações sobre os gastos e investimentos. E

os vereadores aprovaram em segundo turno o reajuste de
8% para os funcionários públicos. O sindicato dos,
servidores queria um aumento de 10% e também o

,reajuste de R$ 2 no vale-alimentação. _ PAGINA 3
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RESPONSABILlDAClE SOCIAL

As crianças do Morro da Boa Vista vão ter um lugar ficar
enquanto suas mães trabalham. O Correio do Povo. faz
um baile na sexta-feira para arrecadar dinheiro para
construção da creche.A iniciativa é do Rotary. - PAGINA 5
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Atenção, especial
A informação de que a

letrosul firmará' convênio
c m o Sistema Acafe para a

i plantação de cursos pré
vestibulares gratuitos a

e tudantes carentes, oriun-'

,*,s das' éscolas públicas, dos

�AS
estados do Sul, além do

ato Grosso do Sul, revela o

ráter social do governo
féderaL Não resta dúvida que
aUnclusão social começa pelo
acesso à educação. É um

passo, importante e

imprescindível para. reduzir a

desigualdade de condições
registrada nos processos de

seleção dos, alunos que

disputam vaga nas

ubiversidades. A iniciativa

fªz parte do "pacote" de

pfogramas sociais da estatal,
com 23 projetos.
s Para os contrários, não
faltarão argumentos para
crítícar a medida. Popula
rêsca, eleitoreira, entre

outras. Todavia, ainda que

possam existir interesses
G

'

L FRASES

menos nobres e esconder

desejos recônditos, não há
como negar que beneficiará'
uma parcela da população
que há séculos está excluída
do processo justamente por
falta de oportunidade.
Haverá também os que

elegerão o ensino funda

mental como prioridade de
investimento para reverter o

QUINTA-FEIRA, 30 de junho de 2005

muito - as chances das
famílias carentes ascenderem
socialmente. Sem' condições I

de pagar os caros colégios
particulares, restavam-lhes as

escolas públicas, com profes
s,ores mal pagos, sem mo

tivação e constantemente,
desrespeitados pelos gover
nos. A conseqüência desta
mistura maligna - talvez

iii> O sucateamento criminoso do ensino'
público reduziu as chances das famílias
carentes ascendere� socialmente

caos a que está submetida a

educação no pública no país.
Procede! Mas uma medida
não impede a realização da
outra. Apesar de serem

distintas, estão intimamente

ligadas.
A centenária omissão dos

consecutivos governos
contribuiu decisivamente

para ampliar o fosso social. O
sucateamento criminoso do
ensino público reduziu - e

premeditada -

é

um ensino

,de má qualidade, que não

assegura aos .alunos con

dições mínimas de enfrentar
os' colegas bem preparados
nos vestibulares.

Aliás, o Prol.Ini (Unive
rsidade para todos) é outra

grande e providencial medida
do governo federal de
inclusão social. Ao criar

condições para facilitar o

acesso de estudantes caren-

tes ao ensino superior, corrige
distorções que proporcionam
a apenas 9% dos jovens
brasileiros entre 18 e 24 anos

conseguirem uma vaga nas

universidades. Como dizia
Monteiro Lobado, um país se

faz com homens e livros. Mas
os livros precisam ser para

todas, e não apenas a uma

casta privilegiada eco

nomicamente em detrimento
a grande maioria.

Se geridos com seriedade,
os programas sociais serão

capazes de atenuar a, discre
pância entre as classes.
Caberá à população, em

especial a menos favorecida,
que necessita mais das ações
de governo, acompanhar a
implantação dos projetos e a

aplicação do. dinheiro

público investido. A fiscali

zação inibirá os fins políticos
e o exercício diário da cida
dania contribuirá para a

construção de uma socieda
de plural, justa e fraterna.

::ITl,Ido isso precisa ser esclarecido, Eu só espero que a ordem constitucional seja observada.

Que ninguém seja de antemão condenado e executado sem o' devido processo leqal"
s'

'
.

B� 'Ex>"procuradbr::ge�al'da'República Aristides Junqueira, contratado pelo PT para defender a direção do partido no escândalo do

�il1men!;a'llãd':sobre as CPls'j:Jara apuraras denúncias do deputado Roberto Jefferson.
.
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B Resultado financeiro

já reflete na reg ião

I Fatos & P.essoas
Fernando Bond

())

Klabin no Fundo Social
o governador Luiz Henrique recebeu, na
noite de terça, na residência da

Agronômica, o conselho e administração
da empresa de celulose Klabin (foto). No
encontro, que contou também com a

presença do ex-senador por São Paulo,
Pedro Piva, teve como ponto farte o

anúncio da diretoria da empresa na

adesão ao Fundo Social, através do

diretor-geral, Miguel Sampol. "Estamos
aderindo a este incentivo por sabermos
da importância desses recursos para o

Estado. Acreditamos que, assim, muitas
obras e benfeitorias para a população
catarinense surgirão'; afirmou SampoL

FLORIANOPOLlS/NEIVA DALTROZO/SECOM

.loinville - PQr cinco vezes o discurso do

�overnador Luiz Henrique foi inter

rompido por aplausos na posse do

empresário Sérgio Luiz Alves ria pre-
,
sldêncía da Acij (Associação Comercial e
'Industrial de' Joinville), nesta semana. O

Ifato é muito significativo porque se sabe

que foi o Norte do Estado e suas forças
mais representativas que deram a

apertada vitória do atual governador
sobre seu antecesso r, Esperidião Amin, Os
aplausos refletiam alquns resultados de
Governo que começam a aparecer
claramente, especialmente no que se

I refere ao equilíbrio financeiro do Estado.

IPresente na platéia, o secretário da
I Fazenda Max Bornholdt exibia com

orgulho os números do primeiro
quadrimestre deste ano, que apontam
para um superávit de RS 250 milhões, um
contraste enorme para o final de 2003,
quando houve um déficit de RS 400

milhões. Até o final do ano, o Estado de
zerar as contas. Soma-se a isso o sucesso

do Fundo Social, que deve arrecadar RS
15 milhões/mês e as Secretarias de
Desenvolvimento Regional, que final-
mente "desencantaram':

.

I_ �RREIO��_��VO
Francisco Alves Fernando Bond

I
Jornalistas
o presidente do Sindicato dos Jornalistas
de Santa Catarina, Luiz Fernando

Assunção, vai estar amanhã à noite em

Jar�guá do Sul reunido com a categoria. É
que até agora não foi possível negociar
com a entidade patronal o fechamento da

Convenção Coletiva de Trabalho, cuja data
base foi em 10 de maio.

Último ato?
.

Mais um lance do contraproducente
(porque não ajuda as artes, pelo contrário é

um retrocesso) conflito entre a Scar e o

Grupo de Teatro Gats. Agora o pessoal do
grupo reclama que quer retirar figurinos,
equipamentos e até pertences pessoais
que ficaram no Centro Cultural, onde
funcionava o Gats antes do rompimento.
Espera-se que seja o último ato da peça, já
que parece que não tem acordo mesmo.

Encontro
Pouco antes da palestra que fará amanhã às
oito da noite no Baependi, com o tema
"Momento Econômico e Linhas de Crédito';
o presidente do Badesc (Agência de
Fomento de Santa Catarina), Renato
Vianna, terá um encontro com cerca de 30

empresários e presidentes de associações
comerciais, e lndustriais da região. A
palestra faz parte da Noite Comemorativa
dos 86 Anos do Correio do Povo, com
renda revertida para o Rotary Club construir
a creche do Bairro Boa Vista.

fbond@ibest.com.br

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 1 Caixa Postal 19 1 Centro 1

.

Jaraguá do Sul- SC 1 Te1.4i371-19191 Fa'x 276-32581
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comercial@jorl'lalcorreiodopovo.com.br
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Desenvolvimento sustentável:
, I

I
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I

Um componente presente em

nosso cotidiano é uma das
maiores ameaças à vida na Terra.
- o lixo. O que fazer com o lixo

produzido no planeta é um dos
desafios dos dias de hoje.

Este desafio fica ainda maior

diante do volume (o Brasil produz
hoje a média de 1 kg de lixo
diário por habitante), das dificuldades de um�!
deposição adequada e dos problemas que ele pode]
causar 'ao meio ambiente, como, a poluição do solo,
da água e do ar, além de favorecer a propagação de
doenças.

Este problema não é um "privilégio" nosso - no
'

Estados Unidos ai quantidade de lixo produzida po
habitante. é quase 3 vezes maior e terão de fecha�
5000 dos seus 9300 aterros sanitários nos próximos 10
anos; a Inglaterrà não mais. terá áreas para tal
finalidade em um semelhante espaço de tempo.

O· homem não' se deu conta de que antigamente
éramos pequenas comunidades, de hábitos simples,
produzíamos poucos resíduos, compatíveis com o meia
ambiente. Çom o crescimento da população e �
industrialização desenfreada, o lixo industrial passou
a ser uma das grandes causas da poluição ambiental.
Passou a ser preciso conviver com questões ( que sãe

preocupações mundiais para as quais não podemos,
fechar os olhos) como o efeito estufa, a redução da
camada de ozônio, a escassez de água no planeta, P
tentar reduzir o impacto que o progresso causa ao meio

ambiente.
J á é passada a hora de pensar coletivamente é

conscientizar-se que a saída está cada vez mais mil

coleta seletiva _que deve ser encarada como urna'
�

rotina a ser assimilada e não simplesmente urril .

, .

:Ir
programa. L

O benefício desta rotina está no senso d�f
organização e disciplina que passamos a desenvolver,,,[
na ampliação de nosso conceito de higiene e, gf
'economia que este hábito gera pois à intenção d�
coleta seletiva não é somente manter o ambiente limpe]
e organizado, mas também conscientizar o homem a·

eliminar os desperdícios. Uma ação espontânea de

cidadania, que vem ganhando muita força em todo cio
mundo.

'

Pondere, prezado leitor, que o vidro leva 4 mil anos

para se decompor no meio ambiente, o plástico leva
mil anos, a lata, dez anos e o inofensivo chiclete, �,
anos. Cada 50 kg de papel reciclado poupa o corte dej
uma árvore adulta e uma tonelada de alumínio
reciclado se tran�forma em uma tonelada de alumín�Gll
novo, economizando a extração dé 5 'toneladas de

minério bauxita.
.
Além disso, a reciclagem é uma lição da própriW

-nàtureza: os animais mortos e ÇlS folhas que caem da�J
árvores se incorporam à terra, em forma de nutrientes.)

, �

que vão alimentar outras vidas; a água que evapora]
das florestas para a atmosfera, retorna pelas chuvas.q
Por-que não aprender com ela ? �:.:
A Europa recicla hoje mais de 30% de seu lixo e �[

,

Japão alcança o índice de 50%. OBrasil hoje é o palsl
que mais recicla latas de alumínio no mundo. Cerc�r;
de 99,9% de todas a; latinhas de alumínio utilizada?)
no Brasil são recicladas. .

19

O que fazer-com o lixo é responsabilidade do poderl
público sim, mas também da população em geral. ESQ!
essa consciência coletiva possibilita ;:;nv

desenvolvimento sustentável pois envolve @;
atendimento das necessidades atuais, sem contudo
comprometer a possibilidade das gerações futuras ent '

atender suas próprias necessidades. Para isso é precisq'
compartilhar conhecimentos e consorciar recursos;,

. Educar as comunidades num esforço comum para Ç1
benefício de toda uma sociedade. Mas, acima dei
tudo, aceitar a responsabilidade individual de manter�

nosso ambiente saudá�el. 1

O prefeito Moacir Antônio Bertoldi escreve à:�
quintas-feiras nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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' pO'LíTICA

o vereador Jurandir Michels, o Lika

(PT),apresentou moção de apelo para
que os próximos"feirões de impostos';
coordenados pela Confederação
Nacional dos Jovens Empresários e

demais entidades afins, incluam
gráficos explicando a evolução da
carga tributária no país.
Sequndo Lika, a carga tributária
brasileira passou de 25,2% do PIB, em
1991, no segundo ano do governo
Collor de Mello, para 36,5%, em 2002,
último ano da administração
Fernando Henrique.

.... Conversa mole
É cada vez' maior a onda de O ministro da Integração Nacional,Ciro
lamentações sobre a defasagem Gomes, assinou ontem a ficha de

cambial. A cantilena, repetida à filiação no PSB. O anúncio foi feito :::1
exaustão por parcelas do setor r pelo próprio ministro em Recife, terra.

')

produtivo, está fundamentada na natal do presidente nacional da -.

garantia de que o dólar na casa dos R$' legenda, Miguel Arraes.
1

2,4Õ prejudica as éxportações, que têm É terceira vez que Ciro Gomes troca iV

como conseqüência a redução da de partido. Foi do PDS, do presidente é;)

produção e do emprego. João Figueiredo, passou para o PMDB _b
Como é que os exportadores brasileiros e mais tarde filiou-se ao PSDB. Deixou

" :1
fizeram nos primeiros anos do governo o ninho tucano e foi para o PPS, onde j' j

Fernando Henrique (PSDBl. quando disputou as eleições presidenciais de
havia a paridade - US$l,OO = R$ 1,OO? 1998 e 2002. O PSB é da base do )�
Não exportavam? governo.

" T

� Imeio
I

'

A partir de hoje a coluna passa, a ter um
endereço eletrônico exclusivo para

oportunizar aos leitores um canal

pireto às críticas e sugestões. O

\bosaico@jornalcorreiodopovo.com.br
�retende ainda incentivar a participação
dacomunidade de Jaraguá do Syl e região
�o processo e, claro, 'receber as

Informações que possam ser utilizadas pela

ioluna, desde que sejam de interesse da

população.
A coluna garante o sigilo da fonte,

quando for o caso, e o compromisso com

� informação.

.... Explicando
o presidente da Fundação Cultural,
Ariovaldo dos Santos, negou que outro
motivo impediu a apresentação da

orquestra da Scar na Praça Ângelo
Piazera, no sábado, dia 2. Segundo ele,
a razão é a acústica do local.rO prefeito
gostaria que a orquestra se apresentasse
na praça, mas a acústica impossibilita';
informou, acrescentando que a

apresentação será às 20 horas, no Centro
Cultural.
Mas p Orquestra 'Sinfônica de Santa

Catarina já se apresentou na praça, sem

problema.

.... Moção

MOSAICO � MAURILIO DE CARVALHO---------------------------------------,

.... De casa nova'

�--------------------------------------------------------�--------�--�------�----�-------------------- � �B

,
EM 15 DIAS

i

�âmara deve impetrarmandado
ln'

'

!: de segurança contra o prefeito
I,
I"
I

(A'ROClNA TOMASELLI

I �
read

�

� Verea ores nao
t

rec�bem resposta
�obre os pedidos de

iMormação
I
J

,

I,

l GUARAMIRIM - A Câmara de
I ereadores aprovou anteontem urna

resolução autorizando o presidente
[ d�Casa, vereadorMarcos Mannes
i
"

f�SOB), a impetrar uma ação de
[ mandado de segurança contra a

, ,�%ministraçãomunicipal por causa
f �o nãoatendimento aos pedidos de
I �fonnação da Casa. A resolução,

�� autoria da Mesa Diretora, foi
�provadapelas bancadas doPMDB,
fSOB e'PT, que fazem oposição ao

�0vemo do prefeito Mário Sérgio
�eixer (PFL). A Câmara deu um

�razo de 15 dias para que o prefeito
�omeça as informações, a pedido do
�treadorAcibaldoGermann (PP) .

[; Os vereadores resolveram tomar

esta decisão depois de terem sido
encaminhados seis pedidos de

informação aoprefeito quenão foram
respondidos. De acordo com a Lei

Orgânica do Município, o prefeito
tem 30 dias para, fornecer as

informações. Em abril, aCâmara de
Vereadores acionou o Ministério

Público, que deu ao prefeito um

prazo de cinco dias para responder
os pedidos, sob pena de infringir a
Lei de ImprobidadeAdministrativa.
Mas depois que o promotor deJustiça
doMunicípio, Victor Emmendôrfer
Filho, deu o prazo, outros pedidos
também ficaram sem resposta.

O presidente Marcos Mannes
disse que "a prestação de contas é

'

uma obrigação do poder público".
"Aqui, na Casa do povo, que é a

Câmara de Guaramirim, o prefeito
tem por dever prestar contas para os

vereadores, porque o nosso trabalho
aqui é legislar e fiscalizar", disse.
"Enquanto eu for presidente, a

transparência aqui vai ser total. O
cumprimento da lei é pra todos, não
épra um só", completou.

,c

�rovado em segundo turno o
I

�e�uste do salário dos servidores
I GUARAMIRIM - A Câmara de

I

I/Vereadores aprovou' anteontem,
)
� einsegundo turno, o projeto de lei

;' IQue concede um. reajuste salarial
) Ide 8% aos servidores públicos a

I p,artlr de Iode julho. Todos os
I Iveread�res foram favoráveis,

[Cem exceção de Evaldo João
[Ju,nckes (PT), que se absteve. O
PJoJeto foi encaminhado pelo
prefeito Mário Sérgio Peixer
('PR) no último dia 16 e entrou

I [e,lll Votação na quinta-feira
[passada, quando recebeu seis

[VOtos favoráveis, um contra, do

I�reador Osni Bvlaard t
,'MDB), e uma abstenção, do
!vereador Evaldo [unckes.
: d Os vereadores, em suamaioria,

[' lefendiam a proposta de reajustedo '

díII slU reato da categoria, que era
rn

I ( alor, mas acabaram aprovando o

I'
P�ojeto do prefeito por receio que,
�e fOsse rejeitado, os servidores

�cassem sem aumento de salário.
I

p,Sinsep (Sindicato dos Servidores
:��licos) co�sidera defasado o

I �l
ano dos servidores domunicípio.

ICe 'nhI ti a apresentado,uma contra-
'�ropOsta ao governomunicipal para

conceder um aumento de 10% e

também R$ 2 a mais [Dor vale

alimentação, de R$ 5,50, valores
tirados numa assembléia com os

servidores no dia 15.
A pouca participação dos

próprios funcionários públicos na
assembléia - cerca de 30 pessoas,

enquanto o número de servidores

passa de 500 - foi, segundo o

vereador [unckes, o motivo que
o levou a se abster do voto.

"Acho que quando eu quero

alguma coisa eu tenho que me

mobilizar. Devido ao pequeno
número de pessoas que vieram

reivindicar pelo seu próprio
salário, eu vou lavar as minhas

mãos", disse o vereador na

semana passada. Ontem à noite,
o Sinsep realizou outra reunião
com os servidores na Câmara de
Vereadores, ·desta vez para
discutir a revisão do Plano de

Cargos e Salários. "Vamos
formular o documento para que
o prefeito se comprometa em

fazer a. reclassificação no ano

que vem", disse a presidente do

sindicato, Idinei Petry.

'}

OvereadorAlcibaldoGermann,
do Pp, da base do governo, criticou a

resolução. "Nós vamos envolver

brigas judiciais, que mesmo que a

Câmara obtenha sucesso, o prefeito
vai atender e o dinheiro vai sair pelo

ralo. São 12 pedidos de informação,
'

amaioria está respondido no oficio
80, onde o prefeito se coloca a nossa

disposição as notas fiscais. E algumas
com certeza ainda estão nos prazos
legais de resposta", argumentou.

N° 29 - Relação total da dívida dos impostos cobrados pela Prefeitura,
individualizado por imposto; relativa aos anos de 2001, 2002, 2003 e 2004,
bem como quais medidas foram tomadas com relação a estas dívidas.
N° 30 - Quanto a Prefeitura já investiu no Condomínio Industrial até 31 de
maio de 2005.
N° 31 - Cópia das folhas de pagamento contendo as respectivas horas
extras dos seguintes funcionários do Hospital: Adriana de Andrade, Sonia
Martini, Cristina Cabreira e Arlete dos Santos Gascho, referente aos meses

de janeiro, fevereiro, março e abril de 2005. Cópia do edital aos agentes
comunitários.
N° 32 - Cópia do laudo técnico sobre o cálculo do IPTU em 2004, relativo ao

erro no valor do IPTU dós terrenos; relação total dos valores do IPTU
cobrados referentes aos terrenos em 2004; relação total da dívida ativa
existente sobre o IPTU referente aos terrenos em 2004.

o

N° 33- Cópia dos empenhos do pagamento efetuado ao Instituto de

Pesquisa leia Hoje On-line, realizados em 2004. Relação das despesas de
viagem ao Rio de Janeiro realizados nos dias 25 e 26 de março de 2004, pela
secretária Municipal de Educação, Maria Inês Fernandes.
N° 34 - Quantas tomografias e cateterismo,o município tem direito
de receber do SU5 mensalmente e quantas pessoas já foram atendidas
neste ano.

Comissões rejeitam projeto que
tirava R$ 150 mil da Educação

GUARAMllUM - As Comissões 'de
Legislação, Justiça e Redação e a de

Economia, Finanças e Fiscalização
daCâmara de Vereadores rejeitaram
o projeto de lei que autorizava o

prefeitoMário Sérgio Peixer (PFL) a
abrir um crédito suplementar no
valor de R$ 310 mil. Através do

projeto, o Executivo pretendia tirar
recursos de obras e auxílios, entre eles
da concessão da:- bolsa de estudos,
para investir em outros setores da

administração.
Um dos' integrantes das

comissões, vereadorJoãoDenizVick
, (PMDB), disse que foi contra o

projeto porque pretendia tirarR$ 150
mil da bolsa de estudos dos alunos
do município, que dependem do
dinheiro para poder estudar. "Acho
que a educação, principalmente a

faculdade, é fundamental. Quem
não tem faculdade não consegue se

colocarbemnomercado de trabalho.
Muitas pessoas deixaram de estudar

por não ter essa ajuda que vinha
sendo dada, e que parou de ser

concedida este ano", disse lO
vereador.

O vereador Osni Bylaardt

(PMDB), que também faz parte das
comissões, tem amesma opinião de
João Deniz. Ele disse que também
não concorda com a suplementação,
pois esta iria retirar osR$ 40mil para
a construção de uma passarela no
Parque Municipal de Exposições.
"Não concordo, porque estão

retirando R$ 80 mil, que foram

prometidos faz dois anos e aprovado
aqui por esta Casa na legislatura
passada, para a reforma da ponte do

, agricultornoGuamiranga", disse.
Segundo a assessoria de

imprensa da Câmara, o valor total
disponível no orçamento deste ano
do município para a concessão de
bolsas de estudo e auxílio
financeiro a estudantes é de R$160
mil. Se o projeto da suplementação
fosse aprovado, sobraria apenas R$
10mil para o governo investir neste
setor. No projeto, o prefeito
informou que os R$ 310mil seriam
investidos em serviços e material
das Secretarias de Administração
e Finanças, de Obras e Serviços
Públicos, de Ensino e' de
Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente.

)G

Assembléia'discute solução para ��
problemas com cartão de crédito:�

FW'iuANÓPOllS - Em quase três
horas de discussão, uma audiência

pública daComissão de Finanças da
Assembléia Legislativa buscou um

consenso para os problemas pela
exigência de integração do sistema

Emissor deCupomFiscal e asmáqui
nas de cartão de crédito, conhecidas
comoTEF (TransferênciaEletrônica
de Fundos). Lideranças empresariais
epolíticasde todas as regiõesdoEstado
-discutiramprojetode lei de autoria do
deputado Díonei da Silva, (PT) que
responsabiliza as operadorasde cartão
crédito pelo fornecimento de

equipamentos adequados.
Além de muitos empresários e

lojistas, participaramdodebateovice

presidente da Fampesc, Cloir
Dassoler, o presidente da Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas
de Santa Catarina, Roque Pelizzaro

Júnior, e o diretor de Administração
Tributária da Secretaria da Fazenda, /
RenatoHennig. O deputadoDionei
defendeu que sejam buscadas
alternativas para os problemas
nfrentados pelosmicro e pequenos

empresários catarinenses que não têm
condições de arcar com os custos da

implantação de equipamentos que

façam a integração das operações
eletrônicas como cupom fiscal.

,b
A Fampesc defendeu que a

'u
Secretaria da Fazendabusqueoutr�tformas de fiscalização, sugerindo que'
aTransferência Eletrônica de FuridüS<J
seja abolidapara ospequenos emícro->
empresários. A federação alega que,

,

a implantação de sistema adequado]
acarreta custo de R$ 10 aR$ 12mil.:)
Para a FCDL, o governo deve
procurar alternativas para evitar \l-0
sonegação fiscal. "Sofremo�:t
concorrência desleal com os

sonegadores". Pelizzaro recomendou
aos empresários que ainda não se 1
adequaram à TEF, que parem de I
utilizar o cartão de crédito em seus I
estabelecimentos. IO auditor fiscal da Secretaria da
Fazenda foi claro ao afumar que. ali
'fiscalização v�i continuar. Os I
parlamentares propuseram que o I
governo conceda uma trégua na-'

fiscalização até outubro, período em
que aAssembléia Legislativapoderia
discutir melhor o projeto de lei 255/
05, do deputado Dionei,
acrescentando reivindicações do
setor, "As discussões vão continuar.

Agendamos para odia 8 de julho, em
local a definir, reunião entre a

Secretaria daFazenda, parlamentares
e empresários, para avançarmos nessa
negociação", informouDionei.

Festa Julina é no, Ma'rista! )

��CSO�l]
02/07/0S . Sábado

a partir das 16h30min�

"

ti Refrigerante
• Maçã do Amor -

, '

•

Pinhão
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r CORREIO ECONÔMICO QUEM SABE HOJE

Donini:Mérito Industrial no Ceará

Chuva atrasa início das obraso empresário jaraguaense Vicente Donini recebe nesta sexta
feira a maior honraria da Fiec (Federação das Indústrias do Ceará),
a Medalha do Mérito Industrial/200S. A solenidade será realizada

I no Auditório Waldyr Diogo, da Fiec, na Capital cearense, onde o

i diretor-presidente da Marisol receberá a medalha das mãos do
I presidente da CNI (Conf-ederação Nacional da Indústria), Armando

I' Monteiro Neto. De acordo com o ofício recebido pelo industrial, a

I'
distinção "tem por respaldo a valiosa contribuição" prestada pelo
empresário "com a implantação de importantes investimentos no

I Estado do Ceará, o que veio engrandecer o nosso parque fabril,

,
inclusive com a sensibilidade e mentalidade do empresário

I moderno, voltado para as ações de responsabilidade social':A Fiesc
é presidida pelo empresário Jorge Parente.

I
L_

de recuperação da BR-280
JéfersonFernandes estavamno local e

\
discutiam sobre a ampliação do
acostamento, tantoem largura, quanto
em comprimento. "O objetivo é dar
mais segurança aos motoristas que
entramnaBR-280 vindos do sentido

\

Norte-Sul e também do viaduto. Vai
funcionar como urna segunda pista",
explicou Fernandes.

Cercade 30 funcionários e 10má
quinas devem ser usadas nas obras de

recuperação da BR-280. Em alguns
trechos, a PolíciaRodoviária Federal
deve ajudarno controle do tráfego, já
que a estrada é de pista simples. O
engenheiro responsávelpelaobradisse
que em alguns pontos o tráfego deve
ser interrompido emmeia pista. "Por
issopedimosque apopulaçãoditijacom
cuidado e respeitando os limites de
velocidade". Ainda não existe um

calendário com dias e horários destas
interrupções.

As obras de recuperaçãoemergen
cial vão ser feitas no trecho entre

Corupá e São Francisco do Sul, num
investimento total de R$ 4milhões.A
metade deste valor deve ser investida
em melhorias entre na estrada entre
Corupáeo trevocomaBR-101. 'Ainda
estamos estudando o próximo ponto
de trabalho. As prioridades são os

trechos que estãomais danificados",
disse o diretorJaime Barbosa.

MÁRCIA BENTO

... Mesmo assim
homens e máquinas
foram para a rodovia,
o que é boa notícia

Máquinadecaipirinha Sem burocracia
Muito interessante a relação
de inventos que estarão

expostos amanhã e depois no

sistema Fiesc na Mostra do

Agronegócio. Alguns projetos:
descascador de amendoim, de
Vilmar Scariot; chips de
banana, de Enzo Marrero,

: ' contador eletrônico de grãos e

sementes, de Adriano Padilha;
máquina para fazer caipirinha,
de José Corrêa ..

A Secretaria de Estado da
Fazenda dispohibilizou a partir
deste mês o serviço de

impressão da certidão negativa
de débitos estaduais.

}ARAGUÁ 00 SUL - As obras de
recuperação' da BR-280 não

começaram ontem por causa da
chuva que impediu que o material
viesse da usina de asfalto e também
que os trabalhadores iniciassem as

obras por motivos técnicos (o asfalto
tem que estar seco para ser

recuperado). O diretor da empresa
Coneville, do grupo Engepasa, Jaime
Barbosa, afumou que hoje começam
asobrasnoprimeiro trechoselecionado,
de 2,6 quilômetros, que fica entre o

trevo da BR-101, conhecido coma
trevodeJaraguádoSul, e aponte sobre
o Rio Pirai, considerado um dos

principais afluentes doRio Itapocu.
, Apesardo contratempo, aequipe

de trabalho e alguns equipamentosque
serão usados nas obras de reforma da
estrada chegaram na manhã de
ontem no trevo com a BR-101. O
engenheiro doDenit, (Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes) AntônioCarlos Bessa e o
engenheiro responsável pela obra,

Anteriormente, o serviço
disponível era apenas a

requisição virtual, a certidão só
era emitida no dia seguinte e o

requerente precisava se dirigir a
uma unidade de fiscalização
para retirar o documento. O site
da Fazenda é www.sef.sc.gov.br.

Decantadorde garapa
E mais: purificador de águas
industriais, de Carlos da l.uz:
cavalete acoplado a trator

para ordenhadeira, de
Marildo Promer; micro trator
traçado com moenda de
cana, de José Heckert; kit
monitoramento, de
Anderson Rocha;
equipamento compacto para
a dosagem de bromato de
metila, de Dile Pontarole,
Stremel; e decantador de

garapa, de Valério Petry.

Nova deflação
Os preços medidos pelo IGP-M

(índice Geral de Preços ao

Mercado) recuaram 0,44% em

junho, ante deflação de 0,22%
em maio.Em junho, a
desaceleração atingiu àtacado
e varejo. O IPA (índice de

Preçosdo Atacado) registrou
deflação de 1 %, ante uma

queda de 0,77% nos preços no

mês anterior. O atacado

representa 60% da

composição da taxa.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

}ARAGUÁ DO SUL - Para

corremorar a data, a Associação
dos Profissionais de Segurança
e Saúde organizaram um

torneio de brigadas indu�triais
do sul do Brasil que acontece

sábado em Joinville. Trinta
equipes de homens e mulheres
disputam no Centro de Eventos
Sítio Novo a 26ª Edição da
competição.As empresas de
Jaraguá do SulWeg, Duas Rodas
e Zanotti participam do evento

que tem o objetivo de
confraternizar os brigadis tas
industriais, testar a agilidade e

o conhecimento em técnicas de
combate ao sinistro, além de

integrar os profissionais aos,

bombeiros voluntários. '.

A abertura do evento é às

7: 3 O da manhã na sede da

corporação, depois QS

participantes seguem em

carreata até a Avenida Santos
Dumont onde acontece a

competição. O ·acesso ao

público é gratuito na

competição e na carreata.

Em Guaramirim, a data vai
ser comemorada com a

formatura de uma nova turma

de Bombeiros Voluntários e

também com a solenidade de

homenagem. A atividade
começa as cinco da tarde na

sede dos Bombeiros Voluntários.
Depois acontece um coquetel
de comemoração.

concurso: 1465
12�14-46
58 - 71

concurso: 677

08 - 10 - 25

32 - 48 - 55
c

Loteria Feâeral
concurso: 531

02 -,05 - 13 - 14 - 15 - 16 - 24

25 - 32 - 37 49 - 50 - 56 - 62
68 - 74 - 87 - 88 - 95 - 97

concurso: 03947

1 ° Premio: 42.920
2° Premio: 00.669
3° Premio: 18.055
4° Premio: 60.419
5° Premio: 54.277

"Luz Para Todos" beneficia 12 famílias em Jaraguá do Sul
• Cotação U$$ Compra Venda

Comercial 2,353 2,355
Paralelo 2,647 2,730

r
Turismo 2,310 2,450

t:•.
• Cotação Euro Compra Venda

� 2,841 2,843
·CUB. R$: 821,47 (março)

-Indlces Pontos Oscilação

Bovespa 25.126 0,53%

Dow Jones ' 10.374 0,30%

Dasdaq 2.068 0,05%

• Poupança (%) 0,6945

AÉREO

FLORIANÓPOLIS - O presidente
da Eletrosul, Milton Mendes,
:informou que 12 famílias de
J araguá do Sul serão benefi
ciadas pelo programa "Luz Para
Todos", programa do Governo
federal iniciado em 2004 para
levar energia elétrica para mais

de 12 milhões de brasileiros até
2008. Coordenador pelo
Ministério das Min as e Energia,
o "Luz Para Todos" é
desenvolvido em par-ceria com
o Governo do Estado, além das
concessionárias de energia (no
caso, a Celesc) e cooperativas de
eletrificação rural. O inves-

timento é de R$ 7,4 bilhões, dos.
quais R$ 5,7 bilhões vêm da
União.

Para ser incluído no pro
grama, o interessado deverá
fazer o pedido de ligação dire
tamente à empresa de energia
elétrica no seu município. A
instalação da rede para levar
energia elétrica até a residência
é de graça e as famílias terão

direito também à instalação de
um kit com três pontos de luz e

duas tomadas.Todos os pedidos
serão atendidos até o ano de
2008.

Têm prioridade no "Luz Para

Todos" projetos de eletrificação
rural paralisados por falta de

dinheiro, 'que atendam a

comunidade e povoados rurais;
municípios cóm Índice de
Atendimento a Domicílios
inferior a 85% (calculado com

base no Censo 2000); município
com Índice de Desenvolvimento

. Humano inferior à média
estadual e escolas públicas,
postos de saúde e poços de
abastecimento d/ água.

Em Santa Catarina, o contato
deve ser feito com Jesus Antônio
Silva, fone (48) 231 7791 ou pelo
e-mail jsilva@eletrosul.gQv.br.

• Luz para todos é um

programa do Govç'rno
Federal em parceria com

o Governo do Estado.
Doze milhões de
brasileiros vão ser

beneficiados até 2008.

• Para ser incluído no

programa, os interessados
devem procuras as

agências de energia
elétrica da cidade onde
moram.

Você escolhe, nós transportamos.
�

GOBRASlL
LOGíSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL

Bernardo Dornbusch, 540 I Sala 01 I Baependi I Tel.: (47) 371.0363
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5 Moradores comemoram a

construção de creche
, MARIA HELENA DE MORAES.

�THi

:� o local vai ter

,é�pacidáde para ate

:.torro Boa Vista

]ARAGUÁ DO SUL - Ilda

'Fagundes cuida de dois netos

�',�ara que os filhos possam

:tlabalhar. Ela é uma das
, de oes,é�ntenas e pessoasque moram

�no Bairro Boa Vista e que

taguardam com ansiedade a

'construção de uma creche. Até
_abaixo assinado j á fizeram.
: Agora, a través de" iniciativa do

Rotary as dificuldades da

:·fàmília de Ilda serão mini

t�izadas. O terreno para a

::éonstrução da creche foi doado
:pela Prefeitura, assim como o

'projeto arquitetônico. O

(dinheiro deve vir de promoções
:do Rotary e auxílio da
.comunidade. O Correio do Povo
se sensibilizou com a iniciativa
�," '

.

,'e e parceIro nesse empreen-
'd

"

t imento.
l' A - dt recem empossa a

�::presidente do Rotary Jaraguá,
; empresáriaMárcia Alberton tem
como compromisso de gestão,

tornar realidade a creche do
Bairro Boa Vista. "Vamos fazer
valer o lema de minha gestão,
que é "Dar de si antes de pensar
em si", afirma Márcia, que já
está pensando em conseguir
verbas do Rotary Internacional.
"O Rotary pretende oferecer
cursos de capacitação para

pedreiros e o Grupo Votorantin
pode doar o cimento. Talvez a

gente consiga implantar o curso
na construção da creche e usar

o cimento doado pela
Votorantin", comenta Márcia.

A creche será construída na
Rua Emílio Behling. O terreno

faz divisa com a Recreativa da

empresa Duas Rodas e deve
atender crianças do Bairro Boa
Vista e adjacências. Apesar de
s e r um ,local onde moram

pessoas carentes, a comunidade
ainda não tem creche. As mães

que trabalham fora são

obrigadas a levarem os filhos

para creches de outros bairros e

o que é pior: pagar o transporte.
A estimativa da nova

diretoria do Rotary é que a

creche esteja pronta ano que
vem. A presidente da entidade
enfatiza que esta obra está

dentro do projeto do Rotary de
erradicação do analfabetismo.

CESAR JUNKES

Terreno doado pela Prefeitura fica na Rua Emílio Behlinq-

RENDA �E8At�E É PARA A CRECHE I
I

o Jornal Correio do Povo promove nesta sexta-feira um baile em

comemoração aos 86 anos de vida do jornal. O diretor administrativo

do CP, Francisco Alves, decidiu que poderia fazer alguma coisa para

ajudar na construção da creche e vai entregar todo o dinheiro da
venda dos ingressos para o Rotary usar no empreendimento. o,
baile será precedido por uma palestra, ministrada pelo presidente
do Badesc, Renato Vianna. O baile começa às 20horas e será animado

pela The Champ Banda & Coral, no Clube Atlético Baependi.
A estimativa é de que 600 pessoas compareçam ao baile, os ingressos
custam R$ 25,00. O diretor do jornal salienta que muitas empresas
da região estão colaborando com a compra de entradas. "A

receptividade está sendo muito boa e acreditamos que o baile será

um sucesso'; afirma Alves, que pretende reservar alguns ingressos
para serem vendidos na hora. O preço será o mesmo: R$ 25,00.

Escola Aberta lançada ontem pelo Governo
KEl c
,

r _

,

: ]ARAGUÁ 00 SUL - O projeto
f EscolaAberta foi lançadooficialmente
: ontempelogovemadordoEstado,mas
,

I t aEscolaSãoPedro, emGuaramirim, já
I �estádeportas abertas durante os finais,:desemana desde odia 4.Os resultados ,

t:estãosendocomemoradospeladiretora
�da unidade de ensino. "Não

resperávamos tanta participação",
t:_afirma Raquel Amélia Bramorski
iiMohr.Segundoela, a adesãodosmais
'�emil alunos tem sido quase total e a

-.comunidade também está compare-
cendo. No último final de semana

aproximadamente 200pessoas fizeram
aulasde pintura em tela.A diretora, q
pretende oferecer outras atividades,
entre elas, as esportivas. A

cr
.

: COOrdenadoradoprojetoEscolaAberta
: nestaunidade de ensino é aprotessora
: Janderléia daVeiga. .

: A Escola São Pedro atende os

: bairros de Guamiranga, Corticeira e

: Poço Grande e é a única escola a

: implantar o projeto na região este
: ano. No total, são 32 unidades de

: ensinoestaduais nos cincomunicípios

Representantes da Unesco e governador LHS apresentaram o projeto
A Escola Aberta à Cultura e Zindars,emJaraguádoSul.

Cidadaniaé resultadodeparceriaentre Ameta daSecretaria Estadual de

oGovemodoEstadoeaUnesco,que Educação é de, no final do ano,

t�bém apóia os outros dois projetos estender o projeto a um total de 60
da Secretaria Estadual de Educação: unidades de ensino.Até agora, são30
AEscola lntegrada e aEscolaAm:bial. escolas que há cerca de um mês

Namicrorregião são sete unidades de
ensinoque aderiram aoprojetoAmblal
(com aulas de educação ambiental e
alimentar) euma funcionaemperíodo
integral, que é a Valdete Piazera

iniciaram a experiência em caráter

experimental.O EscolaAberta é uma

proposta da Unesco, adotada pelos
Estados dóRio Grande do Sul e São
Paulo e agora, porSanta Catarina.

o movimento nas lotéricas
de Jaraguá do Sul foi intenso
ontem durante o dia. A Mega
Sena está com o prêmio
acumulado em R$ 38 milhões.
De acordo com a Caixa, se

aplicado na poupança, o prêmio
renderia 'RS 280 mil em um mês,
valor suficiente para comprar 14

carros populares. A loteria está
acumulada há sete concursos. O
maior prêmio da Mega Sena foi
dado em 19999, o ganhador
levou R$ 64,9 milhões.

.,

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (ACIJS)
recebe hoje, às 18 horas, o Prêmio Destaque Empreender'no Brasil
durante o XV Congresso Brasileiro da das Associações Comerciais e

Empresariais em São Paulo. O presidente da ACIJS, Paulo Obenaus diz

que o reconhecimento é muito importante para a entidade que-com

pleta 67 anos de atuação em junho.Também participam da solenidade

Laércio Luís Coelho, Beatriz Zimmermanri, e Rejane Nunes Bassi.

Franciele de 18 anos foi homenageada no Prêmio Vips do Mercosul
com o troféu Talento Jovem e apontada como cantora revelação. O ,

evento aconteceu no dia 27 em São Paulo no Salão do Nacional I
Clube.A cantora de Jaraguá do Sul fez um show e fci elogiada por;
grandes nomes da música e da televisão brasileira como o!
apresentador Leão Lobo e o cantor Caubi Peixoto. Franciele volta I
para capital paulista para divulgar seu segundo CD no dia 14 de julho. J

ESlá cada vezmais
tranqüilo ir e vir pelas
rodovias calarinenses.

Bem sinalizadas, seguras e renovadas: assim estão ficando as rodovias

catarinenses, graças aos investimentos do Governo. Nos últimos dois
anos e meio, foram mais de 770 quilômetros entre pavimentação de
novas rodovias, reabilitações e implantação de acessos a municípios
de todo o Estado. E assim, Santa Catarina avança, com agilidade
e segurança, rumo ao desenvolvimento e crescimento econômico.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�araguaertse se prepara para o
I

Mundial de Xadrez na França
I
I
,

i }ARAGUÁ DO SUL-A enxadrista

jaraguaense Karina Kanzler
intensifica os treinamentos para o

Mundial de Xadrez, que acontece a

partir do próximo dia 18, emBelfort,
.� França. Mesmo sem definição de
patrocínío, a atleta já confirmou

presença na competição. Karina é a

atual campeã brasileirana categoria
S�b-18 e ficou em quinto lugar no
Pflll-Americano disputado esse mês

einBalneário Camboriú.
. .

i Participando pelaprimeira vezde
urna competição mundial, ela não

I

sabe seonervosismoémaiorpor causaI

dos adversários ou por causa da

vIagem. "Eu vou sozinha, mas me

j�nto à delegação brasileira lá. Quero
aproveitar esse que é o melhor

I .

d"Pmomento que estou vrven o. ara

Karina, osmaiores adversários são as
chinesas, as russas e as peruanas.)

"Nestes países o xadrez é mais

v;alorizado.Meu objetivo é terminar

entre as 20melhores domundo".
I

I

I,

Karina joga xadrez há oito anos

e hoje dá aulas de esporte no projeto
nas escolas. Ele é uma das
coordenadoras dos atletas que

participarão da Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa Catarina) e

trabalha nas escolas do Loteamento
Amizade e Erich Blosfeld, na Ilha
da Figueira. "Às vezes me vejo nas
crianças. Quando' eu comecei,
também reclamava dos exercícios,
mas hoje vejo que valeu a pena",
disse Karina.

Ela já praticou vários esportes,
como basquete, mas era muito

impaciente. "O xadrezme ajudou a
.

ficar mais calma. Até mesmo no

colégio eu I?elhorei muito, pois ele

exige muita concentração �
raciocínio". Além de treinar, ela
estuda as táticas através dos livros e

acompanha a evolução do xadrez.
"Muitas das meninas que eu já li a
respeito serãominhas adversárias na
França", disse Karina.

�arina ao lado do troféu de campeã brasileira na categoria sub-18
I

Falecimentos
-

Faleceu às 19:00h do dia 27/06,0 senhor Marcello Carllini,com
idade de 80 anos. O velório foi realizado na Salão da Igreja Santo
Estevão e o sepultamento no cemitério Santo Estevão.

�-

Convite
,

,".Todas as quintas-feiras, a partir das
� 19h30, na AABB, Noite das Sopas.
s: Venha se deliciar.!

"

Comunicado
,A Associação da Cultura Polonesa está de parabéns pelo belíssimo jantar na
sexta-feira passada, dia 17. Sendo que o jantar foi preparado por uma equipe
:de senhoras integrantes da própria associação, com pratos típicos poloneses.
- Destacamos os belíssimos trajes valorizando também a participação das
;\ crianças e a animação docoral que se apresentou pela primeira vez,

rAs coordenações da Associação da Cultura Polonesa estão de parabéns pelo
empenho e dedicação, na "20 Noite Polonesa"

Grupo deJaraguá vai participar J
do Festival de Dança de Joinville

MARCIA BENTO

.... Apesar de ter

perdido o prazo para
confirmação, o grupo
vai a Joinville

}ARAGUÁ DO SUL - o grupo de

dançaArte eCulturaTerra &Pampa
.

do CTG Laço Jaraguaense foi
classificado para se apresentar no
Festival de Dança de Joinville,
considerado pelo Guinness Book o
maior festival do gênero domundo.
O grupo se inscreveu para participar
da mostra competitiva, mas foi
classificado para se apresentar nos
PalcosAbertos'queeram conhecidos
cornoPalcos Alternativos.

A participação foi confirmada

depois demuita confusão. O grupo .

não sabia que a seleção era pelo
sistemade pontos enão ficou sabendo
da classificação para a mostra nos

P'alcos Abertos."Eles abriram uma

exceção jáque agenteperdeu o prazo
de inscrição", explicou o diretor do
grupo, Robson Marcolla, que ficou
sabendo da classificação ontem de
manhã através da equipe de

.

reportagem do Correio do Povo.
"Como a gente ficou melhor

classificado que outros grupos que se

CORREIOTV�-------------------------�-d-ac-a-o-@-�-m-a-If-o-rr-ei-�-o-P-o-�-�-o-m-�

CULTURA'

órrio
-------,trêsci

o Grupo Arte e Cultura Terra & Pampa vai se apresentar nos Palcos Abertos no Festival de Dança, casa
)
inscreveram para os Palcos Abertos O Festival de Dança deJoinville também é acrescido deR$ 3,00. I pJI

acabamos ganhando uma vaga", vai ser realizado entre os dias 20e30 Os idosos com 60 anos ou m; não'
comemorouMarcolla. Com 10 anos do próximomês. têm direito a pagar "meia-entradf �e1
de experiênciao grupoArte eCultura Antes de comprar os ingressos é para qualquer setor, para todass temi
Terra & Pampa do CTG Laço bom visitar o site oficial do festival apresentações. Os estudantes tarntérr
Jaraguaense tem atualmente 10 (www.festivaldedança.com.br)paratêmdireitoa umeia-entrada ... com.com
integrantes. O grupo vai fazer cinco ver a programação. Para comprar o. apresentação de carteira de estudas Tilã

apresentaçõesno total.Osdíase locaís ingressoviainternetexiste trêsopçôes válida para 2005, com foto,
ainda nàoforam definidos, de pagamento: com o cartão de - acompanhada de documento d

INGRES�OS - Começa crédito Visa, com Itaú ShopLine e identidade.
amanhã <,5 vend.:ls. via internet de boleto bancário. Há uma taxa de Aretiradadosingressosacont
ingressospara as noites especiais e de conveniência de R$ 2,00 a R$ 4,00 rá somente nas bilheterias do Centre
competição. j\ bilheteria dr

.

�entre- por ingresso, nas compras com cartão ventos Cau Hansen, em [oinvillel
ventosCal! Hansen tambémvaiestar eboleto. Estas taxas são proporcionais necessários aapresentação docompe
aberta, enrre osdías lºe 17 das lOhàs ao .preço do ingresso. Para o várite oe pagamento emitido pel
20h e Cio dia 18 a 30 lOh às 22h. 'pagamento com boleto o valor" sistema e um documento com foto,

"

Repórter vencedor
o "Repórter Record" da segunda-feira passada venceu o

programa "Hebe" por 19 minutos e conquistou a vice

liderança isolada no ranking do lbope. Durante a faixa de

confronto, das 22h30 às 23h19, as atrações empataram
em 9 pontos de média. O jornalístico mostrou os perigos
da selva. O aventureiro Nigel Marven se arriscou
desafiando os bichos. Ele nadou com os jacarés, tocou na

juba de leões gigantes e ficou cara a cara com.

mandíbulas poderosas nas savanas da África, índia e da
Rússia. O programa mostrou também o namoro selvagem
dos leopardos, um encontro de tirar o fôlego com leões

adultos, a perseguição ao tigre siberiano e a recompensa:
um encontro com o maior felino do planeta.

Nova temporada
o "Guinness - o Mundo dos Recordes" ganha novas

temporadas a partir de agosto. Apresentado pela
jornalista Maria Cândida (foto), a atração apresentará
desta vez a versão européia do programa. A Record já
garantiu uma terceira temporada com os maiores

.

recordes do Guinness. A atração continua na grade da
Record e as reprises da versão americana já eram

previstas até que a dublageme a edição das novas

temporadas fiquem prontas para irem ao ar. O e-mail da

atração recebe 'centenas de mensagens por dia com

pedidos de reapresentação de alguns recordes que nesta

fase de reprise são prontamente atendidos pela
produção do proqrama.têuinness - O Mundo dos
Recordes" vai ao ar se segunda a sábado, às nove da
noite.

Ela mesma
O elenco de "América" em peso adora a paródia de
"América" no "Cassete" Deborah Secco disse ao diretor do

programa, José Lavigne, que aprova com louvor a

lmitaçâo que Maria Paula faz dela.

Você pagaria?
Tabela de cachês cobrados por algumas celebridades

para "fazer presença" em festas, inaugurações, desfiles e

rodeios: Deborah Secco, R$ 25 mil; Bruno Gagliasso,
Mutilo Rosa e Fernanda Lima, R$ 15 mil; Rodrigo Hilbert,
R$ 5 mil.

',)1

,-. ., �
INFORMATIVO ��M�� ���I

.... xvCongresso Brasileiro da CACB
A CACB realiza, de 30 de junho a 2 de'julho, XV Congresso Brasileiro, no
Auditório Elis Regina do Anhembi, em São Paulo. Durante o congresso
acontece uma série de eventos paralelos. O " Encontro Nacional do

Empreender será nos dias 30 de junho, 10 e 2 de julho, com casos de
sucesso no país. Já- o III Encontro Brasileiro da Mulher Empresária
acontece no dia 10 de julho, sob o tema Responsabilidade Cidadã. Será

-_realizado, ainda, o " Encontro Nacional de Difusores em Mediação e

.,Arbitragem, nos dias 30 de junho e 10 de julho, e o encontro da
;:Confederação Nacional dos JovensEmpresérios - CONAJE, no dia 10 de

3ulho. Durante o congresso serão premiados os vencedores dos prêmios
:�ssociação Comercial Referência 2005 e Destaque do Empreender. A
,:ACIJS recebe, na ocasião, o prêmio Associação Comercial Referência

::2005.Na solenidade de encerramento será empossada a diretoria que
:::i'rá administrar a CACB no biênio 2005/2007, cujo presidente será Alencar
�Burti. O encerramento conta com a presença do governador de São

�:Paulo, Gerald� Alckmin, e do prefeito de São Paulo, José Serra. Veja
;programação completa no site www.congressocacb2005.com.br.

TV influencia
Em "América" Jatobá, personagem cego de Marcos Frota, é proibido
de entrar num teatro com um cão-guia. Esta semana Lula sancionou
lei que dá a cegos o direito de permanecer com cãéi�guia em lugares
coletivos. Viva Glória Perez!

Engraçadinha
A atriz Mel Lisboa vai fazer uma participação no humorístico Casseta
e Planeta, da TV Globo. Mel, que terminou recentemente as

gravações de "Como Uma Onda'; nunca fez humor, segundo o jornal
Diário de S. Paulo. Em breve, a
atriz estará nas telas de
cinema como protagonista
da refilmagem de

"Bonitinha, mas Ordinária';
baseado em obra de
Nelson Rodrigues.

Riso fácil
No programa
deste domingo,
Susana Vieira e

Mussunzinho
contracenam com os brincalhões de "A Turma do Didi" Num dos

esquetes, Didi (Renato Aragão) invade o camarim da atriz e se

esconde atrás de um sofá. Todo o esforço é para ter o privilégio de
ouvir a atriz ensaiar suas falas. Mussunzinho interpreta o

competente assistente de estúdio que avisa a Susana o momento
certo de gravar. Como todo fã, Didi não se segura e pede um

autógrafo. O cearense sugere que ela assine o nome no seu pulso
para ele tatuar por cima. Dessa forma, ele pode imitar o famoso

gesto do jogador de futebol Ronaldo ao correr pelo estúdio com o

pulso na testa.

�.------------�-----------------------------------------------
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ESPORTE 17J!

o tricolor não

pende mais de

mesmo para
classifica r

•
� LAGES - Uma derrota com sabor
,

rgo na fria noite de ontem em

�'ges. Com a derrota de 1xO, o
entus não depende mais de si

esmo pata conseguir a vaga para o

'uadrangular final. Para se classificar
órricolorprecisavenceroGuarani, às

, Uêsda tarde do próximo domingo em
, casa,t torcer para o Brusque perder
, paraoJoinville e para oMarcílioDias
,

�o vencer o Lages. O gol da vitória'
��, lageanafoi aos49minutos do segundo
� temp0, deTiago.
érr . O [uventus começou jogando
n' GOmNey, Leandro, Acássio, Renato

Tilão eMagal; Marquinhos, Capilé,
�araná eGralha; Espiga eGringo.O
tricolor começou melhor e logo no
irúcio teve uma boa oportunidade

re numa falta que Gralha cobrou para

re foJ'l'O Lages chegou perto do gol aos
26 minutos, quando João Paulo

chut,Ou e abola desviou emAcássio e
��u.Aos32minutos, Capilécruzou
na área e a bola passou por Tilão e

Magal e saiu. Dois minutos depois,
nova jogada de ataque do Juventus.
Paraná tocou paraGringo, quedriblou

QUINTA-FEIRA, 30 de junho de 2005

DERROTA AMARGA

LAGES/CORREIO LAGEANO

Goleiro Ney (centro) mais uma vez teve uma boa atuação e fez importantes defesas

o goleiro e chutou na trave: Aos 38
minutos o técnico Itamar SchüIler
colocouDinoSanino lugardeCapilé.

No segundo tempo, o tricolor
voltou com Donizete no lugar de
Espiga. Com umminuto de partida,
Dino Sani sofreu uma falta dura e

João Paulo foi expulso. Mesmo com
umamais, oJuventus cria pouco. Aos

,

12 minutos, o goleiro do Lages, João
Scherer fez duas grandes defesas.
Primeiro num chute de Donízete e

depois deGringo.O Lages respondeu'
umminuto depois, quando Eraldo se

:Malwee vence o Colegial no
,

primeiro jogo da semifinal
I

! FWRlANóPOIJS -Jogando forade
;casaaMalwee saiuna frentenadisputa
:dasemiflnaldo turno doCampeonato
iEstadual da Divisão Especial. Com a

:vitóriapor4x2 sobre oColegial, o time
!jaraguaense jogapelo empate na pró,
[xllna quarta-feira para conquistar a
:vagaparaoquadrangularflnaldacom,
i�tição, emdezembro. Se confirmar a

:c1assificação, a Malwee só cumpre
!tal:elanoreturno daDivisãoEspecial.
: O time jaraguaense começou

!Inelhore abriu o placar aos 3 '30". Em
'lilnaoola trabalhadapeladíreíra,Anto
:nio deixou Falcão na cara do gol para
[marcar.O time da casamarcamuito
;fortee fazmuitas faltas. O segundogol
;daMaIwee saiu somente aos 15',depois
'de umerro demarcação doColegial.
,Xande tocou paraAntonio fazer ogol
,COntrao seu ex-time.
: No segundo tempo o time da
Capitalvoltoumelhor emarcou logo
,no início. Marcinho tentou sair

)ogando, mas tocou errado eMateus
diminuiu.Aos seisminutos, depoisde

I
grande passe de Xande, Falcão tirou

1

dogoleiro emarcouoseu segundogol
: �parctda, deixando o placarem3x1.

:lY1elorninutodepois,Lecofezoquarto Chico criou boas chances

da Malwee na partida. Faltando 30
segundos para terminar; Chico, o do
Colegial, chutounasaídadeMarcinho
e fechou o placar em 4x2.

O alaXoxo, ementrevista àRádio

Jaraguá, ressaltou a importância do
placar. "O jogo foi difícil, porque a

'

quadra estava muito lisa. Foi bom

porque aproveitamos bem as

oportunidades que tivemos". A
Malwee volta a jogarneste sábado, às
10h, contra o [oinville pela Liga
Nacional, com transmissãodaSporTv.

antecipou ao goleiro Ney no

cruzamento e chutou pra fora.
Aos 20 minutos, Schüller fez a

última alteração: Jonientrou no lugar
deDino Sani. Trêsminutos depois, o
jogo precisou ser paralisado por causa
da forte neblina e só foi depois de dez
minutos. O jogo esfria, mas aos 49
minutos, Tiago aproveita o

cruzamento e marca o gol da vitória
de cabeça.No finaldapartida, aos 56
minutos, Gringo chutou cruzado e

Marquinhos desviou, mas a bola

caprichosamente bateu na trave.

Ferretti espera estar no baneo

no sábado contra.o Joinville
]ARAGUÁ DO SUL - Enquanto

a Malwee enfrentou o Colegial
ontem pela Divisão Especial do
Estadual, um torcedor em especial
sofreu mais do que os outros: o

técnico Fernando Ferretti.
Internado por causa de hérnia de
disco, o treinador disse que não vê
a hora de voltar a trabalhar. "É
horrível ficar acompanhando os

jogos pela TV ou pelo rádio. Não

vejo a hora de voltar a trabalhar".

Ferretti estáfazendo os exames

e espera estar liberado para treinar
aMalwee no sábado, às 10h, contra

, o Joinville pela LigaNacional. "Os
médicos falaram que não será

preciso fazer uma operação. Com o

tratamento eu posso estarmelhor".
Commuitas dores, o treinador não
consegue andar, e está só na cama,
o que o deixamais ansioso.

ARQUIVO/CORREIO/CESAR JUNKES

l
LINHA DE FUNDO..._�·

Regata diferente
Ontem os alunos da sexta fase do curso de Engenharia Mecânica

da Unerj apresentaram as embarcações que vão fazer parte de . ·t
uma competição no próximo sábado, às 10h, no Pesque-Pague I![

Becker, no Bairro Rau. A idéia da regata partiu em uma aula da lIA
disciplina de Mecânica de Fluídos I, em que os estudantes deveriam ['(_;

construir um modelo de 60 centímetros. Os projetos serão avaliados J";
por uma banca de, professores da universidade, que avaliarão

q
critérios como inovação, embasamento teórico, adequação às

i o

especificações e viabilidade econômica. Na foto, os estudantes ,;
J .,

Mzemir Demarchi, César Luís Pinter, Anthony Méier e Giuliano :;J

Benevenutti mostram o modelo que construíram para a prova.
I

�
CESAR JUNKES
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Como o técnico Fernando ;:,
Ferr.etti está com problemas ��
de saúde, quem assume o

�:J

posto' é o supervisor técnico
Kléber Rangel.

julimar@terra.com.br I
................................................. 1
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Brasil goleia a Argentina e '1 IJI
leya a Copa das Confederações

partida, o Brasil 'fez 4xO aos 181
I

minutos. Depois de troca passes, :
Cícinho cruzou na cabeça de I
Adriano, que fez seu quinto gol I
na competição terminou como 1
artilheiro da competição. Os I
argentinos descontaram dois]
minutos depois. Delgado cruzou I'para Aimar acertar bela cabeçada,

" O Brasil soube-conter o ataque
argentino nos minutos finais�l
chegou a maior goleada sobre o

arqui-rival desde 68, quando a

Seleção venceu por 4 a 1 ern]
amistoso no Rio de Janeiro. A1

,

' I

Argentinamantém o jejum de 1'21
anos sem títulos internacionais. Ai
última conquista foi' a Coral
América de 93, no Equador. I

, ,J

Está decidido. A diretoria do

Juventus se reuniu na noite

de terça-feira e chegou a um

consenso sobre a demora do
atacante Roni em se

apresentar: "não queremos
mais': A diretoria está com

problemas para a liberação
do atacante Marco Antônio,
que estava no Campinense
PB. Segundo o diretor de

futebol, Alcir Pradi, todas as

taxas já foram pagas e só falta
a liberação da Federação
Paraibana de Futebol.

DA REDAÇÃO - A Seleção
goleou aArgentina por4x 1, ontem,
em Frankfurt, e conquistou a Copa
das Confederações.O Brasil deixou

para trás o futebol irregular da

primeira fase e chegou ao título em

suamelhor apresentação no torneio.
O Brasil construiu sua vitória

ainda na etapa iniciaL O primeiro
gol aos 11 minutos com Adriano.
Aos 16minutos Kaká abriu espaço
na defesa e chutou no ângulo
esquerdo de Lux. A Seleção
acabou com a esperança de reação
daArgenrina logo aos doisminutos
da etapa final. Cicinho fez bela

jogada pela direita e cruzou para
ROrlaldinho completar.

Com amplo domínio da

JULIMAR PIVATTO
".

, I
1

:!�
:j
e••

Suspensão' g!
o auxiliar técnico da Malwee, :��Marcos Moraes, foi suspenso

•

f

por 60 dias por invadir a :J
quadra em um jogo pelo �'i
Campeonato Estadual.' �j
Marcão tinha levado 180 dias, ��

Juventus perde para o L:ages
�

.

e cai uma posição na tabela

mas a Malwee recorreu e a

pena foi diminuída para 40

dias de suspensão e 20 de
trabalhos comunitários.

ITORNEIO DEVÔLEI EM DUPLA(MASCULlNO)

Dia: 02�03 de julho.
Início às 14horas.
Na Associação de Moradores Padre Mathias (AMOPAMA)
Localizada na Rua Victor Bramorski, Centro de Guaramirim.
Próximo a Associação Comercial.

Ferretti está internado por causa de uma hérnia de disco

Uma Transportadora de Vidas.
Lazer .. turismo • Fretamento

Inscrições pelo fone 373-0437f 9902-0554 cf Cláudio.
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Licoreria Orink Full
Licorerias são assim chamadas na Bolívia as casas espécializadas em venda de bebidas.Trazendoess

nome e a idéia do período que por lá passou estudando, Neni Junkes junto a seus dois irmãos Adriano
e

Luciano re�olveram montar seu negócio, e n�ste.s��ado dia 02, a partir das 1 Oh, abrem as por�as de se:
empreendimento para Jaraguá do Sul,que vai definitivamente resolver o problema de quem estiver como I

estoque vazio nomeio da noite.
Atendendo de terça à domingo, a Lícoreria Drink Full trabalhará com serviço de tele-entregai

especializado em bebidas,servindo aocentro e bairros da cidade enorme variedade de destilados,cervejal
e refrigerantes, além de também abrir as portas para happy hours e atendimento direto no balcão. OI
irmãos convidam atados para conhecer o novo point,quefica à Domingosda Nova,defronteà AutO-Eséoll
Marquardt.O telefone para contato é 275 1 �27,e os horários de funcionamento são de terça à sexta à partil
das 18h,sábados à partir das 1 Oh e domingos à partirdas 15h.A taxa deentrega para o centroéde R$2,OO.

Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com

Alvarino Künel Neto e Israel "Mio" Berns Joci Aguiar e Camila de Lima

BemNoMeioOoMato
Numa brincadeira com sua localização, surgiu

o nome do evento deste sábado que irá rolar no já
\ famoso Casarão dos Prudy, no Garibaldi, aqui-em
Jaraguá do Sul. Partindo dê uma carreata do Posto
Mime da Walter Marquardt às, 23h do sábado, a
galera chegará ao casarão onde as bandas Reverb e

Eugênia, mais os DJs Lica e Igor Lima estarão à

espera para uma noite cheia de agito. Ingressos
feminos serão cortesia da noite, e podem ser

encontrados nas cantinas da Unerj e Fameg.
Ingressos masculinos disponíveis a RS10,OO, nos
postosMime doKohlbach eWalterMarquardt. .

Garota Jàngada
Ponto diferente o escolhido pelo Instituto

Educacional Jangada para promoção de seu

evento/desfile, que irá rolar neste sábado, à partir
das 23h, no espaço do Pianos Bar da SCAR

(ség'undo piso).
A festa será restrita para público de apenas

500 pessoas, e contará com o repertório do DJ
Handerson,da casa Baturité de Bal.Camboriú, para
promovero agito. ,

Ingressos antecipados ao valor. de R$15,OO
podem ser, adquridos na Loja Extreme ou com

alunos do terceirão do colêgio.
I(�
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Unimed. Seu Plano, Sua VIdi

Jaraguá do Sul agora conta com os serviços da
, o. , .. , .

Após 10 anos de. bons serviços prestados à comunidade brusquense, a

Monteiro Auto Center, acreditando em Jaraguá do Sul, acaba de instalar uma loja na rua

Manoel Francisco da Costa nO 1255.
O principal objetivo da Monteiro Auto Center é oferecer aos seus cli-entes um

serviço rápido e eficiente na colocação e conserto de pneus, amortecedores, molas,
suspensão, serviços de geometria e balanceamento em geral. A empresa oferece aos

seusclientes as melhores marcas do mercado, como a Pirelli, Goodyear, Firestone e

amortecedores Cofap. Possui ainda baterias e completo serviço de auto elétrica,
A Monteiro Auto Center atende das 7:30 às 18:30, sem fechar para almoço, e

aos sábados das 7:30 às 12:00. Maiores informações podem ser obtidas através do
telefone �47)370-6839.

-
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1o Seminário de

Atualização para
Consultores e

Executivos

A atualização profissional deixou de ser

"regalia", como interpretada por alguns,
para ser uma necessidade de sobrevivência

no mercado competitivo. Utilizando a afirmação de
Armando Dal Colletto em uma matéria para Folha,
"a atualização profíssiqpal, no passado, já foi
disciplina optativa". Há tempos quem se graduava'
em curso superior considerava que a fase de
estudos estava concluída e que, daí em diante,
teria início à fase do trabalho e da experiência. Da
mesma maneira o emprêendedor que abria um

negócio, e acreditava que seus 10 anos de prática
eram o suficiente para manter seu

empreendimento. Os tempos mudaram,
estudantes, administradores, empreendedores,
proprt�t�üo� de pequ�nos, mé}.li.Qs.oU'grandes
negócios, tiveram de �e atualizar cada qual a sua
maneira para não ficar a beira do caminho. Os

profissionais passaram a ter prazo de validade. A
velocidade de informação mudou o panorama do

conhecimento, a todo instante se vêem antigos '

paradigmas sendo modificados, aperfeiçoadas ou
superados. Observando este foco que o profissional
que trabalha diariamente com o Núcleo Setorial;'
precisa se reciclar, conhecer e desenvolver novas
técnicas de gestão, a FACISC e a ACI]S
oportunizaram a sua equipe a participação no 1 º

Seminário de Atualização pata Consultores e

Executivos, que estejam cliretamente ligados à

gestão dé Núcleos Setoriais entre os dias 20 a 22
no município de Treze Tílias - SC. Com o objetivo
de que o consultor possa desempenhar um trabalho
cada vez melhor junto aos núcleos setoriais,'para
auxiliar no crescimento das empresas que o

compõem. Os temas abordados foram:

Planejamento Empresarial, Elaboração de Projetos,
Gestão de Núcleos Setoriais e Postura e

Ferramentas de Comunicação, além de palestras
sobre Q l?rofissional para.Novos Tempos com Ezio
Ricardo e Educação 'Financeira com Alberto

Stringhini. Segundo a Coordenadora de Serviços
da ACIJS, Rejane Bassi esta atualização foi de
suma importância para a equipe de Consultores da

ACI]S, pois propiciou a atualização de
conhecimentos e ferramentas de trabalho, além da
troca de experiência com Consultores de todo o

estado, agregando muitos cases e idéias aos

Conhecimentos que já possuem. Neste contexto
vale citar Paulo Freire, que diz em uma de suas

obras:

"Mulheres e homens; somos os únicos seres que, social
e historicamente, nos tornamos capazes de aprender.
Por isso, somos os únicos em quem aprender é uma
aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais

rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender
para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar;
o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do

espírito".

A estreita relação entre

nquistas
MARLIAN
---
CONTABILIDADE

ificu Idades c

A palestra promovida pela ACIJS-APEVI
no SOº Encontro de Empresários
comemorativa aos 67 anos da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul,
trouxe a apresentação de Steven Dubner,
fundador da ADD- Associação Desportiva
para Defi�ientes ( www.add.org.br.).
Professor de educação física e atual
coordenador geral da instituição, Steven viu
na dificuldade de um garoto paraplégico,
que assistindo uma partida de basquete na

escola, indagou-lhe se um dia ele também

poderia jogar. No mesmo momento o

professor pediu-lhe
,

emprestado a cadeira e

nasceu ali a dedicação
de 26 anos ao esporte
para pessoas

portadoras de
necessidade especiais.
"Quando ouvi

aquilo, desmontei
por dentro, mas
vi na dificuldade
uma

oportunidade
de

recomeçar" .

À frente deste trabalho no Brasil, Steven
Dubner foi técnico da seleção brasileira
masculina de basqueté em cadeira de

rodas, trabalhou e competiu em diversos
,

países da África, Europa, América e Ásia.
Atualmente trabalha em um novo

projeto para formar equipes de basquete
em cadeira de rodas juvenil e atua junto
ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e a

Confederação Brasileira de basquete em

cadeiras de rodas. Em 2004 esteve

presente nas Paraolímpiadas em Atenas

onde a equipe brasileira conquistou 33

medalhas, sedo 14 de ouro, deixando

para trás países como Grécia, Itália e

Suécia. Com o tema "Não sabendo que
era impossível, ele foi lá e fez" (Lao Tse) o
palestrante contou historias de

superação e sucesso, onde a maioria das

pessoas não viria nenhuma oportunidade
de ser feliz. ''A diferença entre algumas
pessoas conseguir seus sonhos e outras

não, é ousar, é se permitir errar, superar e

recomeçar.
"

Com uma energia positiva e contagiante
o palestrante propôs a todos os

participantes uma análise pessoal de
como encarar os problemas, as

tfl
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dificuldades.e crises e_,

conclui com 'a conhecida
frase "Uma grande jornada
começa com o primeiro
passo".

n

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EMPRESA�IAL DOS NÚCLEOS SE10RIAIS

Planejamento .estratéqico

e vil- li
Na brilhante palestra apresentada pelo Diretor
Presidente da Marisol S.A, Vicente Donini

.

sobre o tema Planejamento Estratégico, com
enfoque na complexidade do ambiente

competitivo e nas mudanças do mercado, deu
se início a primeira etapa do Programa de

Capacitação Empresarial dos Núdeos Setoriais

ACI]S-APEVI em parceria com a SOCIESC.

O programa que prevê 08 cursos entre os

meses de junho a novembro de 2005, é
voltado a empresários, gerentes e supervisores
de pequenas e médias empresas que compõe os

núcleos setoriais. Cada módulo que

compreencledois cursos será complementado
por um debate/palestra, sem custo para os

participantes dos cursos; com um empresário
de sucesso, conhecedor do tema abordado.
Neste dia 21 aproximadamente 'no pessoas
assistiram à palestra no Centro Empresarial de
[araguá do Sul onde Vicente Donini

'

apresentou as principais vantagens aos

participantes em implantarem o Planejamento
Estratégico como ferramenta pára o sucesso de
seu empreendimento. Segundo o palestrante, o

'

planejamento estratégico é "a explicitação
formal do raciocínio lógico", ele afirma que
todos os empreendedores antes de efetivar um

negócio já fazem um planejamento mental,
sendo isto um planejamento estratégico.
Alerta sobre o planejamento contínuo não só

empresarial, mas pessoal, "Planejar aquilo que se quer ser, daqui a alguns
anos, não se preocupar com o se que vai adquirir, porque isto é uma

conseqüência. O palestrante frisou que a administração de apagar incêndios
não i viável e causa um desgaste natural no executor e na imagem da

empresa. O planejamento deve sempre considerar um horizonte de três a

cinco anos. "Empreender é correr risco", mas o risco calculado é mas fácil de
ser contornado, afirma. Vicente Donini complementa ainda que a falta de
conhecimento profundo sobre seu próprio negócio, faz com a empresa se

torne fazedora de tudo, sem especialização em nada, sem perfil. Conhecer os
nichos de mercado, o público consu�idor e. analisar o ambiente do ponto de
vista político, social e tecnológico é um grande passo para o sucesso. A "única

certeza que o futuro nos reserva são as mudanças", então o fato de conhecer
bem seu mercado, segmentar se preciso, observar as oportunidades e

possibilidades de crescimento, não é só uma questão de planejamento, mas
uma questão de sobrevivência. E finalizando afirma que a maior ferramenta

de trabalho do administrador é a comunicação "essa história de meia palavra
basta é uma grande besteira, você tem que saber se comunicar, para perceber
e filtrar as informações fundamentais para seu negócio", e conclui que quem

não estiver atentos as mudanças, pode pagar um preço muito alto.

", Inf�r��ções e inscrições:
r

F0l"!e (47) 275 7017 ou do e-mail capacitacao@acijs.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Etiqueta como pré
requisito ao sucesso

profissional
Preocupadas nã� só com o

"formalismo" das ações que regem a

etiqueta, mas com a segurança e

espontaneidade nos contatos
profissionais � pessoais o NúcÍeo da
Mulher Empresária ACI]S-APEVI
ofereceu uma palestra com a autora

do Livro Etiqueta e Contra Etiqueta,
Doris Azevedo dia 01 de junho para
debater os mitos que envolvem o '

assunto. Segundo a autora o exercício
,

das regras de boas maneiras e a

sociabilidade são, atualmente, pré
requisitos para o sucesso profissional e
social. Sendo que o domínio de certos

conceitos pode representar muito mais

.regras de conforto, educação e bom
senso do que propriamente,

, "formalismo". Questões de como

cumprimentar um cliente que visita'
sua empresa, como tratar um superior
em uma reunião de negócios, como se

portar em uma reunião-almoço ou até

mesmo quantos beijos devo dar ao

cumprimentar alguém foram
abordados pela palestrante. O fato de

I
I

CÂMARA DA MULHER EMPRESÁRIA
DE JARAGUÁ DO SUL

estar seguro ou inseguro, ao momento em que se realiza
uma ação, ou se c�nhece uma pessoa, pode facilitar ou
atrapalhar um negócio afirma Doris. Ela é enfática em

dizer sobre a importância de se comportar bem nas

diversas situações do cotidiano, visando a melhoria do

Marketing Pessoal e elevando a imagem da organização.
Contou casos de executivos que perderam negócios ou
causaram uma péssima primeira impressão por não
conhecerem a cultura de um visitante estrangeiro, por
exemplo. Na era do mundo competitivo a construção de
uma boa imagem profissional, social e pessoal requer
posturas,' hábitos adequados, novas competências e

atitudes dentro das organizações. Na dinâmica do mundo
dos negócios, o empresário que conhece e respeita.as
regras da Etiqueta e do Protocolo, observa os costumes de
seus interlocutores, é criativo e empreendedor e tem uma

visão global. Possui ferramentas poderosas que o levarão
ao sucesso, qualquer que seja a sua profissão. Neste
cenário conhecer regras de como conviver

"

harmoniosamente entre talheres e p"rocedimentos formais
pode se tornar algo até prazeroso. Três integrantes da
Câmara da Mulher Empresária ACI]S-APEVI prestigiaram
o 5º Encontro Estadual da Mulher Empresária que
aconteceu dia 18 de junho na Associação Comercial de
Indaial, representando a mulher jaraguaense para todo
estado de Santa Catarina.

Orientação na Instrução Normativa
N° IOO/INSS .1

,

Abordando sobre as normas gerais de

tributação e de arrecadação das

contribuições sociais destinadas à

Previdência Social e das arrecadadas

pelo INSS para entidades e fundos à

empresa optante pelo SIMPLES e à

atividade de construção civil,
Alessandro Kremer, Presidente do
SINDUSCON (Sindicato da
Indústria da Construção Civil) de

Lages proferiu palestra aos

participantes do Núcleo da

:Construção Civil ACI]S- APEVI
�obre a Instrução Normativa Nº100
tIe 18 de dezembro de 2003, dia 06

;\0 Centro Empresarial de [araguá do

pul. O palestrante abordou os temas:

pispensa de Matrícula da Obra do
:INSS art. 31, Obrigações e '

iesponsabilidades da empresas pela
:±natrícula, Retenção de 11%,

,
Certidão Negativa de Débitos,
fiscalização de Obra Pessoa Jurídica,
t;PFI (Guia de Recolhimento de

:FGTS), a diferenciação da GPFI para
:; Construção Civil, Empreitada
;Parcial e Sub-Empreitada,

. ;Enguadramento de Obra, Cálculo de
:Remuneração por M2 e Dedução da

:Remuneração Aferida pelo CUBo Em
,

:�elação à retenção de 11%, foi '

,

�essaltado sobre a possibilidade da

:�mpresa prestadora de serviços que
��

sofreu retenção no ato da quitação da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços, compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições devidas à
Previdência Social. Com a edição IN Nº100, criou-se
uma diferenciação entre os valores referentes à retenção de
11% e os valores recolhidos indevidamente, prevalecendo o ,

'entendimento de que aqueles valores não devem ter

limitação para sua compensação. Segundo o Coordenador
do Núcleo da construção Civil Eng? Alessandro Truppel
Machado a palestra alertou as empresas para estarem

atentas em relação aos novos contratos com seus clientes,
pois há procedimentos que devem ser adotados em relação
ao processo de baixa da obra afim de retirar a CND
conforme a IN 100, pois trazem vant�gens significativas
para as construtoras.

Seguro até mesmo quando
você não está

,I

Com um pequeno custo anual você

pode garantir a proteção do seu imóvel

(prédio e conteúdo) de imprevistos
como: incêndio, danos elétricos,
vendaval, responsabilidade civil, roubo
de bens e inclusive os ocorridos da

própria natureza. A cobertura básica
deste seguro sempre é para casos de

incêndio, raio e explosão, mas existem
diversas outras adicionais que você

pode contratar a parte, conforme suas

necessidades.
O investimento realizado na

contratação de um seguro residencial é

compensado não apenas pela
segurança, mas também pelos serviços
oferecidos. Nos dias de hoje, as
pessoas além de terem suas

preocupações com trabalho e família,
têm que se preocupar também com a

violência que já chega às residências.

Exemplo, que aconteceu no Sul
devido ao ciclone que atingiu várias

residências, algumas tiveram até 100%
de danos (perdas). Nesta situação as

pessoas que haviam contratado o

seguro com cobertura de
vendaval/ciclone tiveram seu

reembolso garantido.

em casa

,Núcleo de
Correto�es de Seguros

Vários fatores pesam na definição do prêmio (custo)
do seguro: as coberturas oferecidas, o tipo de � nei

construção do imóvel (casa ou apartamento), a I, InD
periodicidade do uso (residência habitual ou de Ca
veraneio), a localização, entre outros. Dependendo' Af
da sua situação de proprietário ou inquilino, você fan

"
. L

também pode fazer um seguro só para o prédio ou só .' �OI

para o conteúdo. li �pI
, �r(

Outro detalhe muito importante que deve ser f paI
considerado na hora de estipular o valor a ser �a
segurado é: a indenização. Caso você tenha de usara �O!

.seguro para danos ao prédio, a indenização nãoé ler
calculada pelo valor de venda, mas pelo custo de

reconstrução ou reparação. O Núcleo dos Corretores
de Seguros ACI]S-APEVI continua a orientar a

comunidade sobre os benefícios dos serviços
'oferecidos pelos profissionais do setor e disponibílíza
seus associados para urna orientação mais detalhada
em cada caso particular.

"Sequro e •• Só com Corretor de Sequros".

Comércio
internacional

seguro
Contando com 33 empresas participantes
do Núcleo e mantendo 29 participantes em

média em cada um dos nove encontros

ocorridos este ano, o Núcleo de Comércio
Exterior ACI]S-APEVI vem buscando e

apresentando sempre novas soluções para o

setor de comércio internacional, bem como

promovendo a capacitação,
_ aperfeiçoamento e organização do I

segmento. Nesta última reunião, dia 15 de

junho, realizou-se o espaço empresarial pela
empresa Open Aduaneiro Soluções em
Comercio Exterior, apresentada pelos
senhores Alexandre Dístéfano e Marcio

Miranda, as linhas de serviço e atuação que

compreendem: Logística Door to Door,
Assessoria nas Negocíações Internacionais,
NVOCC- Fretes Marítimos Internacionais,
Fretes Aéreos Internacionais e Despachos
aduaneiros de Exportação e Importação.
Como tema central do encontro foram

apresentadas informações sobre como

garantir o recebimento e o processo de
crédito de empresas que atuam no comércio

exterior. A SECREB Seguradora de
Crédito do Brasil S.A apresentou proposta

I '

".

de prestação de serviço diferenciada, podendo
trabalhar com empresas isoladas, sem a necessidade
de consórcio de seguro, o que torna muito mais

prático o processo de contratáção deste tipo de

serviço. Werner August Sõnksen e Jarco Imbassahv
representantes .da empresa destacaram no encontro,

que os processos de modalidades de seguros de crédit
à exportação são realizados por instrumentos

'

modernos e flexíveis de garantia podendo proteger
vendas internacionais e vendas com riscos comerciais O
(mora, concordata e falência) além de riscos políticOS, Al
(moratória, confisco, desapropriação e nacionalização" ini
insolvência de comprador público) de não

, ne

pagamento.

Escapamento - Geometria
AUTO MECÂNICA

Balanceamento - Injeção Eletrônica

Mecânica em Geral to

Fone: (47) 372-3960 Ot

Fax: (47) 371-1866 �:
,

,

leUR. Massaranduba, 100 - Vila L8
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•
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cesso a informática

primara 'gestão
, .

e negocias
,

sucessO de uma empresa está

iretamente ligado ao conhecimento

'ue seus administradores possuem,
:
ta afirmativa vem de uma pesquisa
�alizada em 34 países incluindo o

'rasil, pela Global Entrepreneurship,
valiando a atividade empreendedora
estes países. O Núcleo de

II hformática e o Núcleo de

Cabeleireiros Profissionais ACI]S
APEVI, preocupados com a falta de

familiarização de algumas empresas

í <om asferramentas da informática,
� �presentaram no dia 14 de junho um

, �rojeto pioneiro com oportunidades
para os empresários (as) do Núcleo de

Cabeleireiros Profissionais

o uonhecerem e utilizarem as

ferramentas da informática de uma

maneira prática, participando assim do processo de

informatização da gestão. Nesta perspectiva os dois
Núcleos estabeleceram uma parceria onde inicialmente o

Núcleo de Informática, oferecerá consultoria para'
compra de equipamentos, treinamento para utilização do

microcomputador, das ferramentas de internet e a

utilização de softwares de gerenciamento. Esta
alternativa visa proporcionar aos participantes, do projeto
um aprimoramento profissional, da gestão de negócios e

recursos humanos, um controle real das receitas e

despesas, um atendimento personalizado e a possibilidade
diária de reciclagem profissional, além de um

'

estreitamento de relações entre empresa, fornecedores e

clientes. Com o avanço tecnológico e a velocidade das

informações, o uso do computador no dia-a-dia gerencial,
tornou-se uma necessidade, afirma Edson Schmidt,
coordenador do Núcleo de Informática. Os trabalhos
devem iniciar dia de 11 de julho com uma expectativa de'
20 empresas participantes.

"Sucesso na 4a Inspeção
eicular Gratuita

lis

JS
Oevento promovido pera Núcleo das

í�, Automecânicas ACI]S-APEVI para
IIlspeção veicular gratuita que ocorreu

, neste final de semana no parque
, �unkipal de eventos de Jaraguá do

�ul atendeu cerca de 110 veículos,
!lllde foram avaliados sistema de
freios, amortecedores, rolamentos,
embreagens, faróis, lanterna,
�pamentos, pneus, baterias, nível
�eóleo, sistema de arrefecimento,
Juntas homocinéticas, coifas, pivôs,
��nninais de direção, suspensão,
�eção, transmissão e emissão de
gases. Entre'os serviços prestados
o�ervou_se que 84% dos veículos

�resentaram probl:mas no sistema de

;IOS, 63% suspensao e 68% caixa de

�Il\bio, entre outros itens avaliados,

t
11l apGlio de entidades parceiras

'oram avaliados outros itens como
validade e condições dos extintores

�tornOtivos pelo Corpo de

d l1lbeif<?s, controle de multas �

�cUrnentàção do veículo pela Policia
dItar, avaliação da qualidade dos

COillbustíveis pela Agricopel e
O�entação'sobre risco e cobertura de
Stguros pelo Núcleo dos Corretores de,

Seguros ACI]S-APEVI. Para o coordenador do Núcleo de

Automecânicas, Odair de Freitas este trabalho é

importante para que a comunidade crie o hábito da

manutenção preventiva e não somente corretiva

(conserto). "Com a avaliação regular do veículo
pequenos acidentes podem ser evitados, estando o

condutor consciente das' condições de seu autoinóvel". O
evento propiciou tambémum momento de

confraternização e troca de experiências aos 70,
colaboradores que trabalharam no evento.rdemonstrando
assim a sinergia entre as empresas nucleadas e o exemplo
onde se aplica o associativismo. Para a produtora cultural,
Mara Kochella, que levou seu automóvel par3_; avaliação,
este trabalho é importante para a conscientização dos
condutores de prevenir acidentes ocorridos pela falta de

prevenção. "Além de ser gratuita esta ação é uma forma
de.as pessoas saberem que seu carro esta bem para rodar"
finaliza. O programadór Wladémar Roberti concorda e

acrescenta-que para as pessoas que estudam e trabalham
falta este tempo para verificar se tem algum problema
com o carro, sendo esta a opção perfeita para uma

avaliação. O Núcleo que neste mês também promoveu o

curso de Mecânica Básica para Mulheres na Mecânica
Center Car onde 18 participantes obtiveram noções
básicas sobre funcionamento e manutenção dó veículo. e

informações sobre segurança no trânsito, pretende
'

continuar trabalhando na questão da conscientização da
comunidade, para que a, prevenção seja reconhecida
como hábito e não realizada somente em ações isoladas.

Conquista de regulamentação da

profissão 'em Jaraguá do Sul

"

Um novo paradigma vem sendo construído no

Núcleo dos Cabeleireiros Profissionais ACI]S
APEVI, no dia 06 de junho foi encaminhado para a

primeira votação na Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul o projeto de lei que regulamenta a

abertura e fiscalização dos salões de beleza no

município.O projeto foi votado em primeira e

segunda instância. Com esta conquista o Núcleo
busca conseguir condições justas de concorrência e

competitividade, onde vários salões não seguem
normas e padrões exigidos aos estabelecimentos

registrados na prefeitura. A intenção deste projeto
não é, e não foi em nenhurqçnomento, prejudicar
quem já esta na área, mas sim adequar a profissão
para que todos saiam satisfeitos. A lei aprovada
prevê normas para o funcionamento'de "

estabelecimentos de beleza e estética, contendo
regras quanto ao espaço físico, produtos é

equipamentos, profissionais, métodos de

.
'.

;.

desinfecção e horários de a abertura. Os

profissionais que atuam na área independente de,
serem unidos em grupos associativos ou não

terão de se adequar a esta nova regra. É preciso -

salientar que, enquanto profissionais, todos
•

devem se conscientizar que esta ferramenta
serve para proteger o exercício da atividade,
oferecendo mais credibilidade aos

estabelecimentos e maior qualidade nos serviços i
prestados.

RUa JOsé 1 Ribeiro, 165
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul

Fone: 371 -0555

Auto MecâniCa
aORCHERS

371-8122
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Rua Alberto Picolli, 400 . Água Verde
borchers@brwnet.com.br 275-3553
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Resultado positivo
com o Termo
de Ajuste de Conduta
Há um mês o Núcleo de Postos de
Combustíveis ACIJS-APEVI firmou
um termo de Ajuste de Conduta com a

Policia Civil e Militar, Prefeitura
Municipal e Ministério Público para
diminuir os consumo de bebidas
alcoólicas e direção perigosa no
município. O termo de ajuste vem

sendo considerado um sucesso segundo'
informações da Policia Civil que
declarou na semana passada uma

redução significativa no número de
ocorrências decorrentes do uso de
álcool. Para o coordenador no Núcleo
dos Postos de Corr{bustívd João Batista
Aragão, com a nova determinação
ocorreu uma diminuição nas vendas de
bebidas, no entanto, abriu espaços para
melhorar a venda de combustíveis e

fast food, com o aumento do fluxo de

pessoas dentro dos estabelecimentos,
"Entendemos que apesar da perda de

receita, foi bom para os postos, precisamos no entanto,
alavancar as vendas de outros produtos para suprir essas
perdas, conclui. Neste mês de junho o Núcleo esta

programando uma missão técnica a Expo Postos &
Conveniências 2005 - Feira Internacional de Postos 'de

Serviços, Lojas de Conveniência & Food Service e o III
Encontro Nacional de Postos de Serviço e Lojas de
Conveniência que acontece entre os dia 28 a 30 na Expo
Center Norte em São Paulo. A feira pretende apresentar
um panorama do mercado de conveniência e postos de

serviços, um mercado que movimenta R$ 121 bilhões ao

ano. Estarão presentes executivos de distribuidoras,
revendedores e proprietários de lojas de conveniência de
todo o país. Fornecedores de produtos e serviços que
desejam ampliar seu mix de ofertas, buscar diferenciais
competitivos, otimizar a receita por m? e of�recer maior
conforto, facilidades e segurança a milhões de
consumidores que freqüentam diariamente seus postos de

serviços e lojas de conveniência. Serão abordados temas

através de palestras 'como Oportunidades de Negócios,
Tendências, Food Service, GNY, Planejamento Tributário
e Meio Ambiente.

Transporte
Legalmente Correto

Este foi o tema da palestra realizada pelo
diretor estadual de transito do
DETRAN/SC, Delegado Paulo Roberto
Dias Neves e comitiva onde discutiram
as Resoluções 168 e 169/05 do Conselho
Nacional de Transito CONTRAN, que
introduziu mudanças para renovação da
carteira de motoristas habilitados antes

de 1998, ano em que entrou em vigor o
novo Código de Trânsito Brasileiro
ÇCTB). O Delegado anunciou que o,'
DETRAN;SC esta passando por um
processo de automatização onde todo o

processo de concessão e revalidação da
carteira de habilitação será

.

automatizada, mas em virtude deste

processo não estar totalmente

implementado, as mudanças
estabelecidas pelas Resoluções 168 e

169/05 doConselho Nacional de
Trânsito CONTRAN não serão

aplicadas de imediato. O novo processo
de habilitação automatizado contará
com recursos como prova eletrônica e

agendamento dos exames utilizando-se
a internet, entre tantas outras

inovações.Desta forma, o curso e a

prova de atualização de condutor, que
atesta o domínio do habilitado nas

matérias de DIREÇÃO DEFENSIVA e '

PRIMEIROS SOCORROS, só serão

I
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exigidos quando da implànta�ã;f'i��ldo novo sistema

RENACH/Base Estadual:O novo modelo de Carteira
Nacional de Habilitação, conforme estabelecido no art. 40 da

Resolução 168 do CONTRAN, com novo lay out e quesitos
de segurança, passa a vigorar à partir de janeiro de 2006, cuja
alteração de datas foi determinada pela deliberação 44, do
CONTRAN, datada de F6.06.2005. As mudanças
implementadas a partir de 20.06.2005 poderão ser

consultadas atrávés do site do DETRAN/SC no

www.detran.sc.gov.br. O Núcleo considerou satisfatória a

realização do evento que contou6om a presença de

profissionais das áreas de transportes, centro de formação de
condutores e despachantes locais. E seguindo na missão de ,

capacitar, o Núcleo ofer�cedia 20 de julho no Centro

Empresarial de [araguá do Sul uma palestra sobre Trânsito,
com Ézio Ricardo, empresário, consultor em Trânsito,
formado pela ABDETRAN. Os interessados em participar
podem efetuar suas inscrições com o Consultor 'Alberto pelo
telefone (47) 275-7000 ou através do e-mail

alberto@acijs.com.br
I
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Núcleo promove
intercâmbio com

Associação,
Empresarial de Blumenau

)

No último dia 13 o Núcleo da Qualidade
ACIJS-APEVI recebeu a visita dos

.

integrantes do Núcleo da Qualidade da

Associação Empresarial' de 13lumenau -

ACIB, que vieram prestigiar a
,

apresentação da 2º Cumbuca que abordou
otema "Sete Ferramentas da Qualidade".
Os nucleados Adilson Pommereining
(Bretzke Alimentos), Andréia Reiser
(Marisol S.A) e Scheyla Tontini
(Cooperativa']uriti) apresentaram as

ferramentas: Diagrama de Pareto;
Diagrama de Causa e Efeito;
Estratificação; Folha de Verificação;
Histograma; Diagrama de Dispersão e

Gráfico de Controle. Conforme afirmam
os ministrantes às Sete Ferramentas da

Qualidade são de extrema importância
para seus profissionais, sendo aplicado em

situações de identificação e resolução de

problemas na organização ou setor. Como

'prova de fortalecimento do associativismo

o encontro proporcionou troca de

experiência, discussão das ferramentas

NÚCLEO DA

QUALIDADE

utilizadas e uma grande sinergia entre os

participantes. O Núcleo da Qualidade apresentará
dia 11 de julho dois cases de sucesso "Mudança de
Cultura na Implementação da ISO e o tema

Implementação da ISO no CEJAS Centro

Empresarial de [araguá do Sul", abordado por
participantes do grupo. Para o mês de agosto o

Núcleo programa o 3º Seminário da Qualidade que
se realizará dia 30 com' o objetivo de divulgar o uso

da qualidade como um diferencial na gestão
empresarial.

fNas origens do

Associativismo, redução
de custos em. 40%
Como da união de esforços de entidades
afins; nasceu o associativismo, assim também '

nasceu e se efetivou a' parceria rcalijada entre

os Núcleos das Transportadorase o Núcleo
dos Transportes (NUTRAN) ACIJS-APEVI.
No último dia 14 aconteceu a assinatura do
convênio entre a ACI]S -Associação
Comercial e Industrial de [araguá do Sul

representante legal dos Núcleos Setoriais e a

Dpaschoal Automotiva, celebrando o acordo
onde a empresa conveniada que atua no

ramo de revenda e assistência técnica de

pneus, concede o desconto de 40% para

compras de pneus, incluindo ainda

calibragem de pneus com nitrogênio, check
up dos sistemas de suspensão e freio gratuita,
com atendimento com hora marcada, sendo
porém obrigatório a apresentação da carteira
de associado da instituição. Em uma mostra

de que a parceria só trás sucessos, o

Coordenador do Núcleo das Transportadoras
Conrado C. Baratto afirma que a "união do

novo enfoque
di; 34 pontos (16 estado mostraram para a população o qt1ani�,�ag<,lTtl de imposto
sopre utos e serviços que consomem diariamente, çorno os Cla cesta básica.
Co alas de �upei'\Ú�rcadolotadas de psodutos'e ili.s�I�buição de folders, o
"Núcleo atingiuseu objetivo de conscientizar quem passasse pelo local. A oostureira

a,.��rtinsl fi�ou impressionado c6m o vàlof�ue pagOll de ímposto etn,
Q/de DVD,�,��.,deu de presente ao ftlh�d�:�riy'�r§,ário, "Nã0 acredito

ais de R$100,00·sã.o de imposto, onde vamos pari enta. Segundo o
8; .
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r�5idt;nte para ass�ntos �e Núcleos Setoriais da -AI:EVI, ICaérTip'"
Coe1'l1.oaparticipaçãQ de Jaraguá do Sul é fundamental para a cons�ienttzação
1lourf�lpâFa esclarecimento quanto à absurda carga- tributária, que se aplica no país,
.

'''95 prasileiros arcam com estes impostos sem que haja o retorno certo em
'

educação, saúde, saneamento e habifação". O integr:htedq Núcleo Jackson
Decker COmplementa éjue [araguá do Sul é a 3º economia dQ estado, onde participando desta

.

conscientizaçá9POpulgf, pode, haver uma moção pública. O Feirão do Imposto é um projeto legitimamente'
'catªliine'llSe q;e nasceu em 2003 naç:idade de Joinville através da ACI] Jovem (Núcleo de Jovens
E;upresáÚos da Associação Comercial e lndustri,al de [oínvílle) e hoje atinge todo o território brasileiro
através do, apoio da Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores (CONA]E), COmO iniciativa do

CE]ESC Conselho Estadual de Jovens Empreendedores de Se.

grupo trouxe a melhor-lucratividade para os negócios
a pequena empresa agora pode competir, existe a real

redução de custo". O coordenador do NUTRAN
Altevir Simplício concorda e complernenta que só

através do Núcleo é possível reslízar um volume de

compra maior com descontos iguais a grandes ernpre
O Assessor de Vendas e Serviços da Good-Year para
região sul, Sergio de Lara parabenizou a iniciativa dOI

Núcleos 'em diferenciar-se não como clientes, mas co

parceiros e conscientizar-se da importância da 'união

em um trabalho único no segmento de Núcleos
Setoriais no Estado de 'Santa Catarina.
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