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Comerciantes esperam crescimento de 12°10

ESCÂNDALO MENSALÂO

Carlitor'Não dá para continuar
com essa hipocrisia de hoje"

- PÁGINA3

N° 5.199 I RS 1,25
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'. Terça-fel ra
nublada com alguns
períodos de melhoria

e chuva a qualquer
hora

I' mínim�: 1
,·AMANHA:

1
• Quarta-feira de
sol e nebulosidade

'-'-'7'-'--'�-- variável, sem previsão.

,�aec.huva
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Omovim:ento foi intenso 'no Calçadão da Marechal� mas as vendas estão abaixo da expectativa, os comerciantes esperam um_aume�to de 12% com o Dia dos Pais. - PAGINA 4

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Oin�ustri�l Wandér Weege r�cebeu ontem na Fiesc em

�lorianópol.is O prêmio FritzMüller entregue pelo diretor
do BRDE, Geovah Amarante. O .prêmio é concedido
pela Fatma (Fundação do Meio Ambiente do Estado de
Santa Catarina) a empresas públicas e privadas que
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tenham se desta2adó por suas ações em defesa do meio'
ambiente' e da qualidade de vida. Alguns fatores que
influenciaram na escolha da Malwee foram a instalação
do aterro industrial, 'do gás natural, da estação de
tratamento de efluentes e da Tecnobio. - PAGINA 5

SAÚDE

Confirmada li contratação de

mais nove médicos para Jaraguá
Os postos de saúde vão ter o atendimento ampliado por nove
médicos, seis enfermeiras e 10 auxiliares de enfermagem a

partir'de hoje. O secretário municipal da Saúde, Alfredo
Guenther garantiu que os cerca de 80 médicos já incluídos
os novos contratadós - que atendem nos 17 postos de saúde
do município passarão à ser mais cobrados quanto ao

cumprimento do horário. "Vamos acabar com o 'faz de conta'
no cumprimentado horário de chegada. O médico é um

funcionário como outro qualquer", afirmou. - PAGINA 4

LINHA DE FUNDO

Explosão marca início da

construção da Arena Multiuso
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outubro. A primeira grande' ·cómpétt�a:ó/\(#)if.
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acontecer na' Arena é o Mundiàl de Futsal afs'pütif"p'
pela Malwee:
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Convênio assegura �$ 80 mil
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para aApae de JaragUá do Sul
- PAGINA 4

TRADIÇAO ITALIANA

Muita animação e comida típica
marcam a 3a Festa da Porchetta

ii PAGINA 8

INDICADOR ECONÔMICO

Você escolhe, nós transportamos .
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Bernardo Dornbusch. 540 1 Sala 01 1
Baependl 1 Tel.: (47) 371.0383
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Ações pela vida
A presença da ministra do

, I

Meio. Ambiente, Marina

Silva, na entrega do Premio

Fritz Muller, ontem á noite, na

s�de da Fe�eração das
Indústrias de Santa Catarina,
�m Florianópolis, por si só

dispensaria justificar a

concessão da' honra�ia aos
vJncedores, relacionados pela
Fundação do Meio Ambiente, .

q�e a criou há onze anos. A

ministra, ao prestigiar o ato,
deu demonstração inequí
voca- e há que se acreditar
nisso- da preocupação do
Governo Federal com as

questões ambientais e, de
forma definitiva, do reconhe
cimento do ministério que
comanda áqueles que não se

limitam a esperar por ações
demandadas da União. Com
a legislação vigente em baixo
do.braço, a Malwee Malhas,
que pela quinta vez figurou
entre os 28 segmentos rela
cionados pela Fatma para
receber o premio, há muito

FRASES

tempo tem dado demons

trações claras e práticas em

defesa do meio ambiente. Ao

longo dos'anos a empresa tem

se' destacado por inúmeras

ações de cunho filantrópico e

.social, além de apoio incon
dicional ao futsal, esporte que
ajudou e ajuda sedimentar o
nome de Jaraguá do Sul não

apenas na território nacional,

forma altamente eficiente,
reduzindo de forma drástica
os impactos ambientais
característicos de atividades
do setor. Um aterro industrial,
a utilização do gás natural em
substituição a outros com

bustíveis notadamente po
luidores do ar e das reservas

hídricas, a recuperação da

própria água utilizada em seus

III> A Malwee há muito tempo tem

dado demonstrações claras e práticas
em defesa do meio ambiente

setores produtivos e um

sistema' de gestão ambiental
palpável e de resultados estão

entre outras iniciativas da

empresa que refletem a

preocupação com o bem estar

geral da comunidade. Porém,
ainda não são poucos os que,
movidos apenas pela ganância
do lucro fácil e rápido e

favo'recidos pela precária
estrutura fiscalizadora dos

poderes públicos ou pela

conivência dos governantes,
continuam a devastar a vida.
A cidade, não há como negar,
de quando em quando é

vítima de ações do gênero.
Menos mal, no. evento de
ontem, se pôde ver que ao

menos um punhado de

empresas, pessoas e até o

Ministério Público Estadual
caminham na contramão dos

degradadores do meio am

biente, desenvolvendo ações
e projetos de' impacto ine

gável, legando ás gerações
presentes e futuras um mundo
melhor. E que o governo,
através de instituições. como
a Fundação' do Meio Am

biente, prossiga com o justo
reconhecimento público
áqueles que, de uma forma
oú de outra, trabalham não

apenas movidos pela geração
de lucros, de riquezas,

.

de

empregos e impostos, como se

isso fosse pouco, mas também
na proteção da vida como um

todo.

"Se tivesse como encurtar isso, eu encurtaria, agora, eu não tenho. (..) Eú estou, neste momento,
com uma certa tristeza. porque o povo brasileiro não merece o que está acontecendo':

mas, sem qualquer arroubo de

grandeza, no mundo. Desta
vez o reconheciment� veio

pela preocupação da empresa
.

com efluentes industriais, um
problema que afeta de forma
extremamente. preocupante
cidade? com o perfil de

J.araguá do Sul, que abriga um

dos maiores pólos fabris do sul
do país. Com tecnologia
italiana, a Malweé trata os

resíduos por ela produzidos de

,+ Do presidente Lula, ontem/no seu programa semanal "Café com o Presidemte';dizel:rdo,q'ue se pudesse abreviaria a crise po,!ítica;
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Poslção de Amin faz
o PFL ficar reticente
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I Fatos & Pessoas
Fernando Bónd

No palanque
Em ritmo de campanha, o governador Luiz
Henrique começou o dominao cedo: às oito
horas já estava em Blumenau, onde
participou da abertura da sétima edição da

Olimpíada da Associação dos Clubes de Caça
e Tiro. Durante a cerimônia, foi saudado pelas
delegações das tradicionais sociedades de

-

Shützenverein ao anunciar o repasse de R$ 5
mil em subvenção para cada um dos clubes
da cidade.

Emoção em Blumenau
Na festa em Blumenau e nas outras cidades
do Vále do ltajaf e do Tijucas que percorreu
no fim de semana, o governadorteve a

companhia (foto) do deputado federal e ex

secretário da Infraestrutura Edinho Bez e do

presidente do Badesc, Renato Vianna,
provável candidato à Câmara dos Deputados
ano que vem. Duas vezes prefeito de
Blumenau, Vianna revelou -estar emocionado
de desfilar ao lado de netos e até bisnetos
dos que criaram os clubes de tiro.

I
Ciência e Tecn.ologia
Florianópolis recebe hoje e amanhã

pesquisadores, empresários e

representantes de entidades

governamentais e não-governamentais para
discutir o futuro da Ciência no País, durante -

a Conferência Regional de Ciência,
Tecnologia e Inovação - Regional Sul,
promovida pelo Ministério da Ciência e

Tecnologià (MCT). O desafio de estabelecer
uma relação estreita entre os que
produzem conhecimento (universidades) e

aqueles que conseguem transformá-lo em

bens e serviços para a sociedade
, (empresas) é um dos temas que serão

discutidos durante o evento.

Novo prazo
A Secretaria da Educação, Ciência e

Tecnologia informa que o prazo para as

inscrições no Programa Santa Catarina

�Ifabetizada foi prorrogado para até o

dia 31 de agosto. Pessoas acima dos 15

anos não alfabetizadas e professores
que querem participar do Programa
podem procurar os Centros de Educação
e Jovens e Adultos (Ceja) ou as 30

Gerências Regionais de Educação,
Ciência e Tecnologia (Gereis) para fazer
a sua ,inscrição. Está previsto o

cadastramento de 10 mil alunos que
serão alfabetizados com recursos

financeiros em torno de R$ 1,3 milhão,
vindos do Ministério da Educação (MEC),
responsável pelo Brasil Alfabetizado.

fbond@ibest.com.br
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�Ioriimópolis - Já mais de dois meses

9ue o escândalo do mensalão está no

�r, com o PP envolvido até a medula, e o
ex-governador Esperidião Amin, uma
dOas principais lideranças do' partido, não
�e manifesta nem para defender os

Gompanheiros e a legenda, nem para
pedir, explicações. Amin até foi

�oupado pela imprensa regional, mas
aqora, aos poucos, os jornalistas tentam
arrancar dele algumaopiniãO - e nada.
Nos bastidores políticos, o que se

comenta é que a posição de Amin
dificulta qualquer diálogo com o PFL de

Jorge Bornhausen com vistas às

eleições do ano que vem. JKB é hoje um

�os principais críticos da situação
�acional e do mar de lama que tomou

, �onta do Congresso oriundo do Palácio

�o Planalto e do Pf.Por isso, dificilmente
�éria condições de subir no palanque

,,�o PP no ano que vem, sejano primeiro
. ou no segundo turno. Ainércia de Amin

109a o PFL catarinense.nos braços do
, .

PMDB na possibilidade de uma amplaI _

állança de segundo turno que poderia
isolar completamente o ex-qovernador.
I

Estatuto do OeSà.rmarnento'
Em 2003, com a aprovação do absurdo Estat

Desarmamento, oBrasil iniciouo proc�sso de desarmar apou: �o
or�eira: Salvo e�gaho, isso q�er 9�er�Você. E seVocê n�o luçao
contra ISSO, voce ou sua família poderão ser as próximas '.

lar

indefesas.' Armas em poder da população ordeira e respovt� ,

salvam vidas e defendem propriedade. Leis de desarma
nsavel

r 1 � d
.

OB menta
ateram somente a popu açao or erra.

. rasil tem ama
.

dd âo dahistória.E 1 .lUae
an ar na contramao a istona, aque es que tomam, patnás

.

decisões, estão 'confoitavelmente-protegidos pelo aparato'; ,

segurança d� Est�do, circulando emcarros bl�dados, tudo Pago
e

pelo nosso d�heiro. Com armas, somos Cidadãos. Sem ann
somos súditos. Quem desarma a vítima fortalece o agressor, �'
hora doperigo, será que a polícia vai estar lá? Chamar a palie;
pode levar alguns segundos, esperar por ela pode levar o restada
sua vida. Uma arma na mão é melhor que um policial ao
telefone. Quem não luta pelos seus direitos, não têm
direitos. Escolher bem na hora de votar, exigir o compromisso de
cada candidato com a sua segurança; também, Não atire para
matar;mas atire para ficarvivo,Criminosos adoramo desarmamento
das vítimas. Faz? atividade delesmuitomais segura. Você sabia

. que os que nos impulsiona na vida são as empções? EomedOé
uma delas?

Você sabe por que não � constantemente assaltado na rua, no
seu carro, na sua residência?Eporque emprimeiro lugaros assaltantes
têm "medo" de que você esteja armado e possa reagir, e em segundo J
lugar da polícia que nunca está próxima quando você precisa dela,
por isso. eles até tentam. Nesta armação do Governo com o

desarmamehto da populaçãoCivil ordeira, mais"commedo de uma

revolta popular, ficam nos 'jogando estatísticas de acidentes, sendo j
quebandido não precisa ter sua arma legal�ada.. O referendum \ �
vai passar, vamos ter que dar tudo que consegunnos na vida com J
nosso suado trabalho á bandidagem e talvez nossas vidas, nossa 1\ III
honra, nossa humilhação. Voc� já�ginou col��r um�desivo I

. no seu carro com uma frase do tipo nao uso arma ,ou ainda na
, &

porta de sua casa "nesta casa não tem armas", quemaravilhu� i W
os ladrões não? Pois é exataÍnente istoque iremos fàzerao aprovando ,; f�
od�sarm.aIrlentb: Q�em., n.ã?

luta

p.
elos seus �i,reitos, não tê.m. I

1dl!�itos. . Pens� rusto, poIS s�a�da ou de sua família pode depender. J t.

,disto.. '
.1 _.' •

• d I

Doalcei Mar�os da Silveira
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Oratória nas CPIs

Cultivo um prazer enorme em assistir debates e percebo o '

despreparo da maioria. As CPIs mais .parecem um palanque de

horário político gratuito. Osmembros se tornain personagens aladOl I

e ocupam os dez minutos para fazer uma arenga desnecessária,

preliminares que todomundo sabe. E perdem, portanto, o tem{XI

necessário para incutirperguntaspertinentes emais acabadas.�' J

.rla fluência ve'rbal pecampelo preciosismo, rompantes retóricos e

posições políticas que não interessam. Poucos são os que se

preocupamem colocaro depoente ou testemunha em xeque, desde

fo início, provocando a contradição, Ilações são feitas não sei por
mquê?'Deduções são construídas numaarquitetura para atrair uma I.

possível linha de pensamentoparticular. Enfoques fora do contexto

são extraídos de arquivos perdidos. Documentos desaparecem e J

ressurgem do nada. Quando conclui a arenga pessoal no seu'

espetáculo de exposição namídia, pouco tempo temo inquiridor de
, .

�fazer e ouvir as respostas. E aí, como perdeu seu tempo, se mscr

novamente, insatisfeito com "as respostas". ..

.

Na linguagemda televisão, principàlmente, o principal requllilto
e que vale também para um debate é a �bjetivida�e. Ir dir:to �� ,

cerne da questão. Não dar tempo, no caso da mqulS1çao
perguntas, que a pessoa pense. Agilizara pergunta e estimulara

!

resposta de bate-pronto. Cumular uma sequência atordoante;
assim não pode permitir-que a testemunha tergiverse, faça rodeiOS

demonstre evasiva. Deve ser incisivodas questões pendentes, atacar
com dados contraditórios, com os rodeios aplicados noS

'. .

F '" "moquencouaquestionamentos antenores. azer uma ponte co
ul

desejar, no depoimento anterior. Investir sobre os fatos e os VÚlcl dOI., .

d fina o riA regra de permitir que o depoente respon a no

égia .

questionamento é prejudicial, beneficia a articulq,ção e a estrat
a

A

da resposta.Ao contrário, émais oportuno provocaro imPro�ai�r !

resposta rápida, onde a chance de relutância e de tropeçose.m. o

e, assim, mais favorável ao inquiridor. Prática assim pernutíftaia
encontro com a verdade escondida atrás da _fisiO�O: '

comprometida como erro. Porque dementiras já estamOS c ôl '

.

'

-d oratóriaSilvio Luzardo, bacharel em Direito e professor' e
em Santa Catarina -luzardo@linhalivre.riet)

. �
. poa, -

5 r has de cor
dOs textos para esta coluna devem ter, no máximo, 3 ln '

dire�o e

fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o

corTIo!;
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaçO, bem ,

correções ortográficas e gramatiçais necessárias.
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... ' Especulações
Após ,deixar a direção do Samae

(Serviço Autônomo Municipal de Aqua
e Esgoto), na semana passada, Jair
Alexandre, foi convidado pelo prefeito
Moacir Bertoldi (PL) para assumir a

Secretaria de Planejamento.
Nas, rodas políticas, a oferta foi
traduzida como tentativa de se"plantar

�

alqo ou queimar alguém': Até porque,
é sabido que no setor quem dá as

cartas é o vereador Afonso Piazera
(sem partido), que negociou o apoio
ao governo em troca de cargos na

administração.

Diferença. .
,

'rio de Saude de Jaragua do
h ecreta .

r
5

f do Guenther, Informou ontem

�UI,AI requadro da secretaria existem
ue nOS hora d d

'

" com carga orana e uas e

rediCO: ras diárias que recebem salário

,uatro
o

de RS 2 mil, mais benefícios.
!i11 torno ,

di
, -

"

ti,
informação provoc�u ln iqnaçao nos

I "anais de Imprensa, que
lofl5S1 ,

,'A

I'
.

Ih m muito mais e tem sa ano
raba a

""A disparidade é

fcem
,menor.

amentável. Além de tudo, os caras,

, vezes, nem cumprem, esse

�ultas 'de duash diárias"" patético de uas Horas tanas:
orallO, o'

edamou um reporter.

POLíTICA

'... Jogo político
Nos corredores da secretaria, os
funcionários estão intrigados com a

possibilidade do pastor assumir o

cargo de secretário. Argumentam
que a áreá é extremamente técnica

e deveria ser coordenada por
,

especialista, não por pessoa estranha
às especificidades que o cargo exige.
Se Alexandre assumir, como fica o

Piazera? Continuará a comandar a

secretaria ou será subordinado? E o

atual secretário, Luiz Fernando

Marcolla, será exonerado? Nas mesas
de apostas, tem de tudo um pouco.

ALTERNATIVA'

... E os outros?
o presidente da Câmara de Jaraguá do
Sul, Ronaldo Raulino (PL), está

indignado com a insistência de setores
da sociedade em focar apenas a classe

política quando se discute corrupção
no Brasil, ignorando por completo os

corruptores. Para ele, não há dúvidas

de-que tem muitos políticos corruptos,
mas que é preciso também apontar
aqueles alimentam os esquemas
frauduletos com milhões.
"É preciso atacar toda a corrupção. A
rede é formada por corruptos e

corruptores" lembra.
<,

Carlito vê na reforma política
, ,

orma para barrar a corrupção
mesmo, falei lá emjoinville que não

) ( DUNA TaMASELLI, soumais candidato se continuar com
essas regras. É impossível hoje você

, Deputªqo espera fazer uma campanha correta, e se

I d
'

você não divulgar o material acaba
àaprovação a -.: sendo dizimado", revelou.'

1 ijaelidade partidária e Na opinião do deputado, a crise

li ijnanciamento público política não é só do PT, "é uma, crise

I
de todos. Bastaverque essadenúncia

jARAGuA DO SUL - 'Com as do tal de,MarcosValéria quemcriou
J &núndâsdecorrupção envolvendo foi o PSDB. Os tucanos que criaram

i I wnamen� � partidos, o deputado esta tática, esta forma de lavagem de
,I f�erare:frliróMérss (PT) defende dicli�it�,�ttjã:envol;eram o PFL, o
I

;DPro1étódárefórrnapolítica;
em PMDl), o Pp, todos os partidos� 1 ..;; " ! C"l'''

1 fJ <' J . • ,

1 tamltilçao na 'camara 'dos mdiSt:iilaim�ií:iHoraínenvolvidospor
I I pull!dos,sejacolocado emvotação este novo sistema de corrupção que

1 quanto antes, ainda que existe no Brasil", declarou. \

tIalmente. Para ele, a reforma Carlito diss� aindaque Í:iàrnitam
I'oresolv.erátudo", mas �e f�ssem naCâmaradiversos projetos, dóis que

�V�clOs
ao

m,e�,"os
a fid,el,�d,�d.e considera "osmais importantes". ''A

clanae o flnanertni1ento publico questão das listas temmuita política,
campanha, "maisde 95% dos porquedaívâo alegarquevaireforçar

wob1emas que existem hoje seriam o papel dos donos, dos chefes do

�clos"" , ,

partido. Quem tivermuitos votos às

,[ Carhto,participouno sábado do vezes não vai ser nomeado. Voto

1�ça�ento da candidatura de distrítal tambémépolêrnieo.masse a

�naoCamargoàpresidênciado gente resolvesse a fidelidade'

eria Municipal do PT pelo partidária e o financiamento público
Majoritário; ala interna do de campanha, sem medo, mais de
.Ementrevista exclusiva ao 95% dos problemas que existemhoje

�rreio, o deputado disse que o -seriam resolvidos. Se não, a cada

rt3JXaclOisépraticadoporquase todo eleiçãonós vamosver estas denúnciasuMa" "A r
, relormanão resolve tudo, continuaracontecendo", completou.

�as não dá pra continuar essa
.

Umdosproblemasapontadospelo

�risia que nós temos hoje. Os deputado que dificultam a votação
1 resáriose as pessoas físicas sérias

,
doprojeto é o "consenso". "O queme

lcam COm medo; muitas vezes, de
,
incomoda é que isso é igual à reformaihrodinh '

�
erro t;oseunome aparecer; tributária: todomundo é a favor, mas

tÓ, do�do sem aparecer e isso ninguém vota. Tenhomedo quando
:�adois, Eerrado", disse. umprojetoé consenso. Todomundo

�undo ele, as campanhas é a favor e não vota . .Inclusive
I "caríssimas", principalmente poderíamos ter feito esta reforma há

�:�g�rernrádioetelevisão,e mais 'de dez anos. Eu acredito que

! I' ,nao orem feitas, inviabilizam agora, em função de toda esta crise, ae elçaode qual did "EI quercan 1 ato. u gente tenha um espaço político:;-...__ ,

�eplltado� discutem decreto que

f' FtoRlANóPOUS - A comissão de

tinanças e Tributação da
sembl" " .

'

h ela, Leglslativa realiza
an - '

� a uma a�diência pública
I""

tratar da ,obrigatoriedade de
'ó.tro em c

-Ó,

d�e f, artono os contratos
lnacia d�,� menta e veículos

�"'notores A . A

iad
'

1intart',' eXlgencJ.a o registro

tliQ� 7�no, publicada em decreto,
�té R$ 70�uUho, acarreta ônus de
talarin

,00 para o consumidor
, ense A a 'd'A ,

'bl'�nte "

u iencia pu ica

�!.
Ce as 10 horas, rio plenário'llSelllbl"

itprese ela, com a presença de

�ícuttantes dos revendedores deos, dos cartórios e da

Secretaria de Segurança Pública e

, Defesa do Cidadão.
De acordo com o Sincodiv

(Sindicato dos Concessionários e

Distribuidores de Veículos), Santa
Catarina é o único Estado que

.

in:stituiu a obrigatoriedade de

registrar o financiamento de '

veículo em cartório. A entidade

alega que a medida onera ainda
mais a aquisição de veículos

automotores, desestimula o

mercado catarinense e pode
estimular o consumidor a comprar
seu veículo nós estados vizinhos.

. Conforme cálculo do Sincodiv, a

Para o deputado, 95% dos problemas serão solucionados com a reforma

importante para aprovar", finalizou.
CLIMA -t-O deputado afirmou

que o clima dentro doPT está "uma
mistura de raiva com, tristeza, por
causa das figuras terceirizamm as

finanças do'PT, fizeram erros tão

primários, que acabamprejudicando
a imagem de um partido como um

todo". "O que nós temos dito com

toda seriedade, que é adiscussão que
opresidente Lula tem levantado, que

,

é a discussão que o TarsoGenro tem
colocado: sem pena de ninguém.
Quem cometeu deslize, alguma coisa
equivocada vai pagar por isso.Não é

justo que umahistóriade 25 anos com
quase um milhão de filiados, seja
jogada na lata de lixo por causa de

algumas pessoas que não souberam
aproveitar, inclusive, a confiança que
foidepositadapelos outros nos cargos
que ocupava".

Brasília - A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) da
Câmara dos Deputados poderá votar hoje o projeto de lei que aumenta
o prazo de filiação partidária' para quem disputar cargos eletivos. Pela
proposta, da Comissão Especial da Reforma Política, a primeira filiação do
candidato deverá ocorrer atéum ano antes do pleito. Em caso de troca
de partido, o prazó sobe para dois anos. A atual legislação prevê um

período rnmimo.único de um ano. O projeto, que altera a Lei Eleitoral,
estabelece ainda critérios para a distribuição do horário eleitoral gratuito
entre os partidos. Essa distribuição levaria em conta o número de '

deputados eleitos por cada legenda na eleição anterior. O relator do

projeto, deputado Rubens Otoni (PT), sugere a aprovação da matéria. Ele
apresentou uma emenda de redação e outra que define o dia 1° de

janeiro de 2007 como data para que as mudanças entrem em vigor.

dificulta a compra de veículos

taxa a ser paga pelo consumidor

pode chegar a Rj__ 660,00,
acrescidos de R$ 0,70 por cada selo
de fiscalização, além de uma taxa
ao Fundo de Reaparelhamentoda
Justiça, no valor que resultarda

aplicação da alíquota de 0,2%
sobre o total do financiainento.
"Nós consideramos essa exigência
desnecessária e prejudicial ao
consumidor e aomercado", disse o
deputado Dionei da Silva, que
solicitou a audiência. EI� disse que
vai cobrar explicações da
Secretaria de Segurança Pública
e pedir que a medida seja revistá,

em benefício do setor, que hoje é

responsável por cerca de 11% da

arrecadação de ICMS no Estado.
O registro em cartório do contrato
'de alienação fiduciária do veículo,
antes do respectivo emplacamento,
tornou-se obrigatório pelo Decreto
3.194, que aprovou termo de
convênio celebrado entre o Estado,
por meio da Secretaria de

Segurança Pública e Defesa do
Cidadão, e o Siredoc (Sindicato
dos Registradores Civis, Títulos e

Documentos, Pessoas Jurídicas e

Escrivanias de Paz do Estado de
Santa Catarina).

.... Doente
o presidente da SC-Gás, Otair Becker,
está com problema sério de saúde.

Segundo fontes da estatal, ficou
internado por cerca de um mês num

,

hospital de Florianópolis e agora se. rq
recupera, em casa, em São Bento do Sul,
que foi totalmente adaptada para .flI
atender as necessidades do doente.
Essas mesmas fontes não souberam (?)
informar o nome do hospital nem a íb

doença do chefe. Becker é o terceiro. ):;J

suplente de deputado federal pelo
PMDB e assumiu a SC-Gás em 2003.

M

,v

mosaico@jornalcorreiodopovo,com,br \ P
.rn

Charles Lux é novo presidente';
da Juventude do PMDB

}ARAGuÁ DO SUL - O

presidente do DiretórioMunicipal
e coordenador regional da

Juventude do PMDB, Carlos
Chiodini, formalizou no último,
sábado o Diretório Municipal da
Juventude. Filiado desde abril de

2003, Charles Lux assumiu a

, presidência da nova -Executiva e

anunciou como objetivo buscar
novas lideranças para o partido,
através de um trabalho nos bairros e
também nomovimento estudantil.

Chiodini lembrou que foi um
dos fundadores da comissão

provisória da Juventude do PMDB
em 2000, e que "agora está sendo
formado o diretório para darmais
liberdade e dinamismo à

juventude de Jaraguá do Sul". Na
'opinião dele, somente' com a"

renovação é que o PMDB terá

"mais representatividade" na

sociedade. "O Charles está conosco
há u� bom tempo e é consenso

aqui dentro dos membros da

[uventude", completou.
O presidente estadual da

II'J

ip

Juventude do PMDB, Alexandreoi
Benedet, disse que desde queio
assumiu o cargo, em 2003, está):)
sendo realizado um trabalho paraúI
"estruturar, reestruturar �b
fortalecer" a JPMDB. "Aqui em B

Jarag,uá do Sul, o presidente er: o)b
Carlinhos, mas agora ele e o

presidente do partido, então aiP
JPMDB decidiu fazer uma nova(� ,

eleição", explicou. b

Benedet disse que a Executívan
estadual da Juventude lançará dois
�u três candidatos a

deputado�'1estadual nas eleições �o, próxi�� .'
ano, com a candidatura la
confirmada de Carlos Chiodini,
"Cada um respeitando a região-dos

. candidatos, vamos trabalhar para
ser o _segundo voto em algumas
"regiões. ESté"é ó":bbjetriVo' da
juventude, é fazer uma campanha
de segmento como outros partidos
já fizeram', completou.

Segundo o presidente estadual,
a JPMDB de Santa Catari�a tem
hoje sete prefeitos', seis vice-prefeitos
e 158 vereadores'no Estado.

.CESAR JUNKES

,

Charles Lux (esq.) assume a presidência no lugar de Chiodini l'

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

AVISO DE LlCITAÇÃÓ
Processo Adm. N°.: 36/2005

Edital:TOMADA DE PRECOS P/COMPRAS E SERVICOS N°,: 36/2005
'Tipo: Menor Preço/Preço Global , ,

Objeto: AQUISiÇÃO DE MERENDA ESCOLAR.

Entrega dos Envelopes: 15:15 horas do dia Vinte e quatro de Agosto de 2005.
I

Abertura dos Envelopes: 15:30 horas do dia Vinte e quatro de Agosto de 2005
c

O Edital e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e horário: ;

Rua 28 de Agosto, 2042, nos dias úteis, das Segunda à Sexta, das 08:30às 12:00 e.
das 13:30 às 16:30 horas, ou pelo fone 373-0247,

.

GUARAMIRIM, 09 de agosto de 2005
I
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PANORAMA

CORREIO ECONÔMICO II------,
L

I

Lucro recorde
O Bradesco obteve lucro líquido de RS 2,621 bilhões no primeiro
semestre deste ano, resultado 109,7% superior ao mesmo

I período do ano passado (RS 1,25 bilhão).O lucro do maior banco

I privado brasileiro é novamente superior ao do Itaú, que durante
: muito tempo foi a instituição financeira mais rentável do país.O
I

Itaú já anunciou lucro de RS 2,475 bilhões no mesmo período,
resultado que, segundo a consultoria Economática, era o maior
da história entre os bancos brasileiros.
Somente no segundo trimestre deste ano, o Bradesco lucrou RS
1,416 bilhão, um crescimento de 17,5% em relação aos primeiros

i II. três meses (BS 1,205 bilhão) e avanço de 120% sobre igu9 época
i de 2004 (RS 641 milhões). Entre os destaques de 2004 está a

I expansão de 19,5% na carteira de crédito, que chegou a RS 69,8
i bilhões.Os empréstimos para pessoa física cresceram 50,5% e

'-sornararn RS 26,8 bilhões. O ganho do banco com prestação de
-

serviços subiu 27%.
r-
I Concorrentes
I O Bradesco é o terceiro

I entre os qrandes bancos a

divulgar resultados do
semestre. O primelro foi o

Banespa, que lucrou RS
878,027 milhões no

período, seguido pelo Itaú,
que registrou ganhos de RS
2,475 bilhões.O balanço do
L}nibanco sai no dia 11
deste mês e o do Banco do

Brasil, no dia 15.

Petróleo
O presidente da Petrobrás,
José Gabrielli, afirmou que
caso os preços do petróleo
se estabilizem no nível atual

-superior a USS 60 o barril- a
estatal deverá realizar o

'reajuste de preços.A manu

tenção dos preços da gasoli
na e do diesel pela estatal
tem sido alvo de críticas, o
diretor-geral da ANP, Harol
do Lima, já chegou a afirmar

'que o preço da gasolina no

mercado doméstico está
defasado em 30%.

'Aquisição
A Embratel anunciou ontem

um acordo para compra da

empresa de tecnologia da

informação PrimeSys
Soluções Empresariais. Pelo"
negócio, a tele vai pagar RS

.

231,2 milhões à Portugal
Telecorn, atual dona da

PrimeSys.Com a aquisição, a
Embratel pretende ampliar
seus serviços' de tecnologia
da informação!'�edes de
dados e transmissão de
dados financeiros.

Inadimplência
Em julho, o índice de

inadimplêncla com cheques
no Brasil foi de 2,69% e

apresentou queda de 2,8%
em relação ao mês de junho
(2,77%), revela pesquisa
mensal da Telecheque. Já na

comparação com o

indicador do mesmo

período do ano passado
(2,12%) houve alta de 27%.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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DIA DOS PAIS

Apesar do movimento,
reio vende pouco

CAROLINA TOMASELLI

� Expectativa dos .

comerciantes é ter

aumento nas vendas
durante esta semana

}ARAGUÁDO SUL-·Uma semana
antes do Dia dos Pais, lojas abertas
durante todo o dia e ruas repletas de
gente. O cenário parece propício
parei os comerciantes garantirem boas
vendas com a proximidade da data
festiva, mas não foi o que aconteceu
no 6ltimo sábado, mesmo que boa
parte dapopulação já tivesse recebido
seus salários. o comércio vendeu,
mas abaixo do esperado. As fichas
estão sendo apostadas para esta

\
semana, quando se espera um

aumento de até 12% n<!.� vendas,
AdonadeumalojadeR$1,99,

Miriam Vieira, disse que o

movimento no sábado esteve

"razoável", se comparado a semana

anterior;mas que não "tem relação
com o Dia dos Pais". "Vamos ver se
melhora mais as vendas durante a

semana, daí posso até abrir no
sábado que vem", completou.

As amigas Daiane Oldenburg e

MaririesWebmann já tinham recebido
seus salári�s e estavam fazendo

pesquisa de preço. Na opinião delas,
"não temmuitaspromoçôes", "Estamos
estudando, talvezagentecomprehoje",

o movimento foi intenso no Calçadão da Marechal no fim-de-semana, mas as vendas não foram boal
disseram. RosalinaWilpeachou"meio das pessoas nas ruas. "Todo comércio produtos mais procurados são
caro" os preços dos produtos, mas sente isso. Mas não está ruim, numa aparelhos de DVD e celulares.'�
mesmo assim acabou comprando um escala de zero a dez fica no cinco",' data também contribui. Ao longam
presente para o pai. '� empresa fez declarou. Para ela, as vendas do fimde
divisão dos lucros, então deu para semana não são apenas por causa do
compraràvista",disse.JáSirleneO:>sta, Dia dos Pais. "Não dá muito para
apesar de trabalhar fora, não vai diferenciar. O pessoal, corno vem

comprarpresente para seupaieste ano. comprar para o pai, também compra
"Falta dinheiro. Ano passado eu parasimesmo.Entãonãodáparadizer
comprei, mas este ano não vai dar. que é por ca,usa da data", afirmou.
Tenhomarido e filho", resumiu,

.

O gerente de uma lojademóveis
A vendedora de uma loja de e eletrodomésticos, Írio Piske, disse

celular-carnpeão de vendas nas datas que as vendas no sábado
festivas - disse que o movimento .

aumentaram se comparado à
dentro das lojas não corresponde ao semana anterior. Segundo ele, os

}ARAGUÁ DO SUL - O secretário

municipal da Saúde, Alfredo
Guenther, anunciou ontem a

contratação de nove médicos, seis
enfermeiras' e 10 auxiliares de
enfermagem, que vão atuar no PSF
(Programa Saúde da Família),
desenvolvido em parceria com o

Ministério da Saúde. De acordo
com o secretário, a contratação dos
profissionais ajudará a preencher
uma lacuna causada pela saíd� de
cincomédicos no início deste ano.

ROR,ÁRIOS - Guenther
garantiu que os cerca de 80médicos
- já incluídos os novos contratados
- que atendem nos 17 postos de
saúde do município passarão a ser

mais cobrados quanto ao

cumprimento do horário. Para isso,
serão afixados nos postos de saúde o
horário emque osmédicos e os outros
funcionários devem chegar, "Vamos
acabar com o 'faz de conta' no

cumprimento do horário de

chegada. O médico é um

funcionário como outro qualquer",
afirmou. Para o decreto passar a

valer falta 'apenas a homologação
.

do prefeitoMoacirBertoldi.
Para desenvolver o PSF, o

município tem hoje 12 equipes,
número que deve aumentar para
lSaté o final do ano. Cada equipe
é composta pormédico, enfermeira,
dois auxiliares de enfermagem e

quatro agentes comunitários, que
realizam visitas domiciliares
semanais. Nos postos onde é feito

semana, esperamos um aumento� !
até 12% nas vendas", informou.

.

Para o dono de uma loja de,
cosméticos, Sandro Moretti, �

vendas serão melhores durante,
esta semana, se for analisada a

.11
tendência do sábado) quando ''i!; 1
'se vê pessoas circulando com

sacolas". "Nós acreditamos que
tenha 3% de aumento nas vend�;

,

em relação ao mesmo período do'
ano passado", completou,

Município contrata mais nove
<'

médicos para atender nos postos

'Convênio vai repassar R$ 80ml

para aApae de Jaraguá do SulQuina
concurso: 688
". :', '",

� . , � �

11-21-30
35 - 47 - 52

concurso: 1482
08-13-27

44 - 79

Lotomania Loteria Federal
concurso: 542

01-06-16-21-22-39-45
47 - 50 - 51 54 - 56 - 68-77
81 - 86 - 87 - 91 - 93 - 99

concurso: 03958
1 ° Premio: 50.993
2° Premio: 40.409

3° Premio: 02,819
4° Premio: 02.083
5° Premio: 42.297

OASE � TERÇAS FEIR'INAS
Promove dia 9/8, terça-feira, a partir das 14h30
Café Beneficente, no Clube Atlético Baependi.
Valor RS. 12,00 antecipado e RS 15,00 no dia. Vale um café,

SOPAS
Todas as quintas-feiras, na AABB, venha saborear
deliciosas sopas na Noite das Sopas, a partir das
19h30 mino

I
\
,

L_ 371 0882 371 2322

atendimento odontológico também
integram a equipe um dentista e

um auxiliar de odontologia.
Segundo Guenther, os

médicos que atendem no PSF

cumprem carga horária de oito

horas, de segunda a sexta, e

recebem um salário líquido de
cerca de R$ 5mil. Nos postos, a

carga horária dos médicos é de

quatro horas diárias, e os salários
já com os descontos, passam de
R$ 2 mil.

O secretário informou ainda,
que para o orçamento do ano que
vem está prevista a construção de
um posto de saúde no bairro
Garibaldi e a reforma de outras

cinco unidades. Ainda não foi
definido o valor que será investido
nas obras,

}ARAGUÁ DO SUL - A Apae
(Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais) vai receber R$ �O mil
doMinistério daAssistência Social.O
convênio que prevê o repasse foi
assinadoontempelo ex-prefeito lrineu
Pasold, já que o pedido para liberação
dos recursos havia sido feito ainda na

administração passada.OutrosR$ 16
milserão a contrapartidadcrmunicípio.

O senadorJorge Bornhausen, que
intermediou a assinaturado convênio,
esteve representado no ato pela sua

assessora,Marlene FenglerOvereador
CarionePavanellofoiumdosmentores
do convênio e assinou o documento
como testemunha. Cacá também
anunciou que a equipe da Malwee
vai fazer urna doação para as famílias

que perderam tudo no incêndio que
aconteceu há um mês no'Bairro
EstradaNova.

FAlOS

• O município contratou

mais nove médicos, seis
enfermeiras e dez
auxiliares para atenderem
no Programa Saúde da
Família nos postos de
saúde.

• o secretário da Saúde
disse que o município vai
cobrar dos médicos o

cumprimento integral do
horário pré-estabelecido.

De acordo com a presidente
Apae,MariaTereiaAmorimNora,o

di-nheiro, que começará a sei

repassadoemparcelas aindaesternil
será usado para cobrir as'despesas�
manutenção da entidade, que hJ):

giram em tomo dos 46 mil me!1S3li

incluindo gastos com alimentação.A

Apae atende atualmente 260c�
e adultos dos municípios de Jaragua
do Sul Schroeder e Corupá ''N�,
.' �

despesas são mantidas atraves
.

convênios com as prefeituraS dell�

municípios, com a contribuilão
espontânea de cerca de 50 P�(
principalmente com as prom�

"infomJllrealizadas ao longodo ano ,

estk
Nora. A entidade funciona d

1999 em s"ede própria, na rua Va[nI.I
náno e

-Zonta nº 544, bairro Cente
d ;�

conta com os serViÇOS e

funcionários.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA,9 de agosto de 2005

TRICAMPEÃO EM MEIO AMBIENTE

PANORAMA

Malwee recebe mais uma vez
)0Prêmio Fritz Muller da Fatma
�;�
�

"Somos vitoriosos� N

d
o só na questao a

, �
ua mas também no

.

'dizWandér Weege
,

FLoRIANÓPOLIS
- �inda

,

'onado logo depois de
, trooel ,

A '

be Pela tercelra vez o Prêmio'i lece r
. bi

, R'tzMuller de Mela Am lente,

o�etorpreside�te da Mal�ee,
,

I!Ustrial
Wander Weege, disse

, Correio do Povo que a
a

"
� /

resa "é VltonOSa nao so na
, e p

.acão dquestão da preservação a água,
,

mas também do ar. Temos um

'balhosemelhante nessas duasI" Od'á as, desde sempre . iretor

, ptidente da�alwee recebeu o

i p�mio ontem a noite na Fiesc,
em comemoração aos 30 Anos da

I, fatma (Fundação do Meio
io Ambiente de SC), das mãos do
�, airetoradministrativo do Banco
h Reoinalde Desenvolvimento do

l�� ix;emo Sul, Geovah Amarante.
j '[ importante lembrar que a

l�, Mahvee está reciclando 45% da
� áíua que usa, através de um

te] plojeto inédito, por um' sistema
li italiano que chamamos de
lí: Ttcnobil
m Com a presença do vice

Jei governador Eduardo Pinho
�! !1oresira, o Prêmio FritzMuller foi
I "

Q
entregue a 30 empresas gover-
namentais e nâo-goveramentais,

�, entidades e aoMinistério Público

i '

e )

SURCUSAL FLORIANÓPOLIS/ALEXANDRE BaGO

Direção da Malwee com o prêmio: Raul Driessen, MartinWeege, Luiz Carlos Honb'urg e Wandér Weege

do Estado, No seu discurso, o

presidente da Fatma, Sérgio
Grando afirmou que os agraciados
"fazem parte da História da

preservação e da qualidade do
meio ambiente de Santa Catarina
e foram muito bem escolhidos.
Nossa busca é pelo desenvolvi
mento social, econômico e ambien
tal do Estado, de forma a atender
todas as 30 regiões do Estado".

Além do diretor presidente, a
comitiva da Malwee que veio

receber O prêmio estava composta
de assessor executivo Martin

Weege, o diretor Raul Driessen e

o gerente de tinturaria Luiz Carlos

Honburg.
No mesmo ato de entrega do

,

FritzMuller foi feito o lançamento
da 'revista "Anuário Santa
Catarina Ambiental", uma

parceria da Fatma e da Editora

Expressão, que agora será

distribuída em todo o Estado com

reportagens sobre programas
ambientais de sucesso como o que
vem sendo realizado na Malwee
em Jaraguá do Sul.

A empresa, que também' já

Fazendo mais pela educação.

Secretaria de
Estado da
Educação, Ciência e
Tecnologia�

recebeu duas menções honrosas
'do Prêmio Fritz Muller, é

considerada modelar no País por
ter aterro industrial, energia
fornecida através de gás natural,
uma estação de efluentes e o

processo Tecnobio. Os prêmios
anteriores dá Malwee tinham sido
em 1998 e 2002, com as menções
honrosas em 97 e 2002. "Sempre
continuaremos caminhando
assim, seja na conservação da

água, do ar .ou 'da vegetação",'
comemorou o diretor presidente
Wandér.Weege,

SANTA CATARINA

.A Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

PORTARIA N° 647/2005

Cancela o Edital de Licitação nO 31/2005 de 13 de julho de 2005.
Mário Sérgio Peixer,Prefeito Municipal de Guaramirim, no uso
de suas atribuições;
Considerando, que não houveempresashabilitadas na abertura
dos envelopes de habilitação;

RESOLVE:

Cancelar,o Edital de Licitação nO 31/2005 de 13 de julho de 2005.
Guaramirim/SC, 28 de julho de 2005.

Mário Sérgio Peixer Jair Tomelin
Prefeito Municipal Secretário de Administração e Finanças

Marista realiza encontro de pais
O Colégio Marista São Luís estará realizando na próxima
quarta-feira, 1 O de agosto, o Encontrode Pais eEducadores
com o Dr. Ricardo Tescarolo, diretor do CEMEP- Centro
Marista de Estudos e Pesquisas.
O evento acontecerá a partir da 19h30min, no Auditório do
Sindicato do Vestuário.e é destinado aos pais e educadores
Maristas.
A temática do Encontro será: A Família: Fiíhos e a Escola,
onde o Dr. Ricardo Tescarolo abordará um pouco do

relacionamento entre família e escola, o papel de cada um, as
transformações, o entender e aprender a lidarcomcada faixa
etária e seus conflitos. Pois sabe-se que além de promover a

construção do conhecimento, à escola, cabe também criar

condições para o desenvolvimento pessoal do aluno corno
um todo e lidar, paralelamente, com muitos aspectos que
ultrapassem os-meramente acadêmicos.

,

A escola de hoje busca ter cada vezmais uma relação afetiva
com seu aluno, é o segundo lar, um
espaço de confiança, de segurança e

apoio. Ela busca formar o aluno para a

vida, tanto no aspecto intelectual

quanto no social, respeitando a

dignidade e as necessidades indivi
duais dos educandos.

\

l____----------------�--�----------------------------------�--------------------------------�--------�------�------�----�-------�--�
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Dados: bájSe junhoj2005
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No últimodomingo,
o time da Malwee fez
um amistoso contra os

Veteranos da Vila

organizada pelo
diretor de futebol

Cacá Pavanello, teve a

participação de toda a

comunidade e

Academias'
Corpo &Mente
Páraficar de bem com a vida!

A. COrpO &Mente
.

COMEMORA SEUS 5 ANOS
COM CASA NOVAI

I FITNESS CENTER I
o�[3��
o��

AV. MAL DEODORO, 890 • SALA 3
CENTRO - (PRÓX. HOSPITAL SÃP JOSÉ)

Falecimentos
F:aleceu às 18:40h do dia 07/08,0 senhor Ingo Kruger,com idade
de 63 anos. O velório foi realizado em sua residência e o

s�pultamento no cemitério Rio da Luz I.

�aleceu às 04:00h do dia 07/08, a senhora llza (jêrhardt; 'éqm '

i(j:lade de 62 anos. O velório foi realizado nac'Câp.ela�brÚJá,í:ià'.dÊL
quaramirim e o sepuitarnento no cemitério de GuaramirrrmYf".,;, I }�

,

Governo de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDI,TAL
TOMADA DE PREÇOS N° 97/2005

SECRETAR'IA DE EDUCAÇÃO
TIPO MENOR.PREÇO GLOBAL,.

�OBJETO: Contratação de serviços de engenharia na E.M.E.F.

iAtayde Machado, situada no bairro Czerniewicz, no município
feie Jaraquá do Sul, para construção de ginásio de esportes e
rpassarela coberta,com fornecimento de materiais e mão de

.obra, em conformidade com os Anexos: I-MEMORIAL DESCRI

iTIVO, li-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, III-PROJETO
:ARQUITETÔNICO E IV-MINUTA DO CONTRATO.

;TIPO: Menor Preço Global
lREGIMENTO: Lei FederaI8.666/93 e demais alterações
!, •

;�ostenores.
,PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até as

�11 :00 horas do dia 24 de Agosto de 2005, no Setor de
:Protocolo desta Prefeitura.
*" .'

c

:ABERTURA dos ENVELOPES: 13:30 horas do dia 24/08/2005
�na sala de reuniões.
tRETIRADA DO EDITAL.E ANEXOS: 1)0 Edital e os anexos

:poderão ser retirados na Divisão de Licitações da Prefeitura
1Municipal deJaraguá do Sul, telefone (47) 372-8085, no
fseguinte endereço: RuaWalterMarquardt nO 1,111 - Barra do
i Rio Molha - Jaraguá do SLiI- SC, mediante pagamento da taxa.
;de RS 20,00 (vinte reais). 2) A taxa para pagamento deverá ser

i retirada na Divisão de Protocolo da Prefeitura no mesmo
\

i endereço.
!ORÇAMENTO GLOB,AL DAS OBRAS: RS 383.709,04 (Trezen
:tos e oitenta e três mil setecentos e nove reais e quatro
: centavos).

-,

! INFORMAÇÕES: Dúvidas e esclarecimentos poderão ser

: obtidos por escrito no endereço acima.ou pelo Fax (0**) (4;7)
: 3'70-7253, ou ainda pelos e-mails
: licitacoes@jaraguadosul�com.br ou
.

rose.compras@jaraguadC)sul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 02 de Agosto de 2005.

'M'0l"ACIR ANTONIO 'BERTOLDI
Prefeito Municipal '

COMPETiÇÃO

Competição de Blcicross tevell
recorde de pilotos no sábado

JULlMAR PIVATTO

� Foram 210 inscrições
em' 30 categorias na

terceira etapa da Copa
Duas Rodas

}ARAGUÁ DO Sul -,. A terceira

etapadaCopaDuasRbcIasdeBídcross
registrou o maior número de

participantes até agora. Foram 210

pilotos de todo oEstadoparticiparam
das provasnoúltimo sábado, napista
doParqueMalwee. Segundoodiretor
daequipe jaraguaense,ValdirMoretti,
foiumadasmelhores competições, pois
apresentou um nível técnico muito
bom. Os alimentos arrecadados com
as inscrições (210quilos) serãodoados
às famílias carentes de [araguá do Sul. Pista-do Parque Malwee recebeu pilotos do Estado inteiro na competição do último sábado

Das 30 categorias disputadas, a, , nense, neste sábado, emBrusque. Os 15 anos), Robson Morelli, de (girls 15/16anos), GuilhenneCottaGl a

Equipe Duas Rodas conquistou oito jaraguaenses viajambuscandomanter Balneário Camboriú (boys 17/18), deRio do Sul (cruizerl3j14),Édi�r
troíéus.Guílherme.Bourscheidtfboçs a liderançada competição. Rafael Stanke, de Balneário Galdino, de BalneárioCamboriú! u

12 anos), LeonardoSpreddman (boys . COnfira os outros vencedores em Camboriú (boys 19;24),Marlessandro (cruizer15/16); [onataBarcelo, dM u

nove anos),GuilhermeGetelina (boys suas categorias: Vinicius da Silva, de daSilva, deJoinville (boçs 25+ ). Guabiruba (cruizerl7/18), Thiagtllf. ii
13 anos),RicardoGruetzmacher (boys JaraguádoSul (boys seis anos),Michel Thiago Soares, deGaspar (super Soares, de Gaspar (étuizetl9!24),� u

lô anosl.GabríelaBourscheídt Igírls Vargas, de Rio d'Oeste (bovs sete 24),AndressaSperandio, de Riodo Andersen Silva, de Blumenalú o

9/10 anos), Guilherme Bourscheidt anos),Mathet,{sMarcelfuo,deF,Jodo Sul (super 20), Carolina Tomena; (cru�er35/39),NelsondaSUva]d!l1 o

(cruizer 12 anos), Marcos Alves Sul (boys oito anos), Diogo Cecom, de Guabiruba (girls 7/8 anos), [araguá do Sul (cftl�tef'40/44)(l1 ii

t (crui�er 30/34' anos) �" Dorival de Gaspar (boys déz anos), Ariel da Taluana Habitzreuter, deGuabirubá Rafae I S tfahke', . de (Balneári�i �
: Gr�eii�adíer (cruizer:45+). A Silva, de Brusque (boys 11 �nos),_ (girls 11/12 anos), Andressa Camboriú ifsuper-Zü) e Eduardo�
i prÓXÍÍnacoÍn�tiçãa'dêBicicross será . GuilhermeCorta, deRio doSul (boys Sperandio, de Rio do Sul (girls 13 / . Walz; de]araguá do Sul (mountaiI\:!� qu
a 3ª etapa do Campeonato Catari- 14 anos) ,José Reiner, deGaspar (boys 14 anos), Ana Gorai, de Rio do Sul bike). . .J1� Ufi

, <', ,. I
� I

" A
) _, 'Ó

-

""! 1 �

<'

Em outra
Depois da briga com Silvio Santos, Adriane Galisteu ficou incomodada

no SBT. Há rumores de que a apresentadora estaria tentando marcar

um. encontro com Johnny Saád, presidente da Band. Além disso,
sondou diretores da' Globo para saber o que 'a cúpula da emissora acha
dela como apresentadora. Muitos acham que Galisteupassa
credibilidade ao público.

Nas bancas
Acabam de sair as

primeiras fotos da

"Playboy" mais
comentada dos.
'últimos tempos: a
de Grazielli
Massafera. A capa

deaqosto é a

aposta-mestre da
revista, que
ofereceu- à ex

bbb o maior
cachê já pago, na
história da

publicação.
.

Especula-se que
ela tenha
recebido cerca

de 700 mil reais

para tirar a roupa.
Mas, os

marmanjos mais
curiosos vão ficar
um pouco "

"

'

,

decepcionados com a-revista. Grazi foi recatada e vetoU as

fotos mais sensuais.

'Em alta
A média ele 18 pontos no Ibope de "Xica da Silva" tem surpreendido a

cúpula do SBT. E pensa� que Marlene Mattos sugeriu à Band a compra
deis direitos de exibição da novela, mas ninguém deu a mínima.

Solo
Marcelo de Nóbrega está pensando em deixar a direção do "A Praça É
Nossa" (SBT) para investir em um programa dele. Há negociações com

a TV Cultura.
'

Carolina X Pâ.nico
Embora estivessem proibidos de mostrar imagens ou fazer qualquer
alusão à Carolina Dieckmann e seu filho Davi, os humoristas do Pânico

na TV acabaram deixando escapar o nome da atriz, durante a exibição
do programa, no domingo. O deslize de Emílio Surita, âncora da

atração; que falou em Carolina, pode resultar no pagamento da multa.
de RS 500 mil, valorestipulado pela juíza de plantão Maria Angélica
Guimarães Guerra Guedes. De acordo com o advogado de Carolina, Dr.
Ricardo Brejtrnann, a fita com a gravação do programa ainda vai ser

analisada. Na semana passada, a dupla usou um guindaste para

alcançar a janela do apartamento de Carolina Dieckmann, no Rio. A

intenção era de fazê-Ia calçar as Sandálias da Humildade. A atriz e o

filho se assustaram e a polícia foi acionada para retirar a equipe do
local. Vesgo e Silvio ácabaram sendo levados à delegacia, no centro do

Rio, sendo liberados algumas horas depois.

Sorte de iniciante I
o programa "Qual é a' Música?'; apresentado por Silvio

Santos, no SBT, estreou neste dominqo é éitingiu �
resultados no ibope considerados "ótimos" pela �
emissora. A gincana musical marcou 17 pontos' ded �
média geral e chegou a picos de 19, permanecen, o. �
durante todo o período, das 20h48 às 22h22, n,a �Ice da' Q
liderança do horário - atrás do jornalístico FantaStlco,
TV Globo.

Abandono
Deve ir ao ar ainda esta semana na novela "América'; o capítulo ém

que Ellis vai dar à luz. Assim que vê seu neto, a viúva Neuta diz que o

menino vai se chamar Roberto Sinval Neto, que logo ganha o apelido
de Sinvalzinho. Depois de momentos de felicidade, Ellis, já recuperada
do parto, fala para Júnior sobre sua vontade de deixar Boiadeiros. Ellis
conta ao. rapaz que está apaixonada por um homem que conheceu
num rodeio e eles se entenderam recentemente, por carta. Não

demora muito para que, no meio de uma noite, Ellis deixe a casa da

madrinha, mas não leva o filho.
'

í (I)

Sorte de iniciante II
.

d f (�
,

"Tu o
Eliana assustou a concorrência. com o programa, o A

(I)

Possível'; da Record, que estreou no último d�ml�� SBT,' �
apresentadora registrou nove.pontes con�ra Oito

com 19 <:

mantendo-se na vice-liderança. A Globo liderou I lU

pontos. br!
, d povo.com,

L- ----���--------------------�----------�re=d�ac=a�o@�j�or�n�alc�o_rr_e!__o o
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PAN'ORAMA
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18asquete feminino classificado
para final do Estadual juvenil

�MARPIVATTO"-__----

IJá os meninos da

egoria infantil
umiram a'

i e-liderança
J RAGUÁ DO SUL - Apro
Ad'do a vantagem e Jogar em

a as equipes das 'Categorias
I.'. oJ'uvenil é do masculinoj mn .

antilsederam bem na rodada

Campeonato Catarinense de

,
I
uete. As meninas venceram

. dos três jogos que disputaram
,. a'oradecidem, no próximo fim

, e�emanaem}oinville, omando

)t
eyjuadro para o playoff final. !á

, asculino venc.eu as �res
, tidas e assymlU a vice

.. rançada Chave Norte.
As meilinas da equipe

acuidade }angada/FME es

com�tória na sexta-feira,
ú! uando bateram a Unisul/
16; uoarãopor68x43. No sábado, a

�h ·tima foi oGeração/Florianópolis,
),� �e perdeu por 71x35. No

u,l omingo, o jogo mais esperado
l!ll ontra oJ9nja/}oinville. As
)III isitantes saíram na frente,
�I, orlndo uma vantagem de dez

@� tos até o final do ,primeiro
�jr quarto, As jaraguaenses tentaram
,nu uma reação nos dois minutos
-00 �a�da partida, 'chegando a ficar

apenas dois pontos atrás no placar,
mas o time joinvillense foi melhor
e terminou vencendopor 71x68.

Esta foi a primeira derrota da

equipe neste ano. Como o

confronto entre Jaraguá do Sul e
[oinville está 2xl para as

jaraguaenses e o saldo de cestas

entre as duas equipes é zero,

quem vencer a partida do próximo
domingo garante o direito de
sediar a partida final.

,

INFANTIJ., - Com as três
vitórias. no fim de semana, a

equipe Unimed/FME deu um

grande passo para a classificação
para as finais. Se vencer as

próximas três partidas, neste fim.
de semana em Florianópolis, os

meninos chegam à liderança da
chave norte. Depois de passar

facilmente pelo Floripa [r, por
61x39 e pelo Ipiranga/Blumenau
pai 55x35, os meninos enfren
taram o adversário mais difícil. A

exemplo dofemi�ino, o [oinville
sempre deu trabalho nos jogos
desta categoria.

O time jaraguaense saiu na

frente e' passou grande parte do

jogo na liderança, mas acabou se

, precipitando no final e cedeu o

empate em 55x55. A partida foi
para a prorrogação e, com apoio
da torcida, os jaraguaenses se

superaram e conseguiram vencer

por 69x64.

: Atletas jaraguaenses são destaques no Paraná
: '

-
-

DIVULGAÇÃO
,
JARAGUÁ DO SUL - A atleta dá

"

MAAtletismo/FME/Malwee, Sally
I. Mayara Siewerdt, foi destaque no

GmreonatoEstadual deAtletismo
[ )lIVenildoPáraná ao vencer a prova

, thlOCm�comotempoae 12s10,
J' iuaIando sua melhor marca deste
n !OO. Con�dada para o evento que

lllJteceunoúltimo'finalde semana,
IJJ Curitiba, a equipe jaraguaense
ÓllIpetiu commais três atletas.

Toooo fizeramo terceiro Illelhor
Impldacompetiçãoemsuasprovas:
llaianaPriscUaVo{gr, que correu nos
mncombarreirasem lmin06s40
!�rde juvenil catarinense) ; Diego '

, furardo n ' . Juliano, Diego, Ivanildo, Daiana e Sally representaram a equlperelter, com 11s nos 100m
�:Juliano Reniert com 49s90 De acordo com o coordenador
�JNL

,.

lW!ll.Aequipe competiu sob damodalidade de atletismo da FME,
I'

�mandodo técnico Ivanildo de AdrianoMoras, esta competição foi
Pinto.

. uma excelente oportunidade aos
---- �.

Atleta jaraguaense disputa competição nacional
. JARAGUAIlO SUL - Pelo segundoliIJCünsec .

� uavo, aatleta jaraguaense31lJanth S
ieprese

a oraya Mohr vai

� n:ar Santa Catarina.numa
�llçãonacionaldefutsal.Noano
��' ela cORql\istou o terceiro

ll%-aTaçaBrasUSub�15 e agora se
�, [laradisphl1:al'oCampeonato
��16,que acontecerá em

Sarnan
(00).

��
tha foiconvocada depois

aOlesc,emI "
., .

(!)na. tajaí.ejátreínava
(�ue equipe do Popiolski/Chapecóreprese '

�,. ntara o, Estado na

�:o) desde o último dia 30.
�Xta r.

(Ou para Goiás na última
'Ietra "F' .

iUlhr
. lquei muito feliz e

'P esa .

IJov3ill Por ser convocada
ente para mais uma

competição.já que no ano passado
rambémfuiconvocadaparaTaçaBrasil
emSâoPaulo".

Ela está empolgada com a

convocação e já traça planos para o
futuro. "O meu objetivo é um dia

chegarauma seleçãobrasileira, epará
isso estoume esforçando e treinando
muito, poisagora comaLigaNacional
de Futsal Feminino, as portas
começam a se abrir para nossa

modalidade, e as oportunidades
também", disse a atleta.

Mesmopensamento temo técnico
jaraguaense Maurício Berti, que
acompanha a evolução dela há seis

anos. "O futsal feminino vem

cr�endomuito nos últimos anos e só
tem a evoluir aindamais!'.

quatro atletas que buscam índices

.para participar do Campeonato
BrasileiroJuvenil, nos dias 17 e 18 de

setembro, noRio deJaneiro.

Samantha já está em Goiás

JULIMAR PIVATTO

ArenaMultiuso
Depois de começar o aterro, ontem mais uma etapa foi

cumprida para a construção da Arena Jaraguá. Uma. área com
pedras foi explodida com dinamites e cerca de 300 famílias

que moram nas proximidades tiveram que deixar as casas. A

previsão para infcio das obras é em outubro, com término em
abrildo ano que vem. A Prefeitura de Jataguá do Sul ainda vài
atrás dos recursos que faltam para a construção da obra, que
será buscado junto à empresas privadas'.

Corupá
Com a vitória por Sx2 sobre
a Bela Flor, a Nova Auto
Elétrica venceu o

,Campeonato Aberto de
Futsal em Corupá. O
terceiro lugar ficou com o

Auto Posto Salornon que
goleou a Franca' Calçados
por 9x4. O .artilheiro foi
Luciano Küster, do Auto
Posto Salomon, com 21

.

gols. A defesa menos

vazada foi da Nova Auto
Elétrica" com21 gols
sofridos. O troféu. de

equipe disciplina ficou com

a Bela Flor.

Schroeder
No último sábado foram
definidos os quatro
semifinalistas do 7°

Campeonato de Futsal
Infanto-Juvenil de
Schroeder, No dia 13,
acontecem as partidas que
definem os finalistas dá

,competição, no Ginásio
Alfredo Pasold. Às 1Sh

jogam Auto. Posto Salomon
e A.çougue do Zinho e, na

seqüência, Aliança A x �

Itoupava-Açu.

F'utsal Sub-17
As duas equipes da região
que disputam o Campeonáto
Estadual dé Futsal Súb-17
passaram para a próxima fase.
A Federação Catarinense
ainda não definiu a nova _

. tabela, mas, de acordo com o

regulamento, a equipe
jaraguaense da Wizard/Cej/
-FME estaria ao lado da Anjo
Futsal, Rio do Sul e São

.
Miguel d'Oeste. Já a equipe
da Adesc/Anqerô/Grameyer/
Mime/Jangada, de Schroeder,
estaria ao lado de Chapecó,
Joaçaba e Balneário

Camboriú.

I

I

Vôlei
Com duas vitórias e duas
derrotas, a equipe da ADV/
Marisol/FME terminou em

terceiro lugar na 3a Etapa do

Campeonato Estadual
Infanto Masculino de Vôlei. A

competição aconteceu em

Balneário Camboriú. Os

jaraguaenses venceram o

Clube Doze por 3 sets a 1 e

Morro da Fumaça por 3 sets

a O e perderam .para o time
da casa e parao Bªrão/
Blumenau por 3 sets a O.

....
..

julimar@terra.:com.br ==

Descentralização beneficia e.scolas
da Regional de (:u·ritibanos.

'.,.

Em dois anos e meio de Descentralização, muito jâfoi investido em educação na .

Regional de Curitibanos. Mais de 10 escolas da rede estadual jáforam beneficiadas
com novas salas de aula, anfiteatros, laboratârios; refeitórios e ginásios desportivas.
As reformas e ampliações incluíram a Escola MarechalEurico Gaspar Dutra, que
recebeumelhorias para oferecer ensino em tempo integral. São 'obras do Governo de
Santa Catarina. Mais um resultado da Descentralização.

SecndlnadeE�dodo
DeseovolUlmemo
Replooal emCurillbaoos
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TRADiÇÃO ITALIANA

Animação e comida típica na Festa da Porchetta
CAROLINA TOMASELLI

� Cerca de 800

quilos de carne foram
servidos ao público,
que lotou o Parque

" GUARAMIRIM 'r- A alegria
contágiante dos descendentes de
italianos que vivem na região foi
um do� ingredientes mais

marcantes da terceira Festa da

Porchetta, realizada no sábado pela
Associação Italiana deG�ar�,
Ao som de bandas típicas, a festa
ganhou um ritmo contagiante,
envolvendo mais de mil pessoas,
que adentraram a madrugada sem
pressa de ir embora,

Vestidos de porco, inclusive com
direito a rabinho, os assadores
serviramoito porchettas - porcos no

rolete - embalados pela cantoria

eijÍ:úsiasmada do coral;�f!li�n�.
F.qrilm .consumidos aptoxil)'l,ada-
"<,

.. - -,< "

';','>;�i)'
mente 800 quilos .de çarhe,
q�o�p'anhados de poleílta;,p;hoqúe,
�acà�ão, queijo e fó�'tai�;��'tipo
de omelete, sem esquecer do vinho.

O presidente doCírculo Italiano
de Jaraguá do Sul, Gilberto Pradi

· Floriani, acompanhado de sua

mulherMárciaMartins, participou
da Forchetta, "assimcomo o pessoal
deGuaramirim prestigia a nossa festa
ernJáraguá". "É umafesta que todo
ano é um sucesso absoluto, assim
como as outras festas da região. É

·

,

uma festa tradicional, que vai ficar
namemória das pessoas", elogiou.

E não foram só os descendentes
de imigrantes italianos que

participaram do evento que abriu a

programação das festividades de
aniversário do município. Os
alemães tambémparticiparam e, ao

que pareceu, se divertiram tanto
"

quanto nos eventos tipicamente
ge�ânicos. Gerson Fernandes é

um deles. "A. festa está muito legal,
100% diversão", disse ele, que
participou pela primeira vez da
Porchetta.

O presidente da Associação
Italiana deGuaramirim, Esrneraldo
Chiodini, disse que a atividade é o

"carro-chefe" da associação e tenta

resgatar as tradições da cultura, que
estava sendo deixada de lado pelas
novas gerações. "Estamos tentando
resgatar o orgulho desta gente; que

.
chegou ao ponto de ter vergonha de

ser descendente de italianos", disse.
Para Chiodini, a Festa da

Porchetta, que é realizada na Itália
na região de Beluno - de onde
vieram os imigrantes - ficará como
um registro' históriço dos'
descendentes de italianos e suas

realizações: "Os meus 'antepassados,
não tiveram este prazer. Eles não
têm registrado a história deles aqui
no Brasil. E um povo sem história é

,
um povo sem cultura", declarou.

Alémdo resgate cultural, a festa
também vai trazer outro benefício
aos descendentes de italianos, já que
a diretoria da associação pretende,
com o dinheiro arrecadado, investir
na implantação de uma escola de
Italiano. "Estamos arrecadando
fundos para por então o pé dentro

.. de 'la nostra casa»', finalizou
Chiodini.

o ràbodo porco foi Leiloado, o comprador pagou R$ 800,00
N·_ <::

,",'

"Noite Portuguesa' reverterenda para Apclê

A "Noite Portuguesa" reuniu mais de 500 pessoas no Clube Baependi e teve renda revertida para Apae

JARAGUÁ 00 SUL - A diretoria
da Apae (Associação dos País e

Amigos dos Excepcionais) ainda não
terminou o levantamento final do
dinheiro arrecado com a Noite

Portuguesa, realizada na noite de
"sexta-feiranoClubeBaependi, mas a
estimativa dadiretoraadministrativa
da entidade, Ana Maria Nunes

Ceply é que tenham sido vendidos
'cerca de 500 ingressos.Cada ingresso

· custou R$ 100,00 e o dinheiro será

destinado'para o pagamento do 13°
dos fúntionários da Apae, que
somam58 pessoas,

De acordo co� a diretora, a

"Noite Portuguesa" foi um sucesso.

Apesar de em Jaraguá do Sul não
existir uma comunidade portuguesa,
a festa foielogiadapelos participantes,
que tiveram a oportunidade de
conhecer um pouco da cultura

.

portuguesa, como a música e a

culinária. Esta foi a segunda "Noite
. Portuguesa" promovidapelaApae em
Jaraguá do Sul.A primeira edição foi
em 1999. "A. intenção foi promover
uma festa que mostrasse um pouco
de uma etnia diferente das que
existem na região. Uma outra

cultura", Justificou a presidente da

Apae,MariaTeresaNora.

O jaraguaenseSebastião Leite de
Oliveira ganhou o Fiat Pálio zero

sorteado durante o evento c;om o

número 550. O segundo prêmio
uma bicicleta -, foi para João
Martinelle e IsabelBertoldi ganhou
uma diária ria pousadaPedra da Ilha,
em Penha. Áurea Danna ganhou
uma diária na Estância Ribeirão

Grande,
.

Vilson Santini uma

assinatura do Jornal do Vale, Lena
Negri ganhou dois cachecóis,
Marcelino Schmidt um passeio de
barco noMarujoAmigo e o prefeito
de Barra Velha,Walter Zimermann
um sofá.

.

.

- -

.' 'dosul
"Tomate" e "Cebola" vieram do Rio Grande do Sul e se apresentam hoje na AABB de Jaragua

Ú\.<i\
"'T ""C b 1 " D d experiênciade24anosdepro.

JARAGuÁ DO SUL - O tomate e e o a. e acor o
. .

. teoB�
L

.

M
. . "Já'viajamos praocamenComando Maluco do Grupo com UlZ anano, quemterpreta M

'

o quelli
. '. , Ih. ""r" todo", comenta anan,

Manano se apresenta hoje as
. o pa aço tomate", tanto os

d teve e
,

dult d semana passa a es

19horas na AABB (Associação' a u tos como as cnanças po em
'. . ntaçáO

-
. di b

. dei d [oinville em aprese
Atlética Banco do Brasil) . O grupo se ,

rverttr com as nnca erras os ..' . Lira,,
.

' Ih A Sociedade Harmonta
que é de Caxias de Sul (RS), está pa aços, que tem uma·

em turnê por Santa Càtarina e até

o final de agosto deve passar por
várias cidades do Norte do Estado.
Na microrregião, eles vão se

apresentar amanhã em

Guaramirim e na quinta em

Massaranduba. Os espetáculos
serão sempre às 19hor-as. Em
Pomerode a apresentação

.

acontece na sexta-feira. Ingresso a

R$5,00.
.

O espetáculo é' circense e

apresentado pelos palhaços

---------------------- � .� � � � \1 _
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l'Tenha tempo para sonhar,
tenha tempo para
viver o sonho"

(Heloísa Schürmann)

Com dez anos de experiência em planejar sonhos, a

Família Schürmat1n'
se apresentou no,VIECA]E -

EncontrO Catarinense
de Jovens Emprendedores dia 09

de julho promovido pelo Núcleo de Jovens

Empreendedores ACI]S-AP,e hotel fazenda

Estância Ribei�ão grande, co et;tta Planejamento

Estratégko � Di§aipI1na. Co' eiperiêneia única,

na viagem que duro�,03 an 54 pâíses e 19

territórios, o casal Heloísa e
,

ürmann

apresentaram as vivências que passaram nestes oceanos

domundo. O casal conta que em uma viagem ao

Caribeem 1974, na praia de Sant TClI}\aZ, nasceu o

sonho de viajar em um veleiro pelo mundo. Marcaram

uma data para o sonho se realizar, A partir disto,

�meçou o planejamento
dos passos que seriam '

tomados, dos livros e pesquisador e seriam lidos,
dós cursoS qu<t deveriam fazer e

�cisavam.�qlllittar. PE
to em que começ viagem, jft
uma nova opção' de Vi a, uma nova meta, 'e no

to que partiram. em alto ��r,'Sabiani. que não
voltariam mais a viver com antes.Os medos não

deixaram de assombrar a expediç�o, tuas a vontade era

'or, Vilfredo definiu isto com um ditado conhecido

entre os navegadores "O barco no porto está sempre

, mas não foi para isso que §.� nstruiu o barco":
stra abordou as dificuld?-déi,

_aventurll' ou ull\,a gl'

�traté�iQa:'7�lFdir��(f��*à!;%':t
�negócio, dependemosttfos colaboradores' para o suces
pa!estrante. A minimização dê"
perigos, a união de equipe, a impoFtância da liderança,
otimização de oportunidades,'técnicªs de negociação,
lUdo que é vivido em uma aventura como a da Família

Schürrnann, sem planejamento não haveria sucesso.

"Uma empresa é como um.bafco érrfalto,mar. O
sucesso desta expedição de

"

o comprometimento
da equipe"; afirmll Vilfteqp srá progranWfl,flo
para 2006 uma ;�va ave�� irá novamente
afumília e equipe ,e que d�v paa fi:sia, Europg e

América. Segundo o casal; u
izadosque se pode obte

_'

âventura é que é
I deixar uma história para/trás e começar outra.

ãosomos capazes de mudar o vento, mas podemos
.

r as velas" (.Nome)

e Núcle

,ACIJS Destaque Nacional na

nduçã
A Associação Comercial e Industrial de [araguá
do Sul (ACI]S) recebeu dia 30 de junho o

Prêmio Destaque Empreender no Brasil,
durante o XV Congresso Brasileiro da

Confederação das Associações Comerciais e

Empresariais, no Anhembi, em São Paulo. O

presidente da ACIJS, Paulo Rubens Obenaus,
que participou do evento na capital paulista,
disse que o reconhecimento da CACB é muito

significativo
para a entidade, que completou 67 anos de

atuação e 13 anos de Empreender, "Somos uma
associação que prioriza o Empreender. Temos
uma vice-presidência exclusiva para Núcleos
Setoriais, investimos em capacitação e

aprimoramentos dos consultores, tecnologia e

ferramentas de gestão dos núcleos,
'

incentivamos a capacitação do empresariado
em planejamento. Tudo isso para que o

processo se desenvolva e traga
resultado para quem realmente interessa, o

empresário. Jaraguá foi uma das primeiras
cidades brasileiras a integrar ao Programa
Empreender e hoje notamos que ele está

plenamente consolidado através dos núcleos
setoriais e de outras iniciativas de apoio
ao desenvolvimento do setor produtivo",
assinala. Acompanharam o presidente da

ACI]S na solenidade o vice-presidente para'
Assuntos de Núcleos Setoriais, Laércio Luís

Coelho, a executiva da entidade, Beatriz
Zimmermann, e a coordenadora de' serviços
Rejane Bassi. Além de Jaraguá do Sul, também
recebe a homenagem a FACISC Federação das

Associações Comerciais e Industriais de Santa
Catarina (Federação Destaque), Osmar
Vicentim, coordenador estadual do Empreender
em SC (Coordenador Destaque). Informações
da CACB indicam pesquisas recentes
demonstrando que o Brasil é um dos países com
a maior quantidade de empreendedores. Em
cada oito brasileir�s, pelo menos um já tem ou

está em fase de ter seu próprio negócio. No
entanto, a capacidade empreendedora se

ressente de um eficiente sistema de

capacitação, mobilizando as associações
empresariais através de programas focados

principalmente na organização das atividades

produtivas por setores de negócios. Essa

Obter lucro é correr risco
&taafirmação utilizada por vãríos administradores,
brnb' t'
F'

em OI ponto crucial no debate sobre Gestão

a;nanceira e de Custos, apresentada pelo diretor

\�IU!strativo e de relações com investidores do .grupo

Ce
GSA, Alidor'Lueders, no dia 19 de julho no

�tro Empresarial de Jaraguá do Sul. O evento

t
lZou maiS um módulo do Programa de Capacitação

�lilpresarial dos Núcleos Setoriais, oferecido pelo

a�7amento de capacitação da ACIJS. O evento

�[ Ou temas como:' aspectos fundamentais para uma

�ecadmmistr'ação, que seriam a criação e administração
inveoahzões (parcerias), experimentação de mercados,

Ire'
Stlmento em competências essenciais (investir

'

lIlamen .

�ese
to naquilo que o colaborador melhor

glob�penhaL criação de marca e rede de distribuição
apl' : defmição de padrões influenciando sua

Icaçao' '

adrni'
na empresa. Passando o primeiro passo na

nlstraça- I I d
.' , -

�su '

o o pa estrante ressa ta que uas coisas sao

�
ma ImPOrtância para a gestão financeira: medir
gerenciar .

de i r
-

!tre '.
e estruturar um Sistema e lUlormaçoes

nctals No d
- r lá

.

d «

!!tabel' merca O existe a la acia e que quem
eCe preço é o mercado, mas a empresa tem der

MARLIAN
•••
CONTABILIDADE'

proposta ganhou ênfase em Santa Catarina, a partir de 1991,
com o Projeto Empreender, a partir de uma parceria com a

Câmara de Artes e Ofícios da Alta Baviera, na Alemanha, que
transferiu tecnologia para o desenvolvimento das empresas de

pequeno porte. Hoje o projeto está consolidado em todo o

território nacional, cobrindo mais de 800 municípios com a

participação de 35.000 empresas aproximadamente. Em

Jaraguá do Sul, o projeto reúne 18 Núcleos Setoriais que
recebem Ç) apoio de consultores em aspectos como adequação
da estrutura, utilização de ferramentas de gestão,
aperfeiçoamento do processo administrativo e na organização
de eventos de integração com os demais núcleos ou com a

'

comunidade, entre outras questões. "Uma das grandes
'

conquistas é a própria evolução no processo de

conscientização dos integrantes quanto à importância destes

'segmentos se organizarem. Atualmente são 316 empresas
nucleadas e 325 integrantes diretos, o que é muito positivo
para nossa região", assinala Laércio Coelho. Para' o empresário,
a organização por segmentos é fundamental para o

.

aperfeiçoamento e o melhor desempenho das empresas,
através da troca de informações e fortalecendo a sinergia em

suas áreas de atuação. Isto porque as grandes empresas, cada
vez mais, estão terceirizando partes do processo e necessitam

de parceiros habilitados, e nesta condição muitas vezes entra a

pequena empresa.

tfi
NETWORKS

47'2731112
www.tfi.coni.br

SfRVIDR
371-1846

www.proserv.cnt.br

Colaboração: Ronaldo Corrêa.

perspectiv., real de receitas e' despesas, e sem avaliar os riscos do

négócio "Obter lucro é correr risco". As pequenas empresas entram

no mercado sem conhecer com profundidade seu setor e se deparam
com dificuldades as quais não estavam preparadas. Alidor Lueders
ainda expõe que existe hoje.no mercado mundial um excesso de

liquidez, "têm dinheiro sobrando para emprestar", no Brasil também
há capital disponível para empréstimo, mas "a maior parte das

empresas não consegue financiamento por falta do projeto financeiro"
O planejamento do negócio, deve estabelecer metas e desafios de

.

crescimento produtivo, financeiro e de mercado e finaliza alertando
"que o segredo não esta só em gastar menos, mas em gastar bem".

ter uma referência de custos para praticar seu preço de venda" alerta Alidor. "O

objetivo de uma empresa é que ela possa obter lucro, se este não fosse seu objetivo
ela seria uma ONG",ironiza. Na realidade, o palestrante buscou mostrar aos

participantes que não basta as empresas se colocarem no rriercado, sem uma

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Tecnologia e

i novos mercados
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:A Associação dos Comerciantes de
;;'Materiais de Construção ACIJS-APEVI
.. está em fase de capacitação das empresas
nucleadas, colaboradores e parceiros .. Com
uma nova estratégia, a ACOMAC realizou

parcerias com empresas, a fim de

<apresentar aos seus nucleados o que há de
novo no mercado para área de materiais

de construção. Segundo o coordenador do
Núcleo, Henrique P. Loja Filho, este

,

trabalho d�senvolvido possibilita aos'

proprietários e atendentes das lojas
-

associadas à realização de uma venda
consciente, com produtos de qualidade e

garantia comprovada. Prepara os lojistas e

profissionais.da área (pedreiros,
eletricistas, encanadores, etc), para
esclarecer ao cliente final sobre qual o
melhor produto a ser adquirido para
determinado serviço, "o conhecimento se '

'( torna a melhor ferramenta, aonde a

empresa parceira vem dar o treinamento, deixando aberto espaço
para sanar dúvidas e questionamentos dos profissionais
participantes", afirma o coordenador. Neste mês, a empresa
Krona Tubos e Conexões de PVC Ltda realizou a primeira '

palestra dia 07, na Sociedade Desportiva Acatai, com o 'tema
Tecnologia e Mercado, apresentada pelos facilitadores Valdecir
Kortmann e Jaques Cohen que demonstraram as novidades no
segmento de tubos e conexões de 'PVC para instalações

'

hidráulicas prediais. Em 2004 a empresa Krona conquistou, o
. título na categoria de Melhores Indústrias de Material de

Construção, realizado pela ANAMACO/lBOPE sendo
reconhecida através de pesquisa, pela qualidade e atendimento'
aos pontos de 'venda e pela distinção de sua marca no mercado. É
também credenciada ao Programa Brasileiro de Qualidade e

Produtividade no Habitat - PBQP-H, na categoria I, empresa
qualificada junto ao Programa de Garantia da Qualidade de
Tubos e Conexões de PVC para Instalações Hidráulicas Prediais,

Já no dia 22 de julho foi à vez da empresa Lorenzetti Química
Ltda, apresentar um novo produto na área de impermeabilização
para a construção civil. Empresa com 20 anos de mercado, lançou
um produto �om revestimento asfaltico, a base de solvente com o

aval da Ipiranga S,A, que atraiu atenção e curiosidade de 140
participantes.Com a presença de Paulo L Uhlmann e Elvis G. de

Lima, diretores da empresa, dúvidas sobre impermeabilização de
caixas d'água, lajes e fundação de alvenaria puderam ser

esclarecidas. Com a proposta de menor custo para o mercado
cada vez mais competitivo, a ACOMAC abre espaço para

apresentação destas empresaspromovendo uma integração entre'

empresários, fornecedores, colaboradores e profissionais liberais
da área.O coordenador do Núcleo conclui que as palestra são de,
suma importância para os profissionais conhecerem o que há de
inovação tecnológica e novos produtos, ganhando em qualidade'
de atendimento e competitividade.

, .

Farmácias Magistrais;
apostam no associativismo

, Inúmeras pessoas já utilizaram ou

conhecem o termo farmácias de

'manipulação. Estas farmácias são

estabelecimentos de saúde onde os

medicamentos são preparados um a um, por
farmacêuticos e equipe, mediante a

solicitação de um cliente portador de uma

receita do seu médico ou dentista. Nestes
locais é realizada a preparação
medicamentosa individualizada ou

personalizada.Farmácia Magistral é
sinônimo de Farmácia de Manipulação,
estas por sua vez oferecem a seus clientes a

possibilidade de manipulação de fórmulas e

'produtos para todos os públicos, corno, por
exemplo, elaboração de pastas dentais

especiais (sem flúor para crianças),
passando. por cosméticos e perfum3lrias
finas, corno também medicamentos

1

manipulados gara as mais Variadas especialidades da medicina,
veterinária e odontologia. As atividades destas empresas são muito.

amplas e não há um público. específico, mas sim o que necessita de
tratamento. Estes estabelecimentos oferecem profissionais
farmacêuticos especializados para o atendimento. Neste cenário, a
Associação. Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, proporcionou
a criação. em 07de junho. do. Núcleo. de Farmácias Magistrais. Este
segmento. identificou a necessidade de unir-se para realização. de
objetivos comuns e melhorias contínuas. Através do associativismo

proposto pelo trabalho dos Núcleos Setoriais da ACI]S o segmento
tende a crescer, fortalecido na capacitação de seus nucleados e na

solidificação de seu negócio. Pata a Coordenação do Núcleo, esta
nova maneira de 'se relacionar com o mercado, com algumas ações
tomadas em conjunto como: treinamentos, cursos e programas de '

qualidade, só vem a trazer melhorias para o ramo, além de

proporcionàr um melhor atendimento aos usuários de medicamentos
manipulados das farmácias que fazem parte do Núcleo Setorial de
Farmácias de Manipulação, Se você é profissional da área e quer
fazer parte deste Núcleo, procure a ACIJS e venha unir forças.

4.AUL, __ . .MJ.ZQWW c

Da indústria moveleira
CÂMARA DA MULliE!\ E�ÁRU

DE JARA6UÁ De SV\. I

parque industrial e o processo de fabricação in' ,

industri I' AI' - r d IClaldaln ustna move eira. I sao rorma as as chapas deMDF, passa�as pel� contr,ole r�goroso de qualidade e
normanzaçao de leis ambientais. A empresa que
trabalha com 95% de sua produção para expo t _

r açaorelata processos rigorosos de produção e capa 't .' I
CI açao dcolaboradores. O gerente desta unidade, Laurindo �

Gunz, argumenta que a empresa catarinense com 68
I

I

anos de tradição, esta intimamente comprometid )

a produção e com conscientização ambiental.
a co�

"Precisamos preservar para produzir sempre" afl' l
',. ,rma,A
camara da mulher promove estas oportunidades '

" _ para
estimular a liderança e a vocaçao feminina para os

negócios, com ousadia e capacitação empresariaL N
segundo momento, a missão contemplou a visita

o

a '

fábrica de porcelanas e cerâmicas Oxford S A em

.

.
,

"

presjcatarinenseque detém o maior market share nacional
no segmento. De um trabalho basicamente artesanal

l

nascem lindas peças que-enfeitam as mesas brasileira;;
mundiais. A empresa exporta para 70 países, confonne
informações do coordenador de sistema de qualidade
Sebastião França. Impressionadas com o processo de

I

fabricação-das peças que inicia com a modelação,
queima, acabamento e pintura, as visitantes puderam'
observar também as praticas etológicas de tratamento)
de efluentes e sobra de matérias. Aproveitando a

diversidade de segmentos a Câmara propõe a estas

mulheres, que são capazes de vislumbrar novos
horizontes e não medem esforços o empreendedorism�
espaço para aperfeiçoamento e conhecimento

'

constante.

Auto M,ecânlca
aORCHERS

, "'.

a ceramica

Com o objetivo de promover o
desenvolvimento de. empreendedoras .

nos mais variados segmentos do
mercado, a Câmara da Mulher

Empresária ACI]S-APEVI promoveu dia
13 passado, visita técnica às empresas:
Móveis Rudnick e Oxford S.A em São
Bento do Sul. A missão contou com 20

integrantes da Câmara que tiveram em

primeiro momento, a visita ao Parque
Fabril V, da empresa Rudnick, onde
foram apresentadas às instalações do

.

Sucesso absoluto no

III' Encontro"
de Negócios
Internacionais

Entre os .dias 18 a 20 de julho, no Centro

Empresarial de ]araguá do Sul CElAS -, como

resultado da união e do associativismo, foi

promovido o III Encontro de Negócios
Internacionais. Realizaram essa edição,
revestida de êxito, a CAMBRA, ACI]S,
UNER], Prefeitura de ]araguá do Sul, ]araguá
do Sul Convention & Visitors Bureau,
Governo do Estado de Sántà Catarina e

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

. Comércio Exterior. O evento atingiu
plenamente seu objetivo de promover
negócios internacionais� o formato definido

para o encontro contemplou informação,
competitividade e netwarking, tendo como

meta a geração de negócios. Chiu Cheng Yen,
Presidente da Câmara de Comércio Brasil

China-Paraná, proferiu a palestra magna: I

Desafios e Oportunidades no Mercado
Chinês, na noite de 18 de julho, falando sobre
a cultura, estrutura e objetivos-de comércio.
exterior da China.Na seqüência foi realizado
um talk shaw empresarial com personalidades
atuantes no mercado, com público de mais de
300 pessoas. Para essa atividade, o foco foi •

estabelecer contrapontos sobre a forma de

atuação-interação com o mercado chinês. Nos
dois dias seqüenciais, foram realizadas rodadas
de negócios que contaram com cerca de 100

agendamentos para empresas produtoras e/ou

prestadoras de serviços na área de comércio exterior e
,

câmaras de comércio (China, Cone-Sul e Norte'
Americana). Nessa etapa, as empresas puderam
prospectar negócios e desenvolver netwarking com

câmaras internacionais, tornando propício o

recebimento de informações relevantes sobre os

mercados em questão, identificando formas de

capitalizar clientes e fornecedores internacionàis,
a

Segundo Werner Sônksen, Presidente da Seguradora e

Crédito doBrasil SECREB, a empresa pôde aufenr "

grandes benefícios do evento e já confirmou sua
,

participação para a próxima edição, em 2006. Como

competitividade é fundamental para a penetração e
'

.' ram
manutenção da carteira exportadora, partICipa "a'
também das rodadas de negócios empresas de 10g1Stl� ,

,

,

.

assessoria em comércio exterior e comercial exporta 011
Info�mações celeradas entre os organizadores, !

,

- bastante,patrocinadores, apoiadores e participantes sao
,

'

IV E d NegÓCIOSpositivas, tanto que para o ncontro e, - de '

Internacionais já existe um projeto de pa�UclpaçaO i
todo o estado de Santa Catarina.

-

_ ,AlexBediColaboraçao, �

AUTO

371-8122
"

Rua Alberto Picolli, 400 - Água Verde
,

borchers@brwnet.com.br

I

I

,I
�

960 'IFone: (47) 372-3866
Fax: (47) 371-1 ,

o- VilaLBiauj
R. Ma�saranduba, 10�
�-��.-

I
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fi vigor em julho de 2001, o
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das Cidades regulamenta os
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os 182 e 183 a onstinnçao

arngd I estabelecendo normas de
� era, , .

rd m pública e interesses SOCIaIS, que

� el o uso da propriedade urbana
I re!U am
I'

I do bem coletivo, da segurança,
em pro

.

Jo bem-estar dos cidadãos,
e do

equilíbrio ambiental. O Núcleo de
1

Construção Civil AÇI]S-APEVI em
, na com a Prefeitura de Jaraguá do
1 parce .,

.

: Sul e entidades representatlvas, esta se

: reunindo e formando grupos de trabalho

: e apoio técnico para elaboração deste

! plano diretor. Mas para que serve esta

: ferramenta? Em síntese ela serve para

\ Jefinir metas e regras para utilização do

': 1P1U progressivo, outorga onerosa do

rureito de construir, estudo de impacto
Jevizinhança, entre outros. A utilização

: JoPlano diretor é um instrumento-de

política de
desenvolvimento e

éxpansão urbana que dará metas e

prioridades para o planoplurianual, as diretrizes
orçamentárias e o orçamento anual. Através dele poderá
ser organizado o espaço urbano, orientado o crescimento da
cidade, assegurando o atendimento das necessidades dos,
cidadãos quanto à qualidade de vida, justiça social e

'

atividade econômica. A prefeitura tem até outubro de
2006 para desenvolver ou adaptar seu plano diretor ao
estatuto da cidade. Desta maneira o núcleo convida toda a

comunidade jaraguaense, as entidades de classe, as
associações e organizações sociais para participarem e

desenvolverem a cidadania e democracia municipal
podendo opinar sobre o destírio dos bens de valor histórico,
turístico, ambiental e cultural da região. No dia 08 de.
Agosto a reunião plenária da ACIJS-APEVI abordará o

plano diretor. O coordenador do Núcleo da Construção
Civil, Eng. Alessandro Truppel Machado ressalta a

importância de-participar desta mobilização social para
planejar o crescimento organizado da cidade e' com isso
manter a nossa qualidade de vida.

TERÇA-FEIRA,9 de agosto de 2005 � ,:. �
" lP,:,�· .' KA
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A arte de

fidelizar clientes

,

:Agilidade no atendimento
I
I

iaos si n istros
I
-I

Participação da elaboração do

Plano D i teto r I
�e Jaraguá do Sul ! �!�ÚCI.Od.,� ontt'Ução Civil

A I. '''.'la Jarilguá cio Sul _ se
tr

Pensando sempre em seus clientes, o
Núcleo de Corretores de Seguros
ACI)S- APEVI promoveu neste último
dia 14 no C�ntro Empresarial de Jaraguá
doSul um debate sobre Sinistro para
avaliar as possibilidades de agilidade e

rnelliora no atendimento das '

�guradoras na utilização do seguro. Na
eventualidade de um sinistro a última
co�a que o segurado precisa é de
OOrocracias e processos demorados,
�nsando assim o Núcleo discutiu o

(lema com representantes do Grupo HDI

rguros, Carlos Alberto Collino (Diretor
�aclOnal de Sinistros), Ralf Sachrleben
�Coo�denador de Sinistros para Santa

�tanna) e Paulo Luckmann( Diretor
tJifgional de Santa Catarina) que
�ntaram osserviços oferecidos pela
'tmpresa e a novidade do serviço de
&te- Pronto com unidades instaladas
em nove municípios do país, sendo duas
em santa Catarina: Blumenau e

IOinville, Est� serviço consiste 'em um

atendimento exclusivo aos clientes,
tomando o processo de liberação para
conserto de veículo mais rápido e ágil.
�VéS de centrais exclusivas, o HDI
te-Pronto providencia a liberação do

veículo reserva (se este estiver contratado), a vistoria
imediata do veículo, disponibilizando todas as informações
necessárias neste processo e encaminha o automóvel para
um; oficina que for de preferência do segurado com o valor
de orçamento. Evitando assim a espera do segurado ou

.

terceiro, para a presença do perito em liberar o conserto,
tornando este processo mais rápido e prático. Segundo a

Coordenadora do Núcleo Cinthya Reis Felippi, Jaraguá do
Sul está trabalhando firmemente para conseguir uma
unidade Bate Pronto que beneficiará significativamente os

clientes das corretoras nucleadas, dependendo ainda de

alguns fatores que estão sendo estudados.

Mais mulheres conhecendo
edominando seus carros
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Nélil �lTnentos básicos de mecânica.
ISSO, dicas como periodicidade

Núcleo de AlItomecânicas
JARAGUA DO SUL - se

_,.

&&1 _j 1-. �- ,SL
\

recomendada para a troca de componentes e para a

checagem de itens também será abordada, O curso tem um

custo de R$ 15,00 por participante e visa oferecer noçÕes de
mecânica básica, com conteúdo que engloba o

funcionamento do carro de uma forma geral, a disseminação
da prática da mecânica preventiva para a melhor

_

conservação do veículo e o conseqüente aumento da

segurança no trânsito, além de dicas de manutenção, direção
defensiva, e economia. O curso oferece aula teórica e prática,
sendo um evento voltado para todas as mulheres que

possuem carteira de habilitação indiferente da idade, No
final do curso as participantes r�ceberão um manual de
mecânica básica de automóveis e um certificado de

participação. O curso existe há 05 anos e várias edições já
foram realizados, sendo abertas constantemente novas

turmas. Informações e Inscrições com o consultor Francisco
pelo fone 275-7019 ou e-mail: francisco@acijs.com.br.

Empresários ampliam a

empregabi I idade no 'setor

Metalmecânico

Em um mercado cada vez mais competitivo e com

produtos cada vez mais semelhantes, é visível que ter
preço competitivo é produtos de qualidade já não são

mais suficientes para conquistar a preferência da
clientela. Até porque ter preço justo e qualidade
superior são condições básicas desejadas pelos
clientes. Então, o que faz a diferença? O palestrante
Islair Jose Cristofolini, apresentou ao Núcleo de
Cabeleireiros Profissionais ACI]S - APEVI dia 18 de
junho algumas dicas de como conquistar uma
clientela fiel e satisfeita para os salões de beleza. A
competência profissional, a eficiência, o entusiasmo, a,
polidez, a rapidez e a simpatia de quem atende são

.

elem:entos fundamentais para manter o cliente. A
pessoa que busca um serviço da beleza quer se sentir
bonita, valorizada, renovar sua auto-estima. "O
cliente deve ter sensação de conforto, conveniência,

Com à modernização e o aumento da produtividade
das indústrias, a busca por colaboradores qualificados
e multifuncionaís tornou-se uma necessidade. Na área
de Usinagem, o curso de Leitura e Interpretação de
Desenho Técnico Mecânico é considerado a base
para a qualificação exigida e contribui para fomentar
a empregabilidade. O Núcleo de Metalmecanica
ACIJS-APEVI, buscando suprir as exigências do
mercado de trabalho e melhorar o nível técnico

. operacional da mão de obra da região, forma na

primeira semana de agosto de 2005, mais uma turma
de leitura e interpretação de desenho técnico
mecânico. Os alunos terão concluído 60 horas/aula,
com disciplinas de caligrafia técnica (importância e

tipos), geometria, aplicação de linhas em desenho
(tipos de linhas), projeções (vistas essenciais, vistas
auxiliar, vistas auxiliar simplificada, rotação de
detalhes oblíquos), dimensionamento (regras de
contagem, símbolos e convençõesj.rlímensões e

notações, escala (ripo e emprego), cortes e secções
(linhas de corte; hachuras; corte total; meio corte;
corte parcial; secções; rupturas; omissões de corte) ,

�I
QUALIDADE

praticidade e satisfação quando compra um

produto ou serviço da sua empresa", afirma o

palestrante. Em meio a uma conversa mais

descontraída, e casos de sucessos e insucessos, Islair
Critofolini enfatizou aos profissionais que" é

imprescindível que haja um equilíbrio, entre o que
eu sei, entre o que eu aprendo e entre o que eu
coloco em prática" . Cada profissional possui um
dom que deve utilizar para transformar mais feliz
seu cliente. Sendo assim, os clientes sempre voltam
para prestigiar seu negócio, argumenta. Hoje em

dia, é indiscutível que a excelência no atendimento
ao cliente é um dos maiores diferenciais

competitivos do mercado e o fator principal para a

evolução das empresas. Não existe empresa
estabilizada que prospere e conquiste mercado sem

clientes sátisfeitos. Ainda assim, organizações
persistem em atendê-los com desatenção.
Consumidores mais maduros e exigentes podem ser

uma onda devastadora para as empresas que
negligenciam o atender bem. Portanto, a maneira
como uma empresa atende o seu cliente pode .ser a
diferença entre obter sucesso ou fracassar. nos
negócios. Dos conhecimentos apresentados ficam
algumas dicas: visualizar os concorrentes como
parceiros, os clientes como consumidores, reciclar
se e evoluir com a mesma velocidade-e freqüência
com que mudam os desejos, exigências e vontades
dos clientes ..

perspectivas (isométrica), representação dos
elementos de máquinas (roscas, parafusos e

porcas). O curso será realizado através de uma
parceria entre o Núcleo e o SENAI e novas turmas'
devem ser oferecidas no decorrer do ano. No dia
18 de julho o Núcleo de Metalmecânica recebeu o

representante da Câmara de Artes e Ofícios de
Essen na Alemanha, Sr. Andreas Dohle , numa

_

reunião na empresa Tornearia Guido Ltda. que
apresentou aos presentes os trabalhos
desenvolvidos pelos núcleos deste segmento na

Alemanha e 'ressaltou a importância do
associativismo na economia e no aprendizado dos

'

'profissionais, como grandes diferenciais na
sobrevivência e crescimento das empresas. O
Núcleo informa também a realízação do II
Concurso de Escultura Soldadas, alusivo ao dia do
Soldador que acontecerá no dia 22 de setembro. As
inscrições estão abertas e vão até dia 12 de
setembro. Maiores informações podem ser obtidas
com Francisco ou Daniele através do fone (47)275-
7000 ou e-mail;.francisco@acijs.com.br Participe!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COR�IO DO POVO

Com números cada vez mais alarmantes
sobre os acidentes de trânsito, o Núcleo de

Transportes ACI]S-APEVI chama a

atenção da sociedade para um dos fatores

que mais mata no país. No dia 27 de julho
o Núcleo 'ofereceu de forma gratuita a

palestra "Cidadania no Trânsito", Bom
relacionamento e Atitudes

Comportamentais, aberta a toda
comunidade e aos' profissionais que ganha
S�U8' salários nas estradas do Brasil. Os
conhecidos índices de acidentalidade
decorrem de uma conjunção de fatores
associados às condições do espaço de

circulação, à conduta irresponsável de uma

parcela da população e históricas

fragilidades institucionais.A precariedade
do ambiente de circulação brasileiro é

resultante, entre outros fatores, do
crescimento desordenado das cidades e das

contradições advindas da opção por um
modelo de desenvolvimento centrado no

transporte motorizado individual, cuja
manutenção é incompatível com
capacidade do Estado em países em
desenvolvimento. Tal ambiente induz,
muitas vezes, a ocupação irregular das vias
públicas existentes. Em um levantamento

apresentado pelo palestrante Sr. Ézio
Ricardo, em 90%, dos acidentes ocorridos
o homem é o responsável. pelo sinistro, 6%

'

a via e 4% o veículo. A indisciplina no

trânsito também se explica pela ainda
incipiente demo�racià em nosso país e a

fragilidade dos preceitos de cidadania. Mas
o que é cidadania? A origem da palavra
cidadania vem do latim "civitas:', que quer
dizer cidade. A palav;a cidadania foi usada'

Cidadania no trânsito.
Será que épossível?

na Roma antiga para indicar a situação política de uma pessoa e

os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. No Brasil
inúmeras pessoas desconhecem seus direitos de participar nas
decisões que regem o país, ou de exercer seus direitos através de

solicitações junto à sociedade. Mas, cidadania no trânsito requer

mais, não somente exigir estradas melhores, sinalização
adequada, mas respeitar o colega motorista quando esta ao

volante ou fora dele. Em 2005 os índices de morte por acidentes
de trânsito são mais graves que grandes guerras mundiais. Foram

1,5 milhões de acidentes, dados divulgados pelo Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), onde 34 mil pessoas morreram
e 400 mil ficaram com algum tipo de seqüela desde 2004.
Segundo Ezio, além do prejuízo inestimável das inúmeras,

\

famílias que perdem seus entes queridos, os acidentes de trânsito
têm um custo estimado de 5,3 bilhões de reais anuais. Neste
valor está incluso a perda de produção, danos dos veículos,
atendimento médico-hospitalar, processos judiciais, entre outros,
a soma das perdas nas estradas, os acidentes de trânsito no Brasil

equivalem a um prejuízo de 9 bilhões de reais. A possibilidade
apresentada na palestra para um possível equilíbrio entre

transitar com segurança e respeito á vida é a reeducação do

motorista, educação familiar e cultura transmitida na escola para
futuros condutores.

'

* Fonte: http://www.dhnet.org.br.
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Informações sobre os núcleos setoriais,
'

(47) 275-7012
.E-mail: nucleos@acijs.com.br

LUNELLI
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Rua,José T. Ribeiro, 165

Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul
Fone: 371-0555275-3553

Fornecimento de energia
à edlflclos de uso

coletivo será tema de palestra

Conhecimento
nas estradas
O Núcleo das Transportadoras realizou missão

empresarial para Concórdia no ultimo dia 16,
com o objetivo de visitar a FABET Fundação,
Adolpho Bósio de Educação no Transporte, a
Coopercarga Cooperativa de Transportes de

Carga, a Transcredí Cooperativa de Crédito e o

Sindicato das Transportadoras. A comitiva foi
recebida pelo Sr. Luis Carlos, Diretor de
Marketing, que realizou a apresentação da
FABET e orientou a visita às instalações e a

troca de informações entre alunos, instrutores e

visitantes. Segundo o Consultor Alberto Israel

Zeni, responsável pela Missão Empresarial, o que
mais chamou a atenção dos empresários foi à
oportunidade de visitar as instalações da
entidade que cuida do Gerenciamento de Risco
das cargas e caminhões da cooperativa. "Esta
experiência foi fantástica, pois possibilitou aos

empresários visualizarem o que eles compram e

pagam caro, sem muitas vezes saber como
funciona". Agora eles puderam ter a .

O Núcleo das Instaladoras Elétricas ACI]S
APEVI promove no dia 25 de agosto às 19h no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.a palestra
sobre a norma técnica NT03 Fornecimento
de Energia Elétrica, apresentada por Nildo de

Souza, Supervisor de Utilização de Energia da
CELESC de Jaraguá do Sul, abordando o uso

da energia em edifícios coletivos, tratando de
detalhes de aterramento do Quadro de

Medição (Q.M), identificação e localização das
unidades consumidoras junto ao Q.M., entre'

outras especificação da norma técnica. Esta
norma tem por objetivo, estabelecer padrões de
entrada de serviço de energia elétrica, das
instalações consumidoras individuais, a serem

J
. I

oportunidade de ,,(� Iconhecer como são rastreados 0' _____.
produtos e caminhões de cada um deles de form,

' a a anal'
e sugerir melhorias. Retornando, a Jaraguá do Sul e d

Isar

nas oportunidades o Núcleo decidiu sua próxima M'
e �Iho

que será para a FENATRAN/SP nos dias 27 e 28 d
ISSao

outubro deste ano. Esta feira é destinada a profis .

e
,

• , SlonalS d
áre� de transpor�adoras, industriais, comerciantes, a

compradores e tecmcos do setor e afins e deve a
. ..'.

' presentar160 expositores nacionats e 30 mtemacionais. Os
interessados poderão realizar suas inscrições coin Alb

I II: eno
pe o te erone 47 275-70050ue-mail�O núcleo estará oferecendo também dia 20 de agos·t�O�iQr.
Curso de Conferente de Carga. Esse treinamento se de
necessidade de mão de obra qualificada que o Núcle ve,a

- o esta
buscando numa ação conjunta para melhorar o
atendimento aos seus clientes. Dentro do planejamento
estratégico está programada a realização da inspeção
veicu�ar dos caminhões, que tem como objetivo iniciar uma
atuaçao mais acirrada quanto a prevenção de problem. ..�
frota de cada empresa ..

ligadas em tensão primária de distribuição através de rede
aérea. Este evento tem como objetivei promover, através
da integração de eletricistas, engenheiros, arquitetos,
proprietários e atendentes de lojas de materiais de

construção e elétrico e profissionais de áreas afins, o
intercâmbio de informações e experiências de natureza

técnica e gerencial entre instituição (CELESC) e

profissionais que atuam no setor de 'energia elétrica,
possibilitando a busca de maior qualidade; produtividade
e, conseqüentemente, competítívídade e desenvolvimento

do setor. Adicionalmente, visa fomentar o associativismo e

mapear oportunidades de união entte profissionais
'

Participe. Faça sua inscrição. Informações com a

consultora Denara através do fone (47)275-7026 ou e

mail denara@acijs.com.br. /
'

Dificuldades dos Postos
de' Combustíveis nas rodovias

1
I

P�demos constatar que muitos postos de
, rodovias fecharam suas portas pelas
concorrências desleais que assolam nosso

mercado como: adulteração de produto,
sonegação fiscal e inadimplência. Além de a

revenda enfrentar todas estas dificuldades a

Petrobrás implantou em várias cidades brasileir;s
o Projeto Cais, ou seja, Central Avançada de

Inspeção e Serviços. Com a instalação destes
Cais a BR esta concorrendo' diretamente com os

postos de rodovia, uma concorrência desleal,
pois a BR está comercializando este diesel abaixo
do custo que o posto paga para a distribuidora.
É uma' verticalização disfarçada, já que a Portaria
116 não permite que os distribuidores operem
postos, a BR achou um meio de burlar a

legislação. A BR alega que a instalação dos Cais
é para favorecer as transportadoras de cargas
onde substituem.as garagens e oferecem um

abastecimento e serviços em ambiente seguro.
Todos sabemos que daqui a pouco vai ser um

posto normal de rodovia onde qualquer veículó
vai entrar para abastecer, porém operado por
uma distribuidora. Por 'enquanto é a BR com o

projeto Cais, quando as outras distribuidoras
notarem que estão perdendo mercado qual vai
ser a atitude delas, vão ficar passivas ou vão

. contra atacar com um outro

projeto que trará mais

prejuízo para a revenda? Para 'a BR foi fácil tirar estes
clientes dos postos revendedores, os postos que possuem o

CTF (controle total de frotas) tem todas as informações que

a BR precisa, ela sabe quem são os grandes clientes, quanto

consomem, a rota percorrida e o preço que pagam pelo
combustível no posto, é como tirar doce da boca de cnança,

Os postos de estrada estão a décadas no mercado servindo
"

- f 'I' scom
os caminhoneiros, transportadoras, excursoes e afilia

carros de passeio que utilizam o posto para abastecer fazer

suas refeições ou fazer suas necessidades, re[!lresenta uma

segurança para quem viaja por este país nestas precárias
estradas. E o que a gente esta vendo não só no noSSO

.

estado, más conversando com colegas de outros estados,e

que a cada dia que passa, os postos de rodovia'estão ,

,

'd' - de competllfechando suas portas por não terem con tçoes . Se
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