
. JARAGUA DO SUL, 26 DE OUTUBRO DE 2005

IÜnlmed 11\1.'ifIIWIj�-
I Unímed.Seu'Plano, Sua Vídal
! -

- I,

13702200 i
, . ,
j ,

: www.unimed.com.br !

-

QUARTA,FEIRA I .

.

.
.'

N° 5.255 I 'RS 1,25
______. __ioiIiIi,"'.."""'""-----"""' .. ,-""'.,"-.-...."" .. ,nu=-:"'-""=••�-,-"'J, .....-""..- .................. , ....._ ..... "" .._"', .. ,""'"__ ...."'_......__..Iio.......,.,......._ ....................."'"

CORREIO TV

DanielleWinits e Cássio Reis
trocam alianças este ano
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AMANHÃ:HOJE: . Quarta-feira
nublada, com alguns
períodos de melhoria
e chuva a qualquer
hora do dia
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PLANEJAMENTO FAMILIAR

.

pouco tempo e diz que não pretende mais ter filhos. Nos

postos de saúde do município, os métodos contraceptivos
estão disponíveis gratuitamente. Palestras orientam

mulheres e homens sobre os diferentes métodos e a

importância do planejamento familiar. li PAGINA 4
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Empresa contratada é, alvo de denúncias
A SP Produtos, responsável pela merenda em Jaraguá, é alvo de denúncias em várias cidades, inclusive em Florianópolis onde foi desencadeada a "Operação Merenda" �
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A dona-de-casa, Sônía-Ribeíro, de 42 anos, tem seis filhos;
l1úl1}ero muito acima da média dos casais de Jaraguá do

$ul, que segundo pesquisà do Ibope, têm dois filhos. Ela
c'anta que o marido pensou em fazer vasectomia, mas

,desistiu. Sônia começou tomar pílula anticoncepcional há

ALERTA

Crianças são 'as mais prejudicadas
com surto de rotavírus na cidade
Pelo menos 23 crianças que freqüentam o Centro de

-Educação Infantil Franciane Ramos contraíram' o
rotavírus. Também foram registrados casos da doença em

creches da Ilha· da Figueira. Os principais sintomas são

diarréia, vômito e febre. - PAGINA $
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POLíTICA

Salário dos servidores restituído
durante sessão extraordinária
Os salários de diretores, coordenadores e sub-coordena
dores foram restituídos ontem durante sessão extraordi
nária. Os servidores tiveram os vencimentos reduzidos
por conta de projeto' de lei do Executivo aprovado pela
maioria dos vereadores em setembro. - PAGINA 3

EDUCAÇÃO

Trabalho sobre meio ambiente
e preservação premiado pela SDR
A Escola de Educação Básica Elisa Cláudio Ag-;iar, de
Schroeder, ficou em primeirolugar. no 10 Prêmio Referên
cia Regional, promovido pela SDR (Secreta.ria de Desen
volvimento Regional) _,

como parte da programação de
comemoração a 6ª Semana do Servidor Público. - PAGINA 6

PREPARE-SE

Famege Unerj com inscrições,
.abertas para vestibular de verão
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VISITA NO JUVENTUS

Procurador vistoria o estádio
, ,

'e 'aponta melhorias para 2006
o procurador do TJO (Tribunal de Justiça Desportiva),
'Valdir Luís Zanella, visitou ontem as dependências do
Estádio João Marcatto.. Dentre as me-didas de

seguranças sugeridas estão a construção de um

alambrado para dividir as duas torcidas, tanto na

arquibancada como no acesso no portão lateral.
Ontem o tricolor foi julgado pela confusão no clássico
contra o Joinville,mas até o fechamento desta edição
ainda não havia sido dado o veredito. A diretoria
prometeu asmelhorias até 2006. - PAGINA 7

INDICADOR ECONÓMICO

Comercial 2,261 2,263 .....

---pã-raielo--------=.:=::
-

: �,4ºº 2.,?OQ...... .....

Turismo 2,220 2;380 .....

Você escolhe, nós transportamos.
" , .,... ,_."''''''''�ol".,."' . ..,''''.,".'", ...".'h,'.,''."''·''''�,I'''''''H"'�'''.III"'fl"'!'�II'�MI/I'

6ernarQo Dornbu$oh, &40 I Sala 01 I
6aePendi I 1'111.1 (47) aU.oatl

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIAO

transformou o Exército numneira de se sentir à vontade
quando se fala à imprensa é

faze-lo freqüentemente.
"Militares que passaram suas

vidas falando diante de

grande "mudo", algo que

precisa ser superado. O
documento' ensina sobre o

que' fazer antes enfrentar a

imprensa, afirmando que a

imprensa é tão importante
quanto o que faz quando a

encontra.

O documento ·faz uma

�
.

Exército orienta militares sobre corno
se relacionar com jornalistas e reconhece
importância dos meios de comunicação

na defensiva, eles nada mais
são do que os elos que nos

ligam ao público nacional",
diz outra parte das ins

truções do Ministério do
Exército. Mais adiante, está
reconhecida textualmente

lista de 24 orientações a ser

observadas pelos militares
nos contatos com os jorna
listas. Entre elas, evitar ao

máximo falar em "off", não
cultivar relações extra

profissionais com os jorna
listas para os quais o presen
te e a mordomia não substi-

que as relações com a mídia
continuam envenenadas por
reflexos do período de exce

ção. A prevenção contra

jornalistas, diz 'o documento,

o' FRASES

,-

tuem a notícia, responder às
perguntas direta e obje
tivarnente, procurando in-

QUARTA-FEIRA, 26 de outubro de 2005

serir nas respostas todas as

idéias de seu interesse e

nunca mentir .a um repór
ter, o que pode criar proble
mas de credibilidade pessoal \
e para todo o Exército.
Concluindo, a cartilha

dirigida aos militares prega
um clima de �bsoluta trans
parência, empreendendo
todos os esforços no sentido
de manter e consolidar a

imagem da Força perante a

sociedade.
A se acreditar que, na

prática, as instruções de
cartilha sejam adotadas, logo,
logo vai se saber o que na

realidade ocorreu nos anos

de repressão,coisa que até

agora não foi feita publi
camente de maneira satis

fatória. De qualquer forma,
a mudança de postura, iné
dita em toda a história do

País, já é um alento e deveria
ser seguida poroutros setores.

,

I 1

�udança de hábito
I

'

i Depois de duas décadas
I

d� perseguição e censura, o

Erército adota agora uma

nbva postura em relação aos
, I I' I -

j orna is tas. nstruçoes

e�itadas pelo Centro de centenas e milhares de

Oomunicação Social do homens se recusam a falar
I

gàbinete doMinistro, sob o ( ... ) com um grupo hostil de

t,tulo "Relacionamento repórteres. ,Não há
com a Mídia", lembram que necessidade de se colocar
nla era da comunicaçãoI '

I " d ios dS<Q_Cla, quan o os meios e

comunicação de massa

assumem papel prepoil-'
'derante na formação da

opinião pública, cumpre a

todos os integrantes da

F;Qrça Terrestre Br as i

leira.ateritando para esta

rêalidade, buscar formas de

cbntribuição para que se

rÍ\antenha e cónsolide, cada
,

v�z mais, a imagem do nosso
f),_ -

Exército perante o público
e-;xterno".

O texto recomenda aos

oficiais que a melhor ma-

�'O deputado José Dirceu vai ser cassado, tem que ser cassado. Os 11 têm que ser cassados, é
;� mínimo que se espera como resposta do Congresso aos escândalos"

,

,

,
'

� , , I

,. Do senador Eduardo Suplicy (PT-SP), convicto de que Justiça será feita.

-I Fatos & Pessoas I
Fernando Bond

-I

I
I
I

'o que será que o
ministro vai dizer?

,

I
Brasília - A Comissão de Agricultura e

!Reforma Agrária do Senado ouve na
1

�aJde de hoje o ministro da Agricultura,
Roberto Rodrigues, que vai falar sobre

� situação do rebanho brasileiro em

[elação à febre aftosa. O senador

�ªtarinense Leonel Pavan, titular da
Cõmissão, antecipou que pretende
saber Ido ministro porque o Governo

Federal não tomou medidas preven
tívas para evitar o' problema, já que foi
alertado sobre a possibilidade de
ocorrência face ao corte de recursos'
órçamentários e financeiros para defesa

aqropecuárla, Para Pavan, o Governo ao

áhunciar agora a criação dê um conselho

iQterministerial para combate a febre

iftosa, incorre no velho adágio popular
que diz "em casa -arrombada, porta de

.ferro" O senador disse que por "incom

petência ou excesso de otimismo" 00
'

equipe econômica, o Governo pode,
estar jogando fora o esforço de controle'
'sanitário realizado na última década.
Como esta coluna já afirmou anterior

mente, este caso da aftosa é mais uma

lambança do Governo Lula, aquele que
ficará conhecido como "o omisso':

Foi avisado
Segundo o senador Pavan, em oficio datado de
7 de abril, o presidente da Associação Nacional
dos Fiscais Federais Agropecuários, Luiz

.

Fernando Carvalho, já havia alertado o

presidente da República e (JS ministros da área

econômica, sobre os riscos para a imagem e a

credibilidade do agronegócio do Brasil no
Exterior diante dos cortes no orçamento e da
falta de recursos para o combate à febre aftosa,
"feitos sem embasamento técnico':

Supletivodobra
Dobrou o número de inscritos nos Exames

Supletivos, promovido pela Secretaria da

Educação. Eles farão provas de ensino
fundamental ou médio nd próximo final de
semana, Quase 20 mil candidatos vão realizar
as provas em Centros de Educação de Jovens
e Adultos (Cejas), instituições prisionais e de

reeducação, O número de detentos inscritos

também aumentou, passando de 940, que
participaram da primeira etapa, em junho,
para mais de dois mil.

Crise anunciada
Na ocasião do alerta, foi tornado público que o
orçamento real do ministério da Agricultura
estava sendo reduzido em RS 43% (de RS 960
milhões para RS 414 milhões). Além disso,
Pavan lembra que a Secretaria de Defesa

.

Agropecuária foi autorizada a aplicar somente
RS 65 milhões. dos RS 162 milhões previstos,
sendo que para o combate específico à febre

aftosa, restaram apenas RS 35 milhões para
todas as regiões do País e que não chegaram a

ser efetivamente aplicados.Portanto, o surto

de aftosa foi uma crise anunciada e que

poderia ser evitada" e "mais ainda, sE(o
Orçamento fosse cumprido" diz Pavan.

Deficientes participam
Também participam do Supletivo 17

deficientes visuais ou com baixa visão, 73
deficientes auditivos e oito múltiplo
deficientes. Durante o exame, a Secretaria-de

Educação oferece intérpretes da Língua dos
Sinais (Libras), professores para ler.a prova
(ledot'), provas em Braille e com caracteres

ampliados, Salas individuais também estarão,
.

disponíveis para alunos que necessitem do

atendimento do ledorou do intérprete,

Voltou com tudo
Se arrependimento matasse, às lideranças de

"oposição" no País estariam todas no

cemitério. O clima entre deputados e

senadores do PSDB e PFL ontem nos

corredores do Congresso era de velório

depois das pesquisas do fim de semana que
apontam que o presidente Lula voltou com

toda força eleitoral. Único consolo: Lula pode
ganhar,mas vai governar isolado porque o PT

está moribundo,
,

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br

Sem pressa
Bastante irritado ontem de manhã antes da
coletiva na Casa do Jornalista para fazer o

balanço da última viagem ao Exterior, o

governador Luiz Henrique não escondia sua

preocupação com a demora do 'ministro da
Defesa em responder se ajudaria ou não a

fazer a barreira sanitária,
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S.UA OPINIÃO

Formação. profissional e
cidadania

Iniciamos aqui na Unerj, no dia 22, mais um projeto que reflete
o compromisso que o meio acadêmico deve ter com a comunidade
da qual ela faz parte, Em parceria com a Secretaria de Estado da

Educação e apoiada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional, com sede em Jaraguá do Sul, foi dada a largada para um
curso seqüencial de formação de agentes para o desenvolvimento 1

regional. I

Trata-se de um programa de 630 horas/aula que se, estenderá i
até o segundo semestre de 2008, visando a orientar graduandos de I

todas as áreas a pensarem sob a perspectiva de uma atuação que I

extrapole o campo profissional que cada estudante opta por vocação.
Com iniciativas como esta, estaremos assegurando que cada
acadêmico preserve a especialização a que se dedica, porém, com
um olhar para p ambiente regional e contribuindo assim para uma

comunidade melhor na.medida em que poderá ser um agente de

transformação social.
, Nós temos reafirmado com muita insistência a convicção de

que a universidade deve atuar sob o prisma de um ambiente

globalizado, porém 'agindo fortemente nas questões locais. E um

projeto como este que ora iniciamos trabalha justamente com a

perspectiva de que os nossos acadêmicos, ao concluírem suas

graduações, poderão auxiliar de maneira efetiva com soluções no
âmbito das políticas públicas, Não tenho dúvidas de que, com uma

diversidade de conhecimentos e um caráter multidisciplinar na : '2
sua formação, este jovens estarão dando um passo decisivo na

construção do nosso futuro.
'

É pensando pra frente que alcançaremos um modero
sustentáveL Ainda que numa visão macro nós tenhamos muitos' ,I

,

gargalos, nossa grande certeza e felicidade é a de que atuando no -I

nosso quintal teremos a' consciência tranqüila de que em Jaraguá
haverá sempre cidadãos prontos a fazer a sua parte.

!

A todos vocês, jovens visionários, nossa região agradece,

Carla Schreiner, reitora do Centro Universitário de Jaraguá do
p

Sul - Unerj I
H

o outro lado. da corrupção '�
r

I'
.

, ,

)

Ninguém tem dúvidas que a atual crise política prejudica e
1 .

muito a imagem do Brasil no exterior podendo, inclusive, comprometer ":
a credibilidade do país perante os investidores, "

A população brasileira já não suporta mais tanta corrupção e
,�l

tamanha cara-de-pau de muitos políticos, Uns por' causa do I:

descaramento ante à corrupção e outros em razão da falsa moralidade i

demonstrada, Políticos qúé, num passado recente estiveram

envolvidos em denúncias decorrupção, hoje posam de moralistas e

cobram investigações e punições dos pares, quando, na época, i J

, participaram de operações abafas e impediram que as apurações " i

fossem feitas, f '[

Nos últimos meses, a mídia tem dado destaque às CPIs. O foco
.

está em cima dos políticos, num claro desejo de 'mostrar que são os

principais responsáveis pela bandalheira geraL É verdade que os políticos '.

'são os responsáveis. Mas não são os únicos.A corrupção é composta por r

corruptos e corruptores, Se os políticos são corruptos, é porque existem ' :
corruptores. E isso amídia e asprópriasCPIs têm relegado. Parece que

'

não .há interesse em investigar quem alimenta, com os milhões já
comprovados os esquemas, tanto de Marcos Valéria quanto de outros.
Sabe-se, por exemplo, que parte dos milhões do "valérioduto" saíram ..'

,

das empresas de Daniel Dantas - do Banco Opportunity, da Telemig ,

Celular. E o resto? De onde sai? Quais os interesses desses financiadores
.

do esquema? Nem as CPIs nem os demais órgãos de fiscalização.
querem saber. Pelo menos, demonstram, 'até agora, total desinteresse,
Como a coisa é feita, a população pensa que são apenas os políticos, )
quando na verdade o esquema é muito maior e envolve muito mais

gente, Assim, cabe às CPIs e demais órgãos que investigam as denúncias: r

de corrupção revelar .todos os envolvido; e os interesses daqueles que II'
financiam a corrupção,

Como homem público, chefe de um poder político, fico triste e

angustiado com a situação atual. Por dois motivos: primeiro porque o 1 t '

envolvimento de políticos nos esquemas atinge a todos, - r

indistintamente, Não é esse ou aquele, mas o político que é o ladrão, ')

Depois porque a prioridade dadapela mídia acaba ofuscando os

corruptores - aqueles que financiam e mantêm a corrupção, Não
estou defendendo os políticos envolvidos nas denúncias, muito pelo

\

contrário. Sou favorável à investigação profunda e séria e à punição
exemplar dos culpados. Porém, quero alertar para ,o outro lado dá

corrupção que sempre esteve escondido,' mas que é tão ou mais ,

criminoso, Se pegarmos os corruptores e punirmos exemplarmente,
estaremos combatendo o cerne da corrupção no BrasiL.É preciso
atacar as finanças. Caso contrário, serão trocados os corruptos, mas
não acabará com a corrupção,

-, .

Ronaldo Raulino, presidente da Câmara de Jaraguá do Sul

Os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de corpo 12,
fonte Times New Rornan, O Jornal Correio do Povo se reserva o direito de
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem como as

correções ortográficas e gramaticais necessárias,
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MOSAICO
'� 'Cobrando
.O prefeito Moacir Bertoldi (PL) justifica
'fua segunda viagem a Brasflia desde a

,

fosse emjaneiro.Jaraguá do Sul nãotem,
segundo ele; representante na Câmara
I ' .

dos Deputados, por isso, é preciso
peregrinar pelos ministérios atrás de
'recursos federais para obras de vulto. Na

sequnda-felra, ao relatar progressos e

,problemas financeiros enfrentados pelo
Hospital Jaraguá na Câmara de Vereado
res, o diretor Hilário Dalmann, sobre a

baixa remuneração oferecida pelo SUS,
disse a mesma coisa. O deputado Paulo
Bauer (PSDB) estaria ausente?

QUARTA-FEIRA, 26 de outubro de 2005 POL ICA

� Receita
Jaraguá do Sul tem, hoje, arrecadação
mensal média de RS 12 milhões, mas
domontante sobra apenas algo em torno

de RS 400 mil para investimentos. A

observação é do prefeito em exercfcio,
Ronaldo Raulino (PL), justificando ações
por parte do rnunlcíplo- como, por
exemplo, mais rigor na cobrança do 155- ,

para incrementar a receita. Deduz-se,
então, num cálculo de aritmética, que
RS ",6 milhões são consumidos, todos
os meses, com folha de salários, dívidas'
e despesas de manutenção da máquina
administrativa. É muita grana!

� Mulher
A . secretária de Desenvolvime�to
Regional, Niura Demarchi dos Santos,
participa, no próximo dia 6, de um

encontro estadual do PSDB Mulher, que
será realizado em Joinville.

.

Na pauta, o lançamento da Agenda 45 I'

para 2006 e as discussões sobre as metas �:
das políticas públicas dentro do partido.
A ocupação de espaços polftícospela
mulher e a gestão pública de qualldade
são temas que também lnteqrarn o ti'
evento, informa Niura, que é segunda -'

secretária da Executiva do PSDB Mulher. �;,

.: Bombeiros,1
Ainda sobre nota da coluna que gerou atitude
destrambelhada do secretário executivo dos
bombeiros voluntários, Adolar Jarck, o bom
beiro Elemer v Kroeger, em carta, diz não ser

obrigação da corporação fornecer informa

ções sobre qualquer sinistro. E não é mesmo,'
mas se a corporação não quer passar informa
ções então que sigam este procedimento
com todas as empresas e não só com o Cp.
Dizer o nome da rua e a gravidade do proble
ma gastaria menos de dois minutos e não,

comprometeria o trabalho da entidade. O
jornal estava há meses sem receber o relató

rio, mas esta semana voltou a receber.

� Bombe'iros 2 .

Sobre problemas financeiros que os

voluntários enfrentam -não só em

Jaraguá do Sul, mas em todo o Estado
isso jáfo] motivo de várias reportagens.
O assunto nos é bem fàmiliar Os
Voluntários podem ficar tranqüilos, no

'

que depender da empresa conti
nuaremos a publicar matérias sobre a

falta de verbas, isso é de interesse da
comunidade não um favor a

'corporação. O Correio do Povo

agradece a solidariedade de muitas

pessoas que demonstraram surpresa
com a atitude do secretàrio-executivo.

COBRANÇA

Vereador espera resposta
L

'

sobre a merenda escolar
I

eLo MACHADO

J Pefélista denuncia

irregularidades em

editais da empresa
,

'

vencedora em JS

}ARAGUÂDO SUL- Um pedido
de informações com dez

questionamentos formulados pelo
vereador CarionePavanello (PFL)
jâ está em mãos da procuradoria
j�rídicq, da Prefeitura pedindo
explicações sobre o processo que
rbsultou nacontratação da empresa
S,PProdutosAlimentícios e Serviços
para fornecimento e preparo da
rAerenda escolar servida na rede

funicipal de ensino.O contrato foi

�ssinado pela vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL), quando
respondia interinamente, pelo
�xecutivo durante viagem do

r:jrefeito Moacir Bertoldi. Entre as,

indagações, o vereador quer cópia
iÍltegralde todoo processo licitatório,

"

,

d que inclui edital, documentação,

de habilitação, propostas de preços,
atas de julgamento da comissão de
licitação, termo de homologação e

adjudicação e contrato, para seleção
� contratação da empresa.
! Pavanello também quer saber

41,1al lei municipal autorizou o

'município a terceirizar o serviço, já
que as merendeiras e serventes são

servidoras lotadas no quadro de
funcionários públicos. E, ainda, a
quantidade comprada diariamente,
o cardápio servido, locais onde a

merenda é preparada, o gasto total,
com especificação de itens, nomês
de setembro último e de qual rubrica
orçamentária sairão os recursos.

Finalmente, se a empresa vencedora
da licitaçãomantémoutros contratos

com omunicípio ou se os sócios que
a .integram participam de outras

empresas que mimtêm contratos
com a Prefeitura:

. N a semana passada, a vice

prefeita alegou, na Câmara de

Vereadores, ,em defesa da
terceirização, que verduras e carnes,
por exemplo, eram compradas em
grande quantidade e "envelheciam"
nos depósitos.

. "Com todo o respeito, isso é falta

de organização. Pode até que, para
se comprarmais vezes na semana, os

preços sejammais elevados, porém
nem perto do custo da

terceirizaçâo", rebateu Pavanello.

Quanto amão de obra, constituída
por servidoras públicas, o vereador
.questionase é ou não legal. "Se existe
a alegação de muitos atestados
médicos no serviço público, vamos '

acreditar que a empresa contratará
funcio�ários substitutos quando
necessário?". Lembrou que o custo

orçado pelo governo federal para
cada criança/dia é de R$ C), 18, com
base nos preços dos gêneros
alime�tícios e que os recursos doa
PNAE (Programa Nacional de

Alimentação Escolar) só,podem ser

utilizados para esta finalidade. "O
custo dos serviços em si é bancado

pela Prefeitura, então, é importante
saber quanto se gasta, na verdade,
com cada aluno" .

ARQUIVO CORREIO/CESAR JUNKES

Pavanello cobra explicações

O vereador baseou seu requerimento em ações que levaram à suspensão de contratos da mesma

empresa em outras cidades, como em Florianópolis, por exemplo, fruto 'de questionamentos da ONG
Fisccal, que desencadeou a chamada "Operação Merenda" para rastrear irregularidades em 'todo o país. Na
Capital catarinense um dos questionamentos é sobre a utilização pela ernpresa'privada de funcionários
da prefeitura. Em Vila Velha (ES) a SP Produtos Alimentícios e Serviços é alvo de CPI (Comissão Parlamentar
de Inquérito) da Câmara de Vereadores sob suspeita de faturamento (cobrava da prefeitura RS 0,58 por
aluno), o que também ocorreu nas prefeituras de São Paulo, Campinas (SPl, Maceió (AL) e Canoas (RS).
Nest� município gaúcho, a contratação da empresa paulista significou elevação dos custos de R$ 3,4
milhões para R$ 9 milhôes.

.'Maristela não pensa em filiação
: }ARAGUÁ DO SUL- Sem partido
desde janeiro de 2005, quando
deixou o PFL (Partido da Frente

Líberal), avereadoraMarístelaMenel
disse ontem ao Correio do Povo

que não está preocupada, no

romento, em filiar-se a um novo

]partido, embora, segundo ela, tenha
tecebido convites neste sentido.

..Nega a vereadora, que está em seu

segundo mandato- o primeiro foi

conquistado em 2001 como

�andidata pelo PMDB (Partido do
Movimento Democrático Brasí

.Íeiro I ), onde militou durante 21

imos- que o panorama nacional
envolvendo partidos políticos em

escândalos e corrupção não a tem
, I

motivado para ingressar em outro

partido.
,

"Não há ideologia, o que existe é
�m comando quase que perpétuo,
das siglas, onde prevalecem as

conveniências, onde você raramente
e ouvido", afirmou a vereadora,
relacionando partidos corno o P?

PMDB, PFL, PTB, PL e PT que,

segundo ela, vivemmomentos difíceis

em termos de credibilidade.Garante

que, na condição de "sem partido"
não sente desconforto e nem desgaste
político. "Muitas -vezes o partido
pressiona o vereador com objetivos
outros, que não aqueles objeto das

discussões centrais", observou' a
vereadora, acrescentando que a

posiçãode independente proporciona
momentos positivos no exercício do
mandato, na expressão de opiniões
pessoais.

'

.

Na visão da vereadora, o quadro
existente hoje no que toca a partidos
não vaimudar enquanto a reforma

política não for discutida com

profundidade pelo Congresso
Nacional a ponto de possibilitar
mudanças profundas e urgentes.
Maristela deve concorrer a um·

terceiromandatoem2008.Assim, um '

ano antes obriga-se a buscar abrigo
em novo partido."Mas não tenho

pressa", concluiu. (CelsoMachado)

Remédios estão em falta
}ARAGUÁ DO SUL- A

competência de distribuição de
remédios gratuitos nos postos da rede
municipal de saúde é. de

competência domunicípio, porém
tudo depende de remessas feitas pelo
Ministério da Saúde, disse o diretor
de Saúde, Sérgio Luiz Ferrazza,
quando questionado pelo presidente
em exercício da Câmara de
Vereadores, JaimeNegherbon (PT) ,

sobre a falta de medicamentos de
uso contínuo. Ferrazza lembrou que
todos os medicamentos são

fornecidos pelo governo federal, que
tem atrasado as entregas. Para piorar
o quadro, em consulta recente feita
aoMS emFlorianópolis, alegação foi
de que existe falta de um dos
medicamentos da lista de
necessidades do município.' "E
justamente omedicamento que não
estamos em falta", disse o diretor,
acrescentando que o MS tem por
norma repassar todos ounenhumaté

que a relação esteja completa.

Sobre a demand� reprimida de
ecografias, o diretor 'administrativo
financeiro, [océlioVoltolini, disse que
atualmente somavam 785 até omês
de setembro, estandoprevista para

. 2006 a :compra de equipamento a

ser instalado noCentro Vida. Hoje,
a cota mensal distribuída entre os

hospitais em exames pagos pela
Prefeitura é de 50 ecografias para o
Hospitaljaraguá, 50 para o São José .

e outras 30 para o Hospital Santo
Antônio. Segundo [océlio, o

problema se agrava. "No início do
ano jáobservamos que gestantes no
sexto mês de gravidez ainda não

,

tinham nem a primeira ecografia".
No início da semana o diretor do

HospitalJaraguá, HilárioDalmann,
esteve em sessão da Câmara,
explicando 'procedimentos em

relação aos exames. Segundo ele, o
hospital não tem problemas
estruturais para o atendimento, que
pode ser ampliado desde que a

, Prefeitura aumente a cota existente.

rnosai�o@jornalcorreiodopovo.com.br )( '2

o,

Câmara restitui salários

originais de servido�es'
}ARAGUÁ DO SUL- Em sessão

extraordinária realizada.ontem pela
manhã, a Câmara de Vereadores
restituiu os' salários de diretores,
coordenadores e sub-coorde
nadores, categoria de servidores

que teve os vencimentos reduzidos

por conta de projeto de lei do
Executivo aprovado pelamaioria
dos vereadores em setembro,
juntamente com os secretários, o
próprio prefeito e a vice-prefeita
Rosemeire Vasel (PL). À época, o
prefeito Moacir Bertoldi (PL)
alegou necessidade de reduzir
custos de uma forma geral, ,

incluindo salários.

Hoje, o quadro de servidores
da Prefeitura tem 19 coorde
nadores, técnicos, 70 coorde
nadores e 65 sub-coordenadores
comissionados.

Pela reforma administrativa

aprovada em setembro, o chamado
'

segundo escalão, que recebem,
salários bem inferiores aos de

secretários e diretores, teve salários":
,reduziçlos emR$ 200;00, emmédia.. I

Justificando a proposta d�-r
revisão parcial da reforma aprovadb
nomês passado, o prefeito recorreu
ao inciso 15 do artigo 37 da Consti-"
tuição, que garante o princípio cf�,l
irredutibilidade de vencimentos, "ô1
que poderia gerar inúmerosdebates>
de ordem jurídica".

"Logo, a revisão da reforma se

impõe para o fil1l; específico de

compor um sistema remuneratório

compatível para os ocupantes de-,
cargos públicos de diretor, I�
coordenador e sub-coordenador, I
cujas atribuições envolvem alto' I
grau de responsabilidade e ,I
complexidade semelhantes a�s,!
cargos de gerente, diretorese :

,I I

chefes nas secretarias áfinsP,:
defendeu a procuradoría jurídic_:j
no projeto.A definição dos salários,
ontem aprovados pela Câmara de
Vereadores, tem efeito retroativo a

IOde outubro. (Celso Machado)

, Formação técnica
" Ensino médio
'""Ensino,fundamental ,

'Servidores déstas categorias recebem, exceção de diretores, adicionais de funções, em
.

média de 50%.

TEF aprovada pelas comissões
FLORIANÓroIlS-Depoisdemuita

conversação entre parlamentares)
entidades empresariais e aSecretaria
.de Estado da Fazenda, chegou-se a

um consensoquantoao projeto de lei
que define critérios para as operações
de TEF (Transferências Eletrônicas
de Fundo), realizadas com cartão de
crédito e débito. As comissões de

Constituição e Justiça e Finanças e

Tributação aprovaram ontem a

proposta apresentadapelo deputado
.

Dionei da Silva, (PT), com"
substitutivo do deputado João
Henrique BIasi (PMDB).

A alteração prevê penalização
às administradoras .de cartões de
crédito que não fornecerem ao

fisco as informações sobr� 'as
operações realizadas com cartão de
crédito, nos estabelecimentos .

comerciais que não são integrados'
ao sistema de ECF (Emissão do

Cupom Fiscal). Além disso, as'

empresaspodem ser notificadas e

serão obrigadas a fornecer para a

Secretari� da Fazenda a relação,
dessas operações, caso as operadoras
não o façam.

.

, "Esse é um projeto que interessa
'especificamente aos comerciantes

de pequeno porte, que alegam não

ter condições de fazer o investimento
.,

necessário em equipamentos pará
transmitir eletronicamente ao fisco
as informações sobre as operações'
realizadas com cartão", explica o

deputado Dionei, que entrou nesta,

questão a pedido da CDL de
Jaraguá do Sul. '.

Na opinião do deputado, agora
que as entidades, os parlamentares
e a Secretaria da Fazendachegaram
aumconsenso sobreo texto, oprojeto,
que tramita em regime de

prioridade, tem condições de s�r
aprovado rapidamente na·

Assembléia Legislativa.A prop,0sta
deve ser apreciada ainda pela
Comissão de Economia, que é a

comissão.demérito, e nos próximos
dias deve ser votada em plenário.
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:Você conhecea cachaça puríssima?-
,

,A cada semana, nós que somos articulistas desta coluna procuramos

; trazer temas novos em internacionalização, assim como debater os
I atualmente em voga. É nossa maneira de contribuir para que, por um
: lado o Brasil bata recordes exportadores e por outro para que cada
: empresário possa enxergar as imensas potencialidades da área. Mas
é também uma luta inglória, em que muitos empresários nada fazem

, : para descobrir este mundo novo. Ou melhor, fazem: reformam a casa,
,

: compram o lmporiado sonhado, ou inauguram a casa na praia.
: Uma destas histórias, entretanto, é diferente e estou certo de que
; será contada por novas gerações de traders. E ocorre em Jaraguá do

; Sul,Santa Catarina.O Sr.Ari Spézia idealizou uma cachaça de altíssimo
: nível, focada no público AB brasileiro, bi-destilada e com parte de

: sua produção voltada para exportação. E que nasceu como uma

i resposta à baixa qualidade destes destilados e à visão de que
: também a cachaça pode competir com'a tequila mexicana, ou o

: pisco peruano, ou o absinto do leste europeu.
; Assim, qualquer morador do Vale do Itapocu que conheça a Cachaça
: Puríssima logo entende que ela é mais do que o líquido. Ela e o

resultado do esforço empreendedor deste hom,em que vai a feiras,
vai a portos, conversa' com profissionais diversos. Que procura

posicionar o seu produto, melhorar continuamente suaembalaqern
e o modo pelo qual o produto pode chegar ao consumidor.

,
Todas as teorias que dispomos tentam explicar a realidade'.
Poderíamos aplicar no exemplo o composto mercadológico de Kotler,
as forças competitivas de Porter ou as macroeconômicas de Cateora
& Graham. Entretanto, a força da Puríssima transcende qualquer
teoria, porque sempre terá elementos e possibilidades maiores que

,

a síntese. Dizem que sorte é a união do conhecimento e da
: oportunidade. Certamente, o Sr. Ari sabe disso!

"

I
,

: Jaraguá do Sul em peso noPorto de São Francisco
,

Uma comitiva de 35 empresários, profissionais e 'estudantes de
:
comércio exterior visitou no último.sábado, dia 22/10, as instalações
do Porto de São Francisco do Sul. A visita técnica teve como objetivo
demonstrar as potencialidades e incrementar os negócios realizados
entre empresas da área e a estrutura portuária.
Para Leônidas Nora, Secretário de Desenvolvimento Econômico de

Jaraqua do Sul, estas visitas são importantes ao demonstrar
concretamente para empresários e profissionais da área qual é a

estrutura de armazenamento emovimentação de cargas, E neste sentido,
salientou Nora, a participação da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul tem sido fundamental ao apoiar e promover as exportações, fazendo
com que mais rapidamente o Município alcance a Internacionalização.

estiveram

presentes
à visita
técnica ao

Porto de
São

Itapocu participa do 601Seni, em Joinville
'Profissionais de empresas do Vale do Itapocu participaram com

)

mais de 10% das inscrições ao 6°. Seminário de Negócios
Internacionais, que se realizou no Hotel Bourbon, em Joinville,

-'

no dia 20 de outubro passado. Isto vem a confirmar o forte

': impulso da internacionalização de empresas da região, que
levaram vários diretores e gerentes a discutir idéias, debater
perspectivas e se capacitar sobre novas ações na área de Comércio
Exterior.
'A estrutura de realização do Evento foi Impecável. contando com

temas importantes (tais como acompanhamento cambial, estudos
de caso de empresas catarinenses, a nova estrutura do MDIC)"
profissionais gabàritados e pontualidade impecável, permitindo
a todos que estiveram lá fazer negócios, obter despachos
executivos e.realizar networking.

Sua opinião é muito importante para nós. Encaminhe suas dúvidas,
sugestões e críticaspara nosso e-mail cambra@p.ortalcambra.com.br.

Randal Gomes é Diretor-Executivo da 'Câmara de Negócios
Internacionais - CAMBRA e Mestre em Administração com foco em

Sistemas de Decisão pela UFRGS. É professor de Comércio Exterior
, na FATEJ e de Marketing e Gestão da Informação na UNERJ.

e-mail:randal@portalcambra.com.br
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PLANEJAMENTO FAMILIAR

Postos de Saúde dispõem de
. ",."'.

meios contraceptivos gratuitos'
ELlsBINI

� Na última década,
número de filhos por
�casal caiu de 2,5 para
2 em Jaraguá do Sul

]ARAGUÁDÓ SUL-o Programa
de Planejamento Familiar,
desenvolvido no município pela
Secretaria da Saúde desde 1996,
'realiza atualmente uma média de
10 laqueaduras e oito vasectomias

por mês, além da distribuição de

contraceptivos orais e injetáveis,
DTIls (Dispositivos Intra-uterinos) e
preservativos masculinos, Para

facilitar o acesso da população ao

planejamento familiargratuito, está
sendo feita a descentralização do

programa. No próximo dia 24 de

novembro, 'as palestras, que até

entâo.sâo realizadas apenas no Pama
(Pronto Atendimento Médico

Ambulatorial) II, começarão a ser

ministradas também no Posto de
Saúde Wolfgang Weege, na Barra
do RioCerro.

'

A enfermeira queministra estas

palestras, AlessandraMalschitzky,
explica que quandohá interesse em

fazer vasectomia ou laqueadura, é
obrigatório que o casal assista a duas
palestras, cada uma com duração de
duas horas, onde são abordados
temas relacionados à reprodução. '�
pessoas que assistem gostammuito;
pois falamos sobre os métodos

contraceptivos, naturais, temporários
ou definitivos, sobre tipos de parto e

até como se dá a concepção, além
de abordar questões relativas à

prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis e de doenças como o
câncer de colo de útero"; diz
Alessandra,

'

A intenção é que num futuro

próximo as palestras passem, a ser

ministradas em todos os postos de

saúde que têm o PSF (Programa
Saúde daFamília). Hoje, o Programa
é desenvolvido nos postos dos bairros
Garibaldi, Rio Cerro II, Rio da Luz,
João Pessoa, Estrada Nova, Santa
Luzia, Três Rios do Norte e Ilha da

Figueira. Estas unidades também

possuem farmácias básicas que
distribuem anticoncepcionais orais e
camisinhas. "Para receber a primeira
cartela, de anticoncepcionais é

necessário que a mulher faça uma
consulta com um ginecologista da
rede pública, em qualquer um dos

postos domunicípio. Para continuar
'\_Jtl'

FOTOS RAPHAEl 'iüNTH.��vl

Palestras orientam sobre métodos e planejamento familiar , "

recebendo, a mulher terá que

I participar da palestra", informou
Alessandra. Os anticoncepcionais
também são distribuídos na agência

do Sus, na rua Getúlio Varga�,'
mediante a apresentação de receit<2
médica, que não poderá ser particular�
ou de empresa. I

"

lnteressados em participar da palestra que será realizada no Posto r)

de Saúde Wofgang Weege, no dia 24 de-novembro, das 9h às 11 h, '

deverão fazer o agendamento através dó 'telefone 376-1329. O

Programa de Planejamento Familiar é restrito aos residentes em

Jaraquá do Sul. Para fazer cirurgias de laqueadura ou vasectomia, a ,]
idade mínim� é de 25 anos e dois filhos ou mais. A Secretaria não r:
faz o levantamento sócio-econômico para triagem dos beneficiados. '

'; ."J ,. í �

.:" ., ' I

Preconceito. diminui, mas ainda dificulta método masculino
}ARAGUÁ DO SUL - Qntem, o

casal Elissandro e AndréiaVicenzi,
moradores do bairro João Pessoa,
ambos com 29 anos e pais de duas

crianças, participaram da palestra
para que ele' possa fazer a

vasectomia. "Quemme indicou foi
,

um amigo que também fez. Eu e

minha 'esposa conversamos e

achamos que seria uma boa opção,
já que não queremos mais filhos:
A gente quer cuidar dir-eitinho
destes dois, dar o melhor que

pudermos a eles", diz Elissandro,
que trabalha como autônomo. A
enfermeira do programa explica
que a vasectomia é um

procedimento cirúrgico simples,
com anestesia local e que não

necessita de internação.
Já o pedreiro autônomo [onatel

Pedroso de Fiança, 50 anos, assistiu
à palestra e até chegou.a marcar a
data para fazer a vasectomia mas

desistiu na última hora. A esposa,
a dona-de-casa Sônia Ribeiro, 42
anos, acha que o marido desistiu'
por influência dos amigos. "Acho
que colocaram 'coisa' na cabeça
dele", diz.O casal, que reside numa
casa simplés no bairro Jaraguá
Esquerdo, tem seis filhos, o mais

velho com 22 e o mais novo com

três anos. "Não é fácil para sustentar
uma família tão grande. Mas agora
acho que não terei mais filhos,

Jonatel tem seis filhos e desistiu de fazer vasectomia, a esposa começou a �omar pílula
porque estou tomando os

comprimidos que pego no posto
.direitinho", d�z Sônia..

-
,I

bastante pr�çura é o DIU, que a

exemplo dos anticoncepcionais
orais e injetáveis, oferece segurança

�
em torno dos 99%. Parte dos
materiaise medicamentos usados
no Programa de Planejamento
Familiar é-eríviado peloMinistériq
da Saúde e o restante �
complementado pelomunicípio, <5
que garante o atendimento '�
população.

Famílias menores

Na última década, diminuiu o
número de filhos por -casal em

Jaraguá do Sul. Segundo o censo

do IBGE realizado em 2ÓOO, a

média de filhos em 199.1 era de2,5
,

e agora baixou para 2. De acordo

cqm Alessandra Malschitzky, os

profissionais dos postos de saúde
incentivam e encaminham as

pessoas para fazerem o

planejamento familiar. "O primeiro
passo é participar das palestras e

depois a pessoa escolhe qual o
método contraceptivo que irá

adotar", 'informou Alessandra..
Segundo ela, outro método

contraceptivo que tem tido

f'
���� ���,,-----,--,_â�_�_���_�_�__ �� __ � �, __
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ALERTA

PANORAMA

Surto de rotavírus confirmado
em crianças de Jaraguá

MARIA HELENA DE MORAES

� Principais sintomas
são diarréia, vômito e

febre. Adultos também
são infectados

}ARAGUÁ DO SUL - Pelo
menos 23 crianças que

ffeqüentam o Centro de

Educação Infantil Franciane
�

.

Ramos, na Vila Lalau, contraíram
Q rotavírus. A informação é da

enfermeira responsável pelo setor
de Epidemiologia da Prefeitura,
Denise Thum. Segundo ela,
também foram registrados casos

da doença em creches d� Ilha
da Figueira e em adultos e

crianças residentes no Bairro
Chico de Paulo.

Os primeiros casos come

çaram a aparecer há cerca de um
mês e meio, mas nos hospitais da
cidade não há regis tros da

doença. O diretor administrativo
do Hospital [araguá, Hilário
Dalmann, garantiu que não

houve internações com este

, diagnóstico, afirmação confir
mada pelo diretor clínico,
Eduardo Biron.:

Mesmo assim, a dona de casa

1 .

Iria Scheuer Geisler, 51 anos,

permaneceu dois dias internada
no HospitalJaraguá. Ela teve alta
no domingo à noite .. Foi

hospitalizada com fortes dores de

barriga, diarréia e febre alta, mas
não ficou sabendo o que causou

tanto mal-estar. "Me disseram

que fariam o exame de fezes, mas
me liberaram sem o exame,

portanto, não sei exatamente o

que aconteceu comigo", resume
Iria.

O pediatraDe�is Morais de

Araújo, naClínica São Francisco,
confirma a incidência de casos

de rotavírus em toda a região.
Segundo ele, são realmente
muitos casos. "De 10 pacientes,
quatro são diagnosticados a

presença do vírus", estima o

médico. De atardo com ele, a alta
incidência de casos do rctavírus
é um problema que vem se

agravando a cada ano que passa.
"Era uma doença típica de verão.

Agora, acontece o ano todo"
comenta o pediatra. Ele
aconselha mais cuidado com a

higiene (como lavar as mãos com
freqüência), evitar lugares
abafados e partilhar objetos
pessoais, como chupeta e outros

brinquedos que possam ser

levados à boca.

do Sul
CE$AR JUNKE$

Iria ficou dois dias internada, mas diagnóstico não foi feito

Descrição da doença
A infecção pelo rotavírus

varia desde um quadro leve, com
diarréia aquosa e duração
limitada à quadros graves com

desidratação, febre e vômitos,
podendo evoluir até a morte.

Praticamente todas as crianças
em contato com o vírus se'
infectam nos primeiros 5 anos de
vida. Estima-se que essa doença
seja responsável por 5 a 10% de
todos os episódiosdiarréicos em
crianças menores de cinco anos.

'Modo de' transmissão
Rotavírus são isolados em alta:

concentração em fezes de crianças
infectadas e são transmitidos pela
via fecal-oral, por contato pessoa a

pessoa e também através do
vômito. O período de maior

excreção vital é oque se dá entre

o terceiro e quarto dia a partir dos
primeiros sintomas, no entanto,

podem ser detectados nas fezes de

pacientes mesmo após a completa
resolução da diarréia. O período de
incubação varia de um a três dias ..

Elevador despenca causando a morte de um operário,
,
>

}ARAGUÁ DO SUL, - O
funcionário da Kienen Bebidas

Jurandir Astolf, 28 anos, morreu

ontem em .acidente de trabalho
ocorrido por volta das 8 horas. De
acordo como socorrista doCorpo de
, I

Bombeiros, IvanRoberto Bortolótri,
[urandir morreu na hora ao ter a

cabeça esmagada pelo elevador de
serviço. "A cabeça dele ficou

prensada entre a parede do fosso e o
elevador, que parece ter despencado
bem na hora em que o funcionário
estava saindo.O elevador devia estar
com algum defeito", comentou.
Bortolotti.
, JurandirAltofera casado e tinha
um filho pequeno. Estava há pouco
tempo em [araguá doSul.Adiretoria
da empresa, localizada no Bairro

Vieras, não deu entrevista. Todos os
funcionários foram dispensados e só

.

voltam ao trabalho amanhã.Ontem
à tarde a reportagem do Correio do

Povo foi até a empresa, mas uma

funcionária da portaria disse que já
, estava "tudo resolvido" e que
nenhuma informação seria repassada
para a imprensa.

,

O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Alimentação,
Sérgio Eccel reclamou da falta de

comunicação. "Ficamos sabendo do
acidente quase no final damanhã",
.lamenta Eccel, que até ontem à

tarde ainda não havia recebido o

CAT (Comunicado de Acidente
de Trabalho) , documento que deve
ser preenchido em cinco vias e uma
delas enviada ao Sindicato.
"Infelizmente as empresas não nos

enviam oCAT e por issomesmo não
temos estatística de acidentes de

trabalho", reclama Eccel.
O sindicalista afirma ainda, que

na semana que vem, a fiscal do
Trabalho Márcia Vieira vai até a

empresa na tentativa de ouvir um

CESAR JUNKES

Empresa suspendeu as atividades temporariamente
funcionário -que teria visto e

acidente. "Acreditamos que o

elevador estivesse apresentando
algum defeito, mas, até agora, não
conseguimos falar com ninguém
que tenha visto o que aconteceu",
diz Eccel.

O engenheiro de segurança no
trabalho do Serviço de Saúde do

Trabalhador, Cláudio Fialho dos
Santos disse ontem que vai

investigar as causas do acidente,
mas não deu prazo para o término
da investigação.

Estão abertas as inscrições para vestibular de verão na região
}ARAGUÁ00 SuL':_ Estão abertas

as inscrições para o Vestibular de
Verão da Acafe (Associação
Catarinense das Fundações
Educacionais), que irá oferecer um
total de 25.334 vagas. As inscrições,
que vão até o dia 11 de novembro"
podem ser feitas pela internet através
do sitewwwacafe.org.br, no valor de
R$55, ou nas agências do BESC, no
valor deR$65.O Pagamento da taxa
de inscrição realizada via internet

pode ser entregue até dia 14 de
novembro.

Asprovas serãorealizadasem33
cidades catarinenses. Fora do estado,
serão feitas provas nas cidades de
'/

Curitiba, Porto Alegre e São Paulo.
A confirmação do local de prova
acontece a partir do dia 24 de
novembro, pela internet, no site

www.acafe.org.br, pela Central de
Atendimento aos Candidatos, no
telefone (48) 3224-8860 e na sede
da ACAFE, em Florianópolis, na
Rua Presidente Coutinho, 311, 1Q

andar - BlocoA, Centro.
São oferecidos cursos nas 14

universidades afiliadas ao Sistema
Acafe, entre eles a Furb
(Universidade Regional de
Blumenau), Unerj . (Centro
Universitário de Jaraguá do Sul),
Univalli (Universidade do Vale do'

ltajaí) e Univille (Universidade da

Região de [oinville).
OVestibular será no dia quatro

de dezembro, das 8h às 12h e das
14h às 18h. A primeira etapa,
comum a todas as áreas de
conhecimento, terá 20 questões de
português e literatura, cinco de

língua estrangeira e uma redação.
N a segunda etapa, 'que terá
�úmero diferenciado de questões
de acordo com a área de
conhecimento do curso escolhido,
�erão questões de matemática,
física, química, biologia, história e

geografia. O único documento

exigido para a realização das provas

é o Documento de Identidade

original e/ou
autenticada.

fotocópia

CORREIO ECONÔMICO
Arrecadação recorde
A Receita Federal do Brasil bateu recorde novamente no segundo
mês em que a arrecadação de tributos e contribuições previdenciárias'
é divulgada de forma conjunta. O órgã�urgido a partir da fusão das.
secretarias de Receita Federal e da Receita Previdenciária, teve uma

arrecadação de RS 37,990 bilhões no mês de setembro, um
crescimento real de 1,71% sobre o mesmo mês do ano passado. Esse
é o melhor resultado para o mês da história.No acumulado do ano, a
arrecadação do órgão, também conhecido como Super Receita, chega
a RS 345,752 bilhões; um aumento de 13,22% sobre Q mesmo período
do ano passado . .Já o crescimento real é de"S,69% -neste caso, o

valor arrecadado atualizado é de RS 350,258 bilhões. No ano, a. I

previsão é que a arrecadação das receitas previdenciárias chegue a
'

RS 109 bilhões: Até setembro, está em RS 80,878 bilhões.

Reajuste em breve
Receita Federal decidiu

suspender incentivo
concedido para a importação
de autopeças em uma

medida que deve gerar

reajuste no preço dos

veículos.segundo
comunicado distribuído

ontem pela 'Anfavea
(Associação Nacional de
Fabricantes de Veículos
Automotores), em decisão
que não era esperada pelas
montadoras a Receita retirou,
há cerca de 1S dias, o
desconto de 40% sobre as

alíquotas de importação de

autopeças que era

concedido desde 2001.A

medida; diz o comunicado, O mercado de câmbio
"provocará um aumento de

minimizou a volatilidade e
custo da produção de

teve uma terça-feira tranqüila.
veículos destinados ao

O dólar teve oscilações míni-
mercado interno': Hoje, a mas durante todo o dia, em
tarifa de importação de intervalo inferior a um centavo.
peças varia de 14% a 18%. A

No final do dia, foi cotado a RS
Anfavea afirma ainda que 2,262 na compra e RS 2,264
pretende levar o tema para na venda, com alta de 0,13%. I
...d.iS.C.U.SS.ã.o.c.o.m=a0.g.o.v.e.r.n.o•.============== I

Fameg
As inscrições para ovestibular da

Fameg (Faculdade Metropolitana
de Guaramirim) também estão

abertas' e vão até o dia 12 de
novembro. São oferecidas vagas em
13 cursos.O custo da inscrição é de

R$ 40 e podem ser feitas no site

(www.fameg.edu.br) ou na própria
instituição.As provas serão realizadas
no dia 20 de novembro, das 9h às

12h. Q resultado será divulgado no
.

dia 25 de novembro.

Precaução
A iniciativa privada e o

governo federal trabalharão

juntos na tentativa de evitar

que a gripe aviá ria chegue ao

país. Um grupo de trabalho foi
formado ontem para criar

mecanismos de prevenção e

. monitoramento da doença. Os
passageiros e as bagagens

,

provenientes de países onde
há suspeita de gripe aviá ria

passarão por um detector de
material orgânico. Além disso,
será criado centros de queima
de restos orgânicos para a

queima da comida servida em

aviões.

,

1

i
I

I
I
I

Dólar

. I

Jornalistas fazem manifestação I
I

. ,I

cobrando exigência do diplorna i, '.

I
. I

quatro anos, uma liminar da juíza
Carla Rister, do Tribunal Regional
da 3a Região, permite � acesso aq
registro' de jornalista a qualquer.
pessoa, eximindo a obrigatoriedade'

, da formação. "Desde então, �
categoria passa por dificuldades

.

para ter a profissão reconhecida
legalmente", completou. Segundo
ele, depois da liminar,
aproximadamente um .terço dos

. I

profissionais em atuação emSanta
Catarina possuem registro de

"precários", por não terem

formação acadêmica. "Estas

pessoas têm' atuado com base na

liminar e a DRT (Delegacia
Regional do Trabalho) não pode
negar o registro" ,- disse. (Carolina
Tomasellil

"

}ARAGUÁ DO SUL - O
Sindicato dos Jornalistas de Santa
Catarina promove hoje
manifestações em todo o EStado
em defesa da manutenção cio
diploma para os profissionais da

categoria. Em Jaraguá do Sul,
jornalistas, acadêmicos e entidades
de defesa dos diréitos do cidadão

• O protesto será realizado

das 9 às 12h, em frente ao
.

Museu Emíl_io da Silva, no
Calçadão da Marechal.
Na microrregião, atual
cerca de 45 profissionais. I

I
, I

I

vão se reunir, das 9 às 12h, em
frente ao Museu Emílio da Silva,
no calçadão da Marechal. Corno
forma de protesto, eles estarão

vestindo camisetas pretas da

Campanha Nacional pela
Valorização da Profissão, da Fenaj
(Federação Nacional dos

Jornalistas).
A 'data representa um

momento decisivo para os

jornalistas, pois hoje o Tribunal

Regional Federal da 3a Região, em
São Paulo, julgará a liminar da

Fenaj e do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de São Paulo, que
requer a exigência do diploma de
curso superior em jornalismo para
o acesso junto ao Ministério do
Trabalho e, portanto, ao efetivo
exercício da profissão. "Será um
dia decisivo 'para 'marcar a

'continuidade ou o fim de uma

profissão regulamentada por lei
desde 1968", disse o delegado do
sindicato catarinense junto a

.

Fenaj, Sérgio Hommrich, que
visitou ontem as redações dos

jornais da região, acompanhado do
suplente da diretoria do sindicato,
Lúcio Sassi.

Hommrich lembrou que há

• Os jornalistas
reivindicam a manutenção
da exigência do diploma
para o exercício da

profissão. Há quatro anos,

uma liminar da juíza Carla
Rister tirou a

obrigatoriedade do
.

diploma, prejudicando os

profissionais com

formação acadêmica.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EMPREGOS
O' Sine de Jaraquá .do Sul funciona na Rua Getúlio
Vargas, 577,Centro.Telefones 370-7896 ou 370-7360.

Veja abaixo as vagas oferecidas para esta semana:

Experiência
Com experiência
Co eXReriência

18 anos

18 anos

18 anos

-""'"2'4ã4Oanos

Experiência
Com experiência
Com eXReriência

. Com experiência

18 a'45 anos

7 a 2S aQ:.c0s,,-__ COm e1\ºeri�DEj�:",,�.....--,
.18 a 3S anos

INFORMATIVO•
.-'- ..�

CÂMARA DE VEREADORES'DE GUARAMIRIM
;

> Aiuação dos Vereadores de Guaramirim nas últimas sessões.
�;,'\, \ >

Dsni Bylaardt - Pediu à Administração Municipal que aplique o dinheiro
�recadado com a COSIP em Iluminação Pública. "Estão sobrando 39 mil reais
�Jara aquisição de lâmpadas. Nos bairros e no centro temos ruas que estão às
;escuras. Estamos cobrando a colocação de novas lâmpadas desde o início do ano e

f'zt1zda nãofomos atendidos".
!Ptvaldo João Junkes (Pupo) -Apresentou um projeto, aprovado por unanimidade,
�roibindo a privatização da captação e distribuição da água e saneamento básico no

\!nunicípio de Guaramirim. "Se nós não cuidarmos, perderemos este direito. Aposse
;,'ç/a água tem que ser do povo, precisaficar com um órgãopúblico, com a Casan ou

W'refeitura, mas nuncaprivatizada".
.

tAdilson André Araújo (Ada) - Está solicitando a Casan que faça a implantação de
tRede de Água ao longo da Rodovia SC 413, da Vila Brümuller até a divisa tom o

;municipio de Massaranduba. "Estamos preocupados com a estiagem que deverá

:acontecer, e muitas famílias nesta região vão sofrer com a falta de água.
�Gostaríamos quefosse agilizado. oprojeto e levantado o custo",
-Alcibaldo Germann - Quer discutir com os proprietários das Farmácias, de
lGuaramirim a possibilidade deum Plantão 24 horas," Apopulação está enfrentando
[dificutdades nos plantões dasfarmácias, chega nosfinais de semana ou depois da
: 22 horas, nós não temos 'uma farmácia atendendo no município. e as pessoas
rprecisom se dirigiraJaraguá. isso é inadmissível".
lLuizAntônio Chiodini - Destacou a homenagem feita pelaAssembléia Legislativa
�à professora Ruth Maria dos Reis 'silveira, "Fico feliz que os deputados estaduais
t lembraram dos professores, valorizando as' pessoas que trabalham nesta área.
�Quero ressaltarque'foram homenageadas também duas pessoas da Raça Negra,
eque lutam COntra ii discriminação",
�Jorge Feldmann r Está solicitando aSDRmelhorias na se 413. "Pedir aSecretária
! Niura D, dos Santos, o Diretor Nilson Bylaardt e o Gerente Vitor Kleine, que
! busquem junto ao Governo do Estado, uma solução para os buracos ao longo do
I trecho, Os usuários da SC 413 estão tendo vários prejuízos com os danos que ela
I causa nosautomoveis". ._

i João DinizVick - Falou do encerramento dos trabalhos da Comissão Inquérito dás
I Cestas de Natal entregues aos 'Servidores Públicos. "Sou o relator desta CI,

i encerramos o trabalho. Encontramos muitas contradições, Um parecerfoi feito
i junto com a Assessoria Jurídica e encaminhado aoMinistério Público e o Tribunal
; de Contasparaprovidências",
: Marcos Mannes - Apresentou indicação solicitando que a Administração
t Municipal faça a colocação de lixeiras nas ruas centrais do município. '''Oprojeto
; "Cada Canto um Encanto" não recebeu a atenção merecida da Administração
: Municipal e estamos sem lixeiras no centro. Na falta delas a população está
, colocando,o lixo nos tubos ondeforamplantadas árvores".
: Maria Lucia da Silva Richard - Participou das homenagens feitas pela Secretaria
de Educação aos professores e na festa dos Idosos, "Foramjustas as homenagens
aos professores, Tudo muito, bonito. Gostei bastante também da Festa dos Idosos.
Foi umprazei; uma satisfação estar entre eles.poisforampessoas que contribuíram
muito.com o 110SS0municipio".

FIQUE LIGADO! www.cmg.sc.gov.br
o Informativo da Câmara de Vereadores que é apresentado na

Rádio Com!J�itár.ia -nas quartas e sextas-feiras mU90u de borário,
ago!';! º programa começa às 12hs:30mln,

EDUCAÇÃO

Secretaria Regional escolhe
trabalhos da rede de

\ MARIA HELENA DE MORAES

.... Tema sobre meio
ambiente ficou em

primeiro lugar, prêmio
é um computador

}ARAGUÁ DO SUL - A Escola
de Educação Básica Elisa Cláudio
Aguiar, de Schroeder, ficou em

primeiro lugar no 10 Prêmio
Referência Regional, realizado
ontem no Parque Municipal de
Eventos e promovido pela SDR

(Secretaria de Desenvolvimento
Regional) como parte da

programação de comemoração a

6ª Semana do- Servidor Público.
Em 'segundo lugar ficou a Escola

, Felip� Manke, de Massaranduba
e em terceiro, a Escola Miguel
Couto, de Schroeder. A primeira
'colocada ganhou um computador
com impressora, a segunda uma

TV 29 polegadas comDvlj e a

terceira umamáquina fotográfica
digital.

O'evento aconteceu ontem e

é resultado de um trabalho
realizado por todas as escolas da
rede estadual da região. São

projetos desenvolvidos em sala de
aula com a participação de alunos
e comunidade. No total, são 29
escol�s estaduais na abrangência
da 240 SDR, mas apenas 10 projetos>
foram selecionados para

concorrerem ao Prêmio, que, a

partir desta primeira edição, passa
a fazer parte do calendário de
eventos da Semana do Servidor,

CESAR JUNKES',

Alunos da Miguel Couto de Schroeder ficaram em terceiro lugar e ganharam uma máquina digital

De acordo com a gerente de

Educação da 24ª SDR, Define
Rateki, o júri foi composto por

pessoas que não 'têm ligação com
as escolas ou com os alunos. A
avaliação foi feita a partir de

,

critérios como envolvimento da'
comunidade escolar no trabalho,
clareza e tempo de apresentação,
estipulado' em 20 minutos para

,cada unidade de ensino.
'Praticamente todos os trabalhos

envolveram a ecologia e a
.

necessidade de preservação do
meio ambiente. O tema da escola
vencedora foi "Ambiental e

HomengemProeco" , que é um projeto de

ecologia desenvolvido em algumas
escolas da rede estadual. A Escola

Felipe Manke se inspirou no Rio
Massarandubinha para dar o seu

recado e os estudantes da Miguel
Couto abordaram a publicidade, o
consumo desenfreado e o meio

ambiente. "Exploramos as

catástrofes naturais que
aconteceram recentemente,' o
consumo e o desequilíbrio
ecológico usando a dança, teatro,
música e até um filme", comenta
a assessora pedagógica da Escola,
Sandra Maciel de Oliveira,

i"')
Também foram reconhecidos 11. ;

.

funcionários públicos estaduais que,
completaram este ano 30 anos de

serviços: Entre os homenageados, 0.�

sargento da PM Antônio Ferreira
Alves, 48 anos. Alves assegura que se;
sente orgulhoso da profissão que
escolheu edizque, se tivessequevoltan,
no tempo teria feito amesma opção:

/

"Valeu apena.Estou cumprindo coma,
omeu dever cuidando da segurança

"

dasociedade e isso me dá muito

orgulho", afirma Alves, que
atualmente trabalha no setor dte
almoxarifado doQuartel da PM. ,i, i

Final feliz
Os últimos capítulos de "América" que acaba no dia 4 de

novembro, estão sendo gravados. Deborah Secco fez
ontem, em Búzios (RJ), a cena em que Sol embarcará
clandestinamente em uma balsa para os EUA em busca do
filho. O final de Cléo Pires e de Edson Celulari já foi escrito

por Glória Perez. Apesar de haver uma. versão de que
Lurdinha ficará grávida de Glauco, a atriz Totia Meirelles, que
vive a mãe da ninfeta na trama, afirma que isso não vai
acontecer. "Eles vão casar, mas ela não chega a engravidar';
diz. Glauco sairá da cadeia e os dois vão se casar em uma

praia. Ele devolverá tudo o que ganhou ilicitamente. Totia
conta ainda que sua personagem Vera também terá um

final feliz com Jatobá. "Eles vão ficar juntos. Terão um

casamento diferente'; adianta.

Oinho e Neuta
Daniel participará de "América': Ele vai cantar a música
tema de Dinho (Murilo Rosa) e Neuta (Eliane Giardini) no
dia em que o casal assumir o romance.

Começo unido
o elenco de Prova de Amor, nova novela da Recàrd, se
réuniu na noite de segunda-feira, para assistir à estréia, em
um restaurànte do Rio de Janeiro. Entre os representantes
do elenco estavam Marcelo Serrado, Vanessa Gerbelli,
Lavínia Vlasak, Fernanda Nobre, Bianca Rinaldi e Cláudio
Helnrich, que levou a namorada, Graziel.la Fogazzi, para o

evento.

CORREIO TV
,,'

ti\.

MTV
Felipe Dylon gravou o "Beija Sapo'; de Daniella Cicarelli, e deu um

beijo de tirar o fôlego na menina que escolheu. Uma das que foram

rejeitadas pelo cantor até chorou. Vai ao ar amanhã na MTV. Amigas
de Daniella Cicarelli quiseram se inscrever para o "Beija Sapo" com

, Dylon, mas depois mudaram de idéia.

,

[(

Projeto
O tal piloto de programa infantil que l.uana Piovani gravou será

oferecido para emissoras de TV aberta.

'l

Internacional
No dia 1° de novembro, a Record inaugura sua nova sede,
em Lisboa.

'J i

Tião e Carreirinha
Mateus Nachtergaele acertou co

José Alvarenga sua participação.
no especial de fim de ano da
Globo ;'Os amadores': Caberá a

ele o papel que seria de Diogo
Vilela. Diogo deixou o elenco

para trabalhar com Miguel Fa
labella em outro projeto. Com
isso, Mateus e Murilo Benício

contracenarão também fora
dos estúdios de "América':

I)

Bem ne ibope
Tendo como fotografia a bela cidade do Rio de Janeiro, a
novela "Prova de Amor" mostrou que tem tudo para
emplacar. O primeiro capítulo da trama de Tiago Santiago
registrou na estréia com 13 pontos de média e picos de 15

no ibope, mantendo a Record em segundo lugar no
raríking.

Casório
Até o final do ano Danielle

--------

Winits e Cássio Reis vão trocar

alianças. Os dois já estão juntos
, há pouco mais de um ano e a

união civil vai sair antes de
Danielle emplacar seu novo

, papel na trama de Manoel

Carlos, "Páginas da vida':
redacao@jornalcorréiodopovo.com.br> ,
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VISTORIA LINHA DE FUNDO__�
JULIMAR PIVATTO

Representante do TJO visita
o Estádio João Marcatto

. .

Título em Blumenau
o Vertical Aventura Clube

de Montanhismo, de

Jaraguá do Sul, participou
no último fim de semana'
da 3a Etapa do Ranking
Catarinense de Escalada
Esportiva. Foram seis

atletas, com destaque para "

Verônica Paciello (foto) que
venceu a etapa e j�
confirmou o título estadual
no master feminino por
antecipação. Solange Dias
terminou em terceiro lugar;

,

Elke Noda Bernardino em
'

quinto e Patrícia' Busarello
em sexto. No master

"

masculino, Paulo Matile
ficou em quinto e Jean Garcia em.oitavo. A 4a e última etapa
acontecerá em Florianópolis, em novembro.

CESAR JUNKES

Jt;J.LlMAR PIVATTO

�:,rrocurador falousqbre as melhorias
�4 • •

p ra evitar mais

�.9nfusões
,

.\0\. :
;- }ARAGUÁ DO SUL - Ontem à

tarde, representantes ·da FCF

(�rderação Catarinense de

FÜtebol) e do TJD (Tribunal de
J�stiça Desportiva), estiveram no .

J�.ão Marcatto para avaliar as

condições do Estádio.A intenção é
,

evitar ao máximo a briga entre

torcidas. As melhorias apontadas
sãt basicamente as mesmas

apv.esentadas pela Polícia Militar na
segunda-feira. Mas o procurador
Valdir Luís Zanella disse que não
será preciso construir dois

alambrados nasarquibancadas. "O
estatuto prevê que o espaço destino
ao visitante tem que ser de 10% da

capacidade do estádio. Pode-se fazer
um alambrado, deixar um espaço ,e

deixar as cordas", comentou.
'. A diretoria do Juventus se

mostrou pronta a cooperar. Uma das

sugestões apontadas pelo presidente
Lia Tironi é a construção de um

alambrado embaixo da

arquibancada, para evitar o

,
'

E na Suécia •.•
o clube sueco IF Elfsbórg vai
reembolsar os custos de

ingresso e viagem de seus

torcedores que estiveram na

partida em que a equlpefol
goleada por 8xl pelo novo

campeão Djurqarden no

último jogo do Campeonato
Sueco, anunciou o clube
ontem. O Elfsborg admitiu
que sua atuação contra o

Djurgarden foi "inaceitável"
e prometeu pagar os custos
dos torcedores que viajaram
cerca de 700 quilômetros
até Estocolmo para assistir à

partida. Com a situação da
maioria dos clubes do Brasil,
não seria nada bom isso virar
moda por aqui.

Sul-Americano.
Ontem a Malwee enfrentou o

Millonarios da Colômbia pelo
Campeonato Sul-Americano

de Futsal de Clubes, no Peru.

Por causa do horário de

fechamento do jornal, o
Correio do Povo não poderá
acompanhar os jogos do time
jaraguaense. Mas fica na

torcida, esperando que a

Malwee traga para Jaraquá do
Sul o bicampeonato. Hoje o
time volta a jogar, às 19h (de
Brasília) contra o Deportivo
Manabí,do Equador.A partida
terá a transmissão da Rádio

Jaraguá. Amanhã o jogo será

às 22h, contra o Universidad

Central, da Venezuela e, na

sexta, será às 23h30, contra o

La Sonora, do Peru ..

o diretor de futebol, Alcir Pradi, mostra o local onde será construído um alambrado
,

, I

I
I
,
I

relatório para o presidente da

Federação, que junto com a equipe
decidirá o que precisa ser feito",
disse o procurador. Assim que for

julgado e decidido o que precisa
mudar, a diretoria terá que correr
atrás para terminar o quanto antes,

pois o campeonato está marcado

para o dia 11 de janeiro: "Vamos
fazer o possível para àtender as

exigências e ficar com tudo em

dia", prometeu o presidente Lia
Tironi.

encontro entre as torcidas. "Não'
será preciso fazer mais uma'
bilheteria. A torcida adversária
pode comprar ingressos nos guichês
que já existem. Pode-se apenas
fazer umacesso restrito para entrada
e saída", disse Zanella.

O Juventus foi enquadrado no
artigo 221 daCBJD (Confederação
Brasileira de Justiça Desportiva).
que prevê multa de R$ 5 mil ou a

interdição do Estádio. "Acredito

que o clube não sofra punições tão

severas. Não vamos atrapalhar o
andamento do campeonato e

queremos que o jogo contra oAvaí
seja aqui em Jaraguá do Sul",
comentou Zanella. O julgamento
aconteceu no final da tarde de

ontem, mas até o fechamento desta
edição, ainda não havia terminado.

"Viemos aqui para ver

pessoalmente as condições do
Estádio. Não temos o poder de
determinar quais as ações que
devem ser feitas. Faremos um

julimar@terra.com.b '

Atletismo jaraguaense vence o Estadual

Oeste do Estado recebe investimentos
para nova ITI Heonatal.

]ARAGUÁ DO SUL - A equipe
_ masculina pré-mirim da APAI
.,

,

FME/Malwee conquistou o título
do Campeonato Estadual de

Atletismo, disputado no último

sábado, em Florianópolis, onde
competiram delegações de 11

municípios catarinenses. [araguá
�o Sul participou com 19 atletas,
sendo 13 meninos e seis meninas.

A equipe feminill� obteve a quinta
colocação, empatando em pontos
com terceiro e quarto lugares, mas
perdendo no critério Ele

desempate - número de medalhas
de ouro.

Os atletas jaraguaenses
trouxeram 19 medalhas nesta

competição que premiou os cinco'

primeiros colocados de cada

-prova. Dimitri Lancanova,
:Cristopher André, Adolfo Alves,

· :Ceavam daSilva, SandroCornélia,
:Sandro Coito, Eder da Silva,
Ricardo Gonçalves, Giovani
.Amorim, Antonio Ryan,Marcelo
!Fruet, Júnior Cézar, [onathan
I .

[Corrêa, Jéssica Jung, Priscila
;Martins, Priscila da Silveira, Talita

•

Equipe feminina terminou em quinto lugar no Catarinense
\

modalidade esportiva jaraguaense
.

através do PEC (Projeto Esporte e

Cidadão), que envolve cerca de
160 crianças das escolasmunicipais
Luiz-Gonzaga Ayroso, Jonas Alves
de Souza, Maria Nilda Salai,
Machado deAssis eAlvinoTribess,
sob orientação dos professores
Alexandre deOliveira, Gérson dos
Santos e Donizete Gonçalves.

de Paulo: Juliana Aline Rudnick
e Camila Fagundes representaram
Jaraguá no Estadual Pré-Mirim,

.

que reúne atletas com idade até

13 anos.
De acordo corn.e-eoordenador

de atletismo, Adriano Moras,
atualmente é desenvolvido um

importante e promissor trabalho
para o futuro competitivo desta

Basquete vence os seisjogos na Capital , Em dois anos e meio, já são R$ 10 milhões aplicados na Regional de Chapecó em

manutenção hospitalar, aquisição de ambulâncias e outras melhorias à área da saúde.

Um destaque é a distribuição de leitos, meta que vem beneficiando várias localidades.

Como Chapecó, que recebeu uma UTl Neonatal com 10 leitos. A partir da implantação
da unidade, Xanxerê deixou de ser o único município a atender o setor na região.
É o Governo de Santa Catarina investindo em saúde para todo o Estado..

}ARAGUÁ DO SUL - Este parece
· sermesmo o ano do basquete jara
: guaense. As equipes masculina e

: feminina da categoria mirim
: estrearam no fim-de-semana no
I Estadual, de forma arrasadora,
,

Cada uma delas jogou três partidas
:
e venceu as três. Se confirmarem

: a mesma campanha no returno
·

nos dias 10 e 11 de novembro em

Jaraguá do Sul, as equipes trarão
a decisão para cá.

Laís, Leila, Manuellla, Mayara,
Aline, Amanda LopesvArnanda
Reinert, Bruna, Ellis, Gabriela,
Lílian,Patrícia e Paula Bruch.

.

Já os meninos da equipe
Unimed/FME teve um pouco mais

de dificuldade. Venceu aAdiee por
58x51, oFloripaJúniorpor 68x49 e o

BonjalJoinville por 40x30. Tanto o
masculino como o feminino querem
trazer a decisão para Jaraguá do Sul,
nos dias 1º e 2 de dezembro.

A equipe feminina da
Jangada/FME não' deu chance

para as adversárias. Venceu Adiee/
. Flor ianópolts por 31 x 13, o

Salesiano/Itajaí por 73x6· e o

Geração/Florianópolis por 76x9.
Foram 162 pontos a favor e apenas
28 contra. O time tem como base
as meninas' que participaram do
título estaduàl da categoria infantil
e é treinado por Vivian Campos.
As atletas são: Bárbara, [anaina,

Secretaria de
Estado da Saúde

/
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t\t'\llVlmSAmAN"m�
·23/10· Viviane A. Upinsky
Mirson Baumgartel André Jordi Volkmann

Henrique Pinto Loja Filho Alessandra L. Muller

Uno Dalpiaz Juarez Novaski

Jânio Batista' dos Santos Renato Réqis
IIete Uller Guilherme Hening
Mafinéusa de, Oliveira Valdir Straub

Andressa Finta Silvana Pires de Uma

Sueli Kannenberq Felipe Muller

Ivo, Laube Denise Fuchter
Valmir de Ávila Velho Eélemir Felippi
Marilene Nicolodl
Eduardo Gabriel Laube ·28/10·

Clayton S. da silva Carlos Schmitz
Vilson Titz

·24/10· Jackson R: Borchardt
Valéria Deretti Ing'rid Volkmann
Marisa Gerent Veronlca Marquardt
Olanda Lewerenz Fabiano Rengel
Richardt Fabian Jean Carlos Piazetzni
Carlos Fontanive Maria Edite Rosa
Ademir Pfiffer Juliano Barbosa
José, Bosharnrnel Juliane G. Barbosa
J,l.ldolino Gonzaga Djonatta de Freitas
Evaristo Floriani Cassiana C. Wintricke
Gabrielle Engelhardt ·29/10·
Jackson Meres Celso Peters
Ingrid 8ridaroli Ivaniria T. Guimarães Souza
Alcido Nitzke Jean Carla Wolf

Jurandir Kneubuhler
·25/10· ,

. Luiz Costa dos Santos
, Daria Ernlrisch Antonio Lennert
Catarina Lopes Ermelinda Ripplinger
CIntia'Frledernannn Jorlei Tisis

•

Alcebtades Luiz Bassani Lucas Torri
Alberto Risso ,

Albano Seidernann
J1:Ihaina Freibérg' , ,. "

Diego BrychBenkendorf Isabel Bolbh Pe8r�IIi
Efigênia Rengel Ana Paula Weller
tuciane Scheidt

Geci Ferreira Chaves
E!isia Santana Pereira

Rosana H, .MayerLetkia Siewerdt
Adilson Kath

·30/10·Valdinei Aleria
Almir Carlos SantosEmerson Luis de Souza

Claudino Porath Jean Glatz

Vilma Zimmermann Angêlica Correa Radünz

Mara Regina Ferreira Joao B, Pelens

Llllane Buettgon
Maria Aurora da Silva

Ketlin C. Fischer Lucas David Kath

Odete A. Vieir.a Silvio Kitzberger
Lenice Bartel Kretzchmer

,�. Cleiton lescowicz
Tamara C. Nagel

·26/10· Nilton Sipriane Cardoso
. .Marlize Correia Reiriilda Z. Mathias

Susamar Blanch AnGl. Claudia Klemkowski

Tânia Goulart Gilo Mathes
Cristiáne Siewerdt Mayer Sidnei Ricardo Lennert

Walter Mayer Marcelo Hruschka
, Jane Maria Venera Herbert Schulze

Lucia Pedri Pereira

·27/10· Antônio Alves Theodoro

Ignácio Muller' Débora Luiza Hombuinq
.......__ .........�._.__ .... _._-

.:. PARABÉNS
Aniversaria hoje, dia 26, Rafael Mahs. Parabéns dos pais, Eno é
Erotildes, irmãs Leia e Tati e da namorada Fràncieli.

.:. FELICIDADES
Jaimiane Bachega aniversariou dia 18. Parabéns!

,CI,NEMA Quartae Quinta-Feira

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

2 Filhos de Francisco
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

2 Filhos de Francisco
14:00 - 16:30 - 19:00 - 21 :30

Wallace e Gromit - A Batalha dos Vegetais'
15:00 - 17:00 - 18:45 - 20:30

Paola Vieira Fontes

completou 15 anos no dia 16.
'

Os pais e fap1iliares mandam
os parabéns

Nesta sexta-feira troca idade Fabiano
Rengel, que completa 17 anos: Os pais
Osmar e Isolde, e a irrná Fabiana o

parabenizam

Claudino Porath, cór;;,emdrou idade
novà dia 25, Parabéns da namorada

"

Eliane Welss

,

Comemora idade nova dia 27, Ademir Francisco Judachewsky,-da
Cia da Música, de Corupá. Na foto junto com seu. neto, Caio Henrique!
sua irmã Marlene e familiares desejam felicidades

Raquel Krawulski, (ida Maes e Flavio Laube, do Banco
BMG de Jaraguá do Sul, no animado camorote na Schützenfest

Colou grau em Pedagogia, Senadá de
.

Oliveira Alvizi, dia 14, pela Unerj. A família

deseja sucesso' e felicidades
,

'I' ._.�:�?� :":"':'. "','
Aniversariou dia 2,1 Venita B'aurhimn
Gessner. Quem deseja muitas felicidades o

esposo Lídio as filhas e qenros

Anelia
Méier

aniversaria

hoje, dia 26.,
Os familaires

desejam
fecidadés e

em especial
sua neta

Eduarda M.

.'

Completou 50 anos de vida, Alcido Nitzke. Na foto com o�
amigos e cantores, Oswaldir e (ar,los Magrão (RS). Parabéns e

felicidades da esposa, filhas, genro, neto e afilhado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ACIJSC
ASSOCIAÇÃO COME,RCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL úc eose auta�
'APEVI

ASSOCIAÇÃOOASMICR,OE�'
.

PEQUENAS EMPRESAS00 ' ,

VALE 00 ffAPOCU '

ao associativismo.
'Desde os primórdíos-da história c cornçrc{p}á e�isfiaatravé,�
:dos caixeiros viajantes, os produtos sempre tiveram algu�
t�B� de, c?m�r7iali�ação, �esde o ,tCscambo à.ltl0e�a �jgent�
ení cada 'país: O papel do coméraan.te ou intermediadot

'��ltlpre fgi fundamerital,p�ra fixa�ão qe"bma economiasustenÚ.ve! em sada região. Qs regresentanl:es comercials
.na�peràml1est�,vertente do contentamento do cliente e do

'1,"u".",c",ro,'" pa�,a'o"" em"PT,e, s,'"a,'"
rio.

",N,oB,r,,',asi,1 a','"a, ti�id,ad",e" ,eXi,s,te, ,d,e"Sdé,'O"'?I!inícioda colonização quando representantes comerciais ...i ,

portugueses ,e ingleses trpuxeram especiarias, porcel�na e jseda.para comercializar.' A representação comercial •

autônoma é atividade regulamentada pela-Lei ng 4.886, de
09/12/6,� �oín as alterações ih�rodtlzidás pela Lei ng 4.886 de
9 de dezembro de 1965, podendo ser exercida por pessoa

.f{sicaoujúrídica (art. lQ)"se�do obrigatório o ��u registro no
Conselho Regional (art. LP).; conforme informações cedidas

.

"pelo 'Censelho Regional de,R�presentari�:s Comercial-Sf).
C0ltl ti�a funçãó i,!llPprtante da cadeia produtiva; o'
representante comercial te� o papel de intermediar as

relaçôe�,�ntre empresa produtora/indústria �seusclientes,
-coletar informações sobre o desempenho dos concorrentes

na sU,9- área de atu�ção, índícar o potencial decompras dos
'�lientes ou possíveis clientes, entre inúmeros outros

trabalhos. Esse segrnentogeramilhares de empregos e o

profissional é o agente d� articulação que faz ó elo dos

, prodtltps com o comerciânte, tendo d�. se ádaRtar as '

: mudanças de mercado, de perfílconsumidor e de consumo.
.Nesta tern�tica convidamos ?Sp;()fiss18nai.� do segrnenEO

"

ípar ?á,r�lj,�iãp dq�p,sil:JiIização pr6-�riaç�0 do
.l$;eJlít��r:t�ál_l{�f.�g!,fl�rciai� ACIJS,APE�I q?�

.

•.... s�r te� ízadâ "lia 31 de çmtubto às 19h30min no Centro
.

,

Empresarial �� Jataguá do SuL
' .

��,_""-: ,')'"" :�:'", :�,�, .1\,' 0:'" \",'
"-:-�?)<('�':�::':�'\��",:\'t��';�:�::,\./":"'_ ",.>'�- ". ,.

,,' :,':' ",,\.,�.";':'\":\ �

'ii"'lNfORMAÇOES E INSCRIÇOES
2T�lef0!le 47P?-7905 ou co� o cOl_lsultor Alberto L Zeni
através do e-mai . ,

. aci's.com.br. Participe, suas idéias
t'r''''''''1':-��t,�:Xi,:.L:�:';'''1�,'<'·)''� :";',

-", ',' '_ ',',

!
' saqmulto rmpor'tan

'.' '-.'

iêJNúdeo de RespoJ;lsabilidade Sp�ial ACIJS;APEVI
. r�al\zoti no último dia 04 o primeiro intercâmbio de'

i�formaçges com o Núcleo d; Responsabtlídade Social da

AOI] (Ioínvílle). Nessa oportunidade foram debatidos os

ternas: desenvolvimento .sustentâvel, responsabilidades
..

'

:quan'to.�. realizaç�q de ações junto à comunidade, formação .

dóNúcleo, projetos em comum e o primeiro Congresso Sul
Brasileiro de Responsabjlidade Social que aconteceu em

[oínvílle nos dias 10e l l-deste mês. A troca de informações
I.,. e �l'P�riên<:ià E8�SiPiÍitOl! que 8. Núcleo aferisse seu foco para
)' /'� realização qoseu planejan.-;ent0 que será elaborado em '

r Fl)eados dengvtClIlbro. A intenção dó int�rcâmbio ,é buscar

informaçôes sobre as atividades que estão sel_ldorealizadas ,

dentro do município, interagindo com a sociedade e o meio

empresarial e p,()ssiBilitando o estreitamento profi�sional,

entre ambês os 'Núcleos. Ao final da reunião foi apresentada
� programação do 1Q Congresso Sul Brasileiro de

B:;spôm�l)'ilid!ide SOcia,l ficando c()mo dei�a o convite para a
." participação no evento. Atualmen'te o Núcleo de' .

��sp�rs\,bilidade Social ACI}S-APEVtse reúne

q,�inzenaImen�e, com o foco no desenvolvimento'
sustentável d�s organizações da região e na formação de

; parcerias; Convidamos todos osínteressados em saber mais
sobre como trabalhar responsabilidade social em sua, empresa

para participar da próxima reunião no dia24 de outubro às

19h30min no Centro Empresarial de [araguá do Sul ou obter"
mais.

" INFORMAÇÕES .

Consultor Alberto Zeni pelo telefone 47 275-70050u
e-mail alberto@acijs.c0m.br

.

371-1846
www.proserv.cnt.br

DR4stRV

.... "" .

. . .. ,,, .

... ", ".

.......... ".
"')<.,,, •••

: .: ::::�.: : : :' �I�t�JJ
�11.4810

Jaraguá do Sul • garclalJ@terra.com.blMarl<eting na "TRANSPORTAR COM EFICIÊNCIA
E RAPIDEZ É NOSSA OBRIGAÇÃO"

Bahia· Sergipe· Alagoas· Pernambuco· Paralba • Rio Grande do Norte

conquista do sucesso
,

'

o Programa de Capacitação dos Núcleos Setoriais

ACI]S-APEVI "acertou mais uma vez na escolha
do palestrante para vivenciar e dividir seu
conhecimento profissional e cases de sucesso coll1
os participantes do.curso e da palestra sobre

Marketing. O evento contou com a experiência d�
Guida Bretzke, presidente da Bretzke Alimentos
S. A, no dia 19 de setembro no Centro

Empresarial de ]araguá do Sul. Em um ambiente
cada vez mais competitivo, onde imperam as

decisões do consurriidor que mudam suas

expectativas, seus padrões de consumo e seus

relacionamentos comerciais a todo o mom�nto, o
marketing se torna ferramenta imprescindível
para o sucesso de uma instituição. Para as

. organizações sobreviverem, e mais do que isso,
prosperarem nesse ambiente, não é mais suficiente
'comunicar o valor aplicado ao produto, é urgente w,

e importante desenvolver competências
'.,

necessárias para criar valores aos olhos dos
clientes. Nesta temática o palestrante
argumentou o Uso desta poderosa ferramenta para
observar um panorama.gerakda empresa e seu

mercado, percebendo, por exemplo, a ameaça de'
produtos substitutos, a rivalidade entre ....,......".� .. -:

concorrentes existentes, o poder de barganha dos
fornecedores e compradores e as ameaças dos
novos ingressantes no mercado. Guida Bretzke,
discorreu sobre as relações' estabelecidas com Os

clientes, em uma era de muitas informações; i

produtos parecidos e concorrência acirrada. Entre
os questionamentos dos participantes e

explicações do palestrante ainda se trataram da

questão da marca, posicionamento de

mercado, exportação e comércio.
internacional. 'Para o mês de outubro o

setor de capacitação empresarial prepara
a seguinte programação:

:a,.

Câmara da Mulher Empresária�
10 anos de Empreededorismo

!

CÂMARA DA MULHER EMPRESÁRIA
DE JARAGUÁ D? SUL

Esta foi a frase que expressou as conquistas do grupo que compõe a Câmara da
Mulher Empresária ACI]S-APEVI. A data foi comemorada com a belíssima

apresentação de Nelma Penteado no início de setembro e na reunião plenária
. do dia 3 de outubro, onde a integrante Maria Elisabet Mattedi, apresentou à

entidade e a comunidade, as realizações e as atividades da Câmara da Mulher
voltadas ao associativismo, à formação. de lideranças, ao apoio na

administração das empresas e ao desempenho gerencial e administrativo,
somadas à troca de experiências e à oportunidade de geração de negócios. No
ano de 2005, a Câmara da Mulher Empresária realizou 22 eventos, com 944
participantes, o que aponta o dinamismo e a importância do conhecimento

para e�tas mulheres.

--------------------------

.

'Rua José T. Ribeiro, 165 '

Ilha da FlguClra " Jaragua do Sul
'

, ,

Fone: 37) -0555
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[EI.CASAS
I!!:I DA AGUA
Materiais para Construção e Eletrodomésticos

r

BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

R. Feliciano Bonolini, 1110
Barra 11'0 Rio Cerro

276-2000

Auto Socorro· Transporte· Guindaste

371-8333
PLANTÃO 24HS

R. Cei. Procópio Gomes Oliveira, 1900

l-r: 111 i! ti
CORRETORA DE SEGLJROoS

37l�1'788
R. Epitácio Pessoa, 1336 . Centro

garcia@segurosgarcia.com.br

R. Relnoldo Rau, 818 si 05 • Centro

sulseucor@netuno.c0D:!.br

"Todos os Ramos"

371-0508 / 372-0902

para materiais de, construção
.

.

, -

Acesso aIlnhas de crédito

A ACOMAC-Associação dos Comerciantes de MateriaLde Construção,
em parceria com a Caixa Econômica Federal de Jaraguá do Sul amplia o

atendimento a seus clientes com serviço exclusivo de orientação e

preenchimento de formulários para a aquisição de financiamentos para

construção civil dentro das lojas integrantes. Serão oferecidos o

Construcard Caixa, FGTS e o FAT, que compõe as linhas de crédito para

construção. O Contrucard Caixa é um financiamento para material de

construção e/ou armários sob medida a ser utilizado em imóvel residencial

urbano, movimentado por cartão de débito, destinado a pessoa física, cotn
condições básicas de: idoneidade cadastral; titular de conta na

instituição; ter capacidade civil; maioridade ou emancipação; ser brasileiro
.
nato ou naturalizado', ou detentor de visto permanente no país no caso de

estrangeiro; possuir capacidade de endividamento e oferecer uma

garantia que poder ser aval, caução de depósito/aplicações financeiras,
hipoteca ou alienação fiduciária (automóvel), tendo como observação
benefícios se cliente da instituição, A característica desta modalidade é
financiamento individual, não sendo permitida a composição de renda,
constituído de 02 (duas) fases: utilização do limite de crédito, na qual as
compras são efetuadas e a amortização, iniciada após o término do prazo
contratado ou da utilização total do limite de crédito concedido, o que
ocorrer primeiro, Os prazos concedidos são de até -36 meses com limite de
crédito até R$ 180,000,00, O Construcard FAr que é uma linha de
crédito imobiliário, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador,
destinada à aquisição de material de construção, com as mesmas

condições básicas para aquisição do crédito e garantias de acordo com o

tempo de conta do cliente, valores máximos até R$ 12,000,00, prazos de
96 meses para pagamentos e 06 meses para construção, os juros são

calculados pelo SAC à taxa TJLP+9,7% a.a sobre o valor do
financiamento, mais os encargos contratuais, Para finalizar é oferecido o

Corretores de Seguros
lançam campanha:
Conscientização 'na

Prevenção -de
Acidentes no Trânsit9_
Preocupados com a segurança dos t

.

�.�
cidadãos jaraguaenses, o Núcleo dos I

.'
r . ,Corretores de Seguros AClJS·APEVI i

to.':.., '. ,�lança em outubro uma campanha de �.
conscientização e humanização do

"

�i
trânsito em nossa cidade, A ação ," -

consiste na disposição de banners Corre,HUcleo de
salvados em pontos estratégicos do __ "

"

,

ores de Seguros
município com mensagens de

' t ' , .._ .._-.�_._ ..

conscientização do motorista no trânsito, Diariamente ocorrem

acidentes nas ruas de [araguá e região, trazendo consigo suas

conseqüências: danos materiais, físicos e emocionais, gerando problemas
financeiros e jurídicos a inúmeras pessoas. Os envolvidos sofrem
diversos ferimentos e vidas são ceifadas, deixando familiares e amigos
com dores irreparáveis. As estatísticas mostram que o erro humano é

' ,

responsável por mais de 90% dos acidentes registrados. As causas ou

imprudências, mais comuns são (por ordem de incidência): a velocidade
excessiva; dirigir sob efeito de álcool; distancia insuficiente em relação
ao veiculo dianteiro; desrespeito 'à sinalização e dirigir sob efeito de
drogas. Esta� imprudências são fatores determinantes em acidentes com
vítimas fatais no Brasil, Analisando este cenário de problemas cada vez

.

mais graves e difíceis de serem controlados, o Núcleo dá algumas dicas
de como se comportar frente a estes índices:
• [amais dirija após ingerir bebidas alcoólicas, pois seu "tempo de

reação" ficará alterado.
• Não utilize drogas antes e nem durante a condução de veículos.
Embora algumas drogas sejam usadas para estimular habilidades, com
relação ao "tempo de reação" produzem efeito comprovadamente
contrário:
• Reduza a velocidade quando seu estado emocional.estiver
comprometido ou evite dirigir. ,

• Mantenha se;npre distância de segurança em relação aos outros

veículos.
• Utilize sempre e adequadamente os dispositivos' de segurança.
• Respeite e procure entender a razão da sinalização de trânsito, isto
poderá evitar.um acidente.
• Evite colocar-se em uma condição causadora de acidente.
• Finalmente, considere que todo acidente pode e d$'ve ser evitado.

"Mais vale perder um minuto'na vida, do que perder a vida em um minuto".

Colaboração: Cinthya S.RFelippi

---'--

I
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:.1�C?'11ac 11de Materiais ::�omerCiantes
.' Jaraguá do SUlo;�;uÇ�o de r .

ConstrucardFG'If
,

.

�
glao

que financia '00,"0,'0, ,- -

'

conclusão, ampliação e melhoria, sendo o imóvel
residencial urbano, obrigatoriamente destinado à

residência de quem "tira" o financiamento, não
podendo financiar para benfeítoría.em comércio. O
valor máximo do financiam'ento é de R$7.000,00 e

mínimo de R$ 1.000,00, a taxa de juros é de 6% a.a +

TR com prazo de amortização máximo de 96 meses e

mínimo de' 36 meses, sendo que a renda bruta familiar
deve ser até R$ 1.500,00. Todas eseas informações
podem obtidas em uma das lojas conveniadas a

�COMAC, bem como formulários e fichas de inscrição.
E a ACOMAC pensando no bem estar de seus clientes
e na capacitação de seus colaboradores.

Núcleo é .plonel ro
'n-a capacitação
de profissionais
para nova N R -io

,
.

CORREIO DO POVO

Vender

r serviço e o me
vendedor, não ficare uito tempo nó mercado." s

consumidores mudam, os serviços são aperfeiçoados
concorrentes aumentam, "se eu não mudar serei mu
'afirma o palestrante, Peter Drucker, diz em uma de' suas
obras que é "danatureza do conhecimento, que ele mude
rápido e que as certezas de hoje se tornem os absurdos d� A

amanhã". E isto é real, quem aceitariaque hoje fosse,
datilografada a folha e pagamento de 250 colab
'no final do mês, Um do não é? E assim são
convicções. Emurna estatístíca apresentada Pbr
Çristo{o\ini� p do gor qu� <l;s emPI
clientes: 1% q errem; 3% quando se

5% por novos itos; 9% preço; 14% qualidade
produtos; 68% coml?�rêncià do funcíonâno/proprtet
Isto comprova que a qualificação constante, a capaci
de negociar e a percepção de mudanças são fatores
essenciais pp'ra o êxito de uma negociação. O Núcle
também promove neste mês, uma nova edição do curso _de .

Mecânica Básica para Mulheres, que ácontecerá na Aut:; A·"

Mecânica ABF, dias 25 e 26 das 19h30min as 22h.
..

Informações e inscrições com o consultor Francisco
" telefone 275-70P ati e.mail: francísco@acijs.com.

A Norma Regulamentadora de Segurança em

Instalações eServiços em Eletricidade do Ministério do
Trabalho e Emprego foi tema do curso de 40h

! promovido pelo Núcleo das Instaladoras Elétricas

i ACIJS·APEVI entre os dias 14 e 29 de setembro. O

; Curso foi ministrado pelos engenheiros Luis Rodolfo
f Bastos e João Carlos Bontorin, que alertaram sobre a

necessidade de adequar os profissionais para o setor

conforme norma estabelecida pelo ministério. "As
empresas que trabalham no segmento e não tiverem

eletricistas habilitados, sabendo usar os EPl's

cqrretamente, noções de primeiros socorros,

informações e medidas de controle de risco elétrico,
técnicas de análise de risco entre outras especificações
estarão sujeitas às notificações ou multas previstas em
lei" argumenta João Carlos. Lembrando que o curso é

obrigatório conforme capítulo 10.8.8 da NRlO, para
todos os trabalhadores que realizam serviços com
eletricidade e possui data limite para adequação até
dezembro de 2006, complementa Luis Rodolfo Bastos.
A nova norma apresenta mudanças significativas em

relação aos requisitos da norma atual.
Entre as mudanças existentes, destaca- f
se a obrigatoriedade do treinamento I
específico de todo empregado que I
,trabalhar em instalações elétricas,
energizadas ou não, e em suas

proximidades, para garantir sua
segurança durante a execução dos -

serviços. O Núcleo abriu espaço para a realização
deste curso parque esse treinamento e a autorização
para que os trabalhos sejam realizados serão de

responsabilidade da empresa empregadora. Segundo o

Ministério do Trabalho e Emprego o objetivo deste novo

requisito é proteger todos os trabalhadores que
interagem com as instalações, mesmo aqueles que
estiverem nas suas proximidades para efetuar outros

tipos de serviços, mas igualmente expostos aos perigos
inerentes a essa proximidade. Como é o caso dos
funcionários das empresas, que, embora não executem'

.'

•
..

serviços dÚetamente ligados às redes energizadas, estão
muito próximos delas, no caso auxiliares de serviços gerais,
faxineiras, etc ... O professor João Carlos Bontorin ressalta'
que como a norma foi recentemente aprovada, ainda são

.....

��_. poucas as pessoas que possuem o

treinamento 1).0 Brasil, mas Jaraguá do Sul
•

já deu seu primeiro passo, formando a

BD
Corretor de Seguros

Hélvio Demarchi

372-3425-370-9145
9975-2298

Para a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitácio Pessoa, 985

215 .. 1641

�
MAQUINAS E I't1PLEM�NTOS ASRlcOLAS LroA.

,371·1478
Rua Roberto Zlemann, 3733 • Amizade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.Sucesso no 2° Concurso

�e Esculturas Soldadas
":-:�:

'�,:Núcleo de Metalmecânica ACIJS-APEVI comemora o número

�,equipes participantes no II Concurso de ESculturas Soldadas,
premiadas dia 21 de setembro no Centro Empresarial de [araguá
do Sul. Junto com a premiação dos três trabalhos vencedores,
realizou-se o 3º Seminário de Processos e Tecnologias de Soldagem
alusivo ao aniversário do Núcleo de Metalmecânica e ao Dia 'do
Soldador (24/10) com a palestra: Acabamentos de Superfícies
Soldadas com o palestrante Renato Ramirez, O coordenador do
Núcleo Edson Dalinghaus, atribui o sucesso do concurso ao apoio
das empresas nucleadas, que incentivaram seus colaboradores a

participar, oferecendo o material para execução das obras. "Em
20Q4 tivemos 04 equipes participando da concurso, este ano mais

do dobro de trabalhos,prestigiaram o evento, sendo o total de
doze". Tradição, em bons resultados, o Núcleo de Metal�ecanica
comemorou 11 anos de existência, sendo o Núcleo mais antigo da
instituição e agregando 20 empresas nucleadas, O resultado do
evento foi tão bom que' o coordenador já faz planos para 2006, "No
próximo ano, pretendemos aumentar ainda mais o número de
trabalhos inscritos, e continuar trabalhando na valorização do
funcionário através de sua atividade e capacitação" conclui, ,Os
trabalhos foram avaliados por uma comissão julgadora composta
por Denyse Zimmerm'ann da Silva (Vice-presidente de Artes
Plásticas da SCAR), Mara Oppermann (Coordenadora de Artes
Plásticas da SCAR), Paulo Obenaus (Presidente da ACIJS)' Jaime
Richter (Diretor de Marketing WEG) e Reinhard Mattias Conrads
( Arquiteto e Artista Plástico), que consideraram os trabalhos de
grande qualidade. A premiação ficou assim definida: 1 º colocado,
Enio Alberto Rígel, 'COm o trabalho: "Balão"; 2º colocado, Arlindo
Borgmann, com o trabalho: "Vendo através do mundo da Solda" e

3º colocados, Gabriel Bonin e Rogério Leitholdt, com o

trabalho=' "O Início", participaram do concurso às empresas
Bamak, Funilaria Artesanal, SENAI, Rodril Equipamentos e

Tornearia Guida. Todos os trabalhos estão expostos no salão
de' eventos da ÀCIJS e estarão em exposição no Teatro da
'SCAR a partir de 20 de outubro

, Informações sobre os eventos promovidos pelo Núcleo
podem ser obtidas com o consultor Francisco, Através do
telefone (47) 275 7012, e-mail francisco@acijs.com.br
ou nucleotgiacijs.com.br,

'

Logosofia é Empreendedorismo \
Em uma brÜhante palestra realizada dia 22 de setembro no

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul o Núcleo de Jovens
Empreendedores e a Fundação Logosófíca trouxeram o

pesquisador, professor e consultor de empresas Antonio Pereira

Cândido, para debater o tema "Empreendedorismo" aos olhos
do estudo da logosofia. Para os leigos no assunto, Logosofía é

uma nova forma de sentir e conceber a vida. Esta nova cultura
, apresenta uma concepção do homem, de sua organização
psíquica e mental, e da vida humana em suas mais amplas
possibilidades e proporções. Através dela o homem pode
superar seus preceitos, o ser humano poderá conhecer a si

próprio e utilizar ao máximo as prerrogativas de seu ser

psicológico, mental e espiritual. É uma ciência capaz de dar
conteúdo à vida, transformando o ser psicológica e

espiritualmente, mudando seu destino por,um melhor. Neste
contexto o palestrante descreveu as características essenciais,

para os empreendedores, eo que' é necessário para empreender,
como: dirigir a-si próprio; deliberar sobre si mesmo; libertar-se
da ação externa (o que vão pensar sobre isso, 0 que vão dizer);
fazer o que deve ser feito para ser feliz. Segundo Dr. Antonio,
como a vida é um processo constante de mudança, o ser

humano participa deste processo mesmo sem perceber. O
comportamento 'não é algo com que você nasce e cresce. Ele é

escolha e prerrogativa pessoal. Se você fizer escolhas corretas,
certamente obterá coisas boas. Porém, se suas escolhas forrem '

erradas atrairão para você, dissabores: A atuação desta ciência
no estudo humano está diretamente ligada à mudança paraum
mundo melhor, como a frase de seu fundador González

Pecotche., "Fazer com que

gerações futuras sejam mais

felizes que a nossa é a maior

prêmio 'a que se possa aspirar".
O palestrante ainda afirmá que

-,
necessitamos de oscilação para

conquistar a felicidade,
precisamos estar tristes para ficar
alegres, ou vice versa: como também, "ninguém
consegue ser feliz sozinho, ou divide ou perde",
argumenta em relação a felicidade. Finalizando a

apresentação, mas longe-de por fim a discussão da

aprendizagem humana, o pesquisador ainda expõe as
,

oportunidades de evolução, como romper limites,
crescer, agregar, dividirreceber; ultrapassar barreiras",

,

"quem não arrisca é tão egoísta que não sabe

perder"preconiza. Quem quiser maiores informações
sobre o Fundação Iogosófíca pode entrar em contato

através elo telefone (47) 275-1867 (à noite) ou e-mail

logosofiajs@netuno.com.br e.pode também acessar o site

www.logosofía.org.br. O Núcleo de Jovens
Empreendedores programa pata este mês de outubro
duas reuniões e quem tiver interesse pode entrar em

contato com a consultora Denara através do telefone

(47)276-7000 ou e-mail: denara@acijs.com.br.
"O saber amplia a vida. Conhecer é viver uma realidade

que a ignorância impede desfrutar"( González
Pecotche).

Núcleo de Informática apóia
criação de parque tecnológico
o �úcleo de Informática ACIJS-APEVI concretiza parceria com a

Prefeitura de Jaraguá do Sul e outras entidades para criação e

desenvolvimento do Pólo Tecnológico' que está em sua terceira

reunião, com ações já formatadas até o final do ano. D Núcleo

participa destas reuniões de sensibilização para constituição de uma
,

equipe e para a implantação do projeto no município. O projeto se

inspira em alguns exemplos de sucesso de outrasregiões que )

adotaram 'o sistema, como: Curitiba, Porto Alegre, Pato Branco, São
Carlos, Blumenau e [oinville. Segundo o consultor do Núcleo,
Alberto Zení, "a evolução deste projeto depende do levantamento
das necessidades por setor, onde todos os envolvidos esperam
detectar em qual segmento se tornará mais evidente a necessidade de
desenvolvimento do pólo". Na seqüência será organizada uma

comissão que representará o projeto, com o objetivo de buscar mais

l
t

Iinformações direcionadas ao

segmento propulsor do Pólo
Tecnológico de Jaraguá do Sul,
através de visitas técnicas ao Pólo Tecnológico de São
Carlos-Sl' e o Projeto Sapiens, que já são sucesso neste

sistema, Não deixando de lado o seu planejamento, o Núcleo
realizará em sua próxima reunião o sorteio de um monitor de
Cristal Líquido, contemplando o ganhador da ação entre
amigos iniciada em meados de agosto deste ano: Outra ação

,

que está programada para este mês é a reunião com o Vereador
Dieter Janssen para debater a alta taxa de tributação paga
pelas empresas do setor de Tecnologia da Informação, e através
da união com o poder público, pretende-se sugerir alterações
que minimizem essa carga tributária.

275-3553

Auto MecâniCa
aDRCHERS

L llNELLI371-8122
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Rua Alberto Picolli, 400,· Água Verde
borchers@brwnet.com.br

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br
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Equillbrio e Capacitação
Durante os dias 2.4 e 25 de �etembro, 01, 02
e 08 de outubro realizou-se o 22

aperfeiçoamento dos motoristas do
NUTRAN-Núcleo de Transportes ACIJS
APEVI, com o curso de Transporte Coletivo
de Passageiros. O Núcleo tem realizado seus

treinamentos com grandes parceiros, se
preocupando em integrar às necessidades do
mercado e estar atento às políticas de

regularidade das leis vigentes. O curso

oferecido atende as exigências da formação'
do condutor de transporte coletivo de

passageiros, bem corno da reciclagem dos
conhecimentos r quem já é condutor nesta.

especialidade. EJ" uma pesquisa feita pelo
núcleo com os alunos do-curso, empresários,
proprietários de frotas, especialistas dos.

departamentos de trânsito e as famílias que
utilizam o transporte alternativo.de

passageiro comó meio de locomoção, pode se

constatar que esta atividade está crescendo,
.

e é cada vez maior a número de pessoas que
necessitam deste serviço; a atividade de

transporte alternativo de passageiro parece

}

--�--�:\simples, mas' é altamente
complexa, exigindo muito de

proprietários ti condutores de
veículos na administração e

organização dos serviços; exige
muita 'responsabilidade dos envolvidos e de toda a sociedade, pois
muitos acidentes são causados por outros motoristas, geralmente
com graves conseqüências, devido à fragilidade dos ocupantes. Os
bons profissionais são pessoas equilibradas, conscientes de suas

atribuição e responsabilidades. E é através desse compromisso que o

NUTRAN busca aprimorar seus �onhe.cimentos e não se Limitam a

cumprir as exigências. Cada integrante do Núcleo deve agir como
seu próprio fiscal, tratando sempre os usuários de' transporte
alternativo de passageiros de forma cordial e respeitosa. Durante o

curso os instrutores frisaram o conceito se saber administrar seu

negócio que se definiu em oferecer serviços de ótima' qualidade,
manter excelente relacionamento profissional com todos os

envolvidos na atividade, planejar e r�cionalizar a oferta de serviços e

custos, estar em dia com obrigações e exigências legais emanter
veículos e equipamentos de segurança com excelente estado de
funcionamento e manutenção. O NUTRAN-Núcleo de Transportes
ACIJS-APEVI, não se atém somente na capacitação de seus

associados, mas na segurança e qualidade de vida oferecida a seus

clientes.

Farmácias de Manipulação \
prestam homenagem aos I

Médicos no seu dia
o Núcleo de Farmácias de Manipulação
fundado em 07 de junho de 2005, nasceu com o

objetivo de promover a união, o associativismo
e-o fortalecimento da classe, bem como,'
amparar, defender, orientar e coligar os .

legítimos interesses das Farmácias de

Manipulação-junto às entidades representativas
do segrn'ento e poderes públicos. Promover
eventos, cursos, palestras, seminários;missões
técnicas, visando a capacitação pessoal e
profissional dos emprésãríos e 'profissionais e o

desenvolvimento contínuo da atividade, sob os

preceitos da ética e da moral. O Núcleo realiza
: neste mêsuma homenagem pela passagem do

Dia do Médico em 18/10, aos profissionais que trabalham por uma

melhor qualidade de vida da comunidade; dedicando-se a vida de
outras pessoas, oferecendo conforto, atenção e possibilidades de uma

vida mais saudável: Neste cenário o Núcleo de Farmácias de

Manipulação ACI]S-APEVI parabeniza os profissionais da área

médic� e agradece a confiança depositada no setor.

Você médico, com a sua sabedoria e dedicação, possu! uma missão

especial, provinda certamente da vontadedivina: de conhecer o mal
e saber corno C01!lbatê-lo.

' ,

Que Deus acompanhe todos os seus passos e permita que continue

ajudando ao pr6ximo com seu dom especial.
Mensagem do NúCleo de Farmácias de ManiPulação ACIJS
APEVI.'

..

Não entre em crise, crie.
.

Pisei pela primeira vez dentro de uma

agência de publicidade aos 16 anos. Sempre
fui fascinado por marcas. Nestes últimos 11

anos de vai e vem no mercado de
comunicação assistia ascenção e ao declínio
de muitas marcas. Minha Iuta e a luta do
nosso Núcleo é pela profissionalização na
comunicação de empresas. O mercado
publicitário influencia a economia mundial
muito mais do que alguns imaginam.
Alguém conhece uma empresa chamada
Coca-Cola? GeneralEletríc? Microsoft? Só
um minuto, meus olhos estão cançados,
deve ser' essa tela do computador, é melhor
eu acender a luz e beber algo para refrescar,
um refrigerante. Brincadeiras à parte, estas
marcas fazemparte das nossas vidas, fizeram

, parte da vida dos nossos pais quando eram

crianças e algumas até dos nossos avós.
Entre crises e criativas estratégias, diversas
outras marcas subiram e desceram. No

'

mercado de material esportivo, aalemã
Adidas corre atrás dà considerável fatia
abocanhada pela norte-americana Nike que
inundou o mundo dos esportes com

produtos que vão desde roupa para natação
que imita pele de tubarão até a exclusiva
chuteira revestida com ouro 24 quilates que
calça os pés do gaúcho R�naldinho. O
processo de conquista do consumidor, a
corrida estratégica pelo lugar ao pódium do

desejo, o lugar das marcas mais

desejadas iniciaram hámuitos
anos nos Estados Unidos e

Europa, em especial na
Inglaterra: Há décadas, nesses
países, já existia a guerra das marcas que no Brasil se vê'
atualmente nas inserções da guerra das cervejas, dos celulares, da?
operadoras, das esponjas de aço, do sabão em pó; etc. Embora o

sistema tenha chegado mais tarde pór aqui; o Brasil está muito bem
no quesito criatividade. Temos diversas marcas de porte
internacional, vamos muito bem nos festivais de publicidade, temos
estruturas, profissionais e cases de comunicação' históricos. De todos
estes exemplos nacionais e internacionais quero criar uma relação
local para chamar a atenção de empresas da nossa região que

precisam de uma injeção de criatividade em suas marcas. Em nossa

região, Vale do Itapocu, ainda encontramos empresas que evitam

estes mecanismos profissionais de venda. Encontramos empresas

que nunca utilizaram ou procuraram conhecer uma agência de

publicidade, encontramos empresas que deixam o marketing em

segundo plano utilizando muitas vezes uma pessoa de vendas para
"cuidar" desse importante setor. Encontramos empresários mal
informados ou que se quer acreditam nas ferramentas de marketing \

como propulsor de vendas. A estes lembramos uma frase do

publicitário Júlio Ribeiro: "O medo de ousar fechou mais. empresas

que a ousadia". A comunicação da sua marca é a saída para você

fugir das crises.
. .

Não' entre em crise, anuncie, apareça. Crie!

Elias Artur Raasch
Publicitário - Coordenadordo Núcleo de Comunicação Acijs
Apevi,

.

Núcleo das Transportadoras
'visita a maior feira de

.

,

transporte da América l.atlna
6 Núcleo das Transportadoras ACI]S-APEVI está com
viagemmarcada entre os dias 27 e 29 de outubro para a

15ª edição do Salão Internacional do Transporte,
FENATRAN. A feira acontece entre os dias 24 e 28 de
outubro, no Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi
e é a maior mostra do gênero 'na América Latina, 'uma
das maiores e mais importantes do mundo e conta com
intensa participação das montadoras de veículos,
fabricantes de implementos, autopeças, motores e

pneus, transportadores de todos os modais de carga,

instituições financeiras, seguradoras, distribuidores de

petróleo e derivados e, inclusive, fornecedores de
hardware e-software específicos para o segmento. Em

quase 80mil metros quadrados de área de exposição, a

FENATRAN vai mostrar o que há de mais moderno e

importante em soluções para o transporte. Será a grande
oportunidade para o' setor alavancar seus negócios e

buscar novas oportunidades no mercado interno e

externo, contribuindo inclusive para o incremento do
intercâmbio na cadeia automotiva. Durante a visita a'

feira, as empresas do Núcleo serão recepcionadas pela
empresa Scania Latin América Ltda. que aproveitando a

oportunidade, apresenta sua fábrica localizada em São
Bernardo do Carnpo/Sl' aos empresários e os

.

a:co�panha'durante toda a feira ..É a segunda
oportunidade de visita a FENATRAN que o Núcleo

promove/e as expectativas deste ano são ainda maiores,
são 160 expositores nacionais e 30 estrangeiros,
possibilitando aos nucleados a atualização sempre

,
I

�
necessária. As inscrições estão abertas e. os interessados em �

�.participar devem confirmar presença até 25 de outubro, com 1
Marisa no telefone 275-7012 ou núcleos@acijs.com.br. Entre .l
as ações planejadas pelo Núcleo, foi realizado dia 14 de' i
setembro a apresentação do tema: Linhas de Crédito para i
Micro e Pequenas Empresas, pelo profissional de relações
empresariais ao BRDE, Vicente Zenon Farias e, em 28 de

.

outubro, o gerente do Banco do Brasil, Caetano Amantino,
apresentou a linha de c�édito: Cartão BADESC que oportuniza
ao empresário a aprovação de um pré-crédito de.até R$
100.000,00 para compras de materiais permanentes, como

pneus; troca de caminhões, etc. Mais informações; podem ser

obtidas com o Consultor Alberto Zeni pelo telefone 47275-
7005 ou alberto@acijs.com.br.

Sistema de Gestão \
.�. �

Integrada ISO 9001:20bo' t
e ISO 14001:2004

,

A última reunião do Núcleo da Qualidade
ACI]S-APEVI, dia 03/10, teve como pauta
principal a apresentação do case de. sucesso na
área de Gestão da Qualidade e Ambiental da

.empresa Marisol S.A. A coordenadora de gestão
da qualidade, Marusa Lenzi, compartilhou com

os nucleados a experiência da integração das
duas normas NBR ISO 9001:2000 e NBRISO
1400l:2004,·COI1.forme a palestrante, ainda não

há certificação específica para um sistema de

gestão integrado com. as normas de gestão da

qualidade e gestão ambiental, mas as

organizações que optarem por fazer esta

integração' terão diversos benefícios como
melhoria organizacional, redução gradativa de

documentos, maior parceria com as partes
, interessadas, otimização de processos de ,

auditoria interna e externa, aumento da

produtividade com responsabilidade ambiental,
dentre outros. O Núcleo da Qualidade, afirma
que esta iniciativa de. apresentação de cases

inserida no planejamento de atividades de 2005

NÚCI..ÉO�A
'

QUALIDADE
vem agregando muito às empresas nucleadas, que podem tomar, por exemplo,
o caminho já trilhado por organizações de sucesso. Pára o próximo dia 17,
está programado o Seminário Ir{terno de Gestão do Conhecimento das 15 às

17h. Informações e inscrições com o consultor Alberto pelo telefone (47) 275-
7005 ou e-mail: alberto@acij;.com.br.
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