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INVESTIMENTO

Paulo Bauer anuncia liberação
de verba federal para turismo

- PAGINA3

mínima: 17° máxima:28° mínima: 17° Máxima:31°
• Sábado de sol e
nebulosidade variada
com pancadas
isoladas de chuva

• pomingo de sol e
nebulosidade variada

-r-r-r-r-r-r+-: sem previsão de chuva
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RESPONSABILIDADE, SAÚDE

Metade, das pessoas que têm
diabetes ignoram a doença

,

Encerrado inquérito do caso

de criança esquecida na creche Na segunda-feira, dia 14 é o DiaMundial do Combate ao

Diabetes. S6 em Jaraguá do Sul, a estimativa é de que13
mil pessoas possuam a doença e a metade ainda não foi

diagnosticada. Outra dificuldade enfrentada pelos
diabéticos está na hora de fazer as compras, os produtos,
.dietcustam emmédiao dobro dos usuais. _ PAGINA 6,

"

de prisão. A diretora, que ocupava cargo de confiança na

administraçãomunicipal, chegou a ser exonerada, mas em
seguida foi nomeadanovamente. _ PAGINA 5

A Polícia Civil encerrou o inquérito sobre a criança
es'quecida na creche e indiciou a diretora, a atendente e a

zeladora que se forem condenadas podem pegar três anos

TRANSPORTE PÚBLICO

Decisão sobre prorrogação de
contrato é da CâmaraMunicipal
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·d4erh ,pen§a que. vida ·de

2ão. é sinônimo de
dificuldade está enganado.

, .. ':"'\
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Pet� shops e agropecuãrias
,

.

oferecem .banho.: trata-

mento de beleza, perfumes,
jóias e atendimento médico
para o melhor amigo do
homem. Mas não basta ter

�mor no coração para
proporcionar essa vida ao'

bichinho de .estirnação. É'
'necessário ter dinheiro para
isso, Os apaixonados por .

cãezinhos chegam a gastar
R$ 500,00 todos os meses

nas estéticas para ca

chorros. _ PAGINA 4

A renovação, automática do contrato vigente com a

empresa Canarinho sem uma nova licitação existe, mas
segundo o 'presidente da Câmara de Vereadores de

':fàraguá do Sul, Ronaldo Raulino, a decisão o terá que
passa� obrigatoriamente pelo Legislativo. - PAGINA 3

TECNOLOGIA

� Software desenvolvido pela- �:;-::.il;t!,�< .,;.,- .. ,,�:.:?_,...�,r.��.� �_,:",-�, $, �� _;;' ':-;.,.
.
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''''�Fameg é pioneiro no país
o projeto Famelix desenvolvido pela Fameg é

considerado uma inovação na área' de tecnologia. O
software já está disponível para download e será

apresentadona Europa; - PAGINA 5

Você escolhe, nós transportamos .
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Data para pagam'entos
prorrogada
atéo'dia

ea,
dezembro.

o impostq i;]ue não é pago faz falta
na' educação, na saúde, nas obras
e nos programas sociais. A' Prefeitura
de Jaraguá do Sul está oferecendo um

prazo maior para melhor atendê-lo.

,.PTU é dever ,do contrllJulnt8,
8 DIO cOIO.ro.lsso com o'
'belO eSlar da pOpUlaçlo.

'!i'
I
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OPINIAO

(NBB não perdoa
Durante décadas servindo

de abrigo para partidos de

esquerda, e posteriormente
dando guarida ao PT, que se

criou nas pastorais, a Igreja
Católica distancia-se cada vez

mais do governo do presidente
Lula e não poupa ácidas e

freqüentes críticas quase
sempre' disparadas por bispos
que integram a cúpula da
Conferência Nacional dos

Bispos.Três dias depois de o

presidente Luiz Inácio Lula
da Silva ter negado, mais uma
vez, conhecimento prévio dos

esquemas de caixa dois do PT
e do "mensalão", o presidente
nacional da CNBB, dom
Geraldo Majella Agnelo,
disse que "é difícil aceitar"
esse tipo de declaração. Para

ele, Lula "exagera" ao tentar

demonstrar otimismo no

governo. Dom Geraldo
afirmou existir uma "grande

.

-" .

tentaçao para se cnar um

clima de impunidade diante

FRASES

das denúncias.,
O presidente da CNBB

disse que assistiu a "parte" da
entrevista de Lula ao programa
"Roda Viva", da TV Cultura,
na segunda-feira.

Questionado se aceita a

explicação de Lula, que disse
,

que não tinha conhecimento
das irregularidades, o pre
sidente da CNBB afirmou: "É

crise política foi .terna de
discussões em reunião do
conselho permanente da
conferência, do qual fazem
parte cerca de 30 bispos. Os'
religiosos também 'avaliaram a

,

"crise financeira", a "reação
dos movimentos' sociais" por
conta da exclusão e 'o projeto
de transposição das águas do
rio São Francisco.

.... O tema corrupção é o que mais preocupa
a entidade máxima da Igreja Católica, quer
ver tudoapurado com seriedade

difícil a gente aceitar". "Pela

posição dele, como presidente,
ele deve conhecer quem está
ao seu lado, quem são essas

pessoas. Portanto, se cometem
alguma coisa, de deve querer
saber até o fim", disse o bispo,
acrescentando: "Penso que ele
deve saber, porque é da sua

competência. Ele não pode
estar alheio ao que acontece

perto de si". Nesta semana, a

O tema da corrupção,
porém, é o que mais preocupa
a entidade máxima da Igreja
Católica. Essas questões,
segundo ele, precisam ser

tratadas com muita seriedade
e também não podem ser'

proteladas. Disse que não se

pode condenar· nenhum
inocente, mas aquilo que é

constatado não pode deixar
de ter o seu julgamento.

FIM DE SEMANA, 12/13 de novembro de 2.005 [MCtlimare.tXe'ilu_,

Ainda sobre a entrevista de

Lula, dom Geraldo elogiou a

. capacidade de comunicação
do presidente, mas colocou
em xeque o conteúdo de suas

respostas. O presidente da
CNBB também criticou :

aquilo que chamou de
"otimismo exagerado" de Lula
ao faliu de seu governo. A,
crise entre a' Igreja e o

governo instalou-se 'logo
depois da histórica vitória do

petista em 2002. Na formação
'de um conselho nacional que
teria como função definir
metas do Programa Fome

Zero, reunindo instituições e

igrejas, o comando foi dado a

representante da Igreja
Universal Reino de Deus,
mentora do PL e então partido
do vice-presidente eleito José
Alencar. A CNBB retirou-se

e, de lá para cá, as relações só
fizeram azedar. Os reflexos nas

eleições majoritárias de 2006

já estão projetados:

"Resumo da entrevista de Lula: o mensalão nunca existiu, Zé Dirceu nada fez de errado, Delúbio
foi mei� ingênuo, o governo é melhor que os outros. E, finalmente, Papai Noel chega mesmo

na noite de 24 de. dezembro':

• Do jornalista Cláudio Humberto na coluna dele de ontem.

I �atos & P.essoas
Fernando Bond

Presidenteda FCLD põe
fé no décimo-terceiro

Florianópolis - Com o pagamento do 13°

salárlo dos trabalhadores do mercado

formal,
. empregados domésticos e

beneflciários da Previdência Social,
çomeçam a circular no Brasil quase RS 46

bilhões, de acordo com estimativa do
Dieese - Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconómicos. Em
Santa Catarina, o benefício será res

ponsável pela injeção de RS 1,792 bilhão,'
representando 3,91 % do valor nacional e
beneficiando mais de dois milhões de
catarinenses. Para o varejo do Estado esta

é uma oportunidade de aquecimento no
comércio. "Historicamente, a maioria das
pessoas usá esse dinheiro para diminuir
as contas em aberto, quitar dívidas, e assim
se habilitar para novos crediários. Uma
outra parcela vai para o consumo. De

. qualquer maneira, a economia vai ser

movimentada" reflete Roque Pellizzaro

Junior, presidente da Federação das CDLs
de Santa Catarina, que projeta um

aumento nas vendas de 6% nesse período
de final de ano.

Este é um típico exemplo do que é o. Brasil:

apesar do Governo, continua crescendo.

. Crescem mais
"Algumas indústrias até aguardam essa

época' para fazer lançamentos, como as de
.eletroeletrônlcos e de eletrodomésticos, e
isso pode render às lojas desses setores um
incremento de até 10%'; acrescenta '.
Pellizzaro Júnior. As promoções realizadas

pelas CDLs catarinenses podem também
contribuir para potencializar os resultados
no comércio neste período. '

Dionel na 105
o deputado estadual Dionei Walter da
Silva é o entrevistado deste sábado no

Jornal da 105 FM. Dionei vai falar sobre à
relatoria do orçamento para 2006 em Santa

Catarina, projetos relacionados à agricultura
familiar, Eleições 2006 e governo
municipal. O jornal da 105 é apresentado
por Jailson Angeli e vai ao ar às sete e

meia da manhã. (
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Shopping-hotel
o governador Luiz Henrique participou na

noite de quinta-feira, no Lira Tênis Clube

(foto), na Capital das comemorações de 40

anos da ABIH/SC (Associação Brasileira da '

Indústria de Hotéis de Santa Catarina) e _

'

destacou a obra da Arena Jaraguá. Falou
ainda sobre a importância de novas idéias
no setor hoteleiro, como a construção de.
hotéis conjugados a shoppings. "Tive
oportunidade de conhecer pela primeira
vez essa idéia há dez anos, em uma viagem
a Hong Kong. Logo após tive 'o privilégio de

propor a idéia ao grupo de construiu o

Shopping Müller, que 'veio a se transformar
no primeiro shopping catarinense '

conjugado a um hotel':

Fundo Sodal e turismo
Sobre a política estadual de turismo, Luiz

Henrique destacou que. através' dos fundos
Social, de Turismo, Esporte e de Cultura, em
dois anos, Santa Catarina terá a maior rede
de casas para a realização de eventos do

Brasil/Temos em andamento o centro de
eventos de São José e de Jaraguá do Sul. O
de Brusque já_está pronto. Os de Chapecó e

Concórdia estão com os projetos em

andamento':

Homenagens
Ainda durante o evento, foram
homenageados sete ex-presidentes da

"

ABIH/SC. \\)

redacao@jornalcorreiodopovo,com,br
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Bomfim - um bom

começo
Este ano comemora-se os 100

,

anosda publicação de uma das mais
brilhantes e injustiçadas obras
literárias brasileiras: "Ainérica
LAtina - Males de Origem", escrito
em 1905, por Manoel Bornfim,
considerado pelo antropólogo Darcy
Ribeiro o grande intérprete do

processo de formação do povo
brasileiro, por ter sido um dos raríssimos analistas que não
foi "papagaio. da sabedoria afheia ou de parlapatões".

Médico, graduado na Bahia e doutorado no Rio de
Janeiro, foi 'jornalista e deputado federal, integrando, com
Sílvio Romero, Gilberto Amado e Felisberto Freire, uma

,

prestigiosa bancada sergipana. .

,

No prefácio do livro, Darcy faz uma confissão: "Nos
meus anos de exílio; em Montevidéu, passei grande parte do
tempo me desasnando nas bibliotecas pJ.blicas uruguaias", E : \

revela que, de tudo o que lá havia lido, o que .mais o i

impressionara havia .sido.o livro de Bomfim, então. ainda
praticamente desconhecido no Brasil.

Pois é deste grande analista que pinço algumas reflexões '

absolutamente atuais, posto que o conservadorismo, o medo
da mudança, a alergia a tudo o que é novo continua a nos

castigar como uma praga secular.
'

A maioria dos que se intitulam progressistas "não,:

suportam que as coisas mudem em tomo deles. Aceitam as q a

palavras, mas não se acostumam com o que essas palavras
.

designam". São Os "retardatários de ofício, indivíduos que não
.- .1

compreendem que as sociedades sofrem evolução constante,' ':
Na prática, são escravos passivos da tradição e da rotina; ativos

li,

, J

apenas para opor-se a qualquer inovação, a qualquer -n �

transformação real. Vivem uma vida de adiamentos e vãos
JI

3

expedientes". , J:

Na luta contra o progresso, "os teoristas da estagnaçao 'I'W
I

acumulam .absurdos e sofismas, heresias científicas e falsificações i j; (

históricas, para provar que a vUla deve ser fixada, que.a inovaçã: ,li

é o mal e que o progresso eStá em partir para o passado. Supõem I:, 'I
lL __ I (

abafar o futuro que se aproxima, sob o peso de verdades veu= 1.

e deturpadas". :
�;

Mas o pior é que esses retardatários "não se contentam r Ui

de estar imóveis; pretendem que todo o mundo se petrifiq�_e :'�
que a vida deixe de ser uma evolução para ser uma repetzçao

.. 1))

apenas, a fim de que vejam amanhã o CJZ:e vêem Iwje, e o que
j 'h

viram ontem - a estagnação universal. E o egoísmo arvorado
r li

em programa: 'Amanhã será tudo como ontem "', "u
Mas, afinal, "o que é que pretendem conservar?Só se é ,;1

justamente a decadência, a résignação social, e tudo mais que, I i1

prendendo-nos ao passado I se opõe obstinadamente ã vida e ,;;

ao progresso. Esse tiPo de política conservadora é antisocial 110

mesmo para os povos que possuem um passado capaz de -

despertar entusiasmos, ela é funesta para os próprios países " \
que construíram instituições benfazejas e obras grandiosas; Em
se tratando de nações onde não há, em verdade, o que conserv(1r, > {onde tudo ainda está por ser feito, esta política vem a ser não só ;

ridiculamente absurda, càmo essencialmente criminosa".
Para Bomfim, "conservar é uma função passiva, Viver') li;

é acrescentar alguma coisa ao que existe. Nossos esforços I.k
devem ser no sentido de melhorar as coisas,' corrigir ;'J

defeitos, transformar e alterar no sentido de progredir". �"\

Antes de iniciar seu relato, Bomfim insere uma
./

advertência, onde diz: "Nos que são capazes de 'amar I:

alguma coi;a �lé� da p"rópria personalidade, O sentimento
'I

'j r,

irradia-se, busca a beleza e a bondade onde quer que
,I t

existam, alcança tudo que sente, sorri para todas as alegrias, , , H

e sofre de todas as dores ( .. ) Este é um livro nascido,
animado, alimentado pelo seriumeruo: não o sentiménto" o

dos interesses pessoais, que obscurecem a razão e pervertem '0

o julgamento, mas um sentimento que só aspira alcançar f

a verdade;'. . oi q

Aos que desejam conhecer e entendermelhor esse I J;
nosso País, descobrir porque nosso futuro demora tanto ,)1

• '1 'J
a chegar, garimpar as razões do nosso atraso e esmiuçar o

1
,J

as motivações dos arautos do passado, com certeza er
l

Bomfim será um bom começo.

p

v

,
't J1

O governador Luiz Henrique da Silveira escreve aos IV

sábados nesta coluna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Em branco
o dia 15 de novembro, Proclamação da

República, já deixou de ter qualquer
importância. Há muito tempo, desdeque
neste dia não ocorrem mais eleições,
transferidas para 3 de outubro, a data

. passou a ser apenas um feriado

aguardado pela população-muitos, hoje,
nem sabem do que se trata- principal
mente quando existe a possibilidade de
emendá-lo, coisa corriqueira no serviço
público de todas as instâncias. Em Jaraguá
e região não se tem notícias de qualquer
atividade que diga respeito ao fim do

Império, em setembro de 1889.,

� Agilizando
Jaraguá do Sul não está entre as cidades

que poderão ser contempladas com

novas varas federais que poderão ser

criadas nos próximos anos no país, num
total de 400, conforme anteprojeto de lei
em tramitação no Congresso Nacional.
Por isso/: e por sugestão da vereadora
Maristela Menel (sem partido), todos os

vereadores assinaram moção dirigida à
,

bancada 'federal catarinense (16
, deputados e três senadores), para que
tentem interferir e incluir a cidade neste

novo mapa da justiça federal.

� Segurança
Jaraguá do Sul deve adotar a partir do
ano que vem sistema demonitoramento
de ruas, que em cidades como

Blumenau, Joinville e Florianópolis já
ajudou a desvendar não poucos crimes .

Nestes municípios, no princípio, pessoas
reclamavam da invasão de privacidade.
Argumento mais tolo não existe.

Privacidade em logradouro público só

quer mesmo quem costuma ter algum
tipo de comportamento não condlzente
com lugares públicos. São os mesmos

que não reclamam de sistemas idênticos
em lojas, shoppings, supermercados, etc.

� Transporte
'Se a Câmara de Vereadores vai aprovar
ou não a concessão de mais dez anos à

empresa Canarinho (leia matéria nesta

página), desde que confirmada a

contrapartida financeira da empresa no

projetoTransjaraguá em níveis desejados,
é outra história. A possibilidade legal existe.
O fato é que o projeto, obrigatoriamente,
vai passar por análise das comissões

internas permanentes do Legislativo e

votado em plenário. A votação, bom

jlembrar, feita eletronicamente, não é

secreta e pode ser conferida pessoal- '

mente por qualquer cidadão.

Bom,�,
, . .

Há que se fazer o necessano registro.

Ai'é agora, secretários e diretores que

o uparn cargos no governo do prefeito
Moacir Bertoldi (PL), se ainda, por razões

diversas, não conseguiram deslanchar

projetos de impacto, ao menos, em sua

maioria, são solícitos quando procurados
r para prest�r informaç�es. E isso inclui a

vice-prefeita Roserneire Vasel (PL). Ao

'i c�ntrário da gestão do ex-prefeito Irineu

( p,�sold (PSDB), exceção feita a situações

4 auto-bajulação. Desarmar a bomba

,t antes que exploda é, sem dúvida, a

li élhor estratégia.

;-t\

LlJ

__ ',--J

mosaico@jornalcorreiodopovo.com.br 2'8'

'Bombeiros tentam incluirTRANSPORTE
I '

.
,

,

'

Prorrogação de contrato passa
bb,rigatoriamente pela Câmara

I "

-

,

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GUNTHER

CE�SO MACHADO "Isso jáfoi discutido, analisado
e decidido em três reuniões que
tivemos com dois promotores da
Comarca (Aristeu Xenofontes
Lenzi e Leonardo Lehmann), a

recursos no orçamento
, ",

5,57% da estimativa da receitapara ',;<

2005 em relação ao exercício cle"C)
2005 (de R$ 9,71 bilhões .para R$ ';b
8,67 bilhões) e a compensação dos o, j
benefícios concedidos pelo�!;

- Fundosocial (Fundo '/de:;b
,

Desenvolvimento Social). ,) g
"Redução de receita vai afetar, '_. ,

também, os voluntários", disse
-rs

D' 'O id d
<)j

roriet. presi ente "a;lFederação, Ademir Orsi, disse que :J

o que se pretende é "apenas justiça,
que o Estado faça o que deve
fazer". Em Santa Catarina existem l
35 corporações de bombeiros

Ivoluntários em 70 municípios,

I
atendendo uma população
estimada em 1;5 milhão de pessoas, I

quase um terço da população total Ido Estado. Segundo Orsi, a

'reivind.icação de \ecursos 'Jestaduais é da ordem de R$ 7-
milhões, que correspondem a 20%

__

do total destinado 'aos bombeiros
militares. O valor é distribuído entre
as corporações obedecendo a

critérios já estabelecidos, como o

número de ocorrências, a

população atendida, estrutura,
instalações, entre outros.Até 16 de
novembro o relator do orçamento

'

do Estado para 2006 recebe
emendas. A votação está prevista
para dia 15 de dezembro,
entretanto, ,a Assembléia

j,

Legislativa não poderá entrar em
:-,

recesso de fim de ano enquanto;2
, l

isso não ocorrer. (Celso Machado) '):

--�------------------------------------------------�d

JARAGUADO SUL- O presidente
da Federação das Associações de
Bombeiros Voluntários de Santa

Catarina, Ademir Orsi, que
também preside a corporação de

Guaramirim, reuniu-se ontem pela
manhã com o deputado Dionei
Walter da Silva (PT) para
reivindicar a, inclusão de verbas

específicas no orçamento do Estado
em 2006, criando-se uma fonte

própria de recursos. Dionei, relator
da peça orçamentária, explica que,
hoje, os recursos para o setor "estão
misturados" à receita do Estado
destinado às corporaçõesmilitares.
"Espertamente, eles (bombeiros
militares) criaram as chamadas

corporações comunitárias onde hã
quartéis militares, para ficar com a

maior fatia do bolo e que, na

verdade, beneficiam eles próprios".
A estratégia, segundo Dionei,

é incluir recursos para as

corporações voluntárias no PPA,
garantindo, assim, os recursos

necessários para os próximos anos.
Ou, se não for possível, tentar retirar
a expressão "bombeirosmilitares"
do orçamento, que já está em

análise nas comissões permanentes
da Assembléia Legislativa.
Convocado pelo deputado petista,
na próxima quarta-feira o

secretário estadual de

Planejamento, Armando,Hess de
Souza, para explicar, entre outr�s
coisas, a previsão de redução de

�I Promotores

i Üá/decidiram pela
: nfcessidade da

q aprovação
-I J�GUÁDO SUL-o presidente
d� Câmara de Vereadores,

I

Rdnaldo Raulino (PL), disse ontem
ao' Correio do Povo que a

-n pJssibilidade de renovação
:; aUfomática do contra tio vigente

com a empresa Canarinho sem
-

a�a nova licitação existe, mas que,
_ 1; ob�igatoriamente, de acordo comanálise feita pela promotoria','[1 I ,

,. p«blica, terá que passar pelo crivo'IJí

d01Legislativo.
Raulino reporto�-

se a declarações do procurador
'II,

ju ídico da Prefeitura, Jurandyr
18

Bértoldi. Segundo el� (Jurandyr)
a Jrenovação automática do

)J c�ntrato poderá ocorrer

'D d1pendend� do i.nteresse, da
Jj empresa em mvestir no projeto

IT T�ansjaraguá (valores), que vai
remodelar o sistema de transporte

,
c�letivo do município e, por

" c�nseqüência, provocarmudanças:;: I.

ln ni SIStema viário.
I

.

,

�oção apela para instalação de-
r

"

I

�ara federal no município

última, no início da semana",
sustentou o presidente da Câmara,
acrescentando que, na legislatura
passada, o projeto do Transjaraguá,
em sua priineira versão elaborado
na gestão do ex-prefeito lrineu
Pasold (PSDB) com o nome de

Transfácil, sequer foi analisado
pelos vereadores da época. "Foi por
isso que, quando assumi a

presidência, devolvi ao Executivo
o documento assinado por Pasold

prorrogando o contrato em caráter

precário", disse. "Precário ou não,
o contrato estava assinado e

condicionava a prorrogação apenas
,
à contrapartida da empresa no

projeto", emendou o vereador.

Segundo Raulino, existe a

,possibilidade legal, conforme
entendimento dos promotores e

,

conforme rezá o contrata vigente,
de prorrogação da concessão por
mais 10 anos sem licitação, desde
que a empresa atenda de forma
inequívoca todas as exigências
estabelecidas quando da assina-

Raulino:"Possibilidade de renovação só com crivo do Legislativo"
tura anterior, "mas de forma

alguma condicionado apenas à

participação monetária da
Canarinho no projeto", que foi

apresentado e discutido pela
primeira vez com os 31 presidentes
de associações de moradores na

noite da última quarta-feira em

audiência pública no CL (Centro
de Profissionais Liberais) . O projeto
atual está orçado emR$ 40milhões,'
dos quais R$ 24milhões solicitados
na forma de empréstimo junto ao

BNDES (Banco Nacional de
Desenvolvimento Social).

Prevê, de forma gradativa, a

.construção de terminais integra
dos, que permitirão a circulação de
passageiros com pagamento de

passagem única, a implantação de
bilhetagem eletrônica, dispensando
cobradores e alterações no sistema
viário da cidade, já quemuitos dos
trajetos atuais serão relocados nas
regiões abrangidas na fase inicial
do projeto.

Jaraguá recebe R$ 1,00 mil
para investir em turismo

Aprovado projeto que institui
, ,

Programa Vereador Mirim ::l

i JARAGUÁ DO SUL - Na sessão

d� quinta�feira foi aprovada no

pl�nário da Câmara de Vereado
rep, a moção de apelo número 37/

2l05, de autoria de todos os

v
I readores, que solicita a

I1stalação da "terceira va

r, federal no município para

a)ender as necessidades fu

t�ras das cidades que integram
a rossa subseção".

'

,

i Tramita noCongressoNacional
Oflnteprojeto de lei número 5829/
Gp, que dispõe sobre a criaçãode
4�O novas varas federais em todo'
P�ís nos próximos oito anos. O

,

ap, teprojeto estabelece a
l' .

.

, qcahzação das varas com base em
e�tudo técnioo realizado pelo
qonselho da Justiça Federal.
J�raguá do S u l não es tá

C?ntemplado como subseção que
dFtnandaria a instalação de novas
v�ras. O anteprojeto poderá ser

alt d
, ..

! era o pelos deputados federaiseLsen d
'

. a ores catarinenses para
que omunicípio seja contemplado.

,

ARQUIVO CORREIO/ALEXANDRE BOGa

JARÁGUÁ 00 SUL�O deputado
federal Paulo Bauer (PSDB)
anunciou esta semana a liberação
de R$ 100mil para Jaraguá do Sul,
através de emenda individual

apresentada ao Orçamento-geral
da União de 2004. O ministro

Walfrido Mares Guia, amigo de
Bauer desde quando os dois foram

. secretários estaduais da Educação
- um em Santa Catarina, o outro
em Minas Gerais, foi quem
conseguiu a � liberação.
A Prefeitura deverá aplicar' os
recursos em infraestrutura turística

apresentando projeto para

apreciação e aprovação pelaCaixa
Econômica Federal, que já está

com o dinheiro disponível para o

repasse. Bauer reconhece que o'
o . " . ,,,". . "

murucipio merece muito mais ,

entretanto, como deputado da

oposição, dispõe apenas de R$3;5'
milhões por ano para beneficiar
toda a sua região eleitoral emSanta
Catarina. As' emendas podem ser,
destinadas para 20 diferentes

GUARAMIRIM - A Câmara de
Vereadores aprovou em votação
unânime, na sessão de quinta
feira, o projeto de decreto

legislativo que institui o Programa
Vereador Mirim. O objetivo é

promover a interação entre a

Câmara e as escolas domunicípio,
além de permitir aos estudantes a

compreensão sobre o papel do
Legislativo, "contribuindo assim' .

para a formação da sua cidadania
e entendimento dos aspectos
políticos da sociedade brasileira".

No início da semana, CáSSIO
Gaeski, de 13 anos, aluno daEscola
Estadual Alfredo Zimmermann,
do bairro Avaí, foi eleito o primeiro '

vereadormirim domunicípio, para
a Câmara de Vereadores de
Guaramirim. � As ele ições
terminaram ontem, envolvendo

quatro escolas estaduais e uma

particular. Alunos de 5ª e, 7ª
série votaram em 40
candidatos, elegendo nove

representantes.

A campanha ocorreu no,
período de 26 de outubro a 3 de"'"

, novembro, com debates entre os
;' .

candidatos e divulgação de suas':_"
propostas. AproxirnadamenteJmil
alunos do município participam C)

destas eleições. O mandato dos :

eleitos será de um ano e a posse I

ocorre em dezembro. :..;

A mação considera que "a
realidade sócio-econômica da

região de Jaraguá do Sul-terá em

meados de 2014 uma população
estimada de 250 mil habitantes".

,IA idéia da moção é da vereadora
Maristela Menel (sem partido),
que solicitou cópia do ante

projeto para o juiz fede
ral EmmersonGazda, da subseção
de [araguá do Sul, quando ele

participou da sessão daCâmara no
dia 3 d� outubro.

• Os vereadores pedem a

instalação de uma terceira

varal federal no municípoI
para atender as

necessidades das cidades

que integram a subseção,
Bauer apresentou a emenda

finalidades. Em 2005, Jaraguá foi
contemplada comR$390mil deste'
total e mais R$140mil através de
sua cota em emendas coletivas.
Até agora, foram empenhados
apenas R$50mildesse total.

• Anteprojeto tramita no

Congresso Nacional para
criar 400 novas varas, mas

,Jaraguá não está incluída.

Cássio foi o primeiro eleito

r .�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Balanço li
A produção total de derivados
no Brasil e no exterior aumen
tou 3% de janeiro a setembro e

somou 1,830 milhão de barris/
.
dia, o que representa 87% da
utilização da capacidade de
refino no Brasil.As vendas de
derivados no mercado interno
cresceram 2% em relação a

igual período do ano passado.
I

Quedade20%
A chegada do frio com atraso e

as temperaturas amenas

durante o inverno deste ano

estão prejudicando a brotação
da maçã catarinense. As

temperaturas baixas
começaram a ser registradas
apenas em meados de
setembro, quando as macieiras

começaram a florescer, o que

provocou lentidão no processo
de brotação do fruto. A
estimativa é de queda de 20%
na produção.

Verba liberada
o governo federal liberou um

crédito extraordinário RS
673,621 milhões para os

ministérios das Cidades,
Integração Nacional e
Transportes. A liberação foi
feita por meio da medida
provisória 266, publicada
ontem no 'Diário Oficial' da
União.Os recursos saíram em

um momento de pressão
'

sobre oMinistério da Fazenda. '

Préssão
O ministro Antonio Palocci
(Fazenda) foi criticado
publicamente nesta semana

pela colega da Casa Civil;
Dilma Rousseff. Ela cobrou
mais dinheiro para obras de
infra-estrutura e qualificou a

proposta de aumentar o

esforço fiscal do qoverno
apresentada pela equipe
econômica de "rudimentar':
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Rede Marista:
grande no tamanho, gigante no ensino.

Uma rede de ensino com mais
de 140.000 colegas para seu

filho em 'todo Brasil.
Colégio Marista São Luís

INSCRiÇÕES ABERTAS

para 2006

"
\

o MELHOR AMIGO DO HOMEM

Apaixonados por cachorros
(

lotam as estéticas caninas
MARIA HELENA DE MORAES

... Consumidores
chegam a gastar RS
500,00 por mês para
deixar cão mais bonito

}ARAGUÁ Do SUL - Nem todo
cachorro tem vida de cão. Muitos
levam uma vida que qualquer
criança gostaria de ter: cama

quente, comidana hora, roupas boas,
banho, '. perfumes, jóias e

atendimento médico.Tudo para o

melhor amigo do homem ficar
bonito, moderno e cheirosos.Em
[araguá doSul são vários os pet shops
e agropecuárias que oferecem tudo
isso. Mas não basta ter amor no

coração paraproporcionar essa vida
ao bichinho de estimação. É
necessário ter dinheiro para isso, mas
para os donos apaixonados, isto é,
apenas umdetalhe. Prova disso é que
as estéticas vivem lotadas.

O publicitário Gilson Silva, 38
anos, gasta R$ 500,00 pormês com
os cuidados gue destina aos dois cães
que possui: a cadelinha Bisy, da raça
maltês, de cinco meses, e o boxer
Buba, que também é o cão de
guarda da'casa. Ontem, a pequena .

Bisy foi levada para tomar banho no

Balanço positivo
A Petrobras registrou lucro líquido de RS 15,6 bilhões nos primeiros
nove meses do ano, um resultado 23% superior aomesmo período
de 2004.0 lucro do terceiro trimestre ficou em RS 5,6 bilhões, 27%
superior ao apurado no mesmo período de 2004 (RS 4,4 bilhões). A
conta exclui o efeito do benefício fiscal da declaração de juros sobre
capital próprio do terceiro trimestre. O resultado representa também
um aumento de 14,28% em relação ao lucro do segundo trimestre.A
estatal atribui o resultado ao aumento da produção e das exportações.
As vendas líquidas somaram RS 35;7 bilhões no terceiro trimestre, o
que representa um aumento de 18% .Nos nove primeiros meses do
ano, a produção média de petróleo no país foi de 1,667 milhão de
barris por dia, 12% acima do produzido em 2004. No terceiro trimestre,
o volume produzido chegou a 1,725 milhão de barris por dia, um
crescimento de 13% com a entrada em produção das plataformas
FPSO Marlim Sul, P-43 (Barracuda) e P-48 (Caratinga).

.

Simone é especializada em estética canina, dá banho faz hidratação e enfeita os' bichinhos

pet shop daAgropecuáriaReal, onde
uma esteticista canina especializada
fica a disposição para cuidar dabeleza
dos cães. Toda enfeitada, Bisy é
tratada como gente. Dorme no

quarto do casal e todos os seus objetos
, são cor-de-rosa. "inclusive a ração",
comentaGilson.

Simone Gonçalves, a esteticista
oferece serviços sofisticados, como

banho com hidratantes que
restauram o pelo do animal, além da
tosa higiênica, que limpa as patinhas,
a barriga e o bumbumpor.Rf 25,00.
Um plano no valor de R$ 50,00 por
mês oferece quatro banhos pormês,
uma hidratação e tosa higiênica.

A dona-de-casa Marisa
Draeger, 4 anos, saiu ontem à tarde
unicamente para comprar lacinhos

para a cadela de estimação, uma 'li
.

n

lhasa-apso de nome meses. "Ela é

linda", afirma Marisa, demons-n1
trando .verdadeiro amor pela ';

cadelinha. Ela escolheu laços"
vermelhos para a para combinar" r

com o pelo do animal, que é brancaOJ
e preto. "Os laços que ela tem" t

quase não aparecem porque aVi
pelos são longos", explica Marisa. 'lni, i

WEG inaugura este mês nova planta industrial na Amazônia
DA REDAÇÁü - A Weg

ínaugiza no dia 23 deste mês uma
nova planta indu�trial na Zona
Franca de Manaus para produção
de motores de ar condicionado. A
medida confirma a estratégia da
empresa de estar perto dos seus

clientes. As atividades iniciaram
no segundo semestre de 2005, com
cerca de 50 colaboradores. O
investimento é de R$ 25 milhões e .

a produção deve alcançar um
.

milhão de motores/ano.
Operando em prédio alugado,

a nova unidade pretende atender
a demanda de produtos para o

Verão. Nesse segmento, a WEG
atende Multibrás, Climazon
Industrial (Carrier), LG Eletronics, .

Eletrolux, Gree e Elgin. Todos

As inscrições para alunos novos podem ser feitas na

secretaria do colégio, pelo fone 33710313 ou através do
site www.marista-jaragua.com.br na área de

matrículas on-line.

fabricantes já apostam na ZFM
como um potente motor de
crescimento para o país.

''A Zona Franca de Manaus
está se tornando um verdadeiro
cLuster de fabricantes de ar

condicionado. Esse-cenário atrai
fabricantes de componentes e

fornecedores, como a WEG, qUE;
buscam a proximidade constante

corri seus clientes", afirma o diretor
de Relações com Investidores da
WEG, Alidor Lueders.

A produçãoWEG Amazônia
ocupa uma área de 2.250m2 dos
3.000 m2 da área total construída.
Na semana que se passou foi
registrado o primeiro pallet de peças

. totalmente· fabricadas nesta nova
unidade.

DIVULGAÇÃO
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I Diretora do Centro
ri Cht90U

ser exonerada,
rn s foi nomeada em

se uida pelo prefeito
I

f}ARAGUÁ DO SUL - A Polícia

'i Civil encerrou o inquérito que

iIi purou as responsabilidades do

caso ocorrido em junho desse ano,

quando uma criança de cerca de

u� ano foi esquecida no Centro

de! Educação Infantil Sidnei
I Alexander Berns, no Bairro _

J; Vi�iras. Foram indiciadas por

abarrdono de incapaz, a diretora

da unidade, Ronise Pradi Floriani
Emmerich, a atendenre. de

berçário, Olinda Rosana Franco, e
a zeladora, Maria Gorete Blunk.

'1 Em caso de condenação, as

'fi envolvidas poderão ter pena de seis
a \i meses a três anos de reclusão.

De acordo com o delegado
s_n: Antônio Godoi, responsável pela
la'; investigação, há provas bem

fundamentadas de abandono. A

reportagem publicada pelo
Correio do Povo, em 5 dejulho,
também foi anexada ao inquérito.
Durante o trabalho de

investigação, que durou quase
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quatro meses, 18 pessoas foram

ouvidas. Segundo o delegado, a

professora saiu da creche no final
do dia e avisou a zeladora que a

criança estava lá, mas ela não teria
escutado. "Durante a noite, Q

alarme, que nunca, tinha sido
acionado, tocou três vezes. A
diretora disse que chegou a ir até

lá, não viu nada", contou o

delegado. "Ela era a responsável
pela creche e agiu, nomínimo, com
negligência e imprudência", diz
Godoi. A mãe foi isentada no

indiciamento porque a criança
estava sob responsabilidade da
escola.

Diretora nomeada
A atendente de berçário,

Olinda Franco, e a zeladora, Maria
Gorete Blunk, que são

concursadas, estão sofrendo

processo disciplinar e foram
afastadas de suas funções, mas

continuam recebendo os salários.
A diretora, Ronise Emmerich, que
tinha cargo de confiança, foi
exonerada e em seguida nomeada
novamente como diretora, desta
vez do Centro de Educação
Infantil Anélia EnkeKarsten. Ao
ser procurado pela reportagem do
Correio do Povo, o Secretário

Municipal de Educação, Anésio

Delegado diz que diretora foi no mínimo negligente e imprudente

Alexandre, informou sobre o

afastamento das duas fun

cionárias, mas disse desconhecer
_

os procedimentos adotados

quanto à diretora, apesar do
assunto estar diretamente ligado
àsua pasta. O procurador geral do

município, Jurandyr Bertoldi,
.
afirmou que Ronise Emmerich foi
nomeada novamente porque "o

prefeito ainda tem confiança
nela". Segundo ele, nenhuma das
três indiciadas teve ainda direito à

defesa.

3 Escola Pública não pode obrigar pais pag3!em taxa de matricula
SrnROEDER - A cobrançade taxa

;[, matrícula e, de mensalidades em

escolas públicas não é ilegal, mas
�n nenhum pai tem obrigação de pagar.
a o que existe é um acordo entre a

Jio direção da unidade de ensino e a co

JIH rminidade.A informação é dageren
))' te 4eEducação da 24°SDR (Secreta
ri' ria.de Desenvolvimento Regional)
IJ . Deni Rateki, ao esclarecer a recla
;" mação de um pai de aluno da Escola
JÍ, de Educaç�o Básica Elisa Cláudia
lf, Aguiar, localizada emSchroeder 1.

A pessoa que ligou para o jornal
)ill preferiu não se identificar, mas recla
im rnou que não pôde fazer amatrícula
f� da, f\lha porque se negou a pagar a
.� taxadeR$lO,CO.AdiretoradaEscola,
yf, AnaRita deRamos ficou indignada

com a acusação e afirmou que este

pai jamais apareceu na escola pára
vercomo as coisas acontecem.Segun-

do ela, nenhumaluno fica semmatrí

cula por não pagar a taxa. "Dos 218
. alunos que já fizeram amatrícula, 72
não pagararn", exemplifica a diretora.

Ainda de acordo comAnaRita,
a escola tambémcobramensalidades
no valor de R$ 5,00 a título de

contribuição espontânea, "mas a

f�mília que tem dificuldades

�ceiras não paga nada", enfatiza
a diretora. Segundo ela, se. a

comunidade não colaborar, a escola
não consegue oferecer uma boa

condição pedagógica aos alunos. "O
que vem do Estado não supre as

necessidades", resumeAna Rita.
Agerente de Educação ressalta

ainda a orientação dada às diretoras
eAPP's é quemensalmente seja feita
a prestação de contas com todos os

pais de alunos. Segundo ela, oEstado
fornecematerial de expediente e de

.

Diretora diz pais que passam por dificuldades não pagam matrícula

limpeza, merenda escolar ematerial
esportivo através de licitações feitas
de seis emseismeses. Parao ano letivo
de 2006 serão fornecidos 18mil kits

com material escolar básico para os
alunos de primeira a oitava série e

livrosdePortuguês eMatemáticapara
os alunos doEnsinoMédio.

Mais um acidente de trânsito com vítima fatal na BR - 280
}ARAGUÁ DO SUL - Dois

acidentes que resultaram emmorte

aconteceram esta semana na BR-
280, no perímetro urbano da cidade.
Os dois aconteceram na quinta
feira.O primeiro caso foi demanhã,
quando o auxiliar de ServiçosGeráis

do Codejas (Companhia de .

Desenvolvimento Urbano de

Jaraguá do Sul) José Reni Barros,
foi atropelado na Avenida
Waldemar Grubba quando
atravessava a via na faixa de

segurança nas proximidades da

.
Pneus Center. Foi levado ainda com
vida para o Pronto Socorro do

Hospital São José, mas nãoresistiu
aos ferimentos e morreu.

O segundo caso envolve o ciclista
Moacir Píske, 26 anos. Ele foi
atropelado na altura do Km 71;5 e

morreu no local por volta das
. 21h50.De acordo com o policial
rodoviárioValcenirPereira, omotorista
que atropelou Moacir não prestou
socorro à vítima.A colisão foi lateral.
No local não tem acostamento

pavimentado.

Software desenvolvido na

Fameg é pioneiro no país
GUARAMIRIM - Tecnologia

mundial de ponta. Assim pode ser

definido o projeto Famelix GNU/
-Linux desenvolvido dentro da

Fameg (Faculdade Metropolitana
de Guaramirim). Trata-se de um

software para computadores
baseado na linguagem do sistema

operacional Linux (diferente da
mais conhecido, Windows).

O Famelix foi concluído em

2003 e desde o ano passado está

disponível para download. Desde
então, a faculdade recebeu mais

de 500mil citações, traduzidas para
mais de 40 línguas, referentes ao

projeto. O sucesso é tanto que
Raulino anunciou que no dia3 de
dezembro vai viajar para a Europa
onde deve fechar convênio com

três universidades italianas. '.'Assim
nossos alunos poderão fazer a
conclusão dos cursos nas

universidades de Ferrara e

Bologna, assim como fizeram os

jovens cientistas Andersen Gesser
e Bruno Rafael Cardoso que estão
retornando da Universidade de

Austral, do Chile". Os dois foram
participar do desenvolvimento de

'

uma versão emespanhol do projeto.
E o sucesso do Famelix GNU/

Linux pode ser explicado
exatamente porque sua aparência
se aproxirrÍamuito da interface do
Windows XP. Grande parte das
funcionalidades existente no

. programa foram adaptadas para
transformar o ambiente de trabalho
ornais amigável possível.O objetivo
é atingir o usuário que está Balduino orgulhoso com projeto

Produção da

Industria de '

se em queda

acostumado eorn ambientes
Windows e não tem tempo
suficiente para aprender a utilizar
um novo sistema operacional. As
informações foram repassadas na ::

noite de quinta-feira numa "

coletiva de imprensa pe lo
':

presidente da entidade, professor -,
Balduino Raulino.

'

O projeto é considerado uma �
inovação na área de tecnologias

'

para o computador, "Apenas oito
.

faculdades no mundo estão",
",

desenvolvendo pesquisas
semelhantes. Nós e quatro'
universidades nos Estados Unidos
e três na Alemanha", concluiu
Raulino. O projeto foi coordenado
pelo diretor de Tecnologia da.

Informação, professor David,
Emmerich Jourdain e realizado
com a ajuda de alunos da Fameg.

O software é disponibilizado'
gratuitamente no site http://
farnelix.codígolivre.org.br, Maís

'

informações sobre. o Famelix pelo
e-mail famelix@famelix.edu.br '

,

,

r
,

1

Três pessoas indiciadas no caso
,

,
.

da criança esquecida na creche

DA REDAÇÁO - A produção da
indústria catarinense recuou 10,2%
frente a igualmês do ano anterior,
sendo essa a terceira taxa negativa
consecutiva e amenor desdemaio
de2003.

Nos indicadores para períodos
mais abrangentes, a indústri'a
catarinense continuou apresentan
do resultados positivos, porém com

clara trajetória de desaceleração no
ritmo de crescimento: 1,4% no

acumulado janeiro-setembro e 3,7%
no acumulado nos últimos doze
meses.

Para a formação da taxa de -

10,2%, contribuiu negativamente a

indústria de máquinas e equipa
mentos (-39,5%, a menor desde

agosto de 1992).Tarnbém sobres
saíram as quedas observadas em

vestuário (-18,6%) é emmáquinas,
aparelhos e materiais elétricos (-
28,0%). Em contraposição, somente
veículos automotores (23,2%) e

celulose e papel (2,9%) tiveram

resultados positivos.

REALIZE SEU
SONHO \

NESTE NATAL

01 CROSS FOX o Km

01 CASA

10 VALE.COMPRAS

Sonho
de

Natal
lJ

'Quer realizar seu Sonho de Natal?

Então compre no Comércio de Jaragua do Sul!

Este ano. a COL de Jaragua do Sul vai distribuir

RS 80 mil em prêmios para os consumidores.

A cada 30 reais em compras. você ganha 01 cupom
e ja está concorrendo aos prêmios da promoção.

Você tem muitas Lojas para optar.
Quanto maior a quantidade de cupons que você

depositar nas umas, maiores serão as chances

de você ganhar. Participe!

,

Venha comemorar conosco' o aniversário

da,� lRmI!1l, nos di.as 12, ,19 e 26 de novembro.

Haverá distribuição de refrigerante, pipoca, algodão doce,
sorvete e geladinho. Tudo com muita música e brincadeiras

como a cama elástica, piscina de bolinhas e palhaço.

,

.

,

1 ti'�'EED
Novembro e es..a -� PNEUS ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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... Pelo menos metade
dos portadores do
diabetes não sabem

que têm a doença

JARAGUÁ DO SUL - Estudos do
Ministério da Saúde indicam que
entre 8% e 10% da população da
região Sul do Brasil têm diabetes,
sendo que metade não sabe que
tem: a doença. Com base nesses

dados, estima-se que em Jaraguá
do Sul existam cerca de 13mil
diabéticos. O diabetes é uma

enfermidade que aumenta a

quantidade de açúcar (glicose) no
sangue e se divide em dois tipos:
Tipo 1, que ocorre tom mais

freqüência em jovens e crianças e

reptesenta 10% dos casos, e Tipo
2, que afeta pessoas com histórico
familiar de diabetes e é. mais
comum em pessoas com excesso de

peso, representando 90% dos
casos.Na segunda-feira, dia 14, é o
Dia Mundial do Combate ao

Diabetes.
O médico endocrinologista,

Dalisbor Weber Silva, destaca que
pessoas hipertensas, mulheres que
têm síndrome de ovários
policísticos, que tiveram filhos com
mais de quatro quilo� ou diabetes
gestacional também fazem parte
dos grupos de risco e devem fazer
exame para medir a taxa de

glicose. "É indispensável que a

pessoa diabética faça o controle e

SAÚDE

13mil pessoas têm diabetes em Jaraguá!
o tratamento da doença, pois essa

enfermidade é a que mais causa

cegueira, problemas renais e

amputações. O diabético tem até

quatro vezes mais chances de ter

doenças cardíacas", observa.

Cardápio Saudável
''A alimentação adequada é o

fatormais importanteno tratamento
do diabetes", diz o médico. Deve
se evitar o consumo de gorduras
saturadas de Origem animal e os

doces. Qualquer fruta pode e deve
Ser consumida, desde que.seja uma
de cada vez, mas é preciso atenção
com algumas frutas que contêm

muito açúcar, como o figo, a uva e o

caqui. O consumo de verduras e

. legumes é importante, pois são

fontes de vitaminas e fibras, que
- dificultam a absorção do açúcar.
Massas podem ser consumidas no
máximoduas vezespor semana e a
preferência deve ser dada para os

produtos integrais. Mesmo os

produtos dietéticos. tem que ser

consumidos com moderação e o

açúcar deve ser substituído por

. adoçantes.
Café damanhã, almoço e jantar

são fundamentais, especialmente
para quem usa insulina. Pequenos
lanches nomeio damanhã, nomeio
da tarde e antes de dormir também
são importantes. Ativi-dades como

.

a�dar, pedalar e nadar por 30 ou 40
minutos, três vezes. por semana,

ajudam no tratamento. "Caminhar
é quase como tomar remédio",
compara o endocrinologista. Para

Falecimentos
Faleceu à� 23:30h do dia 10/11,0 senhor João Frankilin dos Santos,
com idade de 78 anos. O velório foi realizado na Capela Mortuária
da Vila Lenzi e o sepultamento no cemitério Vila_Lenzi.·
Faleceu às 08:00h do dia 10(11,0 senhor IvoOliveira,com idade
de 35 anos. O velório foi realizado, na Capela Mortuária de
Guaramirim e o sepultamento no cemitério deGuaramirim.

Audi A3 �180 tb, meco 2004, 28nlil Km,
garantia até Dez 05, cinza, couro" 6.Cd, etc,
s/teto. Vendo R$ 67'mil. 48-9971 1850

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
,

JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os empregados no comércio,
associados ou não, dos municlplos de Jaraguá do Sul, Guararnlrim, Corupá,
Schroeder,eMassaranduba, pertencentes à base territorial desta Entidade,para
comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 de
novembro de 2005, às 18:00 (dezoito horas) em primeira convocação
na sede, social do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaraguá do Sul, sita
à rua Frederico Bartel.n= 140 nesta cidade de Jaraguá do Sul, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 * Apreciação e deliberação sobre as propostas de horário natalino, enviadas
pelas Entidades patronais e econômicas regionais:
'. I

2* Apreciação e deliberação de contraproposta se houver, a ser apresentada às
, Entidades patronais e economicas regionais.
3* Poderes a diretoria do Sindicato firmar convenção.coletiva para prorrogação
do horário de trabalho com as 'Entidades Sindicais e econômicas representativas
4,* Poderes a diretoria do Sindicato firmar acordo por empresa caso malograrem
as negociações com as negociaçôes com as Entidades Sindicais e econômicas

regionais ,

Não havendo número legal de associados presentes. para instalação da
.

Assembléia a hora acima mencionada, a mesma realizar-se-á às 19:00 (dezenove
horas) do mesmo dia e nomesmo local; com qualquer número de presentes.

Jaraguá do Sul, 12 de novembro de 2005

Ana Maria Roeder
Presidente

Dalisbor, endocrinologista
garantir a qualidade de vida e evitar

complicações também é funda
mental fazer o controle da glicemia
(glicose no sangue). "O uso de

medicação é feito em último caso",
diz o médico. De acordo com ele,
nos últimos 15 ou 20 anos, o

tratamento do diabetes ficou mais'
fácil porque a classemédica passou
a compreender melhor a doença,
facilitandooseudiagnóstico. Adílio descobriu que tem diabetes há três anos e diz que produtos diet custam caro

Orientação
, Em 1990, o doutor Dalisbor

Gl)
Weber criou a Associação dos]',: C(

Diabéticos, que funciona no,,,,
1-

prédio do SUS, na rua Getúlioj, �
Vargas. A associação presta;
orientação a cerca de 50 pessoas",
realizando encontros mensais.; ,

.

�

u
com palestras ministradas pOFr:!

,

l' . d g
e sp e ci a i s t a s e· testes e> s

glicemia. "Gostaríamos de fazer;uc
, c

muito mais, porém falta de

condições para isso", diz o�J
médico. '1

Nos mercados existem uma variedade grande de produtos diet (que não possuem açúcar). A dificuldade

principal para a aquisição dos dietéticos é quanto ao preço, já que custam, pelo menos, o dobro dos

produtos não-dietéticos. Uma lata com 21 Og de achocolatado diet, por exemplo, custa num dos mercados
da cidade R$ 6,19, enquanto uma lata de 400g de achocolatado normal custa em média R$ 3,00. Uma caixa

de 75g, com três barras de cereais custa R$ 5,68, enquanto o mesmo produto sem ser dietético custa R$
2,38. Um vidro de geléia dietética com 21 Og custa R$ 9,79, enquanto outra não-dietética de boa qualidade,
custa R$ 5,68.
O aposentado Adílio Plácido Kreusch, 60 anos, descobriu ser diabético há três anos e, desde então, precisa
ter cuidados com a alimentação."Evito derivados do leite e só como queijo branco. A carne tem que ser sem

gordura. Procuro comer apenas o que é permitido e nas porções recomendadas, mas custa (aro e já deu

para sentir a diferença no bolso'; diz ele, que faz teste de glicemia em laboratório a cada 60 dias.
O endocrinologista Dalisbor Silva observa que algumas sobremesas dietéticas podem alterar o controle da

glicose no sangue se ingeridos em excesso, devido à grande quantidade de farinha de trigo e milho, fruta
ou leite na composição. "É um er!o pensar que se pode consumir produtos diet sem restrições'; alerta.

Concurso
O SBT contratou urna empresa de auditoria (a Tecnoaudi)
para ficar de olho no concurso da nova morena do É o

Tchan, que ficará no ar' até dezembro no programa do

-Guqu.Todo domingo, um ou dois auditores vão ao SBT

acompanhar tudo de perto. Há rumores de que existe

fraude no tal concurso. Nos bastidores do Bicho da Cara

Preta, empresa dona do É o Tchan, dizem que a morena já
estaria escolhida.

Fica na Globo
A Record havia ,oferecido o dobro do que Cléo Pires ganha
na Globo, mas ela não caiu em tentação. A atriz, que se

destacou corrio a Lurdinha de "América'; fará um especial
infantil na Globo, que vai ao ar em oito de dezembro. Éla
deve fazer também a novela de Manoel Carlos.

Será que engata?
Quem apostava que o que aconteceu entre Daniela
Cicarelli e Marcelo Valente não passaria de alguns
beijinhos se enganou. Depois de passar seu aniversário in
lave com o ex de Ivete Sangalo, Dna. Cica viaja
especialmente para curtir mais alguns momentos a sós

com o jovem. A beldade desembarcou ontem em

Salvador somente para encontrar com Marcelo.

CORREIO TV
,:-.

._----------------�--------------------------------------------------------�d
redacao@jornalcorreiodopoyo.com.br IA

Tonem aí
Leonardo DiCaprio completou 31 anos ontem, mas foi Gisele Bündchen quem ;10

recebeu o presente. O ator, que anda com esperança de voltar para a top, ,II

mandou flores para ela com um cartão apaixonado., Mas Gisele não deu muita j(,

bola. Parece determinada... �t

É hoje

: '1
... , �,

A atriz Deborah Secco e o Jogador do Corinthians Roger gravaram quinta
feira o "Altas Horas'; que vai ao ar neste sábado.Além de fazer um balanço
sobre sua participação em "América" Deborah mostra sua porção cantora ao . :)1

lado de Zeca, Baleiro. Já Roger conversa com Serginho Groisman sobre sua

contusão e as expectativas para o Campeonato Brasileiro deste ano. O

craque ainda vai contar o que faz para preencher seu tempo quandoestá
fora dos campos. ]Jj

Sugestão de presente
Chaves é caso único de sucesso: chegou ao Brasil em 1984, nunca saiu do ar; "L

aqui nem dos demais' países da América Latina, sempre garante boa audiência, : í)

':Jrecentemente ganhou um livro que já está na terceira edição e tem um

volume em DVD nas lojas. Mas os admiradores dos personagens querem mais '.l

e serão presenteados no Natal com o lançamento da primeira caixa de DVDs
da turma mexicana. A caixa, que chega às lojas em dezembro, será a primeira
de uma coleção maior. Ainda não estão definidas as datas de lançamento das
próximas, mas a Amazonas Filmes pretende atender todas as expectativas dos )"

Chavesmaníacos. O preço sugerida para o primeiro é de R$ 1.09.
'

,

, '

):;f
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.

.

16.jan ia
10.fev

2006

�llows'�;�'�D 10M A S

3275·3475
fell�ws@netuno.com.br

Matrículas Abertas
.até15.dez

Rua Domingos da Nova, 227
(em frente à Sludio FM)
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Jaraguá do Sul

icou atrás apenas
S ele Florianópolis
fj na pontuação geral

CHAI'ECó - No último dia de

'f, provasnanatação, aequipe
feminina

, e [araguá do Sul conquistou três

) medalhas e confirmou 'o segundo
c: lugar na classificação geral dos Jasc
g� GagosAbertos de SantaCatarina).
�. Me8!fio sempodercontar coma força
I. total que trouxe para Chapecó, o
I' técnico Ronaldo "Kiko" Fructuozo
r,1 considerou boa a participação da
t, equipe. "Percebemos que não é tão
;': difícilbrigarpeloprirneiro lugarQuem
:Y.t sabedapróximavez", disse ele.Otítulo
rI"
ficou comFlorianópolis e o terceiro

·i' lu�ar comBlumenau.
Asmedalhas de ontem ficaram

: GI comSoelen Bozza (prata) e Bárbara
h·.: Herroann (bronze) nos 800m livre e

I; l..uanaMartins (prata) nos lOOmlivre.
�i'; "Vtemos com a intençãodebrigarpelo
:1:' título.Algumas atletas se superaram,'
I

mas não foidesta vez, até porque este
último dia não estava favorável a

j gente", comentouKiko. Exemplo de
superação foio deMarinaFructuozo

',L que só 'não foi melhor porque teve

. FIM DE SEMANA, 12/13 de novembro de 2005

VICE-CAMPEÃO '

Menini!5 de Jaraguá do Sul ficaram com o segundo lugar na natação dos Jogos Abertos

problemas de saúde. "Sentimos a falta
dela em algumas prova� que com

certeza ela medalharia. Mas

participou delas apenas parapontuar
e isto também foi importante",
explicou o treinador.

"Treinamos bastante para esta

que é a competiçãomais importante
do Estado. É bom ver os resultados

chegando e a gente�ercebendo que

o trabalho está sendobem feito", disse
aindaKiko. Sobre futuro, o treinador

-

prefere esperar até opróximo ano, até
porque tem mais três importantes
competições este ano: "Sabemos que
temos atletas de nível universitário e

dificilmente conseguiremos segurá
las semapoio. Vou deixar parapensar
issono próximo ano".

. Investimento que é ainda mais

Futsal vence e está na final dos Iasc
, CHAPECÓ - o único troféu de
"'

[araguá do Sul nos 45º Jogos
Abertos de Santa Catarina pode
sak hoje demanhã, às lOh15, com

(,
o �utsal masculino. A equipe do

.:1 téénico Fernando Ferretti bateu
C�iciúma por 4xO, com dois gols
d� Fio, um d� Márcio e um de
Falcão. O adversário dos

ja�aguaenses será o grande rival
Joinvillce, que ontem bateu o time
d� casa por 2x1. A partida terá a

transmissão da Rádio Jaraguá ..
;
O jogo começou com muita

marcação da equipe do Sul, que
n�o deixava o time de Jaraguá
cr,iar oportunidades. Quando
partia para o contra-ataque,
esbarrava no goleiro Marcinho, um
dós destaques da partida,'
Principalmente no segundo tempo .

. O primeiro gol saiu somente aos

12'30" naquela' que é a

especialidade do time: a bola
trabalhada de pé em pé. Antonio

Viu Xande na esquerda, que
tocou para Falcão deixar Márcio
sdzinho na cara do gol e abrir o
placar. Cincominutos depois, Fio

.

recebeu na direita, girou e chutou
forte, sem chances.para o goleiro

.

Leo. Nem deu tempo para ele
comemorar o seu primeiro gol no
Jogo que já veio o segundo, numa
bela jogada, driblando o goleiro e

chutando pata fazer-3xO.
O segundo tempo foimorno,

�em grandes emoções do time

Jaraguaense, que tomou muitos

contra-ataques, mas a equipe de
Criciúma não conseguia marcar.
Quando Falcão resolveu.aparecer,

� aos 16'20", fez levantar a torcida.
Ele roubou a bola na direita, partiu
para cima, driblou o marcador e,

Fio (com a bola) marcou dois na vitória 'de ontem por 4xO

Atleta.s do triatlon fecham a. participação jaraguaense nos Jasc

de letra, fechou o placar. quatro representantes: Fernando

Radünz, Juliano Salvadori,
D\õuglas Winter e Jonatha
Mandalho. A largada será às lOh,
com 750 metros de natação, 20
quilômetros de ciclismo e mais

cinco de corrida. A intenção da

equipe é brigar do quarto a sexto

lugares.

ESPO'RTE

FOTOS JULlMAR PIVATTO

AMRÁDIO

-IAQAGUÁ
JOIO

alto nomasculino, onde Jaraguá do
Sul teve apenas três participantes
neste ano. Kikodeu como exemplo o
nadador Eduardo [unkes, destaque
da equipe jaraguaense e que já tem
proposta de outros clubes. "No
masculino é ainda mais difícil de

segurar.O investimento émaior e por
isso o assédio é grande", disse o

treinador I

I,

LINHA DE FUNDO,._____
JULIMAR PIVATTO

'fD

atação feminina termina em

segundo nos Jogos Abertos

Triatlon
Além do futsal masculino, o

, triatlon também compete hoje nos
Jogos Abertos, na represa de
Guatambu, que fica a cerca de 40
quilômetros de Chapecó. Serão

Maismedalhas
Depois de conseguir o ouro
no carabina deitado, Samuel

Lopes (foto) levou ontem 'a

medalha de prata no

carabina ar comprimido. Ele
fez 573 pontos, contra 578

de Luiz Bork, de Florianó

polis. O terceiro lugar foi de
MauroSalles, de Timbó. Por

equipe, nesta categoria,
Jaraguá do Sul terminou em

quarto lugar. Já no geral, os
jaraguaenses ficaram com o

quinto lugar mesmo

participando de apenas três categorias. Para o próximo ano,

já foi encaminhada para a' Fesporte a proposta de voltar os .

troféus para cada categoria e não um troféu .único como foi

desta vez. Quem decidirá isso será o conselho estadual do

desporto.

,<:.L3

. J""'

.. ,f/!

Tênis de MesaBocha
o público que superlotou
as dependências do Clube

de Bocha Coronel Bertaso
foi à loucura com a vitória

de Chapecó sobre São

Ludgero por 2xO, resultado

que valeu aos

chapecoenses o 120 troféu

da bocha masculino na

história dos Jogos Abertos.
Com um show particular,
Pedruca deu uma aula de
bocha e venceu a '

individual de Rafael por
15xO. A dupla lIdemar e

/ Gersinho, teve que suar a

camisa para vencer Jocimar

e Claudinho, por' 15x14, em

partida que durou uma

hora e quarenta minutos e

definiu o título do JASC/
2005.

A excelente performance
e a personalidade de

Daniel Guizi, campeão
individual, e que ao Iado
de Gilmar Aleixo foi ouro

nas duplas, rendeu à

Florianópolis o 110 troféu
do tênis de mesa

masculino na história dos
.

Jogos Abertos. Florianópolis
atingiu 74 pontos, na soma
das categorias individual,
duplas e equipes; Joinville
chegou a 72, e (anoinhas

iG
fez 60 pontos'. O título já foi ,

comemorado na manhã de
ontem, quando aequipe da

capital venceu Criciúma

por três a zero e garantiu
presença na final contra
Joinville.

.sa

.0:3

jvlimar@terra.com,br
>
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Município deZorléa lem
invesdmemos em educação.

EscolaMajorCipriano
Rodrigues de &ll1le,i1a

recebe melhores insdtlações
para atender seus:alunos -1

j
;

I
I

No muncipia de Z.ortéa, Regional de Campos Novos, saúde, infra-estrutura e educação já
receberam importantes investimentos. Um bom exemplo dos benefícios para a região

. é a Escola Major Cipriano Rodrigues de Almeida. Com um investimento de mais

de R$ 800 mil, a unidade foi toda reformada e ampliada. As obras incluíram ainda

a construção de uma quadra de esportes,. e a comunidade também saiu ganhando.
É o Governo garantindo qualidade de ensino em Santa Catarina.

Secretaria de Estado da
Educação,Ciência 8Tecnologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOCIAL

I.

Casaram-se no dia 29 de outubro, Greicy Pereira e Dionei
Emmendoerfero A cerimôrrlá foi realizada na Igreja Santíssima
Trindade e a recepção no Clube Atlético Baependi, com organização
de Regina Eventos

I
.

tOIl1�nÍora aniversário no dia l âdenovembro, a

;médica Feroanda Sig.,oretti (esquerda). Muitas
Itelicidades 'desejam os amigos: Ana, Leila, Dani,
iHa(is; Hei,di e Jerônimo.

,

//0 maior bem'que podemos fazer aos outros não
é oterecer-Ihes.nosse riqueza, mas levá-los à
descobrir a deles."

Sobe�"�ci �Itar no dia 26 de novemb��, na Igreja Nossa Senhora Rainha dá,'
Paz, para-a cerirnônla de seu matrimônio os noivos: Karin Aline Têrme e ,\ .

Maicon�tecillao Fiího$ de Paulo Fernando Terme e Rosmari Barcarolo
"

.

Terme e:8lA0rátip Tecilla e Cezarina de Lourdes Tecilla :�,. ,

. 'Wf/!.
.

Curtindo a noite dos Mares do Sul: Simone Pacher, Juliano Turra, Leila
Modro, Nélio Krueger, Janaína eCarlinhos Marcatto

AIS comodidade
ento ortodôntico, todos os
lizados

.

aqui mesmo' tia
nstalações.: que além de
zadas, no centro da cidade.

C"'*-h ClMIf14 í)UssM
�,e�'__••

7>,.. ;4lutln�"4 UJ,:1n'l
.

c..�_ c�..$';'

(41) 422�21OS ou 433...020
dU\'emer:@vl.;i.ot'lm.br

EMDIA I-----'-'-,---'----..:_ I·

o:. BAILE
Acontecerá no dia 19 de novembro, o
jantar dançante de encerramento das
atividades dos Núcleos Setoriais da ACIJS
- APEVI. Será na ,SER Marisol, e partir
de 20 horas. A animação do baile show

,

. ficará por conta da Banda Xodó
Nacional e da dupla Kauã e Kauê.
Informações e ingressos: 275-7012 ou

núcleos@acijs.çom.br.

•:. BALADA
A Choperla Bierbude traz no dia) 6/11 na

Dose de Quarta, Dj Sande, Dj Xallnho -

Residente a partir de 22 horas. E no dia
30/11 mais Dose de Blues,
Informações: 275-1686 .

•:«Ó, PAELLA
O Hotel Estância RibeirãoGrélnde promove
todas as quintas-feiras aOulnta da Paella.
-Ostras gratinadas ao champagne,
mariscos e paella valenciana. Infor

mações e reservas: 275-1995 ou

reservas@estanciaribeir,aogrande.com.br.
Valores especiais para pernoites após o

jantar.

.:. SHaW
Durante o mês de novembro acontece a

Turnê Catarina com o Cantor Belchior. A
turnê tem início no dia 15 na cidade de

Itajaíeterrnlna no dia 27 em Florianópolis.
Jaraguá .do Sul foi uma das cidades
escolhidas para iii apresentação no próximo
dia 16 às 21 h no grande teatro da SeAR.
Os ingressos estão sendo trocados por um
-quilo de alimento não perecível (exceto
sal) na Biblioteca Pública, noMuseu Emílio
da Silva e na Fundação Cultural.

.:. ENCONTRO ".,.' .

'

Através da Consultoria �'Il�( �espoN
sabilidade Corporativa, o $:eHü�o Social

, k'?'.:M:"· .

da Indústria (SESI) realiza eriV.parceria
com o Núcleo de Responsebilidade
Social da ACIJS-APEVI um Encontro de
Idéias no próximo dia 21. O encontro

vai acontecer às 16 horas, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul, com a

participação de empresas e profissionais
que atuam em áreas identlficadas com
o conceito de responsabilidade social.
corporativa, debatendo as práticas
de gestão alinhadas com o de
senvolvimento sustentável. Informações
podem ser obtidas pelo telefone (47) .

372-9400.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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('OlmEIO DO POVO ATIVIDADES DOS NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS - APEVI • N° 8' Por Marilaine Maciel

CAPACITAÇAo DE NÚCLEOS SETORIAIS

Vendas: oportunidade
ao cliente
o debate com o tema de atendimento ao cliente e vendas apresentado

pelo diretor comercial da Marisol S,A, Robson Amorim, no dia 31 de
outubro no Centro Empresarial de [araguá do Sul, foi realmente um espaço

para discussão de idéias. Com participação maciça da platéia, o palestrante
que têm 10 anos de experiência em vendas, citou a importância do trabalho
dos representantes comerciais, como agentes de gestão comercial entre

.

clientes e fornecedores "precisamos dar ao cliente o que ele nem ao menos

sabe que precisa", enfatiza. Robson defende que a figura do representante,
"tirador de pedido", aquele que amontoa produtos no lojista, e sabe que

aquelamercadoria vai ficar parada no posto de venda,pelo comprador não ter
um planejamento de estoque, está ariiquilando seu bem 'mais precioso, o
próprio cliente. Esta visão tem de mudar, afirma' o palestrante. O
representante ou vendedor tem de ser um consultor de negócios, tem de estar

pronto para orientar o seu cliente se este está fazendo um bom negócio. Um
fator importante apresentado foi a capacitação do colaborador: "é preciso que
o vendedor, junto com o produto, venda o conceito, a marca, a missão da

empresa", argumenta Robson. Esta é uma, questão bastante forte, em um

mercado onde trabalhamos cid� vez.mais os valores agregados, exemplifica.
Informações sobre o negócio do cliente, possibilidades ou oportunidades 'de
ganhar dinheiro naquele setor/departamento devem ser as lições de casa para

ql,lem trabalha com vendas, As questões de comunicação, merchandising,
metas, relacionamentos com o cliente foram os principais temas levantados
pelos participantes. O debatedor finaliza dando uma dica: "Nenhum cliente é

igual ao outro", esta frase que parece óbvia, faz referência ao uso do

"Marketing one to .one, que pode mostrar um novo caminho nos negócios, onde
se estabelece um relacionamento de longo prazo com o cliente e o

conhecimento crescente do mesmo. Esta ferramenta do marketing permite
personalizar totalmente o atendimento, de maneira que as jdéias e sugestões
do vendedor fechem com o perfil do cliente.

NÚCLEOS DOS CORRETORES
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,Núcleo lança Campanha detrânslto

PEDESTRE: Vam'o's ácabar có'm .a violência
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O Núcleo: dos Corretores de Seguros
ACIJS�APEV,I, lznça a Campanha de

Conscientização e Humanização no

'Irânsitõ.A idéia é despertar na
população uma maior conscientização
sobre os perigos do trânsito e como dirigir'
de forma cautelosa, minimizando o

numero assustador de acidentes.
Informações sobre o Núcleo e suas

ações com a Consultora Carmen, pelo
telefone (47)275-7028 ou

'

E-mail: carmen@acijs.corp.br.

371-1846
WWW.proserv.cnt.br
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
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_�. Feliciano Bortolini, 1,110
: Barra ,do Rio Cerro .
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'

371·8333
PLANTÃO 24HS
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h. Cei. Procópio Gomes Oliveira, 1900
,
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!CORRETORA DE SEGUROS
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370-0212
cassius@netuno.com.br

..
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fi, João Marcatto, 260 - Ed, rewer Cenler 604
.'

��. 371-1788
.�
,':"

:�R. Epitácio Pessoa, 1336 . Centro

:; garcia@segurosgarcia.com.br

CÉUA CABELEREIROS
-

UNlSSE.X

FONE,: 47 370-2009
Rua Manoel Francisco da Costa, 417

Vieiras· Jaraguá do Sul

ANAMA·CO busca
melhores condições para
mercado de
materiais de ��C?'11acde Materiais_ d� �omerCiantes.

Jara.guá do SUlonstruç�o de

,�_
e Reglao
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CORREIO DO POVo. ;

construção
o Núcleo da Associação dos Comerciantes de Materiais de

Construção de Jaraguá do Sul e região parabeniza o Sr, Roberto Breithaupt
pela reeleição ao cargo de Presidente do Conselho Deliberativo da

Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção
(ANAMACO), e estende o cumprimento pela iniciativa da entidade em

realizar dia 26 de outubro.ireuníão com o ministro do Desenvolvimento,
IndÓstria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, em Brasília, Os

presidentes e diretores da ANAMACO (Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de Construção), da ABRAFATI (Associação
Brasileira dos Fabricantes de Tintas), ABRAMAT (Associação Brasileira
da Indústria de Material de Construção) e ANFACER (Associação
Nacional dos Fabricantes de Cerâmica), consideraram um sucesso o

encontro, Durante a reunião foí entregue ao mini'stro a "Carta da Bahia"
de 2005 - um, documento que mostra à importância da redução do déficit
habitacional, a geração de emprego, a redução de impostos para a cesta

básica de materiais de construção e a ampliação dosprazos de faturamento
nos financiamentos, Este documento foi elaborado no HQ ECOMAC

Bahia, realizado em Outubro de 2005, onde se reuniram as principais
lideranças do setor de materiais de construção, Através dos debates do
segmento foi identificado que o ideal da casa própria não tem feito parte
da vida dos brasileiros, A falta de acesso a financiamentos adequados, a,

burocracia e a falta de renda são alguns fatores que impedem este sonho,
As medidas sugeridas pela "Carta da Bahia" de 2005 proporcionam a

geração de emprego e renda, culminando com a melhoria de condições de
acesso à moradia e inclusão social. A ACOMAC apóia esta iniciativa e

acredita na sensibilização do governo para a tomada de decisão,
Também o Núcleo de Comerciantes de Materiais d� Construção,

ACIJS-APEVI estende cumprimentos a Caixa Econômica Federal,
entidade parceira que inaugurou mais uma agência em Jaraguá do Sul e

apostá na agilidade.do setor,
.

O Núcleo ainda promove dia 26 de novembro, no restaurante da
ARMALWEE, o tradicional jantar de confraternização seguido de baile
aberto para os profissionais do- setor,
Informações e reservas com Marisa pelo fone (47) 275-1012 ou e-

mail: nucleos@acijs.com.br.
'

Postos de' ;

combustíveis)
'ambiente
.para todos

Cabelerei ros: Profissionais
no rnarketinq pessoal
Cremes, tinturas, cores, Os profissionais da beleza não

param de se atualizar, contribuindo para o marketing
pessoal de seus clientes, Item de grande relevância na

hora de uma entrevista de emprego.ina saída' para um .

happy hour ou para uma reunião de negócios, a
aparência é essencial e a estética é valorizada em todos
os segmentos,
Inúmeras publicações destinadas à área comprovam
estes dados. Durante a palestra realizada na IV Semana
da Comunicação, no Centro Empresarial de Jaraguá do
Sul, Laurentino Gomes, superintendente do grupo de

revistas Contigo, Claudia, Alto Consumo, Casa
Cláudia, Arquitetura e Construção e Claudia Cozinha,
da Editora Abril alertou para o crescente interesse de '

pessoas por assuntos de saúde e beleza, enfatizando a

importância da boa aparência - aliada à competência -

como um dos itens primordiais na hora de uma

contratação,
O Núcleo de Cabeleireiros entende que, além da

estética, os profissionais da área devem estar atentos

Em meados da década de 80, iniciou-se uma mudança na visão do
consumidor com relação aos postos decombustíveis. As grandes.

distribuidoras perceberam que' não poderiam mais deixar que os postos
fossem vistos como aquele lugar .sujo, com mau cheiro e graxa por todos
os lados, Naquela época o mesmo funcionário que abastecia o veículo,
verificava o óleo, calibrava os pneus, e muitas das vezes ele mesmo era o

caixa, As mulheres que iam até um posto mal abriam a janela para

entregar a chave ao vendedor de pista. Essa imagem tinha que mudar! O

posto-deveria ser um local agradável e bonito, Eis que começam a surgir
às lojas de conveniências dentro dos postos, O ambiente ficou mais

iluminado, mais alegre, com lanches e banheiros limpos, O posto tornou

se um ambiente para toda a famílía.O atendimento e a limpeza se

tornaram itens primordiais para conquistar a clientela, Hoje de
. preferência o óleo lubrificante é viste no Óleo-center, durante o

atendimento de seu veículo, o cliente pode sentar e degustar um lanche,
ler um jornal, ou simplesmente bater um papo com um conhecido,
Buscando tornar a visita de seus clientes mais agradável, os empresários
do ramo investem cada vez mais na infra-estrutura, no atendimento e na

variedade de produtos e serviços para oferecer a sua clientela. Nesta
temática o Núcleo de Postos de Combustíveis convida empresários,
diretores e gerentes destes estabelecimentos a participar do Núcleo que

.

trabalha no fortalecimento do associativismo e 'na consolidação
empresarial.

Informe-se sobre o Núcleo com o Consultor Francisco, no fone:

(47) 275-7019 ou francisco@acijs.com.br.
Colaboração: João Batista Aragão,

também com a ergonomia m.w"I"&I_'A,AZiUA"
- {«", ''''''''��'''_''',.'�m.

dos salões de beleza, Por isso, promoveu, díaLl de
outubro, apalestra Layout de Ambientes, conduzida pela
mestra em ergonomia, designer de interiores e especialista em

-

cores, Anna Alberti. Com especialização na França, Canadá e

Itália, Anna ministrou uma aula de como o ambiente dos salões

pode ser ergonomicamente correto, seguindo a escolha

adequada de instrumentos e equipamentos, além de oferecer,
dicas de como tornar 0S espaços agradáveis e com soluções
simples para que os clientes se sintam bem,
Neste cenário se destacam os cabeleireiros, profissionais que
comemoram seu dia em 03 de novembro, O Núcleo de
Cabeleireiros Profissionais ACIJS-APEVI_parabeniza a todos

pelo trabalho de grande relevância para o bem estar pessoal e
promove no dia 12 de novembro, às 20h30min, na SER

Marisol, seu tradicional jantar dançante, com Os músicos Kauã
e Kauê e Banda Xodó Nacional, em comemoração ao dia destes,
profissionais e às conquistas do Núcleo em 2005, Mais

informações com Carmen pelo telefone (47) 275-7028 ou e

mail: carrnentg'acíjs.com.br,
'

Automecânicos finalizam
2005 com capacitação

I

f
Possibilitar que os nucleados tenham. acesso

permanente ao conhecimento é um dos objetivos
do Núcleo de Automecânicas AÇUS-APEVL Por
este motivo o Núcleo preparou para este mês de
novembro dois cursos de capacitação,DÚill, será
abordado a adequação ambiental nas oficinas com
a palestra "Equipamentos para adequação das
oficinas no recolhimento e tratamento dos
resíduos líquidos", com a empresa ASESMET
Assessoria em Segurança no Trabalho, O tema é

bastante abrangente: Projeto, Licenciamento,
Decantador de Óleo, Decantador de Névoa de

Tinta, Caixas Especiais, entre outros assuntos, No
di", 22 de novembro acontece a palestra técnica
sobre juntas e retentores com Sr Élcio Gerevini,
representante Técnico da Taranto Juntas e

.
Retentores S,A" empresa da Argentina que atuà

há 25 anos no segmento, O objetivo do Núcleo é

transmiti� aos participantes da capacitação, os

diversos

parceiros, Mas, para aproximar ainda mais um grupo que
hã dez anos está ligado pelo associativismo, o Núcleo

promove dia 26 de novembro sua festa de
'

confraternização, Com recreação a partir das 16 h,
jantar às 20h e baile a partir das 21h, com sorteio 'de

prêmios, O evento acontece no CTG Velha Querêncía
(Recreativa da OESA), na Rodovia JGS, s/nº, Bairro Rio
da Luz, (após a Seara),

Informações e reservas com o consultor Francisco,
pelo telefone (47) 275-7019 ou através do e-mail:
franciscotg'acijs.com.br,

BD '

Corretor de Seguros

Hélvlo Demarchi

372-3425 - 370-9145
9975-2298

Rua Roberto Zlemann, 3733 • Amizade
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Paea a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitácio Pessoa, 985

275 .. 1641

�
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

371·1478

1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Núcleo de Comunicação ACIJS-APEVI apresenta uma

análise da Sª Semana da Comunicação, que ocorreu entre os dias

03 a 06 de outubro, com o tema central "Não entre em crise. '

Crie!". .

O evento reuniu palestrantes de renome, como o

administrador de empresas Max Gehringer, autor de livros corno

"Relações Desumanas no Trabalho" e,"Não Aborde seu Chefe no

Banheiro".Articulista das revistas "Exame" e "Você S/A" e

comentarista da Rádio CBN, ministrando a primeira palestra
intitulada "Comédia Corporativa", título de um de seus livros.

O administrador enfatizou a importância da ousadia como

provedor de sucesso para um empreendimento. "Mudar, acima
dJ tudo é uma sabedoria", afirmou Gehringer.
1 Na terça-feira, a palestra "Construindo Percepções a imagem

ddmarca" foi apresentada pelo publicitário Stalimir Vieira.

Escritor, ex-diretor de criação na DPZ, com atuação na W/Brasil,
Bates São Paulo, DDB Argentina, diretor da Associação dos

Profissionais de Propaganda (APP) e da Associação Brasileira das

Agêncjas de Publicidade (Abap). e diretor-geral da Stalimir
Publicidade e da Stalimir Marketing Político e Comunicação
Idstitucional. Vieira defendeu que ''A empresa deve promover '

aJões sistemáticas e efetivas dentro do seu próprio negócio, .com
o objetivo de despertar no consumidor uma percepção de valor

naquilo que produz. Isso se chama agregar valor e é o que faz o

consumidor 'comprar' a nossa marca, antes mesmo da aquisição
efetiva do que estamos vendendo".

A palestra "Ética na Propaganda" aconteceu na quarta-feira e

teve como convidado Petrônio Correa, presidente do Conselho

E�ecutivo das Normas Padrão (CENP). Para Corrêa, o respeito às

normas éticas da propaganda são imprescindíveis, pois "Se não

tem respeito, não tem negócio", concluiu.
Na mesma noite os participantes puderem assistir ao case

"Lilíca Rípílica voltado ao Prêmio Profissional de Marketing

Construção C ivi I busca

neqócios com a Itália
'Para,consolidar ainda mais Jaraguá do Sul como agente ativo'

do processo de desenvolvimento internacional, a CAMBRA
em parceria com o Núcleo de Construção Civil e Prefeitura,
realizou missão à Itália entre os dias 10 à 22 de outubro, com
três focos distintos: o laço empresarial e tecnológico,
institucional e mercadológico, e o desenvolvimento
sustentável do Município. Nesta visita foram realizados
diversos encontros oficiais na Itália, onde Jaraguá dó Sul foi
representado junto à Prefeitura de Trento, Entidades de

Classe, Conselho Legislativo e Judiciário Provincial,
Organismos de apoio ao comércio interríacíonal e empresas
da região que possuem interesses em investir ou atuar no
Brasil.

'

Desenvolvimento-Sustentável
Os representantes da cidade de Jaraguá do Sul, Sr. Ronaldo
Raulino e o Sr. Afonso Piazera Neto, demonstraram aos

correspondentes trentinos, o real interesse do município no

desenvolvimento econômico e social. Para tanto-os
representantes do município entregaram ao Prefeito de
Trento uma carta deínteresses de cooperação mútua entre as

duas cidades. As áreas de conhecimento e pesquisa também
foram contempladas, através de uma visita à Universidade de
Trento, a qual tem nos últimos cinco anos o título de
Universidade referência na Itália. ,

Empresarial e Tecnológico
Também .como objetivo da viagem, estava definida a

transferência tecnológica e a identificação de potenciais
ipteressados em investir no setor da construção civil de Jaraguá
do Sul e região. Neste segmento foram' realizadas reuniões de
negócios com empresários fabricantes de máquinas e ma teriais a

serem Produzidos ou, revendidos no Brasil. Segundo o

coordenador do Núcleo, Eng. Alessandro Truppel Machado,
que participou da missão, "esta iniciativa é importante para o

desenvolvimento e crescimento tecnológico do setor em

JaraguádoSul".
'

Institucional eMercadológico
ACAMBRA teve a função de proporcionar aos participantes os

arranjos logísticos na Itália, por intermédio de um parceiro de
negócios que cumpriu a rigor as programações pré-definidas.

f
í
i

Novas idéias na sa Semana da

comunicação

I
I

�����j
2005", apresentado por Giuliano
Donini, Diretor de Marketing da Marísol e vice-presidente
de Comunicação da ACIJS, eleito recentemente

"Profissional de Marketíng 2005".
O palestrante apresentou as mudanças e estabilização

da marca" citou a internet corno meio de fidelizar clientes e

_
enfatizou a importância da comunicação como peça
fundamental para consolidação de uma marca.

O último dia do evento contou com a presença de
Laurentino Gomes, superintendente do Grupo de Revistas

da Editora Abril, que .. apresentou Ó tema "Segmentação no

meio Revista".
Gomes falou sobre as tendências do mercado, novas

.percepções para grandes empresas, como investir em mais

de uma mídia e o crescimento do segmento da moda. O

jornalista finalizou a palestra, afirmado que: "Nas crises

surgem as melhores idéias".
As quatro noites do evento reuniram aproximadamente

800 pessoas. A programação para a 6ª edição do evento já
está sendo elaborada e os organizadores afirmam que em

2006 o sucesso será repetido.

,
I �III_ Núcleo da

•

I•• Construção Civil
."c< }�. Jaraguá do Sul . seCabe salientar que a

CAMBRA, pôde
vislumbrar um leque maior de serviços
tanto na área internacional como na área de associativismo

que poderão ser incrementados aos associados ACIJS
APEVI. O laço internacional das duas entidades com a

Associação de Pequenas Empresas Trentinas poderá
culminar em um intercâmbio de idéias, serviços e pessoas
com aquela região.

.

O gererite de negócios da CAMBRA Alex Becker
finaliza: " Acreditamos que avançamos mais um passo na
busca do desenvolvimento das nossas empresas. O
estreitamento de informações e serviços com a Itália nos

fará desenvolver ainda mais a produtividade industrial,
bem' como nos alinhará à tendência, mundial de

fornecimento de produtos commaior valor agregado."

SAI 200!

Colaboração: Alex Becker

371-8122

Auto MecâniCa
BO.ReHERS

275-3553

('.)
LUNELLI
INSTALAÇÕES ELETRICAS

Rua Alberto Plcolll, 40Q • Agua Verde
bÍlrchers@brwnet.com.br

SERViÇOS INTERNACIONAIS,
www.acslcomex.com.br

Fone 376·3664
'- ..;... __.-.,

LOJA DE CONVENI�NCIA, LAVAÇÃO, '

TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

-, �

:. '.

371-6828
R. Roberto liemann, 521 • Czernlewlcz

postolaragua@brturbo.com.br

370-8655

Ilalvtur@neluno.com.br
Av. Prel. Waldemar Grubba, 1612
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Fone:
371.2348
9125.6080
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R. João Planincheck, 51/

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

3371.1919'
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Transportes "

Baratto
Franqueados:

HESS EXPRESS • SCIP8IRS
SUPER JA TRANSPORTES· SP

EXPRESSO BRILHANTE
AC/AM/AP/DF/80/PA/RO/RII/TO

(47) 371-4910

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIODO POVO

Exemplo de associativismo
Núcleo doa projetor multimídia

".-,�'
'

''A Guerra dos Negócios

-,
: exclusivo e gratuito nas atividades dos Núcleos

Vencendo as batalhas do I Setoriais, dando uma grande demonstração de parceria
mercado", foi terna.do VI ECAJE

'

e associativismo.
(Encontro Catarinense de Jovens ' Junto com a doação foi apresentada a prestação de
Empreendedores) e do II

, contas do evento, sendo comprovadoo verdadeiro
Encontro Sul \ ; sucesso que foi o trabalho do NJE. Para Jackson,
Brasileiro de Jovens Bastos, esta iniciativa deu-se em virtude, da carência
Empreendedores, realizados nas deste equipamento na sede da entidade, haja vista o

dependências do Hotel Estância ,gFande número de atividades realizadas mensalmente,
RibeirãoGrande, em Jaraguá do e concluíTista foi a forma encontrada pelo Núcleo de
Sul, nos dias 08 e 09 de julho. WIJl:IIi>�W$!ifl/"'''''''''''''':' Jovens Empreendedores para colaborar com a ACIjS e

Os eventos que reuniram jovens .'U%I& '

, também com os outros núcleos setoriais que
da região sul e sudeste do país renderam poderão usufruir desse equipamento rara suas atividades".
frutos, não só para os participantes do Mais informações sobre o Núcleo de Jovens Empreendedores podem
evento, que tiveram a oportunidade de ouvir ser obtidas com a Consultora Denara através do telefone (47) 275-
o técnico de Vôlei da CIMED, Renan Dal 7026 ou e-mail denara@acijs.com.br
Zotto com o tema "Como Construir Equipes
'Ve�cedoras Ponto a Ponto", uma verdadeira
aula sobre a força de uma equipe unida em

torno de uma meta, corno a palestra dó casal
Schürmann "Planejamento Estratégico", que
trouxe no centro de sua mensagem o poder
de um sonho, de um objetivo e a importância
tio planejamento e da disciplina para a sua

realização, 'também o painel de histórias de
caserna, onde foram apresentados exemplos
de' sucesso dos três estados do Sul do Brasil,
inspirando os participantes. Os frutos deste
evento beneficiaram todos os Núcleos
SetoriaisACIJS-APEVI, que rec�ber�m no

dia 07 de novembro, das mãos do
Coordenador.do Núcleo deJovens
Empreendedores, Jackson Bastos, um
projetor multimídia (Data Shaw) para uso

humana
A modernidade nos trouxe novos

,

questionamentos. Com uma maior.
liberdade de expressão, acesso facilitado'
aos meios de comunicação e diálogos
repressivos minimizados, falar de sexo e

sexualidade tornou-se necessário para
uma melhoria da qualidade de vida.
Tratando-se da Sexualidade vivida entre

casais percebe-se o pouco
conhecimento quando nos referimos 'ã
intimidade entre o casal.
Visando proporcionar urna maior
discussão, em conseqüência uma melhor

compreensão da sexualidade e a

influência desta na saúde física e

emocional dos casais, a Câmara da
Mulher Empresária ACIJS-APEVI traz
ao público o psicólogo e terapeuta
sexual Marlon Mattedi com a palestra
intitulada Qualidade de Vida é Saúde
'Sexual. O evento ocorreu dia 10, no
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul,.
as 19:30h com público aproximado de'
40 pessoas. A cobertura completa sobre
o evento você terá no próximo Núcleo
em Pauta.

.

Informações com a consultoraCarmen,
pelo telefone (47) 27507028 ou e-mail:

carme;"@acijs.co;n.br.

Núcleo Metalmecânica
e SENAI1 compromisso
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Informação
Com o .objetiv0 de habilitar o

profissional a utilizar de forma correta e<,
produtiva os recursos de modelamento avançado,
montagem, .confíguração e geração de desenhos no Solid Works, o
Núcleo de Metalmecânica ACIJS-APEVI, promove em parceria com

o SENAI-JS, o curso CAD 3D Solid Works Avançado.
O programa envolve temas como: modelamento àvançado de.

peças; introdução ao Sheet Metal modelamento de chapas metálicas;'
modelamento de superfícies: modelamento avançado de montagens;
simulação de montagens; configuração e geração de desenhos e

introdução ào Cosmosx press análise estrutural de peças.
O curso tem uma carga horária de 40 horas, com início

previsto para 04 de novembro e acontecem todas as sextas-feiras e

-sábados, com término em 09 de dezembro -. As sextas-feiras o horário é

d�s 18h30min às 22 h e sábados das 8 'às iz h, no SENAI, 'localizado
na Rua Isidoro Pedri, 263 - Barra do Rio Molha.

O valor do curso ,{de R$ 250,00 para integrantes do Núcleo;
R$ 275,00 para associados ACIJS-APEVI e R$ 300,00 pará não

.

associados, sendo que as vagas são limitadas a 16 participantes.
Entre outras atividades, o Núcleo de Metalmecânica também

está com visita programada a FERRAMENTAL 2005., feira que'
acontece de 09 a 12 de novembro em Curitiba. O objetivo é oferecer

, aos. empresários e profissionais da área o acesso a novas tecnologias,
máquinas, ferramentas e equipamentos de hardware e software para o

setor.

Evento comemora Dia da

qualidade
O Núcleo da Qualidade promoveu no dia 8,de .

novembro a palestra "Gestão Classe Mundial
Excelência e Competitividade ao alcance das

Organizações" no-Pequeno Teatro da SCAR em

comemoração ao Dia Mundial da Qualidade, tendo
como palestrantes o Sr. Ernesto Heinzelmann,
Presidente do Conselho Superior do Movimento
Catarinense para Excelência MCE e Presidente da
EMBRACO e pela Sra. Luciana Matos Santos Lima,
Diretora Executiva do MCE. O evento reuniu

gestores das empresas da região, inclusive de outras
cidades como Curitiba e Blumenau. O objetivo do
evento, além de registrar oDia Mundial da Qualidade
(segunda quinta-feira de novembro), foi disseminar o
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo MCE, que
promove a competitividade sistêmica no Estado de
Santa Catarina, através do incentivo da melhoria da

qualidade e produtividade das organizações públicas e

privadas..

Outro evento do Núcleo que merece registro foi a
apresentação do tema Seis Sigma na reunião do dia 31
de outubro através do método Cumbuca feita pelo Sr.

I

Informações com o consultor Alberto pelo telefone

(47) 275-7005 ou e-mail: alberto@acijs.com.br

Unir para crescer

esse
é

o I
caminho!'

Sob este slogan o

Núcleo das

Transportadoras ACIJS-APEVI
completa dia 14 de novembro cinco anos de

atuação. Com o objetivo de detectar os problemas e

as necessidades de seus integrantes, realizar parcerias
e buscar através de treinamentos, consultorias, troca
ele informações e experiências, agregar ao setor
diferenciais competitivos. O Núcleo está, através do
associativismo, gerandooportunidades de negócios a

seus associados, como acompra conjunta de pneus,
de combustíveis e manutenção de frota, que oferece
ao empresário uma redução de custos maior que
20%, além de incrementar a participação do

empresariadoem seu meio e na comunidade. Nestes
cinco anos de atuação foram realizados 114 eventos,
entre palestras, CUFSOS, missões, feiras e outros. A
união deste setor vem desenvolvendo 18 empresas
nucleadas e neste mês realizará mais uma ação _

estratégica, desta vez com osdepartamentos. de
compras das empresas, com o objetivo apresentar os

.

diferenciais competitivos que o Núcleo possui,
mostrando que através da união de forças entre
empresas do mesmo segmento, os resultados '

apresentam-se mais atrativos para aqueles que
utilizam 0 transporte de cargas como meio de vazão

de seus produtos. O evento será um café da manhã,
com apresentação do Núcleo e das empresas
nucleadas, seguido de um debate sobre as

necessidades que o mercado possui na contratação
de um transporte do gênero, Participe. Se você tem

interesse em ser parceiro do·Núcleo, será muito bem
vindo.

-

T EXPEDIENTE

Rodrigo Alves da Silva,
colaborador da
MARISOL SA e Sr. Marcus Vinícius Guimarães, colaborador
da WEG SA. A finalidade deste método é fazer com que uma

equipe pré-determinada estude sobre algum tema voltado à

gestão e compartilhe os conhecimentos em reunião com os

integrantes do Núcleo. Se você tem interresse pelo assunto e

deseja conhecer nossas atividades, participe da próxima
reunião no dia 14, que terá como pauta o planejamento das.
atividades para o ano 2006.

Nutran apresenta
projeto para proteger
crianças no transporte
'escolar
o NUTRAN - Núcleo de

Transportes ACI]S-APEVI - vem

trabalhando em prol do bem estar da

população jaraguaense desde sua

fundação em 19 de setembro de 200'0.
Nestes cinco anos deatuação o Núcleo
lutou pela regularização da atividade
dentro do município, pela inspeção
veicular das vans e agora esta pleiteando um novo projeto, que visa

solicitar as, escolas e colégios estaduais, municipais e particulares a

disponibilidade de estacionamento,.devidamente sinalizado
, defronte aos colégios e/ou em uma via lateral e/ou dentro do

mesmo, para embarque e desembarque das crianças que utilizam
como meio de locomoção as vans e micro ônibus de nosso

município. Segundo o coordenador do Núcleo Altevir Simplício, o
objetivo desta ação é diminuir os riscos de acidentes já que como

mencionado, o uso é de crianças que em muitas vezes não se atém

ao fluxo de veículos na via. O Núcleo conta hoje com a

participação de 15 empresas, divididas entre os segmentos de

transporte de escolar, fretamento, turismo e profissionais da área,

tendo como objetivo proporcionar aos empresários a quebra de
isolamento e a melhoria coristante de suas.atividades em suas

empresas, Tendo como premissa o servir bem e a segurança, do

'embarque' a chegada. Informações ou esclarecimentos sobre esta

ação ou sobre o Núcleo peidem ser obtidas com Alberto Israel Zeni

pelo telefone (47) 275-7005 ou e-mail alberto@atijs.com.br.
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