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Empresa familiar, a Firma,

Weege, hoje Malwee Malhas,
gerenciada pelo industrial
Wander Weege, descendente
dos fundadores, completa hoje
o ccntenario. A' visao ernpre
sarial dos gestores aliada a pre'
ocupacao com a comunidade e
o diferencial -da Malwee.
.Parceira da modernizacao do
sistema de saude da regiao,
contribuiu tambern na area de

seguranca e de lazer. E pioneira
quando 0 assunto e tecnologia,
c o ns c i e n c i a ecol6gica e

tambem na humanizacao no

ambiente de trabalho. Nao
satisfeita com estas e muitas
outras acoes, a empresa leva 0

nome de [aragua do SuI para
todos os cantos do pais e ate do
mundo atraves da equipe de
futsal "Malwee" que ao carregar
este nome, leva com ele 0

destino vitorioso. A equipe
sagrou-se campea SuI America
na, tricarnpea da Taca Brasil e

campea da Liga Nacional entre
outros titulos. Hoje e a oportu
nidade da comunidade agrade
cer. Empresarios, politicos,
esportistas, gestores da area da
saude e da seguranca deram de,

poimentos emocionados sobre
esta tao importante empresa. A
hist6ria da Malwee se mistura a

hist6ria do povo da regiao.

Bernardo �ornbuSCh, 540 I Sa!a 01 1
Baependi I Tel.l (47) 3371.0383

Advogados Associados
OAB 1 SC 397/99

(47) 3371 7511

�t!��2!!�!!'�!�
www.studlofm.com.br

Marisol S.A.
www.marisolsa.com.brL......
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• ,

•

o numero . de mu- intermunicipais. Entre os na pesquisa do IBGE,
temas mais freqiientes, [aragua do SuI lidera na

destacam-se disposicao de
. regiao movimento para

resfduos solidos domesticos implantacao do chamado
ou industriais (vazadouro .consorcio das aguas. Que
de lixo) , com mais de 60% tem, como mote principal,
dos municipios tratando gerenciamento considerado

"

dessa questao, e 0 uso de nao satisfat6rio pela Casan
recursos naturais (poluicao nos outros quatro
da agua e recuperacao de municfpios que ja assinaram

� Pesquisa revela que cerca de 20% dos

municfpios participam de cons6rcios.
•

intermunicipais para gerenciamento regional ". .. .

tenta repassar a micianva

privada, a quem caberia
todos os cus tos com

beneficio de contra to

minima por dez anos. Sao

problemas que,

obrigatoriamente, terao de
ser resolvidos a curtfssimo

prazo, sob pena de se criar

um quadro ambiental
irreversivel, sem falar nas

SuI, Schroeder e Guaramim
pagam preco alto para

transportar os resfduos ate

aterros especializados
localizados em Brusque,
Blumenau ou Curitiba. Esta
em curso projeto para
aterro regionalizado,
porern, esbarra em pesados•

. , . , ,....

rucipios com orgao am-

biental aumentou de 3.769
,

para 3.953 e pas sou de
68% do total para 71% de
2002 para 2004, revela a

pesquisa Perfil dos

Municipios Brasileiros,
divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatistica. A pesquisa
irivestigou ainda a

,

, formacao de parcerias por
meio de .convenios para

cooperacao, conselhos de
meio ambiente, comites de
bacia hidrografica ,e

investimentos com os quais
os municfpios nao podem
arcar. Assim, de modo
isolado, J aragua do SuI

•

areas degradadas).
De' uma forma geral, 0'

lixo e sempre depositado nas
areas perifericas das grandes
cidades. Por se tratar de um

encargo municipal, sao

protocolo de intencoes. A
ideia central seria conceder
ao Samae a

responsab ilidade pelo
gerenciamento do sistema,
visando receitas que

possam permitir a aplicacao
imediata dos recursos nas

cidades integrantes do

, .. ...

consorcios mtermumcipais,
Os convenios aconteciam

em 40% dos rnunicipios.
Deste total, 73% eram

firmados com outro 6rgao
publico (federal, estadual
ou municipal). Cerca de
20% dosmunicfpios do pais•

participarn de cons6rcios

, .

comuns os consorcios para
cuidar do problema. Outra
atribuicao municipal diz
respeito ao tratamento das

aguas polutdas, Na questao
da agua, a exemplo do citado

, .

consorcio.

No que toea ao destino
final do lixo, Jaragua' do

." . .

'penas pecumanas previstas
na Iegislacao vigente.

•

•

FRASES
,

,

"Ficou claro que 0 mensalao de fato existiu, fosse um "sernanao' ou "diariao' ou como
,

quiserern charnar"
•

,
,

,

:+ Do deputado Eduardo Paes, relator adjunto da CPI dos Correios, na entreqa do relatorio parcial da Comissao .

•

•

Fernando Bond
"

Corupa teve as contas de
2004 rejeitadas peloTeE·

Ultimo lote
o Tribunal de Contas de Santa Catarina
concluiu esta semana a ernissao dos

pareceres previos sobre as contas do
exercicio de 2004 dos municipios
catarinenses. Na ultima sessao do ano, 0

.
,

Pleno recomendou a rejeicao das financ;:as
de 31 Executivos municipais e a aprovacao
de outros 29. Com estas decisoes, 216
(73,7%) cidades tiveram os seus balances
de 2004 aprovados e 77 (26,30/0) rejeitados.

Barra Velha
Entre os municlpios que tiveram as

contas/2004, rejeitadas pelo TCE estao,
alern de Corupa, Cerro Negro, Sanqao, Rio
do Campo, Treze de Maio, Erval Velho,
Lebon Regis, Dionisio Cerqueira, Lauro
Muller, Correia Pinto, ltapoa, lcara,
Tubarao, Sao Lourenco do Oeste, Itapema,
Santa Cecilia, Criciurna, Penha, IIhota,
Salete, Santa Terezinha do Progresso, Sao
Cristovao do Sui, Presidente Castelo

Branco, Timbo Grande, Palhoc;:a, Imbituba,
Herval D'Oeste, Porto Belo, Rornelandia e

Balneario Gaivota. Barra Velha tarnbem

"nao passou:

Floriar opolis - 0 Tribunal de Contas
do Estado rejeitou as contas de 2004 do

m:.unicfpio de Corupa. Foi a unica cidade
da reqiao que nao "passou de ano" -

Jaraqua do Sui, Schroeder, Mas
saranduba e Guaramirim tiraram "nota
azu I" e passa ram por med ia. sem
•

segunda epoca. Agora, 0 ex-prefeito
.

'

Luiz Carlos Tarnanlnl vai ter que ajudar ",
,

a preparar a defesa para recorrer da
,

,

decisao. Segundo 0 TeE, 0 I des-

cumprimento do artigo 42 da Lei de

"espcnsabilidade Fiscal fol :

a

," eqularldade mais frequents
+nstatada nos municfpios que tiveram
Ll. 35 rejeitadas. Este dispositivo veda
ao titular de Orqao ou Poder contrair

obriga�ao de despesa que nao possa ser
, cumprida integralmente dentro dos

• •

d:ois u Itimos quad rimestres do seu

mand'ato .ou que tenham parcelas a

serem pagas no exercfcio seguinte sem

recursos suficientes em caixa.A
•

o;co rrenc ia de defi cit de, execu �a 0
o:r�amentaria, oU seja, quando as

p'refeituras gastam mais do que
arrecadam, tambem foi constatada em

, .

g'rande parte das contas rejeitadas.

Rejei�ao sobe
Os resultados ja estao disponiveis no site

do Tribunal (www.tce.sc.gov.br).
'

Comparado com 0 exercicio anterior, subiu
17,80/0 0 indice de rejeicao, Em 2003,
apenas 25 cidades tiveram as suas contas

rejeitadas.

Meio ambiente
Vinte e dois jovens delegados da rede .

publica municipal e estadual da Educacao
vao representar 0 Estado de Santa
Catarina na 2a Conferencia Nacional
Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente,
Vivendo a Diversidade na Escola, de 19 a

24 de marc;:o, em Brasilia. 0 Nucleo de

Educac;:ao Ambiental da Secreta ria da

Educac;:ao, Ciencia e Tecnologia,
juntamente com a Comissao Organizadora
Estadual e 0 Coletivo Jovem, selecionou
20 trabalhos ambientais dos alunos,
professores e comunidade, alem de duas

ac;:oes afirmativas de comunidades

indigenas e quilombolas e de� cartazes

que ressaltam a importancia do cuidado
com 0 meio ambiente. Cada jovem
delegado ira apresentar 0 trabalho da sua

escola no Congresso Nacional.

Na mao da Camara
Prefeitos e Carnaras de Vereadores podem-,

solicitar a reapreciac;:ao das contas anuais

depois da manifestac;:ao do Corpo
Deliberativo, conforme preve a Lei Organica
do TCE. Chefes dos Executivos tem 15 dias

ap6s a publicac;:ao da decisao do Pleno no

Diario Oficial do Estado para fazer 0 pedido
de reapreciac;:ao. Os legislativos municipais
tem 90 dias, contados a partir do
recebimento do processo, Embora a analise
das contas e a emissao do parecer previo
sejam atribuic;:oes do Tribunal de Contas, 0
julgamento final da materia e de

responsabilidade das Camaras de
•

Vereadores.

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br
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OPINIAo ,---------,

Lutas e conquistas
de 2005

o ana de 2005 chega ao fim e
,

felizmente nos traz a 6tima sensacao
da missao cumprida. Nao foi um ana

facil, e preciso reconhecer, j a que
todas as forcas derrotadas em 2002
se uniram com 0 prop6sito de
an iquilar 0 PT e os petistas .

Obviamente n ao conseguiram
porque 0 partido e feito de
trabalhadores que sempre deram
muito sangue, suor e lagrimas pela
construcao de um Brasil melhor, Tivemos um ana duro, .

mas tambern alcancamos vit6rias magnfficas, como a
"

diminuicao da pobreza, recordes na geracao de empregos '"

e a quitacao da dfvida com 0 FMI, esta ultima nossa vit6ria "

, .

mais recente.
•

Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina levamos "

adiante 0 compromisso de realizar um mandato i
dernocratico e participativo, que nao representa apenas
um grupo, mas 0 conjunto da sociedade. Pelo terceiro ana

consecutivo, integramos a Comissao de Agricultura,
lutando para melhorar as condicoes de vida do homem
do campo. Promovemos uma serie de 12 seminaries sobre !

agregacao de valor na agricultura familiar, divulgando
oportunidades e projetos para agregar renda na pequena

propriedade. Tambem realizamos discussoes sobre credito
'

"

fundiario, levantando sugestoes para 0 aperfeicoamento
da polftica do governo federal que financia a aquisicao de

"

terras para os agricultores familiares.
,

A defesa da bananicultura e a articulacao de solucoes
'

para 0 desenvolvimento sustentavel da cadeia produtiva ,:
da banana tambem nortearam nossas acoe s na ;,
Assernble ia Legislativa. Conseguimos modificar a ,

instrucao normativa do governo federal que regulamenta ,:,
o comercio do produto das regioes com registro de sigatoka, ,�'
negra, solucionamos conflitos gerados pelo embargo da �

banana catarinense no mereado interne e em pafses do

Mercosul e obtivemos a prorrogacao das dividas dos �
bananicultores com 0 Pronaf, uma grande vit6ria para os

'

produtores, que estavam descapitalizados em funcao das

perdas acumuladas no setor. j
,

Na Comissao de Financas e Tributacao tivemos a

honra de relatar projetos importantes ao longo de 2005 -

a Lei de Oiretrizes Orcamentarias (LOO), 0 projeto que :

altera 0 Plano Plurianual (PPA) e 0 Orcamento do Estado .'

para 2006. Foi a prime ira vez que um deputado da.regiao i
..

de [aragua do SuI assumiu a relatoria do orcarnento, 0

mais importante projeto que tramita no legislativo J
• • •

estadual durante 0 ario. E discutimos a proposta
;

orcamentaria a exaustao, com os diversos segmentos da
,

sociedade, incluindo emendas para garantir as principais
I.

.
,

,

reivindicacoes da comunidade. Gracas a esse trabalho, :

asseguramos mais R$ 2,5 milhoes em recursos para os ,

bombeiros voluntaries, que receberiam apenas R$ 992
.1

mil em 2006, pela proposta orcamentaria original.
Tambem atuamos pela reducao do deficit habitacional,
propondo a criacao de cesta basic a de materiais de �

construcao, e pela derrubada do deere to governamental, .

que exige 0 registro em cart6rio dos contratos de; •.

alienacao fiduciaria (financiamentos).
, ,

A frente da Comissao de Seguranca Publica tivemos a '

oportunidade de pautar a discussao de diversos temas

polernicos em 2005 - a implantacao do Sistema Nacional
•

•

de Defesa do Consumidor (Sindec) , 0 Referendo do
Oesarmamento e diversas denuncias que chegaram ate a

comissao. Foram muitos tambem os projetos nos quais
atuamos e que fizeram de 2005 um ana produtivo e

gratificante. A aprova�ao da Proposta de Emenda
Constitucional das terras indfgenas, que autoriz·a os

.'

,

governos a participar financeiramente do reassentamento
e indeniza�ao dos agricultores que ocupam terras

.

indfgenas, e do Projeto de Lei que desobrigou as empresas
de pequeno porte de instalar 0 equipamento de
Transmissao Eletr6nica de Fundos (TEF) sao apenas dois
entre os que mereceriam destaque.

Esperamos que 2006 seja ainda mais positivo, repleto
de conquistas e realiza�oes. Feliz Natal e um Ano Novo
cheio de luz para todos!

,

o deputado estadual Dionei Walterda Silva escreve

as sextas nesta coluna ,

,

,

•
r·,
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� Pedalando
Enquanto 0 Brasil paga sua divida com
o FMI, desembolsando US$ 15 bllhces
de d61ares, sob pretexto de se reduzir
o impacto dos juros (5 % a 60/0 ao ano),
sem nem exigir uma auditoria nas

•

contas, mas, ao mesmo tempo,
retomando emprestirnos externos II

base dos 10% ao ano, algo em torrio
de 40 mllhoes de brasileiros (dados
do IBGE) que ganham salario minima
vivem dias de anqustia. Afinal, de
quanto sera a merreca do novo
minimo? R$ 325,00, R$ 340,00 ou R$
350,OO?

•

•

•

o governo federal afirma que rodovias
esburacadas estarao todas

recuperadas ate 2007. Perguntar nao
ofen de: seria a certeza de. uma
•

reeleicao? Eo que se deduz porque 0

mandato do presidente Lula termina
em dezembro deste ano. Se for outro

, .

o presidente, nem e preciso ter QI para
adivinhar 0 que vai acontecer, ou seja,
o Pais para lisa um ano, como ocorreu

em 2003, por causa da disputa
encarnic;:ada pelos minlsterios e

estatais, sempre distribuidos pelo
criterio politico.

o presidente Luiz lnaclo Lula da Silva quer
terminar seu mandato com 32 escolas
tecnicas implantadas no Pais. Quando
rninlstro da Ciencia e Tecnologia no

governo de Joao Baptista Figueiredo, 0
hoje senador Jorge Konder Bornhausen
(PFL) tinha estas escolas como bandeira

daquele rninlsterio. 0 senador , ate hoje,
e um defensor de escolas do genero. E

nao e para menos que ten ham tanta e

cada vez mais importancla no mercado
de trabalho. Nao poucas oferecem
cursos bem mais atrativos que as pr6prias
universidades.

� Ver e crer � Overdose
Ate novembro do ana passado, a

Assernblela Legislativa tinha aprovado 357

novas leis e emendas constitucionais, ou
seja, 850/0 a mais que no ana anterior.
Como a Constltuicao diz que ninquem
pode alegar desconhecimento das leis,
valerla teste para saber se um unico
cidadao comum que nao pertenc;:a II
estrutura da AL, e capaz de citar um ou

dois artigos de uma 56 lei que seja. Para se

ter ldela do que e este emaranhado de
documentos basta dizer que entre os anos

de 1947 e 2005 a Assernbleia aprovou
13,5 mil leis.

.

red a cao@jornalcorreiodopovo.com.br

•

•

A confusao no PT de Schroeder
continua. t quase certo que ocorrera

nova elelcao para 0 diret6rio entre os

meses de marco e abril. Ha denuncias
de que petistas de Guaramirim vota

ram em Schroeder, segundo Felipe
, Mescolotto, assessor da senadora Ideli
Salvattl, De cabo a rabo, parece que 0

partido vive um inferno astral
intermlnavel e sem precedentes, tudo
provocado pela sede de poder
perfeitamente evidenciada durante
as elelcoes dos diret6rios munlcipais,
estaduais e nacional.

Tecnicos •

,
.'

Haulino jri faz campanha, .

.
,

para se eleger deputado
•

,

I
! JARAGuA DO SUL- Em seu
,

Iprimeiro mandato de vereador
,

:quando aindanoPMDB ficou como, ,

;suplente- 0 ex-presidente daCamara
,

ide Vereadores de [aragua do Sui,
Ronaldo Raulino (PL) reafirmou
ontem sua candidatura a deputado
estadual em outubro. Porem, ao

contrario do que outras liderancas
polfticas e empresarias defendem

,

(quanto mais candidatos melhor a
:selet;:ao pelo voto) , Raulino ve como
pm "sucictdio" 0 mimero de

pretendentes que ja manifestaram
j�ntert:;sse em buscar uma vaga na

Assembleia Legislativa- pelomenos1

(12 nomes de quase todos os partidosJ

existentes nomunicipio, exclufdos,

,C,onhecidos politicos de cidades

pr6ximas que sempre sao votados em
t,

.eleit;:6es proporcionais..'

Raulino defende 0 Iancamento
, .

"de no maximo quatro nomes para
••

.deputado estadual (0 deputado
bioneiWalter daSilva, do PT, unico
eleito em 2002, e candidato natural

,

? reeleicao) e "um ou dois para a

'Camara dos Deputados. Mais que
isso significa correr 0 risco de nao

elegermos ninguern ou apenas um,
como aconteceu recentemente

"

,
•

disse 0 vereador, Sobre sua base
_ eleitoral, disse que ja esta

trabalhando em cerca de 30

No ESTADO

\

partir de 2007.
o vereadorgaranre que, alem do

apoio do diret6riomunicipal do PL,
tem tambem 0 respaldo do diret6rio
estadual, da vice-prefeita Rosemeire
Vasel, que deve disputar uma cadeira
para a Camara dos Deputados e do

prefeito Moacir Bertoldi. Alem de
Ronaldo Raulino, emjaragua do Sui
ja estaopraticamente confirmadas as
candidaturas a deputado estadual de
Carione Pavanello (PFL) , Dieter

Janssen (PP) e 0 empresario Carlos
Chiodini (PMDB). Com base
eleitoral emGuaramirim, 0 secretario

•

adjunto da Secretaria de
Desenvolvimento Regional e ex

vereador Nilson Bylaardt (PMDB),
tambem deve concorrer a deputado
estadual. Todos saomarinheiros de

. prime ira viagem em eleicao do

genero.
o presidente eleito da Camara

de Vere adores, Carione Pa

vanello, esta sem seu terceiro

mandato de vereador, sempre
com votacao crescente. Pela sua

ligat;:ao com esportes hamuitos anos,
especialmente com 0 futsal

(Malwee), ele acredita ter reais

chances de se eleger em outubro. Por
causa do futsal, lembra 0 vereador,
estabeleceu bom circulo de amizades
em outras regioes do Estado, 0 que
Ihe proporcionaria receber votos em
outros colegios eleitorais irn

portantes. (Celso Machado)

•

CAROLINA TOMASELLI

� Deputado quer que
partido dispute chapa

. .,.

rnajorttarta, mesmo
com a verticallzacao

JARAGuA DO SUL - 0

deputado federal Paulo Bauer

(PSDB) defende que 0 partido
tenha candidato pr6prio ao

governo do Estado, mesrno

permanecendo a verticalizacao,
norma baixadapelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) em 2002 que

impede coligacoes diferentes da
nacional nos esrados e municipios,
A PEC (Proposta de Emenda a

Constituit;:ao).548/02, do Senado,
•

que acapa com a verticalizacao
que ainda sera votada. Paulo
Bauer disse que votara pela
perrnanencia da obrigatoriedade
de 0 partido repetir as aliancas
nacionais nas coligacoes estaduais.

"0 PSDB nacional Iancara
candidato a presidencia e

,

obviamente isso tera

corisequencias no Estado. A

verticalizacao e um fiel da balanca
em termos de dar as diretrizes a

, , •

o OGU (Orcamento Geral da

Uniao) para 2006 apresentou seis

emendas individuals, totalizando
R$ 5 rnilhoes, nas areas de
transporte escolar, turismo,
infraestru tura urbana, saude

publica e hospitalar e em

agricultura. "Ainda nao

especifiquei os municfpios que
serao beneficiados e com quanto.
Obviamente que a regiao estara

contemplada, 0 que dependera dos

seguir no Estado, mas meu

pensamento, em qualquer
hip6tese, e de que 0 PSDB deve
liderar chapa com candidatura

pr6pria em SantaCatarina para dar

suporte a candidatura a

presidencia", declarou 0 deputado,
.

apontando 0 nome do senador
Leonel Pavan e 0 dele pr6prio
como possiveis candidatos a chapa
majoritaria. "Estou trabalhando

para minha reeleicao, mas meu

nome esta a disposicao do partido
se 0 projeto nacional exigir uma
candidatura propria no Estado. So

que estas candidaturas

dependerao das coligacoes aqui,
dependera tambem das condicoes
polfticas que vao se estabelecer na

'disputa", completou.
o deputado, que no inicio da

semana cumpriu agenda de visitas
em [aragua do Sui, disse que tem

percebido "urn sentimento de um

grande lamento generalizado,
especialmente aqui na regiao de

[aragua do Sui, uma vez que nos
•

nao temos na regiao problemas
significativos de pobreza", "Os
unicos recursos que a regiao recebe
sao aqueles vindos das emendas
individuals de deputados",
disparou. Bauer informou que para

,
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Bauer dlzque recursos dependem de emend as individuais

municipio e nao apenas do Procon,
orgao responsavel pela fiscalizacao.
"Percebemos que agora 0 aten

dimento tem mais agilidade. Nao
se demora mais tanto tempo nas

filas e 0 Procon esta fiscalizando
com mais freqiiencia, coisa que
nao acontecia antes", afirmou.
o vereador tambem e autor do

projeto de lei que trata da

obrigatoriedade de implanta<_;ao de\

espat;:o reservado para uso

exclusivo dos veiculos que

transportam valores. A proposta,
explica, pretende impedir os

transtornos causados pelos veiculos
(carros-fortes), que, por falta de
local proprio, utilizam a propria rua
para estacionar. Pelo projeto, em

•

tramitat;:ao desde Iuaio, as agencias .

baI1carias terao prazo de seis meses

para se adequar amedida, que, se
nao cumprida, preve adverteI1cia,
seguida de multa no valor de 500
UPM (Unidade Padrao

Municipal) e, no caso de

reincidencia, proibi<;ao dos
vefculos de efetuar a carga e

descarga em frente ao estabe-

•

projetos apresentados pelos
municfpios e da relacao que 0

, , ,

munICIpIO quer ter com 0

deputado. Falo isso porque tern

prefeitos e entidades que preferem
buscar junto ao governo por
caminhos que consideram ser mas

.

�.,

proveitosos", disse, citando 0

prefeito Moacir Bertoldi (PL), de
partido da base aliada do governo
Lula, e que realizou duas viagens
a Brasilia este ano.

agencias para com os usuaries, "Ela
tambem incentivou que as pessoas
fizessem deruincias ao Procon,
atraves do 0800", disse.

Segundo Michels, foram
distribufdos cerca de 2,5 mil

panfletos, informando que 0 tempo
maximo permitido de espera nas

filas e de 30minutos entre os dias 5
e 12 de cada mes, considerados de
maior movimento, e, nos outros

dias, os clientes podem ficar na fila

por ate 15 Iuinutos. Os paI1fletos,
explica 0 vereador, tambem
esclareceram a populat;:ao sobre a

obrigatoriedade dos bancos

apresentarem senha na entrada e

do horario do atendimento, como
diz a lei, como forma de se

comprovar 0 tempo de espera.
"Nada disso estava' acontecendo",
comentou.

N a opiniao do vereador, a

campanha surtiu ·resultados

praticos, tanto que a partir de
\

fevereiro pretende realizar uma
nova calupanha, desta vez

incluindo nos panfletos oS numeros
0800 das agencias bancarias do

!
(

:projeto ,propoe liberar FGTS Projeto interfere no atendimento dos bancos propondo agilidade
concede aos portadores dessas JARAGuAooSUL-Osecretario
enfermidades incapacitantes 0 da Mesa Diretora da Camara de
direito ao auxflio-doenca, pago pela Vereadores, JurandirMichels (PT),
Previdencia Social e que assinou 13 projetos de lei eIU ZOOS,
corresponde a 91% da media dos quatro deles em conjunto com

,

maiores valbres de contribuit;:ao outros vereadores e nove de sua

pagos pelo segurado. Tambem e autoria. Dos projetos individuais,
garantido a eles 0 direito ao salario alguns foram aprovados e outros

integral, quando aposentados por ainda se encontram em tramite,
invalidez, e a isen<_;aodo pagamento inclusive 0 de numero 95, que
do Imposto de Renda. Para 0 "disp6e sobre 0 atendimento ao

deputado Joao Batista, a concessao publico nas agencias bancarias
de varios direitos aos portadores de estabelecidas nomunicipio".
doent;:as incapacitantes justifica a 0 projeto, explica 0 vereador,
sua aplicat;:ao, por analogia, ao saque altera os artigos da Lei nO 2695, de
do FGTS, "Nadamais justo que ele 6 de julho de 2000, e da nova

(titular da conta) possa lant;:armao redat;:ao ao artigo 10, de�erminando
desses recursos em ummomento de que as agencias bancarias do
extrema necessidade", defende 0 municipio ficam obrigadas a

deputado. A 'proposta tramita em colocar a disposit;:ao dos usuarios,
carater conclusivo, apensada ao PL banheiros e pessoal suficiente no

3310/00, que autoriza 0 saque "a setor de caixas, para que 0

.conta do FGTS para parentes em 1° atendimento seja efetivado em

grau do titular portador de aids. Os tempo razoavel". Neste sentido,
projetos serao analisados pelas Michels realizou uma extensa

comiss6es de Seguridade Social e campanha, entre os meses de
Farrn'1ia; de Trabalho, de Adminis- mart;:o e abril, para conscientizar a
tra<_;ao e Servit;:o Publico; e de Cons- popula<_;ao e, principalmeI1te,
tituit;:ao e Justit;:a e de Cidadania. esclarece-la sobre as obrigat;:6es das

I
,

i

•

municipios na busca de votos. Sao
necessaries cerca de 40 mil para

�garanrir uma vaga na Assembleia a
,
�------------------------------------------------------

,
,

BRASiLIA- A Camara dos

.Deputados analisa 0 Projeto de Lei
,

,

6086/05, do deputado [oao Batista
" <

•

(PP-SP), que autoriza os portadores
(,·
de doent;:as incapacitantes e seus

•

,

dependentes a movimentarem as

contas do Fundo de Garantir do
.'

Tempo de Servi<;:o (FGTS).A
'Previdencia Social considera
r·
I'•• •

Incapacltantes as seguIntes
r�
enfermidade�: cancer, tl!lberculose,
alienat;:ao mental, escleros�

multipla, hanseniase, doens;a
, (

cardiaca grave, mal de Parkinson,
�. "
..,

,paralisia irrevesivel, espondiloartros
de anquilosante (que afeta as

•

"articulat;:ao e pode impedir a
•

,

movimentat;:ao da coluna) , doent;:a,

renal grave, fibrose cistica,
"contaminat;:ao por 'radia<_;ao e'

estagios avant;:ados do mal do

Paget, con.hecido como osteite

deformante (mal que deforma os

'ossos).ALei 8036/90 ja permite aos

portadores do virusHfY (que causa
a aids), de cancer e aos que estao

em estagio terminal de doen<_;a
grave 0 direito de sacar os saldos do
FGTS. A legislat;:ao atual tambem

I
"

!
!
)
\
f
,
,

,
L

Petista quer atendimento melhor

lecimento bancario infra tor. 0

,
,

,

\

projeto especifica, ainda, que 0

controle e a fiscalizat;:ao sejam If'
realizados pela Divisao de
Transito e Transporte do '

municipio. (Carolina Tomaselli)
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CORREIO ECONOMICO
Indice de P.re�os
A valorizac;:ao do real frente ao d61ar levou ,0 IGP-DI (Indice
Geral de Prec;:os - Disponibilidade Interna) a encerrar 0 ana

com urna lnflacao acumulada de 1,22%.0 resultado e 0 menor

ja verificado na hist6ria do indicador, que cornecou a ser

calculado em 1944. A taxa acumulada ficou levemente acima

das previsoes. Segundo 0 ultimo relat6rio promovido pelo
Banco Central, a prevlsao para a inflacao no ana era de alta de

1,16%. A diferenca entre as expectativas e 0 resultado pede
ser explicada pelo nurnero de dezembro. Analistas estimavam

que 0 fndice ficaria estavel. mas houve alta de 0,07%.0
resultado no ana deve contribuir para segurar a lnflacao de

2006 apesar das rnudancas na indexacao dos contratos de

telefonia. Em 2006,0 reajuste sera misto: tera como base seis

meses indexados pelo IGP-DI e outros seis meses pelo 1ST

, c (fndice de Services de Telecornunicacoes), composto por uma,1
•

-

cesta de indicadores em que predomina 0 IPCA (Indice de

Prec;:os ao Consumidor Amplo).

Gol
A companhia aerea Gol

,

elevou as suas projecoes de
crescimento para 2006.

Agora, a empresa espera
fechar 0 ana com uma

receita Ifquida de R$ 4,1
bilhoes, A previsao anterior,
divulgada em novembro,
apontava para um

faturamento liquido de R$ 4

bilhoes.
A revisao, segundo a

empresa, e resultado da

antecipacao de

produtividade de receitas e

reducao de custos.

Varig
r 0 Grupo Docas, do
U
empresario Nelson Tanure,
anunciou ontem a

desistencia da proposta de

compra de 25% do capital
votante e 0 "aluguel" de 42%

do controle da Varig pelo
_ perfodo de 10 anos por US$
< 112 rnilhoes. 0 acordo havia

,

, sido negociado em
,

dezembro com 0 conselho
curador da Fundacao Ruben
Berta -que detem 87% do
controle da Varig-, mas foi
suspenso pela Justice, que

, condicionou a operacao a

aprovacao dos credores.
redacao@jornaicorreiodopoYo.com.br

• Cota�ao U$$ Compra Venda

Comercial 2286 2288

Paralelo 2,387 2,480
Turismo 2,190 2,390
• Cota�ao Euro Compra Venda

2,765 2,768
·CUB R$: 862,52 (janeiro)

• Indices Pontos -Oscilacao
o

34.936 0,19%
rl1 Bovespa
[Ii Dow Jones 10.865 0,14%
r.. Dasdaq 2.275 0,54%
....� • Poupanca (%) 0,7791

PANORAMA
PRESENTAo

COL entrega prernlos e faz
balancodas vendas de Natal

MARCIA BENTO

� lnadimplencla
cresceu mais de 9% em

2005. Entidade planeja
atrair devedores

JARAGuA DO SUL - A CDL

(Camara de Dirigentes Lojistas)
entregou ontern a tarde os 12

premios aos sortudos vencedores
da campanha "Sonho de Natal".
o procedimento foi acompanhado
por um auditor da Codesc

(Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina).

Rosangela Martins, 25, foi a
vencedora do maior premio, uma
casa no valor de R$ 40mil. Ela esta
gravida de cinco meses e ja sabe 0

que vai fazer com 0 premio. "Como
ja tenho casa pr6pria quero deixar
a casa de heranca praminha filha",
contou. Ela esta esperando a

primeira filha, que vai se chamar
NatieleVit6ria.

A ganhadora do Cross Fox, a
aposentadaNeize Koehler, 63, nao
tem carro ou carteira demotorista
e ja decidiu. Vai vender 0 premio.
"Aminha casa esta precisando de
uma reforma. Vou usar uma parte
do dinheiro para isso e uma parte
yOU aplicar, porque 0 salario de

aposentada nao valemuito", disse.
Dona Neize soube que ganhou 0

premio na vespera de Natal. "Este
foi 0 PapaiNoelmais gordinho da
minha vida".

A campanha foi considerada
pelo presidente da entidade um

sucesso. "Distribufrnos R$ 80 mil
em premio, foi a maior campanha
de uma CDL do Estado", disse
Waldemar Schroeder. 0 custo da

Camara de Dirigentes tojstas de Jaragua do Sui
Rua Octaviano Lombardi, 100 - Gzerniewicz - Jaragua do Sui (SC)
CEP: 89.255-055 - Fone: (47) 3275-7080
E-mail: direcao@jaraguadosul-sc.org.br

=Site: www.cdljaraguadosul.org.br

��-�..-...

LUIUIIl:
transporte e fur/smo

S6 uma empresa com

muita responsabilidade
e vontade de crescer

tern na bagagem 100
anos de estrada. Cada
dia e uma vit6ria quando
se trata de neg6cios.

o minima que
poderiamos fazer e
parabenizar a toda
equipe Malwee Malhas

pelo grande esforco e

conquista.

If
Camarade

Dirigentes
Logistas de

Jaragua do Sul- SC

Transporte Estudantes Transporte Escolar e Universitario c/ Vans

Joinville c/ Microonibus Jaragua do Sui, Guaramirim e Blumenau
* Positivo * Sociesc (Tupy) * Ace * Qutros * Unerj * Fatej * Cepeg * Fameg * Furb

Ligue: 3370-4888/9167-2890 com Luciane Ligue: 3371-5891 /9973-8831 com Rosilene

Rosangela (E) ganhou a casa no valor de R$ 40 mil e Neize levou 0 carro Cross Fox

campanha ficou em tome de R$
175 mil, totalmente pago pelos 352
associados participantes. Ao todo
foram distribufdos 800mil cupons.
"Isso da 24 milhoes em vendas
neste Natal, 0 que deve ter

recuperado parte das perdas do
ano, que foimuito fraco", avaliou
Schroeder. As vendas deste Natal.
aumentaram 11,7% em relacao ao

ana anterior.

Outro Indice que chama a

atencao e 0mimero de pessoas que
buscaram 0 crediario como forma
de garantir os presentes de Natal.
''A economia nao ajudou e 11,4%
das pessoas buscaram 0

parcelamento das compras", disse
Schroeder. Ainda de acordo com
o presidente da CDL 12% das
pessoas que buscavam 0 crediario
para as compras de Natal tem

alguma restricao ao credito, "E por
isso que a entidade pensa em

realizar uma nova campanha para

incentivar 0 pagamento de dividas,
como foi feito a alguns anos",
ponderou Schroeder. A campanha
era chamada de "J aragua
inadirnplencia zero e a

negociacao era feita atraves da
entidade. "Muitas pessoas tern

vergonha de negociar na loja onde
tem a divida e para facilitar 0

relacionamento entre consumidor
e lojista vamos reeditar a campanha
neste ano", afirmou.

Promocao de verao
Por enquanto aCDL nao pensa

em realizar uma promocao de
verao. "Ainda nao batemos 0

martelo, mas nao vejomargem para
uma grande promocao", afirmou
Schroeder. A proxima reuniao da
entidade e no dia 25 de janeiro e

ate as promocoes devem acontecer

de forma isolada, onde cada lojista
decide quando e como fazer a

promocao.
'1

'

Numeros do SPC
o numero de consultas ao SPE: .

(Service de Protecao ao Credito]
cresceu 17% em dezembro, s€

comparado com 0 mes anterior: J�
se compararmos dezembro de 200'4-

r

com 0 do ana passado 0 numero
de consultas aumentou 3,17%. ')

Se usarmos como base pata
analisar a economia da cidade 65
mimeros do SPC 0 ana de 2005 foi
um dos piores dos ultimos tempos.
o ruimero de pessoas
inadimplentes cresceu 9,03%, d}
1.052 em 2004 para 1.147 em200�.
Ja as pessoas que procuraram
recuperar 0 cr�dito pagando as

. ,

dividas caiu consideravelmente.
Em 2004, 1.20'9 pessoas limpararn
o nome dos registros do SPC, fa
em 20'050 numero cain para 903,
uma queda de 25,31%. -

alcool hidratado inidou este ano com
altade 6% para 0 consumidor devido
ao inicio da entressafra, segundo
dados da Fecombustiveis (Federacao
Nacional do Comercio de Com
busrfveis e Lubrificantes). Segundo 0
ministro, a solucao para que 0

consumidor final nao seja onerado
enquanto a nova safra nao chega ao
mercado passa pelo entendimento.

"N6s entendemos que nao ha
nenhummotivo para uma elevacao
de precos do alcool nessememento.
Tem como administrar 0 estoque de
reserva. Eles tern umamargem para
administrar a nao-elevacao do preco
do alcool, E um apelo que a gente
faz", afirmou.

De acordo com 0 Ministerio da

Agricultura, os estoques atuais de
alcool estao pr6ximos de 4 bilh6es de
htros, volume suficiente paraabastecer
omercado do produto, que consome
aproximadamente 1,2 bilhaode htros
por mes.Rondeau afirmou que ci
govemo vai tentar sensibilizar os

usineiros de que 0 sucesso do

programa de alcool depende do

'respeito ao mercado consumidor'.
Ele lembrou que 0 pre<;o esta alto

agora por conta da escassez do

produto, mas que podera ficarmuito
baixo quando a nova safra chegar
ao mercado por causa do

excesso. 'N6s nao estames
trabalhando com a perspectiva de
confronto, e dialogo', afirmou. ''Nosso
papel e administrar 0 que puder set
administrado do ponto de vista da

politica de govemo para que .0

consumidor nao seja penalizado',
disse.·O secretario-executivo do
Ministerio de Minas e Energia,
Nelson Hubner tambem descartou
a possibilidade de importacao de
alcool dos Estados Unidos para
garantir 0 abastecimento no

Brasil.Segundo ele, a a<;ao dogoverno
nomercado de alcool seria reduzir a

quantidade de alcool misturada a
. gasolina para restringir um pouco a

demanda, mas considerou que os
estoques atuais sao suficientes para
o abastecimento ate 0 fim cia
entressafra, previs to para
abril-Hubner explicou ainda que a

possfvel redu<;ao da Cide
(Contribui<;ao de 1nterven<;ao �o
Domfnio Economico), caso haja a

diminui<;ao namistura de alcool a
gasolina, ainda esta sob analise do
Ministerio da Fazenda. Caso seja
adotada, a medida seria pro
porcional ao aumento' da

arrecada<;ao da Cide gerada pela
alta no consumo de gasolina, ja que
o produto ve�dido ao consumidor
teria apenas 20'% de". alcool.

Governo descarta confiscar OU importar alcool
DAREDA<;Ao - 0govemo nao ira

'atropelar' 0mercado de alcool, que
e livre, mas tentara um acordo com
os usineirospara evitar que 0preco do
produto continue em alta durante a

entressafra, segundo afirmou ontem
oministro de Minas e Energia, Silas
Rondeau, aodescartar apossibilidade
de confisco dos estoques do
combustivel. 0 govemo tambem
descartou a importacao do
combustfvel dos Estados Unidos.
'Ha espaco para' construir uma
solucao sem confronto', afirmou 0

ministro, que aposta em uma

'sensibilidade dos produtores de
alcool', que deverao se reunir na

pr6xima semana antes que 0govemo
adote algumamedida sobre 0 assunto.

Quarta-feira, 0 diretor do
Departamento de Cana-de-A<;ucar
e Agroenergia do Ministerio da

Agricultura, Angelo Bressan, havia
cogitado medidas como 0 confisco
dos estoques ou a importa<;ao do
combustfvel dos EUA caso nao
houvesse umacordo comos usineiros.

Ontem, a unicamedida que nao
foi descartada por Rondeau foi a
possibilidade de reduzir de 25% para
20% a quantidade de alcool
misturada a gasolina "se isso resultar
emumbeneficiopara0 consumidor".

Depois de subir 28% em 2005, 0

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, (EN

Hlstorla tecida com trabalho, progre
DAIANE ZANGHELINI

A FirmaWeege e ummarco historico no comercio de Jaragua do SuI e esta
entre as empresas pioneiras em tecnologia e equipamentos industriais.
Hoje, 06 de janeiro de 2006, a Firma Weege completa um seculo de
existencia (sua sucessora, Malwee Malhas, faz 38 anos no dia 04 de
julho).
Conversamos com Raul Driessen, que trabalha na Malwee ha 27 anos,
sobre essa data hist6rica nao so. para a empresa, mas para toda a

comunidade. Seu Raul acompanhou de perto 0 trabalho da familia
Weege, um privilegio de poucos. 0 texto que segue narra essa vitoriosa
historia de trabalho.
Desde a fundacao da empresa, a familia Weege investia na expansao e 0

Icrescimento, consagrando-se como uma familia que completa 100 anos
de atividades comerciais e industriais. "A Firma Weege, hoje Malwee
Malhas, esta na quinta sucessao familiar, uma vez que os gestoresWander
Weege e sua esposa Laurita Karsten Weege ja estao preparando os filhos
para contribuir com 0 gerenciamento da ernpresa", declara 0

administrador ,-
Quando 0 neg6cio comecou a ampliar e se diversificar, Wolfgang Weege
ja preparava 0 filho Wander para assumir a lideranca; ainda em vida,
colocou-o no comandoapesar demanter-se como presidente da empresa.
Ao lado de Wander, Laurita auxilia na tarefa de oferecer qualidade cada
vezmaior a todos os produtos e services. "0 investimento emmelhoriafoi
e e uma constante naMalwee, que possui equipamentos de ponta para os

setores de malharia, tinturaria, estamparia, corte/talhacao, confeccao e

tratamento de efluentes", afirma.

Humanizacao
II

Ii
o desenvolvimenro da empresa foi uma consequencia da visao empreendedora da familia.
Wolfgang sabia que as arividades realizadas na epoca - 0 comercio e industria de laticmios e
carnes e postos de gasolina teriam uma perspectiva limitada para 0 futuro, e que era
necessario partir' para um ramo industrial. Aliando intuicao, experiencia e pesquisa,
decidiu que esse ramo era a industria textil. Nascia a Malwee Malhas, uma empresa com
olhar volrado a humanizacao e a preservacao ambiental. "Esses focos sempre carninharam
lado a lado e, scm sombra de duvida, auxiliaram na expansao", assegura.
Essa preocupacao e "rnarca registrada" da Malwee dentro e fora da ernpresa. No ambiente
de trabalho, a infra-estrutura oferece aos funcionarios 0 maximo de bem-estar: isso se
verifica no cuidado com a escolha dos moveis e namontagem das insralacoes, que obedece
aos padr6es ergon6micos para que todos trabalhem com conforto. "NaMalwee, amaquina
e adaptada ao homem", comenta. A empresa rambem oferece ginasrica laboral (pausa para
ginastica no horatio de expediente para evitar problemas musculares), alern de complete
atendimento odontologico, medico e ambulatorial aos funcionarios e amplo restaurante
para quem prefere almocar scm deslocar-se do espaco da ernpresa. "Nesse sentido, a

::. Malwee sernpre se antecipou ao tempo, sem esperar leis ou normas", frisa.

� Paixfio pelo "verde"
�:.
''1:::, 0 Parque Malwee rambern e resultado do born relacionamento da empresa com os:�;c funcionarios. Criado para ser um centro de lazer para os colaboradores, 0 espaco;.

expandiu-se para 0 flmbito da comunidade e e referenda nacional em beleza e�"',
... preservacao ambienral. 0 ambiente fornece estrutura completa para passar momentos

maravilhosos em contato com a natureza e a familia, como churrasqueiras, restaurantes,
" pista de bicicross e, alem de campos e quadras para a pratica de atividades esportivas. A,

'

Malwee da total enfase a tecnologia voltada para () meio ambiente: possui uma estac;ao'- para tratamento de efluentes com "Tecnobio", tecnologia italiana que evita a polui<;:ao et
um dos poucos instalados na America do SuI. Tambem foi a primeira ind(tstria tcxtil do,

,SuI do pais a instalar 0 gasnatural apesar do custo mais elevado deste combustivel em
relac;ao ao anterionnente usado. "Um investimento que visa garantir a preservac;ao na
natureza, uma vez que a poluic;ao fica niuito perto de zero", justifica,

�v_ Foco no social
o foco na responsabilidade social e um dos pontos fortes da'Malwee. Desde os tempos de
WolfgangWeege, a empresa a doa amblliancias e equipamentos para 0 corpo de bombeiros
e hospitais da regiao (Hospital e Maternidade Jaraguaj Hospital Santo Antonio, em
Guaramirimj Santo Antonio, em Biumenauj e Rio do Testo, em Pomerode). Podemos
pontuar a restaurac;ao da Ala Santo Antonio e do atual pronto-socorro do Hospital eMaternidade Sao Jose, alem da construc;ao da nova ala de emergenda recentemente
inaugurada. Muitas entidades consideram a Malwee lim verdadeiro "anjo da guarda" peloauxflio humanitario que tem prestado. "E apenas uma forma de retribuir e agradecer a\comunidade por todo 0 apoio e confian<;:a depositados em todos esses anos de atividades
comerciais e industriais", ·destaca.
A empresa tambem sempre se preocupou com 0 esporte e ja patrocinou diversas
modalidades como atietismo, bicicross (com varios tftulos conquistados), futebol de
campo e hoje patrocina a equipe de Futsal munidpio. Atraves do time da Malwee, onome
de Jaragua do SuI foi levado para todos os cantos do palS e tambem do exterior. A equipe
sagrou-se vice-campea do mundo, campea da Uga Nacional, tricampea da Ta<;a Brasil
entre outrosmuitos titulos.

..

Raul Driessen orgulha-se de participar da data que certamente ilustrara a hist6ria do setor industrial

) liB
Alvaro Correia '�

J

Com orgulho e entusiasmo a populacao de Jaraqua do Sui e do Vale do ltapocu acompanha as 'e

cornemoracoes do centenario de fundacao da Malwee Malhas, sucessora da Ernpresa Weege. J

Justifkavel essa euforia, pois alern de ser uma ernpresa genuinamente jaraguaense, a Malwee
atinge essa hist6rica data em pleno vigor e no auge de suas atividades produtivas, empregando,

,anhoje quase 6 mil colaboradores.
i': a

Nascida do esplrito empreendedor e visionario do Sr. Wilhem Weege, a empresa sempre foi
comandada, com zelo e dedicacao, pelos seus descendentes que souberam conduzi-Ia peloscaminhos do sucesso ate os dias de hoje.
Tendo assumido a direcao da empresa ap6s a morte de seu pai, Sr. Wolfgand Weeg,e, 0 atual
presidente Sr. Wander Weege, nao so. deu continuidade aos seus projetos de expansao e 'iSel
modernizacao, como a transformou numa industria de destaque e projecao nacional, alern de :' P
uma forte impulsionadora do processo economico e social de Jaraqua e da reqiao.
Para atingir a tao magnificos resultados 0 Sr. Wander Weege usou toda a sua criatividade e
competencla, sem deixar de aplicar na sua adrninistracao os ensinamentos e a filosofia de . USetrabalho herdados de seu pal, que se consubstanciavam em quatro elevados prindpios: esplritopatri6tico, defesa da ecologia, amor e incentivo a cultura e as artes, respeito e valorizacao de
pessoa humana.

'

Grac;:as a isso a Malwee se transformou numa autentica familia onde diretores e colaboradores se
confundem no rnesmo ideal que e 0 progresso e 0 desenvolvimento da empresa.
Outro resultado importante dessa fllosofia de trabalho foi a aproxlmacao da empresa a
comunidade jaraguaense de quem se tornou parceira e colaboradora de projetos e acoes socioculturais e filantr6picas. Hoje, em termos de responsabilidade social, a Malwee e referencia emtodo 0 estado.

,
Por tudo isso e que a populac;:ao de Jara�ua acompanha com justo orgulho e regozijo os festejoscomemorativos a passagem dos cem anos da Malwee, pois sabe quanto-ela tem representadopara a vida da cidade. Sao unanimes em reconhecer e elogiar tambem a conduta do Sr.Wander
Weege, por ter sabido tao bem conduzir os destinos da empresa dentro dos prindpios herdadosdo seu pai e que redundaram nesse grande sucesso.

Fazemos questao de registrar ainda, por uma questao de justic;:a e reconhecimento,que a Malwee
tambem esta presente em Blumenau,onde mantem uma filial com 480 funcionarios e onde 0 Sr,
WanderWeege tem sido urn parceiro excepcional de varias entidades,com participac;:ao decisiva
em projetos s6cio-culturais da maior relevancia,entre os quais se destacam:
reforma dos jardins do Teatro Carlos Gomes e da ABAM; reforrna do Mausoleu onde.repousam os
restos mortais do Dr. Blumenau e de sua familia; aquisic;:ao de diversos e modernos aparelhoscirurgicos para 0 Hospital Santo Antonio;auxflios diversos para obras na APAE e na Rede Feminina
de Combate ao Cancer;doac;:ao do predio do Castelinho' da Rua XV a Prefeitura de Blumenau.
Foram colaborac;:6es significativas considerando 0 elogiavel trabalho que cumprem as entidadesbeneficiadas e que Blumenauja agradeceu ao Sr.WanderWeege quando a Camara Municipallheoutorgou no ana de 2000io titulo de"Cidadao Blumenauense':
Em Blumenau tambem teve a maior e a rnelhor repercussao os eventos que marcaram 0
centenarioda Malwee,considerada uma empresa amiga e benfeitora da nossa gente.
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"A FirmaWeege e- uma historia de
sucesso do empreendedorismo. Seus

fundadores e sucessores sempre
mostraram compromisso de projetar 0

desenvolvimento com

responsabilidade social. Que esse

exemplo seja seguido e sirva de

lnspiracao as novas qeracces"

Paulo Rubens Obenaus - Presidente
da Acijs (Associacao Comercial e

Industrial de Jaragua do Sui)

"No ana passado, a empresa investiu
R$ 1,5 na reforma, arnpliacao de alas e

do centro cirurqico e no

reaparelhamento da maternidade e da
UTI Neonatal. Por isso, posso afirmar

que 0 Hospital nao seria um dos
melhores do Sui do pais se nao fosse 0

auxilio da Malwee Malhas. Devemos
muito a esta empresa e aproveitamos
essa oportunidade para agradecer a
equipe pelos auxilios prestados ao

hospital Jaraqua ate hoje".

Hilario Dalmann - Diretor
Administrativo do Hospital e

Maternidade Jaraqua

"A Malwee e referenda para a

comunidade e para a economia do
municipio, pois colabora muito nao so

para 0 proqresso empresarial, mas
tambern social e pessoal. A Malwee
colabora com a seguranc;:a direta e

indiretamente: e patrocinadora do
Proerd (Programa Nacional de

Resistencia a Drogas e a Violenciaj.que
tece um futuro rnelhor para as crlancas

e jovens jaraguaenses. A empresa
tambern gera muitos empregos, e. sem
duvida isso reflete na sequranca, pois 0

trabalho dignifica, contribui na
satisfacao pessoal e evita desafetos".

Ricardo Alcebiades Broeing -

Coronel-comandante do 14° Batalhao
de Jaraqua do Sui

" E a empresa brasileira que mais
investe no futsal e e responsavel pelo

crescimento da modalidade. A Malwee
vai patrocinar 0 primeiro campeonato

mundial fora da Europa, que acontecera
este ana em Santa Catarina.lsso mostra

o prestigio da Malwee, que firma a
,

imagem da nossa equipe
mundialmente. E um orgulho contar

( com a parceria de uma empresa que
prima pelo profissionalismo em tudo
que faz, tanto nos produtos e services

quanto na qualidade de vida".

Marcos Moraes - Auxiliar tecnico da
Malwee e treinador da primeira equipe

de futsal profissional do pais

e, principalmente, amor ao proximo
,

conhecimento: personalidades deixam mensagem

auricio Junkes - Presidente da Ajadefi
SSOciac;:ao Jaraguaense dos Deficientes

Fisicos)

temOs palavras para agradecer tudo 0

a Malwee Malhas fez pelo Hospital Sao
Jose. Grac;:as ao auxilio dessa empresa

demos ampliar 0 espaco e tornar nosso

'rabalho mais huma�o. Os pacientes em
'ratamento se emocronam cada vez que

nam ao hospital e veern a realizacao de

as rr{udanc;:as em prol do seu bem-estar.

Que Deus abencoes esta equipe!"

Irma Nazarita Rafael -

,

Diretora Geral do Hospital Sao Jose

, alwee e uma empresa completa.tanto
dentro quanto fora do ambiente de

_ balho.lnternamente, a Malwee oferece
a excelente estrutura de trabalho para
as funcionarios e mostra preocupacao
constante com sua saude e bem-estar.

,ernamente, apoia entidades, hospitais e

, atividades esportivas, rnostrando que e
j ma empresa que se engaja em projetos
ociais, que atravessa barreiras. Malwee e
6nimo de comunidade; e simplesmente
passive I imaginar Jaraqua do Sui sem a

Malwee Malhas".

one Pavanello - Presidente da Camara
Vereadores e Presidente da Associacao

dos Amigos do Esporte

"Eslamos realizando um grande projeto
,parceria da Malwee Malhas:t6dos os
I

17 postos de saude do municipio
ceberao melhorias nas instalacoes.Tres
destes serao reformados; os outros 14

qanharao nova pintura,jardinagem,
ampliacao no numero de banheiros e

ncos para espera, medicamentos, entre
outros servicos.lsso vai possibilitar um
ndimento mais completo a populacao e

urn melhor ambiente de trabalho aos

profissionais, que se sentirao mais
,

valorizados e motivados".

ergio Jose Ferrazza - Diretor de saude
publica da prefeitura de Jaraqua do Sui

Sentimos orgulho por sermos parceiros
a Malwee Malhas. E um privileqio contar

com a amizade dos dirigentes desta
presa, que concentram esforcos para 0

bem do proximo.Queremos expressar
ossos eternos agradecimentos a equipe

e desejamos muita paz e sucesso".

on Santin - Diretor Administrativo do
Hospital Sao Jose

om muita qratidao que parabenizamos
farnllia Weege nesta data. A Malwee foi
rna das primeiras empresas a contribuir
a a humanizac;:ao dos deficientes flsicos,

com a doacao de cadeiras de roda
�t�rizadas. Essa acao permitiu que varies
ICientes pudessem se locomover depois
deficarem muito tempo deitados numa
a,A Ajadefi se orgulha dessa parceria e

�radece a toda a familia e colaboradores
da Malwee:

/I
A imagem que a Fatma tem da Malwee e muito positiva, nao so

do ponto de vista ecoloqico, mas tambern social, devido a
contribuicao da empresa com os hospitais, corpo de bombeiros e

enti_dades beneficentes.Alern disso, 0 Parque Malwee e referenda
nacional na preservacao das areas verdes, mostrando que a

empresa realmente se preocupa com a qualidade de vida.Afinal,
nossa saude depende de um meio ambiente preservado II,

Jaime Duarte da Silva - Gerente de desenvolvimento ambiental da Fatma (Fundacao do
Meio Ambiente)
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Prevencao e a melhor maneira
I

i DA REDA<;Ao - Nas ferias de

�erao, e preciso tomar alguns
�uidados para que os passeios
turfsticos e ecol6gicos nao acabem
, .

ern prejufzos a saiide. No Brasil,
I

tloencas .como a febre amarela

Filvestre ou as diarreias podem
�ransforlnar momentos de

�escontrac;:ao e diversaoem pura dor

pe cabeca. Porem, podem ser

(acilmente evitadas. E para quem

planeja viajar para outros paises, os
;cuidados devem ser com a
,

/poliomielite e 0 sarampo, doencas
ique ainda ocorrem em diversos

pafses daAfrica, Europa e Asia.
i Para a prevencao da febre

lamarela silvestre existe vacina.

IPortahto,.a orientacao as pessoas que

·.Ipretendem viajar para areas de risco
e procurar urn posto de saude dez
kiias antes do embarque e tomar a

vacina. Assim, os viajantes poderao
•

visitar areas de matas nativas com

tranquilidade. 0 Ministerio da
Saude fornece a vacina para as

[untdades de saude dos municipios,
rmesmo os que estao fora da area de

[risco, para que ninguern pegue a
I estrada semestarprotegido.A vacina

, {ambem esta disponfvel em salas de
, '

[vacinacao nos portos, aeroportos e

fronteiras. A dose contra a febre

i �marela e gratuita e deve ser

renovada a cada dez anos.
r Neste ano, foram confirmados

! '

,

somente dois casos de febre amarela-

silvestre de transmissao silvestre em
!<pdo 0 pafs, ambos· na regiao

I :!I'(llazonica. Alem disso, outro fato a

I��

ser comemorado e que a vigilancia
epidemiologica l10S Estados detectou
oportunamentemortes de macacos,
sem nenhum registro de caso

humano - geralmente mortes de
macacos antecedem casos em

huinanos. A vigilancia
epidemiologica em relacao a febre
amarela vern sendo fortalecida ern

todo 0 Brasil com as acoes de
capacitacao desenvolvidas pela
Gerencia Tecnica da Febre
Amarela doMinisterio da Sande.

Os principais locais de risco sao
as regioes dematas e rios. No Brasil,

,

essas areas compreendem todos os

Estados das regioesNorte e Centro

Oeste, alem doMaranhao e Minas

Gerais, berncomo as regi6es sudoeste
do Piaui, oeste da Bahia, oeste do
Parana, oeste de Santa Catarina,
noroeste do Rio Grande do SuI e

.

.

noroeste de Sao Paulo.
No extrema sul da Bahia e

norte do Espfrito Santo, ainda que
nao esteja ocorrendo transmissao

nessas areas, recomenda-se a

vacinacao, devido as caracterfsticas

ecologicas favoraveis a circulacao
do virus. As pessoas que moram

nessas regioes tambern devem
tomar a vacina, caso ainda nao 0

tenham feito ou 0 fizeram ha mais
de dez anos.

Os sintornas mais comuns da

doenca sao febre alta e calarrios,mal
estar, vomito, dores no corpo, pele e

olhos anlarelados, sangramentos,
fezes cor de "borra de cafe" e

diminuic;:ao da.urina.

•

•

•

� Quanto mais cedo
•

o jovern corneca a

fumar, maior e a

cha nee de se vicia r

Da Redacao - De acordo com
a OrganizacaoMundial da Saude
(OMS), todos os dias 100 mil

criancas se tornam fumantes

regulares em todo 0 mundo. No
. Brasil, arealidade nao e diferente,
As ultimas informacoes divulgadas
pela Vigilancia de Tabagismo em

Escolares (Vigescola) revelam que
cerca de 13% dos estudantes de
13 a 15 anos podem ser cons i

derados fumantes frequentes. A
partir deste ano, 0 Institute
Nacional de Cancer (Inca), Iigado
ao Ministerio da Saude, pretende
repetir 0 estudo em pelo menos

uma capital a cada ano. Para 2006
tambem estao previstas pesquisas
sobre usa de cigarro entre

universitarios de 18 a 24 anos.
A OMS considera fumantes

regulares os jovens que fumaram
pelo menos 1 dia no ultimo meso

Segundo os resultados do

Vigescola, esse percentual varia de
uma capital a outra e entre

,
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A Camara de Vereadores de Jaragua do Sui
se orgulha em ter empresas como a Weege
em nosso municipio, bern como deseja que
, todos estes anos sejam apenas 0 comec;o

de dias muito melhores .

•

,

,

Camara de Vereadores de Jar:agua do Sui

, . '
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meninos e meninas. Fortaleza

apresentou 0 maior Indice de

garotos fumantes (27%). Em Porto

Alegre, as garotas que fumam
. frequentemente representam 24%

, das entrevistadas. Para a chefe da
Divisao de Epiderniologia do Inca,
Liz Almeida, 0 grande nurnero de
jovens fumantes resulta de uma

cornbinacao de fatores. "Em

primeiro' lugar, ha uma certa

tolerancia social em relacao ao

consumo do cigarro pelos
adolescentes. A maioria deles
fuma em casa. E os comerciantes,
por sua vez, nao dificultam 0

acesso ao tabaco. Burlam a lei ao
venderem cigarro paramenores",
observa. Ela lembra que grande
parte das pessoas n ao tern

,

consciencia de que 0 cigarro pode
comprometer a qualidade de vida
dos jovens no futuro.

Urn individuo e considerado

dependente quando ja fumou rnais

de .100 cigarros ou cincomacos na
vida. Quarenta e urn por cento dos

jovens pesquisados em Palrnas

(TO) e 37% Porto Alegre (RS) .

preenchern esse requisito. Quem
comeca a fumar cedo tern menos

chances de abandonar 0 cigarro.
Os adolescentes desenvolvem

dependenciamais rapidalnente, ja
que 0 vfcio surge em unl perfodo

o fumo compromete seriamente a capacidade respiratoria

que vai de seis rneses a urn ana de
consumo.

Alem de provocar urn impacto
no orcamento dos adolescentes, a
medio prazo 0 fumo compromete a

capacidade respiratoria de seus

usuaries. Urn fumante tern mais

dificuldade para realizar atividades
cotidianas como subir escadas ou

praticar esportes. 0 cigarro
aumenta a probabilidade de que
esses jovens desenvolvam doenc;:as
cardiovasculares, respirat6rias e

,

varies tipos de cancer na vida
I

adulra, como 0 de boca e 0 de

pulmao. Liz Almeida adverte quI
no caso das meninas a situacao I
ainda mais problernatica, pOI

1
conta da questao reprodutival

,

"S I

e essas garotas cornecam a
,

fumar cedo, sera mais dificil parat
. ,

de fumar durante uma gravidea
,

Maes que fumam durante �

gestacao t,em fililos com baixJ
peso e correm risco de sofrere�

. aborto", alerta.

,

e a natu reza.

<

Uma historia de sucesso se constr6i acima de tudo com

muito respeito' ao ser humano e ao meio ambiente.

Quando essa hist6ria completa 100 anos com

"I
1
,

j
I

,
,

estas caracterfsticas e uma trajet6ria de muita

luta e trabalho, a comemora�ao, sem duvida, deve ser regada
a muitas homenagens e fel icita�6es.

."

A Prefeitura de Guarami rim nao poderia deixar de •

..

I

,
,

.

parabeni.zar a Fi rma Weege
pela sua proje�ao no ce�ario nacional e por ser a

firma mais antiga da nossa vizinha Jaragua do Sui.
,

I
,
I
I
,
,

..

I

Que estes 100 anos representem..

..

parte de uma hist6ria de

muitos centenarios de sucesso/

trabalho e respeito a comunidade

't{
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i'" ,

,

, \ ';
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RESUMO DE NOVELAS
MALHA�AO
SEGUNDA - Bernardo e Betina avisam Urubu que

'0 entregar para a pollcia a fita na qual contava

bre 0 acordo com Roberval. Horaclo combina

:�m Nana de viajarem lua-de-mell.ogo depois d?
asamento. Nana se preocupa, pois tera que del

:artudO preparado para Afranio assumlr-a repu

blica. Jaque rnanda Urubu se acalmar e afirma

ue a fita gravada par Betina nao vai ser aceita

�omo prova no tribunal. Marta explica para

Bernardo e Betina que a pollcia nao vai querer

nem ver a fita. Bernardo decide pedir a um jorna
lista amigo de sua mae que divulgue a fita.Marcao

lugere que Download va morar na republica.
Cabe,aose deciara para Liz.Rodrigo pede Sabrina

�; em casamento e a convida para se mudar para

'Juritiba com ele.
.

�

�1"
ER�A - Natasha confessa para Amanda que ain

a gosta de Ioao, mas sabe que suas vidas toma-
,

am nimcs diferentes. Amanda acha que nao val

:.: onseguir namorar Kika a distancia.Jaque aconse-
. ha Urubu a desistir de prejudicar Bernardo e

etina, po is nada do que fizeram adiantou. Liz
; .

xplica para Cabecao queVicente s6 pode saber

�'\que estao namorando depois que ela fizer 0 teste.
: \.1arta conta para Bernardoqueofrentista Augusto
:':�decidiu depor em seu favor. Vicente encontra
;: Cabe�ao com Lizefica furioso. Amanda term ina 0

:' namoro com Kiko. Rita,Jaque e Juliana semudam
I �� para acasa deMiguel. Bernardo conta para Miguel

�queAugusto viu Urubu comprando gasolina.Jaque
.; .ouve efica preocupada.

:lQUARTA - Download pede que Afranio converse
leom seus pais e os convenca de que pode cuidar

: 'ide Pedro. Afranio concorda. Augusto conta que
'conversou com Urubu e que nao sabe mais se vai

'. depor.Jaque pede que Urubu naofaca rnais bes-
teira. Pasqualete apresenta para os professores 0
.novodiretor doMultipla Escolha: Adriano, um ra

-�paz tfmido e desajeitado. Liz descobre que suas

:-;roupas sumiram e nao vai poder se apresentar.
�hbe,ao se veste de pa/ha,o para distrair 0 pu
::blico. Rico fala para Vivi que vai se mudar para
Brasflia e ela se prontifica a ir com ele. Juliao e

Marley encontram a roupa de Liz no camarim de

I Vicente. Liz se apresenta e tira nota 10.

.

QU/NTA - Liz conta para Cabe,ao queVicentefoi
demitidodo circo e que ela vai viajar com os outros

artistas pelo Brasil. Cabe,ao fica arrasado por ter
que se separar de Liz. Ela sugere que trabalhe no
circD como palha<;o e a acompanhe. CabeC;ao,
radiante,concorda.Jaque,Joao, Kiko e Marcao vi
sitam Urubu e garantem que estao torcendo por
ele. Urubu fica emocionado. Bernardo conta para

I Betina que vai morar com sua mae em Nova York
e ela fica triste. Download fala paraBernardo que

, dev�ria tentar se acertar com Betina, mas ele

_explka que rao consegue perdoa-Ia. Betina conta
para Kitty que Bernardo vai embora. Jaque ouve
e se sente culpada. Cabe<;ao an uncia para os

J, amigos quevaiviajarcom 0 circo.

.', SEXTA - Vilma diz a Cabe,ao que ele merece ser
tJ muito feliz e chora. Bernardo agradece a Jaque

por ela ter contado a verdade e a perdoa por
tudo que fez. Cabe<;ao viaja com 0 circo. Bernardo

PANORAMA

pede que Betina 0 perdoee a convida para ir aos EUA
com ele. Taty conta para Juliana que esta namorando
um jovem chamado Valdo. Afranio avisa que Tuca e

Giovana, quevaomorar na republica, 56 vao chegar no
final das ferias,mas Bcdaocheqara no dia seguinte. Rafa
se da conta de que a republica vai ser s6 de homens
durante as ferias. Jaque pede perdao a Betina e se

abracarn. Betina aceita irpara os EUA com Bernardo.

roubar asj6iasde Luna porque sempre sentiu inve

ja dela. Rafael continua inerte, mas uma !agrima
escorre de seu olho sem que Cristina veja .. Adelaide
e Agnes pedem que Cristina deixea casa de Rafael,
mas ela as expulsa. Eduardo diz a Serena que vai

ajuda-Ia a entrar na casa de Rafael para ela ve-lo.
Mirna fala para Katia que vai pedir que Crispim a

perdoe para que eles namorarem. Crispim confes
sa para Bernardo que esta apaixonado por Katia.

Jorge depoe contra Olivia e 0 juiz da a posse do

restaurante para Raul. Cristina da urn beijoem Ivan

na frente de Rafael. Eduardo diz a Serena que Judith
vai ajuda-la a entrar na casa de Rafael.

falar com Bia.

QUARTA - Murat pergunta a Bia por quefoi inco
modarsua famflia. Bia deixa clare para Muratque
ainda 0 ama e ele diz que ela nao e capaz de amar

nlnquern. Bento pede que Diva escondaToninho
em Sua casa, e explica que vai exigir dinheiro de
Alberto para devolve-lo. Nikos pede que Tais 0

ajude a descobriro que planejaram contra Vit6-

ria e ela concorda. Murat fala para Katlnaque vai
sairde casa por uns tempos para colocar a cabe

ca no lugar. Narciso conta para Vit6ria que Bia

exigiu que Katina nao delxasse Nikos voltar para
a Grecia.Monica fala para Alberto que Bento pode
ter sequestrado Toninho.Albertoval com a poll
cia ate 0 cortico.Julia descobre que os inquilinos
da rua deMurat nao van ser indenizados e acusa

Andre de ter mentido para ela.

QU/NTA - Andre garante a Julia que tarnbem nao

sabia de nada. Os policiais nao encontram nada
na casa de Bento e ja estao se preparando para ir

embora,quandoToninho sal correndo da casa de
Diva.Toninho corre para a rua e um carro 0 atro

pela. Alberto e Monica a levam para 0 hospital.
Nikos conta para Vitoria que 0 assassino de Pedro
e um brasileiro, Julia acusa Bia de ter mentido

para Andre quando disse que os inquilinos seriam
indenizados. Katina agradece a Murat porteraceito
(emil, mas ele demonstra que ainda esta muito

zangado com ela. 0 medico diz a Monica que
Toninho esta bem.Cemildescobre que nem Moni

ca nem Alberto dormiram em casa e fica com

ciumes, Toninho pede que Monica se case com

Alberto. Vito ria vai com Djulian ao F6rum.

SEXTA - 0 juiz pergunta avitoria seja foi acusada
de algo antes, e ela conta que atirou num homem

quando era crlanca. 0 juiz Ihe pergunta sematou

Pedro, e Vitoria nega,chorando muito. Sabina fala
para Julia que sa be que Vito ria esta no forum

porque matou Pedro. Mary mostra as c6pias do
testamento a Bia, explicando que Declo deixou
tudo para ela. Bia rasga a c6pia do testamento e

expulsa Mary. Tais conta para Nikos que desco
briu onde esta 0 homem que atirou em Pedro.

Djulian garante a Vitoria que ela tem grandes
chances de nao ser condenada. Vito ria fala para
Pascoal que prefere sumir do mundo a voltar para
a cadeia. Nikos encontra 0 'acusado num bar. Julia

exigeque Bia diga a Sabina que Vitoria nao matou

Pedro, Bla fala para Julia que naotem tanta certe

za disso, deixando-a chocada.Vito ria ouve.

SABADO - Vito ria acusa Bia de ter planejado tudo
para que fosse acusada de assassinato. Gigi fa 1<1

para Mary que seu marido aeve ter registradoo
testamento em algum cartorio. Mary mexe em

alguns documentos e descobre 0 enderec;o do
cartDrio. Nikos da dinheiro ao suspeito e pergunta
quem mandou que ele matasse Pedro. Julia con
fessa para. Andre que foi a outro medico e que 0

resultado de seus exames €stao normals. Cemil
descobre que Monica passou a �oite no hospital
com Toninho.Erica fala para Karen que quer assi

nar com a agencia concorrente. Tais ve 0 suspeito
e joga charme para ele. Sabina fala para Vit6ria

que Bia Ihe disse que ela val para a cadela. Bia

pergunta a Andre se acha que Julia desconfia dele.
Julia ve os dois conversando e pergunta se estao

falpndo dela.

CORREIO TV

SABADO - NAo HA EXIBl<;:Ao

'ALMAG�MEA
SEGUNDA - Felipe convence Eduardo a deixar Jose
Aristides tratar de Rafael. Jose Aristides coloca argila
nos ferimentos de Rafael para que sua febre passe.
Cristina tenta entrar.no quarto de Rafael, mas Felipe e
Eduardo a impedem. 0 mendigo diz a Generosa que
esta procurando porOfelia. Ivan manda Debora voltar

, atras na dernlssao de Eurico e Zulmira. 0 delegado diz
a Cristina que 0 lncendlo parece nao ter side um ad

dente e pergunta qual foi a particlpacao dela. Rafael
abreosolhos.

TERC;A-Serena fala com Rafael, mas co;"'o ele nao re

age, a deixa assustada. Olivia chega atrasada a audien
cia de conclllacao €, para desagrado do juiz, aparece
co� uma roupa muito espalhafatosa. Generosa per
gunta 0 que 0mendigo quer com Ofelia. Jose Aristides
colhe folhas de babosa para usar no tratamento de
Rafael. Eduardo explica para Serena e Felipe que nao
sabe quanto tempo Rafael vai demorar para reagir.
Jose Aristides se veste de enfermeiro para entrar no

quarto de Rafael e passa a babosa ern sua pele. Raul
afirma para 0 juiz que Olivia nao pagou as dfvidas do
restaurante e ainda por cima gastou dinheiro fazendo
vestidos. Cristina entra no quarto de Rafael e ve Jose
Aristides e Serena.

QUARTA -Cristina fica indignada ao verSerena no quarto
de Rafael. Eduardo explica a Cristina que estao tentan
do ajudar Rafael, mas ela nao qu�r ouvir explicac;6es.
Cristina den uncia Eduardo, Serena e Jose Aristides

para 0 diretor do hospital, que proibe a entrada deles
no local. 0 delegado se convence de que 0 incendio
na casa de Rafael fol um acidente. Zulmira pensa em
contarao delegado que suspeita que Cristina iniciou
o incendio, mas terT;l@ preju-dicar Ivan. Ciro fala para
Agnes que Cristina esta envolvida na morte de Luna

e dlz que precisam encontrar as j6ias para provar isso.
Um cobrador confisca as panelas do restaurante,
deixando Olivia desesperada. Cristina expuls,; Felipe
de casa.

QU/NTA -Cristina acusa Felipe de atrapalhar 0 trata
mento de Rafael. Felipefica indignado, mas nao tern
outra alternat iva, se nao, ir embora. Olivia manda
Vit6rio' usar uma velha bacia para fazer macarrao e

veste seus funcionarios de chlneses. Bernardo avisa

Raul que as formigas estao destruindo 0 roseiral e

pergunta se 0 veneno encomendado ja chegou. Jorge
conta a Raul que Olivia cozinhou numa bacia e ele

exige que ele diga isso ao juiz. Rafael e levado para
casa. Debora avisa Zulmira que 56 ela e Cristina pode
rao entrar no quarto de Rafael. Serena diz a Helio que
ela precisa se aproximar de Rafael de qualquer ma
neira.

SEXTA - Cristina fala para Rafael que mandou Guto

SABADO - Debora diz a Cristina que Rafael pode
recobrar a consciencia e lembrar de tudo que ela
feze disse na sua frente. Adelaide se recusa a acre

ditar que Cristinatenha se envolvido na morte de
Luna e decide converser com ela. Alexandra, com
a ajuda das criancas, procura pelas j6ias na locorno
tiva. Um policial ve Alexandra e tenta leva-Ia de
volta para casa, mas ela reaqe, Vit6rio acerta as

contas com Jorge. 0 mendigo chega a pensao e

pergunta a Osvaldo se e ali que Ofelia vive. Ofelia ve
o mendigo e da um grito. Adelaide pergunta a

Cristina se ela tern algo a ver com a morte de Luna.

Judith manda Serena se esconder na estufa ate que
Debora e Cristina durmam. Serena ve que as rosas

estaomorrendo.

BANG BANG
ATE 0 FECHAMENTO DESTA EDIC;Ao OS

CAP/TUlOS DE"BANG BANG"AINDA NAo HAV/

AM 5100 EDITADOS

BELISSIMA
SEGUNDA - Narciso explica para Katina que leu a

carta. Erica sente clurnes de Julia com Andre.Julia
acha que Erica esta estranha, mas Andre garante
que nao e nada. Katina queima a carta e reza para

que Bla nao fac;a 0 que prometeu.Julia nao toma os

remedios,sem deixarque Andre perceba:Pascoal
pede que Rebeca Ihe iljude a ser mais refinado,

'

explicando que quer conquistar uma mulher. Guida
fala para Mary que vai terque fazero programa de
televisao com ela, se quiser 0 testamento de seu fa
leddo marido. Diva pergunta a Bento se ele tem a

vercom a morte deValdete e ele desconversa, Nikos

chega a Grecia.Julia diza Vit6ria que quer ir a outro
medico. Safira encontra Giovana e Mateus juntos.
Bia aparece na casa de Katina e Murat.

TERC;A - Katina implora que Bia va embora de sua

casa, mas ela diz que val conversar com Murat de

qualquer jeito. Monica explica para Cemil que pre
cisa tolerar os avan<_;:os de Alberto, pois nao quer
que ele tireToninho dela.Alberto deixa claro para
Cemil que tomara Toninho de Monica se ela nao

quiserficar com ele. Bia conta para Murat que (emil
nao e s.eu filho e sim de Nikos, deixando-o comple
tamentearrasado.Gigi, Guida eMarytentam escre

ver 0 musical. Karen sugere a Erica que assine um

contrato com uma agencia internacional, rival da
de Rebeca. Pascoal se encontra com Safira. Andre
fala intimamentecom alguem atravesdo telefone.
Muratinvadea sala de reuni6es da Be'lissima eexige

Dieguito renova
o craque e home'm-problema Diego Maradona e 0 canal Trece

(13), TV Argentina, ja fecharam acordo. Tudo indica que havera
uma segunda temporada de "La Noche Dell 0" ("A Noite do 10"),
programa de entrevistas comandado por Maradona. Os numeros
do contrato sao astron6micos.

Assim como em 2005, Maradona devera comandar novamente 13

programas este ano. Ainda nao ha data de estreia acertada (entre
abril e julho) e 0 formato pode mudar um pouco. Maradona
devera receber entre US$ 7 'milhoes e US$ 10 milhoes por um

contrato de um ano.

Sucesso absoluto
"La Noche Del 10" foi considerado um dos maiores fen6menos de

audiencia da TV latino-americana no ano passado. Demonstrando
uma surpreendente seguranc;;a como entrevistador, aliada a seu

inegavel carisma e "senso de provocac;:ao'; Maradona atraiu em

cada um dos 13 programas uma espantosa audiencia media de
2,5 mil hoes de telespectadores somente na Argentina -cuja
populac;:ao e de 36,3 milhoes de habitantes. Cada segundo de
anuncio no programa chegou a ser vendido por US$ 700. Esse

valor deve se multiplicar agora. Entre os principais entrevistados
de Dieguit� estiveram Fidel Castro, Pele e Mike Tyson. Dezenas de

parses (alem do Brasil, pela SporTV) ja estao interessados em exibir
os programas tambem.

Salarios reduzidos
A nova poiftica noSBT e reduzir os salarios de apresentadores, que
devem ter uma surpresa na hora de renovar contrato. Segundo
pessoas proximas a Silvio Santos, ele teria chegado a conclusao de

que 0 salario deles e muito alto e a audiencia ja nao e a mais a

mesma. Nem 0 proprio Silvio da mais 0 mesmo Ibope de antes ...

Atras do prejuizo
Ha rumores na Globo de que cenas da novela "Paginas da Vida'; de
Manoel Carlos, serao gravadas em Recife. E que a Globo esta
perdendo audiencia em Recife para "Prova de Amor'; dti Record,
que chega a ficar em primeiro lugar no Ibope. 0 publico aprendeu
a mudar de canal.

Na Globo
Sarah Oliveira vai deixar a MTV para virar reporter do "Vrdeo Show':

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
Cache
Agora e a vez de Raica Oliveira. 0 comentario nessa semana e que 0

cache da top teria subido mais de 50% por conta de seu namoro

com Ronaldo. Raica vai participar do Fashion Rio, que acontece nil

semana que vem. A mesma historia surgiu quando era Daniella
Cicarelli a namorada do craque. So falta saber se e verdade.

Gravida
Diana (Fernanda Lima) esta gravida de Ben Silver (Bruno Garcia) e vai
descobrir isso pelo proprio pai da crianc;:a. Apesar de enjoar muito,
Diana nem vai desconfiar de uma possrvel gravidez. Achara que
comeu algo estragado. 0 primeiro a estranhar 0 comportamento da
irma e Neon (Guilherme Berenger). Nas entrelinhas, ele levanta a

ideia de que Diana pode estar gravida, mas ela finge nao entender 0

que ele esta tentando dizer. Ben tambem desconfia e conta para
Diana que os sintomas que ela tem sao de gravidez, ela se assusta e

quer fugir. Mas depois se encanta em saber que sera mae.Quem nao

gosta nenhum pouco disso, e Bullock (Mauro Mendonc;:a Filho). Ele
fica revoltado e resolve tomar as suas proprias providencias, 0 que
pode colocar a vida de Diana, Ben e do bebe em perigo.

i

Homenagem Especial a MALWEE
MALHAS

na comernoracao dos 100 anos da
Firma WEEGE.

•

A hist6ria de urna grande ernpresa
mede-se pela sua contribukao para:

qeracoes futuras.

Obrigado por seu estimulo e

apoio a todos os Bombeiros
Voluntarios.

Parabensl!l

Associacao dos Bombeirosvoluntaries no Estado de Santa ; i

Catarina - ABVESC -

Falecimentos
4

Faleceu as 21 :4Sh do dia 04/01,0 senhor Tarcisio Jose.Lescowicz, co�
idade de 49 anos. 0 velorio foi realizado em sua residencia e 0

sepultamento no cemiterio ,Santrssima Trindade,
Faleceu as 09:30h do dia 05/01, a senhora IgnesWilbert Hanemann,'
com idade de 69 anos.0 velorio foi realizado na Capela Mortuaria Senho�'
Bom Jesus e 0 sepultamento no cemiterio do Rio Branco.

. ':

Faleceu as 04:00h do dia 05/01,0 senhor Leonardo Vanderlinde, com
idade de 87 anos. 0 velorio foi realizado na Capela da Vila Lenzi e 6"

sepultamento no cemiterio Chico de Paula. '

Faleceu as 23:30h do dia 04/01, a senhora Maria Filomena da Cunha
Kreuse, com idade de 92 anos.0 veloriofoi realizado na Capela Mortuaria:
da Vila Lenzi e 0 sepultamento no cemiterio Municipal do Centro.

P JURfDICO
Brasil Telecom deve indenizar medico por
publicar nome incorreto em lista telefonica

o prazo para consumidores entrarem na Justi�a contra empresa para pedir.
indenizac;:ao porfalha na presta�ao do servi�o e de cinco anos, A conclusao e dei'
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justi�a, que recentemente, garantiu a

um medico'do Rio Grande do Sui, uma indeniza�ao por danos morais de SO:
salariosmfnimos a ser paga pela Brasil Telecom S/A,porcausa da gratia intorreta:
do nome do medico e ausencia dos novos numeros do consult6rio na lista:
telef6nica. :
o medico entrou na Justi�a, alegando que, ap6s as mudan�as dos numeros dos:
telefones do seu consult6rio medico, ora seu nome era grafado de forma:
incorreta nas listas telef6nicas publicadas pela empresa, ora nao apareciam os:
novos numeros telef6nicos, 0 que Ihe teria causado prejufzos, inclusive de:
ordem moral.

. I

Na a�ao, ele pediu que a empresa fosse condenada ao cumprimento d�
obriga�ao de publicar duas vezes por semana 0 seu nome correto e novos
numeros telef6nicos em jornais de grande circula�ao ate que fossem editadas
as novas listas, alem da indeniza�aopor danos morais.

.

Em primeira instancia, a a�ao foijuigada parcialmente procedente a ac;ao, tendo
a empresa sido condenada a efetivar as publica�6es na forma pretendida pelo
medico, alem de indeniza-Io em cinquenta salarios mfnimos pordanos morais;
A empresa protestou, mas 0 Tribunal de Justi�a do Rio Grande do Sui manteve
a sentenp."Ante 0 equfvoco da demandada,correta a senten�a que a condenou
a publicar em jornais de grande circula�ao 0 nome correto do autor e 0 seu
telefone. Danos morais configurados, ante as reiteradas publica�6e�
equivocadas e que trouxeram dissabores ao autor'; considerou 0 TJRS.
o TJRS afastou tambem a alegac;ao de decadencia para a a�ao do medico, que
teria 90 dias de prazo para reclamar na Justi�a. "0 prazo de 90 dias, referido
pelo apelante, corresponde ao que teria 0 consumiddr para'reclamar a
existencia de vfcios aparentes na presta�ao do seryi�o, objetivaRdo a presta�ao
c�rreta do mesmo'; esclareceu 0 tribunal.
A Brasil Telecom recorreu, entao, ao STJ, alegando ofensa ao artigo 26, II, do
C6digo de Defesa do Consumidor,atirmando erro na decisao doTJRS,que nao
observou a alega�ao de decadencia do direito do medico, po is 0 prazo para a

a�ao seria de 90 dias."O direito de reclamar pelos vfcios aparentes ou de facil

constata�ao caduca'; sustentou, ao reafirmar 0 prazo de 90 dias.
o recurs,o nao foi conhecido."O prazo a que a empresa se refere,e 0 prazo para
o consumidor reclamar de problemas referentes a quantidade ou a qualidadEi!
do produto ou do servi�o, problemas esses capazes de torna-Ios impr6prios
para 0 consumo ou de Ihes diminuir 0 valor';observou a relatora do processo,
ministra Nancy Andrighi,ao votar.

.

A ministra ressaltou que este caso refere-se a uma situa�ao diferente. UNa
situa�ao analisada foram causados danos ao consumidor por um fate do servic;o,
ou seja, por uma falha na presta�ao do servi�o"esciareceu."E,em situa�6es como
essa,o prazo para se pedir a indeniza�ao e de cinco anos. E 0 qiJe diz 0 artigo 27
do C6digo de Defesa do Consumidor';concluiu a ministra Nancy Ancfrighi.(Fonte
STJ)

.

Janafna Elias Chiaradia Marcatto, graduada em Direito pel a FURB,
especializanda em MBA em Direito Processual e Empresarial, advogada
integrante do Escrit6rio Cassuli Advogados Associados.
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MARCIA BENTO

� Turistas elogiam
trabalho feito por
garis e a colocacao

,

de lixeiras na areia

PI<;:ARRAS - A temporada de
verao esta boa para os moradores e

visitantes do Balneario de Picarras.
Alem do asfalto naAvenidaNereu

Ramos, a principal rua da cidade,
feito em parceria com 0 Badesc

(Agencia de Fomento do Estado
de Santa Catarina) a Prefeitura
contratou pela primeira vez uma

equipe de garis para a limpeza da
faixa de areia e das ruas pr6ximas.
Para completar 0 service foram
instaladas 150 lixeiras nas ruas e

outras 100 na areia.
o pintor EdemarMatias mora

em]aragua e tem casa em Picarras
ha mais de 20 anos. "Esta e a

primeira vez que vejo a praia sendo
limpa por garis.:antes osmoradores

•

•

queremos recuperar ISS0 para a

pr6xima temporada de verao",
explicou Araujo. Segundo ele, hoje
a faixa de areia no local esta em

cerca de 20 metros. Veranistas elogiam a Jimpeza da praia, Prefeitura preve outros investimentos para proxima temporada

•

se obrigavam a fazer isso", disse. Para
ele outro ponto positivo da atual

temporada e 0 policiamento. ''A.
minha casa ja teve 0 portae roubado
tres vezes, uma delas 0 meu pai
estava dentro de casa. Este ana eu

ja vi carros da polfcia fazendo ronda
algumas vezes".'

A falta de agua tambem e um

problema cornum nas cidades
litoraneas principalmente no verao
quando os turistas fazem aumentar

o consumo.Picarras, por exemplo,
tern cerca de 11 mil habitantes e

durante 0 verao a populacao chega
a 50mil pessoas.

Masmuitosmoradores nao tern
sentido este problema na cidade.
''A.ntes a gente tinha 0 poco para as

emergencias, mas nem no Natal
,

precisamos usar a bomba", explicou
a publicitariaMilena de Freitas. 0
secretario de obras, Climarcio Lopes
de Araujo afirmou que ha 10 anos
o problema vem diminuindo.

Araujo e engenheiro sanitarista
e para ele 0 grande problema ainda
e a falta de investimentos em

saneamento basico. "No ano
passado a gente aprovou uma lei
severa, em que todas as consrrucoes
novas precisam de um sistema de
tratamento aprovado na ABNT

(Associacao Brasileira de Normas

Tecnicas) para serem liberadas pela
Prefeitura. Isso ja ajuda, mas nao
resolve", disse. 0 secretario

compara a Lei com uma forma de
estancar uma hemorragia. "Para que
o nosso paciente nao morra

precisamos implantar aos poucos 0
projeto com estacoes de tratamento
que esta orcado emR$ 12milh6es".

Investimentos
A pr6xima grande obra da

prefeitura e 0 alargamento da faixa
de areia da ponta Sui da praia
principal. "Na prime ira vez que a

recuperacao foi feita, em 1997, a
faixa de areia chegou aos 80metros,

.' ,.

•
•

FOTOS CESAR JUNKES

Final de semana e ideal para quem quiser curtir banho de mar
, ,

Em Barra Velha e Picarras
(principais redutos dos

jaraguaenses no verao) 0 calor deve

a tarde e noite de domingo,
quandomuitos devem voltar para
casa com 0 fim das terias coletivas.
A Polfcia Rodoviaria Federal pede
que as pessoas saiam mais cedo no
domingo ou atrasem 0 retorno para
a manha de segunda-feira,
evitando 0 horatio de pico.

As garis Ana Paula Borges e Maria
das Neves Amorim estao desde 0

corneco de dezembro limpando as

praias da cidade. 0 service e

puxado e elas contarn que 0 pior
e do trabalho ever que as pessoas
nao tern consciencia ecol6gica.
"Tem dias que a gente recolhe 0

lixo da areia e logo depois ja esta
tudo sujo novarnente" disse Ana
Paula decepcionada. "Agora tem

sempre uma lixeira por perto, com
sacos de lixo novos, mas as pessoas
simplesmente nao perceberam
isso ainda" completou Maria. As

•

duas contaram que ja recolheram
muitas ccisasestranhaslrnas 0 que
mais 'espanta e a quantidade de
camisinhas e seringas. "Tern

, .

tarnbern muita gente porca. A

gente ja achou cada coisa nojenta,
e depois querem a praia lirnpa"
disse Ana Paula.'

. -, .

rnovimentar nao so as praias, mas 0

comercio e tambem as estradas de
, ,

acesso. E preciso que 0 turista viaje
cOIn. atencao. O.maior fluxo de
carros na BR-280 e esperado para

1

.. ,

Previsao e de fim de semana com sol e calor em todo Estado catarinense

JARAGuA DO SUL - Hoje 0

tempo fica aberto com bastante sol
e calor em todo 6 Sui do Pats, A

presenca do ar seco mantem 0

tempo firme no Rio Grande do Sui,
namaior parte de Santa Catarina
e no centro-oeste e no Sui do
Parana. Arnanha 0 final de
semana corneca com sol forte e

muito calor em todas as areas da
,

,

Regiao. No domingo 0 sol aparece
ainda mais forte e a temperatura
sobe. 0 calor e a umidade formam

algumas nuvens e pode chover no
final da tarde.

Quem estava pensando que 0

verao nao vinha pode ficar calmo,
. em [aragua do Sui hoje podem
acontecer pequenas pancadas de
chuva no final da tarde. Tudo para,
amenizar a temperatura que deve

chegar na casa dos 32°C. No final
de semana a temperatura
continua elevada, mas nem a

chuva de verao aparece para
refrescar. A temperatura deve
variar entre os 20° e 33°C.

No litoral 0 tempo bom deve
lotar as praias. De Florian6polis <l;te
Sao Francisco do Sui nao ha

,

previs6es de chuva para este final
de semana. As teinperaturas
devem ficar elevadas, chegando
facilmente aos 32°C.

•

Quem ficar em Jaragua deve estar preparado para 0 calor, temperatura pode chegar a 320 C
•

---�- -
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ESPORTE

I Futsal feminino pode ser um

dos destaques da Olesc 2006

SEXTA7FEIRA,6 de janeiro de 2006

BASE FORMADA

ARQUIVO CORREIO/RAPHAEL GONTHER

Samantha (com a bola) e uma das maiores revelacoes catarinenses nos ultlmos tres anos

que tambem e treinador das equipes.
Sobre reforcos, Berti disse que

esta conversando com umajogadora
de Brusque e outras duas que
defendem equipes aqui do Estado,
mas nao adiantou nomes. NaOlesc
do ana passado, as meninas nao

perderamnenhum jogo (tres vitorias
e tres empates), mas ficaram apenas
com 0 sexto lugar. Nos Joguinhos
Abertos, os resultados foram
melhores, ja que ficaram em quarto,
arras apenas das tres representantes

Edilson Pereira de Carvalho

processa a Federa�ao Paulista
Tinham dezenas de fotos para

publicar e escolheram esta, onde
a filha de dez anos aparece", disse.

Edilson foi 0 principal acusado
do escandalo da corrupcao na

arbitragem do futebol brasileiro,
denunciado pela Veja em

setembro no ana passado. Ele
estaria envolvido com uma

quadrilha de apostadores, que
manipulava resultados de jogos. Os
11 jogos apitados pelo arbitro
paulista no Campeonato Brasileiro
de 2005 foram anulados pelo
STJD (Superior Tribunal de
[ustica Desportiva). Alern de
Edilson, Paulo Jose Danelon
tambem foi citado nos escandalos
-e foi afastado tarnbem.

JlliJMAR PIVATTO

"'1 0 coordenador da

�iOdalidad�
tera como

se a equipe quarta
c locada no Estadual

I JARAGuA DO SUL - 0

coordenador do futsal feminino,
Mauricio Berti, nem pegou ferias.

Preferiu aproveitar 0 tempo para

firinar os contatos com jogadoras e

PfOCinadores para este ::mo. Com a

b�e formada do Estadual Sub-IS,
que ficou em quarto lugar ana
passado, emais algumas contratacoes
que devem chegar nos proximos
meses, as meninas tern grandes
chances de brigar entre os quatro

mflhores daOlesc, que acontecera
emJaraguadoSul.

"Conseguimosmanter todas as

atletas, ja fechamos inclusive com a

Samantha, que e de [aragua do SuI,
mas estava defendendo Brusque",
informou Berti. Samantha foi uma
das maiores revelacoes dos ultimos
tres anosdo futsal feminino emSanta
Catarina e ja disputou, em 2004 e

2005, a Ta<;:a Brasil da categoria. "Eu
acredito que 2006 seja bernmelhor
para nos, pois estamos percebendo
Itma rnovimentacao maiar para

conseguirmos mais estrutura para
treinos", comentou 0 coordenador,

DA REDA<;Ao - 0 ex-arbitro
Edilson Pereira de Carvalho,
principal pivo do escandalo do
apito, ira processar a FPF

(Federa<;:ao Paulista de Futebol)
e veiculos de imprensa, par danos
morais. A informacao e do jornal
o Estado de S. Paulo. Na acao
contra a federacao, que deve ser

proposta na proxima semana, 0 ex
arbitro quer provar, por meios

legais, seu vinculo empregaticio
com a FPE
"Foram 14 anos e meio

edicados aos jogos, cumprindo
com as ob rigaco e s , com as

p�ni<;:oes e sem nenhum direito" ,

afirmou Edilson, em entrevista ao

Estadao. De acordo com

Carvalho, a federacao exigia
urna carta de "proprio punho"
provando que 0 arbitro tinha

, Outra profissao, que nao apitar
jogOS de futebol.

"Como e que eu poderia ter

OUtra profissao se tinha que
manter 0 condicionamento fisico,
me apresentar sempre que
solicitado e atender a todas as

exigencias da Federa<;:ao?",
perguntou. Segundo 0 advogado
de Carvalho, Fernando Fabiani
Capano, a a<;:ao e de R$ 400 mil.
o outro processo, contra a

imprensa, ja foi protocolada pelo
ex-arbitro e mira vekulos de

cOrnunica<;:ao que publicaram a

foto da filha de Carvalho. "Depois
da foto publicada ela passou a

sofrer uma serie de

constrangimentos na escola e em

todos os lugares que freqiienta.

• 0 outro processo, contra

a imprensa, ja foi

protocolado pelo ex

arbitro e mira vefculos de

comunicar;ao que
publicaram a foto da filha
de Carvalho.'

• De acordo com

Carvalho, a federac;:ao
exigia uma carta de

"proprio punho" provando
que 0 arbitro ,tinha outra

profissao, que nao apitar
jogos de futebol.

de SantaCatarinana LigaNacional.
No Estadual Sub-IS, ficaram em

quarto. E no Sub-17, [aragua do SuI
nao participou, mas cedeu boa parte
das jogadoras para Brusque, que
terminou em terceiro.

"Considerando as dificuldades
que enfrentamos comhoratio e local
de treinamento, 2005 foi urn otimo
ano", avaliou Berti. Mas ele ressaltou
que nao e urn problema especffico da
modalidade. "Nao podemos reclamar
do apoio de ninguem. Sempre que

precisamos do patrocinador ou da
FMEfomos prontarnente atendidos",
comentou.

Para 2006, junto com 0 tecnico
AndersonBartolini, Bertivai tambem
vincular as escolinhas de futsal
feminino ao Pee (programaEsporte e.
Cidadania). Hoje, mais de 100
meninas sao atendidas. "Algumas
que ja jogam com a gente, foram
reveladas em escolinhas da cidade e,

para este ano, .outras devem surgir",
.

disse ainda Berti.

Santos deve cobrir a proposta
do Corinthians por Ricardinho

Ricardinho deve ficar no Santos

DA REDA<;Ao - 0 Santos ira
cobrir a proposta do Corinthians
pelo meia Ricardinho. Em quase
urn mes 'de negociacoes, 0 meia

quase acertou sua ida para 0 clube
da capital, mas pede acabar

permanecendo no time cia
Baixada. Na ultim\l ter<;:a, uma
reuniao entre 0 tecnico Vander lei

Luxemburgo e 0 presidente santista
Marcelo Teixeira definiu a a<;:ao a
ser tomada pela dire<;:ao do clube
santista.

o Corinthians ofereceu cerca

de R$ 200 mil mensais ao jogador.
A proposta anterior do Santos, que
era de R$ 150 mil, nao tinha

agradado ao arleta. Outro fator
deve atrapalhar os pIanos do clube
de Tevez e que a resposta do meia
pode demorar ate 0 dia 3-1 de

janeiro, data em que acaba a

janela de contrata<;:oes do futebol

europeu.
N ao es ra descartada a

possibilidade do jogador dar 0 "sim"
a diretoria do clube da capital antes
disso. Mas, de acordo com uma

pessoa ligada ao jogador, ele ainda
espera por uma proposta de urn

grande dube europeu, 0 que airida
nao aconteceu. Jose Luiz Pozzi, pai
e urn dos procuradores do meia

Ricardinho, nao descarta a

possibilidade.
"Pode acontecermais coisa pela

frente. Esperou ate agora ... nao

temos pressa", afirmou. Alern da
oferta carintiana, 0 meia recebeu
uma proposta do futebol arabe

que, na mesma reuniao, foi
decidida que nao sera coberta

pelos dois alvinegros.

Munoz
Encostado no Palmeiras, onde

nao sera aproveitado pelo tecnico
Emerson Leao, Munoz aguarda a

proposta de urn clube. Nenhuma
oferta chegou ao Parque

.

Antarctica, mas 0 atacante

colombiano ja tratou de se oferecer
ao Santos. Em entrevista a Radio
Globo, ontem, 0 jogador disse que
ja houve interesse do t.ime da Vila
Belrniro, em 2002, quando 0 proprio
Leao dirigia 0 Santos.

Recentemente, Munoz nao foi
sondado pelo clube, mas disse que
gostaria de atuar no time da
Baixada Santista. "Estou com' as
portas abertas para jogar em outro

time. E uma equipe grande como
o Santos seria uma boa", disse 0

centroavante.

LINHA DE FUNDO____,
JULIMAR PIVATTO

Chegando a hora
Conversando com torcedores do Juventus, a gente percebe que a

maioria esta contando os dias para a estreia no Campeonato
Catarinense da Serle A 1. Alern davolta do time jaraguaense a elite
do futebol estadual, existe tambern a curiosidade em ver os novos

contratados em acao. A partida ganha ainda por ser um adversarlo
de tradicao, como e 0 Avaf, 0 maior carnpeao catarinense com 13
tftulos. A expectativa do tecnico Itamar SchOller em ver um estadio
cheio pode se concretizar. Vale ressaltar tambern que 0 time tem

que corresponder dentro de campo. 0 que nao e diffcil, ja que 0

tricolor vem treinando ha um bom tempo e 0 "Chefe" ja deve ter
em mente 0 time que vai cornecar jogando.

Pesquisa
o site futebolsul.com.br e
um dos mais conhecidos

enderecos dos amantes do
futebol da nossa reqlao.
Feito em Blumenau, ele vem

realizando uma pesquisa
entre os visitantes para saber

quem sera 0 carnpeao
catarinense deste ano. 0
otimismo dos torcedores e 0

ponto forte, ja que 0

prirneiro lugar esta com 0

Metropolitano, com 21%, e 0

segundo com 0 Juventus,
com 19%. 0 Figueirense e 0

terceiro, com 10% e 0

Criciuma 0 ultimo, com 3%.

Chapecoense
A Chapecoense fez uma

amistoso preparatorio contra

o Francisco Beltrao, no
Parana. A partida foi

disputada no Estadio Anilado
e foi muito movimentada,
com marcacao forte de
am bas as equipes. 0
atacante Gil Bala marcou 0

gol unlco da partida em

chute cruzado de fora da
area.

MarcilioDias
Ontem todo 0 elenco do
Marinheiro fez exames
laboratoriais e cardiovascular.
De acordo com 0 chefe do

Departamento Medico do
clube Aldo Jose Correa
nenhum joqador do
Marinh,eiro esta com

problemas ffsicos. A equipe
esta 1 00%. Ja visando a

estreia, 0 Marcflio Dias devera
realizer dois treinos no
perfodo noturno, no estadlo
Herdlio Luz. A equipe devera
fazer dois coletivos, um no

sabado e outro no domingo,
as 20 horas.

'-.
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Figueirense
o zagueiro Tiago Prado (21) ja
esta no estadio Orlando

Scarpelli e se incorporou ao

grupo de joqadores.O
zagueiro, de 1,87 de altura que
estava desde 2001 no Gremio,
de Porto Alegre, por quem foi
Carnpeao Brasileiro da Serle B
de 2005, assinou contrato com

o Figueirense ate 31 de
dezembro de 2006.

-,
I
I
,
,
,

julimarpivatto@gmail.com

Argentina luta para recuperar

jogadores antes da Copa
DA REDA<;Ao - As lesoes de

varies jogadores da Selecao podem
ser urn problema para a Argentina
urn mes depois de seu tecnico, Jose
Pekerman, destacar a necessidade
dos jogadores se manterem em

competicoes visando a Copa do
Mundo da Alemanha. 0 zagueiro
do Manchester United, Gabriel
Heinze, e urn dos atletas
machucados. Ele esta se

recuperando de uma ruptura de

ligamento cruzado do joelho
esquerdo.

Seu tecnico, 0 ingles Alex
Ferguson, esta pessimista sobre sua
recuperacao total, pois 0 arleta s6
deve voltar emmarco, quando se

completam seis meses da lesao, 0
companheiro de zaga decMt\�l
Roberto Ayala, voltara aos

gramados em fevereiro, depois de
sofrer lima torcao no joelho direito.
Tanto Ayala como Heinze podem
ser, par experiencia, referencias da
sele<;:ao para a Copa.

Tambem em meados de 2005,
Javier Mascherano, volante do
Corinthians, sofreu uma fratura no
pe esquerdo depois de, uma

desgastante temporada em seu

clube de origem, 0 River Plate. Esta
semana, Mascherano come<;:ou a

correr e a realizar exerdcios para
sua recupera<;:ao total..

Em dezembro, 0 capitao �a
sele<;:ao, Juan Pablo Sorin,
desfalcou 0 Villarreal par algumas
partidas tambem lesionado, mas
podera reaparecer na equipe para
a rodada deste final de semana do
Campeonato Espanhol. Para 0

atacante Javier Saviola 0 ana de.
2006 nao comecou bern, depois de
ter sofrido uma lesaomuscular nos
final de urn treinamento do
Sevilla, que 0 afastara dos

'"

gramados por pelomenos urnmes,
-.

Entretanto 0 maior susto de':'
. Pekerman, apesar de ter ficado"'
apenas nisso, foi quando 0 atacante .:::'

Hernan Crespo, urn dos poucos. _

jogadores confirmados pelo �
treinador para 0 Mundial, saiu de .:

campo lesionado depois demarcar
.

o segundo gol do Chelsea na vitoria -.
por 3x1 sabre 0 West Ham esta

'

semana. Crespo, que naAlemanha :.

tera sua grande oportunidade de
.

brilhar pela selecao depois de ficar
na sombra do artilheiro Gabriel
Batistuta nos dots ulrlmos
Mundiais, sentiu uma lesao na

perna esquerda e saiu por
precaucao 20 minutos ap6s sua,'
entrada na partida.

-

• Neste fim de semana,
Pekerman viajara a Europa
para com�ar a observar
seus jogadores em suas

respectivas equipes e a partir
destas conclusoes comple
tara a lista de convocados.

'-

• A Argentina enfrentara a

Croacia no dia lode
mar�o, na Sufc;:a, em seu

unico amistoso antes da
estreia no Mundial,
marcada para lOde junho,
contra a Costa do Marfim.
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A empresa nasceu da ousadia do casal, que desafiou costumes em

1906, as mulheres.eram reservadas as tarefas domesticas, 0 trabalho
fora do lar era quase uma heresia e se postou a frente do seu tempo.
Todavia, ate tornar-se.o que e hoje, uma das maiores e mais modernas
ernpresas texteis do pais, foram anos de dedicacao e persistencia,
temperados com a capacidade empresarial e a aptidao pelos neg6cios
dosWeege. ,

o Grupo Malwee possui quatro unidades Fabris [aragua do SuI,
Pomerode, Blumenau e Camaca (BA) , a fabricaCarinhoso e a Radio
jaragua.

,

p I s c I N A 5

Depois de atravessar as aquas da incerteza. percorrer
as correntezas de desafios e anos

de trabalho em uma terra desconhecida, finalmente
vem 0 merecido mergulho nas aquas do sucesso.

Personal
PARABENS FAMILIA WEEGE.

Tel. (47) 3372-1798
Bernardo Dornbusch, 2630 - Baependi
Jaraqua do Sui - SC - 89256-100

I",.
---
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necessaria para conseguir tal objetivo. 0
feudalismo, reinante nos estados alemaes mantinha
se em face as ideias oposicionistas do nacionalismo e

do liberalismo. Era melhor, entao, viver de modo
simples e moderado, porem ser senhor de sua terra.

No inicio, tudo era muito dificil.As colonias
ficavam isoladas, 0 que dificultava a vida dos
imigrantes. A falta de medicos e de infra-estrutura
propiciava 0 aparecimento de doencas ou
complicavam as existentes. Os imigrantes tinham
conta si ainda 0 clima extremamente quente e

(Imido para os padr6es europeus.
,

A situacao precaria para sobrevivencia causava

muita decepcao e desgosto, pois nao eram as

perspectivas que tinham quando decidiram emigrar.
Diante de tantas dificuldades e privacoes as matas
precisavam ser derrubadas, as casas construidas e a

protecao contra os animais e as doencas reforcada e

constante 0 sofrimento daqueles que vieram em

busca do "paraiso" aumentava.
Mas as adversidades nao desencorajaram os Weege,
que continuaram lutando para construir a propria
historia.

A ,PARTIDA

•,

• II

I
•

uando 0 casal Friedrich Weege e Henriette
Dusing decidiu deixar a regiao da Pomerania
(Pommern), mais especificamente

Regenwalde, distrito da cidade de Labez, as margens
do Rio Rega, na Alemanha, em 1868, a Europa

A PARTIR DE 1945,
A MAIOR PARTE
DA PON1ERANIA
(POMMERN)
PASSOU A FAZER
PARTE DA
POLONIA. HOJE, A
CIDADE DE l.ABEZ
CHAMA-SE DO
LOBEZ E 0
DISTRITO DE
REGENVVALDE,
RESKO.SITUADA
NO EXTREMO
NORTE DA
ALEMANHA,A
REGiAO E
CARACTERIZADA
POR ENORMES
LAGOS E PRAIAS
CERCADAS POR
GRANDES DUNAS.

,

. . ....

passava por grave crtse soctoecoriomtca.
.

Naquela epoca, 0 velho continente sofria os efeitos
das guerras, da falta de terras e de trabalho, entre
outras carencias. 0 sonho de atravessar 0 Atlantico
e encontrar do outro lado terras ferteis e condicoes

•

propicias para.o cultivo era acalentado pela grande
maioria dos europeus, de modo especial os alernaes.
A "Amerika" era vista como a terra prometida. E 0

•

0 Brasil aparecia como urn lugar especial, onde a

; chance de recomecar a vida era grande.
•

•

;
. 'Friedrich, a esposa Henriette e os filhos Augusta, 22

,

:anos; Friedrich, 15; Carl, 12, e Albertine, 10,
e

� :trouxeram na bagagem a esperanca de uma vida

�. "melhor, a vontade de veneer e a disposicaoi�'"
"

,

I

; ( :..
"

•

.• '."". :�. , ,<
•• > �, �

•
•

o mar em a avamas

arne or

o Porto de Hamburgo era a porta de saida daqueles
que decidiram buscar novos horizontes

contagiosas os poroes eram escuros, urnidos e sem

ventilacao. Nao eram raras as ocorrencias de mortes.
Mas muitos nascimentos aconteciam durante a
. "

.

viaqem:

\1'
-

•

t

\

,

o interesse pelos neg6cios
corneca com Karl Weege
o filho Carl casou-se aos 20 anos com Auguste
GrUtzmacher, e com ela teve 15 filhos. 0 casal iniciou a

vida conjugal trabalhando na roca, Anos mais tarde,
construfram um moinho de fuba atafona.O fuba
produzido no moinho vinha do milho cultivado pela
familia de Carl. 0 farelo era vendido para os moradores
da reqiao, garantindo 0 sustento da familia. A dedica�a(
da famflia e a aptidao de Carl para 0 cornerdo fizeram
prosperar 0 neqocio, Os Weege tornaram-se os

pioneiros do ramo comercial em Pomerode. Logo
tin ham uma casa comercial de secas e molhados e urn)
salao de baile que significavani 0 inicio do progresso J

para a reqiao de Pomerode Fundos.
I

,

Depois da morte da esposa Auguste, em maio de 1925;
Carl decide rnudar-se para Jaraqua, onde morreu i

quatorze anos depois. ' \
Um dos filhos do casal Carl e Auguste,AlbertWilhelm)
Weege, herdou do pai 0 interesse e a aptidao pelos
neqocios. Assim, a partir de 1906, juntamente com a

esposa Bertha, da inicio a historia da Firma Weege.
I I

I
\

as alernaes no Brasil
A primeira colonia alerna em Santa Catarina foi instalada,
-ern 1829, por iniciativa do governo, em Sao Pedro de
Alcantara, com 523 colonos catolicos vindos de Brernem

Naquele ano, a Sociedade Colonizadora de Hamburgo
adquiriu oito lequas quadradas de terra,
correspondentes ao dote da princesa Dona Francisca,

. fundando a colonia Dona Francisca. Apesar das
dificuldades do clima, do solo e relevo, a colonia
prosperou, expandindo-se pelos vales e planaltos, dando
origem, em 1870, a colonia de Sao Bento do SuI. 0 nucleo
dessa colonia deu origem a cidade de Joinville.
A colonia de Blumenau foi fundada em 1850, pelo Dr.
Hermann Blumenau e vendida dez anos depois ao
Governo Imperial. Em 1893, a Sociedade Colonizadora
Hanseatka fundava no vale do Itajai do Norte, a colonia
de Hamonia (hoje Ibirama). A partir de 1860, os
imigrantes chegam ao vale do ltajaf-Mirim. hojeBrusque

.

r-

.

"

Ilustrac;:ao das primeiras moradias feitas nas col6nias alemas
em terras catarinenses

EXPEDIENTE

ESPECIAL FIRMA WEEGE 100 ANOS

Redacao e Edicao: Maurflio de Carvalho
-

Projeto e Fotolito: Cromoart Cornunlcacao (47 3370,0816)
lmpressao: Grafica e Editora CP (47 3370,7919)
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Um seculode empreendedorismo
"regado a trabalho e dedlcacao� l •

o INICIO

'S

EM 1912, DOS
OITO MIL
HASITANTES DE

JARAGUA,4,S
MIL (57%) ERAM
ALEMAES OU
DESCENDENTES.
ATUAlMENTE,
CERCA DE 43%

DA POPULA�Ao
DA ClDADE sAo

ORIGEM
ALEMA,OS
QUAIS
?iCONTINUAM
;7COM SUAS
J(�'{ '"

.i�RADI�OES E

5�OSTUMES
��ATRAVES DO

;fOLClORE,
;'CANTOS,
, CUUNARIA,
RELIGIAo,
EDUCA�Ao E A
LINGuA

,5

.I
.

o

0'

Haexatos100 anos, 0

casal
Wilhdm e Bertha
Weege inauguravam

.

uma pequena fabrica
de laticinios e urn

ponto comercial em
[aragua, dando inicio
a Firma Weege, hoje
Malwee Malhas.
Porern, ate se tornar 0
que e hoje, uma das
maiores e mais
modernas empresas
textel do Brasil, foram
anos de dedicacao e

persistencia,
I

temperados com a

capacidade empresarial
e a aptidao pelos neg6cios dos Weege.
Tudo comecou com Karl Weege, pai de Wilhelm, no final do seculo 19,
quando instalou uma casa comercial de secos e molhados na regiao de
Pomerode Fundos. Oficialmente, no entanto, a Firma Weege foi estabelecida
em 6 de janeiro de 1906, em [aragua.
Naquela epoca, [aragua (0 atual nome e de 31 de dezembro de 1943, em razao

de ja existir, em Goias, uma outra cidade mais antiga e com 0 mesmo home),
era urn pequeno municipio de aproximadamente oito mil habitantes que
estava em fase de transicao da economia de subsistencia para a de pequena
industria.
No inicio do seculo 20, 0 pais vivia uma era de incertezas no campo dos
neg6cios, mas tambem de oportunidades ilimitadas para aqueles de espiritos
empreendedores, dispostos a construir a pr6pria hist6ria. E foi nisso que
apostouWilhelm e Bertha Weege. Tanto assim que, tempos depois, passaram
a produzir tambem derivados de carne, banha e salames.
Na decada de 1930, a fabrica muda a razao social e passa a ser Industria e

Comercio W. Weege Ltda. Em 1948, 0 filho Wolfgang assume 0 comando da
empresa e altera mais uma vez a razao social da firma, que passa a ser

sociedade anonirna. A partir de entao, a producao e diversificada e 0 parque
fabril ampliado.

Os fundadores da Firma Weege:
Wilhelm e Bertha Weege

Participando do progresso da regiao
.S Impulsionado pelo espfrito ernpreendedor, em 1968,Wolfgang
Weege, depois de pesquisas de mercado, decide criar uma
industria textil, Aproveita 0 espaco do antigo engenho de arroz
e instala a Industria e Cornercio W.Weege 51A. A malharia nasce

sob 0 lema "Durabilidade, uma de nossas qualidades:
A nova empresa comecou as atividades industriais com quatro
funclonarios, um tear circular na malharia, quatro barcas de
tingimento e uma estufa na tinturaria, alem de quatro maqulnas
de costuras. Mas logo a competencia empresarial deWolfgang
Weege tratou de criar cenarlos de neg6cios que possibilitassem
a expansao da empresa, 0 que ocorreu de forma rapida e se

mantern consistente.
Em 1975, e inaugurada a fabrics
de Pomerode, com 39,
funcionarios, nos setores de
costura e dobracao.Tres anos
depois,o parque fabril foi
ampliado para incluir 0 setor de
corte.

Em meados da decade de 1980, a

empresa muda a razao social e

passa a denominar-se Malwee
Malhas S/A e,em 1982,Malwee
Malhas Ltda. Em setembro do
mesmo ano, e inaugurada a

,

unidade de Blumenau, que
iniciou as atividades como
malharia, corte e costura. 0
novo parque fabril possui
desde 0 infcio uma estrutura

completa e moderna, que
operava nos tres turnos. Em

1992, concentrou suas

atividades industriais na

confeccao e dois anos mais
tarde passou a funcionar
apenas em um turno.

A Malwee possui tarnbern uma

unidade fabril em Camaca, na
Bahia.

CARINHOSO

';.'t
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o Mosaieo, obra do artista pldstieo Paulo d! Silva, 0 Paulieo, exposto no muro de entrada do Parque Malwee, retrata a trajetoria da Familia Weege, desde a saida da Alemanha, em 1868, passando po« ..
, ;

,

o COMPROMISSO
•

• •

,

•

• •

,
,

o COMPROMISSO
DA MALWEE COM 0
MEIO AMBIENTE
EXIGE A�OES
EFETIVAS E
RESPONSAvEIS PARA
MINIMIZAR OS
RISCOS AMBIENTAIS
DURANTE 0
PROCESSO,
PRODUTIVO. UTILIZA,
DE FORMA
SUSTENTAvEL,OS
RECURSOS
NATURAlS,
GARANTINDO A

PROTE�Ao E A

MANUTEN�AO DA
BIODIVERSIDADE.

com capacidade para armazenar 62 mil metros cubicos de residues
gerados pela estacao de tratamento de efluentes. Assim, 0 aterro tera
utilidade minima de 20 anos .

Em forma de trincheira, 0 terreno do aterro foi compactado e

revestido com uma manta de polietileno de alta densidade para
evitar que a agua presente no lodo se infiltre no solo. Toda a agua e

drenada e segue por uma tubulacao de mais de mil metros de
,

comprimento para retornar a estacao de tratamento para ser tratada
novamente.

o controle do aterro e feito por pecos de monitoramento, de onde
sao retiradas amostras de agua para analise.
GAS NATURAL - Ha alguns anos, a Malwee e abastecida por gas
natural que, alem das vantagens econornicas, melhoraram
sensivelmente as condicoes ambientais. Por ser.puro, produz queima
limpa e uniforme, isenta de fuligem e outros materiais que podem
prejudicar os equipamentos. Substituindo 0 oleo combustivel pelo
gas reduziu a poluicao atmosferica. A Malwee utiliza essa tecnologia
para preservar 0 bern-estar, a qualidade de vida da populacao e 0

futuro das proximas geracoes.

Malwee Malhas vem
investindo cada vez

..rrlais em tecnologia
para protecao do meio

ambiente, assegurando a

�anuten<;:ao da biodiversidade.
, 9s novos equipamentos tern

garantido reducao significativa
na producao de residuos antes

da implantacao do novo
,

sistema, a ernpresa gerava cerca

ge 15 toneladas diarias. Hoje,
�ao aproximadamente cinco.

Desde 1998, mantern um
�terro industrial proprio,
localizado no Parque Malwee,
. '

licenciado pelos orgaos
ambientais. Sua area e superior
, ,

a,-17 mil metros quadrados,

"

•

". .,
'.

r

,

'\

-

Empresa possui uma das mais
avancadas e eficientes ETE

Diariamente, a Malwee retira do rio uma grande
quantidade de agua para ser utilizada nos processos
industriais. Para tratar essa agua, a empresa possui 'um
sistema convencional que adiciona dois produtos
quimicos: sulfato de aluminio com a funcao de "reunir"

,

sujeira presente na agua, formando um floco e soda
caustica que regula 0 pH (rnedida de acidez da agua),
Apos a adicao desses produtos, a agua passa pelos
floculadores estaticos urn sistema de mistura que aumen

o tamanho dos flocos. Esses entao ficam dispersos na
agua e a mistura segue para os tanques de decantacao,
onde os flocos, que sao mais pesados que a agua, se
depositam no fundo. Ja com boa qualidade, a agua passa ,

por urn filtro de areia que retem os flocos menores.

Depois de clarificada, segue para uma cisterna onde e

bombeada para ser consumida. 0 decantador e limpo a
)

cada dois meses e os filtros de areia rodos os dias, at raves,
de urn processo de retrolavagem.

'

TECNOBIO Depois de utilizada para tingimentos,
lavacoes de tecidos e estampas e uso geral (jardim,
banheiros, lavacao de pisos), a agua vai para 0 tanque de I

equalizacao. A partir desse ponto, a agua e chamada de I

efluente. II

No tanque, todos os efluentes se misturam com a ajuda ct(
ar comprimido. Esse processo faz com que 0 efluente 1,

tenha pH constante em seu interior apresentando cor ,J:

hornogenea com uma quantidade de poluentes bern (

distribuida. J

,
J.

A aqua devolvida ao rio tem
qualidade superior a captada

')�

.
,

Apos passar ,pela equalizacao, 0 efluente e encaminhado ao }
tanque biologi,co 0 TI_1aior da estacao de tratamento de Ii
efluentes, com capacidade para 11 milhoes de litros de agua,
Nesse tanque existem diversos microorganismos (bacrerias, ::
protozoarios, entre outros) que necessitam de alimento, :1
oxigenio e de uma certa movimentacao, pois muitos deles

»

nao se locomovem sozinhos para fazer a sua tarefa: a de ::1
deixar 0 efluente limpo para ser devolvido ao rio ou entao s��
reutilizado. 'Para que isso aconteca, 0 efluente a ser tratado

/,

entra no tanque como alimento aos microorganismos.
Durante 0 processo, e injetada uma quantidade controlada
de oxigenio. Para "ajudar" os microorganismos, 0 tanque \

'

possui ainda misturadores que rnantem 0 efluente sempre
I

circulando.
o efluente permanece de quatro a cinco dias no tanque. ]a
com boa qualidade, passa pelos misturadores estaticos, ondt
e adicionado 0 descolorante produto quimico que ajuda a i
remover a cor residual.
Passada pelo misturador, a agua segue para 0 decantador, .�
onde a sujeira (flocos de lodo com microorganismos) fica n6'
fundo do tanque e a agua ja tratada segue, parte para 0 rio eq

,

outra para a reutilizacao no processo industrial. �
. �.,

Aproximadamente 90% do lodo depositado no fundo do II

decantador e devolvido ao tanque, pois e rico em '

61
,

microorganismos que fazem a limpeza (depuracao) do '.1

efluente no decorrer do processo. A outra parte e descartadal
apos passar por uma especie de centrifuga para depois ser

)

depositada no aterro industrial.
,

'Cj

A eficiencia do tratamento de efluentes e superior a 97,%. Ali
agua devolvida ao rio obedece com folga a todos os padroes
ambientais exigidos. .

Contribuindo com a natureza ; I
\'

t�l

Uma demonstracao da responsabilidade ambiental da �;
Malwee e 0 sistema de recuperacao e. reutilizacao da.agua, Ai.)
empresa recupera ate 45% de seus efluentes atraves de urn ':

�. '.i

moderno sistema de filtracao composto por filtros a quartzoil
e filtros a resina, que deixam a agua em perfeito estado para I

ser reutilizada �o processo industrial. Essa agua e utilizada f�
principalmente no' setor de tinturaria, nos processos de �j
tingimento e Iavacao. 1;;
Com o projeto, a 'Malwee deixa de captar do Rio [aragua �
mais de 200 milhoes de litros de agua por ano, reforcando 0,

compromisso com 0 desenvolvimento sustentavel,
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Guardando a hist6ria e

preservando a mem6ria

A MENSAGEM QUE SE DEVE LEVAR DC?
PARQUE MALWEE E A DA VALORIZA�AO
DA VIDA, COM OS OLHOS VOLT�DOS
PARA a MEIO AMBIENTE.TAMBEM QUE

) SOMas N6� os RESPONSAvEIS �ELA
DEGRADA�AO OU A PRESERVA�AO DA

NATUREZA E PELa FUTURO DO PLANETA.

HI erdeiro
da cultura alema do cultivo e gosto

pela jardinagem e suas derivacoes e. das
tradi<;6es ecologicas a preocupacao com 0

meio ambiente , Wolfgang Weege, fundador da
1ta

l1alwee Malhas, criou 0 Parque Malwee, uma
reserva ecologica de 1,5 milhao de metros

Ij quadrados no coracao de [aragua do Sul. A ideia
L inicial era transformar 0 local num jardim. Mas 0

1 projeto cresceu alem do imaginado e, no final da
5l decada de 1970, 0 parque foi inaugurado.

A beleza e 0 cuidado com a natureza fizeram do
R� Parque'Malwee referencia de moradores e

':1'. visitantes, que encontram um lugar ideal para
brincar, passear, descansar, conversar ou

j, ,simplesmente ler tranquilarnente um bom livro.
�I 0 parque oferece dois restaurantes (um de com ida

In tipica alema), varies quiosques e churrasqueiras,
IIJ urn parque para as criancas, pista de bicicross, sete
Ji lagos, quilornetros de trilhas pavimentadas para
t� eaminhadas, quadras e campos para a pratica de

esporte, um ginasio de esportes e do is museus,

alern do Espaco de Cultura Popular Bertha Weege.
o Parque Malwee esta no roteiro do turismo

ecol6gico uma vertente do turismo que ••!!111!!"�
tern como objetivo a conscientizacao e a

r, preserva<;ao da.natureza, tendo como fim

despertar as pessoas para necessidade de
se envolverem em projetos ambientais e

, defenderem 0 meio ambiente e 0 futuro do

planeta.
Abriga aproximadamente 42 inil arvores de
diferentes especies, entre elas pan-brasil,
araca, babacu, ipes, cedro, arariba, peroba,

I jacaranda. As ninfeias, plantas aquaticas,
cobrem a superficie de muitos lagos, e a

natureza mostra a sua exuberancia e

diversidade por meio das inumeras especies da
fauna e flora.

VlsAo ECOLOGICA
7""*"��

•

Com 1 ,5 milhao de metros quadrados, 0 Parque Malwee
e um dos pontos turisticos de Jaragud do Sul

•

Na entrada do Parque Malwee, encontram-se 0 Espaco de Cultura Popular Bertha Weege e 0 Museu
Wolfgang Weege. Ambientes criados para proporcionar aos visitantes uma viagem ao passado,
preservar a memoria e manter viva parte da historia da cidade e seus habitantes.
Muitos dos que visitam 0 museu e 0 centro cultural se reportam a um periodo de suas vidas,
identificando varies objetos com os quais conviveu, conheceu ou ouviu falar. Frases como: "eu tinha
isso quando era crianca" ou "a gente usava isso no trabalho" sao comumente ouvidas. Por outro lado,
e posslvel identificar pessoas que nunca tinham visto um arado, uma atafona ou uma cedula
9.rasileira da decada de 1930. I

Conhecer 0 passado permite entender 0 presente e visualizar 0 futuro. A partir dai e possivel
perceber a trajetoria da Firma Weege, desde a instalacao do laticinio, em 1906, ate criacao da Malwee
Malhas, 62 anos depois. As mudancas seguiram 0 ritmo do proprio desenvolvimento da cidade .

...Pomerode, ainda no seculo 19, dte os dias atuais, jd em Jaragud do .SuL 0 painel, de 150 metros de cornprrmenro por quatro de altura, mostra as diferente atividades exerciclas pelos Weege a ataiona, ...
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primeira vista, as fantasias e alegorias ostentadas pelos funcionarios
das unidades fabris da Malwee Mallia e da Carinhoso sugerem urn

arnaval fora de epoca. Todavia, nada mais sao do que 0 "Dia da
, fantasia" ou a cornemoracao de algumas datas especiais, reservadas no

calendario das empresas para momentos de festas, alegria e descontracao. E 0

outro lado da vida cotidiana dos trabalhadores, uma especie de "bastidores"
da empresa, que tern como objetivo mostrar que nem s6 de trabalho vivem os

funcionarios.
As festas internas, geralmente comemorativas ao aniversario da empresa,
mudam toda a rotina de trabalho. Aproveitam-se as datas comemorativas para
momentos especiais de colorido e animacao, cuja intencao principal e a

•

integracao dos funcionarios.
Nestes dias, as roupas "convencionais" sao trocadas para que cada
funcionario deixe aflorar urn personagern espectfico para temas

variados. Ao mesmo tempo em que se diver-tern incorporando
os personagens das historias e lendas infantis, estimulam a

criatividade, a criacao de pecas e caracterizacoes.
Exemplos dessa descontracao foram as festas para comemorar
os 30 anos da Carinhoso e 0 aniversario da unidade da Malwee
de Pomerode. Os parques fabris foram "invadidos" pelo pessoal
do Sitio do Pica-pau Amarelo, que chegaram acompanhados
pelo seu criador, Monteiro Lobado, e por outras

"celebridades", como Carmem Miranda, alem de prendas,
executivos, chefs de cozinha, entre outros.
Normalmente esses eventos acontecem de cinco em cinco

anos. Na verdade, e urn convite a atividades diversas e a

degustacao de deliciosos bolos de aniversario. Em 200,3, nos
35° aniversario da Malwee, 59 equipes de gincana
participaram de uma incrivel competicao 110 ginasio da
recreativa da empresa, que

envolveu diferentes

AS FE,STAS

• • ,

,

•

"A MALWEE
MALHAS NAO
E APENAS
TRABALHO,
PRODUC;:AO E
LUCRO. E,
ACIMA DE
TUDO,
ESTRATEGIAS
PARA SE
SOC!AL!ZAR,
CONQU1STAR
SONHOS,
FORMAR
FAMfLIAS E
CONCRETIZAR
IDEA!S DE
VIDA':

,

,

--'cC<'
• atividades esportivas

e ludicas.
Outras

,
, �

. ..

- -

comemoracoes que nao passam

desapercebidas sao: homenagem aos

funcionarios que completam dez, 20
ou 30 anos na empresa que, alem das

. congratulacoes, recebem lembrancas
I pela passagem dessa data tao

especial, eo Dia do Trabalhado, 1 °

de maio, que e comemorado todos
os anos.

Festa Junina
Para comemorar Sao Joao, a Malwee promove
anualmente sua festa foklorka, com direitos a trajes e

comidas tfpicas. Na Carlnhoso.ja houve um 24 de
junho em que todos foram trajados tipicamente e a

fabrica toda enfeitada com os objetos caracterfsticos
da data. Um dia (a)normal de trabalho com certeza.

'-
·

,
""
: ,,:'

,

.,
�t-"

�.
"

.,

"

••

•

•
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"

•

•

1

•

•

•

•

•

,

•

•

Os diretores da Malwee tambem
participam da brincadeira, no
Dia da Fantasia

!'.
-�
»
,,�

.1
1
:.,

,
•

I

A data maxima da cristandade - 0 Natal- fez parte do calendario de atracoes de Jaraqua do Sui,
Pomerode e Blumenau de modo especial da Malwee, nas caprichadas decoracoes de Natal. Todos
os anos, a empresa "trazia muita luz" ao natal das cidades. '

A cada ano, novas surpresas puderam ser vistas, desde aldeias natalinas, cascata de luzes, muitos I �
anjos, figuras de Papai Noel e, principalmente,muito encantamento. Um detalhe importante de ser "

lembrado e que todas as estruturas e projetos referentes a decoracao natalina foram produzidos
dentro da propria Malwee, interagindo-se os diversos conhecimentos dos funcionarios da empres .c
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COfvl 0 APOiO DA MALWEE, 0
JUVENTUS RETORI\K)lJ .A
PRlfvlEIRA DIVjSAO DO
CAI\�PEONATO CATARINENSEDE
FUTEBOL
A EMPRESA TAMBEfvl
CONTRIBUIU COM A EQUlf'E DE
JUNIORES E NAS REFORMAS E
MELHORIAS DO ESTADIO JOAO
MARCATTO .. · RECONHECiOO
PELA FEDERACAo CA1"ARINENSE

, .

CON10 Ui\!J DOS MELHORES DO
ESTADO.
POR DEZ ANOS, A MAlWEE

•

PATROCINOlJ OS LJNII:ORMES
DOS (LUBES DE f:UTEBOl.
AMADOR DA REG lAo.

trajetoria do futsal de [aragua do Sul
pode e deve ser dividida en1 duas
ases: uma antes e outra depois do

apoio da Malwee ao time da cidade. Criado
ern 1992, a equipe se destacou no cenario

.

nacional e ate intemacional sornente apos 0

patrocinio da empresa. Hoje, tern no elel1co 0
. melhor jogador de futsal do mundo Falcao �
varies jogadores da selecao brasileira.
A formacao de um time de estrela e

•

em 2001, COIU apoio irrestrito do industrial
Wander Weege, passa a patrocinar 0 time.

.

Com 0 apoio da empresa, 0 time contratou

grandes jogadores, entre eles Manoel Tobias
e Falcao, ambos eleitos pela Fifa os melhores
do IUUl1do, e vem conquistando a maioria

dos torneios disputados. Hoje, [aragua do
Sui e reterencia nacional em futsal .
o futebol e uma paixao nacional, que
movirnenta uma multidao de apaixonados
torcedores em todos os cantos do Brasil. Por

aqui, esse sentimento e canalizado

especialmente para 0 futsal tricampeao da

Taca Brasil de Clubes e campeao da Liga
Nacional. Os titulos conquistados pela
equipe e 0 talento dos jogadores
contribuiram para solidificar as raizes do
futsal na regiao e no Estado.

I

.1
•

�,� ::;�

competitivo um papa titulos so foi possivel
com 0 patrocinio da Malwee. Tudo cornecou
quando 0 tecnico Fernando Ferreti e 0 diretor
Carione Pavanello, 0 Caca, decidiram
comprar uma vaga (franquia) para a equipe de
[aragua do Sul.disputar a Liga Nacional,

.

mesmo sem patrocinio nem dinheiro. Algum
tempo depois, a Malwee encampa a ideia e,

,

,

• •

•

Duas versoes euma mesma paixao
• MIGOS DO SPORTEA origem do futsal e disputada por brasileiros e

uruguaios. Segundo a versao nacional, 0 esporte
teve inicio no Brasil na decada de 1940, quando
estudantes da Associacao Crista de Mocos de

• • •

quadras, normalmente utilizando bolas co 111

serragens, crina vegetal ou cortica granuladas. 0
maior problema desse tipo de bola estava 110 fato
de que elas saltavam com facilidade saindo .C01U

frequencia da quadra, por isso que se diminuiu 0

sell tamanho e aumentou-se 0 seu peso sendo
entaodenorninado 0 futebol de salao COll10 "0
esporte da bola pesada". 0 nome futsal surgiu
em 1989, quando 0 esporte paSSOLI para a tutela
da Fita.

.

A difusao do futsal no Brasil tem relacao 'COIU a
,

popularizacao do futebol no pais. Este jogo que
era urna pratica das elites brancas da Inglaterra e

dos Estados Unidos.
"Enquanto em outros paises 0 futebol e conside
rado urn esporte, 110 Brasil, e visto COIUO um

jogo, OLI seja, urna atividade que requer taticas,
forca, deterrninacao psicologica e ftsica, habili
dade tecnica", diz 0 sociologo Roberto Da Matta.

,

A Liga Nacional de Futsal, responsavel pelo
desenvolvimento e integracao dos principais
clubes brasileiros, foi criada em 1996.

•

MADOR DE ARAGUA DO UL E
Sao Paulo, na falta de campos, passararn a jogar
o futebol em quadras de basquete e hoquei, dai 0 \

nome inicial de futebol de salao,
A Confederacao Brasileira de Futsal sustenta a

•

ALWEE ALHAS, UMA' GRANDE

PARCERIA COM MUITAS CONQUISTAS!
.

versao de que os brasileiros teriam iniciado 0

esporte e disserninado a pratica dele pelo
mundo. "No que pese a divergencia, e inegavel
que os brasileiros sao os maiores responsaveis
pelo seu crescimento, expansao e organizacao",
enfatiza 0 professorWilsOll Carlos de Santana.
A outra versao diz que, nos anos 30, 0 professor
uruguaio Juan Carlos Ceriani, tarnbern da

Associacao Crista de Mocos, teria criado as

primeiras regras e charnado 0 110VO esporte de
Indoor-Foot-Ball, sendo trazido para 0 Brasil por
jovens brasileiros que tiveram contato com 0

novo esporte no pais vizinho.
Num primeiro memento 0 jogo era praticado elU

•

, . .

, r: . '.
. "

•

r

1•
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utra empresa do grupo que tambern contribui
muito para 0 desenvolvimento da regiao, e a

Radio [aragua AM, Desde a primeira
transmissao da ZYP-9, no inicio de 1948, em fase

experimental, a defesa dos interesses regionais tern
sido uma das bandeiras da 'jaragua'.
f..s primeiras transmissoes usavam equipamento da

;Bynhgton & Cia., funcionava em ondas longas de
•

,

•

•

"

.
',_

.,

"
. .

"

..
'.

'
..

..... .

-
'"
'"• •

"

'.

..

COMUNICA�A
, •/' I

,

PIONEIRA NA REGIAO, A
RADIO JARAGUA

-

SEMPRE ESTEVE A
FRENTE DO SEU TEMPO,
ANTECIPANDO AS

INOVA<;OES
TECNOL6GICAS,
TORNANDO-A
DESTAQUE NO CENARIO
DA COMUNICA<;AO
RADIOFONICA

1.510 quilociclos, 196,8 metros, com 250 watts
de potencia e a antena instalada no Morro do
Brunhns. A radio foi fundada porWerner

Stange e Homero Camargo' de Oliveira
Passado 0 tempo, a ZYP-9 modernizou-se, dando
lugar a jaragua AM, em predio proprio,
equipamentos modernos de longo alcance e com

a contratacao de profissionais de outras regioes
do Brasil. Em 1992, a emissora foi integrada ao

Grupo Malwee.
A jaragua AM possui equipamentos de
ultima geracao, profissionais experientes
e uma programacao diversificada: .

jornalismo: musica, prestacao de
services, utilidade publica, campanhas
institucionais, esporte, entre outras

..
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.

'
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atracoes .

•

Opera em 10 KW de--....._
.

.

_ ,'"
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"

, •

potencia.

•

,

'-

Jaragud AM:
alta tecnologia

a servi�o da
comunidade
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Montar urna ernpresa que conseque atravessar
�

"
.

urn secu'o de edstencla. se desenvolver.�
",,:-',
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e contr'il:liJir com a cornunldade e tarefa
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para obsnnados e competentes adrninistradores.
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Recomaq Moveis.e Equipamentos PI Escritoriosltda
Rua Quintino Bocaiuva, 148 - Centro - Jaragua do Sui
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Tel. 3371-1477 e-mail recomaq@netuno.com.br - www.recomaqmoveis.com.br
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Somente os grandes empreendedores
conseguem voar mais alto e, de la de

cirna, enxerqar 0 caminho do' sucesso.

as 100 anos da Firma Weege comprovam
a tese da competencia administrativa.

Para
Firma

�

ens
eege

a Eurocopter Company

QUIMISA

Fone: 47 3371 0363

www.cargobrasil.com

Comemorar os 100 anos
da Firma Weege
e festejar a vit6ria da
saude e a certeza de uma

porcerio s6/ida em favor
do comunldode.

Parabens'
Wander Weege'

e familiaD£IMAGtM
Hospital Jaragucl
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o industrial Wander Weege, acompanhado do,governador Lui; Hen,rrique da Silveira, Prefeito Moacir Bertoldi e Irma Sandra, .no desceramanto da
[ita inaugural

, ,. I , I! , l·,i;,· .. ,!.l, � ,.

ao e novidade para nenhum habitante da regiao
o apoio'da Malwee Malhas aos hospitais. Ate
porque e uma longa e saudavel parceria entre a

empresa e as instituicoes de saude, que cornecou ha muito
tempo, cresceu nos anos 70 sob 0 comando de Wolfgang
Weege e se intensificou nos ultimos anos.

"0 Hospital e Maternidade [aragua e um dos mais

equipados de Santa Catarina. E isso so e posstvel gracas
ao apoio incondicional da Malwee", afirma 0 diretor do
hospital, Hilario Dalmann, lembrando que a empresa
doou ambulancias, equipamentos, 0 centro cirurgico,
recursos para obras e outros materiais.
A Malwee tambem tem especial apreco pelo Hospital e
Maternidade Sao Jose tambern, cuja relacao entre a

empresa e a instituicao "e a mais afetiva possivel", como
classifica 0 diretor-admi-nistrativo do hospital, Vilson
Santin. Segundo ele, a Malwee sempre foi parceira e

nunca rnediu esforcos para contribuir no que era

necessario. "A Malwee sempre colaborou com 0 hospital
com equipamentos e recursos, Mas essa ajudou foi ainda
mais significativa nas obras de reestruturacao e ampliacao
do hospital", reforca Santini.
o Hospital Santo Antonio, de Guaramirim, tambem esta
na relacao das entidades beneficiadas pela Malwee '

Malhas. 0 atual gestor da instituicao, Luiz Carlos Pereira,
lembra que a empresa contribui ha varies anos, mas
intensificou as doacoes e a atencao a partir de 2001,
depois de definidas as novas metas para a melhoria dos
atendimentos. "A Malwee sempre ajudou 0 hospital. A
populacao sabe dessa contribuicao, e por isso e grata a

ela, em especial ao senhorWander", garantiu,
informando que a ernpresa doou arnbulancias,
equipamentos, um gerador de energia e 0 novo centro

,
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cirurgico.
"
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,

,
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...ponto de a pequena fdbrica de laticinios, a posta de combustivel, a engenho de arroz e a malharia, a atual
• •

cornercto, Malwee Malhas , e a Parque Malwee. Alem de uma obra de arte
•

- foram utilizadas ...

-

••
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esponsabilidade social:
ompromisso da Malwee

gestiio social da empresa vem
.

, ontribuindo para a qualidade de vida
a populacao das cidades onde tem

atividades industriais. Ha varios anos

promove e apoia diferentes programas e

projetos nas areas social, esportiva, cultural e
ambiental desenvolvidos na regiao.
Existem uma infinidade de trabalhos

.

patrocinados, promovidos, estimulados e

ap9iados pela empresa em favor de entidades
assistenciais, filantropicas, instituicoes
sociais, ONGs, ou diretamente it comunidade
regional. Dentre elas destacam doacoes de

equipamento, veiculos e recursos aos

ospitais, unidades de corpo de bombeiros,
Apaes, entre outras,

.

"Uma empresa socialmente responsavel
procura estender a qualidade dos seus

produtos as acoes que desenvolve em proldo
meio em que esta inserida. Contribuir para a

preserva<;:ao do meio ambiente, do

desenvolvimento das pessoas e do pais faz

parte do cotidiano de quem se preocupa com

o futuro", justifica 0 presidente da Malwee,
WanderWeege.
Na opiniao dele, 0 conceito da filantropia
.talvez esteja relacionado ao fato de que
grande parte das empresas substituirem os

governos no papel de provedor dos cidadaos
e do pais. "[unte-se a isso a

irresponsabilidade de empresarios,
acobertados por governos corruptos, que
sonegam impostos e desrespeitam a natureza

e as pessoas. A soma desses fatores permitiu
a instalacao do caos e a consequente inversao
de valores que hoje caracteriza as relacoes
empresa-governo-cidadao", diz,
acrescentando que a ausencia do Estado'
levou muitos empreendedores a resolver os
problemas da comunidade em que se

.

inseriram, quando a (mica responsabilidade
seria gerar empregos.

. Corpo de Bombeiros:
uma longa hist6ria de. amizade
A relacao da Firma Weege com as corporacoes de bombeiros voluntaries da regiao e antiga e forte.
No caso especifico de [aragua do Sui, e ainda mais proxima. 0 criador da empresa, Wolfgang Weege,
foi urn dos fundadores do Corpo de Bombeiros Voluntarios da cidade, sendo seu primeiro vice

presidente. Em reconhecimento aos 20 anos de services prestados e as contribuicao ininterruptas a

corporacao, no dia 26 de novembro de 1986, 0 industrial foi homenageado com a comenda "Ordern
lila Machadinha" .

"A Malwee e uma das grandes doadoras e parceiras do Corpo de Bombeiro. Contribui decisivamente
com a corporacao, tendo como objetivo a manutencao da qualidade de vida da populacao. Nos,
bombeiros, somos apenas os intermediaries entre a empresa e a comunidade", diz 0 secretario
executivo da corporacao, Adolar [ark, lembrando que a empresa doou a entidade veiculos e

equiparnentos, alem do terreno da sub-sede do Corpo de Bombeiros da Barra do Rio Cerro, "entre
outras importantes e necessarias ajudas".
A Malwee tambem e parceria das unidades de corpo de bombeiros voluntaries das cidades da regiao,
contribuindo e apoiando sempre que necessario.

Wolfgang Weege
secebe a "Ordem da
Machadinha", em
reconhecimento
pelos 20 anos de

rrtals de urn seculo

... 1,� milhdo de pastilhas e alguns rneses de trabalho de Paulico - e urn pedac;o da hist6ria de Jaragud do Sul e regido.
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Numa data, tao especial como esta.

s6 nos resta desejar outros 100 anos

de sucesso a Firma Weege.
Mais urn centenario abencoado e de

,

acoes solidarias em prol de nossa

comunidade.

�I

•

Parabens Wander Weege e toda familia Malwee
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Cassuli Advogados Associados
OAB / SC 397/99

•

• Advocacia Empresarial
(47) 3371-7511,

www.cassuli.adv.br
•
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•
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FIRMA WEEGE ., no IANn�

COMEMORAC;OES

m brinde ao centenario!
O· almoco de encerramento de

2005 foi marcado pelas
cornemoracoes dos 100 anos da

Firma Weege. Em clima -de grande
c@nfraternizayao, todos divertirarn-se ao

j;m
de banda e almoco especial. 0

..

leo nao poderia sermelhor: ° parque
. alwee, que serviu de cenario ao

ento. ,

•

Saude! Durante a inaugura�ao do mosaico

que conta a trajetoria da familia Weege no

Brasil, Wander Weege exibe lata alusiva ao

centendno. A lata e parte do material
icomemorativo que indui entre outros,
icamis£;ta, calenddrios, folderes, garrafa
[ongneck e relogio de parede,
t-.

II
I

A musica ao vivo foi um
convite para dan�ar e 'bater
papo, Resultado: bons
momentos de integra�ao
com os companheiros de
trabalho ou com os cdegas
recem conhecidos de outros

turnos
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investimento em

ser humane

investimento elll

rneio ambiente

investimento ern

esporte

Investimento,
investimento, investimento ...

Nao se fala em outra

coisa por aqui?
Claro, tarnbem se fala em acreditar,
valorizar: preservar e reinvestir
Sao palavras que viram acoes,

A<;:6es que geram frutos.
E 0 grande e saboroso fruto esta af,

colhido na forma
de reconhecimento nacional,
referenda naquilo que faz
e orgulho de quem faz.

UMA HOMENAGEM

investimento em lazer
e cultura

-.

Parabens
Firma Weege, hoje
orgulhosamente
Malwee Malhas.

, ,

mvesumento ern

tecnologia

NISSHINBO DO BRASIL
INDUSTRIA TEXTIL LTDA.

Sao Paulo - SP

•
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Urna t'listoria de
,

comprorrnsso com 0
".-

ser humane
•

e com a qualidada
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