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Chiodini quer ajudar o PMOB
aumentar a representatividade
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Hoje é dia de curtir a
Stammtisch do Baependi

Carolina Ferraz, adoece
e fica fora de peça

?

38 I CASO DE POLíCIA: FAMíliA RESPIRA ALIVIADA
/ • ./

,

Eduardo Henrique Almeida Lucena, 29 anos, que
,

desapareceu na semana passada foi encontrado na noite
de quinta-feira por policiais federais de Joinville. O

proprietário' da empresa Henri Aqua Piscinas foi
localizado às margens da BR-I0l, km 176, em Garuva.

Eduardo estava visivelmente dopado, com as mãos
amarradas e vestindo apenas uma cueca. '

O empresário está bem de saúde e deve prestar
depoimento nos próximos dias para esclarecer o fato. A
família afirma não ter recebido pedido de resgate.
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Pesquisa realizada pelo O Correio
do Povo nos dois principais
supermercados da cidade constatou

que o consumidor tem que
desembolsar R$162,62 para
comprar todos os itens da Cesta
Básica. Em janeiro, o valor era de R$
149,93, um reajuste de 8,46%. O
quilo do tomate sofreu a maior alta:
R$ 1,31, enquanto o coxão mole
teve aumento de R$ 0,39; o pão, R$
0,40, e a manteiga, R$ 0,35. Os
itens que apresentaram, a maior
queda de preços foram o quilo do

feijão e da batata. O primeiro
barateou aproximadamente R$ 0,43,
o outro baixou cerca de R$ 0,70.
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3 I ELEIÇAO

Fritsch taz campanha e

descarta coligação com PP
�

(

28 I EM BRUSQUE

Malwee pode ser campeã do
Mundo no final de semana

-

4 I RECLAMAÇAO

Moradores de Schroeder

pedem infra-estrutura

O ex-ministro da Secretaria Especial de Aqüicultura e

Pesca, José Fritsch (PT) esteve ontem em [araguáslo Sul

acompanhado do novo titular da EDSON JUNKES

pasta, o também catarinense, Alte
mir Gregolin, que entregou o pri
meira de quatro kits denominados

,

de "Feira do Peixe" destinado à

associação de piscicultores da
cidade. Fritsch, candidato ao

governo de Santa Catarina,
descartou qualquer possibilidade de .

i
"

coligação com o PP de Esperidião
'. "] ç_1"" .

Amin no primeiro turno. ��. ",1 'c �I!. '

I

Os moradores da Rua Princesa Isabel, no Bairro Centro
Norte de Schroeder, não sabem mais o que fazer para
receber atenção da administração municipal. Falta de

água, esgoto a céu aberto e poeira e lama na rua são apenas

alguns problemas da região. Insatisfeitos com a falta de
infra-estrutura eles tentam marcar uma reunião com

representantes da PrefeituraMunicipal.
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, EDITORIAL
I

O presidente Lula
,

imaginava compor em torno de
I

suá candidature àreeleição um
consórcio de seis partidos, além
do PT: PC do B, PSB, PTB, Pp,
PL e PMDB. Nos últimos cinco
dias, em consultas feitas

pessoalmente e por emissários

por ele designados, o presidente
se deu conta de que, por ora, só
tem do seu lado uma legenda: o
minúsculo PC do B, que tem sua

•

bom desempenho nos Estados,
os partidos que Lula desejava•

ter do seu lado concluíram que
pode ser melhor negócio não

se juntar a nenhuma can

didatura presidencial. O que
lhes permitirá firmar nos

Estados as alianças mais

convenientes.Para complicar,
os "aliados" que ensaiam a

debandada acusam o PT de
dificultar-lhes a vida nos

� O próprio presidente queixa-se
privadamente do PT � dizendo que o seu
,

partido só olha para o próprio umbigo
I

I
_, ' ,

expressao maxima no presi-
I ,

dente da Câmara dos Depu-
tados, Aldo Rebelo. Represen
tantes das demais legendas
,

,nformaram diretamente a

Lula ou mandaram dizer a ele
ue não devem se coligar
ormalmente à sua candida-

I .

Fura. Apresentam duas razões

principais: o exclusivismo do
,

PT nos Estados e a decisão do'
I

ruperior Tribunal Federal de
manter de pé em 2006 a regraI

�a verticalização, que obriga os

. partidos a repetir em âmbito
,

estadual a coligação
I

racional.Os dois fatores estão

�nter-relacionados.
I Interessados em obter um

I
,- FRASE

Estados. O partido de Lula só
estaria enxergando os seus

, ' .

propr io s In teresses,

esquecendo-se do projeto
nacional. Entre quatro paredes,
mesmo amigos pessoais de Lula
criticam o comportamento do
PT.

Em documento Jlulgado
no início da semana, o partido
sinaliza a adoção de uma

política de alianças ampla.
Pressionado por Lula, os

petistas incluíram no texto, a

ser aprovado em .encontro
nacional marcado para o final
deste mês, até mesmo a

perspectiva de unir-se a

partidos envolvidos no

.

escândalo do mensalão.O

problema é que, a essa altura, os
partidos mensaleiros é que não

querem mais se aliar ao PT. A
aversão contamina inclusive o

PTB, partido que mantém um
. . ".

. representante no rrurusterio:

Walfrido Mares Guia, do
Turismo. O ministro tenta a

.

todo custo convencer os seus

correligionários a formalizar um
acordo com Lula. O PMDB
tornou-se um caso peculiar. Lula
quer porque quer integrar o

partido à sua campanha. Para
irritação do vice-presidente
J osé Alencar, que gostaria
de repetir a dobradinha que fez
com Lula em 2002, o presidente
continua empenhado em

viabilizar a parceria comNelson
Jobim, o ex-presidente do STF

que acaba de se refiliar ao

PMDB. Para Lula, só a aliança
'PT-PMDB faria sombra ao

acordo que o PSDB do adversário
Geraldo Alckmin praticamente
formalizou com o PFL.O próprio
Lula queixa-se privadamente do
PT. Diz que o seu partido só
olha para o próprio umbigo. Os
interlocutores ouvem o

presidente com atenção. Mas
como os queixumes dele não se

traduzem numa mudança .de

comportamento do PT, as

palavras entram por um ouvido
e saem por outro.

"Fazer sexo um dia antes da parüdà não atrapalha o jogador. É apenas sexo. O
ruim é quando um jogador não dorme, fuma ou ingere bebidas alcoólicas"

• Dctécnlcn da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira

,
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,

I
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,
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!Assim seja
,

I

Hoje, cumprindo mais um

compromisso assumido com os

catarinenses, transferirei o

Governo do .Estado ao vice

governador, Eduardo Pinho

Moreira, para que ele cumpra os

poucos meses que ainda restam
do mandato que nos foi

outorgado .:
Faço-o espontaneamente,

sem que a lei me obrigue a isso.'

Faço-o para manter-me fiel
ao princípio de que, em caso de

, reeleição, o titular de mandato
executivo deve se afastar para,
assim, disputar o pleito em

igualdade de condições com os

demais concorrentes.

Faço-o porque, ao mesmo

tempo em que a lei me permite
. . ,

continuar no cargo, exige que
um prefeito se afaste, seis meses
antes, para candidatar-se a

"

governador.
Faço-o porque critiquei

quem teve comportamento

o governador
Luiz Henrique da
Silveira escreve

aos sábados
nesta coluna

,

diverso desse na campanha
eleitoral de 2002.

Faço-o porque minha lei é
,

outra. E a lei da coerência, a lei
da palavra empenhada, a lei da
igualdade de condições na

disputa.
Afasto-me aomesmo tempo

triste e alegre.
Triste por me sentir com

pelido por minha consciência a

interromper a apaixonante e

desafiadora tarefa de dar um

choque de desenvolvimento em

todos os quadrantes de Santa
Catarina.

Mas muito alegre, extre
mamente feliz por estar, como

sempre, seguindo os imp
erativos da minha consciência!

Alegre e feliz por saber que a

Descentralização é uma

realidade sem volta, uma con

quista da qual os catarinenses
nunca mais abrirão mão.

Alegre e feliz por ter sabido

escolher bem o meu vice, o que

hoje me dá a serena tran

qüilidade de transferir-lhe o,
Governo com a certeza de que
Santa Catarina estará em boas -

- , .

maos nos próximos meses.

Parto, mas não me reparto.
Mantém-se íntegra e

inquebrantável a disposição de
bem servir ao. povo da minha
terra. E é por isso que parto para
mais uma luta eleitoral, porque
tenho plena consciência de que
ainda há muito a ser feito para

, ,

garantir que o que conquistamos
nesses três anos e quatro meses

não se perca ou involua.
Para finalizar, reproduzo um

pensamento lapidar da colunista
políticaDora Kramer que reflete
à perfeição os meus

sentimentos hoje: "Á sociedade
que, em última análise, com seu voto

parte e reparte, cabe ter a arte de
opearpor ficar com amelhor parte".

Assim seja.

- CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

•

-

Ser professor
Atualmente, exercer a profissão de

professor, vincula-se ao papel de mediador,
facilitador, parceiro do processo ensino

aprendizagem do aluno, que precisa ser e estar
inserido nessa sociedade, configurada como

possibilitadora e excludente aomesmo tempo.
Diante de tal realidade, portanto, torna

se extremamente indispensável, a formação
de parcerias entre escola, comunidade e poder
público.

Como formar, então, parcerias se não

houver entendimentos, acordos e

participação entre as partes envolvidas?
Comb estabelecer um processo democrático
e cooperativo, nessas parcerias, se não houver
o envolvimento responsável dos sujeitos que
ali interagem? E, de que forma está sendo
considerada a participação do professor
nessas parcerias?

,
O fato é, que muitos dos professores, no

seu cotidiano profissional, sentem o peso da
,

responsabilidade de educar e que precisam
lidar com competência diante de todos os

fatores e desafios que se lhes apresentam,
sendo um deles o relacionamento entres os

sujeitos da escola. Como lidar com a

agressividade presente no ser humano,
inclusive, na infância, e que se manifesta
também no ambiente escolar? O, que fazer .

para auxiliar na construção de
relacionamentos sadios entre os alunos em

tempos de "permissividade" tão divulgada
pela mídia? Tudo isso é responsabilidade da
escola, apenas? E a família, qual a sua função
diante desse dilema?

Tais indagações refletem a angústia de
muitos professores, que, de forma contrária
ao esperado, estão se sentindo coagidos,

melindrados, por parte de alguns pais,
relacionado a educação de seus filhos, no que
diz respeito a construção de limites, de regras. ,

Parece que o professor está serido visto como

um adversário que tem em mente, apenas '

punir, coagir, reprimir � não educar.
Como têm ganhado espaço namídia casos

desse tipo. E a verdade dos fatos, foi apurada?
.

A exemplo do caso da professora de Educação I
Física de uma escola municipal aqui em l
J araguá do Sul, que foi acusada por ter

"supostamente" incitado àviolência seus
I

alunos, numa de suas aulas. ,

Averiguou-se o comportamento dessa

professora anteriormente? Buscou-se junto à
escola onde trabalha o depoimento de seus

colegas e alunos, a. fim de apurar seus

procedimentos? E o que tem a dizer seus

colegas de trabalho de outra escola, que.
conhecem a sua prática pedagógica e assumem ,

que sempre teve atitudes pacíficas perante seus

alunos e perante eles próprios?
Infelizmente, estamos diante de uma

realidade em que todos exigem seus direitos,
porém poucos cumprem com seus deveres e

responsabilidades.
Não queremos ser coniventes com as

injustiças, com a violação dos direitos

humanos, pelo contrário, zelamos,
trabalhamos para efetuar esses valores. Só não
concordamos com situações que se tornam

públicas, desmoralizam uma pessoa ou um

grupo, mas que podem estar totalmente
destituídas de qualquer fundo de verdade.

Autores: Maria Dolores Garcia, professora, Eloísa
Márcia Jentig Ross, professora, Paulo César da
Silva, professor e outros ...

ajuda - e muito -, mas sua aplicação depende
de vários fatores políticos e institucionais.

Uma campanha para o consumo da fruta pode
alavancar as vendas, mas não vai conseguir os
resultados imediatos que os produtores

Novos caminhos para os bananicultores
Tenho acompanhado com preocupação o

drama vivido pelos produtores de banana da
nossa região. Compartilho com eles a

insegurança .e a falta de perspectivas futuras
para o setor - uma das principais atividades

agrícolas do Vale do Itapocu. Os bana
nicultores têm contra si dois problemas: a

falta de uma'política governamental séria e o

preço da fruta no mercado, que sequer cobre
os custos de produção. Isso sem falar nos

contratempos, como pragas que atacam a

lavoura e secas prolongadas, que com

prometem a qualidade da fruta, reduzindo o

preço para o produtor, mas quase nunca para
o consumidor.

A seqüência de "imprevistos" e a falta de

apoio governamental tem prejudicado - e

muito - os produtores de banana que, segundo
o presidente da Federação dos Bananicultores
de Santa Catarina, Aldo Pasold, "estão
pagando para plantar", já que a caixa de 20

quilos é vendida, em média, por R$ 2,50, e

para produzir essa caixa o produtor gasta R$
3,80 .. Sem recursos, muitos estão

abandonando a atividade, o que gera

conseqüências sociais e econômicas. Famílias'
•

•

ficam sem renda e milhares de pessoas sem

emprego.
A situação exige ações concretas e

imediatas para tentar reverter o quadro e dar

esperanças aos produtores. O problema existe,
todos conhecem as Causas e sabem da
dificuldade de se buséar soluções caseiras.

Uma política governamental para o setor

,

precisam.
Talvez a solução seja a abertura de novos

mercados, para garantir a produção e a venda
da banana, e a utilização de novas tecnologias
na lavoura, para baratear os custo de produção
e assegurar a continuidade da atividade. O
",1' ". •

primeiro passo e mapear os provavers

mercados consumidores e sua capacidade.
Depois visitá-los para negociar diretamente
com os compradores. A qualidade da fruta

produzida na região tem padrão internacional
e, com certeza, será a grande arma de
convencimento.

Estou disposto a ajudar a viabilizar esse

processo. Já fiz contato com aCAMBRA, para
buscar orientações sobre a possibilidade de

exportar bananas da região e importar
equipamentos, e com técnicos agrícolas para
saber o que é preciso para atender as exigências
do mercado externo. O próximo passo é

conseguir recursos para bancar a viagem de
bananicultores a países que podem importar
a fruta e a países exportadores de tecnologias.
Farei o que for possível para ajudar a tornar

esse sonho realidade e manter a atividade na

região. Mas, para isso, os bananícultores
precisarão de muito mais apoios.

Ronaldo Raulino, vereador em Jaraguá do Sul
,

O CORREIO DO POVO
Direto .. edltorlal/admlnlstrütlvo: 1'l'ol1c;sco Alves
Edltonu Patricia MOI'llel

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 I Caixa Postal19 I Centro I
Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 3371-19191 Fax 3276-32581
e-malls:redacao@Jornaleorreiodopovo.com.br I
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CELSO MACHADO

... Candidato do .

PT ao governo foi
o mais votado na

região em 2002

}ARAGUÁ DO SUL- "Me
incluam fora dessa". A frase é

do ex-ministro da Secretaria

Especial de Aqüicultura e

Pesca, José Fritsch (PT), quando
convidado a assinar a entrega
do primeiro de quatro kits.
denominados de "Feira do
Peixe" destinado à associação
de piscicultores de Jaraguá do
Sul. Fritsch, candidato a

•

governador, embora ainda não

homologado, evitou até a

aparecer em fotos ao lado do
novo ministro da pasta,
Altemir Gregolin, também
catarinense da cidade de

Chapecó. Em entrevista ao O
Correio do Povo, o candidato

petista descartou qualquer
possibilidade de coligação com
o PP de Esperidião Amin no

primeiro turno" como o ex

governador tem apregoado. Mas
admite que, se chegar ao

segundo turno, para derrotar
Luiz Henrique da Silveira

,

(PMDB) tudo é possível. No
. momento, disse, as tratativas

no Estado ainda se mantém em

âmbito interno do partido e

incluem PCdoB, PL, PSB,
PMN, não descartando o PDT,
dependendo do

comportamento dos brizolistas
em âmbito nacional. Para o PT

catarinense, disse Fritsch, não
faz diferença se o PMDB lançar
ou não candidatura própria à

Presidência da República.
Embora há dois anos os dois

partidos tenham cogitado a

possibilidade de se juntarem já
no primeiro turno de 2006,
repetindo o segundo turno de

2002, "o governador (Luiz
Henrique) preferiu juntar-se ao

PFI.:', lembrou, em referência à

festa de desagravo ao senador

Jorge Bornhausen. "O senador
disse, em discurso, que o Brasil
vai se livrar da raça do PT e, por

isso, foi alvo de cartazes

espalhados em Brasília
retratando-o na figura de
Hitler. Todos foram à festa (de
desagravo), menos o PT. O

,

senador, autor de tal ofensa, não
merecia a solidariedade de

ninguém". Fritsch reconhece

que os escândalos envolvendo

políticos do PT e "de todos os

partidos", provocaram um

Vereadores não questionaram
avaliação, diz líder do governo

}ARAGUÁ DO SUL- O líder do

governonaCâmara deVereadores,
Ronaldo Raulino (PL) reafirmou
ontem questionamentos que fez
da tribuna do Legislativo durante
a sessão que decidiu pelo
arquivamento de denúncia feita

pelo secretário geral do PSB,
Emerson Gonçalves, sobre

possível favorecimento à empresa

ViaçãoCanarinho em processo de

quitação de dívida com o ISS
retroativa aos últimos cinco anos.

"Ninguém (os vereadores
contrários .ao ato do Executivo)
contestou a avaliação dos dois \

ônibus dados em pagamento
conforme lei aprovada pela
Câmara e feita por três empresas.
Qualquer vereador que
entendesse ter havido

irregularidade poderia ter feito isso
porque foi anexado à

documentação enviada à

Câmara". A qualidade do serviço
prestado pela empresa ao longo de
três décadas também não foi

questionada, lembrou o vereador.

.

Sem citar nomes ou partidos,
Raulino disse que quando a

Câmara aprovou o contrato de

renovação com a Canarinho,
houve até quem defendesse

(vereador) a prorrogação do prazo
sem necessidade da aprovação da
Câmara. Como contrapartida nas
obras de implantação do sistema

de transporte integrado, no valor

,

de R$ 3,7 milhões, com o que a

empresa não concorda, a

Canarinho ganhou mais déz anos

para explorar o serviço com

exclusividade e sem licitação. "Eu
defendo, sim, que a Câmara faça
uma investigação jurídica e não

uma investigação notadamente de
cunho político", rebateu Raulino.
Sobre o voto do presidente
interino, Jurandir Michels (PT),
tanto na sessão de segunda-feira
como na de quinta-feira, a favor
da investigação, mas fora do
contexto de desempate (Voto de
Minerva), Raulino reafirmou que
o petista utilizou equivo
cadamente o inciso 2 do artigo 5°
do decreto legislativo 201/67. "Isso
só cabe quando de votação para

cassação do prefeito", assegurou o
vereador (o parecer garantindo
voto a Michels foi exarado pelo
assessor jurídico do Legislativo,
Leonel Pradi Floriani) .Raulino
sustenta que o resultado da votação
na segunda-feira .dessa semana,
com cinco votos a favor da

investigação e outros contra, por
si só remeteria a denúncia para o

arquivamento. Mas o vereador
Rudolfo Gesser (PP) não pensa
assim. Ele e o tucano Eugênio
Moretti Garcia encabeçam a coleta
de assinaturas para a formação de
uma CE (Comissão Especial). "A
minha assinatura já está

garantida", disse o pepista.

,

• •

EDSON JUNKES
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Fritsch estava acompanhado do deputado Dionei da Silva

desconforto geral na população.
Mas acha. que é possível
reverter o quadro no Estado,
"até porque de Santa Catarina
não tem ninguém envolvido.
Meu passado como ex

deputado e ex-prefeito de

Chapecó não tem qualquer
nódoa. Nenhum adversário
político meu tem qualquer
acusação contra a minha

pessoa", desafia. Fritsch ainda
não tem definidos os temas

.

prioritários da campanha, mas
já tem como uma das bandeiras

'

a reestadualização do Besc

(Banco do Estado de Santa

Catarina). "O Lula prometeu e

não federalizou e o Luiz

Henrique não se esforçou",
observou. Em 2002, o petista
contabilizou 834.385 votos,
numa aliança com PL, PCdoB e .

,

PMN. Exatos 84.230 votos atrás
de LHS o deixaram fora do

segundo turno. Em Jaraguá do

Sul, superou as votações
recebidas por Esperídião Amin
e Luiz Henrique. Amin levou
1.217.059 votos e disputou com
Luiz Henrique, que obteve
918.615 votos. No segundo
turno, LHS venceu com

1.512.447 votos contra

1.491.723 dados a Amin.

Diferença de 20.724 votos.

PMOB quer representatividade
qualificada para Assembléia

}ARAGuÁ DO SUL- O

empresário Carlos Chiodini,
candidato a deputado estadual

. já confirmado pelo PMDB

regional, disse ontem que o

partido tem, entre as bandeiras
de campanha, garantir repre
sentatividade na Assembléia

Legislativa a partir de 200,7.
Sua base eleitoral na primeira
disputa por um cargo eletivo

/ .

nas urnas, esta nos cinco

maiores municípios do Vale do

Itapocu, que reúne um

contingente em torno de 155

eleitores, cerca de 70 mil deles
fora de Jaraguá do Sul. "Entre
80'0/0 e 90% devotos dados à

nossa candidatura terão de
sair dessa base", analisa
Chiodini, que prefere cautela
quando fala de propostas que
levará aos eleitores. "Não é

, , /

converuen te sair por at

fazendo promessas. O que

precisamos é quantificar e
•

--

qualificar as propostas que
. serão incorporadas á nossa

campanha", disse o empresário
em entrevista aoOCorreio do
Povo. A precaução é justificada
quando o empresário observa

,

que não apenas Jaraguá do Sul,
mas toda a região é bastante
diversificada em sua economia.

"Muita gente ainda pensa que,
por aqui, ainda vivemos só do

plantio de banana e arroz, dois

•

segmentos que há muito não

fazem por merecer a atenção
devida. Temos aqui um parque

. . ,

industrial que reúne, micro,
pequenos e grandes empre
sários", observou Chiodini em
outros exemplos, acrescentando
que um candidato não pode
pretender ser o representante de
um ou dois segmentos

.

produtores, ou de uma categoria
de trabalhadores. "Pesquisas vão
demonstrar os maiores anseios

da população,s eja de que

segmento for. Esses indicativos
vão balizar as nossas propostas",
concluiu Chiodini, Quanto a

coligações nas eleições
majoritárias, o coordenador

regional do PMDB, Luiz Carlos
Tamanini, acha que o PMDB,
como partido de abrangência
nacional, deve ria ter seu

candidato a presidente da

República. Entretanto, dado ao

fato de o partido estar dividido
e ter uma ala governista, em

âmbito estadual acha melhor
. - . , ,

que lSSO nao ocorra, ja que e

desejo do governador Luiz

Henrique da Silveira ter o PSDB
ao seu lado. Indagado sobre a

disposição dos tucanos lançarem
candidatura própria (senador
Leonel Pavan) à sucessão de

LHS, o que ocorreu ontem em
/

Itajaí, Tamanini foi enfático: "E
um problema dele".
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Chapa pronta �,
Diante de naufrágio iminente da desejada coligação com o PSDB- ��
o senador Leonel Pavan lançou sua candidatura a qovernador"
ontem, em Itajaí, o PMDB já tirou da gaveta uma chapa pura: Luiz
Henrique da Silveira/Eduardo Pinho,Moreira e Casildo Maldaner

para o Senado, reeditando 2002. Moreira, na condição de více-» Í

governador, mesmo assumindo o governo não está impedido,
.

de disputar o mesmo cargo. Entretanto, o que ele queria, mesmo"
era uma cancldaíura própria, Câmara dos Deputados ou Senado"

•

Melzinho
Em ano eleitoral, o governo
federal está mais bonzinho que
coração de mãe, Vai mandar 5%
de aumento para aposentados e

pensionistas que ganham
acima do salário mínimo (R$
350,00) e, ainda, antecipar
metade do 13° já em setembro,
véspera da eleição que vai
definir o futuro do PT e seus

,
.

aliados, E de comover a mais

empedernida das almas, não?

Pode?
o vereador Jurandir Michels

(PT) justificou seu voto a favor
da investigação de denúncia
contra a Prefeitura sobre

possível favorecimento à
'

emrt\isa Canarinho na quitação
de dMdas com o ISS: no bairro
onde mora, a Prefeitura não
estaria trabalhando na

conservação de ruas ainda sem

pavimentação. E se fizesse,
votaria contra? Haja paciência!

Na mira
o deputado Dionei Wa�er da Sil
va (PT) lamentou- "fiquei enver
gonhado"- com o comporta
mento do vereador Jaime Ne

gherbon na votação da denúncia
contra o prefeito Moacir Bertoldi

(PL), já que o partido havia
determinado o voto pela
investigação. Negherbon optou
pelo arquivamento e agora vai
ser cobrado pelo diretório do PT.

Ressabiado
Ontem pela manhã, em ato
voltado aos criadores de peixes
de Jaraguá do Sul com

presença do ministro da Pesca,
A�emir Gregolin, era visível o

constrangimento de Negherbon,
que preferiu a companhia do
vereador Evaldo João Junckes,
de Guaramirim, Manteve
distância do deputado Dionei,
que também não fez nenhuma

questão de cumprimentá-lo,
,

Asturras
,

O voto contrário do petista
Jaime Negherbon, colide com o

diretório municipal, que\ .

publicamente se fez solidário ao

secretário geral do PSB,
Emerson Gonçalves. O PT, aliás,
vive em alta ebulição. A ala
Articulação de Esquerda

. respalda o vereador Evaldo João
Junckes para a Assembléia, O
Campo Majoritário quer reeleger
Dionei Wa�er da Silva.

I

. ,

,

"Vítima"
,

. - j

•

l' ,11
Nesse episódio, o prefeito Moacir 'el".
Bertoldi continua afirmando ser

,,-, f.�

vftima de intrigas políticas. O ,

vereador Rudolfo Gesser (PP),
1';,;

que encabeça a formação de
uma Comissão Especial para. 1

.

investigar os fatos, adiantou que
logo, logo, a se conseguir as i{
quatro assinaturas exigidas, a CE

.{ ..vai mostrar que não há vftimas e,
"

sim, beneficiários.

Umafesta
o "núcleo pensante" do gabinete It

do prefeito Bertoldi comemorou o ',;

engavetamento do pedido de .1

investigação de denúncia de
favorecimento à empresa

'1.Canarinho, Suspiraram aliviados,
'o

como quem tivesse ganho o céu

por merecimento. Antes, nunca : ,I
tiveram a iniciativa de mostrar a 11r

, c

papelada em público para quem _l �

quisesse ver. E isso intriga
qualquer um.

'J�

SDRs

,

-

,

"

José Fritsch, candidato a ' � �

governador pelo PT, conceitua as .:J r'

secretarias de desenvolvimento '. Ti

regional, criadas pelo govemador
Luiza Henrique da Silveira

(PMDB) como núcleos de

agentes polftico-partidários. Bem
distantes, segundo ele, de
interesses prioritários das

regiões onde atuam e, de forma
geral, redutos de interesses do

governador e aliados, ,

Rico vale
O govemador Luiz Henrique é o

convidado de honra para
inauguração, hoje, de ginásio de

esportes que o Estado construiu
na Escola Tereza Ramos, em
Corupá. Será a quarta visita a

municípios da região do Vale do

Itapocu num espaço de dez dias,
Na região, o petista José Fritsch

'\

foi o mais votado em 2002 no
'
,

,

primeiro turno, batendo LHS e

Esperidião Amin. '

Diferente
,

,
. .

O novo ministro da Pesca,
Altemir Gregolin, também é

. catarinense de Chapecó, origem .

,

do ex-titular da pasta José Fritsch
e agora candidato a governador'
pelo PT. Gregolin é um sujeito
simpático, bem falante, alegre, ao

"

contrário do antecessor que, por
natureza, não gosta de muito
alarido em torno dele quando não
está em campanha.

, .
�" -

, f'

�----------------_.._---_.���

A

merece MAIS comodidade, I

o-x inicial aos .t<;imento ortodôntico, todos OS"
i

:ealizados aqui mesmo na

.} instalações, que além de

lizadas, no centro da cidade.

rto
•

diS
CLíN leA DE ORTODONTIA

o', !

•
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.. CORREIO ECONÔMICO
,

! Combustíveis puxam alta
!

A alta dos preços dos combustíveis fez com que a inflação medida
,

pelo IPCA (Indice de Preços ao Consumidor Amplo) avançasse
para 0,43% em março, segundo dados divulgados ontem pelo

,:
. IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O índice ficou

: levemente superior ao apurado em fevereiro, quando a alta havia
,

sido de 0,41%.Em março, os combustíveis apresentaram avanço
de 4,97%, contribuindo em 0,29 ponto percentual para o resultado
do IPCA. A maior contribuição individual partiu da gasolina com

! .aumento de 2,78%. O álcool chegou a ficar 12,85% mais caro,
mas tem peso inferior à gasolina na composição do índice.No

i
.

ano, a gasolina acumula alta de 4,60%, enquanto o álcool tem
I

•

i
' incremento de 27,54%. .

.

,

,
-

, (

! í Influências
,

Indústria se
A produção industrial de Santa
Catarina teve uma retração de
0,2% em fevereiro, em relação ao

mesmo mês do ano passado, ao
contrário do que ocorreu em

janeiro quando houve um leve
crescimento de 2,4%. O índice foi

divulgado na Pesquisa Industrial
Mensal realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE),Em fevereiro,
seis segmentos apresentaram
taxas negativas de crescimento,
mas as quedas mais significativas
ocorreram na indústria ali entícia

(-6,7%), madeira (-20,6% 4J
máquinas e equipamentos (-
7,2%),Cinco setores tiveram
crescimento da produção, puxado
principalmente pelos veículos .

automotores (30,2%), as indústrias
de borracha e plástico (13,9%) e

máquinas, aparelhos e materiais
elétricos (17%).

, ,

: Segundo Eulina dos
! ,:

! Santos: coordenadora de
,

'

! Indices de Preços, os

I' combustíveis sofreram
i influência basicamente de

I· dois fatores: a redução de
'; percentual do álcool
: anidro na gasolina de 25%
: para 20% e a continuidade

de pressão dos preços do
álcool hidratado. "O que
se verifica é que a

mudança de percentual
[de álcool na gasolina]
forçou os preços da

,

gasolina", afirma.O gás
de cozinha, embora de
forma mais modesta,
também pressionou o

IPCA de março, com
aumento de 1,22%,Além
disto, março concentrou
aumentos das taxas de

água e esgoto.

,
,

I
,
i
I

I
I
I
! .

i
I

I

Na balança
o grupo Vestuário, que
havia apurado queda de

0,54% em fevereiro,
registrou avanço de
0,21 % em'março, com o

fim de promoções.Por
outro lado, a queda nos

preços do frango e de
alimentos contrabalançou
as pressões para cima

inflação no mês passado.
O temor da gripe aviária
gerou uma diminuição no

consumo no mercado
interno e reduziu as

,

exportações do produto.
Em março, o preço do

frango teve uma queda
expressiva de 12,15%. Já
o grupo Alimentos
também contribuiu para
conter a inflação, com
queda de 0,24% no mês

passado,

No ar
Em grave crise financeira, a Varig
continua a perder mercado para
suas principais concorrentes tanto
em võos nacionais quanto
internacionais.Segundo dados

divulgados ontem pelo DAC

(Departamento de Aviação Civil), a
,

participação de mercado da
empresa caiu para 18,92% em

março, contra 28,54% no rnesrre

. mês do ano passado. Em
.

fevereiro, esse percentual era de
19,25%,Por outro lado, a TAM
elevou sua fatia de 39,85% para
44,21 % entre março de 2005 e o

mês passado e manteve-se líder
no mercado doméstico pelo 330
mês seguido, Na comparação
com fevereiro, quando tinha
44,45%, houve pequena queda.Já a

Gol .arnpliou 'usa participação para
29,690/0 -tinha 24,10% no mesmo

mês do ano passado e 28,77% em

fevereiro.

,

,
,
I
,
I
I
,

. I
,

,

, ,

"

.. INDICADORES ECONOMICOS

,

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,148 2,150 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,190 2,280 11 2,589 2,591
PESO (Argentina)

TURISMO 2,110 2,240 11 I 0,695 0,704

• BOl..SAS DE VALORES ,.' " ,.'
, ,�"o �,',

'. POUPAN�A •
.

•

PONTOS OSCILAÇAO
jt BOVESPA 38,962 0,910/0

,
,

. jt DOW JONES (N. York)• 11.120 , 0860/0,

,

jt MERVAL (8, Aires) 1.830 071%

11 NIKKEI (Tokio) 17.563 0,420/0

0,7100

R$ 861 ,27'

.. FALECIMENTOS

•

Faleceu às 01 :OOh do dia 07/04, o senhor Paulo Papp, com idade de
" .

82 anos. O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
-,

no cemitério do Centro.
Faleceu às 09:15h do. dia 07/04, a senhora Delci Fachini, com idade
de 78 anos. O velório foi realizado na Capela da Vila Lenzi e o

sepultamento no cemitério Chico de Paula .

,
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PROBLEMAS: BARRO COLOCADO NA FRENTE GARAGEM IMPEDIU ENTRADA DE PROPRIETÁRIO

SCHROEDER - Os moradores
da Rua Princesa Isabel, no

Bairro Centro Norte de
Schroeder, não sabemmais o que
fazer para receber atenção da

administração municipal. Falta
de água, esgoto a céu aberto e

poeira e lama na rua são apenas

alguns problemas da região,
distante cerca de um quilômetro
da Prefeitura. "Estamos'
tentando marcar reunião desde
novembro na Prefeitura, mas

eles passam de um dia para outro
e até agora nada", relatou
Adriana de Campos.

Para ela, a reunião com os mora há 11 anos ser molhada

moradores deve ser o primeiro periodicamente. "O meu filho

passo, já que a Prefeitura precisa também. Em casa não dá para

tomar conhecimento sobre os abrir a janela por causa do pó",
problemas existentes para emendou a moradora Elenir

depois apresentar soluções. Os
.

Backs.

moradores já fizeram abaixo- Elenir conta que retornou

assinados cobrando melhorias. de viajem de dez dias no início

No último, que ainda não foi da semana, quando ela e o

encaminhado à administração, marido se depararam com um

pedem medidas urgentes para
monte de terra em frente ao

solucionar os problemas de portão da sua casa. Devido ao

poeira e lama ocasionados pelo volume de terra, o carro da

tráfego intenso e pesado de família não pôde ser colocado

veículos, que inclui caminhões na garagem. "E no dia seguinte
de empresas e ônibus. No meu marido teve que retirar

documento, alegam que as sozinho toda aquela terra, que

reclamações sâo feitas há mais agora deixou a entrada da
. de sete anos. "Tenho filho minha casa essa lamaceira",
alérgico", contou Adriana, reclamou.

justificando um dos motivos' Segundo amoradora, o barro
para a necessidade da rua onde -foi retirado da frente casa

CAROLINA TOMASELLI

... Falta de água, esgoto
a céu aberto, poeira
e lama na rua são

alguns dos problemas

FOTOS CESAR JUNKES

Elenir: ':4 gente come pó. Falta água todo dia"

vizinha por funcionários da
Prefeitura para colocação de

tubulação de esgoto. Ao invés

de removerem do local, a terra
foi deixada em frente a casa

•

•

dela, causando transtornos e

sujeira. "Eles aproveitaram para
fazer isso porque sabiam que não

tinha ninguém em casa",
�

comentou, dizendo que ligou na

quarta-feira para a Prefeitura e

manteve contato com o chefe
de Gabinete, Orlando Tecilla.
Primeiro ele teria dito que o

problema seria resolvido no
, . � I

mesmo dia. Numa segunda'
ligação, que só na próxima
semana, por conta 90
cronograma de serviços �a
Secretaria de Obras.

Elenir também, se queixou
dos problemas na rede de

energia elétrica. "Se a vizinha
liga o· liquidificador, dá
interferência na luz na minha
casa, e vice -versa", relatou,
Denunciou, ainda, a falta de

água, que, segundo ela, acontece
todos os dias, geralmente na

parte da manhã e tarde,
incluindo finais de semana.

"Minha família não sofre tanto

porque ternos caixa d'água",
comentou.

RESPOSTA
O chefe de Gabinete, Orlando Tecilla, admitiu a possibilidade de que os

funcionários da Prefeitura possam ter colocado o barro na frente da i�
casa de Elenir. "Ajudamos a colocar tubulação de esgoto que faltava no

local. Possivelmente, os operadores tiraram o barro e deixaram lá.
Sabemos que tudo isso causa transtorno", disse Tecilla, explicando .

que é comum a terra ficar no local para "assentar" e ser retirada
posteriormente. O erro foi, de fato, colocá-Ia na entrada da casa.

"Entendo que tenham razão de reclamar, mas temos uma seqüência de

serviços que não podem deixar de serem feitos. Infelizmente temos

poucos funcionários e não dá para fazer a retirada. Mas até a segunda
feira o barro será retirado", informou.
Sobre o pedido de uma reunião com a Prefeitura, o chefe de Gabinete
disse que os moradores querem que seja feita no sábado ou domingo,
dias em que o prefeito Felipe Voigt (PP) tem compromissos
agendados. ':.Já tentei marcar duas vezes, mas não deu certo. Acredito

que ainda este mês a reunião aconteça", resumiu.

•

.,

Legislativos da região realizam sessões itinerantes nos bairros'
•

SCHROEDER - Os Legisla
tivos de Corupá, Guaramirim e

Schroeder estão realizando
sessões itinerantes nos bairros.
A primeira Câmara de Ve
readores a implantar as

chamadas sessões descen
tralizadas foi a de Corupá, no
ano passado, por iniciativa da

ptesidente Bernadete
Hillbrecht (PPS). Depois veio
a de Guaramirim, já neste ano,

com a proposta de divulgar as

atividades do Legislativo.
Em Guaramirim -

nao

acontece apreciação de projetos
como numa sessão ordinária,
mas a exposição dos trabalhos
realizados e a coleta de sugestões
e das reivindicações da
comunidade. Os participantes
também recebem uma cartilha

que explica quais as atribuições
dos vereadores e da Câmara. Já
em Corupá, as itinerantes são

iguais às sessões ordinárias, COIn
apreciação de. projetos e

indicações, "porém direciona-
,

. dos à localidade onde está

acontecendo a sessão", explicou
Bernadete.

No mês passado, foi a vez da
Câmara de Schroeder realizar a

primeira sessão itinerante. A
,

diferença das demais é que são

voltadas aos estudantes do

município, por isso elas
acontecem nas escolas,
inicialmente da rede estadual e,
posteriormente, da rede

/

municipal de ensino. E isso que

pretende o autor da iniciativa,
o presidente da Casa, Rudibert
Tank (PMDB). "Apreocupação
nossa, como vereador, é mostrar
aos jovens para que serve o

Legislativo, até porque amanhã
eles é que estarão no nosso lugar.
Muitos acham que o vereador

, .

executa obras, notamos isso em
toda a população. Acham que o

vereador está ali para preencher
espaço, quando o importante é

fiscalizar o Executivo, elaborar

e apreciar as leis", disse.
A primeira sessão itinerante

.

da Câmara de Schroeder foi
-

realizada no mês passado, na
EscolaMiguel Couto, no centro
da cidade, com a participação do
prefeito Felipe Voigt (PP) e do
diretor geral da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
Nilson Bylaardt, questionados
pelos alunos, que cobraram

. melhorias na quadra da escola.

Bylaàrdt fez suas considerações.
"A Câmara está sempre aberta,

• A

mas muitas vezes poucos tem

tempo disponível", comentou o

presidente, informando que
dentro de 15 dias deve ser

lançado o site da Câmara, "uma
maneira da população
acompanhar mais de perto o

trabalho do Legislative".
Em Guaramirim, 'a primeira

Câmara itinerante fio realizada
no último dia 27, na Fameg
(Faculdade Metropolitana de

Guaramirim), abrangendo os

moradores dos Bairros Recanto

Feliz, Imigrantes, Nova Espe
rança, Vila Nova e Vila]

Progresso. Em Corupá,
aconteceu também em março,
na localidade de Pedra de

,

Amolar.

, �

PROXIMAS SESSOES
ITINERANTES

Schroeder
Dia - 10/04
Horário - 19 horas
Local - Escola Elisa Cláudio de

Aguiar, Schroeder I

Guaramirim
Dia - 24/04
Horário - 19 horas
Local ., Salão da Igreja da Vila
Amizade

Corupá
Dia - 24/04
Horário - 19 horas
Local - Salão Krüger, no Rio Novo

. ,
,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



: o CORREIO DO POVO

,

•

DIA D: SEGUNDA-FEIRA PINHO MOREIRA RECEBE CATEGORIA
•

• •

CNR/ADI .

• •
•

• •

DANIEL NEVES

financeiras e jurídicas de qualquer
concessão salarial nessa época de
eleições.

Afirmando que o diálogo é

o melhor caminho e que a

Secretaria vinha recebendo

,

,' ... Professores cobram reposição salarial de
,,48,84% de todos os abonos, a elaboração de um

, plano de cargos; carreira e salário e novo estatuto
: I

'f FLORIANÓPOLIS- Em seu

.segundo dia na posse do cargo, a
· secretáría de Estado daEducação.

· Ciência e Tecnologia, Elisabete
, Anderle, recebeu ontem, uma
I' . - d f" comlssao e pro essores e

','diretores do Sindicato dos
, .Trabalhadores da Educação de
I. Santa Catarina (Sinte), que

desejava confirmar a audiência
t • com o governador para tratar da
"pauta de reivindicação da
· categoria. A secretária mostrou
· ofício da Casa Militar
'. confirmando a audiência para

segunda-feira, às 18 horas, no
-Centro Administrativo. O

governador preferiu adiar a

, reunião inicialmente prevista
.

para ontem, como objetivo de que
a� negociações fossem

, comandadas pela nova equipe de

Colegiado, que estará sob o

comando de Eduardo Pinho

Moreira, apartir da licença de Luiz
Henrique no domingo.

.

Embora já soubesse da nova .

f .

data da audiência, o Sindicato
,

preferiumanter as manifestações
. programadas para ontem, a fim
de confirmar a negociação. Em
todo Estado, contudo, a

, paralisação convocada pela
entidade se concentrou naRegião
da Grande Florianópolis, onde
atingiu 540/0, em Chapecó, com
30/0 das escolas paradas eCriciúma
também com 30/0. Nas demais

regiões as aulas transcorreram

normalmente. Na segunda-feira,
às 8h30fnin, no Centro·

Administrativo, a secretária se

reúne com o Grupo Gestor para
preparar as bases da negociação e

averiguar as possibilidades

,

sistematicamente os

representantes da categoria para
encontrar soluções para as

reivindicações, a secretária
.

justificou: "O governador Luiz
Henrique entendeu que nesse

período de transição o melhor
seria esperar que os educadores
negociassem a pauta de

reivindicações com o novo

governador" . Disse ainda que a

paralisação é um direito do

trabalhador, mas advertiu que

"educação se faz com diálogo,
evitando o prejuízo pedagógico
dos estudantes".

Constam da pauta de

reivindicação a incorporação de
todos os abonos concedidos até

,

Sebastião Camargo é o presidente do Sinte em Jaraguá do Sul

da situação de serventes,
merendeiras e vigias; eleição
direta para diretor de escola.
Além dessas, a implementação do
Plano Estadual de Educação, o
Estatuto e o Plano de Carreira do

Magistério. Elisabete reconheceu
a defasagem salarial histórica dos

professores, vinda de outros

governos, mas lembrou o

momento de crise, que requer

medidas de economia para se

recuperar a estabilidade. E
afirmou: "dentro do que está

dentro da lei e das possibilidades
o governo avançará na pauta de

reivindicações". Ressaltou ainda

que as dificuldades financeiras
fizeram com que o aumento

aguardado pelo quadro civil da
Secretaria também ficasse para

janeiro de 2007.

•

agora pelo governo, o que já
representa um reajuste de 480/0
para o magistério; regularização

Reajuste salarial e plano de carreira são reivindicações
A campanha salarial de 2006 da rede estadual quer equiparar o piso do magistério catarinense com o

piso dos demais servidores estaduais. Entre as propostas defendidas estão a reposição salarial de
.

48,84% de todos os abonos, a elaboração de um plano de cargos, carreira e salário e de um estatuto do
magistério mais democrático (através de eleições diretas para diretores de escolas), além de
reivindicar um plano de saúde aos ACTs e ao fim da terceirização das serventes, vigias e merendeiras.
De acordo com o presidente do Sinte, Sebastião Camargo, mais de 1.500 professores atuam nas

escolas estaduais da microrregião e, enquanto o piso de outros servidores com ensino médio é de R$
900, o atual piso do magistério é de R$ 409,26 mais R$ 200 de abono, somando R$ 609,26; com
ensino superior, o piso das demais categorias é de R$ 1.200, enquanto o dos professores é de R$
667,24 mais R$ 200 de abono, totalizando R$ 993,04. "Para equiparar o piso do magistério ao dos
demais servidores estaduais, além da incorporação dos abonos, é necessário um percentual mínimo
de 48,84% de reposição salarial para os professores com Ensino Médio e de 20,9% aos professores
com Ensino Superior", reivindica.

-

, Serraglio destaca importância da Mídia Regional na divulgação da CPI
BRASÍLIA (CNR/ADI) - Na

entrevista coletiva à imprensa de
I todo País que concedeu na última

\

'.' quinta-feira, o relator da CPI dos
Correios, deputado Osmar Ser

raglio (PMDB/PR), disse que os

veículos da Mídia Regional (Di
ários do Interior e Emissoras de

Rádio) foram fundamentais para

que a população brasileira tomasse
conhecimento do que estava

acontecendo na Comissão Parla-
", mentar de Inquérito, em Brasília.

"Eu moro no Interior, numa
cidade de menos de 100 mil
habitantes. AChO fundamental a
Mídia Regional porque nós lá
lemos primeiro de tudo os jornais
locais. Mesmo as notícias

nacionais, porque hoje os jornais
e as rádios locais, através da

.

Internet, das agências, eles

reproduzem todas as informações
que depois quando você vai pegar
um jornal maior você diz 'já li isso

Em dezembro, Serraglio recebeu da presidente da ADI/Brasil, IsabelBaggio, o título de ':A.migo daADI/Brasil

lá no meu jornal'. Eu sempre
valorizei e sempre entendi que a

capilaridade que os jornais
regionais permitem é funda
mental. Faz com que uma certa

população tenha acesso às

notícias. Imagine como é que
nosso povo lá na ponta da linha
saberia das coisasse ficasse

dependendo desses grandes
jornais, com todas as dificuldades
que têm para chegar até eles". Em

dezembro, o deputado Osmar

Serraglio foi agraciado com o título
de "Amigo da ADIIBrasil", entre
guenum jantar emBrasíliapelapre
sidente da Associação dos Diários
do Interior do Brasil, Isabel Baggio.

I

I
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Gás: a ameaça boliviana
A posse de Evo Morales na presidência da Bolívia e as ameaças

.
de rescisão do contrato de concessão do gás natural ao Brasil, via
Petrobrás, causam apreensão entre os empresários de Santa
Catarina. A inexistência de uma alternativa para enfrentar decisões
mais radicais, abruptas, do governo boliviano, provoca temor
ainda maior. O tema foi discutido na primeira reunião do ano do
Fórum Industrial do Sul, realizada na sede da Fiesc, com a presença
dos presidentes das Federações das Indústrias dos três Estados.
O gás está sendo distribuído hoje a 281 indústrias do sul,

. ,

atendendo a 58 municípios, com um consumo diário de 2 milhões'
e 456 mil metros cúbicos por dia. Há dados econômicos que dão:
uma relativa segurança ao contrato com os bolivianos. A Petrobrás.
controla 45% dos campos de gás da Bolívia, investiu ali 1,5:
bilh-Cao de dólares, além de outros 2 bilhões no gasoduto. As:
atividades da estatal brasileira são responsáveis por 33% da receita:
tributária da Bolívia e 20% do PIB boliviano. Mas a questão política'
preocupa demais. O Fórum sugeriu várias medidas para avaliar a

situação com maior profundidade, entre elas, um envolvimento.
maior da Presidência da República, em contato com a presidência
boliviana, para tranqüilizar os consumidores. Outra, um Seminário

•

Nacional no Rio. A suspensão do gás boliviano acarretaria:
prejuízos incalculáveis para as indústrias catarinenses, com perda
de altos-fornos, custo adicional, aumento das emissões:
atmosféricas pelo novo insumo e reflexo no custo dos produtos.

Estratégia
o PS�� lança hoje a candidatura
do seM!dor Leonel Pavan ao

governo do Estado, durante festivo
encontro em Itajaí, com três
alternativas: 1. Pavan ao governo
com Raimundo Colombo (PFL) de
vice; 2. Chapa pura liderada por
Leonel Pavan; 3. PSDB indicando
o vice de Luiz Henrique. Prefeitos
e deputados descartam qualquer
outra equação política.

Correios .

A senadora Ideli Salvati
dividiu a mesma mesa da

Embrapa com Lula,
Roberto Rodrigues e dona
Marisa, que aniversariava.
O presidente teria feito

apenas um comentário
sobre a CPMI dos
Correios. Externou

indignação por ter sido
excluídas do relatório
pessoas envolvidas em

falcatruas comprovadas.
Nada falou sobre inclusão

,

de ex-colaboradores .

Sanidade
Presidente Luiz Inácio da Silva
determinou a regionalização do
sistema de fiscalização da
sanidade animal. Anunciou da
senadora Ideli Salvati, ao lembrar

que este era o primeiro pedido do
documento entrega pela Fiesc na

última visita presidencial a Santa
Catarina. Os. dirigentes das
maiores agro-indústrias
catarinenses estavam no encontro
de Brasília.

.
.

Congelamento
Do ex-governador
Esperidião Amin sobre a

análise de que "o PSDB
congelou o pP": "N9s não
podemos entrar no freezer.
Por uma razão muito

simples: ele já estava

ocupado pelo PMDB". Os
lideres progressistas
fizeram ontem visita oficial
ao novo prefeito de Lages.

Gripe \
,

O presidente da Federação da

Agricultura, José Pedroso, elogiou
a iniciativa do governo, ao

anunciar o plano de prevenção
contra a gripe aviária. Será
acionado pelos ministérios da
Saúde e da Agricultura. No evento
da Embrapa não se falou da carne

suína.

Pesca
Depois de garantir em

Brasília aos mineiros que
atuam no fundo das minas
de carvão aposentadoria
aos 15 anos, o deputado
José Paulo Serafim(PT)
traz hoje a Laguna o

secretário nacional da
Pesca interino, Altemir
Gregolin. Em reunião 'com
os pescadores pretende"

encaminhar solução para a

antiga questão da Barra do
Camacho que, fechada,
prejudica a pesca no sul.

Posse
A cidade de Criciúma quer marcar

. presença forte na posse do vice
Eduardo Pinho Moreira no governo
do Estado neste domingo, às 10,00
horas, em Joinville. Além de
centenas de veículos particulares
já estão contratados 37 ônibus.
Na terça-feira, Moreira será
homenageado pelas entidades
empresariais de Criciúma.

Exploração
Produtores de leite de
Santa Catarina
denunciaram em Lages
durante o Mercoleite

exploração da indústria de .

laticínios. Eles só sabem
o preço do produto no dia
do pagamento. A

Associação Catarinense de .

Criadores de Gado Leiteiro
inicia mobilização para
fixação do preço no início
de cada mês ou no ato de
entrega.

•

Comerciários
Ex-ministro José Dirceu estará,

terça-feira em Florianópolis. Vem
a convite da Fecesc participar do
Congresso Estadual dos
Comerciários, em Cacupé. Vai

.

.

falar sobre "A Responsabilidade
das Esquerdas". O programa
prevê a presença, também, do .

sindicalista João Felício,
candidato à presidência nacional

. da CUT.

,

,

•

I

I

•

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



6 I FIM DE SEMANA, 8/9 de abril de 2006

• BREVES

� Reforma 1
Ao reabrir com festa os salões
do Palácio da Alvorada a um

seleto grupo de 200 convidados,
o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva sugeriu o fechamento,

, agora do Palácio do Plana�o,
,

local onde trabalha, para uma
•

, ampla reforma. "E só entrar (no
Planato) para ver como aquilo
precisa paralisar", disse. A seis

,

meses das eleições, ele ainda
não anunciou oficialmente se

vai brigar pelo direito de residir
e despachar por mais quatro
anos nos prédios projetados

i pelo arquiteto Oscar Niemeyer.
,

,

i � Reforma 2
,

,
, Duas semanas antes de Lula e

D.Marisa voltarem para o

Alvorada, o Palácio do Plana�o
, abriu licitação para renovação
do enxoval para o casal

,

• presidencial e para os

, servidores que lá trabalham. A
,

: lista de compras aberta' nos
, ú�imos dias soma R$ 287 mil.
: Uma das compras, de R$
,

: 112,73 mil, é para a aquisição
: de roupas de cama e banho,
: que inclui 15 edredons para
,

: cama de casal SuperKing dupla
, face, ao preço de R$ 640 cada,
, e outros 54 edredons para,

camas de so�eiro, a R$ 176 '

cada.

� Pesquisa
A Federação das Empresas de

, Transportes do Estado de São

: Paulo (FETCESP) e o Sindicato
: das Empresas de Transportes
,

: de Carga de São Paulo e Região
: (SETCESP) divulgaram ontem
: pesquisa Ibope sobre a
,

: avaliação das rodovias do
,

, Estado de São Paulo. De acordo
,

: com a mostra, realizada entre
,

: os dias 1 e 3 de abril deste ano
,

. em 63 municípios do Estado,
com 1 204 entrevistados, 42%

, dos entrevistados classificaram
as rodovias paulistas de ótimas
e boas, 27% de regulares, 23%
de ruins e péssimas e 8% não

. '

,

opinaram.

,

, � Governo cobra
'

: A Procuradoria Geral da
,

: Fazenda Nacional vai fechar o
,

cerco contra os pequenos
,

devedores do governo, Portaria,

,

que foi publicada ontem no

Diário Oficial autoriza a PGFN a

protestar em cartório os '

contribuintes inscritos na Dívida
Ativa do União que tenham

: débitos entre R$ 1 mil e R$ 1 O
,

mil. Segunda a PGFN, essas
,

dívidas - normalmente de

impostos - somam R$ 5,5
bilhões e a expectativa do

govemo é recuperar pelo
menos 50% desse total.

� Volta da Antártida
Atracou ontem, no Rio, após '

mais de cinco meses no mar, o
navio de apoio
oceanográfico Ary Rangel,
que encerrou a mais longa
viagem brasileira à

"
Antártlda. A embarcação da
Marinha foi levar
suprimentos aos militares e

pesquisadores que trabalham
na Estação Comandante
Ferraz, a base permanente do
Brasil no continente antártico.
A volta do navio foi marcada

pela recepção emocionada dos
familiares dos cerca de 100
tripulantes, militares e civis.

O CORREIO DO POVO
•

'� ,

NO PRATO: PRESIDENTE PARTICIPA DE "GALINHAÇO"
•

• • "If' • • • •
- ,

J

•

AGENCIA ESTADO
,

I

retrucou o presidente,
dernonstrando não entender
a pergunta.O repórter
explicou que não falava de

pizza de frango, mas da "pizza
na Câmara", que na última

quarta-feira absolveu o ex

presidente da Casa João Paulo
Cunha (PT-SP), acusado de

parabéns.
Durante almoço na

Embrapa, o presidente não

gostou de ser questionado se

o cardápio incluía pizza, uma
referência à absolvição de

deputados acusados de
receber dinheiro do "v a-
I'd ""P' d f i»eno uto. izza e rango. "

receber dinheiro do

publicitário Marcos Valério,
Lula mudou. o semblante,

.,

demonstrando insatisfação,
Ele virou- se, e saiu da área
onde podia ser visto pelos
jornalistas com um prato com

,

frango. Antes, posou para
fotos com o prato na mão.

� SC é o segundo Estado brasileiro em produção
de frangos, atrás apenas do Paraná. Em

,

exportação, é o líder, respondendo por quase 30%'
do total vendido ao mercado externo

BRASÍLIA- O presidente
Luiz Inácio Lula da Silva deu
ontem sua contribuição
pessoal para mostrar que não

há risco de contaminação por

gripe aviária no consumo da
carne de aves produzidas no

Brasil: participou de um,

"galinhaço" -almoço em que
foram servidos, a ele e a

ministros, pratos preparados
com carne de aves.Os
ministros Paulc:lBernardo
(Planejamento) e Luiz
Fernando Furlan (Desen
volvimento) estavam pre
sentes e elogiaram as iguarias
servidas -risoto de frango,
iscas de frango, empadas,
'coxinhas ao molho de

gergelim, coração de frango e

salada de trigo com peito de

J

�,O objetivo central do almoço
foi mostrar que não há risco

de contaminação da gripe
aviária e que, caso haja algum
foco de contaminação, tanto
governo como iniciativa

privada estão preparados para
agir.Lula criticou o "alarde"
em torno dos risco da gripe
aviária, referindo-se ao

excesso de exposição de

especialistas na mídia para
dizer que a contaminação
pode chegar ao Brasil. "Tem

gente que dá entrevista logo
pela manhã porque vê a luz
da geladeira e acha que é uma

[equipe de] televisão".
Durante o almoço, ainda
houve a comemoração do
aniversário da primeira
dama, Marisa Letícia. Os

" ,

_,

MEDIDAS AGRADAM FIESC
,

A Federação das Indústrias de Santa Catarina recebeu bem o anúncio do plano de combate à gripe'
aviária anunciado pelo governo federal.' "É uma iniciativa válida. O Brasil não será pego de :1 '

surpresa caso a doença chegue ao País, pois uma série de medidas serão tomadas "

imediatamente", disse o vice-presidente para assuntos estratégicos, José Zeferino Pedroza, que
representou a. instituição no evento de apresentação do programa em Brasília.
Entre as medidas importantes para a indústria, Pedroza explicou que há planos de realizar

campanha internacional para mostrar que o Brasil está livre da gripe aviária. A medida foi uma das

sugestões apresentadas pela Fiesc para minimizar as dificuldades do setor exportador de frango.
,

"O, ministro Luiz Fernando Furlan considera que podemos aproveitar a copa do, mundo e fazer um· :

link com o futebol, com atenção especial para dois mercados importantes, que são a Europa e o

Japão", afirmou. Neste segundo mercado está sendo avaliada a possíbilldade de envolver o ex-
r

jogador e técnico da seleção japonesa Zico na campanha,
A Fiesc entregou no dia 17 de março ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita oficial
do chefe do Executivo a Santa Catarina, uma lista de ações possíveis de serem tomadas pelo ,

governo federal para minimizar o impacto da gripe aviária nas vendas de frango do Estado. No dia .:

10, Corrêa já havia antecipado ao presidente Lula, em Pernambuco, alguns aspectos da aflição
desse segmento. Na ocasião, Lula e o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterlor
Luiz Fernando Furlan, acenaram com o estudo de medidas de compensação para as empresas

•

produtoras. Santa Catarina é o segundo Estado brasileiro em produção de frangos, com 17,6% do '

total nacional, atrás apenas do Paraná, Em exportação, é o líder, respondendo por quase 30% do r

total vendido ao mercado externo.

"

peru e tomate seco. comensais todos cantaram

Lema do mês de abril: 'Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados e:
não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro," ,1 João 2.2.

,

, ,

IECLB - PAROQUIA APOSTOLO PEDRO
,
'

"

Rua: Esthéria Lenzi Friedrich, 62 - Centro - 89251-010 Jaraguá do SuI/S()-:
•

Caixa Postal: 221 - CEP 89251-970 - Fone 0(xx)47,3371-7226 - :.
e-mail: ieclbpap@netuno.com.br

•
, -

PROGRAMAÇAO:
-

Data Hora Diasemana Programa ,

12 de abril 15h30 4a feira Culto alemão com Santa Ceia
13 de abril 19h30 5a feira - Culto Português com Santa Ceia
14 de abril .07h30 6a feira Culto alemão com Santa Ceia

09hOO 6a feira Culto português com Santa Ceia •

16 de abril 06hOO üomnco de Páscoa Culto Portuauês-aoós café comunitário
09hOO Domingo de Páscoa Culto Português

,

19hOO Domingo de Páscoa Culto de Louvor

...

",,\faa bl'"
'

• ".. Sc.�tl1ea\'0Glande

, .

Lazer e Convivência no MaristaNucleados das Micro e Pequenas EmpresasDia: 19 de Abril

Horário: iOh
(Duração Total do Evento: 1 h e 30min)

:

R$ 22,00 a unidade
• I

Associados I APEVI/ACIJS O Colégio Marista São Luís está realizando hoje, 08 de
,

abril, das 8h30min às 12h mais uma Manhã de Lazer é
I

Convivência.

O objetivo do evento é receber pais, alunos e funcionários
I

para uma manhã de integração e muita descontração.
�

Estão programados jogos, contação de histórias, origame,
pintura, pintura dé rosto, tênis de mesa, jogos de basquete

, ,
•

e futsal, jogos de mesa e parque. Além disso todo o espaço
físico, jardins e campos estão à disposição para a realização
de piquenique entre as famílias.

"O colégio estará aberto para que as famílias venhampassar
I

umamanhã diferente, fortalecendo aindamais o$laços entre
família e escola"', justificam os coordenadores do evento.

/ R$ 26,00 a unidade
Local: Grande Teatro Scar

Hão Associados
R, Jorge Czerniewicz, nO 160

R$ 30,00 a unidade
Ingressos à venda no seguinte local:

•

Rua Octaviano Lombardi, n? 100
Czerniewícz - Fone (47) 3275-7024

Principais Temas Abordados no Espetáculo
@)

Como as empresas têm mantido o foco na satisfação do Cliente.
@)

Princípios, processos e pessoas que levam a satisfação e superação das expectativas dos clientes.
@)

Estratégias para lidar com as necessidades objetivas e subjetivas dos clientes nas várias etapas de atendimento.
@) .

Relacionamento com diversos tipos de clientes :os analíticos, os críticos, os dominadores, os impulsivos e os indecisos.
e

@)
Identificação e valorização de comportamentos positivos no atendimento.

.

@)
Competências de pessoas e equipes para o atendimento e satisfação do clients.

@) Manutenção da credibilidade da qualidade dentro e fora da empresa.

@)
A cultura da não aceitação do erro, garantia de processos, aperfeiçoamento contínuo e inovação.

@)
Processo de padronização e certificação da qualidade. levando à fidelidade dos clientes.

•

@)
Melhoria de atendimento através da delegação de atribuições, responsabilidades e agilização das decisões.

@) Oonscienttzaçâo e comprometimento sobre o que a empresa espera oferecer aos clientes.

Como as empresas podem oferecermomentos de verdadeira felicidade aos seus clientes.

,

Red'e Marista.
Grande no

tamanho,gigante
� Apoio:

APEVI
Realização: •

no ensino.MARISTA
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SALDO: DOIS SOLDADOS AMERICANOS MORRERAM EM CONFRONTO
,

AGÊNCIA ESTADO

•

-princ ipal partido xiita do

país. A explosão aconteceu no
momento em que fiéis.
deixavam o local, após as

orações das sextas-feiras [dia
sagrado para os muçulmanos.
Anteriormente, o Ministério
do Interior havia avisado aos

moradores de Bagdá que
evitassem aglomerações perto
de mesquitas ou mercados,
.devido à uma alueaça de

Censura na China não é problema
para os Rolling Stones, diz Jagger

•

•

)tr A violência sectária ganhou força depois de um atentado contra um dos

,principais santuários xiitas em Samarra, em 22 de fevereiro. Centenas de
-

;S,qrpos foram encontrados nas ruas de Bagdá desde então
. ',J 1
.no BAGDÁ, IRAQUE - Um

,triplo ataque suicida contra
. ) , .

uma mesquita xiita em Bagdá
matou ao menos 79 pessoas e

�
"feriu mais de 150 ontem. As

explosões teriam sido

c�usadas por homens-bomba
disfarçados de mulheres. O
atentado ocorreu na mesquita
de Buratha, que é afiliada ao

Conselho Supremo para a

Revolução Islâmica no Iraque

,
,

,

,

,
,

I i
I
, . .

1 .

"

' •.� $i;;
.� i

i �antor diz que já estava preparado para enfrentar restrição
,

, ,

, !

!' XANGAI, CHINA - Mick

i jagger disse ontem que não se
,

' .

: pteocupa com a censura chinesa
_�o repertório dos Rolling Stones
.-para seu primeiro show na
•

! China, pois a banda possuimais
i de 400 músi�as para tocar.
I .

i Autoridades locais vetaram
•

t quatro músicas da coletânea"40
'i' )"icks", lançada em 2002, e

, ,

: Jagger disse que funcionários
I

: chineses pediram à banda que
I

,... ". .

I [lao tocasse' essas musicas 110

i show previsto para sábado em

i Xangai, além de uma quinta
,

i canção que ele não disse qual é.
! 81 "A gente já esperava isso.
i Não pensávamos em vir à
I r�

I'China sem que houvesse

: 'C'ensura", disse �Jagger numa
: entrevista coletiva concedida

i ,<l).� . véspera da primeira
! fpresentação da banda no país.
! :�'Mas não preciso dizer a vocês
,

.,

: que a censura nao existe

! somente na China, como

; também em outros lugares",
, i prosseguiu o cantor.Um pedido
i original já havia sido feito em

I 2003, quando oeRolling Stones
I deveriam tocar na China, luas
! cancelaram o show por causa do
� .surto de síndromc respiratória

aguda grave, conhecida pelas
iniciais Sars.

.

As músicas censuradas são

"Brown Sugar", "Honky Tonky
Woman", "Beast of Burden" e

"Let - s Spend The Night
Together", além de uma quinta
não mencionada por Jagger.
Aparentemente, o motivo

seria a mensagem maliciosa

das letras ..
A censura não' é

exatamente uma novidade 'na
vida dos Rolling Stones. Em

1967, numa aparição da banda
no programa "The Ed Sullivan
Show", nos Estados Unidos, o
apresentador pediu ao grupo

que mudasse o refrão de "Let - s

Spend The Night Together"
para "Let

-

s Spend Some Time
Together", numa tentativa de
tirar a conotação sexual da
mensagem da letra.Em
fevereiro último, quando os

Rolling Stones foram' se

apresentar no intervalo da
final do campeonato de futebol
americano nos EUA, o

microfone de Míck Jagger foi
silenciado ern passagens
maliciosas de duas das três
músicas tocadas pela banda.

"

bomba.
A violência sectária

ganhou força no Iraque depois
de um atentado contra um dos

. .. "'.. .

principais santuanos XIitas em

Samarra, em 22 de fevereiro.
Centenas de corpos foram
encontrados nas ruas de Bagdá
desde então, como marcas de

tiros, olhos vendados e

apresentando sinais de
tortura.

,

LONDRES - Um juiz do
Tribunal Superior de Londres

rejeitou ontem o processo por

plágio apresentado contra "O

Código Da Vinci", de Dan

Brown, e decidiu que não houve
violação de direitos autorais.Os
autores Michael Baigent e

Richard Leight abriram

processo contra a' editora
Random House, por
considerarem que Brown havia -

copiado a idéia central de "O

,Santo Graal e a Linhagem
Sagrada", de autoria deles e

publicado pela editora.
Brown, que não estava na corte,
declarou-se satisfeito com o

veredicto e disse estar feliz por

poder voltar a trabalhar em seu
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prazo.
. "A U� precisará desenvolver .

uma nova estratégia, adotar
novas medidas, tomar novas
decisões", afirmou Udwin.

"Enquanto este processo de
decisões estiver em curso, ( ... )
adotaremos uma política de

prudência máxima."
A porta-voz lembrou que o

Hamas não cumpriu as

condições exigidas pela UE para

que a ajuda fossemantida - o fim
da violência, o reconhecimento
do Estado de Israel e a aceitação
dos acordos de paz. O governo

palestino lamentou a decisão da
UE, dizendo ,que não irá se

submeter a este tipo de
"chantagem" .

AJUDA • Em fevereiro, a

Milhares de pe�soasmorrerampor
causa de complicações desenca
deadas pela fome na regíão.lan
Egeland, subscretário para as

suntos humanitários, lançou a

campanha de arrecadação ontem

NAJAF
O novo ataque acontece um dia depois que a explosão de um carro

bomba na cidade xiita de Najaf, 160 km ao sul de Bagdá, matou ao

menos dez. Os atentados são raros em Najaf, que é fortemente vigiada
pelas forças de segurança locais por. ser um dos principais locais
sagrados xiitas.A explosão aconteceu na rua Tosi, que leva ao principal
cemitério da cidade. A rota é habitualmente utilizada para procissões
de xiitas de todo o país, que vêm ao local para realizar funerais .

SOLDADOS
Também ontem, dois soldados americanos morreram em ataques
separados no Iraque, segundo um comunicado do Exército
americano.Um dos soldados morreu após sofrer ferimentos .durante
um ataque contra uma patrulha do Exército a oeste de Bagdá, segundo
o comunicado. Em um anúncio separado, o comando do Exército
informou sobre a morte de um segunda soldado após a explosão de
uma bomba perto de Beiji, 250 quilômetros ao norte de Bagdá. As
identidades das vítimas não foram divulgadas.

., ". .

creio que vencemos no espírito
da lei", disse ele.

Um filme baseado no livro
"O Código Da Vinci", dirigido
por Ron Howard e estrelado por
Tom Hanks, deverá estrear nos
cinemas em 19 de maio.

União Européia suspende ajuda financeira a palestinos
,

ORIENTE MÉDIO - A União

Européia (UE) anunciou ontem
a suspensão da ajuda financeira

-

enviada ao governo palestino.
liderado pelo Hàmas. Amedida
foi tomada devido à recusa do

grupo extremista em renunciar

à violência e reconhecer a

existência do Estado de Israel.
"Por enquanto, não haverá

.

pagamentos à .Autoridade
Nacional Palestina (ANP)",
afirmou a porta-voz da
Comissão Européia, Emma
Udwin.Na próxima segunda
feira (10), ministros europeus
das Relações Exteriores se

reunirão para decidir como lidar
com a ajuda- consíderada vital
para manter a economia

palestina equílíbrada- à longo
•

•

novo livro. Seus opositores
•

-

terao agora que arcar com uma

conta judicial que pode chegar
aos sete dígitos.O juiz Peter

Smith, responsável pelo caso,

disse que não caberia a. ele
determinar se os reclamantes
foram "extremamerite
desonestos ou muito tolos" e

qualificou Baigent C:OIUO "uma
testemunha não confiável".
O resultado já era esperado por
juristas, pois as leis de direitos
autorais protegem mais a

manifestação da idéia do que a

idéia 'em si.Smith vetou a

possibilidade de apelação e

determinou que os reclamantes

arquem com 85% das custas

judiciais da Random House, que

• BREVES

\

Juiz favorece editora em processo "O Código Da Vinci"
poderiam�perar a marca de um
milhão de libras esterlinas,
quantia equivalente a mais de

3,5 milhões de reais.A Random
House, editora tanto de "O

Código Da Vinci" quanto de
"O Santo Graal e a Linhagem
Sagrada", manifestou a posição
de que o caso nunca deveria ter
sido levado aos tribunais.Leigh,
por sua vez, disse que ele e seu

colega sentem-se justiçados.
,

"Perdemos na letra da lei, mas

UE enviou US$ 143 milhões em

ajuda aos palestinos para o

governo anterior liderado pelo
Fatah. Do total, US$ 21,6
milhões foram. pagos
diretamente ao governo. O
restante foi utilizado para pagar
contas de serviços básicos e

financiar projetos nas áreas de

educação e saúde. Autoridades
da UE receberam a garantia do

governo palestino e a -

confirmação do BancoMundial
de que a ajuda seria utilizada
antes que o novo governo
liderado pelo Hamas tomasse

posse. Segundo Udwin, a

suspensão temporária de envio
de recursos não deve afetar a

-

ajuda humanitária enviada a

ONOs e agências da ONU.

,

ONU pede US 426 mi para víti,mas da seca na Africa
,

NAIRÓBI, AFRICA. A Organi-
zação das Nações Unidas pediu
ontem US$ 426 milhões para
ajudar as vítimas da seca noChifre

,

da Africa, onde mais de 400/0 da

população .sofre de desnutrição.

emNairóbi.O objetivo é fazer com

que tanto as agências da ONU
quanto os grupo independentes
auxiliem cerca de 8 milhões de

pessoas no Quênia, na Etiópia, na
Eritréía, na Somália e em Djíbutí,

•

NA FRANÇA
� .Imigrantes
O governo francês quer
promover o retorno de

imigrantes ilegais a seus

países de origem através do
pagamento de uma quantia
de· 2.000 por adulto e •

500 euros por criança,
segundo reportagem
publicada ontem pelo jornal
francês "Le Figaro".A .

medida está prevista em

uma circular assinada pelos
ministros franceses do
Interior, Nicolas Sarkozy, e

de Coesão Social, Jean
Louis Borloo, segundo o

jornal.

NO PERU

.� Apoio
O apoio de Hugo Chávez ao

•

candidato nacionalista
Ollanta Humala transformou
o presidente venezuelano
em um dos principais
temas da campanha para as

eleições gerais do próximo
domingo no Peru.De um

lado, Humala procurou
associar sua imagem à

popularidade que o líder
venezuelano desfruta em

boa parte da América Latina
e disse que espera
consolidar, com Chávez e o

líder boliviano Eva Morales,
uma "grande família latino
americana". De outro, os

adversários de Humala
condenaram a interferência
de Chávez no processo
eleitoral peruano e

apontaram a união dos dois
•

como um risco para a

democracia e o

desenvolvimento
econômico do Peru.

NO MUNDO

� Saúde
A Organização Mundial da
Saúde (OMS) estima que a

escassez de profissionais
da saúde no mundo é
estimada em 4 milhões de

pessoas, segunda relatório
divulgado ontem, Dia
Mundial da Saúde.O
relatório afirma que pelo
menos 1,3 bilhões de
pessoas em todo o mundo
não têm acesso aos

cuidados médicos mais
básícos. A organização diz
que países pobres da Ásia e
,

Africa necessitam
urgentemente de mais de
dois milhões de médicos e

enfermeiras para lidar com

doenças como tuberculose,
malária e Aids.

NOS EUA .

�.Internet grátis
As empresas Google e

Earthlink vão oferecer em

toda a cidade de San
Francisco uma rede de
acesso sem fio e gràtuita à
internet. O. projeto deu
origem a suposições sobre
os planos do Google de
construir uma rede nacional
Wi-Fi.Um comitê da
Prefeitura de San Francisco
escolheu na quarta-feira a

equipe formada pelo Google
e o provedor de acesso

Earthlink para realizar o

projeto, que permitirá o

acesso à internet. em
parques, casas, escritórios
e restaurantes da cidade:

!Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ANIVERSÁRIO: INSTITUIÇÃO COMPLETOU 30 ANOS
,

•

,

•

DAIANE ZANGHELINI

� "Dr. Bactéria", do
Fantástico ministra

palestra no Cejas
sobre o assunto

}ARAGUÁ DO SUL - O
Centro Universitário de [ara
guá do Sul (Unerj) , que

completou no dia 5 de março
30, anos, oferece o curso de
extensão "Capacitação para

Manipuladores de Alimen
tos", que se estende a partir da
próxima segunda-feira, 10 até

o dia 3 de julho. A atividade de
extensão é direcionada a

profissionais da indústria de
alimentos, prestadores de

.serviço na área de alimentação
e profissionais de órgãos
públicos que tenham vínculo
com o segmento.

De acordo com' a coor

denadora do, curso de

Engenharia de Alimentos,
Silvia Helena Figueiredo, o

curso mostra a preocupação da

•

Unerj em relação ao Regu
lamento Técnico de Boas
Prá ticas para Serviços de

Alimentação, que estabelece os

critérios de higiene e de boas
" . ..

praticas operacionais para
alimentos produzidos, fabri
cados, industrializados, mani
pulados e prontos para con

sumo. "O regulamento surgiu
da necessidade constante de

aperfeiçoamento das ações de
controle sanitário na área de
alimentos, visando proteger a

saúde da população", explica.
O curso "Capacitação para

Manipuladores de Alimentos"
acontecerá nas segundas-feiras,
das 18h30 às 22h30, tem carga
horária de 45 horas e abrangerá
as áreas de alimentação, saúde
e legislação. O valor do curso é

R$ 310 (à vista) ou ode ser

parcelado em duas v rEs de R$
1160. Os participantes também
recebem uma apostila sobre o

tema.

Para realizar um debate
mais amplo sobre o assunto, a

Unerj realizará, na segunda
feira (17) a palestra "Arma-

DIVULGAÇÃO

/
.

•

:I
/

,

t:
"

), I

. '

,

,

. ,

Laborátorios da Unerj contam com toda estrutura necessária

dilhas na produção de alimen

tos", com Roberto Martins

Figueiredo, o "Dr. Bactéria" do

programa Fantástico, da Rede
Globo. A' palestra, aberta ao

público, acontecerá no

auditório do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul),
das 19h às 21h, e o ingresso é

R$ 15. Mais informações pelo
telefone (47) 3275-8200 ou no

site www.unerj.br.

Ações na Praça e na Unimed marcam Dia Mundial da Saúde
}ARAGUÁ 00 SUL - Crianças

de várias escolas se divertiram
A

ontem na Praça Angelo Piazera
em companhia domascote, ainda
sem nome, da Campanha da

Leptospirose. Durante todo O dia,
.

profissionais da área da Saúde
esclareceram dúvidas, sobre a

doença e lançaram oficialmente o
concurso que deverá, até o final
demaio, nomear o rato gigante da
Campanha.

De . acordo com Regiane
Schiochet, sub-coordenadora de

Epidemiologia, a disputa é aberta
a todos os estudantes da rede

municipal de ensino,. Cada aluno
participante poderá pensar um

nome para o mascote, até agora
chamado de Ratão.

No final do mês de maio, uma
comissão julgadora, com

integrantes da Campanha de

Leptospirose, batiza o rato.O autor

do nome escolhido ganha como

prêmio uma bicicleta. Depois,
escolas e creches serão visitadas
com o objetivo de esclarecer as

dúvidas das crianças em relação à

leptospirose, explica Regiane.

ESPAÇO SAÚDE UNIMED
A primeira edição do Espaço Saúde Unlmec, em 2006, aconteceu ontem em comemoração ao Dia Mundial
da Saúde" De acordo com informações do coordenador do projeto, Jordan Scholz de Lima, passaram pela

.

sede da Unimed ,cerca de 600 pessoas. A iniciativa oferece exames gratuitos de glicemia, pressão arterial e

cálculo de IMC (Indice de Massa Corporal). O próximo Espaço Saúde está marcado para o mês de maio,
porém ainda sem local e dia definidos, explica o coordenador.

.'

,·c" '

" (,

Orgulho, pôr inteiro'
. , ,

�.' É um enorme 9�9ulho fazer parte
'<'" dessa institl;Jiç�o de ertsino que

• '.

tem como urn dos mclcres
,

' .

desofios: o,de formar cidadElos
'.

',., capacitados.
.

'

....

,. Porebéns Urierj pelos
,.' ,30 onosl ' , . .;@ Cavoletti

.. Egh!l!

,

Casa do Computador
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 855,
Centro 3371-0087 Jaraguá do Sul

. comercial@casadocomputador.com.br
www.casadocomputadoronline.com.br

Ao completares 30 anos. s,audamos...te nesta

promissora Juventude emanifestamos o nosso
orgulho,pela contribuição que nos coube prestar
ao teu progresso. Para a Casa do Computador é

uma honra ser parceira desta entidade de sucesso.

'Rua:'Venôncia do Silvo Porto, 353 • Nova Brasilia

47,.3275.1492 floriani@florianiequipomentos.com,br

Ministro entrega equipamento
móvel para a venda de peixe

}ARAGUÁ 00 SUL- O Brasil

produz um milhão de toneladas
anuais de peixes do mar, de água
doce e moluscos em sistema de

combustível e gelo", observou o

ministro. ''A feira (do peixe vivo)
muda isso", entende Gregolin. O
presidente da associação deJaraguá
doSul, IdaclécioMachado, explica
que o equipamento (em estrutura

metálica desmontável, incluindo
balcão, balança eletrônica, facas
tanque desmontável para abrigar
peixes \ vivos, entre outros

apetrechos) será cedido

gratuitamente aos associados em
sistema de rodízio, obedecendo a

uma escala de solicitação. Exceção
do transporte do produto que
corre por conta do

produtor.Laércio Krueger é um

novato na criação de peixes que �.

fornece para a associação. Há dois
anos aderiu à idéia do
cooperativismo e vende média de
200 quilos por mês, a maioria

tilápias, além de carpas a traíras

(ou taraíras), que cria em duas

lagoas. Acha que o peixe vivo atrai
mais, porém lembra que o

consumidor urbano prefere o

peixe já limpo. Com o kits

disponibilizado pela Secretaria da
Pesca, isso também será possível."
,

E uma atividade de futuro, mas é

preciso ter o pé no chão",
observouKrueger, referindo-se aos
riscos que os produtores
enfrentam entre a fase de
investimento e de colocação do

produto no mercado. Totalmente
desmontável, o equipamento,
exige trabalho de uma ou duas

pessoas, nesse caso quando o

consumidor dezejar levar o peixe
limpo. Outros 17 kits serão

entregues a associações do gênero
benefícíando 180 familias. Em
todo o pais serão 1.200 ainda em

2006. Cada um deles para venda
de peixe vivo representou
investimento de R$ 5 mil. (eM) ,

,

maricultura. Isso representa
faturamento bruto de R$ 4
bilhões anuais. Santa Catarina
está inserida nesse contexto com

performance destacada, ficando
atrás apenas do estado do Pará..

Aqui se produzmédia de 149mil
toneladas/ano, com faturamento

da ordem de R$ 560 milhões
anuais, envolvendo pelo menos

59 mil famílias (38 mil

pescadores, 20 mil criadores de

peixes e outros mil na atividade
demaricultura). Os números são
do novo ministro da Secretaria

Especial de Aqüicultura e Pesca,
o também catarinense de

Chapecó, AltemirGregolin, que
,

ontem esteve em Jaraguá do Sul
entregando um. dos quatro kits
denominados de "Feira do Peixe"
à Associação de Aqüicultura do
município. O equipamento vai

permitir a venda de peixe vivo,
hoje feito apenas no mercado

público, em qualquer local sem
que o criador tenha que esperar
os clientes em sua propriedade.
Segundo o ministro, Santa
Catarina é o primeiro e maior

pólo pesqueiro industrial do país
e a iniciativa do governo federal
tem três objetivos bem
delineados: expandir a venda de
peixes em supermercados, venda
direta de, peixe fresco ao

consumidor e melhorar a renda
do pescador artesanal ou do
criador em lagoas. "Esse

equipamento dispensa a

presença do interrnediário,
reduzindo os custos totais do

produtor, principalmente dos
insumos básicos como

1

j
"

EVENTO INfANTIL
DE'PÁf;COA

"

HOJE, SÁBADO DIA 08/0'+ na Terra da
,

Leitura
I antOCihes. CoOtJ (lu'dt tI. i't r ias tlltli f!

, brlnr...d 1 ir
Inicio às 10h30min

'CQnvldEido Especl�ll Coelhinho da 'P�SCOij

Venha se dlverelr II!

Local: Marechal Floriano Peixoto, 80 sala 2
Centro Comercial Maria Tereza - Fone: 3372 1567

ESTACIONAMENTO PRÓPRIO ENTRAOA PELA RUA JACOB BUCK (RUA DO BESC)

-

Durante o Dia Você usa a Academia P·ortátil

Wp.... Felz;endo 1,1$0 por ao minutos dlárIO$.
da Aoademla Portátil. ela combate

'"',,'ii',,·
"

gordura localizada e tonifica barrl!;;ja,
: 'I coxa braço e bumbum.

,

. , -I �'t "f. n I
,••L!-., � -

..

, O Flufdo Térmico é um lMill.!i'..'.I\'"
pOderoso concentrado de ,..t";'t�;::'-",..""".",�;. "

, ,
ervas medicinals, que

..",).,

combate a gordura localizada. através da ativação,
sangulnea enquanto você dorme, , .

EM 16 DIAS VOC@TERÁOS RESULTADOS POSITIVOS
GARA.NTIA: Se em 15 dias você não ficar 100% satisfeito(a)
com os resultados. pode devolver os produtos.

, .
-

.

ATeNDEMOS TODO OBRASIL VIA SEDeX A COBRAR
LIGUE GRÁTIS PARA CENTRAL D.E VENDAS

BRINDE
-------_._--_.__ .
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO
I

. NO BOLSO: TOMATE TEVE REAJUSTE DE 102%

jAIANE ZANGHELINI

� O quilo do feijão
e da batata tiveram
a maior queda e do
tomate a maior alta

JARAGUÁ DO SUL -

pesquisa de preços realizada
nesta semana pelo O Correio

I ,'iJI�o Povo em três supermercados
�o município constatou que a

.esta básica está, emmédia, R$
12,69 mais cara em relação ao

mês de janeiro (quando foi
realizada a última pesquisa),
uma diferença de apro
ximadamente 8,460/0. Dos 13

produtos que compõe a cesta

básica brasileira (com base para
uma família composta por dois
adultos e duas crianças), sete

baixaram de preço, enquanto
seis aumentaram. Enquanto em
janeiro era necessário de
sembolsar cerca de R$ 149,93
para obter tudo, o consumidor
agora precisa pagar R$ 162,62
para comprar todos os itens.

Entre os itens que apre
sentaram queda de preços

(feijão, farinha, arroz, café, óleo,
� I.banana e batata), o quilo do

feijão e da batata mostraram a

maior queda: enquanto o

primeiro barateou aproxi
madamente R$ 0,43, o outro

baixou cerca de R$ 0,70 .. Esse
comportamento é justificado

!

principalmente pela lei da
oferta e da procura: como a

batata produz no país o ano

inteiro, o excesso de oferta do
produto no mercado interno

resultou em queda de 60/0 do
preço nos últimos 12 meses. Já
o feijão está mais barato em

virtude da época de safra: com

produção e oferta superando a

demanda, a tendência do preço
é baixar.

Do grupo dos alimentos que
aumentaram (carne, açúcar,
tomate, pão, leite, manteiga), o
quilo do tomate é o campeão:
R$ 1,31 mais caro, enquanto o

coxãomole teve aumento de R$
0,39; o pão, R$ 0,40, e a

manteiga, R$ 0,35. De acordo
com o economista do Dieese

, .

• •

• •

(Departamento Intersindical de
Estatísticas e Estudos Sócio

Econômicos), Daniel Passos, o
aumento no preço do tomate
deve ser um problema de

distribuição no município. "O
Brasil é o 80 maior produtor
mundial deve ser refletir com a

queda dos preços, e não o

contrário. Um aumento como

esse geralmente ocorre quando
há problema de distribuição em

determinada localidade",
destaca.

Já a carne bovina ,registrou
aumento nos últimos 12 meses,

que deve ser mantido até o fim
dessa safra (que vai até

novembro), contrariando a

lógica de baixa dos preços nessa
/

época. "E uma forma das

empresas produtoras de carne

administrarem os preços
durante o ano; em vez de
aumentarem o preço na época
da entressafra e baixarem na

época da safra, preferem
estipular pequenas elevações no
decorrer do ano", justifica.

O aumento do pão é

explicado pelo fato da matéria-
. prima, a farinha, ter que

registrado alta nos últimos 12

meses, sem redução da procura.
Para não aumentar ainda mais

o preço da farinha, os produtores
optaram por uma leve queda no
preço da matéria-prima (no
município, R$ 0,14, em média)
e repassaram essa margem de
lucro para o pão.

Já o aumento'do preço da

manteiga aconteceu porque o

litro do leite ficou mais caro.

Com essa elevação, os
,

produtores querem administrar
o preço durante todo o ano (a'
exemplo da carne), já que a

comercialização da matéria

prima registrou queda nos

últimos 12 meses. ''A manteiga
é um produto com alto nível de

substituição, e, quando fica
mais cara, o consumidor pode
substituí-la pela margarina, por
exemplo", ensina Passos.

O economista também
\

acrescenta que o açúcar foi o
único item da cesta básica' que
aumentou em 14 das 16 capitais

FOTOS DANIEL NEVES
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Batata teve queda de cerca de R$ O! 70, justificada pela lei da procura

Obrigatório noprato dosbrasileiros feijão também tevepreçopuxadopara baixo

onde são realizadas as pesquisas
comparativas. Em Jaraguá do

Sul, o açúcar encareceu R$ 0,37,
por doismotivos: o aumento do
consumo do açúcar nomercado
externo (que resulta na

diminuição da oferta dentro do

país para manutenção das

exportações), e a decisão do
\
\

governo ern aumentar os

estoques de álcool combustível.
"Com a falta de álcool
combustível no mercado
interno e o aumento das frotas
de veículos bi-combustíveis
(movidos a álcool e a gasolina),
o açúcar também foi

reajustado", justificá.

•

,"

PRE os DOS ITENS DA CESTA BAsItA
Mercado A Preços (R$) Mercado B

Feijão kg
Arroz kg

Carne kg (coxão mole

2,25

Preços (R$) Mercado A Preços (R$)

1,15 Arroz kg . 1,14 Arroz kg 1,05
8,70 Carne kg (coxão mole)' 9,19 Carne kg (coxão mole) 7,98

Leite litro
Farinha de trigo kg

Café 500g

1,37 Leite litro 1,35 Leite litro 1,29
1,15 Farinha de trigo kg 1,44 Farinha de trigo kg 1,32
1,95 A úcar k 1,77 A úcar k 1,79
2,99 Café 500g 3,79 Café 500g 3,65

Oleo 900g 1,79 Oleo 900g 1,59 Oleo 900g 1,89
Banana k
Tomate kg
Batata kg

0,69
2,45
1,39 Batata kg 1,29 Batata kg 1,49

Manteiga 200g
Pão kg

'.

1,69 Manteiga 200g 1,99 Manteiga 200g 2,99
3,99 Pão kg 4,20 Pão kg 5,00
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Baependi festeja 1 00 anos

com "Stammtisch" público
JARAGuA DO SUL - O

Clube Atlético Baependi pro
move a "Stammtisch Amigos
do Bapendi" em comemoração
aos 100 anos do clube, 110je das
10h às 18h. A festividade em

estilo alemão é aberta ao pú-'
blico e oferecerá chope, música

,

ao VlVO e espaço para que os

grupos participantes montem

suas barracas para curtir com o

maior conforto possível.
De acordo com o pre-

,

siderite do conselho de-
líberativo do Clube Atlético

Baependi, Sidney Carlos
Buchmann, a expectativa é de

que aproximadamente 80

grupos prestigiem o evento.

"Esperamos receber três mil
,

pessoas, e quem quiser

participar da festa pode
convidar a família e amigos,

pois os grupos podem ser de até

30 pessoas", explica.
As barracas foram montadas

na pista de atletismo, enquanto
a estrutura da banda fica no

meio do campo de futebol. Os

participantes trazem a comida
de casa e o chope pode ser

comprado no local, a R$ 4,20 o

litro. Cem barracas foram
colocadas para locação. O custo

do aluguel é R$ 120 e a inscrição
dos grupos, R$ 50. As inscrições
serão feitas na secretaria do

clube, com Isolete ou Maurem,
das 8h às 19h. A ficha de
inscrição pode ser preenchida
na 110ra ou remetida aos

interessados via e -rnail. Para
solicitar o envio ou obter mais

informações, o telefone do
Clube Atlético Baependi é

3371-0222. (Daiane Zanghelini)
ARQUIVO O'CQRREIO/DANIEL NEVES

,
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Que cabelo é esse?

Feijão kg 1,97 Feijão kg 1,79

Banana k 0,39 Banana k 0,99
------+-----�-----4�--------------_r----�--�--

Tomate kg 2,39 Tomate kg 2,79 .

,

O livro "Que cabelo é esse?" da empresária Mariãngela Bardon,
(êd.Edtouro) lançado recentemente, vem causando muita

,

curiosidade ao público atento na moda. A obra conta um pouco da
história das mulheres do século passado até os dias atuais, mas

o detalhe é que essa história é relatada através dos estilos dos
cabelos.
Penteados, cortes e cores que fizeram a cabeça das mulheres
durante o século XX são retratados e apontam os traços da evolução :

feminina. No livro, a autora revela ainda algumas curiosidades e

segredos desse universo, que até certo tempo era um espaço
intimamente feminino. Histórias de divas do cinema como Rita

Hayworth, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e Marlene Dietrich, .

que costumava passar ouro em seus cabelos para mantê-los mais
louros, estão no livro. Segundo a autora, cada década, teve seu

encanto, e as divas principalmente do cinema norte-americano,
relataram muito bem o desejo das mulheres, as quais copiavam
os modelos.
Além disso, o livro trata também do momento atual, onde tudo é

permitido e muito mais fácil, graças aos avanços tecnológicos,
,

químicos e dermatológicos que vem sendo realizados e

conqulstados. Um momento muito particular de cada um de nós,
onde ninguém segue o mesmo estilo de corte, de cor, ou de
penteado, Para Mariângela, o livro também auxilia na busca por
referências históricas, servindo como um consultor para quem
deseja saber mais sobre o assunto.

Notícia: Novos Hits da LEVI'S \
-

A imortal Levi's renova sua marca jeanswear neste inverno 2006,
COrTl modelagens e aplicações "rockers", as calças chegam com

recortes e lavagens diferenciados, além de modelagens de
alfaiatarias, Mas os clássicos, como os 501, continuam firmes,
hits de sempre, ao lado de uma ampla linha de produtos, que vão
de calças, a minissaias, passando por jaquetas, camisetas, bonés,
'bolsas e moletons para todas as preterências.

Por Daiana Riechel, aluna do curso de Moda da Unerj.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• LINHA DE FUNDO

Show de habilidade
Antes de começar o treino de ontem, a Malwee fez um "rachão"
de um toque que arrancou aplausos dos próprios jogadores. No
final, do treino, Falcão e Márcio deram um show de habilidade,
abusando da qualidade técnica com apenas um toque. A pequena
tórcida que acompanhava o treino e até mesmo a imprensa ficaram
impressionados com a brincadeira. Logo depois do treino, Falcão
concedeu uma entrevista coletiva (que será divulgada no Correio
Esportivo de terça-feira), onde falou sobre vários assuntos, entre
elas das propostas do futsal espanhol e do retorno às quadras.

Diferente
o treino do time espanhol
ontem mostrou' algumas
características diferentes.
Dentre as quais a de fazer as

jogadas de ataque com duas

bolas ao mesmo tempo. Dá

para perceber que o futsal

espanhol tem um diferencial

grande em relação aos outros

países. Não é à toa que são os

atuais campeões do mundo.

Retranca
Os paraguaios deram uma boa
idéia de como vão enfrentar a
Malwee hoje. Jogaram
retrancados, só esperando a

chance do contra-ataque e

aproveitando os erros dos
adversários. Dos seis gols

\

rriarcados, quatro foram com

esta característica. O time
americano, muito fraco
tecnicamente, não levou muito

perigo ao gol do UAA e, no

o segundo tempo, acabaram
sentindo o cansaço. Sintoma
nítido de falta de preparação
física e que ainda o futsal
norte-americano tem muito o

que aprender.

Público
Sem um grande jogo de fundo, a
população de Brusque preferiu
ficar em casa do que vir até a

.

Arena Multiuso. Um público
•

pequeno compareceu aos Jogos
na noite de ontem. A maior
estrela foi o time da Malwee,
que distribuiu autógrafos na

arquibancada, enquanto
tentavam estudar o próximo
adversário. Esta tarefa ficou

o

mesmo com o técnico Marcão.

Imprensa
Há de se ressaltar aqui o belo
trabalho da assessoria de

imprensa da CBFS, que está
ajudando, e muito, os jorn?k'stas
no trabalho de cobertura d�f
Intercontinental. Para quem não
tem acesso aos jogos por rádio
ou TV, pode acompanhar a
narração em tempo real pelo
site www.ligafutsal.com.br/
intercontinental. Lá também
você encontrará todas as

informações dos times

participantes do torneio, com
o

fotos de jogadores e um pouco
da história de cada. Uma bela
iniciativa.

São Paulo anuncia connatações
de Lenílson e Ricardo Oliveira

. SÃO PAULO - O São Paulo
anunciou oficialmente ontem a

contratação domeia Lenílson, do
Noroeste, e do atacante Ricardo
Oliveira, que tem seus direitos
federativos vinculados ao Betis, da
Espanha. O primeiro assinou um

contrato de três anos, com

prioridade para renovação para
mais dois. O segundo ficará no

Morumbi até o dia 10 de agosto,
•

o

<'

um dia depois da final da
Libertadores.Os dois jogadores
devem se apresentar ao clube na

próxima semanamas o dia ainda
não foi definido. Ainda assim, o
técnico Muricy Ramalho come
morou o acerto com ambos. "São
dois' excelentes jogadores.
Teremos várias competições no

segundo semestre e é importante
reforçar o elenco",

Sérgio Manoel esta prestes
a voltar aoBotafogo

RIO DE JANEIRO- O Botafogo
decide o título do Campeonato
Carioca neste domingo, contra
o Madureira, mas' o assunto

ontem no clube foram os

reforços para o Campeonato
Brasileiro, dentre eles, a

possibilidade do retorno do

,
meia Sérgio Manoel, de 34 anos.

Ainda foram confirmados a

chegada dos volantes Clayton,
ex- Internacional e Santos, e

Marcelo Uberada, do

Americano, além do meia

Tiago, do Operário-MS, de 20

anos.Campeão brasileiro pelo
Botafogo em 1995, Sérgio
Manoel afirmou que faltam
detalhes para o acerto ser

concretizado. Mesmo assim, o

meia não escondeu sua

felicidade porretornar ao

Alvinegro."Faltam alguns
detalhezinhos que espero
resolvê-los na próxima
semana.

Em relação ao confronto
deste domingo, a boa notícia

para os torcedores alvinegros
é a de que o time terá por

desfalque somente o meia

Lúcio Flávio, contundido. O
zagueiro Scheidt e o meia Zé

Roberto, que não vinham
treinando, conseguiram se

recuperar de um resfriado e de
dores musculares na coxa

direita, respectívamente, e

nesta sexta participaram da

movimentação com o elenco.

O CORREIO DO POVO •
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DE FOLGA: PREPARAÇAO INTENSIVA

• r
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JULIMAR PIVATTO

� Equipe joga hoje
às 18h contra o

UAA do Paraguai
de olho na final

BRUSQUE - De folga na tabela,
a Malwee treinou ontem à tarde
na Arena Multiuso para tentar

conter a forte marcação do
Universidad Autônoma do

Paraguai, hoje às 18h. Para esta

partida, o técnico Fernando
Ferretti deve poupar o ala Dimas,
que sentiu uma leve contusão na

cooxa esquerda, e Xoxo, que está

pendurado. A intenção do
o treinador é não correr o risco de o

perder estes dois jogadores para
uma possível final, no domingo,
às 14h. Os ingressos para estas

duas partidas estão sendo
vendidos na Rede de Postos

Mime, em Jaraguá do Sul.
A principal preocupação da

equipe para o jogo de hoje é vencer

a forte marcação paraguaia e

impedir ao máximo as investidas
o

\

do adversário no contra-ataque.
"Não podemos ser surpreendidos
como aconteceu no Paraguai (na
final da Libertadores), quando
tivemos de correr atrás do placar
por três vezes", disse o ala Xande.

•

•
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•

"
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FOTOS CESAR JUNKES
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Descontração entre os jogadores é uma dos fatores que pode fazer a diferença no jogo de hoje

Segundo o jogador, o UM tem

uma forte jogo de corpo, que
dificulta nas jogadas de ataque.

,

"Um dos nossos objetivos é

chegar na final e precisamos estar
concentrados durante todo o jogo.
Temos quemanter a posse de bola
e usar a qualidade dos nossos'

jogadores para vencer a partida",
comentou o camisa 6. Xande citou
o exemplo da vitória por 10x1

contra o ServCorp, quando a

Malwee não deixou de jogar o que
sabemesmo com o placar elástico.
"Não queremos dar chance para
os adversários gostarem do jogo.
A equipe paraguaia tem jogadores
de qualidade e um forte poder de
finalização", avaliou.

Ontem o técnico Fernando
Ferretti treinou as duas formações
que devem se revezar a cada cinco

,

minutos. Como Dimas nem

participou do treino, quem entrou

no lugar dele foi o próprioMárcio
Sergipano. "Já no caso do Xoxo
ele deve ficar no banco, mas acho
que não joga. Não vamos correr o
risco", disse o treinador. Além da
Malwee, hoje jogam também
Carlos Barbosa x Boomerang
Interviú, às 16h, com transmissão

daRedeTV!.

,1

Universid Autonoma vence

o ServCorp e disputa a vaga

,

Paraguaios (branco) venceram osamericanos com facilidade

BRUSQUE - Num jogo tecni

camente fraco e de muita mar-
•

cação, a equipe paraguaia doUni-
versidad Autônoma de Assun

ção venceu o ServCorp, dos
Estados Unidos, por 6x2. Com a

o

vitória, os paraguaios disputam
a vaga para a final hoje contra a

Malwee, às 18h. Já os americanos
estão fora da disputa e jogam no

domingo contra o terceiro

colocado do Grupo B, para o

disputar o quinto lugar.
O time paraguaio abriu o

placar aos 2'33" de jogo, com,
Centurion completando passe
de Dominguez. Retrancado e

jogando no contra-ataque, os

paraguaios acabaram tomando o

gol de empate aos 5'40". Tufani
tocou na saída do goleiro Cubas.
Aos 8'30" Ortollano roubou a

Carlos Barbosa vence e joga
pelo empate contra espanhóis

bola do goleiro e chutou para o

gol vazio, fazendo 2x 1 para o

UM. Faltando quatro segun
dos para o fim do primeiro
tempo, Balbuena fez o terceiro

gol, aproveitando que o goleiro
do ServCorp estava adiantado.

No segundo tempo, o time
dos Estados Unidos pareceu

que ia colocar pressão, quando
perdeu um gol aos 30 segundos.
Mas foi só isso. Sentindo o

cansaço, os americanos ainda
tomaram o quarto gol, aos seis,
com Reyes cobrando pênalti.
Aos 9'34", os americanos

descontaram com Lima. Mas
aos 15 minutos, o goleiro
Cubas aproveitou o gol vazio
e fez o quinto. Na seqüência,
Centurion fechou o placar
em 6x2.

César Junkes

,

. .

"

o

...,

ÍL -- .

Carlos Barbosa (camisa escura) fez 9x1 no time japonês

BRUSQUE - O Carlos Barbosa
deu um grande passo à

classificação para a final ao

golear o Predator, do Japão, por
9x 1 na noite de ontem na

Arena Multiuso. Com o placar,
os gaúchos precisam apenas de

•
o

um empate hoje, às 16h, contra
o Boomerang Interviú. Este

esquerda. Aos 17'20", Juninho
fez o quarto, fechando o placar
do primeiro tempo.
No segundo tempo, a história
se repetiu. Com 1'15",
Carlinhos chutou rasteiro e fez
5xO. Com três minutos, depois
de uma bela troca del passes,
Vitor completou com o gol
vazio. O sétimo gol saiu com

um chute forte de Carlinhos,
sem chances para o goleiro.
Danilo fez o oitavo, aos 5'20" e

[uninho mareou o novo aos

8'10". Com 15 minutos, o

Predator fez o gol de honra, !

com Ando cobrando pênalti.
Mais uma vez, os japoneses
criaram belas jogadas no final
da partida. Levantando o

pequeno público que esteve na

Arena Multíuso.

. , '-'

Jogo tera a transmissao ao VIVO

da Rede TV!. Os gols do Carlos
Barbosa ontem foram mar

cados por Vitor (2), Juninho
(2), Carlinhos (2), Tostão,
Maninho e Danilo.
O time' gaúcho abriu o placar
com 1'50" com Vitor. Aos

2'45", Tostão ampliou para 2xO,
num belo chute rasteiro. O
Carlos Barbosa ampliou aos

11'25", com Maninho com

pletando cruaarnento da

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�ISTÉRIO: FAMíliA NÃO RECEBEU PEDIDO DE RESGATE

',-•

DAIANE ZANGHELINI

•

� Eduardo estava em

Garuva, dopado, com
;:� mãos amarradas e

':" apenas de cueca

}ARAGUÁ DO SUL - A
� Polícia Rodoviária Federal de

�
. abeiraba (joinville) encon

·

.trou na noite de quinta-feira o

< [empresário Eduardo Henrique
.Almeida Lucena, 29 anos, que

· desapareceu na tarde de quinta
" feira passada, 30. O proprietário
.l da empresa Henri Aqua
; Piscinas (Bairro Baependi) foi
localizado às margens da BR-

· 101, km 176, em Garuva.
: Eduardo estava visivelmente

::. dopado, com as mãos amarradas
,

e vestindo apenas uma cueca.

O empresário foi erica-
" minhado pela PRF ao Hospital
da Unimed, em Joinville, mas
já foi liberado. De acordo com a

delegada responsável pelo caso,
Cristine Georg, Eduardo está

.

'

bem de saúde e deve prestar
depoimento nos próximos dias.

, As investigações prosseguirão

•

até que o caso seja esclarecido.
"Ele foi mantido em cárcere

privado, mas a família não

recebeu pedido de resgate",
. explicou. A delegada também
comentou que Eduardo garante
ter sido seqi.iestrado e que não

sabia onde estava aprisionado.
Segundo o Núcleo de Op

erações da Polícia Rodoviária
Federal de Pírabeiraba, o

empresário contou que foi
abordado dentro do carro por
.
'" ,.., .

tres pessoas e que nao VtU o rosto

dos possíveis seqüestradores
porque eles usavam touca. A

equipe de O Correio do Povo foi
até a Henri Aqua Piscinas na

tarde de ontem para conversar
, .

com o empresarto ou os

familiares e funcionários, mas a

empresa estava fechada.
O carro de Eduardo, um

VW/Gol placas MAV2943, de
[araguá do Sul, foi encontrado

•

pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF) de Barra Velha namanhã
de sábado, no quilômetro 61 da
BR-10 1, em Araquari.
Moradores do sítio em frente ao

local onde o veículo foi
abandonado ligaram para o

,� •, '

": Polícia Militar apreende
"

passes de ônibus falsificados

, I

,

: Usuários do transporte devem ficar atentos para venda irregular
•

'). }ARAGUÁ DO SUL - A Polícia
Militar apreendeu, ontem, 13
vales - transporte da Viação
Canarinho, aparentemente falsi
ficados. Os passes foram encon

trados com uma pessoa, cuja iden-
•

tídade não foi divulgada pela PM.
De acordo com o gerente

administrativo da empresa,
Antonio Carlos Blunk, a polícia
foi acionada porque durante toda
a quinta-feira chegaram até o

caixa daCanarinho cerca 50 vales
deste tipo. Ele também salienta

!

, . .

que as caractensticas mais

marcantes dos passes falsos estão
relacionados a diferença
significatíva do papel utilizado e

do tipo de impressão.
Além disso, foi constatada a

falta dos detalhes serrilhados nas

laterais do material, impresso em
. formulário contínuo. O gerente
explica ainda que as linhas com

mais problemas foram: [aragua -

Guaramirim; Centro - Barra do
Rio Cerro; e Jaraguá -

Schroeder.

Segundo a delegada Cris
tine Georg, responsável pelo ca
so, depois do boletim de ocor

rência, a primeira medida a ser

tomada é comparar os supostos
passes falsos com outros

originais. O resultado da perícia
deve ser divulgado na próxima
semana. (Kelly Erdmann)

O PROBLEMA
Para o gerente administrativo
da Canarinho, o fato de os

passes terem se tornado
"moeda corrente" facilita
estas supostas falsificações.
Depois dos 50 apreendidos na

manhã de ontem, o

departamento jurídico da
empresa foi acionado e agora
tentará a proibição deste
comércio paralelo,

, .

,

J

,

ARQUIVO O CORREIO/GESAR JUNKES
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•

Empresa de piscinas estava fechada ontem, ninguém foi encontrado

posto da polícia rodoviária, e foi
constatado que as portas do
carro estavam destrancadas e

que o celular do empresárió
continuava em um dos bancos .

No veículo também não foram
encontradas marcas de violên-

cia ou manchas de sangue.
Conforme depoimento de

familiares e funcionários da em

presa, Eduardo saiu do municí

pio para visitar um cliente em

Garopaba (sul do Estado), mas
não chegou a encontra-lo.

•

,

Polícia prende suspeitos por
assaltado a banco em Corupá

ITA}AÍ - A Polícia Civil de

Itajaí prendeu dois homens quer

participaram do assalto aos

bancos Bradesco e Besc de Corupá,
em maio do ano passado. Na
época, a troca de tiros entre os

policiais militares e os bandidos
resultou namorte do despachante
Luiz Carlos Ramos, 37 anos, e em

ferimentos graves na Costureira
.

,

Sonaira Fachini, 22. Ramos e

Sonaira foram atingidos próximo
à agência do Besc; ele caiu morto
em frente a um ponto de táxi, e a

costureira passou por cirurgia para
retirar a bala que lhe atingiu as

costas e atravessou o pulmão.
De acordo com o delegado

Uriel Ribeiro, os criminosos já
tiveram passagem pela polícia e

foram identificados por
testemunhas através de

fotografia. Os homens foram
detidos por porte ilegal de armas

e provavelmente planejavam'
assaltar algumbanco em Itajaí. ''A
Polícia Civil da região fez a

,

,

investigação com base em

fotografias de pessoas que já
tiveram passagem pela polícia e

pelo reconhecimento das

testemunhas, que teriam visto os

assaltantes", comentou, Os
bandidos estão no Presídio

'Regional de ltajaí, mas os nomes

não foram divulgados pela polícia
para não prejudicar as

investigações. O próximo passo
da investigação é identífícar os

.

outros homens que participaram
do assalto. ''Acreditamos que o

,

grupo e composto por, no
"

. . "

mmrmo, seis pessoas , assegurou.
Ainda segundo o delegado, os

bandidos estão sendo indiciados

por assalto, homicídio e

tentativa de homicídio. "São
vários agravantes e eles podem
cumprir até 30 anos de deten

ção, pois teve a participação de
várias pessoas e foi à mão

armada, sendo que uma pessoa
morreu e a outra ficou ferida",
explicou. (Daiane Zanghelini)
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Carro da Policia foi atingido e policial escapouporpouco
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Pescador desaparecido é

resuatado em Palhoça ,

•

•
•

GUARDA DO EMBAÚ - Um

pescador foi resgatado ontem

pela equipe de salvamento do
,

Grupamento Aéreo de Santa
Catarina, naGuarda do Embaú,
em' Palhoça. Os policiais
conseguiram localizar e resgatar
Marciano Marçal, que havia
caído em uma das fendas do
costão da praia.Desaparecido
desde a manhã de quinta-feira,
quando saiu para pescar, Marçal

apresentava início de hipoterrnia
e fratura em uma das pernas. As
buscas começaram pelo mar, j�
que havia a possibilidade de o

pescador estar à deriva.Mas como
os policiais não o localizaram
sobrevoaram os costões da praia
da Guarda do Embaú e avistaram .o

'�

a vítima.Sem possibilidade de

pouso, um dos homens da equipe
de busca desceu por uma corda e

içou o pescador.

" "

.• IMPRUDENCIA NO TRANSITO
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Um acidente na Rua João Januário Ayroso, Centro (frente ao trevo da
Padaria e Confeitaria Italis Pan), que dá acesso ao Bairro Jaraguá
Esquerdo, causou ferimentos leves em Luis Fernando da Cunha, 27
anos, atendente. Ao sair da Rua Walter Marquardt, o motorista Wander
Zapella, 31, que conduzia o FiaVUno Mille Fire placas MCS7337, de

Jaraguá do Sul, cortou a frente de Luis, que dirigia a motocicleta placas
MGL9520, de Jaraguá do Sul. A colisão aconteceu np momento em que
Luis saiu da Avenida Marechal Deodoro da Fonseca e entrou no trevo.
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Furto de carro
o veículo FiaVFiorino de cor branca foi furtado ontem, na Rua
Carlos Blanck, Bairro Vila Lalau, o carro estava aberto e com a

chave na ignição dentro da garagem do mercado Brandenburg.
A polícia foi chamada e ao encontrar o veículo furtado, começou
urna perseguição, e próximo à passagem de nível da Rua
Friedrich Wilmelm Sonnenhoml, o bandido perdeu o controle
do carro e bateu contra uma árvore, abandonando o veículo e

fugindo pelos trilhos .de trem. Os policiais fizeram buscas, mas
até o fechamento do jornal o bandido não tinha sido localizado.

Bicicleta furtada I
Furtada na tarde de quinta-feira, uma
bicicleta Monark tropical, modelo
feminina com cestinha, de cor

vermelha, aro 26, que estava
estacionada e com cadeado no

bicicletário do Hipermercado
Breithaupt, 'na Rua Walter Marquardt.
A dona da bicicleta desconfia ser

autor do furto um rapaz, que ela viu
momentos antes de entrar no

mercado, ele aparentava 25 anos,
usava calça jeans e blusa vermelha
com estampa de dragão, sendo que
algumas testemunhas afirmaram que
viram este rapaz saindo com a

bicicleta.

Acidente
Morreu o Sr. J.C.S
de 34 anos, que '

estava de bicicleta
no km 187 da BR
101 em Biguaçu,
quando um carro

Ford Ranger de

Jaraguá do Sul
bateu contra ele,
na noite de quinta
feira .

Atropelamento
Morreu o pedestre
A.G. de 54 anos,

quinta-feira por
volta das 20h no

km 456 da BR 101
em São João do
Sul - SC,
atropelado pela
carreta Volvo N10
de ltuporança
Momentos depois
o motorista da
carreta foi detido
por sair do local
do acidente e não
prestar socorro à
vftima.

•

,

Bicicleta furtada II
Outra bicicleta foi furtada no final da
tarde de quinta-feira, marca Rainbow,

•

modelo Mountain Bike, aro 26, de cor

preta, sem marchas, que estava
estacionada sem cadeado no bicicle
tário do Hipermercado Breithaupt, na

Rua Walter Marquardt. Quando o dono
voltou para pegar sua bicicleta, viu um

rapaz de pele clara, magro, cabelos
compridos, de camisa branca e bermuda
vermelha fugindo com a mesma, mas
não oonseguiu alcança-lo.
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��PR08LEMAS
-

��SUBSTITUIÇAO
Por recomendação médica, Carolina
Ferraz vai tirar 15 dias de repouso.
A atriz está com uma infecção
renal causada por stress.
Carolina, que além de atuar
em "Belíssima" está em

,

cartaz com a peça "O Rim",
pediu afastamento dos

palcos até a coisa norma

lizar. Em seu lugar, entra
em cena Adriane Galisteu,
que já começou a ensaiar
e estréia no dia 14, com
previsão para ficar no

papel de prota-
'. l' ,

gonista até o dia
30 desse mês.

,f�NO EXTERIOR
, Caso "Da Vinci"
Um juiz do Tribunal

,

,Superior de LOndres
'o

rejeitou na sexta-feira o

processo por plágio
a,presentado contrá o livro
O Códig9 Da \linei, de Dan,.

•

�����f�'�R�������L�ic�a�1 ,

,:;i':.: :_';:"�.
.

:�.,-: g :::�" ';::,::1:::':'-:- : :,�': ,:,:.� -':'co; : ::::=
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"

tnnam aberto um processo
;.;.'= :' -�'::�;;;:

contra a Random,House, ,',:,'editora:ae :O:Código Da, '

.

'� :':':'. -':'"-'''::�:':���::::'';''':':''-':''' ,
-':'... :.'. ":-""'j;::;

,v'I(lÇl, ,porcO,�slqerarem
'

ue Brown· tinha,ço Jadoq �- ,,-;::,:�,,::>:,::::;:::,:>"';;:::':',�:::'�ô::_ P;:::.-- _'o

idéias de 'sétí livrO: O Santo' .
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" .Graat e a LInhagem' '", •. ;,'. ,

Sagrada (:\982), puuÚéado' • i
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. pela 'mesníâicasa'eafforial '.; ;
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A 52a edição do Mi,ss Brasil,
que será realizadahoje a

noite no Rio de Janeiro, não
terá tanto luxo como nos

últimos anos. O concurso

vai exaltar a brasilidade com

um tom bem tropical. O
estilista Marcelo Sommer foi
o responsável por criar os
trajes leves e descontraídos
que as candidatas vão usar

durante o evento. A TV
Bandeirantes transmite o

Miss Brasil 2006 ao vivo, a
partir das 22h, direto do
Claro Hall no Rio.

Os garotos do Distorção fizeram o maior sucesso ontem durante showl no Acaraí Rock 2. A banda é formada pelo baterista Alexandre Alves,
.

guitarrista Gabriel Butzke, baixista Jean Franco Dalmagro e pelo vocalista, Luiz Carlos Petters. O festival foi promovido pela banda Leftoversoup
na Sociedade Acaraí Também participaram os grupos Neural, Dubbio, 4Name (de Jaraguá do Sul) e Lorena (Florianópolis) e Central 760

(Balneário Camboriú. Os fãs da banda Distorção podem adquirir camisetas, femininas e masculinas, e também CD através do telefone 3376
0642. Vale a pena conferir

-

Trote solidário
,Na Combat

O inglês Dave The Drummer, dj e produtor é a principal atração da festa promovida pela
Colcci hoje na Combat. Drummer é criador dos selos Hydraulix, Xbooty e Apex e já rodou os

cinco continentes com seu repertório acid tcheno. <'

"Homem de Barros"

A Fatej entrega hoje as

quatro toneladas de
alimentos arrecadados
durante o Trote Solidário,
uma atividade para os

calouros que entraram na

Instituições neste semestre ..

Os alimentos serão
distribuídos para famílias
carentes cadastradas nas

associações de
moradores dos bairros de

Jaraguá do Sule para um
orfanato de Guaramirim.

.

Um homem que traz notícias de outras terras e muitas vidas, do que viu e vê, que leva no

peito uma saudade esquisita da infância, tem como casa a estrada e como profissão seus
•

passos conduzidos pelo vento. Este é o andarilho, retratado na peça do poeta mato-grossense
Manoel de Barros que participa de mais uma etapa do projeto Palco Giratório do SESC.
"Homem de Barros" será apresentado hoje às 20 horas na Scar. Ingressos: R$ 5,00 e R$ 2,50
(comerciários, dependentes, estudantes com carteira e idosos acima de 60 anos). Quem
comprar dois leva mais um de presente.

p

� PARABENSI
Leitores que anlversariam
8/4 ,

Jussinei Dalpiaz
Vanderlei Siwerdt
Cleber W. Kinen
Jefferson Taschner

/

Erna T. Lawand
Adolfo Snekatz
Gilio Giacomozzi
Simone dos Santos
Paula F. Marangoni
Gerd A. Spliter
Andressa M. Muller
Vanderléia Mahs
Silvana F. dos Santos
Priscila Rosa

.

Elieser Vieira
Juliana Borges

9/4
Gabrieli Maas Gilow
André L. Ribeiro
Eder W. Colle

. Nilson Prochnow
Rolf Hubner
Edio Nei Dolzan

Lucy Lagedo
José Bridarolli Neto
Munir Ramos de Almeida
Miriane M. Jacobowski
Débora dos Santos
Iraci M. Sartori ,

Randal Gomes
Tatiana B. da Silva
David T. de Mattos
Edina C. S. A. Souza

p

II HOROSCOPO
Áries 20/3 a 20/4
Longas e loucas noites de serenatas? Oba,
temos um ariano inspiradíssimo em busca de
seu bem-estar e seguindo as rítmicas batidas
do desejo! Como, nada disso? Bem, se bater o
desânimo e escorregar na auto-sabotagem, vá
de massagem cardíaca no ego, respiraçâo
boca-a-boca e tudo que 'precisar. Mantenha a

energia em alta.

Touro 21/4 a 20/5
Amigos e amores, aí está sua fortuna. Que é
isso, tourinho? Nâo é papo para distraí-lo, nâo
há problema algum com seus negócios, ora.
Onde eu estava mesmo? Ah, tá: amigos e

amores. Aproveite que anda chovendo na sua

horta e plante sementes ... Hãn? Ok, se o tempo
é de seca, irrigue o terreno. Só não deixe a boa
fase passar. Sim, é boa.

Gêmeos 21/5 a 20/6
Um ente chamado consciência veio à tona e

quer satisfações? Há que se ter diplomacia em

tais casos. Você pode negociar com a dita

promovendo um dia criativo, vertendo a

sensibilidade em um sentimento mais produtivo
e focado nos seus interesses. É isso aí,
geminiano, é posslvel dar um jeito
transcendental nas pedreiras do dia-a-dia.

Sagitário 22/11 a 21/12
Tinha planos de passar o dia dormindo? Deixe
disso. Você é naturalmente ligado e, neste

sabadão, com Sol e Lua em signos de Fogo, o
seu elemento, suas turbinas estão a todo

vapor. Mesmo que você tente, sua cabeça não
vai deixá-lo quieto, e só ficará rolando pra lá e

pra cá. Sem falar no telefone que não para de
tocar... Aos amigos, aos amores, pols'

Câncer 21/6 a 21/7
Você pode se dar asas. Não se trata (apenas)
de exercitar a imaginação, não, amigo
canceriano. Você, que tem livre trânsito pelas
águas movimentadas do inconsciente, tem a

. chave da libertação. Como em todo processo e

em toda jornada, porém, precisa passar por
várias provas e desafios. Entre eles, vencer
suas próprias resistências ...

Libra 23/9 a 22/10
Você já viu que tecnologia não resolve o seu

problema. Madrugadas em chats e orkuts .

ocuparam sua linha e desfalcaram sua conta
bancária e você não conseguiu encontrar quem
você queria ... Não, bobeie, vá de fantasia: pegue
o próximo tapete voador e aterrisse na sala da

, tal pessoa que não sai da sua cabeça. Sim,
talvez o aceitem de volta.

Capricórnio 22/12 a 21/1
Ok, arrumar a casa dá trabalho, mas pense
pelo lado mais legal da coisa. Você pode achar

aquele velho tesouro escondido desde a

infância, aquela carta de amor, um livro com

uma flor entre as páginas, o ingresso de um

show inesquecível que você foi há tempos ...
Vale tentar, caprica. A inspiração vem de onde
menos se espera.

Leão 22/7 a 22/8
A Lua em Leão convida a deixar fluir essa
afetividade que reina no seu caloroso ser, meu
rei. Leve na esportiva tudo o que vier que é gol.
Manter a mente quieta, a coluna ereta e o

coração tranqüilo é o melhor a fazer em todas
as ocasiões deste sábado. Sim, mesmo nos

almoços de família, quando surgem as

inevitáveis cobras e lagartos.

Escorpião 23/10 a 21/11
.

o cosmos conspira a seu favor na busca da
verdade e do sentido das coisas. Bem, a sua

parte é encarar os fatos de frente e com os

olhos bem abertos, caindo na real, colocando
pingos nos Is e pontos finais em coisas que
vêm se arrastando há tempo demais. Mas sem

dramas: depois de zerado, sacuda o ferrão e

siga leve e lindo pelo mundo.

Aquário 21/1 a 18/2
Para realizar arnanutenção da rebimboca da

parafuseta da alma, não precisa pedir ajuda ao

doutor, não, querido aquariano. Nas horas de
confusão, estresse & assemelhados, conte
com a ajuda do seu parceiro, dos amigos, da
família. O pessoal não vai lhe recusar um

colinho. A chave é estar devidamente

disponível. Você está?
,

Virgem 23/8 a 22/9
Um punhado de sensibilidade, dois dedos de

emoção e um tiquinho de açúcar. Receita dada,
temos um virginiano pronto para encarar o dia
na maior leveza. Tudo bem que, volta e meia,
você analise gentes e ambientes por onde pas
sa com seu olho clínico, mas por hoje dispense
o crivo crítico e vá em busca de seus ínteres-

.

ses com mais doçura. A prioridade é você.

O CORREIO DO POVO

�I
•

III NOVELAS

> GLOBO -19H

Bang Bang
Bullock, envergonhado por ter atingido Neon,
insiste para que Ben o mate. Diana pede
satisfações a Vegas sobre Júnior. Jeff esconde o

bebê enquanto Lucas leva Diana embora. O teto
da mina desaba em cima de Bullock de Ben. O
Lobo pede a Úrsula para ajudá·lo a fazer com que

• Harold crie inimizade com todos na cidade. Ben �
tenta remover as pedras, Lucas mente que estava
só protegendo Diana. Ele confessa seu amor e a

pede em casamento. A Viúva Clark e Zoltar se
beijam. Diana abraça Ben aliviada ao vê-lo, O
Lobo finge ser Harold e diz a Yoko que ela está

engordando, ceíxanoo-a desapontada. A Viúva ,.

. Clark diz a Zoltar que se chama Alma. Diana
aceita o pedido de Lucas. Vegas deixa o bebê
sozinho em um gramado. Jeff sente-se culpado.
Carmencita avisa ao irmão que Vegas pegou a

criança. Dona Zorra faz campanha pelo filno
quando Zorroh concorda em colocá-la como

tesoureira da delegacia, Aquarius se assusta ao
•

ver Ursula. Vegas provoca um estouro da boiada,
Ben vê o filho no campo e corre para salvá-lo,
Ben diz a Diana que eles têm que ir embora para
proteger o filho, Lucas tenta impedir a fuga, sem

> GLOBO -i8H

Sinhá moça
o Barão diz a Fontes que faz questão que Rodolfo
fique com Bentinho. O Delegado exige ver a carta
de alforria de Dimas, mas ele se recusa a mostra
la. O rapaz confessa a Augusto que sua carta de
alforria foi forjada. Ricardo vê Nina saindo e acha

que poderá encontrar Ana sozinha. mas Manoela
surpreende, Ricardo afirma que está ali apenas
para avisar que o noivado de Rodolfo com Sinhá

Moça acabou. Dimas conta toda sua história para
Augusto e Juliana e revela que é filho do Barão de
Araruna. Manoel deixa claro para Fontes que quer
que Rodolfo retome o noivado com Ana. ,Rodolfo

• •

convence Manoel a dar um baile para apresentar
Ana para toda cidade. durante o qual tirará o véu,

Fulgêncio conta para Sinhá Moça que Bastião não
viu o Cavaleiro, Rodolfo manda Bentinho visitar
seus pais e avisa que ninguém pode vê-lo.

Atores, produtores e '.' Sucesso na televisãq
equipe técnica de brasileira, a séri� Cidade
"Cidadão Brasileiro" j dos Homens estreou esta .

estão revoltados com a t semanà'na TV norte-
forma que o diretor americana.,e agradou a

Flávio Colatrello (ex- •... ébítica. Um artr@o no,." , ""'�::$;,:\�-,,::,,;' , ',','- 'o::,.

"Malhação") os trata nas i,lijl11rl1al LosAIJ'geles TifTJe
s

gravações da novela. ,;iic')"h"a'""'o"u"la'+p'r'oi·d'u'ç'a-'o' d'e'';:< '"F
i::::1::::., "
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Teve gente procurando o if"Al1os"!ocnveis brasiléitO"/{il
Sindicato dos Radialis- it uólã�íU$ão ao s'êriàdo''': ,,:,'
tas para denunciá-lo. A " Aii6s /ncrfve/s,,:!;:f{@,i' A+·'

1 "ik!>:., '-:"'�::,:' , r;:;,
Record nega que tenha

e

protag'(Jnizado por Kévir, jl "

ocorrido qualquer desa- ""A' rn'o'""d '..cIa' o dl'árl'o N''e"w"">:J«,'!:::'::, 'I'J" �,_�p". ',:
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feto e diz que "Cidadão � York Times:destacou �,ii:;;!;
Brasileiro" vem supe- 'l'humor da série, lXlém êl'ós�;
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rando as expectativas de i EUA, a série foI velídiilil�:!j':1 i
audiência. \ para mais 49 países,; ,} 'i'
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Peixes 19/2 a 19/3
Você tem tanto pra falar e com ,palavras não
sabe dizer? Expresse como puder. Uns pintam,
outros bordam. E há também os que, ainda
que de um jeito torto, dizem para seus pares
que não estão gostando disso e daquilo, que
amam, que odeiam, etcéteratal. Entre tantas
marés de sentimentos, cabe deixar longe os

julgamentos e apostar na Intuição.

\

sucesso.

� GLOBO - 21H

Belíssima
Júlia pergunta se André vai se casar com Vitória e

o acusa de querer somente as ações, Safira e diz

que Freddy está querendo comprá-la, Tais pega o

CD com as fotos de Suzi e denuncia Rogério
anonimamente, Guida diz que o documento não
vale nada por constar apenas seu nome artistico.
Vitória pensa em André. mas nega estar envolvida
quando Tadeu pergunta. Júlia diz a André vai

recuperar tudo que ela roubou dele, André dá um

beiio em Júlia e garante que ela ainda o ama,

Júlia responde que só tem nojo dele, mas se

perturba. Érica chega na sala. desmaia e é
socorrida pelos dois. Pascoal entra no quarto de
Safira, Júlia finge não saber quando o médico diz
que Éri,ca está grávida. Safira diz a Pascoal que
vai se casar com Freddy. Júlia ameaça André, se

•

ele fizer algo contra Erica. Murat pega Pascoal
fugindo pela janela de Safira e acusa-o de ser

ladrão. Safira confirma o álibi do mecânico,

Rogério é preso e Nikos lê a noticia no jornal.
Júlia conta para Vitória que André pretendia
expulsar Érica grávida de sua casa e manda que
ela tenha cuidado com ele. Mônica e Alberto
voltam da lua de mel. Após algum tempo,
Giovana está prepara para o desfile, Gigi desmaia

, ao constatar que Mary tem 2% das ações da
Bells sima, '

� SBT - 18h30

Rebelde
Mia diz a Miguel que tem medo que um dia ela a

deixe como sua mãe a deixou quando era ainda
um bebê. O professor de matemática diz a Téo e

Lupita que por serem seus melhores alunos
gostaria que fossem seus assistentes e espera
que consigam um bom entrosamento pois
trabalharão juntos. Tomás, furioso, reclama com

Anita por não ter resolvido seus problemas de
matemática, Ela responde que fez os exercicios e

Mauricio se ofereceu para emreça-ios. Leonardo
diz a Lola que por sua culpa Lupita foi castigada e

agora terá que dizer a verdade.

� RECORD-19h15

Prova de Amor
Gigi. a loura da boate. senta ao lado de Júlio, Ele
diz que está interessado na morena (Diana), Gigi
diz para Júlio que a morena não vai conseguir
escapar de Casca-êrossa. Felipe pergunta para
Joana se era Marco no telefone. Ela confirma e

Felipe morre de ciúme. Gui diz para Alice que
quer fazer um jantar para juntar Joana, Clarice e

Janice, Oasca-Grossa diz para Diana que ela será
dele de qualquer jeito. Diana finge que começa a

passar mal e vai para à banheiro. Felipe discute
com Joana por causa de Marco, Gabi e banda
ensaiam para o casamento. Gabi canta "Adriana",
Hélio convida Teresa para ir à sua casa, mas ela
recusa. Jonas diz para Lúcia que irá fazer uma
música para ela. Casca-Grossa fica ao lado do
banheiro esperando por Diana. Diana sai dizendo
que está passando mal. Casca-Grossa segura .

Diana pelo braço. Diana cai desmaiada. Júlio se

aproxima e diz que é médico.

� RECORD - 21 h

A Escrava Isaura
Haimundo dá água para André após Isaura lhe

prometer dinheiro, Branca sente enjôo, Geraldo
desconfia que Branca esteja grávida de Leõncio.
Gioconda e Tomásia decidem visitar o Coronel. O

Sargento leva o almoço de Leôncio, Após
reclamar de tudo. devora a comida. João sai na
frente da tropa dos quilombolas armados para
salvar André. Rosa conta a Francisco que Malvina
não pagará a hipoteca. Francisco corre para
contar o fato para Leôncio, Rosa vai até André e

diz que o ama. 'Miguel e Álvaro vão até a prisão
onde está LeOncio para proporem um acordo.
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Após um ano de muito trabalho, a
coordenação do Núcleo de
Metalmecânica ACI]S-APEVI apresenta
seu relatório de desempenho das
atividades de 2005, que foi avaliado pelo
Conselho de Núcleos como o melhor
núcleo em crescimento durante o ano.

Entre as atividades desenvolvidas
aconteceram 21 reuniões, com 385

participantes, 04 palestras com 220

pessoas, o II Concurso de Esculturas
Soldadas, com doze trabalhos inscritos (o
triplo do ano anterior) e o 3º Seminário
de Processos e Tecnologias de Soldagem
com um público de 335 participantes.
Ainda aconteceram 03 missões

empresariais, com 91 participantes, 02
cursos técnicos, uma ação de marketing e

06 confraternizações. Estas ações
somaram um total de 1.724 participantes
nos eventos.

Na pesquisa realizada com os

nucleados de metalmecânica, itens como:
.

competência de gerenciamento, conteúdo
satisfatório de reuniões e crescimento da

.

empresa após agremiação ao núcleo
foram alguns dos temas abordados. Em
830/0 dos questionários a melhora da

competência administrativa, após o
ingresso ao núcleo foi positiva. Em
relação a troca de serviços, parceria entre

empresas associadas, 87% dos nucleados
afirma já ter realizado negociações com
núcleos de outros segmentos.

Esta questão é bastante relevante, por
que mostra a confiança que as empresas
associadas creditam às empresas

congêneres. Nesta temática a dificuldade

•
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que uma empresatern ,em: divulgar seu negócio, de Leandro Bauer, vice-coordenador de eventos Jacques
desenvolver 'os rriétolIos gerenciais necessários, de treinar'

"
..

Rafael, vice-coordenador financeiro Elemar

funcionários, e assim por diante, pode ser minimizada Baumann, vice-coordenador de relações públicas
quando se acredita e se aposta na junção de um grupo Walmor Von Eggert, vice-coordenador de capacitação
para solução de problemas comuns. Aqui, 75% dos Abrão Balsanelli e vice-coordenador secretário

questionados perceberam o crescimento de sua empresa Edison Dalinghaus. Contabilizando sucessivas

após a participação no núcleo através do associativismo. vitórias, o núcleo convida demais profissionais da área

Sorte, para quem já optou por esta estratégia como a unir-se a jornada para o sucesso.

modelo de gestão empresarial, e está na frente na disputa
do mercado. Nas avaliações 800/0 dos participantes
considera que aumentou sua .rede de contatos.

Acreditando neste modelo o núcleo segue seu.

planejamento e terá em 2006 como coordenador

Pr6xima reunião acontece dia 12 de abril às 19:30hs,
.

I

na WEG. Participe. Informações na ACIJS, com o

consultor Francisco. pelo telefone (47) 3275-7012 ou

através do e-mail: francisco@acijs.com.br.

Núcleo de Cabeleireiros Profissionais

Oportunidade de Aperfeiçoamento

Núcleo Construção Civil

Missão Técnica FEICON 2006

O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais ACI]S
APEVI, realiza dia 10 de abril no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, seu 49° Aperfeiçoamento Técnico
Profissional com Airto Santos, profissional formado pela
Academia Internacional Pivô Point em designer e
cortes, com 15 anos de atuação, especializações na
França, Bélgica e Holanda. O curso inicia às 9h com

término previsto para as 17:30 min. Os temas
, .

abordados incluem terminologia técnica, visagismo
(visualização de todas as possibilidades de correção
adaptável a cada cliente, tanto em cortes, coloração e

maquiagem), geometria e tendências de moda.

Inscrições no valor de R$20,00 para associados e R$
45,00 para demais participantes. Garanta sua vaga.

Informações com a consultora Carmen pelo telefone

(47)32757028 - ou e-mail: carmen@acijs.com.br.

O Núcleo da Construção Civil ACI]S-APEVI em
conjunto com engenheiros, construtores, arquitetos,
decoradores e demais profissionais da área realizaram a missão
técnica à Feira Internacional dá Indústria da Construção que
acontece no Parque Anhembi em São Paulo, de 4 a 8 de abril
com lançamento de 2 mil novos produtos, apresentando as

novas tendências do mercado e oferecendo soluções eficientes
para o setor. Para os profissionais que buscam novos serviços e

querem oferecer um produto diferenciado a seu cliente esta é
a oportunidade. A saída da missão ocorreu dia 6/4, e no dia 7
acontece visita ao SENAI de Tatuapé, escola voltada ao

segmento de Construção Civil. No dia 8, visita à FEICON. O
retorno será dia 8/4 às 18 horas'.

Infor�ações com a consultora Denara
telefone 3275-7026 ou e-mail: denara@acijs.com. .

,

Nos dias 28. 29 e 30 de
maio o Núcleo de

Cabeleireiros participa do
12° Fashion Hair. no clube

Caça e Tiro em Lages. A
Missão técnica oferece

vagas limitadas � 30

pessoas. Maiores

informações e inscrições
com consultora Carmen

pelo telefone (47)3275 7028
e-mail:

carmen@acijs.com.br.

Processamento a Sarvlr,os CQl1labais SIC Lida.
.. , , ,

3371-1846
www.proserv.cnt.br

, ,

•

POSTO. 16 ANOS

NETWORKS

473273 1112 ;;#
www.tn:c:()m:�

CIDADE
/1/ I

lam sempré um pártlnho da vocêl

FO�B:47

3275·3368/3275 ..3341

R. Marechal Floriano Peixoto, 167
,

cenun- e-mail: pocidíldc@tcrra.cnn1.hr '.

MARLIANTecnoFlex
Desenvolvendo Soluções .'

CONTABILIDADE

\
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Auto Socorro· Transporte· Guindaste

-

PLANTÃO 24HS

R. Cel. Procópio Gomes Oliveira, 1900

CORRETORA DE SEGUROS

fl. João Marcalto. 260 - Ed. Tower Center 604

1-17 I I

I I

R. Epitácio Pessoa, 1336 • Centro

garcia@segurosgarcia.com.br
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R. Mal. Castelo Branco, 1120
Centro - Schroeder
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ACOMAC luta pela
redução do
ICMS em

I
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, .

, i
,

Acomac I

d�ssoCiaç,ã� dos Comerciantes
Mater!�Js de Construção dé

S t C
. Jaragua do Sui e R

.-

an a ata r I n a&$Ji�"',� ",,,w,,.",_,:�::o_.. .

Reduzir o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) da cesta básica de materiais de construção, tem sido uma das

•

principais bandeiras das ACOMACs de Santa Catarina. Este assunto

também tem sido amplamente discutido nos encontros quinzenais
realizados na ACIJS, pois implica em ulna redução da atual alíquota
de 170/0 de ICMS para 12%.

Isto corresponde a desoneração dos preços de materiais de

construção; aumentando a capacidade de compra dos clientes de
baixa renda. Atualmente os impostos representam cerca de 500/0 do
custo da moradia popular, inviabilizando a aquisição da casa própria.
COIll a mudança desta alíquota de ICMS, deve melhorar as vendas 'aos
lojistas, a possibilidade de habitação, a geração de emprego e a

melhora as condições de vida da população.
O coordenador do Núcleo da Associação dos Comerciantes de

Materiais de Construção ACIJS-APEVI, Henrique Pinto Loja Filho
esteve presente nas reuniões ocorridas em Florianópolis. Dia 15 de

março, com a presença l10S deputados Jose Carlos Vieira, Dionei
Walter da Silva, e Jose Goldinho, foi realizada a reunião na

Assembléia Legislativa, com a presença da presidente da COHAB,
Maria Darci Mota Beck, para elaboração de representação junto a

Secretaria de Estado da Fazenda. Dia 22 de março, o presidente da

Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção
ANAMACO, empresário Roberto Breithaupt, utilizou a tribuna da
Assembléia LegiSlativ<8para solicitar apoio dos deputados para mais
este pleito. Ern seguida representantes das ACOMACs de Jaraguá do
Sul, [oinville, Blumenau , Criciúma, Florianópolis e Oeste catarinense

seguiram para reunião na Secretaria de Estado da Fazenda, o
coordenador no Núcleo da ACOMAC - Jaraguá do Sul, Henrique
Pinto Loja Filho e vice coordenador Pedro Decker, participaram do
evento. Segundo o coordenador, a redução dos impostos sobre os

materiais de construção, deve beneficiar significativarnente o

consumidor final e conseqüentemente deve melhorar o déficit
habitacional no estado.

Fonte: http://www.ptsc.org.br
,

Movimento
I
i

\

\
\

\
•nacional:

"De olho no

impasto" <'

Imposto é sempre um assunto que desperta interesse do

empresariado, pois está, diretamente ligada a venda de produtos ao

consumidor, Com a intenção de esclarecer a população sobre as taxas.
abusivas cobradas nos produtos e serviços oferecidos, o Núcleo de

.

Jovens Empreendedores ACIJS-APEVI, participa do movimento
nacional, De 01110 no Imposto, com a presença do presidente da

Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo
(FACESP), Guilherme Afif Domingos, dia 24.de abril, no auditório do
Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, às 18 hs. Este movimento
trabalha pela transparência dos valores cobrados dos impostos,
agregados aos produtos e serviços, repassados ao consumidot e

também para dernonstrar o quanto o governo gasta, para poder cobrar
urna aplicação eficiente destes recursos em educação, saneamento
básico, saúde entre outros. Essa iniciativa faz parte de um movimento

amplo, que COI1.ta com a participação de diversas Associações
Comerciais e Industriais do Brasil, que pretende estabelecer um
debate na sociedade, para criar ulna agenda de medidas consistentes

que possam promover o desenvolvimento social e econômico do País.
Desta maneira o Núcleo estará oportunizando a população '

jaraguaense participar deste movimento na semana de 24 a 28 de abril
e contribuir com a coleta de assinaturas para a Iniciativa Popular de'
Legislação sobre transparência nos impostos, que estará disponível em
vários pOl1.tOS da cidade. Este abaixo assinado será realizado em todo o

país para a aprovação de um projeto de lei que torne obrigatório
'. informar o consumidor sobre o valor dos impostos pagos sobre as

mercadorias e serviços. Participe, juntos somos mais fortes.
•

Informações com a consultora
Denara pelo telefone 3275-7026 ou e-mail: denara@acijs.com .

,

Hélvlo Demarchi

3372-3425 - 3370-9145
9975-2298

•

•
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Infor�aç�es sobre o Núcleo ou aqui$içâo destes
i.'

equipàmentos podem ser esclarecidas.com:
o oon.sultor Francisco atrâvés do telefone (47) 3275-7025 ou

'. e-mail: francisco@acijs.com.br. ".
i

:
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capacitação para o setor

'com�rcia I@jornalcorreiodopovo.com.br
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De olho nas mudanças do mercado, na
concorrência acirrada e na cornplernentação de
estudos dos profissionais do setor, o Núcleo de
Comércio Exterior ACI]S-APEVI em parceria
com a Câmara de Negócios Internacionais,
promove para 200(j uma agenda repleta de

encontros, cursos e treinamentos que devem
focar a melhoria do desempenho dos

profissionais que ocupam todos os níveis de
uma organização, possibilitando, a melhoria no

desempenho geral das equipes, com ganhos em

qualidade, produtividade e competitividade nos

resultados globais desta empresa.
Assim, no dia 8 de abril esta programado o

. curso International Trade Immersion - Curso de
Imersão em Inglês, para nível intermediário
com o objetivo de proporcionar a simulação de
um dia fora doBrasil, envolvendo atividade de

conversação e estudos de casos relacionados a
. �. ..

negociaçoes internacionais, o evento ocorre no

CElAS das 8h30 as 17 hs, com vagas limitadas.
No dia 25 de abril, o Núcleo realiza o

Evento Social de Comércio Exterior, abordando
"Perspectivas do Mercado Internacional", a
intenção do evento é proporcionar um fórum
de informações e debate, aliado à aproximação
entre as empresas que tem em uma de suas

atividades a atuação no mercado internacional.

,
O evento se realizará naMBB- ]araguá do

Sul, onde se firmará a parceria entre o Banco
do Brasil com o Núcleo de Comércio Exterior -

CAMBRA, que consiste em proporcionar um
ciclo de Cursos, tais como: Exportação Nível
básico, Curso de Carta de Crédito- nível
intermediário e Curso de Prática Cambial - •

,

•

Segundo diretor executivo da CAMBRA Alex
Becker esta parceria é muito importante: "Percebemos
em outros paises que uma região com empresas grandes
e organizadas é característica de uma região
empreendedora, mas que regiões onde além das grandes
temos pequenas e médias organizadas e focadas, temos
uma região cotn desenvolvimento sustentável, e é neste

sentido que indicamos o núcleo de comércio exterior

para a respectiva organização dos setores atuantes no

mercado internacional". .,

Envolvidos nesta temática da geração de negócios
para crescimento mútuo das empresas nucleadas
assume a coordenação do núcleo de Comércio Exterior,
Carl Heinz Müller, vice-coordenadora para Assuntos de

Eventos, Patrícia Oliveira Decker de Souza, vice
coordenador para Assuntos de Treinamento e

Desenvolvimento, César Luís Eger .vice-coordenador
para Assuntos de Relações Públicas, Alex Becker e

vice-Coordenador para Assuntos de Associativismo,
.

,

ChristianWerner Neumam, ,

Para os próximos meses, estão sendo agendadas
quatro missões internacionais, sendo a primeira para o

final de maio, com caráter diplomática e comercial para
o Canadá e Irã, treinamento em certificação de origem,
curso de Trader e negociações.

Informações sobre as atividades e eventos do Núcleo
podem ser obtidas com:
a consultora Jordana, através do telefone (47) 3275-7,013
ou e-mail:jordana@portalcambra.com.br.

•

nível intermediário, para os nucleados e

profissionais de áreas afins interessados em se

aprofundar no mercado de exportação.

,

��
Para a sua Festa,

nós temos a Solução
R. Epitócio Pessoa, 985

275 .. /641

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

3371·1478
Rua Roberto Ziemann. 3733 • Amizade
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Núcleo das Drogarias:

•
Para iniciar as atividades de 2006, o Conselho de Núcleos

,

em parceria com o Núcleo de Drogarias ACIJS-APEVI, não
poderia ter decisão mais acertada para uma lição de vida.
Steven Dubner, fundador e presidente da ADD - Associação
Desportiva para Defícíentes, ern sua segunda apresentação a

convite da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sul, dia 14 de março mais uma vez mostrou com seu carisma

as lições ligadas ao ser humano em superar as dificuldades.
Convivendo com defícientes de diversos segmentos, o

professor de educação física e especialista na área 11á 26 al10S,
trabalha na inclusão social e a qualidade de vida dos
portadores de necessidades especiais. "Não sabendo que era

impossível ele foi lá e fez" (Lao Tse), foi o tema central da

palestra, que proporcionou aos participantes, compreender a
diversidade de olhares, e conferir as experiências de

superação dos atletas, medalhistas em inúmeras competições,
inclusive nas paraolimpíadas de Atenas. Encarar as
dificuldades COlll0 episódios cotidianos propicia uma visão

integrada do ser humano na família, no trabalho e na

comunidade trazendo a possibilidade de êxito na tornada de

decisão, ressalta o professor, No trabalho realiz-ado com os

atletas em pouco tempo, mas com muito trabalho, dedicação
e apoio psicológico, o deficiente encontra um motivo para
vencer seus desafios.O que era impossível, foi feito. Sendo
que o mesmo pode acontecer na empresa e na vida das

•

� ;.

Representantes Comerciais
sob uma nova visão

.'

"
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•
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Após diversas reuniões; debates e muita expectativa, o segmento de

Representantes Comerciais, traz a união dos profissionais da região de Jaraguá
do Sul ern torno do projeto de associativismo dentro da ACIJS e APEVI. Com
a missão de promover o intercâmbio de informações, potencializando esforços
para capacitação constante dos Representantes Comerciais e maximizando a

aplicação de boas práticas para a gestão das empresas nucleadas, o núcleo
iniciou sua atividade em 31 de outubro de 2005, e pretende apresentar neste
mês seu planejamento estratégico para 2006.

No entanto, passos importantes para a orientação da equipe já foram
definidos, como a visão de ser referência regional de capacitação de

profissionais do segmento através do associativismo entre as empresas
nucleadas, e COIU objetivos traçados de promover a melhoria da gestão nas

empresas do Núcleo; desenvolver a capacitação técnica e gerencial de seus

integrantes e demais profissionais do segmento e promover integração entre

,

,

N utran oferece
,

•

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br

Fone 3376·3664

r----------------, ,:.

sto

pessoas. Com os desafios cada dia mais a nossa porta;
precisamos estar aptos a enfrentá-los, tomar decisões
importantes e enxergar oportunidades. Para que um

indivíduo dê o melhor de si elu todas as suas ações na
vida, é preciso que ele esteja motivado e consiga
superar-se sempre."Não devemos olhar para os outros

como coitadinhos, muito menos para nós mesmos.

Somos capazes de fazer tudo o que é possível e
"impossível" para vencer", argumentá Steven. Aplicar
nosso conhecimento COIU sabedoria, otimizando
nossas qualidades e aprintorando as menos favoráveis,
funciona como combustível para a superação das
adversidades e para o enriquecimento humano.Com a

mensagem de que todos podemos contribuir para um

mundo melhor e principalmente ter garra e bom
humor para superar os desafios da vida, Steven
Dubner, produz urna transformação no coração e na

vida de cada UIU de nós.
O evento, patrocinado pela Eurofarma,possibilitou

ao núcleo colaborar com a ação social da Igreja
Católica São Sebastião, Igreja Evangélica Apostolo
Pedro e a Assembléia de Deus onde os ingressos
cobrados (R$ 5,00) ou 2kg de alimento não perecível,
foram revertidos em doações para estas instituições,
num total de 646 kg de alimentos.

•

da internet
•

I
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\
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Na correria do dia-a-dia
muitas coisas acabam ficando

para em cima da. 110ra. Para'
�liyiar Q tausaço dos pais em

·
.

cotter atrás. ae rraesporte para ".
.

seus fílhos, fitcilitàr a busca des universitários por transporte
que façam as linhas mais próximas do trabalho/escola, e

.'

proporcionar as pessoas e empresas consultas rápidas sobre
horãriose desloçamenros de vans emicroônibus na micro

,

região, o Núcleo de Transportes ACIJS-APEVI dísponibilíza
em seu site www.nutran.com.br, todas as informações sobre

'

seu itinerário, carros disponíveis, fotos de conduções e

informações adicionais sobre translado/aeroporto,
fretamento de empresas, transporte de turismo e eventos. Se
você utiliza o serviço de fretamento especial pode acessar o

'. site e ficar por dentro dos acontecimentos do Nutian, .

inclusive eventos e ações do grupo, mas se võcê ainda não '.

conhece este serviço, acesse e info.nle-se sobte as vantagens
de um transporte seguro, com prOfissionais qualificados e;j;
comprometidos com o passageiro.da saída a chegada. O�,

'.
Núcleo de Transportes esta há 05 anos no associativismo,
que transforma a força de atuação profissional inçllvidual em

, .. .

uma relação produtiva, pela sinergia resultante de parcerias
e troca de experiências. Mais informações sobre o trabalho
deste Núcleo corn O consultor Alberto no telefone (47)
3275-7005 ou alberto@acijs.com.br

, .
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Ressonsabi I idade Social
<

,

& Responsabilidade
Empresarial
Por Roseli Maria Capudi

"

'seus nucleados.
Na reunião de 13 de março de

2006, foi definido seu corpo
diretivo, composto por: João Prim
(Coordenador), Nivio A.
Weschenfelde (Vice-Coordenador)
e Avrton Mosimann Júnior
(Suplente) .Com seus princípios
galgados no associativisrno, respeito,
ética profissional, confiança e

comprometimento, o Núcleo de

Representantes Comerciais convida
à todos os profissionais da região
para participar de suas reuniões

'.

O Núcleo de Responsabilidade Social surgiu do inrerésse
_, o,,, •

_

¢ ,>,

e preocupação de algumàs pessoas com o desenvolvimentó ..
sustentável fundamentado na responsabilidade e na ética.
Não basta as empresas terem ações sociais. pOlltuais. Agestão
da sustentabílídade exige revisão de padrões de 'Consumo, de <

' •• , • ,. <. ". •

cada indivíduo'e cada decisão deve ser çuidadosarriente '.

planejada. O cd�ceito da Responsabilidade Social EirtPJe?arial'
considera que o planeta; as cOlu,unidades locais, o meio

'

ambiente, a sobrevivência dos negócios, estão todos
.

relaciollados, Não se resume ao fínanciamento de projet(?s. :
� . . � ... .. ,

sociais no entorno imédiato.da e.JTlpresa:· .Vai múito além,
entende-se com� relações fundimelltad�s na

' ;".
"

responsabilidade e na ética, em todas as suas dimensôês: nas

relações interpessoais na ,empresa, com' trabalhadore�,
.

fornecedores, clientes, com a comunidade em geral, com ,:

• ,� '«(c' < ,

, governo e meio ambíente.Esté também é um te\:ha muito
discutido nos principais centros da economia mundial;

.

valorizando empresas que tem em sua estratégia <?� fatC;��s a�,.
dimensão econômica, socia� e ambiental, o cl.amado tripé qa:

· ,
" ,o .... .' C,O 'I'

sustentabilidade ou Triple Bottom Lin,e. ;
,

" ,� ....' ..

Além destas três, a gestão'�ocialniente resp9nsávé! .

..,
"

,."
'

. o. ," ," • .•
,co. .� �

:
: incórpota um quarto elemento: a dimensão ética e':. ';;." '

.•:·c··�' "�, ". " .... ..." ". '_ """"<".' .'�'

transparente com todos os públicos conl os quais, se r�làcidna.. /;
·

. Os 21ientes estão cada vez Inais exigentes, .eles quererrt'Saher '. :;
;.-,'. . ,o. '<',"

Se este ou aquele prodiiro vai p,oluir o meio alubiente, "se fói .

executado por trabalhadoreskonrrarados regularmente ou por
trabalho escravo ou trabalho infantil, se alguém garante a

qualidade e assim por díanté'... A questão da résponsabilidade
empresarial é muito séria e déve'ser vastamente discutida, O
grande objetivo do Núcleo de Responsabilidade Social ACI]S

.

'- APEVI é justamente atuar como díssernínador da "'.
",

.'
"

,
" Responsabilidade Social Corporativa, Para tanto,precisa ,

conhecer as características das empresas da região para depois
então; promover discussões e disserninar as boas práticas
'visando o desenvolvimento sustentável. As reuniões do
Núcleo acontecem quinzenalmente, e atualmente está ';;.
desenvolvendo seu planejamento. Para este ano o Núdleo de

Responsabilidade Social programa além de um grande evento"

lançar Ulna pesquisa para conhecer a realidade das empresas"
'

nestê aspecto. Precisatnos conhecer as boas práticas para
....

depçis podermos promover a troca dê experiências e ,:,,:.
,

-

<, ""h'.. .

díssemínar a responsabilidade social na sua essência '. J?. '.'"
," <

• , ""'.", .�.,'

,

.. -

qumzenais, uma vez que nao se

pode imaginar uma caminhada de

sucesso, sem a união de todos em
torno do mesmo objetivo.

Vale salientar que [araguá do
Sul é respeitada e conhecida pela
pujança de suas indústrias e o

Representante Comercial é o elo
entre o fabricante e o cliente, sendo
esta a maior razão da existência do

,

núcleo no setor.

Participe, nossa próxima reunião

será dia 10 abril de 2006 às 1911.

Informações com o consultor
Alberto, pelo telefone 3275-7005 ou

pelo e-mail alberto@acijs.com.br.
,

Colaboração:João Prim
Coordenador do Núcleo de

Representantes Comerciais Róseli iVlarl. Capúdi, é gorenle regional do SESI, J."'guá do Sul e coordenadora
do Nilcleo do RàsponsabilidaPG Saciál ACIJS·APEVI. e .
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Rua Carlos Hordt, 688
R O çI • B r, 2 8'0';' K rn ,.6 9
Bdirro Agua Verde
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CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

"Todos os Ramos"

371-050a / 372-0902

R. Relnoldo Rau, B1B si 05 . Centro

sulseucor@netuno.com.br

a agua
LOJA DE CONVENIÊNCIA, LAVAÇÃO,
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

R. Roberto Ziemann. 521 . Czerniewicz
posloJaragua@brturbo.com.br
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3370 ..8655

Italvtur@netuno,com.br
Av. Prel. Waldemar Grubba, 1612

•

•
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Transportes

Franqueados:
HESS EXPRESS· SC/PRJRS

SUPER JA TRANSPORTES· SP
EXPRESSO BRILHANTE

AC/AM/AP/DF/GO/PA/RO/RMO

(47) 3371-4910

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Núcleos' 'Pauta
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..Mulheres: Caminhos diferentes para batalhas iguais
\

, i'
(J'\'I ,"

I)i� . ,�:-q,

I,

Unir para crescer

I
1
!

,
1

Fálar sobre a mulher já não é assunto tão fácil, afinal elas
, .

,

representam 51% da população mundial. Há tempos atrás,
assuntos sobre moda, culinária, prendas domésticas e

compromissos com os filhos eram os únicos que pareciam
interessar para elas nas páginas das revistas ou nos

noticiários dos jornais. Os veículos de comunicação não

tinham a preocupação de abordar temas sobre mercado de
,

,

trabalho, realização profissional, dupla jornada, stress,
,

conflitos mães e filhos, e outros relacionados à mulher. Mas
o caminho feminino mudou e a passos largos. Exemplo disso
foi a ampla repercussão na mídia, da eleição de Ellen

[ohnson-Sírleaf que tomou posse na Libéría, em 08 de
,

janeiro de 2006 sendo a primeira presidente eleita da Africa,
,

e Michelle Bachelet, que venceu as eleições a presidência do
�

Chile e foi conduzida ao cargo em 15 de janeiro de 2006,
derrotando Sebastián Pifiera, mesmo sendo uma candidata
de esquerda. No discurso de posse, se auto intitulou, "Sou

Núcleo da Qual idade visita
a Vo lkswaqen/Audi

No último mês a Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul reiniciou a atividade de cinco novos

núcleos setoriais, eles atuam nos segmentos de

Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, II!
Consultores e Empresas de Consultoria, Hotéis e

Restaurantes (intitulado de Hospitalidade) e Revenda
de Auto Peças.

Com a promessa da gestão anterior de expandir o
número de setores nucleados e aumentar os serviços
oferecidos pela entidade; a ACIJS põe a mão na massa

para unir as empresas que traçam objetivos comuns.
A concorrência das empresas aumenta cada dia,

mas pode ser encarada de uma maneira mais sutil, com
soluções práticas que ajudam a superar as dificuldades
vividas pela maioria das organizações de um setor.

Com o objetivo de fortalecer a classe, de dispor de
credibilidade e creditar atestado de qualidade dos

serviços prestados, o Núcleo de Consultores e

Empresas ae Consultoria retomou suas atividade dia
08 de março de 2006. No mesmo caminho, com a

proposta de melhorar a capacitação e disseminar as

práticas da segurança no trabalho, proporcionando aos

.trabalhadores ambientes mais seguros dentro das

empresas, recomeça seus trabalhos o Núcleo de

Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional dia 09 de

março.
Em 13 de março, foi a vez do Núcleo de

Hospitalidade, que surgiu da união do setor de hotéis e

restaurantes que buscam a qualidade na prestação de

serviço, fomentar o turismo de lazer e de negócios e a

qualificação da mão de obra para o setor. Neste mesmo

dia, reiniciou suas atividades o Núcleo de Revenda de
Auto Peças que busca soluções para este setor

altamente competitive, e tem na concorrência desleal
sua principal dificuldade.

A intenção do associativismo, é unir forças para
,

um fim comum. E proporcionar a reunião de um grupo
de empresas (ou pessoas) com o objetivo de superar

,
'

dificuldades gerando benefícios econômicos, sociais e
-,

políticos.
Esta poderosa ferramenta está a disposição dos

,

.ernpresários dispostos a ousar, e para isso só precisam
procurar quem os indique este caminho.

Se você é um destes empreendedores e quer um

futuro melhor para sua empresa, participe.

Informações com
,

a consultora Anne Caroline B. Alota,
telefone (47) 3275-7020 ou

e-mail: anne@acijs.com.br.

, Em comemoração aos seis anos de
,

I sua fundação, o Núcleo da Qualidade
k ACIJS-APEVI promoveu no dia 30

•• de março a visita técnica a mais
NUCI.IiO DA : moderna fábrica da Audi fora da

QUALIDADE JAlemanha, a Volkswagen/Audi, em
,��MW"""""'W"""'�""""'" São José dos Pinhais (PR). Os 26

participantes puderam visitar todos os setores da empresa,
desde o centro administrativo e de controle às diferentes áreas

de produção industrial, acompanhando o processo de

produção de um produto, que já nasce desde seu protótipo à

execução nos moldes da qualidade.
Segundo o vice-coordenador do Núcleo Rodrigo Alves da

Silva a visita foi uma excelente oportunidade de conhecer
uma empresa de classe mundial que trabalha com tecnologia '

de ponta. "Visitamos um dos mais modernos parques fabris da
atualidade, inteiramente planejado e com um layout
inovador" .

.

O Consultor Alberto Israel Zeni, que organizou a visita,
ressaltou que o evento teve por objetivo principal conhecer as

linhas gerais do Sistema de Gestão da qualidade de uma

empresa de grande porte, optando neste momento pelo setor

automobilístico. Vale ressaltar que este setor foi e é um grande
incentivador para o desenvolvimento e conscientização das
normas da qualidade, pois utiliza uma grande parte de

produtos de outros segmentos, como metal, plástico, tecidos,
materiais elétricos e eletrônicos e exige de seus fornecedores,

•

<'

•

/
�

1
,

. '

CAMARA DA MULHER EMPRESÁRIA
mulher, agnóstica, separada, .socialista e vítima DE JARAGUÁ DO SUL

,

da ditadura. Mas vamos nos dar bem", fazendo' _v._" ..""""""'''�,.�"._.'".,''

referência aos militares chilenos" possíveis problemas para seu

governo. Mulheres destemidas como Bachelet, IndiraGhandi, Margaret
Thatcher, Angela Merkel, e Zilda Arns povoam nosso cotidiano de

exemplos de determinação. Avaliando este cenário de mulheres de fibra o

Núcleo da Mulher Empresária ACIJS - APEVI trouxe no dia Intemacional
da Mulher, no Centro empresarial de ]araguá do Sul a palestra "Ser

Mulher", com a presença de Célia Regina Beiro da Silveira, consultora de
Recursos Humanos e Qualidade, que contagiou as pessoas que se fizeram

presentes.Com bom humor e descontração Célia apresentou ao público
vários exemplos de superação, e ao final do evento, surpreendeu com a

apresentação do grupo artístico SEGUE com a coreografia Reticências que
faz arte sobre cadeiras de rodas.
.

'

Com perfis tão distintos, mulheres de diferentes raças, credos e

ideologias ajudam a escrever a história do mundo, deixando a seus filhos o

legado do respeito a diversidade humana.
_.

'; •• ,,1., .... , •. " :",

(
__ ._ �. ,.0 .•

produtos com tecnologia e excelente qualidade, que se enquadrem 'à's normas
da ISO. Possui também grande importância estratégica para crescimento

'

, ,•

I' .

industrial no país com a,introdução de novos métodos de.gestão e controle de
,

qualidade. " ,

Para as relações públicas do Núcleo Deise Cristina Wischral as visitas
,

técnicas promovidas pelo Núcleo, agregam em muitas vezes, maior valor do
'

que horas de capacitação, pois assim é possível analisar na prática, como
, ,

funciona a teoria de Sistemas de Gestão. E o chamado Benchmark, onde
podemos aprender boas práticas de uma empresa multinacional. Também
participou da visita o analista de negócios do SEBRAE Marco Antonio

Murara, que tem a missão de estreitar ainda mais os laços do SEBRAE com os

Núcleos Setoriais ern 2006. O próximo encontro do Núcleo está programado
para 10 de abril de 2006 às 16h no CElAS. Participe!

,

.,

Transportadoras apostam no Planejamento Estratégico
t
!
s
�'
,

O Núcleo de Transportadoras ACIJS- APEVI
inicia as atividades de 2006, sob a coordenação de

Cleyton Stassun, vice coordenação de Flavio Murilo
Vieira, tesouraria Flavio J. Rausis, relações públicas
com Plácido Antonio Rausis e secretário Jean
Ademir Garcia. Com a missão de promover o acesso
a informação e troca de experiências, as 15 empresas

,

nucleadas pretendem criar parcerias e gerar negócios
com a visão de serem referência regional no transporte
rodoviário de carga" apoiadas pelo associativismo que as

cerca. Para isto apostam na execução de seu planejamento
estratégico que têm entre seus trabalhos programados, a
realização do Seminário de Transporte Rodoviário em maio, o

segundo Café de Negócios entre empresas parceiras, clientes e

empresários do setor de transportes no mês agosto e uma

rodada de negócios que deve proporcionar troca de serviços e

"

R$ ,00
POR MI, Conselho Editorial: Edson R. Schmidt, Francisco Alves, Alessandro Vargas, Rejane Bassi.

Jornalista: Marilaine Maciel (SC 02479JP).
Edição, composição e fotolito: Cromoart (47 3370-0816)
Impressão: Gráfica CP (47 33707919)
Distribuição: Jornal Correio do Povo.

Informações sobre os núcleos setoriais: (47) 3275-7012 • e-mail: nucleos@acijs.com.br
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•

. prospecção de novos clientes para os nucleados. Com

j objetivo de desenvolver a capacitação técnica dos
s

j

I integrantes, os cursos e treinamentos abrangem os temas

! de vendas e negociação comercial, motorista
�. empreendedor e liderança. Também está planejado a

) realização de visitas à fábrica de Caminhões da

J'Wolkswagen em Resende no Rio de Janeiro e Universidade
, de Transporte em Americana no segundo semestre, além

dos encontros quinzenais para troca de experiências e informações entre
os integrantes do Núcleo. Se você é do setor, e pretende que 2006 seja
.um ano de grandes conquistas, participe.

-

Informações com '

o consultor Alberto Zeni pelo telefone (47)3275 7005 - ou e-mail:

alberto@acijs.com.br
,

CROMOART
COMUNICAÇÃO
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