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Vereadoras querem
,
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Decreto reajustando passagens em 8% provocou [arte .

reação nas comunidades.
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das
Jaís, Os prefeitos de Corupá e Jaraguá do Sul assinam na Santa Catarina, depois de intimar a Prefeitura de

. .

ni e manhã de hoje, um ·termo de ajuste de conduta que Jaraguá do Sul por causa do problema.Desde o ano

ioli- obriga todos os médicos e dentistas da rede pública passado, o órgão investiga a situação destes
res- de saúde a cumprir horário de trabalho. O' profissionais em todo Estado. A classe deve se
.nte documento foi exigido pelo Ministério Público de manifestar contra'amedida.
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7 I HOJE NO SESI: MALWEE BUSCA RECUPERAÇAO NA LIGA
.

'

CESAR JUNKES
"

·'·'t!!IIfj'" A Malwee enfrenta

I:" 'I I- hoje às 20h15 no

! ,�,
'

1-' ;�t�'"II.� �$) " gi�ásio do Sesi, o São'
,l ,.".;'

I.' ,�, Paulo pela Liga
Nacional. Os

ingressos custam R$
. 7 antecipado (à venda
no Posto Mime da
Walter Marquardt) e

R$ 10 na hora. A
meta é buscar a

-

recuperaçao no

campeonato.
Desfalcam a equipe, o
ala Xande e o goleiro
Bagé, que continua

impedido de jogar.
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6 I TRÁFICO INTERNACIONAL

PRF prende casal com 80 I(g
de maconha na BR-280

3 I ÔNIBUS

Associações querem audiência
com prefeito nesta sexta-feira1m3

rra

Policiais rodoviários federais do posto de Guaramirim

apreenderam na madrugada de ontem 110 Km 91 da BR

280, cerca de 80 Kg de maconha. A droga estava

escondida 'em seis bolsas de viagem no ônibus linha
Francisco Beltrão/PR Joinville/SC. Ricardo Alexandre
Francisco Alana, 28 anos" e a namorada' L.K, 17 anos,

assumiram a, responsabilidade pelo entorpecente, e

revelaram que a droga foi comprada no Paraguai.
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38 I ESCANDALO

Oposição se mobiliza para
criar CPI dos Sanguessugas
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2 I SEXTA-FEIRA, 12 de maio de 2006

• EDITORIAL

E Silvio Pereira enlou

queceu o Brasil. Em de

poimento à CPI dos Bingos
desdisse tudo, evitou com

prometer ao seu antigo partido
e 'principalmerite ao presidente
da República.

I
Convocado por conta de

uma entrevista, Silvinho não

nega que a tenha conce

dido. Mas só se recorda do que
f!lou quando o trecho

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO!

governante que se dizia o

defensor da moral e instalou um

esquema de corrupção como

nunca antes visto (ou pelo
menos descoberto). Segundo
porque, com a aprovação de
Lula, toda a bancada petista
envolvida no escândalo do
mensalão recebeu sinal verde

para tentar a sorte nas urnas no

próximo mês de outubro. Terão
à disposição a legenda e a

estrutura partidária.
Já estão se preparando os

deputados João Paulo Cunha,
Professor Luizinho, José Mentor
e João Magno, absolvidos pelo
plenário da Câmara; e Paulo

Rocha, que renunciou antes do

julgamento.Também o ex

deputado Jose Genoino está
sendo estimulado a disputar
uma cadeira na Câmara. O único

que não poderá concorrer a

cargo eletivo é José Dirceu.
Cassado pela Câmara em

novembro do ano passado, o ex
chefe da Casa Civil terá de

amargar um jejum eleitoral de
oito anos. Vamos ver se o eleitor
também sofre de amnésia como
Silvinho!

,

verdadeiro, não sei mais ( ...). Não
sei de onde eu tirei isso, se foi de
imprensa, se foi da minha

cabeça. Não estou dizendo que
eu não disse. De onde eu tirei,

,

não seimais". Emuita canalhice.
.

Quando perguntado se sofria
de amnésia ele se recusou a

responder a pergunta. Silvinho
afirmou, acredite quem quiser,
que não chegou a ler a

entrevista, embora não se fale

... E O pior é que parte da nação parou para
escutar o depoimento que prometia estremecer

o esquema de corrupção montado em Brasília

mencionado convém a si
,

I, '

proprio, ao governo ou ao
,

I
•

petismo. Quanto aos outros

trechos, comportou-se como se

qouvesse acabado de acordar de

urn pileque. E o pior é que parte
da nação parou para escutar o

,

depoimento que prometia
�stremecer o esquema de

corrupção montado em Brasília.
,

, "Sobre essa entrevista, não
sei mais onde está verdade",
disse o ex-secretário-geral do PT.

,

",O que eu falei ali, o que era
I
,

I
I

� FRASE
,

em outra coisa desde' domingo
passado. Eximiu-se de
confirmar que o objetivo do PT
fosse o de arrecadar R$ 1 bilhão
em verbas espúrias. Esquivou
se também de relembrar os

negócios subterrâneos que
Marcos Valério tentou ç;flvar na
seara estatal e frustrou grande
parte da oposição.

Mais uma prova de que o

pobre cidadão é mesmo

considerado um palhaço.
Primeiro porque elegeu um

I •

•
,

,

\

o deputado'
"DioneiWalter da
Silva escreve às

sextas nesta
coluna

Quem ganha com o
. .

aumento do ônibus?
Quem ganha com o

�umento da passagem do

pnibus? O trabalhador, que

�ontinua usando um sistema

pe transporte coletivo que não

p satisfaz, o poder público, que
decretou o aumento, ou a
I ".,;'

empresa concessionarta, que,

verá seu lucro aumentar sem
,

Fer o cornpromisso de melho
rar o sistema de transporte?
I

;A.liás, esse ramo de transporte
,

coletivo urbano deve ser um
I

dos únicos com faturamento

garantido (e pagamento à

vist a) , exclusividade na

prestação do serviço e ina-
,

dimplência zero.

i A atual administração
,

rnuruc ipal pôs de lado o

:discurso de campanha e

;implantou o governo do
tar ifaço. Foi assim com o

;aUnl€nto do IPTU de Jaraguá
ido Sul, que subiu 6,24% (mas
.se dependesse da prefeitura
'teria aumentado 'II%, valor
derrubado pela pressão das

associações de moradores). A
tarifa de água e esgoto, por sua

•

vez, aumentou 20%. E agora,

para acertar ainda mais em

cheio o bolso do trabalhador,
o município decretou, 11a

calada da noite, aumento de
8,450/0 nas passagens de
ônibus. Sem falar que o passe
único parece que ficou no

discurso e não faltam desculpas
para deixar de implantá-lo,

,

embora tenha sido uma das

promessas de campanha do
atual prefeito.

O aumento de 8,450/0 nas

passagens urbanas de Jaraguá
do Sul supera muito o índice
de inflação do ano. Mas o

critério da prefeitura é outro

quando se trata de reajustar o
salário dos servidores

públicos. Para os funcionários,
a prefeitura ofereceu 4,28% de

aumento, metade do reajuste
autorizado para a passagem de
ônibus. A própria empresa
concessionária do transporte
coletivo municipal concedeu
reajuste de apenas 6% aos seus

funcionários.
A administração muni

cipal tem ouvidos moucos,

finge surdez. Quando eleita,
disse que iria governar a

cidade ouvindo a comunidade
e que nenhuma de suas ações

, iria bater de encontro com as
•

aspirações da comunidade
(representada principalmente

pelas associações de mora

dores, legítimas representan
tes dos municípes). O discurso
não coincide com a prática. A

,

administração toma decisões
sozinha - foi assim com o

aumento da tarifa de água, do
IPTU e agora da' tarifa de
ônibus. A participação co

letiva foi enterrada e em seu

lugar brotou o ressentimento

dos movimentos populares,
que tentam juntar forças para
reverter as decisões tomadas,
e sobre as quais sequer foram

,

convidados a discutir.

Quando a empresa con

cessionária do serviço pede
aumento de preços, a resposta
da prefeitura.é rápida. Da noite
pro dia o aumento é con

cedido. Já quando o assunto é

a qualidade do serviço, a
,

questão é lenta e as re-

clamações dos usuários se

acumulam ao longo dos anos.
,

Onibus lotados, falta de ônibus
à noite e nos finais de semana,

mais horários e linhas,
principalmente nos horários
de maior movimento. Para
esses problemas a resposta não

chega, é lenta, parece que
levará uma eternidade.

,

r
Parabéns O Correio do Povo

Parabenizamos Vossa Senhoria, à frente da

equipe que diuturnamente compõe, imprime e

distribui à comunidade jaraguaense e regional o
jornal O CORREIO DO POVO, fundado em

10 de maio de 1919 e q�e, na data de hoje, (10
de maio) completa 87 anos de incansáveis

,

serviços prestados a Jaraguá do Sul e ao Estado
de Santa Catarina.

,

A saudosa memória de Eugênio Victor
, Schmockel, que sucedeu a tantas outras figuras

somos.

ilustres, de suprema importância para a história
-

•

de nosso município, vem mais uma vez à nossa ..

lembrança, fazendo com que a passagem desta
data seja ainda mais representativa.

Desejando que a história futura do jornal O :

CORREIO DO POVO continue refletindo
tantas e tamanhas glórias, no passado como hoje,

,
,

Paulo César Chiodini, presidente da Acijs
\

) ,

�II
------------------------------------------------------------------------

Apoiamos a greve
A melhoria da educação pública está

diretamente ligada às condições de trabalho e

remuneração salarial dos professores. A
valorização do magistério, isto é, dos professores
e outros profissionais que atuamdiretamente com
a educação pública, é de responsabilidade de toda
a sociedade.

Este é o pensamento da Ujarn (União
Jaraguaense das Associações de Moradores),
entidade que congrega 35 Associações de
Moradores em nosso município, partilhado
também pelo CDH!]S (Centro de Direitos
Humanos de [aragua do Sul) e pela Federação das
Associações de Moradores de Santa Catarina

(Famesc/Regional Norte), que vêm a públicor

apoiar a greve dos professores estaduais deflagrada
no dia 26 de abril. A decisão de apoiar o

movimento foi tomada durante reunião realizada
no dia 10de maio último, na Paróquia São Judas
Tadeu, com a presença de representantes das

Associações de Moradores, CDH e da própria
Paróquia.

Entendemos que a atual política de abonos
não corresponde às necessidades, direitos e

reivindicações da categoria e, portanto, deve ser

rejeitada. Não podemos aceitar que um professor
.

ao se aposentar por tempo de serviço perca

benefícios como, no caso, o vale-refeição, abonos
,

e regência de classe. Não nos parece justo que
,I;

depois de 25 a 30 anos de dedicação o professor
.

receba apenas migalhas em troca de tudo o que
l

fez em prol do futuro dos jovens e,
í

conseqüentemente, do país.
Entendemos ainda que o abono deveria ser

pago a todos os servidores da educação, não apenas
.')

aos professores em sala de aula. Sob o pretexto de é

valorizar quem está na sala de aula, o governo J

estadual é injusto com bibliotecários, especialistas, i
assistentes pedagógicos, professores aposentados
e demais profissionais.

Em nosso entendimento, é urgente o governo
atender aos pleitos da categoria por uma questão
de justiça. Reiteramos nosso total apoio à luta
dos professores pelamelhoria da educação publica
estadual tendo em vista que é dela que depende a

formação e o futuro profissional de nossos jovens.
Solicitamos o empenho de todas as

autoridades de Jaraguá do Sul e Região para que se ,

pronunciem a respeito do assunto e que se unam
r ,

a todos os demais segmentos em defesa das
melhorias salariais e de condições de trabalho
reivindicados pela categoria. "

I

,

Justino Pereira da Luz, presidente da Ujam " '

)

Filosofia do pecado -

, .

OCIO

-alívio. Pode-se recorrer à gula. Corner alivia
bastante. A luxúria também. Ando com

,i

insônia. Mas o meu normal é dormir mais de
10 horas por vez. O'que eu gosto e me interessa

I

acontece à noite e de madrugada. A noite é dos
ociosos. Dos intelectuais. Dos artistas. O dia
me dá asco. O dia é operário. O dia é de trabalho
e correria, duas coisas que não me apetecem

,

nem UIU pouco. O dia cheira a suor.

Claro que o ócio é para poucos. Mesmo

porque, se fosse para muitos, não teria graça,
Só vai pensar na família. Quem trabalha está
condenado a levar uma vida besta. Trabalho e

família acabam com o ócio. Quem trabalha I

pensa só no apartamento. No carro. Na escola I

dos filhos. Nas férias 11a Disney Não vai se ',,'

lembrar de contemplar. De refletir. De observar.
Esta é o tesão do ócio. Ter como contemplar, "

refletir, observar, nomundo de 110je, é privilégio
de alguns intelectuais, de alguns artistas e dos

que optaram pela vagabundagem, como eu. E,
se eu sair da vagabundagem, é para ser

I>

intelectual ou artista.

I .

i "Há no PT a idéia de que ou voc-ê é petista ou
é

calhorda, assim como o
I

: PSDB acha que você ou é tucano ou é burro"

;

.• Do cantor e compositor, Chico Buarque, revoltado com os partidos políticos no Brasil

Preguiça é o pecado que eu mais pratico.
Por isso deixei para expor a minha concepção
de ócio na última parte da apresentação do

pecadismo - minha filosofia fundamentada
nos pecados da gula, da luxúria, do orgulho e

.
.

da preguiça. O ócio se acopla ao hedonisrho e

ao egocentrismo. Tenho grande prazer em

poder ficar sem fazer nada, a não ser pensar. E
ao ficar intencionalmente ocioso eu me desligo
dos outros. Eu desprezo os outros.

Tenho preguiça de fazer exercício físico. Se
bem que voltei a jogar futebol depois de vários
anos. Mas como goleiro. Assim, fico mais

tempo parado. Não tenho de correr para várias

direções. Posso ficar restrito a uma pequena
área de uma quadra ou campo. E claro que eu

jogo futebol por prazer. Não tem nada que ver
. , '

com gmasnca.
O argumento de que se deve fazer atividade

física "porque é bom para a saúde" é risível

para o pecadismo. Se o ócio é mais gostoso,-
.

dane-se a saúde. Fazer atividade física para
aliviar o estresse é ridículo à luz da filosofia do

, pecado. Quem curte o ócio não fica estressado.
Existem maneiras bem mais prazerosas de Marcelo Amaral, jornalista

•

,. • '. ",-"
-"", : _."_,, _,.;,,\' ."" :",'1. f,':\_
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O CORREIO DO POVO
.

Dil'ol.III' edltorinl/udmlnistmtivo: l-runcisco Alves
Edltonu Pntricin Moraes

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
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Jaraguá do Sul- 5C I Tel.47 3371-, 9191 Fax 3276-32581
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ÔNIBUS: ASSOCIAÇÕES QUEREM EXPLICAÇÃO
• •

•
•

• •

,

; CELSO MACHADO

� Prefeito assinou
r, decreto na calada

•

da noite, acusam
II os dirigentes

]ARAGUÁ DO SUL-
Documento divulgado ontem

pela Ujam (União Jaraguaense
das Associações de Mo

radores) e Famesc (Federação
de Associações de Moradores
de Santa Catarina) exigindo
explicações sobre decreto que

reajustou as passagens do

transporte coletivo urbano em

torno de 8%, é mais que uma

advertência ao prefeito Moacir
- '

Bertoldi (PL). E uma ameaça

explícita. "O povo já está

cansado desta elevada carga
tributária e ainda tem que

engolir este aumento abusivo",
diz trecho do documento, que
também quest icna o

procurador geral do município,
Jurandyr Bertoldi, irmão do

prefeito: "Onde estão as

planilhas de custos da empresa

(Canarinho) ?:', indagam o

presidente da Ujam, Justina
Pereira da Luz e o vice

presidente da Famesc,
Agostinho Zimmermann. O
documento das duas entidades

representativas foi lido na

sessão ordinária da Câmara de
Vereadores ontem à noite. Em
outro trecho, os signatários
acusam o prefeito de ter agido
"na calada da noite",
decretando reajuste que não foi
discutido com as comunidades.
Lembram as associações o

slogan do governo municipal,

•

,

CESAR JUNKES
,.,,,

projeto está voltado a pessoas
com renda entre R$ 500,00 e R$
1.500,00. "Do total de R$ 9 mil,
que é o custo do pacote, R$ 7
mil são financiados pela Caixa
Econômica Federal e o restante

, pelo Frohab (Fundo Rotativo
da Habitação) gerenciado pelo
município", disse o diretor de

Habitação do município.
Lembrou, também, que a idéia
é beneficiar quem já tenha um

lote para construir moradia

própria, escriturado ou não (a
I

regularização pode ser feita

posteriormente) ern área

liberada. A pedido do vereador
Afonso Piazera Neto (sem
partido) a, secretaria de

Habitação deve retomar o

programa de 1<its de materiais

de construção para casas

populares. Com custo de, R$
9 mil, os kits disponibilizam o

material necessário e facilitam,
emmuito, a vida dos que já têm

)

If"
.�

'qt',,#;':
,

I

Luiz Hirschen (E) e Zimmermann acusaram o prefeito de não cumprir compromissos com a comunidade

- .

que o preço, ao contrario,
seria red uzido". O vice
presidente da Famesc,
Ago st inho Zimmermann,
lembrou episódio recente que,

segundo ele, também c a-

atendidos, garantem os dois

dirigentes, as associações vão

ocupar ruas centrais da cidade
em atos de protesto e, ainda,
promover um boicote esti

mulando o transporte soli
dário (caronas). As duas
entidades haviam pedido
espaço para manifestações em

plenário na sessão de ontem,

porém, o horário foi cedido ao

presidente do corpo de bom
beiros' voluntários, Adolar
Jarck, para falar sobre a

necessidade da instituição se
•

adaptar a requisitos técnicos

exigidos pela Agesc (Agência
Reguladora do Estado. de
Santa Catarina) determina
dos pelo corpo de bombeiros
militares no sentido de garantir
repasses de verbas do Estado.

•

• • • A •

ractenza a mtransigencia e a
,

má-vontade do prefeito em

dialogar sobre reajuste de

preços públicos. "A tarifa de

água do Samae subiu 20% em

janeiro e o que eles (a
prefeitura) fizeram foi apenas
'comunicar a decisão em

audiência pública que não

serviu para.nada porque o

aumento não precisa de

aprovação da Câmara de
Vereadores. Da mesma forma

. -

no caso das passagens. E
decreto e ponto final",
reclamou. Se não forem

Diretor de Habitação diz que programa de kits não foi paralisado
]ARAGUÁ DO SUL- Nota

publicada ontem na coluna
"Mosaico", dando conta de que
o vereador Afonso PiazeraNeto

(sem partido) havia en

caminhado à Prefeitura, em

manifestação no plenário 'da
Câmara, solicitação para que o

,

. - .

munICIpIO retomasse o

programa de kits de materiais de

construção para casas populares,
mereceu resposta do diretor de
Habitação e também presidente
do diretório municipal do PTB,
[arí Alexandre. Segundo
Alexandre, o programa nunca

foi interrompido. Lembrou que
Piazera respondia pelo setor de

habitação na ges tão do ex

prefeito lrineu Pasold (PSDB) e

que, à época, foram liberados 15
,

kits. "Nestes pouco mais de um
ano e quatro meses do governo
de Moacir Bertoldi, já

\ alcançamos a mesma marca",
afirmou, acrescentando que o

•
, .

onde se afirma que "as pessoas
,

- • '1'\'"
sao o malar patnmoruo , para

questionar sobre os motivos que
levam os movimentos sociais

serem ignorados pelo governo

municipal. No documento,
exigem uma audiência com o

prefeito nesta sexta-feira ou, no
máximo, no próximo dia 15,
permitida a presença dos órgãos
de comunicação da cidade para
discussão sobre a forma e como

foi concedido o aumento das

passagens. "O prefeito afirmou
em várias oportunidades que
não haveria majoração en

quanto não fosse implantado
o sistema de transpor te

integrado (Transj araguá)",
acusou o vice-presidente da

Uj am, Luiz Hirschen. "Ao

contrário, desde o início disse

ARQUIVO O CORREIO/ALEXANORE BOGO

Alexandre diz que no governo atual 15 kits moradia já foram liberados

terreno para tal finalidade.
Com isso, o· município
pretende dar alguma vazão à

demanda crescente de famílias

que buscam financiamentos

para moradias populares

através da prefeitura, que em

convênio com a CEF tem

viabilizado, nos últimos anos,
centenas de unidades
distribuídas entre "asas e

apartamentos.
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Audiências inócuas
,

Queixas da Associação Jaraguaense de Engenheiros e Arquitetos,
sobre mudanças viáriàs programadas para a área central da cidade
pela Prefeitura, procedem. Pelo simples fato de que opiniões e

sugestões levantadas em audiências públicas sobre trânsito ou
l)

qualquer outro assunto nem de longe são levadas' em
consideração. A associação denuncia, entre outras coisas, que

"

1todas as mudanças previstas não levam em conta os pedestres.
Também não é novidade. Pedestre nunca fez parte de governos

IJ

.anterlores. E muito menos nesse, embora o slogan oficial diga.
. ,

que o maior patrimônio do município,' hoje, são as pessoas.
'

I j
1----------------------------------------------

;

,

Dito e feito
Conforme o CP antecipou
ontem, o vereador Rudolfo
Gesser (PP) protocolou
requerimento renunciando
à vaga de membro da
Comissão Especial de

Inquérito criada na Câmara
de Vereadores para
averiguar suposto
favorecimento à empresa
Canarinho no pagamento de
dívida com o ISS. Assumiu
o suplente Dieter Janssen,
também do PP.

Deu bode 2.
A depender da maioria dos
vereadores, incluindo pelo
menos um da dita oposição,
o assunto está morto e

sepultado. Resta saber,
entretanto, como vão reagir
em relação ao anunciado
boicote que associações de
moradores pretendem fazer
contra a empresa que detém
o monopólio do transporte
coletivo na cidade.

Cara dura

Lei<ilé lei
Denit começa hoje no

trecho entre a BR-101 e

Jaraguá do Sul a retirada
de placas e outdoors com

propaganda colocados
dentro da chamada faixa de
domínio- 30 metros longe
da pista. São centenas,
sem exagero. A .Iei diz que
a prática pode tirar a

atenção de motoristas,
provocando acidentes.
Mais: deixam as entradas
das cidades com aspecto
horrível.

Ontem, três e pouco da
tarde, um homem e duas
mulheres, todos com seus

vinte e poucos anos,
enrolaram cigarros de.

•

maconha na praça Angelo
Piazera. Estavam a uns dois
metros de distância de

crianças que se divertiam
nos equipamentos de lazer.
E acenderam os "baseados"
"numa boa", como .

costumam dizer. Mães e
•

crianças tiveram que ir
embora. ..

,

.

,

Bidu 1

Sem multa
Comando da PM de Jaraguá
do Sul recuou da decisão
inicial de multar motoristas

que, por falha no sistema
informatizado da Ciretran,

. não tenham conseguido em

tempo hábil os documentos
necessários para que os

veículos sejam
considerados como "em
dia". Nada mais justo. E
nada mais injusto que a

decisão anterior.

..

Na terça-feira, site do PDT
estadual informava que o

partido tinha desembarcado
do governo do Estado.
Ontem, mesmo site
informava que o partido
havia colocado à disposição
os doze cargos que ocupa na

Secretaria do Trabalho e

Renda. E hoje, vão dizer o

que? Culpam LHS de não

querer esperar até junho
para o PDT decidir se fica
com ele ou não.

Segura'nça
Voltado a mestres e

supervisores de obras,
acontece amanhã em

Jaraguá do Sul encontro
destinado a trabalhadores
da construção civil, setor

campeão em acidentes de
trabalho em Santa Catarina.
Aliás, o tema central vai

girar exatamente em torno
de normas de segurança.
Tomara que não seja

.

apenas um evento de
discursos.

Bidu 2
•

.

Maioria dos 14 vereadores
de Blumenau relutam em

aprovar projeto de lei que
tramita na Casa acabando

-

com a remuneraçao paga
em sessões extras durante

períodos de férias. Querem,
segundo a última

justificativa, que a proposta
tramite por todas as

instâncias internas, sem

prazo determinado. Ou seja,
enrolar até julho. Me

engana, eu gosto!

, Na lista
Carione Pavanelo (PFL),

.

Dieter Janssen (PP) e Carlos
Chiodini (PMDB) são
candidaturas já postas com

alguma consistência à
Assembléia Legislativa em

Jaraguá do Sul. Além, é
claro, do petista Dionei
Walter da Silva, que vai à

reeleição. Está de bom
tamanho. Mais que isso não
será opção, apenas um

amontoado de nomes.

Deu bode 1
Aumento nos preços das

passagens de ônibus ainda
vai render muita dor de

cabeça para o prefeito
Moacir Bertoldi (PL) que,
caneteou a majoração na

surdina, fazendo valer a

'partir do domingo passado.
Associaçõesde moradores,
onde ganhou milhares de
votos, estão em pé de

guerra.

"
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• POUCAS & BOAS
I

! Nada se cria, tudo se copia
,

,
I Ler parcialmente ou na íntegra reportagens publicadas nos jornais

•

impressos em programas de rádio não é problema. E uma prática
comum, conhecida no meio jornalístico como "gilete press".
Inadmissível é não citar a fonte, de onde foi copiada a informação.
Nas rádios da região, não é raro ouvirmos reportagens publicadas
pelo O Correio do Povo sendo lidas como se a autoria dotexto
fosse dos apresentadores.

,

!
,
I
,

I
I

•

Impunidade Informação
Os vereadores de
Guaramirim também

. aprovaram, na sessão de

terça-feira, pedido de

informação das bancadas
do PMOB e PT. A

I

j

,

I
I
i esta semana em Campo Alegre,

no Planalto Norte. Há pelo
-

menos 17 anos, árvores de
canela e embuia são
transformadas em carvão

vegetal dentro da própria Mata

Atlântica, onde a polícia
ambiental encontrou, além de
imensa região depredada, os

fornos onde as toras de madeira'
•

eram queimadas. Não há

suspeitos sobre a autoria do
crime, Se os órgãos a quem

,

cabe a fiscalização iniciarem
uma operação para combater
esse tipo de prática na região,
vão descobrir muita coisa ...

, -

oposiçao quer o

Executivo encaminhe
cópia do processo
licitatório destinado a

, aquisição de materiais de

construção referente às
notas fiscais emitidas

pela empresa Primo
Materiais de Construção,
que foram encaminhadas
ao Legislativo através de
ofício, no último dia 5.

Flagrante de crime ambiental

I
I
I

Enfermagem 1 Coitados
Se a abertura do
comércio de Jaraguá do
Sul em dois sábados
inteiros consecutivos

agrada os consumidores
e os donos dos

estabelecimentos, o

mesmo não pode se dizer
dos atendentes e

balconistas. Muitos
reclamam de falta de
tempo para suas

atividades pessoais, seja
curtir a família ou até
fazer compras,
justamente pelo fato de
estarem trabalhando

quando as lojas estão
abertas .

Para comemorar a Semana da

Enfermagem, o Hospital
Municipal Santo Antônio, de

Guaramirim, realiza até o

próximo dia 20 uma

programação especial com

palestras voltadas aos

profissionais da área. A abertura
foi na quarta-feira com a

palestra "M otivaç ão e

comprometimento -:

competências essenciais para o

sucesso", ministrada pelo
professor e psicólogo
empresarial, Elton Soares.

•

I

I

I
I

I
t
!
•

Enfermagem 2
A Semana da Enfermagem'
continua na próxima terça-feira,
16, às 20 horas, com a palestra
"Lavagem das Mãos", com o

infectologista dos hospitais São
José e Jaraguá, Willy Hiraga. Já
na quarta-feira, 17, acontece
uma palestra exclusiva para os

funcionários do hospital sobre
"Atendimento de Emergências",
com o cirurgião geral e

proctologista Gilson Martins. O
evento acontece no auditório da

Fameg.

Bacana a iniciativa das
vereadoras e vice

prefeita com mandato
eletivo da região em

querer ampliar a

participação da mulher
na política. Mesmo com

.a lei de cotas para
candidaturas femininas,
sao. poucas as mulheres
ocupando cargos eletivos
tanto no Legislativo
quanto no Executivo. A
discussão, portanto, .deve
ser retomada com vigor,

'

e nada melhor que elas
mesmas para dar o

exemplo às demais.

Positivo
<'

•

II �. Indicação 1

I
o vereador Alcibaldo Germann

III '. (PP) apresentou duas indicações
na sessão de terça-feira. Uma

li para encaminhamento de ofício
para o gerente regional da

,
Cidasc solicitando a contratação

: de profissional, em caráter de

urgência, para o fornecimento de

.

Permissão de Trânsito para a

: comercialização de banana em

Guaramirim. Hoje os produtores
I precisam ir até Jaraguá do Sul
!,._ para fazer a solicitação.

Relembrando
No Brasil, a Lei 9.100,
conhecida como "Lei de
Cotas", foi aprovada em

1995 e aplicada pela
primeira vez nas eleições
rnunlcípais de 1996. Mas
já no final de 1997, a cota
de vagas foi ampliada de
20 para 30%, ficando
definido um mínimo de
25% de vagas,
transitoriamente, em

1998. Ainda assim, tanto
na eleição de 1996

quanto na de 1998,
nenhum partido
preencheu a cota mínima
de candidaturas de
mulheres.

Indicação 2
Na outra indicação, Germann

�; oficializou o seu pedido para que
'"

,<

a administração municipal
conceda uma gratificação

:
, salarial a partir deste mês a

todos os funcionários públicos, já
'que o reajuste salarial será
concedido a partir de julho. Ele

pediu que a gratificação não seja
incorporada ao salário, mas

concedida enquanto não sai o
reajuste. Hoje já é dia 12 de maio ...

,
'

•

,

•
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r

DISCUSSÃO: MULHERES COM MANDATO ELETIVO ORGANIZAM FÓRUM DE POLíTICAS PÚBLICAS

•

CAROLINA TOMASELLI

Ill- Das 47 cadeiras no

Legislativo da região,
apenas quatro são

ocupadas por elas

GUARAMIRIM - A mudança
de mentalidade e de com

portamento sempre requer a

quebra de muitos paradigmas,
•

ainda mais quando o assunto é a

mulher. Aos poucos, ela foi con

quistando espaço e hoje já não é

vista como aquela mera dona-de
casa com o lenço na cabeça em

frente ao fogão. Mas apesar de já
estar ocupando cargos impor
tantes na vida pública e política,
ainda há muito que progredir.

/

E com este raciocínio que um

grupo de mulheres que ocupam

cargos eletivos na microrregião
estão se mobilizando, com foco

principalmente no meio político,
ainda pouco explorado pelo
universo feminino. Nos cinco

. . �. -

muructpios, sao apenas quatro
,

mulheres no Legislativo da região,
que soma 47 cadeiras. No

Executivo, a vice-prefeita de

Jaraguá do Sul, Rosemeire Vasel

•

(PL), é única a representá-las,
SegundoMaria LúciaRichard

(PMDB) , a primeiramulher eleita
vereadora em Guaramirim, a

intenção é realizar UIU fórum sobre

políticas públicas voltadas a

mulher. "Queremos trabalhar a

inserção e a valorização das mu
lheres através de políticas públicas,
índependente de partido",
explicou, acrescentado que a

mulher hoje ocupa postos de'
comando em diversos setores,
"luas a maioria delas ainda fica

desprotegida" .
Uma primeira reunião para

,

tratar do assunto foi realizada na

quarta-feira, na Câmara de

Guaramirirn, comparticipação das
vereadoras Maria Lúcia Richard

(PMDB Guaramirim), Norma
•

Stricker (PMDB Schroeder),
Bernadete Hillbrecht (PPS
Corupá) e com a vice-prefeita
Rosemeire Vasel. A vereadora
Maristela Menel (sem partido,
Jaraguá do Sul) não pôde participar
do encontro, mas também aderiu
" . .. .

a iruciatrva.

Na avaliação da vereadora
Bemadete Hillbrecht, que em seu

primeiro mandato foi eleita

presidente da Câmara de

•

"

DIVULGAÇAO

.'

Encontro, na quarta-feira, tratou dos primeiros detalhes do fórum
I

Vereadores deCorupá, asmulheres
devem "dar a cara para bater", no
sentido de ter coragem para

participar diretamente da política.
"Elas também têm seu papel e não
têm que trabalhar só nos

bastidores. Muitas são líderes,
empresárias, diretoras, são

mulheres públicas, mas não

políticas, e queremos trazê-las
também para esta área", defendeu.

Bemadete também ressaltou

que a iniciativa partiu da
vereadora Maria Lúcia e foi
fortalecida com a realização no

seminário "Liderança também é

uma questão de gênero",
promovido pela Escola do

Legislativo de Santa Catarina em

Jaraguá do Sul na semana passada
com o objetivo de preparar ás

mulheres para a vida pública e

política. "Foimuito bom. Já tínha·
mos o encontro agendado antes,
mas o seminário confirmou nossas

teorias sobre o assunto", comple
tou a vereadora de Guaramirirn.

As mulheres com mandato
eletivo na região voltam a se reunir

no dia 7 de junho, em horário e

local a serem confirmados. Q
encontro também contará com a

participação de outras lideranças
femininas, para contribuir coma
organização do fórum, informou
Bemadete.

Kanell diz que não pediu para ser coordenador do PSOL
SCHROEDER - O coordenador

do núcleo de base do PSOL em

Schroeder, Osnildo Konell, disse
ontem que vai encaminhar ofício

para ser apreciado pela direção
estadual do partido no encontro

marcado para o próximo dia 20,
em Lages. No documento, vai
relatar o impasse envolvendo o

comando da legenda na região do
Vale do Itapocu, onde dois nomes
são apontados COIUO coorde
nadores: o de Konell, represen
tando a ala Ação Popular
Socíalísta, e Vanessa Spiess, da

/

Frente Unica Social.

"Quero acabar com essa

confusão. Não pedi para ser

coordenador do partido na região,

fui indicado pelo presidente
estadual (Hilário Scherner)",
garantiu Konell. Segundo ele, a

indicação aconteceu em encontro

estadual realizado em Blumenau
no dia 8 de abril, quando foi

ampliado o número de integrantes
da direção estadual do partido.
Konell disse ainda que o evento

contou a participação de 21

cidades, cerca de 80 pessoas, que

elegeram os novos membros.
"Nossa região da Amvali foi

agraciada com UIU cargo. Até
teríamos um suplente, mas como
fui sozinho, a vaga não foi

ocupada", informou.
No encontro em Lages, Konell

disse que não vai poder participar,
•

., CURIOSIDADES MUSICAIS

mas o PSOL de Schroeder estará

representado por um dos orga

nizadores, Claudinei Schmõller,
que entregará o ofício, e solicitará
a vinda de representante do
diretório estadual para resolver a

questão. Konell também disse
desconhecer a existência de núcleo
de base em Jaraguá do Sul até o

fato ser noticiado pela imprensa.
"Se soubesse teria conversado
com eles antes", afirmou,
acrescentando que tentou contato

posterior com Vanessa Spiess,

poder", ressaltou, negando tan

bérn que o núcleo seja fonnado

apenas por dissidentes do Pi,
argumento usado pelos

,

integrantes da ala Frente Unica
Social. "Dos 31 dissidentes do PT
de Schroeder, só cinco foram para
o PSOL. O João Reis (ex
presidente do PT) não está no

PSOI.:', afirmou KOllell, ex-petista
informando que a intenção é fazer
uma "costura entre os partidos
socialistas em Schroeder", ol1de
estariam sedo implantadas
comissões provisórias do PPS, PV
e PL. "Queremos uma fusão para
2008, tanto na disputa majoritária
como na proporcional na próxima
eleição municipal", frisou.

/

porem sem sucesso.

Konell disse ainda que não é o

fundador do núcleo de base do

partido em Schroeder. "Somos 26

pessoas, todas com o mesmo

Gita
A música de Raul Seixas, Gita é baseada
no Bhagavad-Gitã, parte do Mahabarata,
que seria a "bíblia" da religião hindu de
Krishna, No texto um guerreiro, Arjuna,
interroga Krishna sobre o seu significado
(de Krishna). Krishna responde com frases
como: "Entre as estrelas sou a lua ... entre
os animais selvagens sou o leão ... dos
peixes eu sou o tubarão .... de todas as

criações eu sou o início e também o fim e

também o meio ... das letras eu sou a letra
A ... eu sou a morte que tudo devora e o

gerador de todas as coisas ainda por
existir... sou o jogo de azar dos

enganadores ...
"

em que obviamente se

basearam os versos de Gita

o nome de batismo da banda,veio de uma sugestão feita pela caçula dos irmãos

Young, Margaret, que'leu esta expressão num aspirador de pó, e como no entender de

Angus tinha algo a ver com eletricidade, acabou concordando em batizar a banda
com este título. Mas os então jovens rapazes não sabiam que esta expressão também
serve para designar as pessoas que são bissexuais, e coincidentemente logo no início
da carreira acabaram abrindo um show para Lou Heed, assumidamente bi, e com isto

.

vários clubes gays tentaram em vão contratar a banda, achando que se tratasse de um

grupo de "entendidos" ... (pra acabar!)
•

E, coisas bizarras para contar não falta. A lista é grande! •

Mais estranho que essas historias, só o passado de alguns políticos.

Bom final de semana e pra frente Brasil!!

AC/DC • Ii'rrf1f@Ii1P

guitarra e

')
violão

.,

Eduardo
Fone: 3370·6088 • 9104·4565
eduthelema@hotmail.com

Por Eduardo Alves, sonoplasta da peça infantil "O Patinho Feio" do Grupo Gats e professor particular
de violão e guitarra em Jaraguá do Sul e Guaramirim. Fone: 3370-6088 .

I
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ADESÃO: MUNiCíPIOS DE CORUPÁ E JARAGUÁ DO SUL

J

o KELLY ERDMANN

� Prefeituras assinam
.. oje termo que obriga
, . s profissionais a
,

, 'ater cartão-ponto

I

'. }ARAGUÁ DO SUL - O prefeito
Moacir Bertoldi assina na manhã
de hoje, um termo de ajuste de
conduta que obriga todos os

,Jbédicos e dentistas da rede
• •

pública de saúde a cumprirem
fiorário de trabalho.O documento
foi exigido pelo Ministério
Público de SantaCatarina, depois
de intimar a administração por
causa do problema.
) Desde o ano passado, o órgão
investiga a situação destes

profissionais em todo Estado.
Durante o processo, a promotoria
jaraguaense, representada por
Leonardo Lehmann, solicitou
.documentos que comprovem o

número de horas trabalhadas
pelos médicos e dentistas que

prestam serviços à saúde pública.
Segundo o procurador Geral

.da Prefeitura de Jaraguá, Jurandyr

.Bertoldí, a assinatura do termo

não é obrigatória. Mas, caso

Moacir Bertoldi se negue, a

promotoria informa que uma ação
judicial de responsabilidade é

instaurada.
Os profissionais da medicina

e odontologia devem atender à

população durante, no mínimo,
dez horas semanais. Para amaioria
aos médicos contratados pelo

, ProgramaSaúde da Família (PSF)
.. a indicação é cumprir40 horas por

'

!semana. Conforme o secretário

Sérgio Ferrazza, amaioria trabalha
, 20 horas a cada semana. Quem
não estar à disposição dos

'pacientes no seu horário, depois

,

• •

,

,.......-,--,..., ...q _I""',
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�

Categoria é contramudança e dizque obrigatoriedade de batercartão-pontopodeprejudicaratendimentos de urgência

destes três meses, terá descontos
na folha de pagamento. A
reincidência leva os médicos e

dentistas a um Processo
Administrativo Disciplinar que
pode terminar em demissão.

Para a Prefeitura a conta por
,

qualquer descumprimento da
norma também é alta. A falta de

adequação gera umamulta de R$
30 mil por mês. De acordo COIn

[urandyr Bertoldi, a Prefeitura de

Jaraguá precisa ainda, designar um
funcionário para fiscalizar a carga

,

horária trabalhada. Além disso,
todas as unidades de Saúde terão

que fixar um cartaz com a hora de
entrada e saída de todos os

dentistas e médicos de seu quadro
de funcionários.

O secretário Ferrazza explica
que esta medida está causando
revolta entre eles. Alguns,
inclusive, já o procuraram para

opinar a respeito. O médico Luiz
Martins Gonçalves, que atende no

�Terceira Idade diminui procura
por medicamentos com prevenção

, DA REDAÇÃO - O que pode
;�er bom negócio para alguns,
para outros nem tanto. E as

� farmácias que se cuidem. Com
a crescente busca por tra-

A '

tamentos terapêuticos preven-
tivos, idosos investem mais em

qualidade de vida, saúde e bem
estar, e menos em remédios.

O tripé "saúde x bem-estar x
vaidade" é responsável pela
mudança radical observada no

perfil da terceira idade nos últimos
anos. Essas mudanças
promoveram alterações não só no

comportamento dos idosos, mas
vêm apontando para novas

tendências de mercado.
Ao mesmo tempo que a

imagem do idoso rejúvenesce, seus
hábitos se transíormam. Na busca
de mais saúde e bem-estar, a

terceira idade está descobrindo os

'benefícios de viver com mais

qualidade de vida. Espantando

l

doenças, minimiza gastos com
\

farmácia e, em contrapartida,
sobra mais para investir na

aparência e boa forma.
A prática de atividades físicas

, . .

para e muito importante para

compensar a tendência da perda
da massa muscular e óssea, que
ocorre com o passar dos anos,

ajudando a manter sob controle
taxas, como de glicemia, colesterol
etc. Isso ajuda a prevenir ou
retardar os sintomas de doenças,

-

como osteoporose, artrose, pressao
arterial, diabetes, mau colesterol,
entre outras, oferecendo uma

qualidade de vida' melhor, A
obesidade também está presente
em todas as faixas etárias, e pode
estar associada a algum problema.
Neste caso, o ideal é orientar o

idoso a se submeter a uma

avaliação física e encaminhar a

tratamentos específicos com um

endocrinologista.

Pama I, é um dos profissionais
contrários ao Termo. Ele COlll�lta
que esta obrigatoriedade pode

,

custar vidas. "As'vezes temos que
sair porque tem um caso de

urgência em um hospital. Vamos
deixar o paciente por causa do

- 7" Icartao-ponto: ,rec ama.

Areportagem deOCorreio do
Povo tentou entrar em contato

com o presidente da Associação
Médica de Jaraguá, Jean Beno
Schreiner Lucht, sobre o assunto.

Mas, ele não foi encontrado em

, nenhum dos telefones de contato

informados pela entidade,
inclusive o de seu consultório.

O prazo final para a adequação
é de 90 dias, a partir de hoje.
Juntamente com o município de

Jaraguá, os corupaenses também
devem assinar o Termo de Ajuste
na manhã de hoje. Segundo as

informações do secretário de

Saúde, as duas cidades serão as

primeiras da região do Vale do

Itapocu a se adequarem à

regulamentação.

�

OPINIAO
A reportagem de O Correio do Povo conversou com algumas pessoas na

manhã de ontem sobre o cumprimento de horários. Para Ana Lucia Freitas,
"a exigência é correta. Já aconteceu várias vezes de chegar no Posto de
Saúde, o médico atrasar e pessoas desistirem por causa da demora Todo

profissional tem horário para trabalhar, eles também devem ter".
Clarice Zapella tem opinião semelhante. Ela explica que a exigência
deve organizar o serviço público de saúde. "Eles trabalham como

querem. Mesmo com hora marcada, temos que ficar esperando. Acho
isso um absurdo", diz.

• CORREIO ECONÔMICO

•

Competitividade
Os produtos brasileiros exportados para o EUA perderam
praticamente toda a competitividade conquistada com a

desvalorização do real em 1999. Em 2005, o índice de
competitividade para os EUA era exatamente o mesmo do útmo
ano antes da desvalorização, 1998.A situação para quem exporta
para a Europa não é tão ruim por conta da valorização do euro. Mas
'ainda assim, o real forte comeu boa parte da competitividade do
câmbio. Por enquanto, as exportações seguem crescendo. Mas
esse vigor não mostra que o câmbio está no nível correto, mas é
apenas reflexo do baixo crescimento do país frente a uma economia
mundial aquecida e com preços em alta, diz Josué Gomes da Silva,
presidente da Coteminas e do ledi (Instituto de Estudos para o

Desenvolvimento Industrial). "Nosso superávit comercial é feito de
um diferencial de crescimento entre nossa economia e a mundial."

Flutuação.
.

"Não é verdade que a

moeda brasileira flutua

porque o câmbio flutua.

Aqui o câmbio flutua ·mais.
Nossa valorização é

especialmente forte", diz
Julio Gomes de Almeida,
diretor-executivo do ledi. O
instituto divulgou estudo em

que calcula índices de

competitividade dos

produtos brasileiros para os

dois principais mercados
do &asil -Europa e EUA.
Diferentemente de estudos

divulgados até agora, ele
não calcula uma taxa de
câmbio real para a

economia brasileira.

Empregos
Os empresários dizem que a perda
de empregos no Brasil por conta da
moeda forte é inevitável. Por um
lado, há o incentivo para substituir
insumos procuzíoos aqui pelos
importados. Por outro, a própria
Weg, por exemplo, faz investimentos

'

para produzir em suas plantas no

exterior peças ou componentes que
deixarão de ser elaborados no país.
argentina foram destruídas por uma
década de sobrevalorização do
câmbio", disse.

Enquanto isso...
o Unibanco registrou lucro líquido de
R$ 520 milhões no primeiro
trimestre, o que representa um

aumento de 29,7% em relação ao

mesmo penado do ano

passado.Apesar de representativo, o

ganho do Unibanco é bastante
inferior ao de concorrentes como o

Bradesco e o Itaú, que anunciaram
lucros no período de R$ 1,530 bilhão
e R$ 1,460 bilhão,
respectivamente.O retorno sobre o

patrimônio líquido, medida bastante
utilizada pelo mercado para avaliar a

'

rentabilidade de uma instituição
financeira, ficou em 24% no caso do
Unibanco. Nesse critério o banco
também ficou atrás dos
concorrentes Itaú (36,3%) e

Bradesco (34,6%).

Décio da Silva
o ledi, em parceria com a

Funcex, calculou um índice
para cada um dos dois
mercados e para 18
diferentes setores. Os
resultados são bastante

,

similares. Apesar de alguns
setores sofrerem relativa
mente mais que outros, todos
perderam grande parte da

competitividade cambial

ganha a partir da desva

lorização de 1999."Existe uma

certa inércia da economia e

dos contratos", diz Décio da
Silva, presidente da Weg, que
participou da divulgação do
estudo. Ele diz que, apesar
de não haver ainda sinais de

queda das vendas externas,
a indústria já sofre com o

real forte.

Carteira de crédito
No balanço divulgado ontem, o
Unibanco informou que sua carteira
de crédito para pessoas físicas
cresceu 25,6% em 12 meses, com

destaque para a alta de 51,6% na

carteira de cartões de crédito.

• INDICADORES ECONÔMICOS'
I

•

EURODOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,099 2,101 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,187 2,287 11 2,696 2,698
.

TURISMO 2,043 2,180 11
PESO (Argentina)

I 0,687 0,696
•

.. POUPANÇA _

PONTOS OSCILAÇÃO
Ie B.OVESPA 40.847 2,17%
Ie DOW JONES (N. York) 11.500 122%

Ie MERVAL (B. Aires) 1.857 203%

Ie NIKKEI (Tokio) 16.951 1,39%

0,6136

-.

•.• CUB maio"

� . . .

R$863,55

• CINEMA HOje e amanhã

• •

JARAGUA DO SUL - RUA EMILIO C. JOURDAN
SALA FILME/HORÁRIO GÊNERO

1

•

Ação/
Ficçao

,

Missão Impossível3
14hOO -16h30 -19hOO - 21 h30 Ação

Selvagem'
15hOO

Desenho

2
Armações do Amor

. 17hOO-19h15-21h10
Comédia

Ultravioleta'
14h30 -16h15 -18hOO -19h45 - 21h30

3

•

"
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III OCORRENCIAS POLICIAIS
•

•

,

,

jProcurado
iA polícia de São Bento do Sul está procurando um estuprador que
;vem agindo na cidade. Ele atacou uma adolescente de 13 anos por
:volta das 15h do último dia 19 de abril, em uma rua vazia próxima
! ao loteamento Monte Carlo. Nove dias depois, outra garota de 13

: anos caminhava pela rua paralela ao loteamento Monte Carlo,
; quando passou a ser perseguida pelo homem e correu. Ao perceber,

I a presença de alguns moradores, o criminoso desistiu da tentativa
,

; e fugiu. Há uma semana, no entanto, fez outra tentativa na mesma
, ,

: região, mas a vítima também conseguiu fugir. Segundo as
•

: testemunhas, o procurado possui cabelos na altura dos ombros,
; idade aparente de 25 anos e estatura mediana.

'

,

I

,
,

,

i Acidente I
: Acidente entre carro e moto,
I no começo da tarde de
I quarta-feira, na Rua
: Joaquim Francisco de
: Paula, Bairro Chico de
,

.: Paula, deixou um rapaz de
I '

I 22 anos com ferimentos no

I joelho esquerdo e na mão
: direita, ele foi levado ao
I

: Hospital São José.
I
I
I

i Acidente II
I

I Um homem de 26 anos
,

I ficou ferido, com dores nas
,

costas e no abdômen, após
colisão entre moto e

i bicicleta, na noite de quarta
! feira, na BR 280, Bairro
,

: Nereu Ramos. Ele foi levado
! ao Hospital São José.

.'

,

!
; Acidente III
1 Após se envolver em

. ./ acidente entre um carro e
i uma moto, nessa quarta-
! feira à noite, na Rua Roberto

I Ziemann, Bairro
� Czemiewicz, um homem de

�':38 anos foi levado ao Hos-
pital São José com suspeita
de fratura no joelho.

Veículo Recuperado
Detido o Sr. A.R. na noite de quarta
feira, no Km 15 da BR 101 em Garuva,
por conduzir o caminhão MB 1517,
placas llK-7824/SC que constava
como furtado.

•

•

Queda de escada
Um Sr. de 41 anos foi levado ao

Hospital São José pelos Bombeiros
Voluntários na tarde de quarta-feira,
com suspeita de fratura no pé direito,
causada por uma queda de uma

escada. O acidente aconteceu na Rua
André Corsino de Magalhães, Bairro
Ilha da Figueira.

Acidente Fatal I
A motociclista I.M. de 28 anos morreu

em colisão contra um caminhão na

tarde de quarta-feira, no Km 549,2 da
BR 282 em Nova Erechim - SC. O
condutor do caminhão não se feriu.

Acidente fatal II
Duas pessoas morreram em uma'

colisão entre um Gurgel, um caminhão
trator e um semi-reboque, na tarde
dessa quarta-feira, no Km 0,01 da Sc
408 em Nova Trento. Os Srs. J.T de 58
anos e E.B. de 55 eram ocupantes do

Gurgel de Balneário Camboriú.
•

• FALECIMENTOS
F,aleceu às 03:30h do dia 11/05, o senhor Edvino Buttgen, com itlade

,

de 62 anos.O velório foi realizado em sua residência e o sepultamento
•

no cemitério Rio da Luz I.
,

Faleceu às 23:30h do dia 10/05, o senhor Renato Zumach, com

idade de 75 anos.O velório foi realizado em sua residência e o
•

-sepuítamento no cemitério Ribeirão Grande da Luz.
•

"Faleceu às 1 O:OOh do dia 10/05, a senhora Erica Fischer Reinke,
•

ceom idade de 73 anos.O velório foi realizado na Capela da Igreja Cristo
(.Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Cristo Bom Pastor.
f
".

• CP JURíDICO
,

(

·Faturamento' como base de cálculo do PIS e da COFINS-
, , .

"inconstitucionalidade do alargamento (receita bruta) - direito do
"'contribuinte ao crédito
Muito se discutiu no mundo jurí.dico acerca da inconstitucionalidade do art. 30, § 10, da Lei

, ,:'[1. 9.718, de 28/11/98, (conversão da MP n. 1724, de 28/10/98), quando o dispositivo
,pretendeu alargar a base de cálculo do PIS/COFINS, mbdificando-a de faturamento (que

·

êorresponde ao produto da venda de mercadorias e serviços), para receita bruta (que
• 'abrange a integralidade das receitas da pessoa jurídica), até que o Supremo Tribunal
, ,federal, em novembro de 2005, concluiu o julgamento do leading case da matéria - RE
, 357.95Q, sob a relataria do Min. Marco Aurélio, para considerar inconstitucional a alteração
,

legislativa pela maioria de seus ministros.
'Em resumo, entenderam aqueles Magistrados que a lei ordinária não poderia modificar a

..Significação do vocábulo 'faturamento' esculpido na Constituição Federal, em sua redação
J�riginal (anterior à EC 20/98), para tentar equipará-lo à Receita Bruta.
Contudo, convém destacar que a decisão citada irradia efeitos apenas para as partes

•
. .

envolvidas naquele processo, vez que a mesma não possui o denominado efeito erga
, omnes, obrigando, portanto, as demais pessoas jurídicas que estão obrigadas ao recolhimento
é tias contribuições na forma inconstitucional (com base na receita bruta) a ajuizarem ação
r judicial específica para tal fim.
r., bestaque-se que podem ser recuperados, inclusive via compensação (após o trânsito em

julgado da ação), os valores recolhidos à maior a título de PIS/COFINS, calculados sob a

Receita Bruta enquanto deveriam ter considerado o Faturamento (excluindo-se, assim, as
'outras receitas'), nos 5 (cinco) anos que antecederem ao ajuizamento da ação, além de
estancar/cessar os pagamentos a maior desde logo para as empresas que ainda estão

obrigadas ao recolhimento com base no art. 30, §1 ° da Lei n. 9.718/98 (regime cumulativo).
O dispositivo declarado inconstitucional pelo STF está vigendo desde 01/02/99, sem que
tenha sido revogado, ou sofrido qualquer modificação, pela nova legislação que passou a

dispor sobre o PIS (Lei n. 10.637/02), e COFINS (Lei n. 10.833/03), no que diz respeito às
pessoas jurídicas mantidas no regime cumulativo dos tributos (monolásico),
especificamente, aquelas arroladas pelos incisos contidos nos artigos 80 e 130 das

· mesmas leis, como, por exemplo, as pessoas jurídicas tributadas pelo IR com base no lucro

presumido. ou arbitrado, optantes do SIMPLES, sociedades cooperativas, transportadoras
de cargas, dentre outros segmentos.

Gustavo Pacher, advogado tributarista na Cassuli Advogados Associados

ORIGEM: ENTORPECENTE VEIO DO PARAGUAI

KELLY ERDMANN remessas, que tem como destino

Jaraguá do Sul, Joinville e região,
estejam chegando através de
linhas de ônibus convencional, A
maconha apreendida se chegasse
às ruas poderia chegar ao valor,
aproximado, de R$ 100 mil,

Segundo informações
repassadas pelos agentes, a

abordagem ao veículo aconteceu
.

por volta das 5h30min da

madrugada de ontem, no km 91
da BR-280, trecho que liga São
Bento do Sul a Corupá. Os

policiais estavam na serra e, como

de costume, pararam o ônibus com
o objetivo de revistar o interior

dele, ,em busca de produtos
contrabandeados. O nervosismo

do casal, quando os agentes da PRF
iniciaram a revista, chamou a

atenção dos policiais. Os 80 quilos
do entorpecente foram
encontrados acoridicionados no

interior de seis malas de viagem,
O casal de traficantes assumiu a

� Polícia Rodoviária
Federal prende casal
com 80 Kg de maconha
na BR 280 em Corupá .

CORUPÁ Mais uma

apreensão de grande quantidade
demaconha na regiãomostra que
o Vale do Itapocu pode estar na

rota do tráfico internacional de

drogas. Uma equipe de policiais
rodoviários federais, do posto de
Guaramirim, apreendeu cerca de
80 kg de maconha na manhã de
ontem, 11.O casal de passageiros,
Ricardo Alexandre Francisco

Alano, 28 anos, e L.K" 17 anos,

assumiu a responsabilidade. A
droga foi encontrada dentro de um
ônibus da linha Francisco Beltrão
- [oinville. Agentes federais já
estão na região averiguando a

possibilidade de que' novas
•

, .s .

-

.

',-. "
'

.

,

•

I

O CORREIO DO POVO

,

•
I

I
I

• DIVUlGAÇAO

Apreensão aconteceu namadrugada de ontem pela PRF

responsabilidade pela droga e

explicou que a maconha havia
sido comprada no Paraguai e

seria distribuída em [oinville e

J araguá do Sul. Depois da

apreensão, os dois forma le
vados a para a Delegacia de
Polícia Federal, em Joinville,

juntamente com a droga, No,
vas operações da PRF em con

junto com a Polícia Federal
estão programadas para a região
na tentativa de apreender rnaco
nha, cocaína e demais drogas que

podem estar passando pela
região, (colaborou Carlos Brandão)

Noviciado programa celebrações religiosas para o fim de semana

}ARAGUÁ . DO SUL - O
Noviciado Nossa Senhora de

celebrações para todo o final de
semana,

.
Segundo o padre Donizeti

Queiroz, atual responsável pelo
local, toda a comunidade católica
está convidada para participar das
atividades, Hoje, a partir das 19

•

Fátima completa, em 2006, seus
50 anos de fundação. Para
comemorar o jubileu, os párocos
da região e futuros padres, em
período de estudo, planejam

Requerimento de Renovação de Licença
Ambiental de Operação - LAO

A EMPRESA RESIVALE LTDA, torna público que requereu à Fundação do
Meio Ambiente - FATMA Coordenadoria Regional do Norte, a Renovação

de Licença Ambiental de Operação - LAO, caiu a Atividade de
"TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS" na

unidade industrial localizada à Rua Erich Forehner, nº 951, Bairro Schroeder
I, Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina.

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 2006.

Realização: . Apoio:

.:..,

AÁDfO l�� ,:-""".':i:!

JAAAGUÁ ACIT O CORREIO DO POVO GráficaCP
w,vw.j.:lrll9U311m.C(lm.br

horas, os religiosos podem
acompanhar a recepção da imagem
de Nossa Senhora de Fátima, a

Santa Missa e a adoração ao

Santíssimo Sacramento. As
atividades acontecem na Igreja

,

Nossa Senhora dasGraças, naRua
A

Angelo Piazera, Barra do Rio
Cetro,

Mais tarde, às 23h30min, os

religiosos rezam o terço na Gruta
do Noviciado, na Rua Aluísio

Boeing, também na Barra, Em

seguida, à meia noite de sábado,
13, no mesmo local, as atividades
continuam com mais Ulna Santa

,

Missa, As 12 horas, os fiéis, padres
e noviços iniciam a recitação da

oração de Ave-Maria. O objetivo
é rezá-la mil vezes,

. Paraencerraro finalde semana, o

paclreDonizeti lembraque às 19horasi
também no sábado, a comunidade
está convidada para integrar uma

procissão que levará a imagem de
Nossa Senhora de Fátima, disposta
na Igreja Católica da Barra, para o

Noviciado, Logo depois, aqueles que

acompanham o ato, podem assistir à

Missa Solene do Jubileu,
,

A .inauguraçâo do Noviciado
aconteceu em abril de 1956. Desde
então, já passaram pelo localmais de
mil. jovens em busca dos

, ,

ARQUIVO O CORR.EIO

, . .

ensinamentos necessanos para o
•

sacerdócio,

Prefeitura de Guaramirim implanta
Projeto Comunidade em Ação

GUARAMIRIM - Quem passar

pelo Ginásio de Esportes Rodolfo
Jahn, no centro de Guaramirim,
durante amanhã do próximo dia
20, sábado, poderá participar da
primeira edição do projeto
Comunidade em Ação, Das
8h30min até o meio dia,
représentanres de todas as

secretarias da Prefeitura oferecem

serviços à população,
Na área da saúde, uma equipe.

de profissionais faz exames de
colesterol e diabetes, avaliações
físicas, entre outros, Além disso,
eles aproveitam para orientar as

futuras mães sobre a importância
do pré-natal,

Para as crianças, o Cornu
nidade em Ação programa
brincadeiras, apresentações de

dança e capoeira � distribuição de
cachorro-quente e pipoca. Os
adultos também poderão tirar

I

i

i Illk;

l
Prefeito diz que projeto deve
contemplar todos os bairros
dúvidas sobre como proceder para
retirar documentos (Carteira de
Identidade, Trabalho, CPF),

.,

Segundo o prefeito de Guara-

mirim, Mário Sérgio Peixer, o

projeto deve passar por todos os

bairros do município, A segunda
edição ainda não seta

confirmada, mas, é provável que
seja realizada na Vila Amizade,
no mês de julho, (Kelly Erdmann)
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FUTSAL: PREPARAÇAO INTENSIVA

Áo

�
.'

I
I

JULIMAR PIVATTO

,

, '

� Primeira partida•

será hoje, às 20h15,
n'o Sesi contra
(3 São Paulo
í

J
.

S Sã ,

ARAGUA 00 UL - ao tres

jogos em casa, praticamente em

dias consecutivos, para tentar

buscar a recuperação do time. O
primeiro será hoje, às 20h15,
contra o São Paulo pela Liga
Nacional no Ginásio do Sesi. O

segundo é amanhã, no mesmo

horário, contra São Miguel do
Oeste pela semifinal da Copa
Santa Catarina' (no Parque

,

Malwee) e, na segunda-feira, tem
oMinas, às 19h15, também pela
�iga. Time quase completo nos

três jogos, apenas com o desfalque
de Xande, que sofreu unia

contusão no adutor da coxa

direita e do goleiro Bagé que
continua afastado. Os ingressos
para os jogos da Liga custam R$ 7

antecipado (à venda no Posto
Mime daWalterMarquardt) e R$
10 na hora. Já a partida de
amanhã é um quilo de alimento,
menos sal.

O fixo Chico acredita que vai
enfrentar três adversários com o

,

mesmo estilo. Jogando fechado

"

II
J

,

,
•

1

•

• •

•

•

QÁDIO to� ,

-'ARAGUÁ
Descontração total no último treino da equipe para tentar retomar o caminho das vitórias em casa

na defesa e buscando jogar nos
erros daMalwee. "O Ferreti já nos
alertou que vamos enfrentar
times que marcam meia quadra.
Não podemos errar, pois-o
contra-ataque pode ser fatal",
comentou. O jogador falou
também sobre os erros cometidos
contra o Joinville e que custaram

e derrota para a Malwee.
"Criamos muitas chances, mas

,

"O São Paulo é um time deda conclusão, o técnico Fernando
Ferretti insistiu nos treinos de

finalização durante a semana.

"Precisamos fazer funcionar o

que está dando errado. Claro que
o cansaço também atrapalhou,
mas agora todos estão

•
•

recuperados e prontos para estes

três jogos", falou Ferretti, se

referindo aos seis jogadores que
estava na Seleção Brasileira.
Ferreti também fez uma análise
dos três próximos adversários.

•

garotos que vem para Jogar
fechado. Já São Miguel do Oeste
é um time melhor que o ano

passado, com bons jogadores
como Altair (que já jogou na

Malwee) e Cidinho. E contra o

Minas sempre tivemos jogos
difíceis". Ferreti disse também que

jogar em casa vai favorecer.
"Precisamos destas vitórias para

conseguir uma boa arrancada na
Liga Nacional", concluiu.

,.., ".
nao marcamos , resumru.;

Por causa destes erros na hora
,

Hoje tem rodada decisiva no
•

Torneio Abert·o de Futsal
MASSARANDUBA - Só faltam

mais três rodadas para definir os

.elassificados para a segunda fase do
3° Torneio Aberto de Futsal de
Massaranduba. Das 20 equipes que
estão participando, oito seguem na

<competição e os últimos a serem

definidos serão conhecidos na

rodada de terça-feira à noite. Hoje,
a partir das 19h15, trêspartidasdão
seqüência à competição: Farina
reis xAmigos SãoMiguel, Palestra
x Massaranduba e Malwee!Cej!
FME Sub-17 x Malharia Cristina.

No Grupo A, quem está na

.frente é o Restaurante Tio
: Patinhas/Roauto Veículos, que,
, . " .

, tem nove pontos e ja se garantiu
:
na próxima fase. Brigando pela

: outra vaga tem a Metisa/Timbó
, (seis pontos), EC Noite a Fora

(quatro) eCruzeiro (três).Amigos

SÃO PAULO - O escândalo da
"Máfia do Apito" poderá render
ao torcedor comum indenização de
R$ 34 milhões. Este é o valor

pedido pelo Ministério Público de
São Paulo em ação civil pública
referente ao esquema de

manipulação de resultados dos
campeonatos Paulista e Brasileiro
de 2005, que abalou as estruturas

Logomarca e mascote da Olesc
2006 apresentados pela FME

SA/RAC Equipamentos (um) já
está eliminado.NaB, aCoremaco!
Schroeder, com 12 pontos, já
garantiu a vaga. Buscando a outra

vaga vem Amigos São Miguel
(seis) e Farmareis e C4
Comunicação com três. J á o

Expressinho, não pontuou e

também apenas cumpre tabela.
LoesMateriais de Construção!

HLS Ferragens eADHering Sub-
20, com dez pontos, são os

,

classificados do Grupo C.
Massaranduba, AD Hering Sub-
17 e Palestra estão fora. E pela\

Chave D, tudo embolado. A

liderança é da Malw'ee!CejIFME
Sub-17 (nove), seguido por
Taschibra/lndaial e Calhas Brayer!
FME Corupá (seis), Auto Posto
Salomon (três) e Malharia
Cristina (zero).

C\
�,

-

,

Cartaz da Olesc traz o Morro da Boa Vista de fundo

JARAGUÃ DO SUL - A FME

(Fundação Municipal de

Esportes) apresentou, nesta

semana, o cartaz, a logomarca
e o mascote da 6a Olesc

(Olimpíada Estudantil de
Santa Catarina), que
acontecerá de 14 a 22 de julho
em Jaraguá do Sui. A referência
usada para o desenvolvimento
do material foio dos Joguinhos
Abertos de' Santa Catarina,
que já foram realizados na

cidade.
Para a logomarca foram

usadas as cores da bandeira do

município e do Estado, além da
frase "Jaraguá do Sul - 130
anos". Já o cartaz traz o Morro
da Boa Vista, um dos maiores
cartões postais de Jaraguá do

Sul e o mascote está vestido
com o uniforme da Seleção

, Brasileira, lembrando a Copa do
Mundo. Ele é o mesmo menino

que representa o Pec (Programa
Esporte e Cidadania).

•

Enquanto isso os locais de

competição seguem em

reformas. O Ginásio Artur
Müller passa por uma, boa
reforma, como pintura e

redução dos muros, além da

adaptação dos portadores de
necessidades especiais. A

piscina do Acaraí foi esvaziada

para a troca de azulejos e fugas,
além da correção de algumas
rachaduras. E a pis ta de
atletismo do Baependi terá os

alambrados trocados e a

compactação do piso.

,

do futebol nacion'al. ,

A ação, via Promotoria do

Consumidor, coloca no banco dos
réus os árbitros Edílson Pereira de
Carvalho e Paulo José Danelon,
ambos 'vendidos' ao empresário
Nagib Fayad para armar resultados
de jogos em que eram relacionados,
além daConfederação Brasileira de
Futebol e Federação Paulista. (AE)

•

• LINHA ,DE FUNDO
,"",

�--------------------------'í.

•

Juventus de fora
Depois da Copa do Mundo, a Federação Catarinense de Futebol
inventou uma nova competição, para manter o calendário dos clubes.
É a Copa Santa Catarina, que começou a ser definida em uma reunião .

na última terça-feira. O Juventus já disse que não vai participar e o
•

presidente Lio Tironi explica o motivo. "E uma competição sem
.

atrativo nenhum. O Juventus não tem como ficar bancando estes :
•

I

jogos". Tironi disse que o foco no segundo semestre está voltado \

para a base. "Vamos investir nesta categoria porque um clube sem ;

base nunca será grande. Quem sabe, num futuro próximo, o torcedor .

verá apenas jogadores revelados aqui jogando com o time

profissional do Juventus", comentou. O grande chamariz desta .

•

competição, segundo a FCF, seria o direito do campeão disputar um I i

quadrangular para disputar uma vaga na Série C de 2007, junto com i
-,

Criciúma, Joinville e Marcílio Dias, que jogam este ano. ,

I

I
•

I

, !
ICOPA DO MUNDO

Rogério Tomazelli, Presidente da Liga
Jaraguaense de Futebol Amador
Favorito - Como brasileiro, não posso
deixar de descartar a possibilidade do
Brasil ser campeão. Com o time que
tem, não tenho dúvidas que é o favorito.
Surpresa - Torço para os times
africanos. Eles têm um futebol moleque,
parecido com o nosso. Tenho uma

grande simpatia pelos times de lá.

Decepção - Acho que a Inglaterra não
vai longe. Tem um bom time, mas tem vários jogadores contundidos.
Não rei se eles se recuperariam a tempo para a Copa .

Adriano Moras, Coordenador da equipe Apaj
Malwee!FME de Atletismo
Favorito - Além do Brasil, tem a Argentina,
que vem "mordida", e a Alemanha, que joga
em casa e tem o peso da tradição da camisa.

Surpresa - Acho que um time africano ficará
entre os finalistas. Costa do Marfim tem um

bom time e Gana sempre vem figurando
nos primeiros lugares nas seleções de base.

Decepção - A Inglaterra não está no

mesmo nível da última edição. Eles não
devem ir tão longe.

,

!
FALTAM 27 DIAS PARA A COPA iL-----------------------�I

I

I
.

I
.. �Vasco vence o Fluminense

por 1 xO com gol de Edílson
RIO DE JANEIRO (RJ) , O

. /

. Vasco deu um importante passo
,

rumo à final da Copa do Brasil
ao vencer o Fluminense por lxO
nanoite de ontem, noMaracanã.
Com o resultado, os vascaínos

atuarão na próxima quarta-feira,
na segunda partida da semifinal
com a vantagem do empate.
Caso o Fluminense vença pela
diferença de um gol, por qualquer
placar, levará a decisão à disputa
por pênaltis - pelo regulamento
da competição, quando o

confronto for realizado em
/

campo neutro, como e o caso, o

critério de golsmarcados na casa
do adversário não é observado.

O jogo pode ser resumido
com a informação de que

enquanto o Fluminense
dominou o primeiro tempo, o
Vasco foi melhor na segunda
etapa. Logo aos 11 minutos

iniciais, o zagueiro Roger
cabeceou uma bola que passou
reI1te à trave do goleiro Cássio.
Em seguida, foi a vez do lateral

esquerdo Jean chutar e acertar a. ,

bola no travessão.

Carente de criação nomeio
de-campo, o Vasco sofreu na

tentativa de armar os contra

ataques. Durante a primeira
etapa, nem chegou a ameaçar a

meta do goleiro Fernando

Henrique. Mas, nos 45 minutos
finais, após a entrada do meia

,

I
. Abedino lugar do volanteRoberto'
Lopes, os vascaínos melhoraram

· I

o desempenho e chegaram à
-, :

. , . ,

vitona. . I
, •

� 1

Aos 13 minutos, quandoo]
•

meia Morais, na intermediária, i
- .

arriscou um forte chute de díreíta i
e acertou a bola no travessão do:

,

gol tricolor, o Vasco demonstróii

que a bronca do técnico Renato,
Gaúcho no intervalo fez efeito}
Aos poucos, o time foi vencendo!
a resistência defensiva do!

" I

Fluminense até chegar ao gol aosl
• I

31 minutos. ,: ,

I

O meia Emane cruzou a bolal
- .

pela direita e o atacante Edílson,
.' ,

livre de marcação na grande área,l
,

chutou sem defesa para o goleiro:
Fernando Henrique. O gal

• •

vascaíno desestabilizou os
,

jogadores do Fluminense que:
• . I

passaram a se amscar no ataque
· ,

- .

mas nao conseguiram superar ,0
bloqueio defensivo do Vasco que;
agora estão há 12 jogos invictos. Já

.

o Fluminense perdeu urna
invencibilidade de 14 partidas. : :

• RESULTADOS
---'-"==-=-==':"-==-':::":=---�' ,

, I

Copa do Brasil
I Vasco 1 x O Fluminense

Libertadores
I River Plate 2 x 2 Libertad

Liga Futsal
I John Deere 3 x 1 Umuarama

f

,

,

I
,
;

.MP quer R 34 milhões por
manipulações de resultados

,

I

!
,

•

,

I
•

I

I
I
I
I
I
I

j
I

•
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Par Daniele Santos
',.

ecepcaocorreiodopovo@netuno.com.br.

,

, �nviar fotos até Quarta às 12h)
, -,.'

III

: I • •:1 I
IIi

I.
III

I I '

I

III

O gatinho
Henrique
Kinas
comemora
hoje seu 1 °

aninho.
Parabéns
dos pais
Maiko e

Elisangela

•

No próximo
dia 14,
Matheus J .

•

Consonl
completa 2

meses.
Quem está
muito feliz
ao seu lado
é seu irmão
Lucas

iii .

I' ds fofinhos
'-

t Guilherme
........ � . Gustavo

.

�

íI�'1 Kanzler (1
.i WJ,� I �'. '. ano) e 8ianca

• "'!R, Taís Mathias
..': (2anos),
1M' anlve�sariam.

li j! no proximo dia
'. 17. Parabéns

'" TJI" da bisavó .Erna..

e de todos os
. familiares

•

{

"f Rafaella
i! Schultz
\1 completou"," .

11� anos no

i" dia 05.
Parabéns
dos pais
Nelson e

Solange

•

.

f Parabéns para a

f gatinha Daniela
i'! Dalsochio que
.

'

completa seus 7
"i aninhas no dia

If 16. Quem

I mand� os
_

WI parabens sao os

I pais Adi/a� e Edi,
li' a mana Ells e o

,
ill cunhado Cristian

I

t

I .

.... .

.

111 _'.._. .I,fi,f'l." o.,: ,'�",",'� .�' OI

i. I, i: .' .,0i "
.. , '

..
u_ ..

.

incesinha Pietra
Embelezando a coluna a pr

. Maximilian e
Schmidt para orgulha dos pais

.

Patrícia '

Os padrinhos Francis e Kado mandam um super beijo
" "'ipara, a lindà afilhada Letícia N. Peles com 1 ano

. .'
\. ,

'"

Eduarda Schug Bento filha de Marcelo e
Fabiani completa hoje seu 1 ° aninho.
Muitas felicidades dos pais e da avó Nega

,

O gatinho
Kauê

Henrique
deseja um

feliz dia
das mães

para a

mamãe
Adriana e

para dinha
Catiane

.. '.''-E' "

__
.

�,' -,'
'» ..

' : '
- , �»�,.,.,

. ,,' .lSi, II!' ". �'·®i;'!!'i1!1f!!!1lW%t\tíffiiwmmlw•., '. .•

.

�;�'%'tmlli&�f'i� �. :::''' �,\ ,\
'

.... , A aluna da E.M.E.F
"

"Anna Towe Nagel"
; ,Stefani Perrachi da
I Silva (1 O anos)
, conquistou o 2° lugar
no Festival Estudantil

,� da Canção.A diretora
i Sirley deseja muito
sucesso a pequena
cantora

Completou seu

,\0 aninho no

.... dia 06, a

"IM nossa princesa
..

'

JÚlia. Seus
.

"j pais, e tios Lili
, , e Márcio

e

desejam
muitas

, telicidadesA··� �..
j ,'" tz

,,,, .. ,, - --

�" 'o, " .. ��!rl/l.
-/.,(:/!.I,;
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I NOVELAS
� GLOBO - lSH

Sinhá Moça
o Barão carrega Dimas para sua fazenda.

Augusto pede a ajuda de Fontes para libertá-
lo. O advogado explica que, se Dimas não
tiver sido registrado pelo homem que o

éomprou, ele ainda pertence ao Barão

perante a lei. Juliana e Sinhá Moça ficam
horrorizadas quando sabem que o Coronel
Ferreira levou o rapaz. Sinhá Moça pede que
Rodolfo ajude Dimas e, mesmo enciumado,
ele promete colaborar. Depois, ela ainda
confessa para o jovem advogado que ama

Dimas e pede desculpas por tê-lo magoado.
Rodolfo é generoso com Sinhá Moça. Justina.
e Fulgêncio afirmam para Dimas que também
são guerreiros de Pai José. Frei José tenta
convencer o Barão a soltar Dimas, em vão.

.

bimas tem que trabalhar nos cafezais ao
,

Barão. Ruth diz a Rodolfo que ele ama Sinhá
,

Moça de verdade, pois quer vê-Ia feliz
mesmo que seja com outro. Ricardo fala para
o irmão que vai levar Ana para sua fazenda.

� GLOSO - i9H

Cobras e Lagartos
Duda diz que Leona tomou a iniciativa de
tudo e que ama Bel. Os dois se abraçam. Bel
vai embora ao ver o muiraquitã na lapela de
Silvana. Duda não entende nada. Silvana diz

que ela se perturbou ao ver a bijuteria que
ganhou de Pereira. Omar diz a Jair que
Pereira vai descobrir a verdade. Milu

•

apresenta a Gurulene Godiva Blah para suas

amigas peruas. Sandrinha se encanta com

Tomás. Tomás vê Shirley mostrando a foto de
Téo. Tomás diz a Téo que sabe quem ele é.
Pereira diz que não mandou o presente para
Silvana. Bel se reconcilia com Estevão.
Henriqueta se preocupa quando Jair comenta
sobre a doença de Estevão. Henriqueta se

esconde no quarto de Estevão. Henriqueta
ouve a conversa de Estevão e Leona sobre
Bel e se choca.

� (:;LOSO - 21 H

Belíssima
Júlia fica revoltada ao ver Vitória e deixa claro

que não quer conversar com ela, Vitória
explode e diz a Júlia que tem nojo de André.
Yvete conta para Alberto que Mônica a

interrogou. Gigi fica furioso por ter só o nome

da mulher do orfanato, mas dá o texto da

peça a Guida assim mesmo. Vitória conta

para Júlia como André usou Sabina e Tadeu

para chantageá-Ia, mas que ela não poderá
revelar a ninguém pois estará colocando em

risco todos de sua familia. Júlia percebe que
Vitória está realmente desesperada e acredita
nela. Bento diz a Tosca que ela vai receber
uma gratificação do governo e faz com que
ela lhe diga o nome do orfanato onde
trabalhou. Mateus diz a Cemil que quer fazer
faculdade de Educação Física. Cemil aceita.

> SI3T - 18h30

Rebelde
Gastão finge que agride um dos

seqüestradores. Franco lhe agradece por ter
se exposto. Gastão responde que o fato de

Miguel, Mia e ele terem saído ilesos é motivo
suficiente para se sentir realizado. Alma

planeja uma forma de Guilherme se livrar de
Fátima. Franco encontra os dois numa

situação comprometedora e expulsa
Guilherme. Alma tenta explicar que tudo não

passou de uma estratégia para livrá-lo de
Fátima mas Franco não acredita. Josy se

queixa com Lupita e diz que ela e Téo não
são tão parecidos como acreditava. Lupita
sugere a ela que faça uma lista de tudo em

que coincidem e verá que são mais coisas

positivas do que negativas .

•

I

> RECORD -19h15

Prova de Amor
Lopo entra na cela junto com Barroso. Gibi
diz para Felipe que está na cadeia porque
ficou desempregado e deixou de pagar
pensão alimentícia. Lapa diz para Daniel que
ele terá uma surpresa no julgamento. Clarice
e Ninínha brincam na praia. Vendedor de
sorvete: que conheceu Talígado, fala dele
psra Nininha e Clarice. Nininha quer visitar

Taligado. Celso, Vânia e Zita falam do show
de mágica que Alice vai fazer na casa de Gui.
Pati está com medo de morrer no parto.
Joana conversa com Dudu sobre as brigas
com Ricardo. Alice, Joana, Dudu, Ricardo e

Inocência estão prontas para ir para a casa

de Velho Gui para o show de mágica. Jonas e

Lúcia chegam para o show de mágica.

> RECORD ... 21 h

A Escrava Isaura
Sebastião, Gioconda, Geraldo e Malvina vão
ao encontro de Martinho. Perpétua chega na

casa de Alvaro. O Comandante diz que está
certo que foi Isaura que matou Leôncio.
Raimundo e Martinho são assassinados.
•

Alvaro vai para a fazenda. Estela se

desespera com o plano de Branca. Gioconda
proíbe o namoro de Gabriel e Perpétua. André
volta para casa ferido por Belchior. Perpétua
flagra Rosa limpando a arma que era de
Leôncío. Rosa coloca sonífero na morínga
d'água de Álvaro. Maria e Pedrinho planejam
investigar a morte de Leôncio. Álvaro
estranha o comportamento de Belchíor.

��CONTRATO
Faltam apenas dois meses para o

início das filmagens de Treze
Homens e Mais Um Segredo e o

contrato de Brad Pitt, que
participou dos dois outros longas
da série, ainda não foi assinado.O
fato tem começado a preocupar e
irritar George Clooney, cQlega de

.

elenco e produtor do .longa.
Segundo informações do site
FemaleFirst, o galã anda

preocupado com a possibilidade de.

que Brad deixe a produção de lado
e passe os próximos meses ao

lado da mulher, a atriz Angelina
: ..

.

Jolie, que espera o primeiro filho
do casal.

r

��CIUMES
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��CASORIO"
r

��BELISSIMA
Susana Vieira está mesmo
apaixonada pel9 policial "

Marcelo Silva. Depois de
anunciar um noivado�

relâmpago com o rapaz, de
35 anos, ela tomou uma '.

decisão ainda mais
importante. SeguR'do
informaçõe� do Jornal
Extra, a atriz e o policial v.ão !

,," .;.' ,

se casar, e já marcaram até
a data. O casamento deve "

'.

. ,

acontecer no próximo dia
23 de agosto. Ela chegou
até a fazer uma tatuagém:;. ';

de henna no pé esquerdo,::; .

com o nome do amado.
,'..r:

..

Lindsay Lohan arrumou uma inimiga
de peso: Paris Hilton. A patricinha
não gostou nem um pouco de ver a

atriz flertando com seu ex

namorado, Stavros Niarchos.
Quem viu a cena garante que

.

Lindsay estava atirada
demais, até mesmo para os

padrões "avançados" de
Paris Hilton. Outra que não

quer ver Lindsay por perto
é Mary-Kate Olsen, que
disse estar recebendo
estranhos e-maus da atriz
em busca de informações
sobre os seus ex

namorados.

Tem novidade no elenco de
Belíssima, a novela global

.. das 21 horas, segundo
informações do jornal O
Dia.Dentro de duas
semanas, o ator Marcos
Palmeira entra no folhetim
para esclarecer muitas das

perguntas que têm
exercitado a imaginação do

telespectador, no papel de
um delegado.Belíssima,
trama de Silvio de Abreu,
têm atendido às expectativas
da Globo. O capítulo da
última segunda-feira atingiu
pico de 56 pontos no lbope.

,

I
I '

.: ,

Red acao@jornalcorreiodopovo.com.br
,

r

iI PARABENS!
,

O cônsul-geral da India,
Yogeshwar Varma, esteve na

Prefeitura de Jaraguá do Sul
na manhã de quarta-feira e

foi recepcionado pelo
prefeito Moacir Bertoldi. O
cônsul estava acompanhado
cRl Jonas Germano Schmidt,
gerente da Weg Exportadora
empresa que intermediou a

visita. Yogeshwar Varma
esteve no município para
conhecer a estrutura sócio
econômica da cidade e seus

principais indicadores, além
de identificar oportunidades
de negócios com empresas

<", da região

Aniversariantes do dia

Ivanir Colle

Alzira Wolf Raduenz

Silvia .M. Pietsch

Sabrina Ristow

Nathan Paul Gehrke

Juliano Cristofolini

Aldanir M. Padilha

Rumilda Fiedler

Ewaldo Zenke

Amilton M. Batista

Leandro Lewerenz

Gilmar Koehler
,

.. ' .. -._ -,.. . - ....

-

..... ;;;.ç�
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Juarez da Fonseca
OIVULGAÇAO

José J. Medeiros de Souza

Harry Porath
Bodas
Ingo e Betriz Leitzke completam, no dia 14
de maio, 40 anos de união. Familiares e

amigos podem se preparar para a festa.

Empresárias
Acontece hoje, ao meio
dia na Recreativa da

Arweg, a I" Feijoada da
Câmara da Mulher

Empresária da Acijs-
.

Apevi. O telefone para
•

contato é o 33712132.

Márcio Paloschi

(E) e Vera Triches

(D), artistas
plásticos que
integram o

projeto
Perspectiva 2006,

•

Cristina Avila

Valdir Muller

Ane M. L. G. Padilha
Na Studio
O médico pediatra e vice-prefeito de

Schroder, LllÍS Aparicio Ribas, do PMDB,
é o convidado desta semana do programa
Studio Atualidades Entrevistas. O programa
apresentado por Albino Flores vai ao ar nos

sábados, das 07h30 às 08 horas, na Rádio
Studio FM (99.1). Ribas vai falar sobre seu

ingresso na política, o período de 10 dias
em que esteve a frente do executivo
schroedense, situação da Prefeitura,
projetos e ações, oposição, articulações
para as eleições deste ano, entre outros

assuntos.

. Adriana Stenner
. -

em exposiçao no

Centro Cultural da
Sociedade
Cultural de Artes
Plásticas até o dia
28 de maio, ao
lado da curadora
Nadja Lamas .

Fernanda Viana

Cristiano Laube
,

,

iI HOROSCOPO
,

\ Aries 20/3 a 20/4
Assaltar o cofrinho mais uma vez, ariano?

,

Esqueceu que você já o colocou no prego pra
cobrir os juros do cartão de crédito? Pense em

outra coisa, o mês nem chegou na metade ...

Animação, isso você tem de sobra. E se olhar
bem, sua geladeira está cheia e a despensa está
transbordando. O que você está precisando,
realmente?

Capricórnio 22/2, a 21/1
Com tanta determinação, às vezes fica meio
difícil ser flexível? Velhas e,struturas podem

.

estar ruindo, porém. Uma reforma interna
desencadeia uma revisão de valores. Ninguém
está pedindo pra você mudar radicalmente,
deixar de ser o que é. Mas, quem sabe, um .

novo corte de cabelo, uma coisinha aqui, outra
ali, aos poucos ...

,
.

Câncer 21/6 a 21/7
Direto do trabalho pra casa ... Que naqal Está
valendo muito barulho por tudo que ative as

energias. Encontros com amigos, degustação.
de pessoas, quer dizer, degustação de vinhos,
hãn, essas e outras delícias que dinheiro
nenhum do mundo paga. Porque a vida, sim,
supremo clichê cheio de sabedoria, foi feita pra
ser muito bem vivida.

Libra 23/9 a 22/10
Bom gosto e talento são sua rotina. São tantas
as suas habilidades que às vezes nem você
mesmo sabe qual escolher... Ainda mais quando
se quer nada menos que a perfeição. Você olha

pra lá, pra cá e acolá: confusão? Não se chateie
com o pessoal se nem tudo é tão lindo e

perfumado. Se algo está fora de lugar, dê o seu

toque, faça o seu plim.

Touro 21/4 a 20/5
Procure rnançiras interessantes de mudar o

presente para afetar o futuro em comum. Um
pequeno movimento pode gerar grandes
resultados. A determinação é a batida na qual
você marcha. Bússola, régua e compasso, você

traça seus objetivos e chega até eles. Desenrole
seu mapa, convide o outro para entrar na sua

Leão 22/7 a 22/8
Com a pulga atrás da orelha, gatinho? Cate a

danada e traga-a bem pra frente dos olhos.
Ficar pensando e repensando o que disseram
só vai deixá-lo encucado, o mistério vai
continuar. Não seria melhor chamar o
interessado no assunto e esclarecer? Pode não
ser nada daquilo. E se for, proponha uma

trégua, quem sabe um recomeço. Zero a zero.

Escorpião 23/10 a 21/11
,

A Lua segue em Escorpião até amanhã à
tardinha. Hein? Tudo bem, acontece todos os

meses, por uns dois ou três dias, mas nem por
isso deixa de ser importante. Abraço estreito na

emoção, contato com a sua história pessoal. ..
Que tal aproveitar este momento sensível e

delicado.para cumprir as velhas promessas que -

•

vive fazendo pra si mesmo?

Aquário 21/1 a 18/2
Quer parar de dar· voltas no quarteirão e

assumir de vez o que foi fazer aí? Jogue uma

pedra na janela, faça uma serenata, chame
aquele.alguém que saiu correndo de você por
não ter entendido sua idéia de liberdade.

Esclareça pontos obscuros, mostre sua visão
luminosa da vida. Um papo bom sob o céu e as

estrelas ... O resto dispensa palavras .

•

viagem.

Gêmeos 21/5 a 20/6
A coragem de transformar é parte importante
da relação amorosa. Não finque o pé no terreno
de suas crenças, você pode ficar preso. As

•

percepções estão sempre mudando ... A medida

que o centro se desloca, o mundo se revela sob
um. novo prisma. Desenvolver novos usos para
as coisas que já sabe ou já tem, tarefa fácil para
o ser de Gêmeos.

Virgem 23/8 a 22/9
Já que, pra variar, você tem trabalho às

pampas, é melhor produzir em companhia.
Certo, o que é seu ninguém tasca, mas será
interessante compartilhar alguns projetos, uma
segunda opinião pode acrescentar um
diferencial. Aproveite o clima de descontração
e encare uma parceria bacana, virginiano. Você
cumpre o dever e ainda se diverte.

Sagitário 22/11 a 21/12
A vida amorosa anda meio assim, meio
assado? Também, com essa sua agenda cheia
de causas & cruzadas, você enlouquece
qualuer coração apaixonado. Tudo bem que a

objetividade ande falando mais alto, mas não
dá pra exigir que o outro renegue sua subjeti
vidade. Use seu conhecimento das linguagens
universais: mão no cabelo, beijo na boca ...

Peixes 19/2 a 19/3
Você recebeu aquela cantada, está cheio de
amor pra dar e louco de vontade de aceitar o
convite ... Então, qual é a dúvida? Não vai dizer

que bateu um medinho? Um medão? Sopr.e pra
longe a hesitação e a paranóia e chame a turma
da coragem. Você quer tànto falar, escutar, se
abrir. Faça acontecer. Pegue essa onda, entre na

freqüência do coração.
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PFL irrita-se com am in

,

I

Discurso feito pelo ex-governador Esperidião Amin na chácara do
•

sogro do prefeito João Rodrigues, em Chapecó, vem causando reação
entre parlamentares e líderes do PFL catarinense. O prefeito teria feito

: um convite a Esperidião Amin para que disputasse o Senado e apoiasse
i � Raimundo Colombo ao governo. Disse que o PFL respaldou Amin

i nas duas últimas eleições ao governo estadual e que agora esperava
·

reciprocidade. O ex-govemador replicou que João Rodrigues também
fora eleito com apoio do Pp, deixando a impressão de que não abriria
mão da candidatura ao governo para Colombo.

.

Deputados liberais recordam que em duas reuniões com Jorge
Bornhausen e Raimundo Colombo, o sr. Esperidião Amin teria
admitido dar aval à candidatura do liberal ao governo estadual. O
pronunciamento de Chapecó teve péssima repercussão entre os

liberais. Os parlamentares, que defendem abertamente aliança
com o PMDB e apóiam a reeleição de Luiz Henrique, colocaram
mais combustível na fogueira.
O cenário é previsível: se o PMDB liberar geral no sábado, o PSDB
tende a respaldar a reeleição de Luiz Henrique. O acordo PMDB
PSDB atrai o PFL para tríplice aliança, pelo apoio comum a Geraldo
Alckmin. Os liberais só não fecharão se Amin admitir ser candidato
ao Senado e apoiar Colombo.

.
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Crise
A região oeste está
vivendo a maior
cnse dos ú�imos

•

anos. E de
dimensões muito
mais graves e de

amplitude maior do

que está sendo
noticiado na

imprensa. A cnse é

geral. Afeta os

produtores rurais, a

agro-indústria, o

comércio e até o

setor de serviços.

Conversa
Senador Leonel Pavan mandou vários recados ao

PMDB e ao Centro Administrativo. Deseja
conversar com o govemador interino Eduardo
Pinho Moreira. O presidente Dalirio' Beber entrou
em campo. O encontro deverá acontecer no fim
de semana. Pavan.deve estar se sentindo isolado.

I

I
!

China
Prefeito Marco Tebaldi embarca domingo para
Pequim, onde vai participar da inauguração da
nova fábrica da Embraco na China no dia 16 de
maio. Segue depois para Zhengzhou, cidade
irmã. Esta semana chegaram em Joinville 28
chineses do programa de intercâmbio. Vieram
aprender português.

I
I

. ,

ENCONTRO: EMPRESÁRIOS FORAM RECEBIDOS PELO MINISTRO

\

O CORREIO DO PQy

•

•

NANCY. ARAÚJO Estado,setor no o

ressarcimento de créditos",
afirmou o deputado Carlito
Merss. Basicamente, Mantega
se comprometeu a solicitar

que a Receita Federal libere
mais técnicos para analisar,
com mais rapidez, os

processos envolvendo esses

créditos. Mas, afirmou que,
com relação ao câmbio, não
vê possibilidades de
interferência.

� Setor está em crise
A •

com a concorrenca

com a China e a

valorização do real

BRASÍLIA (CNRDI) - O
ministro da Fazenda, Guido
Mantega, garantiu aos

exportadores do setor de base
florestal - moveleiros e

madeireiros de Santa

Catarina, ontem que, vai ''A discussãomaior é que há

agilizar junto à Receita Federal ,empresários que fecharam
o ressarcimento de cerca de R$ contra tos imaginando um

58 milhões em créditos de câmbio a R$ 2 ou R$ 3,20 e

impostos federais devidos ao isso é um problema", destacou
setor. No encontro, articulado Carlito. O ministro teria

pelo deputado Carlito Merss explicado também que o real

(PT) e pela senadora Ideli não se valorizou em relação ao

Salvatti (PT), os exportadores dólar, mas o dólar é que estaria
demonstraram os números da perdendo o valor em relação a

crise que o setor amarga desde outras moedas. Para o

2005, a concorrência com a presidente da Associação
China e pediram, entre outras Comercial e Industrial de São

coisas, a interferência nas Bento do Sul, Osmar
taxas de câmbio. Mühlbauer, essa é uma questão

"Uma das principais de ajuste. "Se fosse possível se
questões. já foram acelerar a redução da taxa de
encaminhadas .. Acho que juros Selic, a taxa de câmbio

/i : resolve 'parte 'do sufoco do ,.

se e levar ia de' forma mais

,

•

BRAS í llA/D IVU lGAÇÀOIC�

,

Ministro Mantega, Carlito Merss e Ideli Salvatti estiveram no encontro

natural", sugeriu; Entretanto,
se mostrou satisfeito com os

resultados da reunião.
Menos otimista que os

colegas, o presidente da

Sindusmobil, Udo
Waiermann, não espera uma

recuperação do setor tão cedo.
"Para que o setor se recupere,
vai demorar pelo menos um

-

ano, nao tem como ser a curto

prazo". O empresário
explicou que só a região de São
Bento do Sul e Campo Alegre,
tem a receber da Receita o

equivalente a cerca de 90/0 do
faturamento bruto do ano

passado em PIS, Cofins e

Imposto de Renda. "Isso é '.

muito dinheiro", afirma.

,

Eleições do CRECI/SC marcadas para o próximo

•

Winterfest promete agitar Jaraguá de hoje até domingo :

As eleições para a cornposição do Conselho Pleno de) C�REC:I/S(: para o triênio 2007-2009 serão

realizadas no próximo dia 18 de maio, das 09:00 as 17 :00 horas.
<"

Todos os corretores de imóveis com inscrição principal no C:RECI/SC estão obrigados a votar, Para
o exercício do dever do voto, o profissional deve estar rigorosamente em (lia C()ln Sll3S obrigações
financeiras junto ao CRECI/SC. Quem não estiver em dia, terá até cinco dias úteis antes do pleito
eleitoral, para negociar um parcelarneuto e assim regularizar sua situação. Após esse prazo só serão

· ,

• • •

acertos pagamentos avIsta.. •.

O corretor de imóveis que não votar e não justificar sua ausência em até trinta dias corridos após as eleições (contados a I
.

,

partir do 12 di') útil após a realização do pleíro) estará sujeito à írnposição de multa. Se a ausência ocorrer por motivo de '

.,1 doença, poderá ser justificada em até sessenta dias corridos, contados do 1º dia útil após a realização do pleito, mediante
apresentação de atestadomédico que declare a impossibilidade de locomoção.

! Este ano as votações do CRECI/SC apresentam Ulna inovação: a votaçâo pela internet. O eleitor consíderado apto
'

I receberá, pelo correio, IUl13 senha individual de acesso {lara poder votar pela internet em sua casa ou escritório, sern 3

! necessidade de se deslocar até algum posto eleitoral. O profissional que optar [,e)r votar nos postos eleitorais deve levar
.

.

r consigo o documento de identidade e a carteira vermelha para anotação.
,

, Os corretores de imóveis poderão votar através elo site: wwwvoracrecí.com.br, li código certificará a identidade elo i
,

profissional, garantindo que seu voto seja único e tntransferível. Após a efetivação do voto, a senha autoruaticamente será !
, ínvalídada, irnpossibilitando fraudes. I

i
; Confira os locais de votação:

1···CIDADE············································ ·····[ocA[············································.........................................................................................•........................................................................................................................................................................................................
i Araranauá Câmara MuniciDal- Rua Antônio Bertoncini, nO 515 -Cidade Alta
Balneário Camboriú ACIBC - Rua 2850, nO 45
éiumenau....

.. .-. ..

DalegacladõCREC'I/SC=RuaAn alo'Dlas, ilo220sala 1'O§=-Ceiltro"
. ---..

-"1 I
Brl,lsaue

.

OAB - Rua Daniel Imhof, nO 640 i I

Cacador Rua Curitibanos, nO615. j

Chaoecó Av. Getúlio Varaas, nO 870 - N sala 53 - Centro

dia 18 de maio

•

]ARAGUÁ DO SUL - A 18ª
Winterfest (Festa do Inverno)
promete agitar a noite de hoje e

o fim de semana de Jaraguá do
<""='=-"=""'=-=-"= i' Sul e região na Sociedade
ICRECI - SC I Recreativa Alvorada, Bairro Rio

Cerro II. As festividades

englobam os desfiles das
sociedades, jantar típico alemão,
apresentações folclóricas e baile.

A abertura oficial acontece

hoje às 20h, quando haverá

das 21h, o ingresso custa R$ 4, e
depois desse horário a entrada é

R$8.
Amanhã, a festa começa às

14h e haverá desfile das
Sociedades.e grupos de idosos,
apresentação de grupo folclórico

,

e tarde dançante. A noite, haverá

jantar típico e baile. Antes das
21 h, o ingresso custa R$ 4, e

depois o valor sobe para R$ 10.

Hoje e amanhã, as festívidades
prosseguem até às 4h da manhã.

No domingo, a festa abre às

10h, com o desfile das Sociedades
e grupo de terceira idade, seguida
de apresentações musicais,
sorteio de rifa, almoço típico,
apresentação folclórica e tarde

dançante. A entrada é gratuita
antes do meio-dia. Após, o

I
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Jantar típico com marreco

recheado, aipim frito,
schwatzauer, eisbein, repolho
roxo, churrasco e outros. As
festividades seguem com a
,

apresentação e coroação da
rainha e princesa da 18ª

Winterfest, apresentação de

grupo folclórico e baile. Antes

ingresso vai para R$ 4 até às 11� ;

e, após esse horário, o valor so� "

para R$ 8. O evento encerra' 11

meia-noite.

A Sociedade Recreatis ;'

AIvorada fica na Rodou ;

Wolfgang Weew, 265/ kill 16 "

Bairro Rio Cerro II. Mai, "

informações pelos telefones: (41
'

3376-0048/ (47) 3376-071ó,
9101-5659. (Daiane Zanghelinij

PARA COMER:
Churrasco - R$ 8
Bifê - R$ 8
Strudel (inteiro) - R$ 8
Marreco Recheado (inteiro)- R$1�
Schwatzauer (porção) - R$ 3
Eisbein (porção) - R$ 2

Aipim Frito (porção) - R$ 1,50
Repolho Roxo (porção) - R$ 1,50

Centenasde pessoas assistem show na praçaConcórdia
_. Condomíni.9 Por!::-_Ru.? Get�lio Vargas, nO 359_�0 andª!

.-,--- ._--i

Criciúma.
__ Dele.9-ª.Çia do CRECI/SC - Trav. Germano M.?grin, n' 100 sala 305 ,

Florianóoolis - Canasvieiras SaDiens Park - Av. Luiz Boiteux Piazza, nO 1302 - Cachoeira do Bom Jesus i
flori'?QºpºJiª=Ç�l}trº . $�.ºeººÇB�ÇI!$Ç=B�.?Iraj.?DºLI}�?Z�ÇºDj�,Jº1/.?º?:Ç�Q!rº . i
Imbituba Escola de Informática Mundo Dlcltat- Rua Irineu Bornhausen, nO 361, sala 02

Sombrio Avenida Getúlio Vargas, nO 538 sala 23
_.__�_r-���_=� ._._�

Tubarão Delegacia do CRECI/SC-Av. Marcolino Martins Cabral, 926 sala 707 i

]ARAGUÁ
•

-sobre o valor do papel da mãe

na sociedade", comentou a

.

diretora da Fundação Cultural,
Natália Petry.

Com 37 anos de carreira e

milhares de shows em todo o

Brasil, o cantor e compositor
disse que não lembrava se já
tinha vindo para Jaraguá do Sul

algum dia, mas que achou a

cidade muito bonita,
industrializada e as pessoas
muito educadas. Ele disse que

gosta muito do sul do país e que

já realizou inúmeros shows na

Itaiaí Associacão Comercial e Industrial- Rua Hercílio Luz, nO 381 sala 201 !

LltªpelIJ.? _ º<tl�gªcjª.doÇB�ÇIL$Ç.=Ay,N.�r�uR.?IIJº�LQ�.4.14?�.ª1ª-ª.?:rv1�jªPrªiª . -- , I
Itaooá Câmara de Municioal de Vereadores -Av, André ROdrigues de Freitas, 719 -Itapema do Norte! !
Jaraauá do Sul Associa ão Comercial e Industrial- Rua Octaviano Lombardi, nO 100 i !

•

Joaçaba , . �ot�GJaraguá �_Bu.? Francisco__�indner,_!1_�35Q .. .. __._._.__...... ._.. J I
Joinville SENAC - Rua Visconde de Taunay, nO 730 i !

I! Laoes Delegacia do CRECI/SC - Praça João Ribeiro, nO 164 ! !
· i Lanuna Câmara MuniciDal de Vereadores - Rua Voluntário Carpes, nO 155

.

i I
i Mafra . CDL - Rua FeliDe SChmidt, 266 2° andar - Centro i i
rRiQQo SuL.. __ __._ .. _ __ _ Qªf!lªraMy_nJ.çiQªIº�'v'ºr_ºªººr.ºª=fr_élçª.?�.º_e_�.ylh.º,n�.º1 _..... .._ _.

i

São José Delegacia do CRECI/SC -Rua Emerson Ferrari, nO 28 sala 11 - Ed. Kobrasol Center - Kobrasol

São Minuel do Oeste Câmara Municipal de Vereadores - Rua Sete de Setembro, nO 2045 i

SULDO -

Centenas de pessoas assistiram

ao show do cantor Renato
Teixeira na noite de ontem, 'na

A

Praça Angelo Piazera. O Show
fez parte da programação de

homenagem ao Dia das Mães,
que incluiu também a

apresentação dos músicos Jacira
e 'Ricardo (soprano e tenor) e

da banda jaraguaense The Seres,
que abriu o evento. Também foi
instalado um mini-parque no

espaço da praça para as crianças
e houve sorteio de celulares e

! LVid_eira .__..._._�_�ua Vereniano dos Passos, nO 178
! ",.......... ", ", , .. ", , , , , , ""." ,., , ,., , -_ .. - , .. ', .. , , " .. , " ', , , " .. _" _, .. , ",,,.......... .-.', "", , , , " .. ,,'"' - , .. , , , ' ,., .. ,....... ." , .. ,., , '" , , " ,.� " .. _., .

/

entrega de flores às mães. "E um

dia para as pessoas refletirem

. �

regiao.
Renato Teixeira conta que

iniciou a carreira caIU

compositor e que aprendeu
cantar com o tempo. "Vário
cantores já regravaram minha
músicas, corno Zé Ramalls
Elba Rarnalho, Elis Regin�
Joana, Fagner, Roberto Carlos
Maria Bethânia", comente

definindo o estilo music'
.'

destacam-se

•

adotado como música caipi'
contemporânea. Entre seU

maiores sucessos (alguns i
foram tema de novela

r
"Rornaria

"

"Tocando em Frente", "Frete -

e "Amanheceu, peguei
viola". (Daiane Zanghelini)

•
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: o CORREIO DO POVO

I NACIONAIS

'I

." Sanguessuga 1
o PSB vai abrir uma comissão
de ética para avaliar o caso

des deputados federais Isaías
Silvestre (MG) e Paulo Baltazar

(RJ), citados pela Polícia
Federal dentro da Operação
Sanguessuga. Ambos também
constam da lista de

parlamentares que serão

investigados pela Corregedoria
,

. ) da Câmara. Ontem, Silvestre

pediu afastamento da
, presidência da Comissão de
,

Fiscalização enquanto Baltazar,
da liderança da bancada

,

federal na Câmara. O PSB já
�, confirmou o nome do substituto"
, '.

�,: de Baltazar: o deputado
'

:.' Alexandre Cardoso (RJ). O
','" provável nome para substituir

•

•:. : Silvestre deve ser Carlos
'. '

'.

:;':' Mota (MG).
o.

<. ••+------------1
,�
'.

;:: ." Sanguessuga 2
:� Conversas captadas pela
:: Polícia Federal durante a

· Operação Sanguessuga
•
'.

::: ,

confirmam que os integrantes
•

"

da quadrilha mandavam
dinheiro para os congressistas
ou para seus assessores por
meio do motorista Fernando
FreITas.Em depoimento à PF

anteontem, Freitas disse que
empresários que comandam a

Planam, entre os quais Luiz
Antônio Vedoin, sacavam
dinheiro em uma agência do

, banco Itaú, no setor comercial
Sul, em Brasília, e levavam
para distribuir no Congresso
Nacional. .

,

,

"

"

." Caso Suzane
Os desembargadores da 5a
Câmara Criminal do TJ

(Tribunal de Justiça) de São
;: , Paulo negaram, por

unanimidade, o pedido de
'

habeas corpus em favor de
Suzane von Richthofen, 22, que
confessou ter planejado e

participado da morte dos pais -

Manfred e Marísia von

Richthofen-, em outubro 'de
2002.0 julgamento do mérito
foi concluído ontem. Na

•

,

,

:O"

,

.,

, ,

, ,

, ,

,

•
,

,
.

• •

,

,
.

•

• •
, semana passada, dois

desembargadores negaram o

pedido e outro pediu vistas, o

que adiou a divulgação da
decisão.

,

� Prisões
A PF (Polícia Federal) prendeu
ontem 21 pessoas suspeitas
de envolvimento com uma

suposta organização
!
.

responsável pela entrada ilegal
no país de artigos de
armarinho -conhecidos como

mercadorias de loja de R$
1,99. Os trabalhos foram
realizados em seis Estados.De
acordo com balanço final

divulgado pela PF, sete
suspeitos foram presos em

São Paulo, seis no Paraná,
dois em Goiás, dois no Ceará,
dois no Pará e dois em

Pernambuco.

"

•

•
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NUMERO: SAO NECESSARIAS 127 ASSINATURAS DOS DEPUTADOS E 27 SENADORES • INTERNACIONAIS

NOS EUA

.... Acordo
Os líderes do senado dos
Estados Unidos chegaram a

um acordo ontem para que a

nova lei de imigração
americana possa dar a chance
para que parte significativa dos
milhões de ilegais que vivem
no país possam ter a chance
de se tornar cidadãos
americanos. A idéia é aprovar
o ato antes do Memorial Day
(em homenagem aos soldaods '

mortos em guerra);
comemorado anualmente na

última segunda-feira de maio.
O acordo, proposto pelos
líderes da maioria e minoria no

Senado, deve por fim ao

impasse polftico cue nas

últimas semanas levou
,

milhares de imigrantes a' '

pressionarem o Congresso
através de protestos e

boicotes.

NA CHINA

.... Mina
Onze mineiros morreram em

um acidente em uma mina de
carvão na província sudoeste
de Sichuan, informou ontem a

agência oficial chinesa
Xinhua.O desabamento de
rochas e a liberação de gás
foram as causas do acidente
na mina de carvão Aotian,
situada no distrito de Xingwen,

,

e que ocorreu quarta-feira,
•

quando 28 mineiros se '

encontravam no subsolo.
As equipes de resgate
salvaram 17 trabalhadores e

ontem recuperaram os dois
últimos cadáveres, segundo
informou o Escmório de

Segurança- do Trabalho de
Sichuan. Entre os mineiros

resgatados, nove ficaram
feridos e se encontram

hospitalizados.

NO IRÃ'
� Tabagismo
o Parlamento iraniano aprovou
ontem uma nova legislação
qúe proíbe fumar nos lugares e

veículos públicos, assim como

em todos os edifícios oficiais,
informou a agência iraniana
Irna.Os parlamentares
aprovaram 12 dos 20 artigos
da nova normativa,
apresentada pelo Executivo
dentro de seu plano nacional

global de luta contra o

tabagismo.Entre as medidas
adotadas, destaca-se a

proibição da venda de produtos
derivados de tabaco a

menores de 18 anos, que
também não poderão ser os

encarregados de sua vendá.

NOS EUA

.... Recusa
\ Os Estados Unidos rejeftaram o

pedido do Reino Unido para o
•

fechamento da prisão de elta

segurança americana em

Guantánamo, em Cuba.

, '

I

, .

, '

, ,

• "

,

AGENCIA ESTADO
imediatamente.

"Tem uma investigação na

Corregedoria da Câmara com
.... PSDB e PFL resistem em criar uma nova CPI, mas
admitem assinar o requerimento caso seja necessário

BRASÍLIA- PY, PPS e PSOL

começaram a coletar ontem
assinaturas para criar uma CPI

(comissão parlamentar de

inquérito) que irá investigar a

compra superfaturada de
ambulâncias com recursos do

Orçamento da União. O pedido já
conta com o apoio de 30

parlamentares dos três partidos.

PSDB e PFL resistemem criar uma

nova CPI, mas admitem assinar o

. '" . "......

cntenos que nos nao aceitamos,

Eles separaram as pessoas acusadas

[que serão investigadas] das que
têm assessores presos [que
escaparam de um processo
imediato]. Assessor não assina

emenda. Temos que chegar em
quem manda neles", disse o

deputado Fernando Gabeira (PV
RJ) .Gabeira rebateu as

considerações de que faltam

apenas sete meses para acabar esta

Legislatura e, portanto, não há

. ., .

requenrnento caso seja necessano.
Para que a "CPI das Sangues

sugas" possa funcionar são

necessárias as assinaturas de 1 71

deputados e 27 senadores. Como
,

,; . - .

e uma comissao mista, com a

participação de deputados e

senadores, ela poderá ser instalada

tempo hábil para uma nova CPl.
"Não podemos passar a impressão
de que no apagar das luzes vale
tudo."O líder doPSDBnaCâmara,
deputado JutahyMagalhães (BA),
justificou que o Congresso já
demonstrou nas denúncias do
mensalão que não está disposto a

punir os parlamentares envol
vidos em irregularidades. "Nós
precisamos de um mecanismo

mais rápido de investigação [que a

CPI]. Mas se for necessário assinar,
não teremos problemas. O fato é

que a maioria dos parlamentares
.- . "

nao quer purnr.

Silvio Pereira mantém depoimento
dado à cpí em reunião com PF

Garotinho comemora liminares
e

e encerra greve de fome
BRASÍLIA - O ex-secretário

geral doPTSilvio Pereiramanteve
a linha de suas declarações à CPI
dos Bingos em seu depoimento de
quatro horas e meia à Polícia
Federal ontem. Silvio disse que
deu "em tese" as declarações ao

jornal "O Globo" sobre um

suposto esquema do empresário
Marcos Valério Fernandes de
Souza para arrecadar R$ 1
bilhão.Sobre a cifra, o ex-dirigente
disse que viu o número em uma

reportagem da revista "Veja". Ele
afirmou que outras informações
relatadas na entrevista também
foram tiradas de órgãos da
•

irnprensa.
Silvio, que foi ouvido no

. ". . . .

inquérito que avengua suspeitas
de corrupção dentro dos Correios,
negou que tivesse envolvimento

no esquema investigado pela PF.
O delegado da PF, Luiz. Flávio
Zampronha, que tomou o

depoimento de Silvio, disse que o

ex-petista estava calmo e que,

aparentemente, não estava sob o
efeito de medicamentos.

Para Zampronha, a entrevista
.

concedida por Silvio Pereira foi
uma maneira de fazer "pressão"
sobre o PT. Ele não especificou, no
entanto, qual o objetivo do ex

dirigente petista.O advogado de
Silvio Pereira, Iberê Bandeira, disse
que seu cliente somente estava

cumprindo uma função dele ao

fazer a triagem dos currículos de
!

quem seria indicado para as

estatais. Segundo Bandeira, o ex

dirigente disse não ter o poder de
confirmar as indicações e não

relatou quem tinha esse poder.

RIO DE JANEIRO - Depois
de onze dias sem-comer, o ex

governador Anthony Garo
tinho (PMDB) , encerrou

oficialmente ontem a sua

greve de fome. Garotinho
anunciou a decisão em uma

entrevista coletiva, no

quarto ... que .. oçu.pa '. no

Hospital Quinta D'Or, na

Zona Norte do Rio. Ele
comemorou a concessão de
duas liminares pelo Tribunal
de Justiça do Rio, que

obrigam o jornal "O Globo"
e a revista "Veja" a pu
blicarem a darem a ele direito
de resposta no mesmo

tamanho das matérias nas

quais o ex-governador se

sentiu ofendido. A decisão
determina, inclusive, que

Garotinho tenha direito à

resposta nas capas dos dois
veículos. '

O ex-governador também
disse considerar suficiente a

resposta da Fundação "Jimmy
Carter", dos Estados Unidos,
que,' segundo ele, pretende
fazer um relatório sobre o

período' pré-eleitoral no

Brasil. Garotinho anunciou o

fim de greve de fome ao lado da

governadora RosinhaMatheus
e do seu médico particular
Abdu Nele, mas já estava

recebendo desde quarta-feira,
reidratação intravenosa com

soro glicosado. Ele ainda
admitiu ter ingerido na noite,
de ontem meio copo de água
de coco por sugestão da equipe
médica do hospital.

Relatório relaciona ataques
em Londres com AI Qaeda

,

Petrobras operava de forma

"ilegal" na Bolívia, diz Morales'
loNDRES .. REINo UNIDO - Um

relatório oficial com conclusões
finais das investigações sobre os

\

atentados contra o sistema de

transportes de Londres, em' 7 de

julho, apresentado ontem pelo
governo britânico,' relaciona os

ataques com a rede terrorista AI

Qaeda, liderada por Osama bin
Laden. Segundo os investigadores
da Comissão de Inteligência e'

Segurança da Câmara dos
Comuns, é "provável" que-o grupo
mantivesse contatos com

membros daAIQaeda. "Contatos
realizados antes dos atentados

sugeremque [seus autores] podem
•

haver recebido conselhos ou

instruções de pessoas no

Paquistão", diz o documento.
O documento reitera as

suspeitas iniciais de que os quatro
suicidas que cometeram os ataques
contra três estações de metrô e um

ônibus em Londres -que mataram

52 pessoas e feriram outras 700-
teriam ligação com a rede terrorista
de Bin Laden. De acordo com a

comissão, um dos suicidas, Siddique
Khan, foi ào Paquistão em 2003.
Shazad Tanweer, outro dos quatro
terroristas, passou algunsmeses com
Khan no país, entre novembro de
2004 e fevereiro de 2005.

BoLÍVIA - O presidente boli-
,

viano, EvoMorales, disse ontem
que a Petrobras operava demodo

"ilegal" e "inconstitucional" na
Bolívia."Dos mais de 70
contratos, nenhum foi ratificado

pelo Congresso e, portanto, são

inconstitucionais", disse

Morales, que acrescentou que os

contratos foram também

negociados secretamente.

O presidente' boliviano
,

acrescentou que as empresas que

operavam no setor petrolífero no
país e que foram afetadas pelo

-

decreto de nacionalização das
reservas de petróleo e gás natural,

I

•

assinado no dia 1o deste mês, não
terão direito a nenhuma

indenização se já tiverem

conseguido recuperar seus

investimentos.

"Não há nenhummotivo para
- "

que pensemos em compensaçao ,

disse, segundo a agência de
'notícias Reuters. "Se tivéssemos

expropriado bens ou tecnologia
teríamos de providenciar
compensação, mas neste caso

não." Morales disse ainda que não
havia motivo para que a Bolívia
consultasse investidores ou países

•

vizinhos antes de decidir pela
nacionalização .
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ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JARAGUÁ DO SUL

MANIFESTO SOBRE CIRCULAÇÂO VIÀRIA DE JARAGUÀ DO SUL

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE

JARAGUÀDO SUL,AEAJS

Não podemos cair no equívoco de achar que a solução do problema de circulação viária é

fazer fluir o trânsito por qualquer via disponível, supostamente atendendo a uma demanda

social, desrespeitando conceitos como o de via local, tranqüila, transformando com o tempo
todas as vias em corredores de tráfego.

,

E preciso especial atenção ao uso do solo no espaço viário e a relação deste com os edifícios
a ele lindeiros, ou seja, àqueles que têm relação direta com a rua. Todos os aspectos, positivos e

negativos, das ruas devem ser levantados e avaliados, verificando sempre a diminuição das
adversidades, sejam elas calçadas estreitas e sem verde, pavimentação inadequada e estado de

conservação, arborização da via, o recuo das edificações, a possíbílídade de estacionamento

junto ao meio fio e/ou junto às edificações, a "caixa" (largura, geometria, etc.) da via, o estresse

ambiental percebido como muito calor, muito ruído, muitos gases, risco de atropelamento,
incidência no número de acidentes, falta de ordenamento entre os diversos tipos de mobilidade
(carros, bicicletas, pedestre, ônibus, caminhões, trem, etc.). Todos são fatores importantes diante
da limitação estrutural do sistema viário de nossa cidade em atender à crescente demanda de

, '

veículos privados. E importante, ao se avaliar o tecido urbano, restituir o espaço viário também
ao pedestre, tornando a rua não apenas um local de passagem de veículos, mas também de
convívio urbano.

'

III
'

Desta forma, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul-AEAJS, s�
contrapõem a atual proposta de alteração da circulação viária. Louva àqueles que de alguma
forma se preocupam e demonstram interesse em resolver o problema. Porém, vê com extrema

cautela as proposições apresentadas, e principalmente a solicitação de sugestões sem critérios
técnicos. A sociedade deve ser ouvida, manifestando suas necessidades e dificuldades, para
que então técnicos, sejam eles do setor público ou privado, com competência para tal e

comprometidos com a coletividade, formulem propostas, com responsabilidade e embasados em

estudos e análise profunda que o tema complexo exige.
O nível de problemas de mobilidade urbana que a cidade enfrenta, comuns em cidades grandes

e incomuns para cidades de seu porte, pressupõe um' planejamento de médio e longo prazo.
o

Nosso sistemade circulação é muito modesto diante a demanda por .circulação e oferta de

capacidade. Vemos a atual proposta muito simplista para o complexo problema de mobilidade
existente. São necessárias propostas mais arrojadas, com execução a médio e longo prazo, e

ações. imediatas no que tange a adequação, alteração e fiscalização do Plano Diretor, com
definição de recuos frontais e previsão de alargamentos futuros em vias estruturais e arteriais,
como João Planincheck, Walter Marquadt, João Januário Ayroso, Bernardo Dornbusch, Antônio
Carlos Ferreira, Jorge Czerniewics e outras, a serem definidas em cima de Plano Estratégico,
com leitura e

definição de fluxos e percursos; que poderão fazer gfande diferença em futuro não tão distante,
seja para ampliação de circulação de automóveis ou de pedestres e ciclistas.

Não podemos consolidar ou ampliar mudanças no zoneamento sem garantias de capacidade
de suporte, que já ocorre, e que continuará estrangulando a vida econômica e social, pelos
congestionamentos crescentes que estará produzindo.

O incentivo a outras formas de mobilidade é uma das alternativas viáveis, e que além de
reduzirem muito o problema do fluxo de veículos, congestionamentos, bagunça no trânsito, etc.,
propicia melhor qualidade dos espaços públicos, devolvendo ao cidadão seu espaço de direito

que é a rua. A implantação de ciclovias, dando maior segurança e conforto ao ciclista, e

medidas corno o aumento de gabarito dos passeios, implantação de iluminação e sinalização,
criação e requalificação de espaços públicos, enfim, ações que incentivem a caminhada e a

bicicletà como alternativas de deslocamento alternativos ao automóvel, vindo ao encontro da
busca de soluções para o caótico sistema viário e resgatando a qualidade do espaço urbano.
Atualmente, na área central, os passeios são acanhados, com desníveis e diversos tipos de

pavimentação, incompatíveis com o direito à acessibilidade (portadores de deficiências físicas,
idosos, carrinhos de bebês) e tratados secundariamente nas prioridades urbanas. É preciso repensar
a rua, não apenas como via de circulação de veículos, e sim como espaço comum. Sugestãó para
passagem de pedestres e ciclistas com o uso de ponte-pênsil ao longo do rio, encurtando percursos
e revitalizando antigo costume, e ainda prever passagens com maior largura com a revitalização
do antigo acesso, utilizando O pilar central da antiga ponte metálica Abdon Batista, que hoje
não merece nenhum destaque, oferecendo alternativa e aliviando o intenso e conflitante fluxo
de veículos; bicicletas e pedestres no acesso da atual ponte Abdon Batista.

Priorizar o transporte coletivo, modernizando a frota e reorganizando roteiros e horários, a

fim de que o cidadão sinta-se atraído, abrindo mão do transporte individual, reduzindo assim o

número de veículos particulares com benefícios imediatos, como a redução da poluição sonora,
a redução da poluição do- ar, redução do número de acidentes, fluidez do sistema viário e

convívio social. Implantar definitívamente o sistema de transporte integrado com estações de
ônibus distribuídas, nas áreas já previstas, algumas já desapropriadas e pagas pela municipalidade,
munindo-as de infra-estrutura necessária ao funcionamento e prestação de serviços da
concessionária que melhor se adequar às necessidades estabelecidas pelo município, não cabendo
a esta, portanto, qualquer participação financeira nas obras físicas dos terminais, preservando o

direito da comunidade sobre os mesmos; livrando-a de qualquer vínculo com concessões. Retira

se, assim, do Centro Histórico o atual terminal, locado na época em caráter provisório, já ciente

do conflito da atividade com o entorno. Contrapondo-se portanto à proposta apresentada que

prevê um grande e único terminal urbano, ampliando o atual. Ainda há que se considerar a

incompatibilidade deste com o "Projeto de Revitalização do Centro Histórico", projeto este

adotado pela comunidade jaraguaense, o qual visa a humanização da área central da cidade.
.

.

\

(

Vê prioritárias a implantação do Anel Viário, conforme já lei instituída; a construção de
pontes nos bairros Centenário, Amizade e Rau, criando ligações entre bairros, desviando o

fluxo, principalmente de tráfego pesado da BR-280, eficazes "

alternativas para resolver estrangulamentos na área central; pontes entre os bairros Ilha da

Figu_eira e Baependi também seriam alternativas ao fluxo que hoje passa pela área central.
E fundamental a análise cuidadosa do uso do solo, pois ele é gerador e receptor do tráfego. A

mudança do mesmo, seja pela alteração de sentido e/ou pela intensidade maior ou menor de
fluxo que a via poderá vir a ter, pode mudar radicalmente o entorno, prejudicando ou beneficiando
não só a qualidade de vida dos lindeiros, como também os estabelecimentos comerciais, de

prestação de serviços, industriais, institucionais e de preservação cultural, ali estabelecidos.
O Plano Diretor atual veda escolas e creches em vias arteriais e estruturais, pela questão de

segurança e dos transtornos, portanto é contraditório induzir o fluxo em vias em que esses tipos
de atividades já estão consolidadas, como na Mal. Deodoro da Fonseca.

,

E necessário certa cautela na implantação de binários numa cidade que não tem traçado
"grelha" como a nossa. Os binários melhoram o fluxo, porém aumentam a velocidade em mais de
30%, alongam os percursos pela impossibilidade de retornos próximos (haja visto que o traçado
não é grelha) e reduz as alternativas de distribuição de tráfego, concentrando-o em algumas
vias. Deve ser considerado ainda se a rua é congestionada, caso contrário não estará sendo
usada a capacidade da via, tornando-a ociosa, como as ruas Marina Frutuoso e Barão do Rio
Branco.

. Conhecer e entender a formação e conformação do tecido urbano de nossa cidade é

fundamental, para que possamos tirar partido dos "defeitos" e "qualidades" decorrentes desse
processo.

Jaraguá do Sul tem seu desenho urbane típico de cidades que nasceram e expandiram-se
influenciadas pela geomorfologia e por eixos viários de ligação. A cidade nasceu e cresceu

. incrustada num vale, onde elementos físicos naturais, como os morros da Serra do Mar e os rios

Itapocú e Jaraguá compõem a paisagem urbana, exercendo grande influência na implantação
da malha urbana, como limitadores, tanto da ocupação como da conexão do sistema de tráfego.
Também contribuíram neste processo elementos físicos artificiais, como a via férrea, e as rodovias
BR-280 e SC-416, importantes vias que ligam o litoral ao interior da região e que têm passagem

por dentro da cidade. Estes elementos, delimitadores ou indutores, definiram o desenho urbano
da cidade numa forma bastante orgânica, radicular, com eixos de indução que partem do
Centro Histórico, formando três ramos principais e quatro ramos secundários, que orientam a
expansão urbana ao longo dos vales, rios, rodovias e ferrovia. A infra-estrutura parte do Centro
Histórico e se desenvolve regressivamente até os limites da malha urbana, ou do próprio território

do município.
Nas três últimas décadas a densidade média passou de 56,02 hab/krrr' para 200,94 hab/km',

e sua taxa de urbanização foi de 48,77% em 1970 para 89% em 2000. A taxa de crescimento

populacional está em tomo de 5,7% ao ano.

O crescimento acelerado, aliado à falta de planejamento e controle urbano, ptovocou uma

ocupação desordenada, sem uma conexão entre os diversos pequenos sítios urbanos, ocupando
áreas impróprias. A ampliação da área urbana ocupou seus espaços quase que exclusivamente

para moradia, não havendo a preocupação com
, .

reservas para áreas públicas e expansão da malha viária, com sérias conseqüências vividas

hoje por todos nós.
.

A ocupação da cidade é bastante diversificada. Boa parte das grandes indústrias surgiram de

pequenos empreendimentos localizados dentroda malha urbana, sendo que algumas unidades

permanecem até hoje nos seus locais de origem, incorporando novas áreas, influenciando no

cotidiano urbano. Outras indústrias procuraram novas áreas, mais amplas, ocupações essas

oriundas de decisões autônomas, não como resultado de uma política de ocupação do solo.
A circulação de pessoas concentrou-se em veículos particulares, estabelecendo-se neste

modelo uma forma de medir seu grau de desenvolvimento, estabelecendo· que ter uma sociedade
altamente motorizada estabeleceria um "status quo" como unidade urbana, desviando o foco de

prioridades da administração pública. Nos últimos anos, enquanto a.frota de veículos crescia a

uma taxa superior a 7%, os investimentos no sistema de transporte coletivo urbano e na ampliação
e reestrututação da malha viária foram praticamente nulos. As pontes e intervenções mais

significativas na área central foram executadas no início da década de 90, quando a população
da cidade girava em tomo de 75.000 habitantes.

Ao se enfatizar o automóvel como sistema de mobilidade predominante, damos continuidade
,

.

a uma organização dispersa para usos de comércio e serviços, tendendo a utilizar todo o sistema

viário, produzindo um congestionamento crescente. Devemos utilizar os meios de circulação em

nosso benefício, para melhorar nossa qualidade de vida, e não para piorá-la ou destruí-la.
O Plano Diretor e Uso do Solo, está diretamente relacionado à circulação viária. A oferta de

potencial construtivo da cidade tem que estar diretamente relacionada à proposição de triplicai
a capacidade de circulação.

É dever-dó poder público, usando dos diversos meios que dispõe, controlar o modo de transporte, •
individual e coletivo, incluindo entrosamento entre Uso do Solo e transporte, chave para
encontrarmos a solução necessária. Como estruturador, direcionar investimentos em serviços de
infra-estrutura e implementação de leis urbanísticas 'e fiscais, reguladoras do mercado imobiliário,

Colocar em prática ações já planejadas, talvez tardias, mas que de forma mais eficiente viriam

melhorar o sistema de circulação-viária, com resultados mais efetivos, como a conclusão das
A

indenizações e alargamento da Angelo Schiochet, abertura de ruas projetadas, anel viário, etc.

Compreender e utilizar o termo "humanização da cidade" em sua forma plena, agilizando
investimentos de construção e recuperação de calçadas, cumprimento da lei municipal que
regulamenta a comunicação visual, arborização adequada e poda correta, preservação da paisagem
construída e natural, construção de praças e principalmente, o que seria de caráter imediato e

. .

com conseqüências benéficas a curto, médio e longo prazo, a revisão. e adequação do plano Diretor
e Uso do Solo às necessidades da cidade e adaptação ao Estatuto da Cidade, Lei, Federal nº
10.257/2001, que regulamenta a política urbana no Brasil, sendo que o planejamento territorial e

a gestão urbana são obrigados a garantir o Direito à Cidade para todos os que nela vivem.

, Jaraguá do Sul, 10 de maio de 2006,
•

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jaraguá do Sul; AEAJS �

. '
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"TRANSPORTAR COM EFICIÊNCIA
E RAPIDEZ É NOSSA OBRIGAÇÃO"

Bahia • Sergipe • Alagoas • Pernambuco • Paraiba • Rio Grande do Norte

"Qualquer definição sobre o empreendedor deveria no mínimo,
abordar os aspectos: oportunismo criativo, competências gerenciais e

aceitação de riscos e incertezas"
Maria Teresa Bustamante ......_.

Com foco na expectativa do mercado

internacional, e na posição do

empreendedor neste cenário, a presidente
da Câmara de Comércio Exterior da

FIESC, Maria Teresa Bustamante,
apresentou o panorama exportador
brasileiro em uma palestra promovida
pela Câmara de Negócios Internacionais -

CAMBRA - e o Núcleo de Comércio
Exterior dia 25 ultimo, na Associação
Atlética Banco do Brasil. Os

empresários e nucleados, puderam
averiguar as novas tendências do
mercado internacional e as discussões em
razão dos novos acordos de comercio

internacional. Em ativa explanação,
Maria Teresa pontuou que a política
monetária brasileira é ortodoxa e

conservadora, com altas taxas de juros,
que dificultam a sobrevivência de uma

cultura exportadora mais atuante. Ern
detrimento dos altos gastos públicos a

economia nacional deve sentir este

impacto ern seu crescimento que deve
ficar em torno de 4% em 2006.

-Segundo, a palestrante.mesmo COIll a -

alta taxa tributária aplicada no país, (uma
das mais altas do mundo). os problemas
primordiais não são solucionados,
principalmente no que se refere ao

comércio exterior. "A reestruturação de

estradas, portos e aeroportos, são
essenciais para fomentar o setor",
salienta.

Ern uma visão mais otimista ela
ressalta que a atual taxa de câmbio serve

para as empresas investir em pesquisa e

inovação tecnológica, em novos

mercados, renovação de parques fabris e

principalmente para uma reestruturação
interna, que no futuro será muito,

importante para o segmento.
No que se refere aos empreendedores das MPE's,

Maria Teresa chamou a atenção que a globalização
=-nivela as empresas fazendo a concorrência no mercado
aumentar. Para ela o grande desafio está na mudança de

gestão, na "Economia do conhecimento", que é a

inovação x disciplina, o crescimento x oportunidades e a

interatividade x delegação planejada. As micro e medias

empresas "só terão vida longa, se iniciarem sua

caminhada, com fO<";'9 nq capacidade de intensifícar e

desenv�lJêr pesso�:�í", Ó::rr�vo modelo de gestão deve
,.\ \ ' .

prever a remuneração dos colaboradores através dos
resultados e a seleção de seus funcionários através de
atitudes, finaliza. Neste mercado bastante competitivo, a
criação de redes empreendedoras internas, pode surtir
grandes resultados, ou seja, criar, incitar a busca de
novos horizontes e fomentar o crescimento da empresa
como um todo pode ser o diferencial para novos
mercados.

Jaraguá do Sul • garclaIJ@terra.com.br

Parceria
Também neste evento foi assinado convênio
com o Banco do B rasi I para treinamento e

capacitação de profissionais para o

mercado international. Confira as datas:

23.05 - Curso de Carta de Crédito
20.06 - Curso de Práticas Cambiais
20.07 - Curso de Financiamento a

Exportação
22.08 - Curso de Exportação II
19.09 - Curso de Importação

•

19.10 - Curso de SGP - Certificado de

Origem e Seus Benefícios na

Exportação
21.11 - Curso de Drawback

•

•

•

Informações sobre estas atividades podem ser

obtidas com a consultora Jordana Pott,
•

através do telefone

(47) 3275-7013 ou

e-mail: jordana@portalcambra.com.br
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Núcleo de Automecânicas Núcleo de Metalmecânica
I ";

Núcleo de Hospitalidade une estratégias
,

O Núcleo de Hospitalidade vem estudando

ações para melhorar a qualidade na prestação
de serviço de hotéis e restaurantes na região,
bem como fomentar o turismo de lazer e

negócios no Yale do Itapocu. A definição
destas ações nasce da união de interesses do
Núcleo com as entidades SEBRAE e SENAC

,

Núcleo de Automecânicas promove nos dia 23 e

24 de maio das 19h30 às 221111a Oficina
Mecânica Baumann, O 10º CursQ de Mecânica
Básica de Automóveis para Mulheres.
O C1lr80 tem um custo de R$ 5iOO por

participante e visa oferecer noções de mecânica
básica, manutenção preventiva, direção defensiva
e economia. Com aula te6rica e pratica, O evento'
é voltado para todas as mulheres que possuem
carteira de habilitação indiferente da idade. Ao
fim do cursá as participantes receberão um
manual de mecânica básica e certificado de

,

participação.

Curso de Leitura e Interpretação de Desenho
Técnico Mecânico, parceria entre Núcleo de
Metalmecãníca e SENAI, entre os dias 23 de
maio a 26 de julho, as terças e quartas-feiras,
das 19h às 22 h ,com um total de 60 horas de
aula.
As aulas serão no SENAI de ]araguá do Sul,
Rua Isidoro Pedri, 263- Barra do Rio Molha.
Investimento individual de R$ 180,00
integrantes de núcleo, R$ 210,00 associados

ACI]S-APEVI e R$ 250,00 demais
interessados. Estão disponíveis 25 vagas.

que podem suprir a necessidade de capacitar
mão de obra na área de serviços gerais até o

serviço de atendimento ao cliente, com cursos

enl gestão, finanças, mercado, liderança,
empreendedorismo e recursos humanos. Ou
ainda curso técnico em hotelaria, guia

- .

turístico e eventos.

O Núcleo também se une a Secretaria de
Turismo de Jaraguá do Sul que tem o objetivo
de incentivar e articular o desenvolvimento'
sustentável da atividade turística de forma

Informações com o Consultor Francisco
através do fone (47) 3275-7000 ou e-mail:
francisco@acijs.com.br

Informações com o Consultor Francisco
através do fone (41) 3275-7000 ou e-mail:
francisco@acijs.com.br

•

•
•
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Na hora de escolher um baJ'lCO ou um parceiro, flque com os dois.O BRDE oferece as melhores vantagens para quem quer ser dono do seu proprio neg6clo, como
atendimento personalizado e maior prazo de pagamento do empréstimo. Ligue para o BRDE ,e seja parceiro do maior banco de desenvoMmento da Reglao Sul.

Quer ser parceiro do BRDE, é só ligar. •
- .

;\; .

I

participativa, buscando a qualidade de vida da'
população, e a Secretaria de Desenvolvimento
Regional- SDR, que apóia projetos para o

.

desenvolvimento do turismo de maneira
sustentável, e ao Convention Bureau que
trabalha na captação de eventos, além de
promover outras ações que também visam o

I

',,/,/',,@

desenvolvimento do turismo na região.
" ,';: '7�

Desta maneira o Núcleo de Hospitalidade "
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soma forças com entidades represéntatlvas '.', ';'4
que buscam explorar de maneira sustentada e' , !j
estratégica o imenso potencial turístico da ' "
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região.
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Informações sobre o Núcleo de

Hospitalidade com a Consultora Anne,
através do telefone: (47) 3275-7020 ou

e-mail: ànne@.acijs.com.br
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Parceiro para crescer

mAEMoaUL
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Auto Socorro· Transperta- Guindaste
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PLANTÃO 24HS
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R. Cel. Procópio Gomes Oliveira, 1900

•

,

fl, João Marcallo, 260 - Ed, Tower Center 604

,

R. Epitácio Pessoa, 1336 • Centro

garcia@segurosgarcia.com.br

•

•

,
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3371-1788
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•

•

R. Mal. Castelo Branco, 1120
centro- Schroeder

J
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I nteg ração entre

profissionais na

Missão a

FEICOM 2006
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A missão técnica a FEICOM 2006 foi consíderada um sucesso

pelos integrantes do Núcleo de Construção Civil, 21 pessoas entre

Engenheiros, Arquitetos e empresários da Construção Civil,
embarcaram para São Paulo no dia 06 de Abril e retornaram dia 08

após visita a Feira Internacional da Construção, que acorreu no

Anhenbi/Sf e também a visita técnica ao SENAI "Orlando Laviero

Ferraiuolo", no Tatuapé/Sf escola especializada 110 segmento.
A Coordenadora do Núcleo Ariane Cristine Correa enfatizá que a

organização destes eventos pelo Núcleo é importante "para que os

empresários da Indústria da Construção Civil possam buscar novas

tecnologias e fornecedores para a realidade de suas empresas, sempre
com o intuito de fornecer à sociedade serviços com qualidade".
Também a importância de oportunizar a participação de empresários
de vários segmentos do setor, juntos numa mesma missão,
proporcionando a todos um intercâmbio de negócios e experiências,
finaliza,

A missão teve o apoio do SEBRAE - [aragua do SuL
, .

.'

Informações sobre
•

o Núcleo com a

consultora Denara pelo
telefone (47) 3275-
7026 ou e-mail:

denara@acijs.com.b�

Evento de Beleza>
trás Vladmir Brichta

O artista global que interpreta o Narciso da novela
Belíssima, Vladmir Brichta será Ulna das sensações do 12º
Fashion Hair, Feira promovida pela Lafí Cosméticos, que
aconrece dias 28, 29 e,30 de maio no clube Caça e Tiro
em Lages - SC. O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais
realiza missão técnica ao evento, onde 14 profissionais,
entre eles Paulo Persil (SP), Beta França (SP), Rocca
(SC), Rodrigo Trindade (SP), Erik Moraes (SP), Michele
Crespi (Itália), Ciro Paniello (Itália) e Leandro Pires

(SP), apresentam as inovações em maquiagem,
penteados e cortes,

A feira oferece ainda atrações como o Campeonato
de Penteados, Feira de artigos importados, nacionais e

produtos para manicura, demonstração de Linha Estética
TeN e assessoria de técnicos especializados,

A Missão acontece com apoio do SEBRAE e tem

saída marcada para saída dia. 28 de maio às 8h com

retorno previsto para 30 de maio às 1811. Participe, vagas
limitadas.

<.-
"

r

Informações e inscrições com consultora Carmen

pelo telefone (47) 3275 7028 ou e-mail:

carmen@acijs.com.br·
,

,

Hélvio Demarchi

3372-3425 - 3370-9145
9975-2298

I
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Automecânicas:

.,�.

O Núcleo de Automecânicas arregaça as

mangas mais Ulna vez. Neste ultimo dia 02 de

maio, um grupo de 15 empresas recebeu as Caixas
, ,

Separadoras de Agua e Oleo adquiridas através de

compra conjunta entre empresas associadas ao

NúcÍeo e demais empresas do setor. A compra
destes equipamentos, que servem para impedir que
areia, óleos e graxas sejam lançados diretamente
em redes coletoras ou corpos receptores de esgoto,
atende ao Decreto Estadual nº 14,250/1981,

A partir desta iniciativa o Núcleo de
.

Automecânicas de ]araguá do Sul difunde práticas
de responsabilidade com o meio ambiente e coin a

cómunídade. Para o Coordenador do Núcleo
Odair de Freitas, a união destas empresas na

aquisição destes equipamentos mostra a força do
associativismo e a responsabilidade destas

organizações em executar projetos que possibilitam
a it)elhoria na qualidade de vida da cornunidade e

dil11inuarn O impacto sobre o meio ambiente.
Esteve presente no evento Paulo César

Chiodini, Presídente da ACI]S e do CElAS, Osiel
A. Ferreira, Coordenador do Núcleo Estadual de
Autornecânicas - NEA, Alessandro Vargas, Vice
presidente da ACI]S para Assuntos de Núcleos
Setoriais; Leônidas Nora, Presidente da FUJAMA,
e 13 empresas nucleadas. Este sistema está de
acordo com a lei 5.793/80 que dispõe sobre a

proteção e melhoria da qualidade ambiental,

Núcleo de Automecânicas
J ...RI\OVA e c SUL. 5C

f

"

Consulte a lista das empresas que respeitam o meio

ambiente:
Auto Elétrica Fanes Ltda.; Auto Elétrica Gevocar

Ltda., Auto Mecânica A,B,F, Ltda.; Auto Mecânica

Melchióretto Ltda.; Auto Mecânica Mundial Ltda., Auto
Mecânica Nicoluzzi Ltda.; Auto Mecânica Rio Cedro
Ltda., Casa dos Radiadores Güths Ltda., Eletro Oficina
]araguá Ltda.: Icekar Ar Condicionados e ALIta Elétrica
Ltda.; Mecânica Center Car MJ Ltda., Mecânica de
Tratores Dois Antônio Ltda. e Oficina Mecânica

Se você quer saber mais informações sobre as

ações do núcleo entre em contato com o

Consultor Francisco, pelo telefone (47) 3275-
7019 ou e-mail: francisco@acijs.com.br.

•

140 ECO MAC SUL:

Oportunidade de Negócios
Em agosto muitas atrações são esperadas para 014° ECOMAC Sul

Encontro dos Comerciantes de Materiais de Construção - Região Sul, que
este ano será realizado em ]araguá do Sul, com o terna: Indústria e

Comércio - Parceria Fundamental Para o Crescimento, O evento deve
reunir cerca de 500 empresários, do Rio grande do Sul, Paraná e Santa

Catarina, com o foco de potencializar o desenvolvimento empresarial, estabelecer e consolidar parcerias para o

crescimento e ainda proporcionar trocas de conhecimentos, experiências, crescimento pessoal e de equipe, o evento

propõe discutir a ampliação do leque de possibilidades econômicas através do Associativismo.
Durante os dias 17,18 e 19 de agosto, os participantes assistirão palestras empresariais, palestras motivacionais,

apresentação de cases, e reuniões com os presidentes das diversas ACOMAC's, onde serão discutidas questões
relacionadas aos interesses das entidades, Haverá também palestras direcionadas aos profissionais de arquitetura e

construção civil e lançamentos de novidades do setor.

O evento acontece na Sociedade de Cultura Artística de [araguá do Sul - SCAR sob i
o comando da ACOMAC - ]araguá do Sul, com apoio da ACI]S e APEVI e é voltado aos I

"

membros das demais associações, empresários do setor, arquitetos, engenheiros civis"
empreendedores e associados do segmento de materiais de construção, Consulte o site:

www.Iéecomacsul.com.bt; confira a programação em detalhes e garanta sua credencial,
,

Acomac
i

Associação dos Comerciantesde Materi�is de Construção de
Jaragua do Sul e RegiãoInformações com o Consultor da ACOMAC, Francisco através do

telefone (47) 3275-7000 ou e-mail: francisco@acijs.com.br

10 Encontro de Trabalhadores da
,

Indústria da Construção C ivi I
Em 13 de maio o 1 Q Encontro de Trabalhadores da Indústria da Construção Civil de ]araguá do Sul, no Centro f

Politécnico Geraldo Werningllaus-CEPEG, a partir das 811. Os ternas abordados serão "Responsabilidade Civil,
Acidentes Graves, Saúde do Trabalhador - Prevenção, higiene bucal, alcoolismo e tabagismo.Trabalho em altura e

Vigilância em Saúde e Segurança do Trabalhador, Paralelo ao evento ocorrem exposições sobre assuntos relevantes
ao setor. .

O encontro é promovido pyla Comitê Permanente Microrregional sobre Condição e Meio Ambiente do
Trabalho na Indústria da Construção C0111 apoio do SITICOM - Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do

Mobiliário, Núcleo da Construção Civil ACI]S - APEVI, Prefeitura de [aragua do Sul e Ministério do Trabalho e

Emprego. •

( Inscrições gratuitas, no SITICOM, rua Epitácio Pessoa, 345. Telefone: (47) 3275-0572 e informações
com a Consultora Denara, Telefone: (47) 3275-7026 ou denara@acijs.com.br

"

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRlcOLAS LTDA.
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Para a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitácio Pessoa, 985

275", 164 Rua Roberto Ziemann, 3733 • Amizade •

3371-1478
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Cabelei rei ros Profissionais
•

• •
•

Farmácias de
,

'mais perto de .. você
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Vigilância Sanitária apresenta os pontos de adequação a

Lei Municipal 3865/2005
estabelecimentos e dificulta ainda mais o trabalho dos
fiscais. Para a diretora da divisão de vigilância
sanitária, Fernanda Siufi, de M. Santos, a lei trás
benefícios para a população, " que poderá ter a certeza

,

que o estabelecimentos que esta sendo utilizado está

dentro dos padrões mínimos de higiene e desinfecção,
é ter a certeza que a vigilância está prevenindo e

promovendo a saúde e bem estar da população".

,

. ,

E isso aí, as Farmácias de Manipulação se uniram e

passaram a oferecer aos seus clientes uma página exclusiva
no Guia Fácil - Listas Telefônicas. A partir de agora, sempre
que você precisar de uma empresa de confiança neste

segmento, procure a lista.

A Secretaria de Saúde, através da coordenação de

Vigilância Sanitária e parceria com o Núcleo dos
Cabeleireiros Profissionais, promoveu dia 24 de Abril, no
Centro dos Profissionais Liberais em Jaraguá do Sul, um
Workshop aos profissionais da beleza para esclarecer as novas

regras estabelecidas pela Lei Municipal 3865/2005 aprovada
em Junho de 2005 e em vigor a partir de Janeiro de 2006.

O projeto regulamenta o funcionamento de salões de
beleza e estética, com regras quanto ao uso de produtos
licenciados pelo Ministério da Saúde, banheiros para uso

exclusivo de clientes, uso obrigatório de estufa ou autoclave,
alvará sanitário, normas de limpeza e desinfecção de

equipamentos, entre outros. Anterior a Lei Municipal, os
salões eram vistoriados, mas sem uma lei que exigisse de
forma igual a todos os estabelecimentos. A partir desta nova

legislação, as normas sâo claras, e para todos, evitando assim

que um salão sem uma condição mínima, possa ser instalado
na cidade. Segundo a vigilância sanitária, inicialmente será

vistoriado o local e dado.um prazo para adequação, respeitado
este prazo o estabelecimento será vistoriado novamente, e se

não cumprir as normas, será notificado podendo
posteriormente ser interditado.

Segundo o setor de fiscalização da vigilância, Jaraguá do
Sul possui mais de 1.000 estabelecimentos de beleza, a
maioria deles sem registro na prefeitura e muitos sem alvará
sanitário, o que põe em risco a crcdíbilídade dos demais

Maiores informações sobre esta Lei, contate a

vigilância sanitária através do telefone (47)3372-
8409, e-mail saude.vigilancia@jaraguadosul.com.br
ou com a Consultora Carmen pelo telefone

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

Mais informações sobre as ações do Núcleo podem ser

obtidas com a consultora Carmen, pelo telefone (47)3275
7028 - e-mail: carmen@acijs.com.br

,

Gastrono,mia •

,

A Câmara da Mulher Empresária oferece
saborosa feijoada dia 09 de junho (Sexta-feira),
às 12h na Recreativa da ARWEG. Antecipe o

almoço do dia dos namorados. Adquira sua credencial com as

integrantes da Câmara da Mulher ou na ACI]S.

Informações com Carmen pelo telefone (47)3275-
7028 ou e-mail: carmen@acijs.com.br

ISO 9001:2008 - Perspectivas de

Mudanças e como obter resultados

,

üportunidades e
•

Perspectivas de
_f<'

Desenvolvimento
,

,

na India
Acontecerá no dia 24 de maio, às 19h, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, o

evento ISO 9001:2008, para debater as perspectivas da nova versão da ISO 9001, através
de parceria entre o Centro Empresarial e o BSi Brasil, com apoio do Núcleo da Qualidade.

A última atualização da norma ISO 9001 foi no final do ano 2000. E nesses 5 anos de

implementação de Sistemas de Gestão baseados nos requisitos da ISO 9001, é normal
observar pontos que geram discussão ou dúvidas no momento de atender os requisitos
normativos.

O Grupo de Interpretação do ABNT/CB-25 (ll.ttp://www.abntcb25.com.brl) tem
contribuído para o esclarecimento de dúvidas sobre a aplicação de requisitos dessa norma,
apresentando no site os pontos mais questionados.

E a expectativa dos profissionais da área é conhecer as perspectivas da nova versão da 1$0 9001, que segundo o

palestrante do evento, Sr. Lucíano Barroso, fica mais alinhada às necessidades das organizações incluindo resultados do
•
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j. A Câmara de Negócios Internacionais recebe dia 10 de
maio às 19hs, na Associação Comercial e Industrial de

-

-. ,

Jaraguá do Sul, o Cônsul Geral da India no Brasil, Sr.
,

'

Yogeshwar Varma para a palestra "A India como

Oportunidade de Negócios".

,

"{_

, ,

Informações e inscrições com a consultora Jordana,
através do telefone (47) 3275-7013 ou e-mail:

jordana@portalcambra.com.br
.

, '

negocro.
•

o Núcleo da Qualidade estende o convite a todos os Gestores e Técnicos da área de Gestão da Qualidade, que
devem conflrmar.sua inscrição através dos telefones (47) 3275-7036; 3275-7034, ou e-mails

adriana@acijs.com.br; qualidade@cejas.com.br. Palestra gratuita, vagas limitadas.
,

International
,

,

Trade Immersion
:�:Representantes Comerciais realizam

,

levantamento profissional
,

Dia 20 de maio o Núcleo de Comércio Exterior oferece o,

curso International Trade Immersion - Curso de Imersão en,

Inglês (nível int�rmediário), no Centro Empresarial de-,� .

[araguá do Sul, das 8h30min às 17h. Os profissionais da área
de exportação que tiverem interesse em simular um dia fora
do Brasil, envolvendo atividadesde conversação e estudo de

,'"
,',', �"

casos, relacionado à negociação internacional podem
. i. inscrever-se. As vagas são limitadas.

,

o Núcleo dos Representantes Comerciais de Jaraguá do Sul está solicitando às empresas de representação e

demais empresas de outros setores, que possuem representantes que residam em nossa região para fornecer seu
,

cadastro de profissionais, para realizar um levantamento real do número de pessoas que atuam na região no
•

Vale do Itapocu. A intenção deste trabalho é analisar as necessidades do setor, .entre os nucleados e os demais

profissionais do segmento, para em futuro próximo oferecer cursos para capacitação técnica e gerencial de seus

integrantes e profissionais do segmento, além de promover integração social entre parceiros e estreitar relações
profissionais entre os mesmos.

Este Núcleo iniciou suas atividades em 31 de outubro de 2005 e tem como missão promover o intercâmbio
de informações, potencializar esforços para capacitação constante dos profissionais da área e aplicação de boas

práticas para a gestão das empresas nutleadas. O Coordenador do Núcleo, Sr. João Prim, salienta a importância
destes levantamentos "para que se possa trazer formação e informação a todos os profissionais e incentivar
maior entendimento, independente do segmento que representa. O Representante Comercial é o elo

permanente entre o fabricante e o cliente, sendo este o motivo da presença e da participação nas reuniões do
Núcleo".

A próxima reunião acontece dia 08 de maio às 19h na ACIJS, e é aberta ao público. Dia 13 acontece a

confraternização do Núcleo na Chácara Menegotti a partir das 10h, e todos os profissionais do setor estão

convidados.

Informações e inscrições com a consultora Jordana,
,

..

através do telefone (47) 3275-7013 ou e-mail:

jordana@portalcambra.com.br

Transportes
Alternativos

Calculando o custo ;"0 transporte alternativ; de
PílssageIros foi tema da reunião do Núcleo de 'Iransportes
Alternativos-NUTMN -, realizado dia 3 de maio no

CEJAS. " .. '

....•
" "',':

"

Informações sobre as ações do Núcleo com Alberto pelo: .

. telefdrie (47) 3275 ·7012 ou e-mail alberto@acijs.com.br·
'

_�,:::","":' <'i,_ ,,' -.' ,-":,
,'",

_-'::.':; � _'_,._:,'.:. "" -� , , ,

, ",:,0_ ::�:i::" :"

" :,C;:ti'1:- __",:, ::; ::: :�:� , :.", _,:,:::' _ ,.;'::;L:: .::"

Participe, adesões e informações com o consultor Alberto pelo
telefone (47)3275 7005 ou e-mail: alberto@acijs.com.br .

-, ""

•

...
,-.,,ª'�,,'.i>i($'f.$.'«i>h

'.'

'V'�'"

.#'�- \

- ADDmakler

"Todos os Ramos"
,

33'71-2390 371-0508' / 372-0902

R. Reinoldo Rau, 818 si 05 . Centro

sulsegcor@netuno.com.br

,

"

•

•

•

,

,

,

,

,

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br

Fone 3376·3664

sto
•
,

,

agua ;:

LOJA DE CONVENIÊNCIA, LAVAÇÃO,'
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO :

3371-6828
. Roberto Ziemann, 521 • Czerniewic

postoiaragua@brturbo.com.br

,

•

•

,

,

•

•

,
•

,

3370 ..8655
•

•

•

Italvtur@netuno.com.br.
,

Av. Preto Waldemar Grubba, 1612:

o

,

•

"

Transportes

Franqueados:
HESS EXPRESS· SC/PRJRS

SUPER JÁ TRANSPORTES· SP
EXPRESSO BRILHANTE

AC/AM/AP/DF/GO/PA/RO/RII/TO

(47) 3371-4910

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO POVO
,

•

•

Seja amigo da sua voz! •

Fonoaudiólogos estiveram, no dia 16 de abril e ao longo da semana,
,

em todo, o país orientando a população sobre a importância da voz e

quais os cuidados que se deve ter para manter uma voz saudável. A
iniciativa é da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia - SBFa com apoio
de Nancy Yoshii - 2ª Regíão/Sl' e do Conselho Federal de

Fonoaudiologia. O tema da campanha é "Seja amigo da sua voz!".
A campanha tem o objetivo de

conclamar a população para ações
educativas voltadas para a

conscientização vocal e suas

implicações na comunicação, na saúde
e na cultura. Segundo dados
estatísticos Uma grande parcela da

população apresenta alterações de voz, .

como rouquidão, perda da voz, pigarro
e cansaço para falar. Essas alterações
vocais estão, muitas vezes, relacionadas
ao trabalho, com constantes

afastamentos e licenças, o que acarreta importante impacto social,
econômico, profissional e pessoal.

Esses profissionais, na maioria das vezes, não têm orientação sobre
como utilizar a voz de forma adequada, o que poderia evitar uma série de

,

transtornos. E necessário lembrar,
ainda, que o Brasil ocupa o

segundo lugar na incidência de
câncer de laringe, em geral
decorrente do uso do cigarro e

bebidas alcoólicas.
Em Jaraguá do Sul, houve

distribuição de folder e palestras
foram realizadas em instituições de
ensino, corais, grupos de teatro e

associações, entre os dias 18 de
abril e 2 de maio. Neste último dia
da campanha, a Fonoaudióloga
Nancy Yoshií palestrou aos

associados do Núcleo de Jovens
Empreendedores, a importância de
uma voz saudável.

Informações com Nancy Yoshii - Fonoaudióloga (CRFa-PR-6143)
E-mail: nyoshii@hotmail.com I

.' '" '

•

Yen argas
Curso de Vendas no Transporte Rodoviário de Cargas dia 03 de Junho, com o Instrutor Gilnei Gibeili, profissional que

atua há ais de 20 anos em companhias nacionais e multinacionais, diretor executivo da FGS consultoria, com formação
voltada para gestão comercial e adminístrativa.

O evento acontece no CEJAS das 8h às 17h30min, para profissionais que atuam ou desejam atuar na área comercial,
das empresas de transporte rodoviário de carga. O objetivo do evento é desenvolver nos profissionais de vendas, as
técnicas e posturas adequadas para melhor apresentação dos serviços oferecidos pela empresa, buscando a melhor

satisfação do cliente ,Vagas limitadas.

Informações sobre as ações do Núcleo com Alberto pelo telefone (47) 3275 7012 ou e-mail alberto@acijs.com.br

• •
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