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(Setemortose
50 atentados
em São Paulo'

,

JBancos, supermercados,
lojas e ônibus foram alvos
no dia mais violento no

Estado de São Paulo, desde
'o início da onda de
'atentados promovidos pelo
,PCC. Segundo a polícia, 18

municípios foram atingidos
e sete pessoas foram mortas.
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Israel invade
Líbano após

. seqüestro de
dois soldados
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51 PARTICIPE

Abertas
. . ""'

mscnçoes para
Família
Acolhedora

Os participantes devem
oferecer um lar provisório
para as crianças que estão

em abrigos do município.
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Deputados estaduais
ficam, sem recesso ,

Deborah Secco com

ciúmes de Cicarelli?
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3 I HOJE: CARlONE PAVANELLO PROMETE RENUNCIAR Á PRESIDÊNCIA'. ,

....................... w····························.··.·

1
!

Unimed 1\
: Unimed. Sell Plano, S.ua Vida I.

l
2106-2200

; www.unimed.com.br

"

,

'f

•

,

•

5 I PRECÁRIO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA PODE INTERDITAR SALÃO ONDE ALUNOS DA REDE ESTAD,UAL TÊM AULA'
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A Escola Estadual Lilia Ayroso Oeschler está em reforma há quase um

ano, enquanto isso, os cerca de 900 alunos utilizam o salão da Igreja
Nossa Senhora Aparecida para estudar. O local não oferece estrutura

adequada. Professores e alunos reclamam da falta de circulação de ar e

das condições de higiene. A Vigilância Sanitária visitou o local e promete
tomar uma decisão até a próxima semana. A entrega da obra estava pre
vista para acontecer ell). agosto, mas segundo os funcionários da emprei
teira contratada para fazer o serviço, o prazo dificilmente será cumprido.
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O CLIMA HOJE:

"140 27°
MíNIMA MÁXIMAOs lanches mais gç,stosos da cidade.

SandufChes trios e quentes; salgados,
pães de queijo crocantes, sucos e muitOmais.

.

Tudo fresquinho e delicioso, a qualquer nora. Dia de sol e nebulosidade
variada, sem previsão
de chuva

www.studiofm.com.br
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II EDITORIAL

A recente audiência pública
[realizada pela Câmara de
I .

'Vereadores e destinada a
I

ldetalhamentos sobre o projeto que,

!cria a Guarda Civil Municipal,
[não resultou em nenhum
: resultado prático. O que se viu foi

[uma projeção de trechos
,

.

:condensados do' texto que se.

:pretende transforrnar em lei,
: dando a impressão de que tal
! • . . - . .

[mstrtuiçao se constituiu na
,

f redenção do município no que

i toca à proteção do patrimônio
I público e controle do trânsito. Sob
I a égide de livrar a Polícia Militar
I

i de responsabilidades que não são

i suas. Por exemplo, proteger
prédios de escolas, creches, praças

/

•

tampouco foram projetados
números sobre a queda da
criminalidade em municípios de
outros estados, visitados à exaustão
pelo prefeito e assessores, onde

instituições do gênero existem e

de onde a idéia foi copiada tal qual
colcha de retalhos que se tenta

adequar à realidade de Jaraguá do
Sul. E, muito menos, quanto o

contribuinte desembolsa no

custeio destas corporações. O que
se viu, nitidamente, foram
discursos previamente preparados,
de alguns cuja proximidade
política com o prefeito Moacir
Bertoldi não deixa dúvidas sobre

.

.. .,""

o apoio Irrestrito a Iniciativa.

Entretanto, pessoas mais
I

i .. Aprovando o projeto' pura e simplesmente, o
I •

I Legislativo assinará atestado de conivência.

Amordaçando a própria boca
I
,
I

públicas e controle do trânsito,
I entre outras atribuições, De fato,
I a PM não foi criada para isso.

! Entretanto, na exposição de
I

I motivos feita durante a audiência

I
pública no Legislativo por dois

I
comissionados que já estão há

I meses no comando da Guarda

I ainda não criada, o que deve se

· i efetivar apenas em 2007, ninguém .

! soube precisar valores sobre o

: custo-benefício. Estima-se que
· I
,

! apenas em salários a conta chegue
! aos R$ 700 mil por ano num

I primeiro momento. Nem
I .

I

I
,

! II FRASES,

•

conscientes da realidade local,
também não deixaram dúvidas

quanto à precipitaçfo do poder
público, que tenta implantar
promessa da campanha eleitoral
de 2004 sem a mínima idéia de
custos e resultados. Segurança,
como já se disse na mesma

audiência, cabe ao Estado p�over.
Para isso a cidade contribui,
mensalmente, com milhares de

.

reais E, ainda, que geração de

empregos cabe à iniciativa privada
e não à prefeitura. Consta no

chamado Plano 22, plataforma de

intenção d€ governo da atual

administração municipal, a

geração de empregos e renda. Só
não se sabia tratar-se de 478 cargos
'comissionados, número que o

núcleo pensante do Executivo
esconde a setechaves, O projeto,
que tramita no Legislativo em

regime de urgência a pedido do

prefeito, pode ir a plenário na

sessão de hoje para votação. Se a

Câmara de Vereadores aprová-lo
como está, contrariando a

necessidade de debates de maior

abrangência, será a Câmara

responsabilizada pelo contribuinte
•

em qualquer instância. E o

contribuinte que paga, inclusive,
os salários' dos vereadores.

Responderá, também, à cornuni
dade empresarial, a quem o Exe
cutivo tem apelado insistente

mente e com respostas positivas,
por ações em parcerias. ACâmara

responderá, também e finalmente,
a questionamentos de futuros

prefeitos, sejam eles do atual

ajuntamento de partidos da base
.

.

aliada ou não. Isso porque, na

contramão do próprio discurso, o
prefeito tem dito repetidas vezes

que o município depende dire
tamente de verbas estaduais e fe
derais para investimentos. Apro
vando o projeto pura e simples
mente, o Legislativo assinará

atestado de conivência e cuspirá
•

na sua atribuição principal função
que é a de fiscalizar atos do Execu

tivo, amordaçando a própria boca. ,
-

j

"Sempre que a seleção perde uma Copa se fala em renovação, mas é fundamental contar com
gente mais experiente, mais rodada".

.Cafu, que não perdeu a esperança de jogar a próxima Copa do Mundo

•

i Para a saúde física emental, as
I � ." .

: vantagens sao inúmeras e

: comprovadas, não só com

, estatísticas mas cotidianamente ,
,

i pelas pessoas que alguma
! modalidade dele praticam.

Além dessa inquestionável
vantagem, o esporte possibilita

, integração social: para a criança
! como parte de seu

I desenvolvimento , para o

adolescente e jovem como forma
f de auto-aceitação nesta fase de
I
inúmeras transformações, além de

I
I
ser um estímulo para mantê-lo

longe de males como as drogas
ilícitas ou lícitas, pois dificilmente

•

-

O prefeito
Moacir Bertoldi

escreve às quintas
nesta coluna

•

um jovem esportista se rende a um

vício. Para o adulto e o idoso, como
um estímulo na superação de
barreiras e estresses que a vida
madura proporciona; o que, aliás,
em nossa cidade, é um exemplo,
pois 110SS0 idoso é uma

comprovação viva de como a idade

avançada não impede a atividade
física, pelo contrário, a torna

fundamental para a longevidade.
Mais do que isso, pessoas que

praticam esportes desenvolvem
valores para á vida, como, a

disciplina, a competitividade
saudável (e necessária muitas

vezes), o respeito por si próprio e

pelo outro, a auto-estima elevada,
a tolerância, o saber perder.

Programas como oPEC

(Esporte e Cidadania) Jem nosso
. , .

municipio mostram que o esporte
está intimamente ligado à

cidadania, pois uma vez que o

jovem tem acesso ao esporte,
sente-se seguro e integrado em sua

,

comunidade, desenvolvendo
assim a auto-confiança , tão

importante para que se insira no

mercado de trabalho e na vida em
sociedade.

Acreditamos no esporte,
.

investímos no esporte e seremos

recompensados por cada vitória,
cadamedalha, cada gota de suor e
acima de tudo pelo espírito
esportivo que estará pairando por

[araguá do Sul, nos ensinando a

formar cidadãos mais justos e

sabiamente competitivos.
Nesta semana, quando

aproximadamente 4000 atletas de
83 municípios. catarinenses

estarão em nossa cidade,
competindo e nos dando um

presente no mês de nosso

aniversário, [araguá do Sul (já
referência no Futebol de Salão)
como incentivadora do esporte,
parabeniza, acolhe de braços
abertos os atletas visitantes e deseja
a todos sucesso e saúde!

i'
(

•

II CORREIO DO' LEITOR

Política imita o futebol
O final da Copa do Mundo traz consigo

os ventos das evidências: não somos mais o

país do futebol; apenas exportamos talentos
que rapidamente se descolam de suas vidas

passadas e de sua nacionalidade, como se fosse
outra encarnação. O retorno para casa, a

volta das derrotas, sempre tão doloroso no

passado, agora nem acontece mais. Os

jogadores se espalham pelo mundo que agora
lhes pertence; são globalizados. No

aeroporto, poucos se dispõem a dar a cara,

sem sentirem exatamente a obrigação de

justificar ou se desculpar por nada. Empáfia,
soberba, nouveau-richisme, na. imagem de
um país. e de UIU treinador desolados, sem
criatividade, sem autoridade.
,. Neste momento, o futebol e a política

,

compartilham do mesmo banzo. E dura a

realidade de que o ano não acabou e que
ainda teremos uma eleição pela frente: os

mesmos discursos, as mesmas estratégias,
"esquemas" que não funcionam, celebridades

. .

que não chamam a responsabilidade do jogo
para si. Parreira e Zagalo, os correspondentes
futebolísticos de Lula e Alencar; Alckmin e

José Jorge. Assim como mensaleiros,
sanguessugas e boieiros se equivalem no

embaralhar de imagens que se sucedem. A

política imita o futebol. A copa-carnaval
acabou e, além de saudades e cinzas, o que
restou foi um campeonato sem muita

emoção, times sem muitos craques. e

candidatos sem muita graça e o que dizer.
Como a seleção, nenhuma candidatura

consegue empolgar, O fato é que não será um

ano para muita comemoração, qualquer que
.

seja o resultado. Geraldo Alckmin é o

O CORREIO DO POVO

I

negativo de Lula: desconhecido no Nordest�e
uma interrogação para os mais pobres. QNe
bolsas manterá? Questões que o candidato ainda

,

não conseguiu responder. Falta-lhe o carisma
de Lula assim como falta a Lula a sua serenidade .

.

Qualquer que seja o vitorioso, não hâ
possibilidade de o conjunto do país sair satisfeito.
Nunca se agrada a todos, mas, desta vez, muitos
ficaram descontentes. (

.

Geraldo Alckmin agrada alguns setores cor
(

o discurso do "choque de gestão" e com suas

críticas à política econômica, especificamentç,
e ao governo Lula, no geral. Mas não consegue
indicar o modo e os meios que acionará para

•

promover- as mudanças que tem em mente,

Reconheça-se que nem teria como mesmo. Em
(

primeiro lugar, é pouco provável que possa elege'!
consigo maioria estável e ainda por ci�a
programática. Como todo o governo, desde José

•

Sarney, terá que recorrer ao PMOB, à

composição no governo e ao loteamento de
ministérios. Com Lula, tampouco a situação
�udará muito. Três cenários são possíveis: l);a

.

continuação da crise, com o PFL forçando o

desgaste do governo e o impeachment; 2) a

formação de maioria a partir da divisão do

governo com o PMDB (em detrimento do PT);
e 3) a depender da situação de um PSDB
derrotado e fracionado, a tentativa de uma

composição mais ampla, apontando para um

realinhamento partidário. Vistos com os olhos
de hoje, pode-se dizer que o primeiro e o terceiro

cenários são menos prováveis, sobrando a Lula
alternativa similar a de Alckmin.

Carlos Alberto furtado de Melo, Cientista Político,
doutor pela PUC-SP

,

Conselho Executivo do Fundo divulga um relatório
onde elogia a atuação do Banco Central, mas mostra
as garras e sugere "reformas estruturais ambiciosas",
alcançando as áreas tributária, previdenciária,
administrativa e trabalhista, entre' outras.

Recomenda a eliminação progressiva dos impostos
sobre transações financeiras, o aumento da
eficiência do setor público, á maior abertura da
economia na área comercial, melhorias na

intermediação financeira, a contenção dos gastos
públicos, no médio prazo, a redução das despesas

,

com a Previdência e a desvinculação de receitas
, .

orçamentanas.
O Fundo também menciona a necessidade de

redução das taxas de juros, de aumento de
•

produtividade, além de professar a autonomia do
Banco Central. Recomendando a consolidação da

. estabilidade macroeconômica e a política
econômica em nível institucional, observa que a

reforma da legislação trabalhista se insere �o
conjunto de recomendações que "têm um papel
importante .na diminuição da informalidade 110

mercado de trabalho e, como conseqüência,
promovem a produtividade e o crescimento". Corno
se vê, os palanques presidenciáveis desta Nação
dependente dos organismos financeiros
internacionais devem atentar para os sinais que vêm

deWashington e preparar o futuro governante para
. os ajustes que lhe serão cobrados.

•

•

•

i
,
I

[ �----------------------------------------------------------------------------�

,
I
,

I Um presente para
I

.

I Jaraguá do Sul
I

Na semana em que teremos
·

.

em [araguá do Sul a Abertura da
! 6� Olesc - Olimpíada Estudantil
•

II de Santa Catarina
- queremos nos

somar às muitas vozes eIU todas as

esferas da mídia, que ressaltam a

importância do esporte na vida do
ser humano, esteja ele em que
idade for. '

,

As garras do FMI
O Fundo Monetário Internacional (FMI),

juntamente com o Banco Mundial, é

continuamente criticado pela ingerência na

economia dos países emergentes. Antes do atual
governo, elogiado como nunca pelo organismo,
retumbava pelas ruas o slogan "Fora FMI! ". Pois
o Fundo, criado em 1945, de acordo com seus

estatutos, zela pela estabilidade do sistema

monetário internacional, através da cooperação
e do acompanhamento da' situação político
econômica de seus 184 países membros,
buscando evitar que desequilíbrios nos balanços
de pagamentos e nos sistemas cambiais destes

países possam prejudicar a expansão do comércio
e dos fluxos de capitais. Constitui-se, na

realidade, no grande xerife e pronto-socorro
financeiro mundial, emprestando recursos para
nações que atravessem dificuldades na sua

contabilidade interna e externa e monitorando

programas de ajustes estruturais.
O Brasil é país membro fundador e possui

hoje 1,47% do poder de voto no FMI. Nos anos
80, em razão da crise da dívida externa e de
delicada situação do balanço de pagamentos, o
Brasil teve de solicitar empréstimos e cumpriu
vários programas de ajuste econômico
monitorados pelo Fundo. Recentemente, o

• •

Banco Central antecipou pagamentos e zerou o

saldo do último empréstimo "stand by".
,

As vésperas de nova eleição presidencial, o
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fVilson Antonio Romero, jornalista
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CANDIDATO: MICHELS PROTOCOLOU ONTEM PEDIDO DE RENÚNCIA DA VICE-PRESIDÊNCIA

•

Retorrna da estação espera

,CAROLINA TOMASELI

t Pavanello disse que
protocola ainda hoje
'pedido de renúncia,
qbrigando a eleição

. I
.

,

}ARAGUÁ DO SUL, - A
I

'

Câmara de Vereadores deve
,

rrleger hoje o novo presidente e

os membros da Mesa Diretora,
'1- '

na sessão das 19 horas. Antes
:disso, às 11 horas, foi marcada
,

urna sessão extraordinária para
I,

qpreciação e votação dos

requerimentos relacionados à
J

renúncia da atualMesa Diretora.
,

,Até ontem à tarde, apenas o

vice-presidente' J urandir
,

Michels (PV) o Lika, havia
protocolado o pedido. Mas O

,
,

.presidente da Casa, Carione

.Pavanello (PFL), confirmou
. , .

ontem que Ira renuncia ao cargo

hoje, antes das 11 horas,
obrigando a eleição do novo

.presidente. Os outros dois
membros da Mesa, o secretário
Rudolfo Gesser (PP)' e o

suplente Eugênio Garcia

(PSDB), deverão renunciar se

pretenderem disputar uma das

quatro vagas da Mesa. J á os

vereadores Maristela Menel e

, ,

"

Alencar lança "Fórum Lula
Presidente" em Florianópolis

DIVULGAÇÃD
I, }ARAGUÁ 00 SUL- A verea

hdora Maristela Menel (sem parti
.do) cobrou da prefeitura serviços
.de conservação do imóvel da
,RFFSA (Rede Ferroviária

"federal), adquirido no ano

passado pelo município por R$
1,16 milhão. A antiga estação, na
':)avenida Getúlio Vargas, está com
.problernas no telhado, nas

I calçadas,em portas e paredes. "
I,Esse é o cartão postal de Jaraguá",
, ironizou a vereadora, aludindo ao

\.f�to de o prédio estar localizado
:�em área central da cidade e bem
, próxima ao shopping Breithaupt
. por onde passam milhares de

pessoas todos os dias, inclusive
turistas.A vereadora pediu ao líder
-do governo na Câmara, vereador
nRonaldo Raulino (PL) que
i proponhamelhorias emergenciais
no local ao prefeito Moacir
Bertoldi (PL). O vereador Afonso
Piazera (sem partido) afirmou que,

� a restauração do imóvel espera
�'pela aprovação de recursos do
,1,cPronac (Programa Nacional de
Cultura) e que também contará

�Com apoio da lei Rouanet, que
permite a destinação de recursos

oriundos de empresas privadas
que abatem o montante do

imposto de renda a pagar. A
- ,/ .

restauraçao ja conta com projeto,
orçamento e vistorias, garantiu

,

./�
,

1\
•

CESAR JUNKES

em entrevista ao O Correio.
Confirmada a eleição da

Mesa para hoje, o bloco PFL,
PSDB, PT e PP teoricamente

garantiria a eleição de Michels,
já que soma seis vereadores. A
dúvida fica por conta do
vereador Jaime Negherbon
(PT), que nos últimos meses

tem se posicionado a favor da

administração do prefeito
Moacir Bertoldi (PL).
Inclusive, é alvo de investigação
na comissão de ética do partido
por ter votado contra a

investigação de denúncia sobre

suposto favorecimento da

prefeitura à empresa Viação
Canarinho. Do outro lado estão

,

os partidos da base aliada do

prefeito, que pediram ao

vereador Pedro Garcia (PMDB)
para disputar a presidência da
Casa, segundo informou o

peemedebista. Ele, no entanto,
não confirmou se participa da

eleição. Na votação, em caso de

empate, os vereadores deverão
votar outras, duas vezes.

Mantido o empate, será eleito

presidente o candidato que
obteve o maior número de
votos na eleição de 2004, neste
caso J urandir Michels, se

disputar com Pedro Garcia.

'Cacá deixa presidência para fortalecer campanha a deputado

Afonso Piazera Neto votam,
mas não podem participar da
eleição como candidatos por
não estarem filiados a partido.

Oficialmente, se apresenta
como candidato apenas o

vereador [urandir Michels, que
protocolou o pedido de renúncia
antes mesmo do presidente.para
agilizar a eleição da Mesa
'Diretora. Michels espera apoio
dos vereadores do PSDB, PT e

Pp, e de Pavanello, por conta de
acordo informal firmado na

última eleição da Mesa, quando
o pefelista, candidato a deputado
estadual, prometeu deixar a

presidência para que o vice

assumisse. Neste sentido, com
duas possibilidades: pedido de

licença, comMichels assumindo
a vaga automaticamente, ou
Pavanello renunciando ao

cargo, como anunciou em junho

Piazera, adiantando que na

reforma do prédio deverão ser

investidos cerca de R$ 3 milhões.
Ainda na sessão de segunda-feira,
as últimas ações do Fórum
Permanente de Desenvolvimento,
o Projaraguá, foram apresentadas
por urn dos membros do grupo
gestor, Giorgio Donini, aos'

vereadores. De acordo C01n o

empresário, os objetivos são os de

assegurar qualidade de vida,
desenvolvimento sustentável e
\

estimular a vocação empre-
endedora, com aplicação de

planos estratégicos dinâmicos e

permanentes. ''1\ idéia é unir as

visões dentro de um só alinha
mento", adiantou. Ele citou a

relevância dos trabalhos desen
volvidos pelaAgenda 21 e Jaraguá
2010. O grupo de trabalho é

integrado pela Amvali, Acijs,
Apevi, Prefeitura, e Câmara de
Vereadores, entre outros seg
mentos. O' representante do
Legislativo é o vereador Afonso
PiazeraNeto (sempartido). Depois
da apresentação do Projaraguá
para diferentes entidades, será
realizado um seminário de

socialização para a sociedade civil.
Também será elaborado o projeto
de lei do Projaraguá pelo poder
Executivo para apreciação 11a

Câmara de Vereadorés.

Candidata vice-governadora, Rose Vasel recepciona vice-presidente
}ARAGUÁ 'DO SUL/ de agregar lideranças políticas,

FWRIANÓPOLIS- O candidato a entidades, organizações da

governador do Estado pela sociedade civil, empresários,
coligação "A. força do Povo" (PT ong

'

s e a sociedade em geral,
/ PL / PC do B e PRB), José independente de partido político,
Fritsch, recebe 'sábado, em que apóiam a reeleição do

Florianópolis, acompanhado da presidente. O fórum será lançado
vice-prefeita de Jaraguá do Sul, no Centro Sul (Centro de
Rosemeire Vasel (PL), deputada Convenções de Florianópolis), às
Luci Choinacki, candidata ao 10h301nin da manhã.

,

Senado, a. visita do vice - As 13 horas, Fritsch e Alencar

presidente da República, José de participam de uma feijoada em

Alencar, LI1n ex-crítico feroz da almoço por adesão na ACE

política de juros e 110je filiado ao (Associação Catarinense de
PRB. Engenheiros), em Coqueiros. A

Alencarrepeteadobradinha 'partir das 15 horas, começa a

de 2002 com Lula da Silva. O Plenária Estadual de Programa de
candidato empresário cumpre Governo da Coligação ''1\ Força
agenda no Estado para fazer o do Povo", 11a Escola Sul da CUT,

.

lançamento do "Fóru� Lula em Ponta das Canas, em

Presidente" que tem o objetivo Florianópolis.
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Acabou

Os "inservíveis"
Fiscais ambientais do governo de Irineu Pasold (PSDB) estão
sem o que fazer na Fujamas. Passam o dia olhando para as

paredes porque a eles não são atribuídas tarefas. Ordens "de
cima", consta. Não são os únicos. Outros servidores concursados
e lotados há anos na administração municipal também estão sem r

fazer nada pelo mesmo motivo. Ou seja, pela experiência adquirida
-

ao longo dos anos, poderiam estar colaborando e muito com o )

serviço público. Mas são considerados como "inimigos" políticos, )

ínconüávels. 1

J

A prestação
Centro Federal de Educação
Tecnológica e a arena

multiuso, ainda não batizada, I

pelo visto são obras para
várias inaugurações. Há

poucos dias, com presença
da senadora Ideli Salvati
(PT), inauguraram quatro
paredes do Cefet com várias '

homenagens. Parte da arena

será entregue dia 25 de julho. ;

Nos dois casos, prazos de
conclusão e reinaugurações
indefinidos.

Sem sustos 1
o inchaço da máquina
pública municipal, sempre
alimentado pelos prefeitos
que assumem, já atinge em

cheio importantes
prefeituras do Estado, entre
elas Joinville e Itajaí,
implicando demissões. Em

Jaraquá, os protegidos
·

podem ficar tranqüilos. No
máximo se adotará redução
do expediente como meta de

'. economia. Com os salários
integrais, é claro.

,
,

t

•

,

Sem sustos 2
Na campanha, o prefeito
Moacir Bertoldi (PL),
empolgado, garantia que a

preteitsra, nas mãos dele,
funcionaria como uma

empresa privada. Ou seja,
nada de meio expediente,•

ponto facultativo ou coisa do

gênero. Incapazes de .

produzir novas receitas sem
· usar do velho método de

majorar impostos, alguns
•

"gênios" agora tentam remar

contra a maré.
•

Tribunal de Contas da União

suspendeu 2.879 pensões
.

,

concedidas a filhas, maiores
'

de 21 anos, de servidores do

poder Executivo falecidos,
que teriam direito ao

benefício desde que
permanecessem solteiras e

sem ocupar cargos na

administração pública. O
erro custa aos cofres
públicos cerca de R$ 30
milhões por ano. Filhas de .,

•

militares têm o mesmo \ I

direito.

)

,

Sem sustos 3
· Aliás, reconhecer a

necessidade de reduzir o

horário de atendimento aos

munícipes, não só
internamente, mas também
na prestação de serviços de
rotina, para economizar
gastos com a máquina
pública, equivale dizer, salvo
melhor juízo, que se está
gastando mais do que se

arrecada.' Como há um

pesado õnus político nisso,
melhor não demitir ninguém.

Mamando
Comissão de Constituição e

Justiça da Assembléia
rejeitou subemenda da
bancada do PT que extingue a

pensão vitalícia a ex

governadores do Estado.

Hoje, para eles, salário
integral de R$ 22 mil. Dos
mais comecídos, dois são
candidatos ao governo do
Estado: Luiz Henrique da

•

Silveira (PM DB) já tem
direito adquirido e Esperidião
Amin (PP)

,
;

Trânsito
Ruas Marechal Deodoro e

Reinaldo Rau já foram vias
com o sentido do tráfego
invertido ao atual. Agora,
com o projeto de mobilidade
urbana, essas ruas entram
no rol das mudanças
previstas. E voltam a ser

·

como antes- centro/bairro e

vice/versa,
respectivamente. Engraçado
é que a proposta atual partiu
justamente de quem
implantou a. mudança
anterior.

Grande coisa! I
i

Começa a valer, a partir de
hoje, a redução das tarifas de
telefonia fixa. Coisa de
menos de meio por cento. O
ideal e justo seria a Câmara
dos Deputados criar
vergonha na cara e votar o

projeto, já aprovado na

Comissão de Defesa do
Consumidor daquela Casa, e

.que acaba definitivamente
com a imoral e escorchante
"assinatura básica mensal".

Reação
A Ordem dos Músicos do
Brasil questiona no

Supremo Tribunal Federal a

proibição de showmícios e

eventos similares para a

promoção de candidatos com

a finalidade de animar
•

Já era

Projeto Transjaraguá, do
sistema integrado de

transporte coletivo urbano
com previsão de início para
agosto, foi para as cucuias.
Só em 2007 e não se sabe
em que mês começará.
Alguém pressionou de
verdade deputados que se

elegem por aqui para liberar
empréstimo junto ao

BNDES? Olha eles aí de
novo. E, certamente, com
apoio dentro da prefeitura.

comícios e reuniões
eleitorais. A OMB pede
liminar para suspender a

regra imposta pela mini
reforma eleitoral, que
baseou-se em projeto do
senador Jorge Bornhausen

(PFL) .

•

I
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Extra
Presidente da Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
Marcos Mannes (PSOB), deve
convocar sessâo
extraordinária para a próxima
semana, para apreciação e

votação de projetos enviados

pelo prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL). Sessão extra

significa verba extra, já que
cada vereador embolsa R$
250,00. Em Jaraguá, isso já
não acontece mais. Sessão
extra não é remunerada.

Entrevista
A vereadora
Maristela Menel (sem

. partido), é a

convidada' desta
semana do programa
Studio Atualidades
Entrevistas. Ela vai
fafar sobre sua

atuação no

legislativo,
divergências com o

vereador Carione
Pavanello e sua saída
do PFL, convites para

•

I
,
,

i
1

•

Ingressar em novo

partido, eleições para
presidência da
Câmara de
Vereadores,
cobranças que velh
fazendo a

administração
municipal, além de

questionamentos aos

governos federal e

estadual, entre outros'
assuntos. O programa
é apresentado por
Albino Flores e

Fabiana Machado e

vai ao ar neste
",-

sábado, das 7h30 às
8 horas, na Studio FM

(99.1 ).

Feijoada'
A Apae de
Guararnlrtrn promove
sua tradicional

feijoada no próximo
sábado, a partir das
11 horas, no Resta
urante do Parque de

Exposições Perfeito
Manoel de Aguiar. Os
cartões estão sendo
vendidos a R$ 10,00
e podem ser adqui
ridos diretamente na

Apae ou no local. A

feijoada será
preparada pelo
mestre-cuca Nilo
Martini, chefe de
Gabinete da

p refeitu ra.

<'

1
L.'-�------------------------------------------�

Cortado
,A Telemar decidiu cortar por
falta de pagamento várias
linhas de telefone do governo
do Rio, incluindo a do
gabinete da qovernadora
Hoslnha Matheus (PMOB).

, Também foram cortadas as

linhas telefônicas do Gabinete
Civil, da Secretaria de Justiça,
da Faetec (Fundação de Apoio
à Escola Técnica) e do

I

Proderj. A prefeitura estaria
devendo cerca de R$ 50
milhões. Ontem à tarde, o

governo do Rio chamou a

Telemar para uma reunião

I para renegociar a dívida e

, religar QS telefones.
I
1

1 Seca
i . O Ministério da Integração
: Nacional publicou ontem, no
,

Diário Oficial da União,
portaria que reconhece a

situação de emergência em

194 municípios catarlnenses.
A informação é do secretário
de Articulação Nacional,
Walmir Britto. Segundo a

portaria, a situação de
emergência tem prazo de 180

c dias, contados a partir de 23
,

, de maio de 2006. Com a

medida, os municípios. podem,
/. - apresentar documentação ao

/1 ministério para buscar
financiamentos, convênios e

concessão de créditos
extraordinários para mitigar
os efeitos da estiagem nos

,

,
,

,
,

1
,
,

I
,

i

municípios. Formatura,

,

I
,

,

Confirmado A prefeitura de
Guaramirim, através
da Secretaria de
Desenvolvimento '

Econômico e o Senai,
realiza na próxima

.

sexta-feira, às 9 horas,
solenidade de
formatura dos cursos

de ,Marcenaria e Metal
Mecânica. Será na

sede da Escola de

Qualificação
Profissional (Rua Luiz
Antônio Borinelli, Bairro

Amizade). Os cursos

são conveniados com

o Senai, com oito

vagas de destinadas
aos alunos da rede

pública estadual.

Como antecipou a coluna, o

vereador de Florianópolis Jair
Miotto (PTB) foi confirmado
candidato à vice-governador
na chapa encabeçada pelo
empresário Antônio Carlos

r Sontag (PSB). O partido
justificou a mudança pela
maior densidade política de
Miotto no interior do Estado.

,

"Miotto é natural de São

Lourenço do Oeste, cresceu
em Chapecó, é um legítimo

. 'Filho do Oeste' e certamente'
deve agregar vetos à

coligação Por Uma Nova
Santa Catarina", declarou o

presidente estadual do PTB,
Narcizo Parisotto.

I
-

I

•

'1
I
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•

ANÁLISE: DEPUTADOS CANCELAM FÉRIAS DE 15 DIAS QUE COMEÇARIA NA TERÇA-FEIRA

�.i Incógnita
! A se repetir o resultado das eleições anteriores para presidente
: da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, esta, se de fato
acontecer hoje, poderá ter resultado surpreendente. Na anterior,

I oficialmente dois candidatos se apresentaram: Pedro Garcia
I (PMOB) e Maristela Menel (sem partido), mas Carione Pavanello

(PFL) é que foi eleito, com, voto dos dois vereadores do PT, à

época. A mesma coisa aconteceu na eleição em 10 de janeiro de
,i 2005. Era dado como certo que Rudolfo Gesser (PP) seria eleito,

mas quem assumiu foi Ronaldo Raulino (PL). PATRICIA GOMES

� Expectativa é que
projeto seja votado
.. -

na primeira sessao,
em 10 de agosto

,

FLORIANÓPOLIS (CNR/ADI)
- O recesso parlamentar de 15

dias, previsto para o período de
18 a 31 de julho, foi cancelado
pelos líderes dos partidos na

Assembléia Legislativa. Com a

decisão, os deputados terão mais
tempo para que o projeto da LDO
(Lei de DiretrizesOrçamentárias)
chegue a plenário, com uma

proposta consensual de aumento
nos repasses aos Poderes e órgãos.
A LDO é o meio legal para se

estabelecer as alterações na

legislação tributária do Estado e

também fixar as diretrizes para a

execução do orçamento para o

.

ano seguinte.
A Constituição Estadual

impõe como condição para o

início das férias parlamentares a

aprovação da LDO. A previsão
inicial é que ela fosse a plenário
ontem. No entanto, as emendas

. - .

que tratam do aumento aos

Poderes ainda estão sendo
analisadas. A expectativa agora é

que a LDO seja deliberada na

primeira sessão plenária de

agosto, marcada para o dia 10.
Sem recesso, a Assembléia,

embora não tenha previsão de
sessões ordinárias, continuará em

•

•

�'

-4{
, .. ""'""

Reunião de líderes na sala da presidência decidiu cortar o recesso

exato da retransmissão do

programa.
"Essa aprovação representa

a vitória de um trabalho
coletivo e de uma parceria forte
estabelecida com a Acaert,
presidida pelo amigo Ranieri
Bertoli e também com-a Abert.
Além de um trabalho com os

parlamentares", comemorou o

Ranzolin, que também
(Coordena a Frente Parlamentar
da Radiodifusão. Para embasar
o projeto,

.

o parlamentar
encomendou pesquisa que',
segundo ele, apontou a

preferência popular por notícias
locais no horário de veiculação
do programa. "Além disso",

•

do total de votos apurados para
deputado federal no país e 20/0
em pelo menos nove Estados
não poderão eleger líderes,
participar da composição das

,

mesas e indicar membros para
comissões tanto na Câmara dos

Deputados quanto nas

Assembléias Legislativas -

independente do número de
,

,

aumentar seu repasse dos atuais

2,9% para 4,06%; e o Tribunal de
Contas propõe passar de 1,2%
para 1,5%, mas aceita proposta de
emenda atual de 1,3%.

O atendimento da crescente

demanda social é a principal
justificativa dos Poderes para pedir,
aumento no percentual dos
repasses. A defasagem no número

,

,C,ALENDARIO ESPECIAL
.

Para permitir que os deputados possam sair em campo no

período eleitoral, foi instituído entre 30 de maio a 6 de setembro
um calendário especial para a realização das sessões
ordinárias. Neste período, o Legislativo se reúne 43 vezes,
concentrando duas sessões em alguns dias, assim, cumprindo
o calendário ordinário de sessões relativo a estes meses, sem

prejuízo aos trabalhos.

L
•

atividade através de audiências

públicas e dos trabalhos
agendados pelas Comissões da
Casa. A pausa parlamentar de

julho pela primeira vez seria de
15 dias e não mais de um mês. A

alteração na diminuição do
recesso dos deputados estaduais
'foi aprovada por todas as

bancadas da Casa no início deste
ano.

Para o Orçamento 2007, a
• : 1 -

Assembléia Legislativa reivindica
aumento de 0,1% no total de
recursos recebidos, passando de

3,6% para 3,7%; o Tribunal de

Justiça quer aumentar de 7% para
8,58%; a Udesc pede aumento de
1,95% para 2,95% até 2010, I

propondo acréscimo de 0,250/0 ao
ano; o Ministério Público quer

de magistrados e a implantação
do Plano de Cargos e Salários da'

categoria, criado em 2005, são as
,

principais preocupações do

Judiciário. O Ministério Público

alega defasagem na estrutura atual
e comprometimento da estrutura
de trabalho, enquanto a Udesc
carece de investimentos em

pessoal e infra-estrutura.
"

,,'

• )

,

,
-

,
, ."

,

,

CCJ .aprova horários alternativos para Voz do Brasil
BRASÍLIA (CNRIADI)

Antiga reivindicação dos

radiodifusores, o direito de
transmitir o programa Voz do
Brasil em horários alternativos,
pode se tornar realidade em

pouco tempo, A CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça da

•

Câmara), na terça-feira, emitiu
parecer favorável ao projeto de

autoria, do deputado Ivan
Ranzolin (PFL) que garante às'
emissoras de rádio o direito de
levar o programa ao ar em

qualquer horário, entre 19 e 22
horas. Em contrapartida, ficam
obrigadas a veicular, às 19 horas
de todos os dias úteis, a

informação sobre o horário

•

,

argumentou,
concedendo

" .. "

a justiça esta

liminares

)

•

, '

pouquinho só, não muito.

,Vamos comemorar muito

quando estiver resolvido esse

problema", garante.
Na seqüência da tramitação,

• •

o projeto val para a mesa

diretora da Câmara, onde
,

aguardará possíveis recursos por
cinco dias. Caso não seja
modificado, voltará para a CC],
onde será elaborada urna

redação final. Depois disso, lá
projeto será submetido 'à

apreciação da Comissão de'
Educação do Senado e, se for

aprovado, estará pronto para
sanção ou veto presidencial,
sem a necessidade de votação
em Plenário. (Nancy Araújo)

•

,

,

• • •

regionais, nos queremos para
todo o país".

O diretor executivo da Abert

(Associação Brasileira de
Emissoras de rádio e Televisão),
Oscar Luiz Piconez, definiu a

aprovação do projeto na CCJ
corno "um grande começo, não
só para a Abert, como também'
para todos os homens de rádio
do Brasil". Para Piconez, a luta
que já dura cerca de 15 anos, só
será vencida se o segmento
"unir as forças para prosseguir
até o final porque há um longo
caminho a percorrer", disse.
"Estamos comemorando um

,

Partidos montam estratéqías de olho na cláusula de barreiras
,

Jaraguá do S41- Ultrapassar
a cláusula de barreira tornou

se o principal objetivo de 11

partidos que possuem

representação no Congresso
Nacionai, mas não teriam

existência formal se a lei já
valesse na última eleição. De
acordo com as novas regras, as

legendas que não obtiverem 5%
•

,deputados eleitos. Também

perderão direito aos recursos do
fundo partidário e à propaganda
eleitoral gratuita .

Se os atuais critérios
estivessem em vigor nas eleições
de 2002, apenas sete dos atuais

partidos teriam funcíonamenro

parlamentar: PT, PFL, PMDB,
PSDB, Pp, PSB e PDT. .

Para enfrentar a cláusula,
alguns partidos desistiram de

lánçar candidato à presidência
ou coligar-se nacionalmente

para ter liberdade de alianças
nos Estados e, assim, conquistar
os percentuais mínimos de

desempenho exigidos pela
.

'

,

cláusula de barreira. E o caso de
PPS e PV:

•

"lo
, ,
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LILIA AYROSO: AULAS ACONTECEM HÁ UM ANO NO SALÃO DA IGREJA

• •

KELLY ERDMANN •

� . Mestre de obra diz

que neste ritmo

c'onstrução só fica

�ronta daqui a um ano

}ARAGUÁ DO SUL - A
reforma da Escola Estadual Lilia
,

Ayroso Oeschler ainda não está

�ronta, mesmo depois de quase
ú\n ano de construção e do prazo
de entrega expirar em 18 dias.

Enquanto a Secretaria de Estado
da Educação promete terminá-la
em agosto, omestre de obra afirma

que no ritmo atual, osmais de 900 '

alunos matriculados só voltam ao

local daqui a um ano. Para piorar,
professores e estudantes não

. suportam mais o salão da Igreja'
Nossa Senhora Aparecida, onde
estão instalados. As condições de
higiene- e infraestrutura são tão

precárias que até a equipe da

Vigilância Sanitária ficou
, assustada.

Uma obra que anda em
,

marcha lenta. E esta a imagem da
,

ampliação e reforma da Escola de

Educação Básica Lilia Ayroso
Oeschler, no Bairro Ilha da

Figueira. Completando 12 meses

de construção no dia 1o de agosto,
data que também deveria ser a da

te-inauguração, a construção
simplesmente não vai para frente.

O impasse é evidente: a

diretoria da escola diz que a

� Secretaria de Estado da Educação ,

• promete o prédio pronto até o

final de agosto. Porém, os

operários da empreiteira
contratada, para fazer o serviço,

CESAR JUNKES

, Falta de material impede trabalho de funcionários e atrasa entrega da obra prevista para agosto

estão praticamente parados
porque o governo' estadual não
envia os materiais de construção
necessários. Segundo o mestre da

obra, VantuirAparecido Razzo, "se
ficar nesse ritmo. (quase
inexistente) vai demorar mais um
ano para terminar". Enquanto o

tempo passa, os oito pedreiros são
obrigados a procurar trabalho
entre as paredes inacabadas.
Atualmente, eles, "estão fazendo

limpeza", comenta Razzo.
Ao lado, no salão da Igreja

Nassa Senhora Aparecida,
estudantes e professores tentam

cumprir o calendário exigido pelo '

Ministério daEducação (MEC) de
200 dias letivos. Para Margarete
Müller, mãe de dois alunos da Lilia

Ayroso Oeschler, as condições do
local impedem que os filhos

freqüentem as aulas regularmente.
"O mais novo, de seis anos, já
perdeu uns 15 dias porque vive com
febre e tenho medo de mandá-lo

para a escola. O salão não tem

circulação de ar", explicou. '

. Além do tamanho reduzido
das 12 salas improvisadas, elas têm

apenas uma janela cada.As paredes
são de tábuas utilizadas

geralmente em construções e.ino
teto, canos vindos dos banheiros
vazando em cima das carteiras.

"Quando puxam a descarga lá em
cima (no piso superior) cai água

.

na gente", reclama a estudante
, Vanessa Schulz.

A

VIGILANCIA
No final da tarde de terça-feira, 12, uma equipe da vigilância sanitária:
de Jaraguá do Sul foi até o salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida
para verificar de perto a situação que estudantes e professores
precisam enfrentar diariamente. Segundo a coordenadora do órgão,
Fernanda Santos, as condições são precárias e, em breve, a vigilância
vai divulgar o r.elatório de medidas que devem ser tomadas pela direção
da escola,

•

Projeto Família Acolhedora precisa de mais voluntários

transporte e turismo

TRANSPORTE DE ESTUDANTES
PARA JOIJiVILlE C.OM MICROÔNIBUS

}ARAGUÁ DO SUL - Você

gostaria de abrigar crianças
,com problemas familiares por ,

um período pré-determinado?
Então a chance é se inscrever

no programa Família

Acolhedora, que atualmente
,

cuida de dez meninos e
,

meninas retirados dos pais por
causa de negligência e maus

,

tratos.

Segundo a diretora do
.Abrigo Provisório de Jaraguá
do Sul, Maria do Carmo Alves,

•

.nos cerca de sete meses de
c

projeto, 11 casais se

cadastraram. Das 25 crianças
que hoje estão sob

responsabilidade da equipe,
quase a: metade foi

•

,

•

encaminhada para as casas

destas pessoas. O número só
não é maior porque faltam mais

•

famílias.
Para participar, os

interessados devem entrar em

\
contato com o abrigo pelo
telefone 3276-0424 e se

colocar à disposição. Depois,
uma equipe analisa as

informações dadas e decide se

é possível fazer parte do Família
Acolhedora ou não. Um dos

,

liberação por parte do juizado e

do conselho tutelar.
O casal Neyro e Maria

Creuza Petry sabe disso e,

mesmo assim, faz parte do

projeto. Segundo eles, cuidar
dessas crianças "é uma

necessidade". Os dois não têm

filhos em comum e

encontraram no Fam ília
Acolhedora uma maneira de

preencher esta lacuna.
Para quem pensa em se

candidatar ao posto de pai e

mãe por tempo determinado

pela justiça, Neyro esclarece

Caso "Andrezinho"
Não incluído no Família

Acolhedora, mas, no Abrigo
Provisório de Jaraguá do Sul
durante quase um mês, o

menino "André", abandonado
pela mãe no Hospital Jaraguá,
foi adotado. Segundo Maria do
Carmo Alves, o juiz Hélio dos

Santos, responsável pelo caso,

determinou que a criança fosse

para a casa dos novos pais há
cerca de três meses. Infor

mações a respeito da família
não foram divulgadas por
ordem judicial.O bebê nasceu

prematuro de sete meses no dia
3, de março, no Hospital e

Maternidade Jaraguá. Logo
depois do parto, a mãe

biológica desapareceu do

quarto onde estava internada
e nunca mais voltou. Ela havia
se identificado como Maria

. Rodrigues Batista, 37 anos,

porém, o nome, o endereço e o

telefone eram falsos.

precisam sentir que estão

protegidos", comenta.

•

". .. /'-

pre-requisrtos e nao estar

inscrito em programas de

adoção. Isto porque é preciso
estar ciente que estas crianças
foram retiradas dos pais

• •

que os memnos e merunas

geralmente vêm com traumas.

"Eles chegam como uma pedra
bruta a ser 'polida por nós e

. . ,

provisonamen te , ate a

resolução dos problemas e a

POSITIVO - matutinO/noturno
ACE - matutino/noturno'
SOCIESC / TUPY - noturno
ENERGIA/EXATHUM

•

Ligue: 3370-4888 / 9184-9988 com Luciane
'

Varig
A Varig vai usar parte dos créditos

I

que tem a receber da União e dos '

Estados para convencer os

credores a aprovar a proposta de

compra da VarigLog em

assembléia. Os cálculos da
companhia indicam que a Varig
tem R$ 4,5 bilhões a receber do
govemo federal retereríes a uma

ação sobre congelamento de
tarifas e R$ 1,3 bilhão dos Estados

por conta de ICMS (Imposto de

Circulação sobre Mercadorias e

Serviços). A Justiça do Rio
marcou o leilão de venda das

operações da companhia para ,a

próxima terça-feira, mas ele só
, acontecerá se os credores derem
o aval à proposta da VarigLog na

assembléia na segunda.
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Mapa tecnológico
As entidades do setor de tecnologia da informação e

. comunicação de Santa Catarina, juntamente com UFSC, IEL
SC, SEBRAE-SC, entre outros apoiadores, lançam hoje, em

Florianópolis mais uma etapa do projeto PLATIC. Nesta fase, o
projeto Plataforma de Tecnologia da Informação e Comunicação
de Santa Catarina irá fazer um mapeamento da cadeia produtiva

" do setor no Estado. O lançamento para Florianópolis será no

auditório da ACATE, no bairro Trindade. As cidades de Blumenau
e Joinville já tiveram oportunidade de conhecer a iniciativa. O
objetivo é obter um panorama do setor em relação ao Estado,
região e País, como forma de contribuir para a consolidação do

Arranjo Produtivo Local de TIC (APLTIC) de Santa Catarina. As
,

entidades do setor, organizadas no Estado através do CETIC-
SC (Conselho de Entidades), são uma das principais
interessadas neste mapeamento para saber o quanto represents
para a economia do Estado a tecnologia da intorrnação.

I

O projeto
o Arranjo Produtivo Local de

Tecnologia da Informação e

Comunicação de Santa Catarina
(APLTIC) foi articulado por diversas

organizações, com a participação
ativa de representantes dos
setores acadêmico e produtivo dos
três pólos tecnológicos '

catarinenses. Esta articulação
gerou uma série de propostas e

projetos interinstitucionais para
pesquisa, capacitação e

implem�tação de serviços
tecnológicos em software e

hardware. As primeiras ações
foram ínlclacas em 2001 com o

intuito de identificar os principais
gargalos que dificu�am as

exportações e produzem a grande
mortalidade das indústrias do
setor de Tecnologia da Informação.

Aposta errada
Multa
A Comissão Européia (órgão
executivo da União Européia)
decidiu ontem impor à Microsoft
uma multa de 280,5 milhões de
euros por não ceder a seus rivais a

informação necessária para que
•

seus programas sejam .

compatíveis com o Windows,
como já havia sido exigido em

.

março de 2004.Além disso, se a

companhia continuar não
cumprindo as exigências, a multa
vai aumentar em até 3 milhões de
euros por dia a partir de 31 de

julho. A Microsoft já adiantou que
recorrerá da multa.

A estratégia da Volkswagen de .

aumentar as exportações
provocou a atual crse da

empresa, informou a montadora
ontem em Brasília. Com a

concorrência no mercado
internacional e a valorização dó
real diante do dólar, a empresa
registra perdas com as vendas
externas, que representam 43% da

produção."A Volkswagen investiu
na estratégia de exportação e está
com problemas", disse a diretora
da empresa, Elisabeth Cavalhaes.
Para ela, outras exportadoras
perderam com a valorização do

.

real frente ao dólar.
'"

• INDICADORES ECONOMICOS
• MOEDAS ESTRANGEIRAS - $ POR REAfr::c"; "< ."

, ,�",�" ,

. DÓLAR (EUA) COMPRA VENDA EURO
,

COMERCIAL 2,198 . 2,200 11 COMPRA VENDA

PARALELO 2,245 2.285 It 2,782 2,783
PESO (Argentina)

TURISMO 2,.711 2,882 It
I 0,709 0,710

• BOLSAS DE VALORES
,

• POUPANÇA
PONTOS OSCILAÇÃO

It BOVESPA 36,229 -0,89%
It DOW JONES (N. York) 12,159 -109%

11 MERVAL (B. Aires) 1,725 0850/0

It NIKKEI (Tokio) 16.951 -1,39%

0,669

� �,

• CUB maio
-

R$863,55

• LOTERIAS
.

• Megasena .',' '

.

' '0

� Quina'

• Lotomania �:::. Loteria Federal
..,

concurso: 635
01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 24

26 - 27 - 33 - 41 - 56 - 61 - 65

, 69 - 71 - 76 - 80 - 82 - 92

concurso: 04052
1 ° Prêmio: 25.413
2° Prêmio: 70.840
3° Prêmio: 55.757
4° Prêmio: 61.310
5° Prêmio: 70.526

\
,

•

1" I

ilt � {,

,

•

,

II

,

,

,

n

II

,
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• OCORRÊNCIAS POLICIAIS

Detido ,

,

•

': Furto Saiu da Pista
o passageiro do caminhão .

Mercedes Benz, placas
MBO-2549 de Guaramirim,
Sr. O.F., 38 anos, morreu na

segunda-feira, O acidente
,

aconteceu no Km 73,2 da
BR 470 por volta das 10h
em Indaial, quando o

condutor J.A,C" 25 anos,

perdeu o controle do veículo
e saiu da pista,

Acidente
o motociclista A,F.M" 29
anos, foi levado ao Hospital
São José com ferimentos
leves após bater contra o

veículo Ford/Escrot GL,
placas IBC-6629. O ackdente
aconteceu às 19h de sábado
na Rua Walter Marquardt,
Bairro Vila Nova, em frente
ao Supermercado

.

Breithaupt, Quando a polícia
chegou no local da colisão
constatou que o condutor da
moto Honda CG125 FAN,
placas MFO-7642, estava
sem habilitação,

.

Assalto
Um homem armado roubou
R$ 3,8 mil de uma empresa
de serviços de limpeza,
segunda à tarde, por volta
das 17h, em Itajaí.
Funcionários disseram que
ele estava armado com um

.

revólver calibre 38 e fugiu a

pé, A polícia não tem pista
do assaltante,

,�; Arrombamento
I
...,.;.'
','

Bandidos arrombaram.
uma residência na Rua
Pedro Winter, Bairro
Barro do Rio Molha, e

furtaram dinheiro e

várias' jóias. Os ladrões
danificaram a porta da
frente, a janela da
lavanderia e levaram:
uma aliança, uma

,,' corrente de ouro, um
I

..
�

�: anel de ouro e R$ 500
reais. O furto aconteceu

. I

por volta das 10h de
segunda-feira.

,

Assassinato
Um homem foi morto a tiros
na noite de segunda no

Bairro Promorar, em Itajaí.
Com dois ferimentos a bala,,

A.C.S" 20 anos; foi
encontrado caído na

calçada do Condomínio Bem
Morar, na Rua Aldo Silva,
por volta das 19h, Levado
ao Hospital Marieta Konder
Bornhausen, o jovem não
resistiu aos ferimentos e

morreu às 2h. Não há pistas
do assassino.

��_. FALECIMENTOS
• •

" -

PROPOSTA: ORÇAMENTO pARA EXECUÇÃO DO ESPAÇO É DE R$ 48.550

•

DAIANE ZANGHELINI .

.. Proposta da ALL quer
.

transformar terreno
da prefeitura em área
ecológica até outubro

]ARAGUÁ DO SUL - A
concessionária da rede
ferroviária América La tina

Logística apresentou Uln Plano
Ambiental para a Fujama
(Fundação Jaraguaense do Meio
Ambiente), na última terça
feira, para converter a multa de

R$ 75 mil aplicada pelo órgão à

empresa no mês de março. A
multa resultou do problema do
derramamento de grãos de soja
pelos vagões ao longo da via

.

férrea, causado pelo excesso de

carga. A putrefação dos farelos
causava mau cheiro e contribuía

para a proliferação de ratos e

aumento da incidência de

doenças. De acordo com o

presidente da Fujama e vice-

• •

O CORREIO DO POVO

,

PIERO RAGAZZI DE FREITAS

Área ecológica no Tifa Martins dede ser inaugurada em outubro
.

presidente do Comdec.· prefeitura de construir uma átea

(Conselho Municipal de Defesa de lazer neste local, e que o

Civil), Carlos Alberto Dias, a espaço deve ser inaugurado em

proposta elaborada pela ALL outubro. A proposta da ALL

engloba a construção de uma passará pela análise de Ulna

área ecológica ern um terreno equipe jurídica do órgão ainda
de 88.855 m2, de propriedade nesta semana.
da prefeitura, no Bairro Tifa A execução do projeto
Martins. 'Segundo Dias, a custaráR$48.550à.ALLeinclui
proposta da empresa vern de a construção de um portal.na

.
.

encontro ao projeto da entrada do bosque, implantação
"

,

Cooperativa de crédito terá
,

custo menor do que bancos
•

GUARAMIRIM - A Aciag -

Associação Comercial, Industrial
.

e Agrícola de Guaramirim está

lançando a primeira cooperativa
de crédito do município, ligada a

Ulna entidade representativa de
classe. "O objetivo da cooperativa
é oferecer aos consumidores de

Guaramirim, Schroeder e

Massaranduba uma opção de
crédito e serviços bancários, com
taxas e tarifas inferiores aos

praticados pela rede bancária

comercial", destaca o diretor
executivo da Associação, Rogério
Souza Silva, que também compõe
a nominata de sócios fundadores,

Dependendo dos trâmites legais,
a CrediGuaramirim estará de

portas abertas entre os meses de

março e abril do próximo ano.

Segundo . o projeto de

constituição, .
estudo de

viabilidade econômica e plano de

negócios, a Cooperativa de

•

de trilhas ecológicas e

construção de uma sala para

educação ambiental, onde serão

ministradas palestras sobre

preservação ambiental para
alunos, funcionários dt
empresas e comunidade ern

geral. Segundo Dias, a lei
ambiental permite que o valJr
de multas dessa natureza sejb
convertido em projetos
ecológicos, desde que a empresa

cumpra tudo o que for proposto,
Na próxima semana deve ser

assinado o TAC (Termo de

Ajuste de Conduta) entre B

ALL e a Fujama, possibilitando
o início das obras em parceria,
A partir da assinatura, a ALL
sofrerá multas rigorosas se

deixar de retirar, mensalmente,
os grãos derramados pelos
vagões ao longo da via férrea,
entre os quilômetros 74 e 86 (da
Vila Rau até a Vila Lalau), onde
tambémxleve r á

ser feita a

limpeza commáquinas especiais
a cada 12 meses,

Produto feito em Schroeder
vai combater fome africana

RECEPÇÃO CARTEIRINHAS E PASSES FRETAMENTO E TURISMO

Crédito de Livre Admissão de SCHROEDER - Um produto
Associados de Guaramirim e. desenvolvido por empresa local,
Região, como deverá chamar-se em breve, estará salvando a vida

/

oficialmente, o grupo formado por de pessoas desnutridas naAfrica.
LuizGonzaga dos Santos, Orlando Pelo menos este é o objetivo do

Satler, Mário Glasenapp, Guido empresário José Amarildo Sordi,
A

Gaboardi, Angelo da 'Silva, que há quase dez anos luta para
Adriano Zimermann, Rafael comercializar um produto
Nazário, Gilberto Ronchi, Pedro alimentício que ele desenvolveu,
Paulo Pamplona, Antônio com objetivo de combater a

Ronchi, Vilmar Emmendôerter e desnutrição, "Eu criei o

Rogério Souza Silva, decidiu por Vitaminho a partir da farinha
sua criação em maio último. multimistura, substituindo
"Queremos ser uma opção de componentes e acrescentando

qualidade e diferente ao sistema outros, para dar sabor, odor e

financeiro normal, pois visual agradável", declaia
garantimos que os recursos que Amarildo. Usando a base da
forem aplicados na Cooperativa multimistura, que é preparada e

,

devem ficar na região, sendo . distribuída pela Igreja Católica,
reaplicados em empreendimentos, Sordi acresceu sais minerais,
oferecendo linhas de crédito mais uma mistura de vitaminas

,

facilitadas, além de servir parÇi especialmente desenvolvida e

investimento em projetos sociais sabores de morango, chocolate
-

regionais", declara Rogério. e baunilha, para tornar o

produto agradável ao paladar e

ao olfato. "Muitos não

acreditavam que este produto,
misturado apenas em água,
pudesse dar resultado", diz. Após
muitas tentativas frustradas de
comercialização, finalmente, °
produto foi aceito pela prefeitura
de Major Vieira, planalto norte

de Santa Catarina, onde foi o
" ,

maior sucesso. "O resultado foi
tão bom, que se transformou em

referência para ou tros
. ".' "

mUn.I,ClpiOS .

O empresário destaca que
está mantendo contado com o

/

governo da Nigéria, na Africa,
para introduzir o produto
naquele País, "Tenho certeza

,

que, modéstia à parte, posso
contribuir para aliviar o

. sofrimento daquele povo, através
.

da erradicação da fome, O
contato com o governo da

. Nigéria já está em estágio
adiantado,

Você terá as informações mais rapidamente.

(47) 3275-8505

,

LICENÇA AMBIENTAL PREVIA
-

E LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇAO
AMarisollndústria do Vestuário Ltda. torna público
que solkítou à FATMA a Licença Ambiental Prévia
e a Licença Ambiental de lnstslação, em
atendimento à Resoluç�o CONAMA n,o 281/01 e

Portaria FATMA n° 07412001.

Jaraguá do Sul, 10 de julho de 2006. _vma,IIO�."""b,

�<$ :J ".

,7CANARINHO

,'"

A jovem M,F.S., 26
>

.

i):
anos, foi vítima de furto

- I
(J em sua conta corrente.
':� Em relatório a polícia,
(.:'

�, ela contou que foi na
': Caixa Econômica
" Federal no dia 7 de
"

" julho (sexta), para sacar
-

:'l'
seu pagamento e·

�. �-

descobriu que sua
,..-')

-

\ 'i

senha estava
"

.1- ,
bloqueada. Na segunda-

\�r. feira M.F.S. voltou ao' �

· ) banco e conseguiu tirar,

II o extrato, no qual
'II · ,

. apareceu um débito deI I ' ,

, .- boleto bancário no valor.'

3� de R$ 538,14.
- . Verificando o extrato do
. ,

,"
mês de junho apareceu
uma transferência noI..

,"

valor de R$ 500,00. A
vítima não sabe quem

r

poderia ter feito tais'..,

c :. débitos,
-

_,I

"

Furto de• .1'

" .

bicicleta
.<>

-,
. '

n Foi furtada uma
-

,
bicicleta marca

- ,

Monark, modelo
, .-
._.' )

feminino Brisa de cor
"

verde. O furto- ,

"

acontec.eu às 22h dessa,

r-.

terça-feira. A bicicleta,

-

estava estacionada em•
,

frente ao Hotel Saint
Sebastian, na Rua Jorge
Czerniewicz, e estava
sem cadeado.

.

� ,

. .

�::i:Faleceu às 13:30h do. dia 12/07, a senhora Marta Larsen, com idade
,: .de 91 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária da Vila Lenzi e
.)0. �_

. ::-0 sepultamento no cemitério Municipal do Centro.
,- :';'Faleceu às 08.:30h do dia 11/07, o senhor Rogério Miradka, com
...

: ,::>idade de 43 anos.O velório foi realizado na Capela Mortuária Senhor
_::;:Bom Pastor e o sepultamento no cemitério Municipal de Guaramirim.
- . '

�

,�'Um homem foi detido na madrugada de ontem, na Boate Fênix
, .

"�em Massaranduba. A proprietária do estabelecimento chamou a
.

.

polícia alegando que cinco homens, após consumirem na boate,
tentaram pagar a dívida com um cheque furtado no valor de R$

. 350,00. Quando a polícia chegou conseguiu deter apenas um
�r "

,

aos acusados, que ainda estava nas proximidades do local, ele
"foi levado a Delegacia de Guaramirim juntamente com o cheque
"turtado. Os outros 'bandidos fugiram em um veículo, Peugeot
. 205" cor branca, placas BRL-8305 de Timbó, e não foram
,

localizados.

,

(47) 3372-0545
Fax (47) 3371-1893

(47) 3275-8500 (47) 3275-8501

INFORMAÇÕES ROOOIlIARIAS ',(47) 3275-0634,
-

COMUNICADO
A TEXTILFIO MALHAS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº

00,214.242/0002-69, comunica que requereu à Fundação do Meio
Ambiente - FATMA Licenciamento Ambiental prévia, de Instalação e

Operação, respectivamente (LAP, LAI, LAO) para a atividade de Tinturaria
e Acabamento Têxtil, com localização no município de Guaramirim (SC),
Br 280 - Km 54,8 sin Fundos - Bairro Avaí.
O prazo de impugnação junto a FATMA é de 20 (vinte) dias corridos a

partir da data desta publicação e o licenciamento será concedido se

atendida a legislação ambiental,

FILIAL GUARAMIRIM INFORMAÇÕES URBANAS

(47) 3373-0472 (47) 3275-1661
(47) 3371-9616

•

d-_Iifl/{!!li!..lf!.m PARA CADEIRANTES ' 0800 645-8585
--�

CENTRAL DE ATENDIMENTO CANARINHO - 08011 645-8585

•

I
I
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ARTISTAS DO ESPORTE: EQUIPE DE FORA

• • • •

J

•

I! i

•
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O CORREIO DO POVO

JULIMAR PIVATTO

J� Acordo entre os dois
'i<

municípios se estenderá
também para os os

'

(Jogos Abertos de se

1 }ARAGUÁ 00 SUL - Para ter a

:participação em todas
.

as

. modalidades da 6" Olesc, a

.FundaçãoMunicipal de Espor- tes
jez algumas parcerias com outros

municipios. Uma delas é a

Ginástica Olímpica, com o

auxílio do técnico Paulo
Matzembacher, de São Bento do

,Sul que trará três atletas do
,/', '" .

munICIpIO e contara com IuaIS

dois no masculino e quatro 110
"

ferníníno de Blumenau. As provas
da modalidade acontecerão 110

Colégio Evangélico [araguá.
Segundo o treinador, o

principal objetivo é firmar a

parceria com Jaraguá do SLII para'
que a cidade continue sendo

representada 11as competições
estaduais, COIUO os J asc e os

'[oguinhos Abertos, além da
, Olesc. Mas ele adiantou que ainda,

não tem como ter pretensões de
ficar entre os três primeiros
colocados. "Estamos começando

.

este trabalho. Aqui ern São Bento

•
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FOTOS: CESAR JUNKES
,

Meninas querem fazer bonito nas apresentações que acontecem no Colégio Evangélico Jaraguá
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• TECNICO,

Paulo Matzembacher
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Colégio Evangélico Jaraguá

•

,

• NUMEROS

do Sul temos 127 crianças nas j

escolinhase 27 atletas nas equipes
de rendimento", informou:

I ;

Matzembacher. , :
,

A ginástica olímpica : é:

composta de duas provas: salto 1
sobre cavalo e solo.No sábado, dia:

,
,

I

15, acontecem as competições por i
equipe nas duas categorias e oi'

I

campeão geral será conhecido:
I

neste dia. No domingo, os 15:
\ I

melhores, atletas de cada:
,

modalidade se encontram para:
,

disputar amedalha individual. ''Asi
notas são dadas por seis jurados.,

,

Dois deles são os árbitros chefes:
,

que apuram o que pode e o que:I
não pode ser feito. Os outros sãol

I

ginastas que dão os descontos. Ai
,

'

notamáxima agora é 20, e não dez]
como era antes", explicou o:

I
, , I
tecmco. I
A idéia de firmarparceria comi

J

outros municípios é comum na:
,

modalidade. Príncipalmente'
I

porque a Fesporte exige unu
,

,

númeromínimo de participantes,1
que no ano que v,em deve passa�
de 10 para 12 equipes. i

Caso não aconteça isso, �
modalidade é excluída =
competição, exemplo quq
aconteceu com o tênis de campo
feminino neste ano, que va]

, i
contar apenas com cmco
municípios. "Queremos que a

,
,

modalidade' continue no
!

calendário de evento destas
,

competições. Tanto que também
,

,

temos uma parceria com Campd
, I

Alegre, para dar também dar a
'

I

oportunidade aos nossos atletas" j
concluiu Matzembacher.

,

Outros participantes -<�Classificacão nas outras edicões
, ,

Campeões

•

Patrocinadores
,

·Não tem

j
Principais adversários

,
I

:.
'

: _.
-

.
. '. .

,
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BRASllEIRÃO: O RETORNO

AGÊNCIA ESTADO

� Em Florianópolis,
o Figueirense venceu

.

'

o Santos por 2x1 na

estréia do treinador

Belo Horizonte (MG) - A,
vitória por .2xO sobre o

Corinthians na noite de ontem
.

serviu para o Cruzeiro manter a

liderança do Campeonato
Brasileiro e afundar ainda mais

o time paulista; Após o tropeço
no Mineirão, a equipe alvinegra
completou sua quinta partida
sem triunfos. Com este

resultado, o Cruzeiro chega aos

24 pontos ganhos e se mantém

no topo da tabela de

classifícação.
Com o jogo bastante

disputado, o Cruzeiro saiu na

frente em jogada de bola parada.
Martinez cobrou falta da

esquerda e contou com a falha
, . ,

de Sílvio Luiz para abrir o placar.
O time mineiro mandou no jogo
e sufocou o adversário durante a

, etapa cómplementar. Logo aos
,

,

seis minutos, o Cruzeiro
aumentou a vantagem no :

marcador..Wágner recebeu de
Gil pela direita, levou até o

fundo e cruzou na medida para

,

\

.

O CORREIO DO POVO

(Felipe ChrisVFotonotícias/AE)

, .'

Figúêiren'se,'âó ãfâcanfe $c71wenck� 9 ,�vencetJ o'Santos na estréia de Waldemar Lemos

cabeçada certeira de Alecsandro.
FLOR1ANOPÓLIS - O

Fígueirense venceu o Santos por
2x 1 na estréia de Waldemar
Lemos no comando da equipe,
ontem, em Florianópolis. Soares
e Cícero marcaram os gols da

equipe catarinense, enquanto

.

Malwee perde em Horizontina
•

e enfrenta a ACBF no sábado

II

• I
, '

HORIZONTINA (RS) /
]ARAGUÁ DO SUL - O Não foi
uma noite feliz para a Malwee.

Jogando fora de casa, o time

jaraguaense acabou goleado pela
John Deere por 4x1. Com a

vitória, o time gaúcho assumiu a

liderança do Grupo A com

quatro pontos, contra três de
São Bernardo e da própria
Malwee. O time do técnico
Fernando Ferretti tenta a

recuperação neste sábado, às

16h, contra o Carlos Barbosa,
fora de casa. A partida terá

transmissão da SporTY
Empurrado pela torcida, os

gaúchos começam tomando a

iniciativa e perdem a chance de
abrir o placar aos dez minutos,
quando Donny defendeu o tiro
livre cobrado por Valença. O
John Deere não desistiu e

I
,

I

, .

1

.'
,

I
I

• ArQuiv'o/PRF

continuou insistindo, até que,
.

aos 12'56"; em um contra

ataque, Chico abre o placar.
•

Menos de um minuto depois,
Wender aproveitou uma falha de
marcação da Malwee para

ampliar para 2xO.
Na seqüência os jaraguaenses

tiveram chance de diminuir; tuas
Valdin perde a cobrança de tiro

livre. Melhor postado em quadra,
o John Deere acabou marcando
o terceiro aos 17'56", emmais um

•
•

contra-ataque e mats uma vez

com Wender. Para o segundo
tempo, Ferretti volta com Dudu
no lugar de Donny. A estratégia
não dá certo é, depois de perder a
bola, Dudu acaba sofrendo mais

urn gal de Wender. A Malwee
ainda diminuiu aos 13'34" com .

Dimas, mas não conseguiu reagir'
em tempo de buscar UtU empate.

1

,

. Rodrigo Tiuí anotou para o time

paulista.
O resultado afasta o clube da

Baixada, treinado por Vanderlei

Luxernburgo, dos líderes' da
competição Cruzeiro e

Internacional que somam 24

pontos. Já os catarinenses

subiram da oitava para a sexta

posição pelo menos até os jogos
desta quinta-feira, quando Goiás
e Paraná Clube entram em

campo. Com a vitória, o time da
casa também sustenta o tabu de
não perder para o Santos em casa

desde 1997 .

Zidane se desculpa com crianças
mas diz que não se arrepende

responder, Se escuta duas ou
três vezes .. , Eu prefiro levar

PARIS (FRANÇA) - O
meia Zinedine Zidane pediu
desculpas às crianças
francesas por ter dado uma

cabeçada·' no zagueiro
italiano Marco Materazzi,
durante a final da Copa do
Mundo, mas não revelou o

que o adversário disse que o
•

deixou tão irritado, e

afirmou que não se

arrepende do gesto, que

provocou sua expulsão du
rante á partida.

"Peço desculpas às

•

um soco a ouv ir essas

coisas", disse o jogador, que,
então, afirmou não estar

arrependido.
"Não posso lamentar o

que fiz, porque isso quer
dizer que ele tinha razão. E
isso não é verdade", afirmou
Zidane, que foi eleito o

melhor jogador da Copa do
Mundo, mas pode perder o
prêmio, a Bola de Ouro
oferecida pela Fifa, por
causa de sua atitude. O

pr e sid ent e da e n t idad e,

Joseph Blatter, disse que,
e.m bo r a o prêmio seja
escolhido por votação
direta entre jojn a l is ta s

credenciados, a Fifa pode
intervir quando o atleta fere
o "compromisso ético do

•

esporte".
Apesar de ter encerrado

•

a carreira depois da partida,
está sendo investigado pela
Fifa pelo incidente. Zidane
confirmou o que Materazzi
disse: que, depois de o

italiano agarrar sua camisa,
falou que trocaria com ele

após a partida. "São coisas

de jogo, mas depois ele me

disse palavras muito duras,
e as repetiu várias vezes. São

palavras que mexem comigo
profundamente", explicou.

. .
.

crianças que v ir am a

agressão .. Foi um gesto
imperdoável, e é claro que

ninguém deve imitá-lo.

Digo isso porque foi algo
visto por duas ou três

bilhões de pessoas, entre

elas milhões de crianças",
disse Zidane, em entrevista

à TV francesa. "Desculpo
me também com os pais e

professores, que devem
educar essas crianças e

mostrar a elas o que não se

deve fazer", completou.
Questionado sobre as

palavras de Materazzi, que já
admitiu ter feito "insultos
normais nos estádios de
fu teboi", Zidane preferiu
desconversar. "São coisas

muito pessoais, que dizem

respeito à mãe e à irmã. Você
escuta uma vez e pensa em

•

, \

Brasileirão Série A
Resultados 12' ROdada
Fluminense 3x2 Juventude Sábado
Atlétíco-PR OxO Fortale�a 16h Botafogo x Ponte Preta
Internacional 2xO Juventude ' i8h10 São Paulo x Figueirense
São Paulo 2x1 Grêmio Domingo
Figueirense 2x1 Santos 16h Grêmio x Fluminense
São Caetano 1 xi Botafogo 16h São Caetano x Santos
Cruzeiro 2xO Corinthians - 16h Cruzeiro x Goiás

16h Palmeiras x Corinthians
Hoje i8h10 Flamengo x Vasco
20h30 Santa Cruz x Goiás 18hi0 Juventude x Internacional
20h30 Flamengo x Paraná i8h10 Paraná x Atlético-PR
20h30 Palmeiras x Vasco ' 18h10 Fortaleza x Santa Cruz

,

Classificação
Col. Time PG J V E O GP GC SG
10 Cruzeiro 24 1 1 7 3 1 22 8 14
2° Internacional 24 11 7 3 1 18 1 1 7
30 São Paulo 23 1 1 7 2 2 19 9 10
4° Fluminense 22, 1 1 7 . 1 3 18 12 6
5° Santos 18 11 5 3 3 14 8 6
6° Figueirense 18 1 1 5 3 3 17 13 4
7° Goiás 17 10 5 2 3 12 10 2
80 Paraná 15 10 4 3 3 18 11 7
go Grêmio 15 1 1 4 3 4 15 16 -1
100 Atlético-PR 14 11 4 2 5 15 13 2
11° Flamengo 14 10 4 2 4 1 1 9 2
120 Juventude 14 11 4 2 5 13 13 O
130 Ponte Preta 14 11 4 2 5 17 23 -6
14° Vasco 13 10 3 4 3 13 17 -4
15° São Gaetano 12 11 3' 3 5 1 1 15 -4
16° Botatoqo 11 1 1 2 5 4 1 1 14 -3
17° Fortaleza 1 1 11 2 5 4 7 13 ,-6
18" Co rínth lans 9 11 3 O 8 12 19 -7
19° Palmeiras 4 10 1 1 8 9 24 -15
200 Santa Gruz 3 10 O 3 7 6 20 -14

• LINHA DE FUNDO li)! i�t;AD PII/ATTO
.

,.. ,!�,:1 1/ .•
•

Velocidade em São Bento
,

Acontece, neste fim de semana em São Bento do Sul, a sexta etapa
,do Campeonato Catarinense de Automobilismo. A programação
começa na manhã de sábado, com os treinos livres e à tarde tem as

sessões que definem o grid de largada. No domingo, a primeira
bateria larga a partir das 9h. O piloto de Guaramirim, Thiago Rausis,
é o representante da região mais bem colocado no campeonato.

. Ele lidera a categoria Marcas N com 56 pontos, a frente de Leopolda
Mess Neto (Rio do Sul) com 4·1 e de Fabrício Barcelos

(Florianópolis) com 26. Os orçanlzacores informam que haverá
infra-estrutura para acampamento.

•

Copa Clio
No domingo, às 11 h, com
transmissão da Rede TV!,
acontecem a quinta e sexta

etapas da Copa Clio, em
Tarumã (RS). O jaraguaense
Kreis Jr. busca a recuperação
no campeonato. Atualmente
ele está em 14° lugar com seis
pontos. O piloto já está em

terras gaúchas, pois hoje
começam os primeiros treinos .

livres. O classificatório
acontece no sábado à noite.

Solução
A Uefa quer saber quais times
italianos disputarão as fases

preliminar e principal da Copa
dos Campeões e da Copa Uefa.
Só na principal competição, o

país tem direito a quatro vagas
- duas supostamente ocupadas
por Juventus e Milan. O sorteio

. .

para o emparceiramento e

, composição das chaves está
marcado para o dia 27, em
Nyon, na Suíça.

•

- Datas
o cronograma prevê que a

comissão especial se
manifeste até sexta-feira à
noite. A audiência pública
ocorrerá no salão nobre do
Estádio Olímpico, em Roma,
também transformado em

quartel-general da força-tarefa
criada por Guido Rossi,
interventor da Federação
Italiana de Futebol, e presidida
par Cesare Ruperta. Haverá
transmissão por rádi,o e

televisão, como se fosse uma

nova final de Copa do Mundo.

,Prazo
A Itália que trate de resolver

logo a situação das equipes
envolvidas no processo que
apura corrupção. A Uefa fixou
o dia 25 como prazo final para
que o país campeão do mundo

divulgue a lista de seus
.

representantes nos torneios
continentais de clubes para a

temporada de 2006-07. Se até
lá não houver solução para o

caso,
.

valerão as sentenças
que até sexta-feira, ou no

máximo sábado.

f IAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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• NOVELAS
.� GLOBO - 18H

.

Sinhá Moça
Manoel conta para Nina que o Barão
desafiou Fontes e humilhou-o.Os escravos

do Barão trabalham mesmo sem serem

obrigados, pois acreditam que ele lhes dará
a liberdade em troca do serviço. Rodolfo e

Dimas têm certeza de que o fato de o Barão
. estar tratando seus escravos melhor é uma

manobra politica. O Barão aconselha seus

aliados a fazerem o mesmo que ele. Justina

sugere ao Capitão que eles libertem os

escravos do Barão para trazerem novos

guerreiros para o quilombo. O Capitão
adivinha que Justina na verdade está

querendo ir à procura de Adelaide. Sinhá
Ricardo sugere que Rodolfo tire Sinhá Moça
da fazenda do Barão. Ele fica tentado com a

proposta.

� GLOBC) .. 19H

Cobras e Lagartos
Alberto conta a Martim que ele é filho de
Otaviano e foi adotado. Martim se lembra de

Henriqueta na igreja e confirma que era sua

mãe. Martim pede que Letícia não toque nele
e vá embora, oelxando-a perplexa. Bell
assina os papéis de doação dos

apartamentos para Milu, Leona e Tomás.

Foguinho vê amar e promete que vai ajudar
. Duda e Silvana. A vendedora conta a Celina .

que Otaviano comprou um broche de

serpente para dar-lhe de presente. Milu
recebe o presente de Otaviano. Milu chega à
casa de Celina e Otaviano usando o broche.
Celina finge ter que ir à Luxus. Celina flagra
Otaviano e Milu juntos em seu quarto. Duda
segue uma mulher igual a Bel e descobre que
é Leona.

� GLOBO - 2111

Paginas da Vida
Carmem fica feliz ao saber que Greg saiu de
casa. Tide propõe a Lalinha que, depois do

,
casamento de Jorge, eles vendam a casa e

façam uma viagem pelo mundo. Gustavo
ouve a conversa, mas é interrompido por
Diana. Isabel pega o buquê da noiva, para
irritação de Sandra. Gustavo e Ivan
conversam sobre o futuro do casarão. Greg
não se senta com Selma e Lucas em uma

pizzaria, mas com uma mulher bonita. alivia
propõe que Isabel fotografe-os em trajes
intimas, para surpresa de Silvio. Sandra vai
ao quarto de Jorge, que a manoa embora.
Carmem não abre a porta do quarto para
Bira. Tide interfere. Carmem obriga o marido
a dormir no chão.

.

Rebelde
Roberta diz a Inaki que se sente mal pela
condição imposta por Diego pois ele ajudou
muito na organização do show e gostaria
que estivesse com eles no dia da

apresentação. Inaki diz que também não irá

pais precisa estudar. Pilar finge que está
doente para que os alunos possam sair e o

RBD possa fazer o show. Pilar diz a Inaki que
deveria ir ao show. Inaki comenta que
Roberta fala muito mas no final faz sempre o

que Diego quer. Hilda diz a Guilherme que
encontrou um apartamento para que ele
mude imediatamente. Leon fica furioso ao

saber que a banda RBD vai se apresentar,
pede ao procurador que suspenda o show e

mande para a cadeia todos os integrantes da
banda.

p RECOR[) - 1 �11115

Prova de Amor
Diana e Clarice se encontram na delegacia.
Clarice fala para Diana sobre a ligação e

Diana conta que a filha foi seqüestrada. Miro
desconfia de Carlos. lolanda diz para
Baltazar que ele não tem culpa de ser o

médico de Elza e que gostaria de conhecê-lo
melhor. Eles se beijam. Janice fica feliz que
Raquel conseguiu publicar um livro. Janice
diz que decidiu ir para Portugal com Toni.
Teresa, Cadu e Gabi festejam o sucesso do
show. Clécio diz para Gabi que uma grande
gravadora quer comprar o trabalho da
banda. Teresa recelie uma ligação dizendo
que Rafa e Dani estão soltos, graças a um

Hábeas Corpus. Felipe se despede de Rafa e

Daniel.

� RECORD .. 2011
•

Cidadão Brasileiro
Fausta fala para Antonio que sentiu muitas
saudade. Antonio diz que ela está lilida.
Fausta lamenta a perda de Antonio em

Guará, mas fala que o lado bom é que ele
está junto com ela novamente. Camilo fala
para Cristina e Lais q,ue ele quer levar Luiza
para Atlanta, nos Estados Unidos e se casar

com ela lá. Faustá quer que Antonio vá com

ela para o Uruguai para dar outro golpe.
Carolina diz a Homero que depositou uma

parte do dinheiro em conta para pagar a

divida da fazenda com Antonio. Homero fala
que vai avisar Antonio. Carolina pede o

endereço de Antonio em São Paulo para
mandarfoto do bebê.
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��RAINHA ��EFEITO ��GRAVIDA? ��PLANOS
A atriz e empresária Ash'leyNa noite de terça-feira Eernanda MontenegroRONALDO Olsen, de 19 anos, deixou'(11), Susana Vieira ,ainda �ão conseguiu se
muita gente com a pulgaescolheu um figurino Raica Oliveira não desligar totalmente da '

,

atrás da orelha, Ela e omeio Pantera Cor-de- vai desfilar no São I
. ,

vilã Bia Falcão. "As•

Rosa e foi com o Paulo Fashion namorado Greg Chait, 27 vezes ainda me pergunto
anos, foram surpreendidosnoivo, Marcelo Silva, Week. O motivo foi se tenho texto para

ao Tealro Rival, no Rio, o alto cachê pedido festejando no Beverly Hills
. decorar", conta ela r=

Hotel, noite dessas.assistir ao espetáculo pela modelo para Mesmo de férias, a atriz
Divinas Divas, que desfilar no evento. Testemunhas comentaram já faz planos para voltar

que a irmã gêmea decomemorou dois anos O valor cobrado por ao cinema. A diva deve
de sucesso. A atriz foi Rai ca seria 5 vezes Mary-Kate não deixou de .lnteçrar o elenco de "A
coroada aRai nha dos maior do que o do alisar a barriguinha, dando .

Guerra Dos RoeRas", ".
a impressão de que possa

. .;' .

Gays pelo ano passado (R$ produzido pela Tolal : .
•

estar grávida. Um dos
.'

•

.' <

transformista Rogéria, 10 mil), quando a
'

Filmes, que começa a•

assessores das atrizes
,

Susana foi eleita por modelo ainda não ser rodado em
,

afirmou que nenhuma
.

unanimidade pelo namorava o jogador novembro no Rio de ,

,

delas pensam em ter filhos
,

elenco. Ronaldo .. Janeiro,
agora. "

I
,

,

•

Redacao@jornalcorreiodopovo.com,br
DIVULGAÇAO

o casal Joe
Junior e
Mariáni
curtindo a

noite Serrana
na Arweg,
que.
aconteceu no

último final
de semana

Concerto
Nesse domingo
(16) a Orquestra
Filarmónica da
Scar realiza seu

segundo concerto

no ano de 2006,
às 1911 no Grande
Teatro. Sobre a

regência do
maestro Daniel
Bortolosi, o
espetáculo terá a

duracão de um a
•

hora e meia. Na

prcgramaçã o do
concerto: Vivaldi,
Strauss, entre
outros 110111es da
música erudita.
Ingressos na

secretaria da Scar,
que funciona das
7l130111ill às 12 e

das 13 às 2011, no
valor de R$ 20,00
e R$. 10,00 para
idosos COIn mais

de 60 anos e

estudantes COIn

carteirinh a. Outras
inforrnacô es 110

•

forie 3275-2477.

Na Moinho
" "

Hoje tern Pagodaço na Moinho
Disco, COIn apresentaçã o do
grupo Swing Maneiro, de
Florianópolísva partir das 23h e

encerrando a noite OJ Xalinho.
Ladies free até a meio-noite, .

ingressos masculines antecipados
no valor de R$ 10,00 (o preço

pode sofrer alteraçã o sem aviso

prévio), nos seguintes postos de
verida: Posto Mime Matriz,
Pinguim Lanches, Center Som do
Shopping e .Pink and Blue.

Sábado da Solidariedade
No dia 15 de julho, a partir das
11 :30h, acontecerá no

Estacionamento G3 do Shopping
Center Breithaupt, a 3ª ediçã o do
"Sá bado da Solidariedade", onde
será servida a tradicional
macarronada para cerca de 1.000

.
'

pessoas. Toda a renda do evento

será revertida para três entidades
de nossa cidade: AMA, APAE e

Novo Amanhã. Os tickets que
dã o direito à macarronada estã o

sendo vendidos pelo preço de
R$15,00 através dos alunos e

voluntá rios destas entidades, na
recepçã o do Hipermercado
Breithaupt do Shopping e

também na recepçã o do
Shopping. Quem quiser comprar
a macarronada e levar para casa

poderá fazê-lo, 'porém, o local
estará sendo preparado
especialmente para receber as

•

pessoas que quiserem almoçar
com conforto e tranqüilidade. E
quem almoçar no local, além de
se deliciar com os diferentes tipos
de massas e molhos, concorrerá à

urn Televisor, um OVO e outros
•

prêmios. O sorteio acontecerá a

partir das 13h.

CESAR JUNKES

Cristiane Schroeder e Katiane Srüch
também prestigiaram a noite Serrana

na Arweg

•

MATRICULAS ABERTAS
VAGAS LIMITADAS

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

,

II iiOROSC()PO
,

Aries 20/3 a 20/4
, Está se sentindo meio zonzo com os últimos
acontecimentos? Concentre-se no seu ponto de
serenidade. Mesmo que uns & 'outros não
acreditem, você não ésó pura aventura e

agitação. Existe alguém sensato aí dentro, que
reflete e analisa, sempre buscando progredir. Se
o momento é de tensão e desafio, seu nome é

transformação.

Capricórnio 22/2, a 21/1
o mundo está cheio de janelas, é só abri-Ias.
Talvez você esteja mesmo precisando de novos

ares, quem sabe até uma ventania. Seus
projetos não são tão assim tão loucos ou

complicados de realizar, loucura é querer
realizá-los sozinho. Não reclame da falta de

patrocinadores, procure colaboradores. A rede
cósmica está aí: acesse já.

Câncer 21/6 a 21/7
Alguém tentou colocar seu caos em ordem?
Pode ser que suas distrações, rodeios e

navegares imprecisos já estejam afetando as

águas alheias. Tem gente querendo passear ao
seu ladinho, mas com tanto entulho no

caminho não dá. Há tesouros esperando para
serem descobertos, ilhas da fantasia prontas
para serem exploradas.. .

Libra 23/9 a 22/10
Não jogue fora uma oportunidade romântica só

porque está se sentindo meio aéreo. Perca
suas chaves ou chegue atrasado no trabalho,
tudo bem, mas se mantenha sintonizado nas

pessocs que encontra. Quem disse "não fale
com estranhos" não conhece sua habilidade

mágica para fazer conexões ... Deixe um sorriso
ser sua introdução e veja onde isso vai dar.

Touro 21/4 a 20/5
Vai dar o maior pé! Você está fazendo tudo
direitinho, canalizando seus recursos na direção
certa, sem perder o foco em seu propósito

•

maior, Hãn? E, pode ser demorado chegar lá,
mas a cada etapa galgada, um prazer renovado
e mais força para seguir adiante. Não deixe 'que
dificuldades momentâneas derrubem tudo que
você construiu até aqui.

Escorpião 23/10 a 21/11 .

Tudo caminhando para seus lugares, sentidos e

significados se articulando. Pode ser difícil de
admitir, mas bem que você estava precisando
de uma ajudinha para organizar as coisas, não?
Que legal que você resolveu aceitar a mão
inteira, o carinho. as informações preciosas
que estavam querendo lhe dar. Um pouco de
intimidade, rota de se encontrar.

Aquário 21/1 a 18/2
A semana nem acabou e o pensamento já
zarpou pro domingo? Assim você nâo vai

conseguir parar na cadeira e produzir seus
trabalhos. Baixe a rotação antes que dê tilt nos
seus preciosos neurônios. Sim, há uma fila de

espeta aguardando sua presença, opinião e

tudo mais, mas cuide de si. Até o ar necessita
de um espaço s6 seu. Não se perca no vácuo.

Leão 22/7 a 22/8
Completamente sutil, minimalista, e nem por
isso menos importante. O grande no pequeno,
energia atômica, tem gente que só se dá conta
depois que a bomba explodir. Você não: você

sente, pressente, presta atenção ... Ou será que
não? Há coisas acontecendo em você, por
todo você. Elas vêm, vão; umas ficam, outras
saem pelo ladrão ...

Gêmeos 21/5 a 20/6
Sua vida profissional e social está exigindo
decisões rápidas? O dia promete, mas tudo tem

que ser resolvido cedo. Ou deixar pra amanhã.
Mas sem atropelos, dê às coisas a importância
que as coisas têm. Conforme o caso, renove

alguns prazos, renegocie. Você é bom de papo,
não é mesmo? ,Vamos lá, geminiano: olho no

olho, telefone ou e-mail, tá valendo.

Sagitário 22/11 a 21/12
o que veio à cabeça já saltou pela boca, agora
não tem mais como dizer que não era bem

aquilo. Não raro, com seus desabafos avas

salado res, sagitarianos acabam ferindo outras

pessoas' sem querer (ou querendo). Dói mais
em você, é? A vantagem é que, assim como

acontece, logo tudo volta ao normal (pra
•

você). Conserte o estrago, faça a paz.
,

Virgem 23/8 a 22/9
•

E hora de partir para algo completamente
diferente. Se você estiver disposto a se

esforçar para fazer acontecer. Vá do jeito que
der, mas vá. Tente se apresentar

.

corajosamente a pessoas novas, pra começar.
Algo em mente no reino dos amores? Você

•

não precisa de conselhos, claro. Mas um

empurrãozinho não vai fazer mal nenhum.

Peixes 19/2 a 19/3
Ok, pode continuar aí submerso neste mundo
onde só acontece o que você planeja. Mas, di
ga lá: é só isso o que pretende pra você? Onde
está aquele peixe audacioso que se arrisca por
outras paragens, querendo mais do que apenas
sobreviver? Você está equipado para viver nos
lagos, rios e mares, o que multiplica
significativamente as suas possibilidades ...

I i
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u

Fetaesc avalia compromissos
Candidatos ao governo de SC serão sabatinados hoje pela
Federação dos Trabalhadores em Agricultura, no CTG Os Praianos,
em São José. Cada um terá uma hora para pronunciar-se sobre o

Plano de Reordenação Sustentável da Agricultura Familiar. Começa
às 9h30min, com José Fritsch (PT), depois Esperidião Amin (PP)

,

e Luiz Henrique (PMDB) . A tarde, os demais cinco e uma penca
de candidatos a deputado identificados com o setor. Falta saber

, quem terá coragem de assumir a proposta de criar núcleos rurais
de escolarização, saúde, lazer e convivência. Do pré à terceira
idade. Hoje, as prefeituras em convênio com o Estado mantém
intenso tráfego de ônibus que levam os estudantes às sedes dos

municípios. As escolas multisseriais foram desmontadas.

L�nçamentos Frase
,

Na próxima semana, a Coligação "Não gosto de misturar,
,

,

I A Força do Povo (PT, PL, PCdoB e política com, religião. Eu,
,

PRB) faz eventos de lançamento respeito, sou católico, masI
,

, das candidaturas e dos corntês acho que a pessoa vai
,

unificados FrITsch, Luci e Lula em tomando partido na eleição a

todas as grandes cldaces do partir das propostas do
Estado. Logística foi definida em candidato, independente de
reunião da coordenação da religião."

, campanha (foto). José Fritsch, ex-ministro e
"

candidato ao governo pelo PT
"
•

c Desencontro
I

DesembarqueI
José Fritsch (PT) esteve ontemI

•

•
•

•

em Itajaí, mas não se encontrou ' Até o final do mês, o•

I
I ,

coordenador da Festa do• " com o preíeto petista Volnei•

,

I Morastoni, que esteve às pressas Pinhão, Cristovam AraújoI
I na Capííal O ex-ministro de Lula Cardoso, deverá d�xar ai ,

I
'

, disse reconhecer que é equipe do prefeito Renato· '

"delicada" a situação de Nunes de Oliveira (PP). Será
Morastoni, tanto em função da o primeiro do grupo de

aliança com o PMDB, quanto confiança de Raimundo
I pelas contas da prefeiíura. Colombo (PFL) a•

I -

Aproveitou para conversar com desembarcar daI ,v

lideranças do setor pesqueiro e administração de Lages, mas
- --- seguiu para Blumenau. poderá não ser o último.

, De primeira PrateleiraI
,

, Fritsch lembra que, assim como A crise da indústria moveleira,

•
•

I

na eleição passada, o primeiro tem sobrecarregado o Fórum•
•

I
I , .

Estado a ser visltado por José de de Justiça de São Bento do• ..
'

•

I
: ?,' Alencar como candidato a vice de Sul, no Norte de SC. Em cinco' "

,

Lula 'é Santa Catarina. anos, houve um acréscimo de
,

I' 10 mil ações, na maioria, •

,

, �

VIPs execuções fiscais, leia-se•
•

cobrança de impostos. São 24
Os prefeitos de Abelardo Luz, mil processos empilhadosNerci Santin, e de São Francisco•

para dois juízes. <'

do Sul, Odilon Ferreira de Oliveira,
são dois dos peemedebistas Secaconvidados para o lançamento do

, "Fórum Lula Presidente", sábado, Só ontem o Diário Oficial da
•

•

às 1 Oh30min, no CentroSul na União reconheceu situação de'

Capital. "Não sei se eles vêm, emergência de 194
mas pelo volume de municípios de SC. Exatamente
investimentos feitos pelo governo 60 dias depois que o ministro

,

federal em São Chico, o próprio da Integração, Pedro Brito,
--

preteto disse que nãó há como esteve aqui e prometeu R$ 10
deixar Lula na mão", explica a milhões "semana que vem".

• senadora Ideli Salvatli, que hoje já E o processo não terminou: os
,

,
,

participa de reunião em São municípios ainda têm que
Paulo como coordenadora da mandar documentos para
campanha à reeleição em Santa www.in.gov.br para
Catarina. habilitarem-se.

Por Cristo
o último dos candidatos a entrar
na corrida sucessória em SC e o

primeiro colocado na declaração
de bens ao TRE, Antônio Carlos

Sontag (PSB), procura habilitar-se
ao voto de católicos e

evangélicos. Divulga quelzio
,

Inácio, o "Hulk", candidato a

senador é ligado à Igreja Católica
e o candidato a vice, Jair Miotla,
(PTB) é pastor da Quadrangular. O
movimento evangélico dividiu-se

quando o PL de Odete de Jesus e

,
do Pastor Alceu aliou-se ao Pl

,

E aí?
Senadora Ideli Salvatti diz que
na última eleição foi a

catalisadora de "amores e

ódios". Como havladuas
vagas ao Senado, teve quem
a escolheu só por rancor de
outro. Desta vez, observa, há

, vários "trocos eleitorais", de
candidato que ficou fora de
lista ou de aliança
"empurrada goela abaixo".
Sua intenção, avisa, é reunir
todos em favor da candidatura
Lu la.

r

I
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PCC: RESPOSTA A TRANSFE,RENCIA DE PRESOS

,

AGÊNCIA ESTADO

.... Bancos, supermercados, lojas e ônibus foram .

,

alvos no dia mais violento no Estado, desde o início da
,

onda de atentados

SÃO PAULO - A série de ações
promovida pelo crime

organizado entre a noite de

terça-feira e a manhã de ontem
em São Paulo atingiu 18

municípios, segundo balanço
divulgado pelo governo do
Estado. Sete pessoas foram

,

mortas. Ao contrário da ação
promovida em maio e atribuída
à facção criminosa PCC

(Primeiro Comando da
•

Capital), os ataques desta

quarta -os maiores desde então

atingiram também

supermercados, lojas de carros
A

,e agências bancárias. Onibus
foram incendiados. As ações
ocorreram em São Paulo,
Santos, Guarujá, Praia Grande,
Santa Isabel, Ferraz de

Vasconcelos, Suzano, Osasco,
Guarulhos, Mauá, Taubaté,
Embu, Pontal do

Paranapanerna, Taboão da
Serra, Botucatu, Bragança

, Paulista, Pindamo-nhangaba e

Poá. Segundo o comandante

geral da Polícia Militar, Elizeu
Eclair Teixeira, o ataque fói

realizado por 48 ações
criminosas, que atingiram 53
alvos. Em 27 dos ataques foram
usados coquetéis molotov e em

20 foram disparados tiros. A
outra ação registrada foi um
assalto a um posto de gasolina
cujos detalhe's não foram
informados. Apesar de divulgar
o balanço, o governo estadual
não informou todos os

endereços onde ocorreram os

ataques. O motivo seria não

aumentar a sensação de

insegurança, de, acordo, com o

comandante da PM. Ainda de
acordo com o balanço, entre os

alvos atacados estão duas bases
da Polícia Militar, três casas de

policiais, cinco revendedoras de
veículos, dois supermercados e

16 ônibus r ou tros foram
queimados na tarde de ontem.

Os números foram divulgados
em coletiva que contou com o

secretário da Segurança, Saulo
de Castro Abreu Filho, o

secretário .da Administração
Penitenciária, Antônio Ferreira ,

Pinto, e o 'comandante-geral da

; , I
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ministro. "A preocupação•

principal do governo é cortar o

problema pela raiz, impedindo a

entrada de celulares nos presídios.
Enquanto isso não acontece,
devemos fazer um esforço para
usar bloqueadores, mas

bloqueadores mais inteligentes,
que não bloqueiem toda uma

comunidade em torno do

soldado Odair José Lorenzi, 2�
na frente ,de sup. casa, na regiàl
da favela do Boi Malhado, n,

Vila Nova Cachoeirinha, po,
volta da OhIO. A irmã d

policial, Rita de Cássia Lerem
39, saiu à janela após ouviro

disparos e também foi balead
Ambos morreram.

No Guáruj á (litoral), trê

vigilantes foram mortos. U
deles trabalhava no IM
(Instituto Médico, Legal)
localizado 'no bairro d
Morrinhos. Ele foi baleado a

atender a porta para o

criminosos, que fugiram e

, bicicletas.Meia hora depois, u '

grupo de homens pulou o mur

de, um centro comunitário d
mesmo bairro e matou outr

vigilante a tiros. As dua
vítimas trabalhavam para

empresa de segurança GEPo
volta das 5h, um grupo mato '

com um tiro no rosto o vigiad
,

linha férrea, localizado TI

avenida Thiago Ferreira. Até .

8h, o corpo permanecia n '

local.
Em São Vicente (litoral), (

filho de um investigador di ,

Polícia Civil foi baleado ','

morreu no hospital. Ainda nã

há confirmação se o crime est :,

relacionado aos ataques.

. ,

Polícia Militar, coronel Elizeu
Eclair Teixeira.

ATAQUES
Os novos ataques

ocorreram, após a prisão de
Emivaldo Silva Santos, 30, o

BH, acusado de ser o "general"
do PCC na região do ABC. Ele
foi preso no início da noite de

terça, na rodovia Imigrantes,
em uma operação conjunta das

polícias Civil e Militar.
Segundo o secretário da

•

Segurança, os ataques não

teriam ligação com a prisão,
mas sim com o possível plano
transferir líderes da facção para
o presídio federal de
Catanduvas (PR).

O secretário da Segurança
negou a existência da lista e

disse que, por meio de escutas,
'foi constatado que os presos
ficaram apreensivos com a

possível transferência. Já o

secretário da Administração
Penitenciária admitiu

_

que, em

conversa com o' governo
federal, pediu 40 vagas na

unidade, mas que ainda não

obteve resposta.

MORTES
Na zona norte de São Paulo,

homens armados balearam o

, . . ,

Ministro quer bloqueadores inteligentes para celular nos presídios
•

Brasília- Com a nova onda de
violência que está atingindo a

capital paulista, o governo

pretende procurar-alternativas de
bloqueadores inteligentes para

interromper o sinal das aparelhos
celulares nos presídios. O
ministro das Comunicações,
Hélio Costa, disse ontem que nas

próximas semanas vai aos Estados

,

Unidos visitar empresas que
fornecem bloqueadores de sinal
ao Exército Americano, Segundo
ele, esses aparelhos seriam "mais
eficientes e mais baratos" e

eliminariam o problema de as

comunidades vizinhas aos

presídios ficarem sem sinal de
celular. Seria uma espécie de

,

bloqueador dirigido, definiu o

Justiça do Rio muda leilão
\

,

da Varig para o dia 19
RIOr A Justiça do Rio

remar-cou ontem a data do'
novo leilão judicial da Varig, do
dia 18 para o dia 19. Amudança,
foi necessária para que
eventuais competidores da

VarigLog, única candidata até

agora, tenham tempo de

depositar o sinal obrigatório de
US$ 24 milhões para participar
da concorrência. Como só havia
um dia de diferença entre o

leilão e a assembléia de credores
da Varig, marcada para o"clia 1 7,
havia o temor de que outros

potenciais investidores não

pudessem concorrer por falta de

tempo para fazer o depósito. A
aprovação pélos credores é pré
requisito para a realização do
leilão.

, A Varig apresentará hoje a

seus credores modificações no

plano de recuperação judicial da
com-panhia. As principais
mudanças são em prazos de

pagamentos e garantias para

quitação de dívidas. Estes

quesitos terão de ser adaptados
ao fluxo de caixa da Varig,
previsto na proposta de compra
da ex-subsidiária de logística e

transporte de cargas. As

adaptações passarão por

votação em assembléia na

segunda-feira, quando os

credores também devem avaliar
a oferta da ex-subsidiária, de
cerca de US$ 500 milhões."São
várias mudanças que ser-ão

acrescentadas, como formas e

prazos de pagamento (de
débitos). Estamos trazendo o

'

projeto' para dentro de uma

nova realidade", afirmou o

reestruturador da Varig, Marcelo
,

Gomes. As modificações terão

de ser submetidas à nova

assembléia porque o plano
original de recuperação judicial
.da empresa já foi aprovado pelos
credores, no dia 9 de maio.

'.
I ,

presídio" .
Costa disse que fará a visita' ;

empresas americanas durante c

período de duas semanas em q .

se afastará do Ministério pa ;

cuidar de questões familiares. At :é

a volta do ministro, quem assu !

rá interinamente o Ministéi ,;
,

". .; . ,

sera o sec re tartovexecutu
'

Fernando Lopes Oliveira.

Governo busca saídas para rnarn �:i

reajuste de 5% a aposentados
BRASÍLIA- O governo já

, '

trabalha com alternativas para
manter o reajuste de 5% para
as aposentadorias maiores do

que o salário mínimo pagas

pela Previdência Social sem

que a Medida Provisória 291

seja votada.A Mp, que elevou o

valor dos benefícios desde o dia
r

1 O de abril, perderá a validade
no dia 24 de agosto, se não for

•

apreciada pelo Congresso
Nacional até lá.

A discussão sobre a MP

porém, ficou no centro do
debate eleitoral e o governo
corre o risco de ser derrotado,
com a aprovação de um reajuste
maior: 16, 670/0.
Diante desse' quadro, a opção
do governo é deixar a MP
"caducar" e achar uma outra

solução para continuar

pagando o aumento de 5% aos

aposentados.Uma nova MP
com um índice levemente

superior ou a assinatura de u',;
decreto concedendo a correçá .:
da inflação de 3 14%, acrescia ,,�

de um abono para cobrir

diferença, estão entre

possibilidades em estudo n .:

Casa Civil. I:
A alternativa do abor '

conta com o apoio do ministr ".

do Planejamento, Paul ':

Bernardo. "Se o projeto I 'J
\ , '

Medida Provisória 291' _,

caducar, não poderem"
mandar um novo projeto e ne 1:'

baixar uma Medida Provísór ,

tratando do mesmo tema

afirmou ele à reportages ..

"Acho que com um deere ,'.

poderemos pagar o aumer'
"

previsto em lei';, comentou. E ;':,:

2007, acredita Bernardo, se'
.

;

possível regulamentar o abo I'i

e incorporá-lo aos benefício .'

"Baixando o índice a •

demagogia na praça, isl ),'

poderá ser feito" afirmou.
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VIOLÊNCIA: AÇÃO DA MILíCIA LIBANESA MATA SETE MILITARES
-

•

2� �'AGÊNCIA ESTADO
, . , A rede de TV libanesa AI

Manar divulgou imagens de
membros do Hizbollah

exigindo que Israel liberte
libaneses detidos em território

israelense -principalmente o

extremista Samir al Quntar, Ele
cumpre 542 .anos de prisão e é

acusado de um seqüestro
,

ocorrido em 1979, no qual o
israelense Danny Haran, 28, e

sua filha de quatro anos foram'
mortos.

"Cumprindo sua promessa

para libertar os prisioneiros
[libaneses], a resistência

islâmica capturou dois soldados
israelenses na fronteira com os
territórios palestinos ocupa

dos", diz o grupo extremista

libanês em um comunicado.O

i!: '"

� Operação visa recaptura de dois soldados
10, :" seqüestrados pelo Hizbollah
d "

,',

ui ,'- 'ISRAEL _ Sete soldados

dO :. 'israelenses foram mortos e

'. 'outros dois seqüestrados ontem
Pelo Hizbollah [grupo terrorista

re �-, jlibanês que recebe apoio sírio e
J. J
1 �',{iraniano]. Em resposta, tropas

.r , israelenses invadiram e

I) .: 0atacaram o sul do Líbano após a
d ): ação, causando a morte de dois
a rI' ••
'."

CIVIS.
° ','

O Hizbollah é considerado
•
, t:

um grupo terrorista pelos
I . ", : Estados Unidos. No Líbano,

� �:.,
I
não é �isto como uma entidade
terronsta, mas como um grupo

.r "

de resistência contra a invasão
a

I "

,.
t

• _'

CIDADE DE GAZA- Israel

despejou uma bomba de 250kg
sobre uma casa na Faixa de
Gaza nas primeiras horas de
ontem em uma tentativa de
assassinar ativistas foragidos
do grupo islâmico Hamas, mas
provocou a morte de nove

civis, todos integrantes de uma
mesma família. O bombardeio
também feriu 37 pessoas.
Militantes do Hamas
confirmaram que líderes do

,;:. grupo foram feridos na

explosão e isolaram a unidade
de terapia intensiva de um

hospital de Gaza onde sete

pessoas estavam internadas
:', em condições críticas de saúde,

três delas atingidas no ataque.
De acordo com o Exército

israelense, Mohammed Deíf,
comandante do braço armado
do Hamas e número de lista

',:', de homens mais procurados, "
'.

por Israel, está entre os

feridos. Integrantes do grupo
disseram que De if sofreu

ft;, escoriações superficiais ..
'�' Em outros pontos de Gaza,

,

,�;, pelo menos oito palestinos
"

,

. foram mortos em quatro'
r�: . incidentes separados.O

bombardeio contra a casa e a

morte de um casal e sete de
',; seus filhos deve intensificar as

" críticas da comunidade
':; internacional contra Israel. A
; , Organização das, Nações

: i
' Unidas (ONU) já se queixou

do uso desproporcional da
": força empregado na ofensiva

israelense contra

.

;.

,; G a z a . C o man dan t e s

"
.
'

I' ,
,
. ,

", ,

,

I �, �,
, t

t ,
,

, .

" , .

•

,

, ,

. , israelenses alegaram dispor de
informações segundo as quais
líderes do Hamas estariam

, "

,
'

.

, ,

, '

:'i,- reunidos na casa.

O imóvel de dois pisos
desabou ao ser atingido pela

',' ,bomba de 250kg despejada por
um avião israelense. Diversas

pessoas ficaram presas sob os

escombros. ,

, ,

"

, ,

, ,

israelense ao país, em 1982. O

grupo também é um dos

principais partidos .líbaneses,
realiza ações humanitárias e

possui uma rede de escolas e

hospitais.
Na ação, membros do grupo

extremista atacaram dois
veículos militares que patru
lhavam a área da fronteira
usando armas de fogo e

explosivos. Em seguida,
seqüestraram dois soldados e

feriram outros que estavam nos

veículos Hummer, matando
três dos soldados.

,

anúncio afirma ainda que os

reféns foram transferidos para
"um local seguro", sem revelar
o paradeiro e as condições dos
dois soldados.

I

Hizbollah também atacaram

postos militares na região das
fazendas de Chebaa, segundo
fontes da segurança.De acordo
com fontes da segurança do

Líbano, dois civis morreram e'

um soldado ficou ferido em um

ataque aéreo israelense contra.

uma ponte na região costeira de

Qasmiyeh.Os confrontos
tiveram início depois que dois

foguetes foram lançados do sul
do Líbano e caíram perto de

Shlomi, 15 quilômetros ao leste
da costa Mediterrânea.
O Exército também ordenou

que as tropas destacadas na

fronteira com o Líbano e com

Gaza fiquem em alerta máximo
devido ao risco de lançamento
de foguetes Katyusha e Qassam.

RESPOSTA
O Exército israelense

respondeu aos ataques com

artilharia pesada e tanques.
Soldados bloquearam ruas e

pontes na região. Operações
aéreas visam impedir que
membros do Hizbollah deixem
a área levando os reféns
israelenses.

Segundo o Hizbollah,
membros do grupo destruíram
um tanque israelense que
tentava atravessar a fronteira
com o Líbano. Membros do

A casa pertencia a Nabil
Abu Salmiyeh, um professor
da Universidade Islâmica da
Cidade de Gaza simpático ao

Hamas. Segundo fontes

hospitalares, Abu Salmiyeh,
sua esposa e sete dos nove

filhos do casal morreram no

ataque. Equipes de resgate

procura.m por quatro pessoas
consideradas desaparecidas e

possivelmente presas sob os

escombros. As crianças
,

mortas tinham entre quatro e

18 anos.

J ' ":

Q ': Israel bombardeia casa e mata nove
•

?, de uma mesma família em Gaza
Novo governo do Timor Leste assume hoje

TIMOR LESTE - Os
membros do novo Governo
do Timor Leste vão assumir

seus cargos nesta quinta
feira, em cerimônia presi
dida pelo presidente do

país, Xanana, Gusmão,
informou o escritório do

primeiro-ministro, José
Ramos Horta ..Segundo o

comunicado, após o ato o

governo vai discutir o orça
mento do ano fiscal 2006-

2007" paralisado devido à

crise provocada pela

renúncia do ex-primeiro
ministro Mari Alkatiri.

Segundo a imprensa aus

traliana, Gusmão se reuniu

ontem com os partidos da

oposição. Eles não querem

que o governo tenha uma cla
ra maioria da Fretilin (Frente
Revolucionária para a Liber

tação do Timor), partido que
tem 55 das 88 cadeiras do
Parlamento.O novo governo,
de caráter provisório, deverá
comandar a pequena nação
até as eleições de maio de

2007. Ainda não se sabe

Q
Benge'Be

Sindicato dos Engenheiros no Estado de Santa Catarina

Edital de Convocação '

o Presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Santa Catarina - SENGE-SC. no uso das suas

atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do Art 10, e nos termos do parágrafo 8° do Artigo 14,
todos do Estatuto do SENGE-SC. convoca os engenheiros empregados na Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, associados ou não, para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 17 de julho de

'

2006, às 18:30 horas. em primeira Convocação com "quorum" qualificado, elou às 19:00 horas. com
quaisquer números de presentes. tendo como local o Auditório do Ed, Market Place. sito a Rua Reinaldo
Rau, nO 60 - Centro/Jaraguá do Sul para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) Discussão e aprovação do Estatuto do Servidor para negociar com a Prefeitura Munlclpal:
2) Outorga de poderes ao Presidente. e/ou diretores do SENGE-SC para negociar com a Prefeitura
Municipal a implantação do Estatuto do Servidor; 3) Outros assuntos de interesse da categoria.

Jaraguá do Sul, 13 de julho de 2006,

ENGo CIVIL JOSÉ CARLOS RAUEN
CREA-SC nO 14,996·0
Presidente - SENGE-SC

�

INFORMATIVO ACIJSIII APEVI
• ASSOCIAÇÃO COMERCIAL fi ,=�l'".�

INDUSTRIAL DE JARAGuA DO SUL � fIO� ..,.",.-.".

Criatividade, Competência
para o sucesso

Procurando vivenciar as quatro fases do processo de criatividade;
estabelecer a ponte entre os hemisférios cerebrais; desmascarar
os mitos que cercam. a criatividade e levar .à descoberta da·

criatividade individual a profissionais pró-ativos e abertos às

mudanças, aACIJS e aSOCIESC promovem o cursoCriatividade,
Competência para o Sucesso, com Ana Lúcia de Mattos Santa'

•

Isabel, Graduada em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
•

(UERJ); pós-graduada em Administração de RH (UFPR),
consultora e palestrante convidada por importantes empresas.
Estratégias para a criatividade, processos criativo e métodos de

expansão da mente são alguns dos tópicos do programa,
desenvolvido de forma lúdica e vivencial. Acontece dias 27 e 28
de julho de 2006, das 16 às 22 horas (12 horas), no CEIAS.'
Investimentb individual de R$ 195,00 para Associados e de R$
240,00 para os demais interessados, incluindo material didático,
coffee-break e Certificado. Insérições na Capacitação Empresarial
ACIJS, fone (47) 3275 7059, e-mail capacitacaozrã'acijs.com.br,

• ,

)

'I

• • •

quem val ocupar os nums-

térios da Defesa e das Rela

ções Exteriores, que esta

vam nas mãos de Ramos
'Horta até o fim do mês

passado.Ramos Horta, que
não pertence à Fretilin, dei
xou os cargos como forma
de pressionar para a renún

cia de Alkatiri, para acabar
,

com a cnse que provocou a

morte de cerca de 30 pessoas
e a fuga de 150 mil em Dili,
a capital do país.

•

Educação Infantil Marista
As turmas da Educação Infantil do Colégio
'Marista São Luís dedicam-se durante o ano ao

estudo de um determinado tema. Este tema dá
o nome a turma.
Os alunos do Jardim I formam a Turma da
Pedra e desde o inicio do ano vem coletando

informações, fazendo experimentos e visitas a

cerca do conteúdo.
No final do mês de junho realizaram um passeio
a uma loja de pedras. Foi um momento especial,,

de contato direto, de observar cores, tamanhos,
,

formas e texturas.
Esta aproximação com o conteúdo em estudo
facilita o aprendizado em sala de aula, destaca
Janice Nasario , professora da turma.

.

-

• BREVES

NO IRAQUE

Visita
o secretário de Defesa dos
Estados Unidos, Donald
Rumsfeld, chegou ao Iraque
ontem para uma visita
surpresa.Rumsfeld chegou a

uma base aérea ao norte de
Bagdá e se encontrou com o

primeiro-ministro do Iraque,
Nouri al-Maliki, para discutir
maneiras de aumentar a

segurança na capital e a

necessidade de reconciliação
entre muçulmanos xiitas e

sunitas no país.O treinamento e

composição das fôrças de

segurança iraquianas também
foram pauta do encontro.

NA CHINA

Entrada gratuita
Os organizadores da etapa de

'

Xangai da Copa do Mundo de
Ginástica decidiram liberar a

entrada gratuita de torcedores
durante a competição, que será
disputada neste fim de semana.

O objetivo é ampliar o interesse
dos torcedores pela modalida
de, de olho nos Jogos Olímpi
cos ,de Pequim, em 2008. "Será,
uma espécie de teste para a

Olimpíada", afirmou Adrian
Stoica, presidente da Federação
Internacional de Ginástica

(FIG)A etapa de Xangai terá a

presença de quatro ginastas
brasileiros Daniele HYPólito, a

única mulheres, Diego Hypólito,
Danilo Nogueira e Caio Costa.

,

NA RUSSIA

Serviço.Militar
o presidente russo, Vladimir
Putin, promulgou ontem uma

lei que reduzirá o serviço militar

obrigatório de 24 para 12 meses

a partir de 10 de janeiro de
2008.Putin também assinou
uma série de leis que eliminam
nove dos 25 requisitos legais
para solicitar prorrogações
temporárias do cumprimento do

serviço militar.Entre os afetados
. pelas novas leis estarão os

médicos e professores rurais,
os pais de crianças com idade
inferior a 3 anos e os cidadãos
com mulheres grávidas a me

nos de 26 semanas, que terão
que responder imediatamente
ao chamado das Forças Arma
das. A partir de 2008, ficarão
livres do recrutamento obriga
tório os estudantes de escolas
militares e os que concluíram
seus estudos superiores.

NA ARGENTINA

Reajuste,
A ministra da Defesa, Nilda

'

Garré, anunciou que o govemo
do presidente Néstor Kirchner

aplicará uma alta salarial de
19% para todos os integrantes
das Forças Armadas que este

jam na. ativa. Com esta medida
Kirchner pretende "seduzir" os

jovens oficiais, que estavam

começando a ficar ressentidos
pela forma "dura" como o

presidente tratou as Forças
Armadas desde sua posse em

maio de 2003. Nestes úitimos
três anos, Kirchner causou
ressentimen-tos nos quartéis
ao promover a reabertura dos
processos contra ex-integrantes
da última ditadura (1976-83) e

impor uma reestruturação das

forças armadas que diminui o
poder dos oficiais e aumenta o

'

dos civis.

I
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.. '. Acesse nosso blog: www.poracaso.com / e.mail: contato@poracaso.com
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•

por.Max Pires e Ricardo Daniel Treis

, y
..t� ..

J
Andréa Cunha e Viviane Rodrigues

,

Ary Toledo
40 anos de humor sendo

comemorados na SCAR neste

sábado, com imperdível show de
70 minutos protagonizado pelo
mais famoso humorista do país,,

Ary Toledo. O palco será o Grande
Teatro da SCAR, com hora
marcada para 20h30.

Garanta seu ingresso
antecipado ao valor de R$30,00
(estudantes e idosos pagam meia)
adquirindo-o até sexta-feira na

bilheteria do teatro. Sábado o valor

passa a R$40,00. Telefone para
contato: 32752477.

Tati e Júlio Manske, corn o pequeno Thomas

,?ZAPPING

Em Indaial .

Cararnbas Beats, festa em parceria que assume

o tema da cerveja Skol Beats no célebre club da
cidade vizinha. Ingressos na hora aos valores de
R$15,00 feminino e R$18;00 rnasculino. info: (47)
33332275/V'Jww.caratnbas.com.br. PUDl�

- ---- .,

,

------------------------------------------------------_.

Pagodaço
A Moinho Disco foi a fundo no gênero, e trouxe

para apresentar-se em seu palco nesta noite de quinta
uma das melhores bandas de pagode do estado.
Vindo de Florianópolis, o grupo Swing Maneiro
começa sua apresentação às 23h, na baladinha que
fará ladies free até meia-noite. Na sequência, OJ
Xalinho ainda assume os comandos levando o

, .

restante da noite em repertório do gênero alternando
para o pop.

Ingressos rnasculínos podem ser adquiridos ao

valor de R$10,00 no Posto Mime Matriz e Pink and
Blue Freedom. Informações e reservas: 9914 5442 I
www.moinhodisco.com.

I
•

Ligue agora!
Chatos? Repetitivos? Bregas? Imagina ... Contribuindo para
o bem-estar geral, eis a lista "10 Coisas Para
Durante Um Comercial Polishop":
- Lavartoda a louça do almoço;
- Limpar a gaiola dos passarinhos;
- Cortar 6 canos de PVC com uma faca Ginsu;
- Fritar 8 ovos;
- Passar 12 cuecas;
-Assistlr um parto;
- Domesticar um panda;
- Perder um hexacampeonato;
- Montar uma lista inútil;
- Desligar a TV.

Se Fazer

•

,

Rícardo Daniel 'freis valoriza muito seu 'ócio,·
.'

Voltando ao posto
Acabada essa folia de copa do mundo, faz bem estar com a coluna de volta ao espaço de

costume ... O colorido, principaírnente, fez falta.

,

Surge na cidade um serviço diferenciado, e pelo
que me consta, inédito. Você liga, faz a solicitação do

tipo e quantidade de carne que preferir, e mais tarde

passa para recolher ou tem entregue o produto�Ipreparado ao seu gosto. A Confraria do Churrasco' �

recentemente abriu. portas na cidade num ambiente
exemplar, que. é também disponibilizado para
confraternizações e eventos, regados então a rodízio
de petiscos assados a seu pedido. Além dos
tradicionais cortes encontrados nos

.
açouques.

reservando-se com antecedência pode-se saborear
carne de búfalo, javali, rã, coalho e cordeiro.

Informe-se sobre as possibilidades ligando para
o número 3275 1449. A Confraria fica à Waldemar
Grubba, defronte a concessionária Renault.

Um
. abraço para o novo amigo Leandro, e

desejos de sucesso no empreendimento.

,

Eduardo Schvambach e Cláudia Folchini

No clima
Continuando com a

retrospectiva iniciada semana

passada, mais alguns shots da
última edição do Stammtisch de

Jaraguá do Sul.
Na contagem regressiva,

apenas 16 dias para a 48 edição!

Confraria do Churrasco

Reinoldo Rau, 170 I 3273 5923

M, o F F I C E R 8 "eckõ unlld. ,f#
adldas

C.omBat 1
,

_

ComBat 1
A Comêat promove neste sábado seu primeiro evento do mês, que será

seguido de algumas novidades pela casa. Martin Lamelas, renomado OJ

argentino da cena de Buenos Aires faz em Jaraguá apresentação única no

estado, sendo promessa de casa lotada neste sábado dia 15. Dividem o palco os

DJs Túlio e Philipp Carreires - recém-retornado de tour pelaAmérica do Norte.
. Ingressos antecipados com valores diferenciados, vendidos a R$10,00 os

femininos e R$15,OO os masculinos. Pontos-de-venda nas lojas Center Som eo
. .

shopping e calçadão e postos Mime Matriz e Reinoldo Rau. Reservas para a

noite podem serfeitas pelo telefone 8412 2799. Info: www.sitecombat.com.br.

•

•

Em parceria criada com o Big Bowlllnq para.
promoção dos eventos, a ComBat traz de volta à vidal� \

noturna jaraguaense o nome Public, característica
marca dos _agitas de quinta-feira alguns anos atrás,
Na programação estão as datas de 20 e 27 de julho.
que prometem noites de diversão ao som das bandas
Tiaveya e Lizzby, respectivamente.

Valendo-se do período de férias universitárias,
as casas estão realmente caprichando nas pedidas ...

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . .
"
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UM DOS MAIORtS NOMES DA AMERICA lATINA
•

•

•

•

•

•

•

•

• " •

•
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•

· ,

� TRAZ NESTE SABAOO
,

•

� PARA JARAGUA. 00 SUl:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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A Inclusão do Portador de Necessidades

Especiais no Ambiente de Trabalho.

3 I NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR

ATIVIDADES DOS NÚ,C,LEOS SETORIAIS ACIJS . APEVI
,

•

e I NÚCLEO DE REPRESENTANTES COMERCIAIS
, �

'2 I FARMACIAS DE MANIPULAÇAO

A Gestão do Conhecimento traz

vantagem competitiva aos negócios.

,

Manipulação: O valor da qualidade
para o produto final. .

6 I NÚCLEO DE JOVENS EM'PREENDEDORES

Arnaldo Jabor em

Jaraguá do Sul

o Brasil está classificado ,"
o

-_ ':: •

'o, .

... ' ,

como aIS emen ente" no,
•

r
.
,' •.

I' ,>.'

. .

'"
.

..,;�', ',.-'

consumo de gas natural, .

Em reunião, dia 26 de junho em Itajaí, o Presidente
da ACIJS, Paulo Chiodini, e o representante do
Núcleo de Comércio Exterior e executivo da Câmara
de Negócios Internacionais - CAMBRA, Sr Alex

Becker, estiveram reunidos com o Dr. Jackson A.
I":'

,
.

•

•

,

Entrada principal Porto de Itajai se

\

6 I CONSELHO DE NÚCLEOS SETORIAIS
,

Programa pioneiro beneficia
1 7 empresas nucleadas.

.

,

Dia 26 de junho iníciou o Programa de Consultorias dos
Núcleos Setoriais da ACI}S-APEVI, com a aula inaugural
sobre Gestão e Melhoria de Processos, apresentada por Flávio
Luiz de Souza Lima, ConsultordoGAV -Grupo de Engenharia e

Análise deValor daUniversidade Federal de SantaCatarina.

2 I NÚCLEO DE POSTOS DE COMBUSTíVEIS
•

'-,

,

Corban, Delegado da Receita Federal -de Itajaí, e

representantes de, outras cinco Associações
Empresariais do estado para discutir problemas que

,

envolvem o trabalho dos auditores da receita federal
emSC. ,

"Ainda está na fase inicial e tem potencial de
crescimento muito grande, mas depende de altos
investimentos na infra-estrutura de transporte e

distribuição para assegurar a,estabilidade do suprimento
dos consumidores finais." afirma Walter Fernando Piazza,

Júnior '

• 3 I 14° ECOMAC SUL
,

Família' SchürmanIÍ fala sobre

planejamento estratégico,

Heloísa e Wilfredo Schürmann

COLUNAS
• Editorial'
• Artigo

,

• Presidente

,

. ,

SIJA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
" ,', , , ." ·"F'·"

::Núcleos em Pauta SUQ.estões e Críticas
, -,..-

. .. ,--,�..__ .",," envie para:

nucíeoscmpautaeacns.com.br

,

LIN HA DIRETA

BANCO REGIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

Mais do que vantagens, isso se chama parceria.
Se você quer ser dono do seu proprto negócio, não existe melhor parceiro do que o BRDE. Nenhum outro banco oferece tantas vantagens & um compromisso

de mais de 40 anos com sucesso de micro, pequenos e médios empresdrlos. Faça como mais de 30.000 catarlnenses ê escolha o aRDE tomo paKtlIO.
,
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NUCLEOS SETORIAIS ACIJS - AREVI
• O CORREIO DO POVO

•

, �"
.
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•

I
•

fIa
A edição de julho do Núcleos em Pauta, sai do forno,

como já de costume, commuitas informações de relevância à

..� classe empresajial. Poderíamos apontar e destacar diversas
.,
.

matérias, porém cremos ser dispensável tal sintetização, uma
vez que o leitor poderá desfrutar de uma leitura fluída e

c. prazerosa ao longo de todo caderno. Chama a atenção,.J �J

r porém, um fato que, a nosso ver, representa, do ponto de vista

f;'� simbólico, um grande divisor de' águas em favor do
, movimento associativista empresarial de Santa Catarina.
,

O Núcleo de. Comércio Exterior ACI]S/APEVI, em
')

.

..

conjunto com a 'CAMBRA e o Presidente da ACI]S Paulo
rrr
Chiodini, participaram de inédita reunião, com o Delegado

�L da Receita Federal de Itajaí, conjuntamente com outras
.� .

.

1 '." Associações Empresariais da região norte.
.

li Na busca de uma solução emergencial aos transtornos
GÍ, causados às empresas exportadoras pela greve dos auditores
:,! fiscais federais do porto de Itajaí, os representantes
é'£ empresariais, graças à perfeita organização, obteram o

�.[, compromisso daquela autoridade, em estar "priorizando" o

f..,( desembaraço aduaneiro de empresas "associadas", através de
-I: lista específica, fornecida diretamente a pessoa do Delegado,
or pelas respectivas Associações Empresariais lá presentes.
2�_' Cabe-nos, como membros da ACI]S/APEVI, destacar tal

.

etc feito, afim de que, possamos estar demonstrando na prática a

£ .

importância das empresas estarem cerrando fileiras na esteira
. do associativismo, o melhor dos remédios ao individualismo,

�� .

_ fi
e que tanto faz pelo engrandecimento da. sociedade.,
. A sociedade civil, atuando de' forma integrada e

] IS
organizada em rede, mostra-se um verdadeiro "gigante",

-rd' desperto e atento, que temos certeza, espertará outro
.. [,

gigante, nosso querido Brasil, infelizmente, ainda
- B adormecido em seu rico berço esplêndido.

· ,
.. 2 Provas disso? E só conferir as ações de nossos 25 Núcleos
s J Setoriais e a entrevista da página 8 com o "associativista",

Newton Elizeu Burdzaki. Boa leitura!
,

o
"

Alessandro Hansen Vargas
,

oc Vice-Presidente ACI]S
A' Núcleos Setoriais
•

,

• •
" ,l ,\

r
-.

•

•

GráficaCP

Manipulação: O valor da qualidade
. .

para o produto final

•

Importadores de Insumos
Farmacêuticos - ABRIFAR e

Responsável Técnica da DEG

Importação de Produtos
Químicos Ltda.

O evento foi no auditório
do CElAS ás 19h30min, e se

destinou à classe médica e far
macêutica. Teve a participa
ção maciça de empresários e

representantes do setor.

Sobre o tema citado, o

Núcleo de. Farmácias de

Manipulação ofereceu na

noite anterior palestra com

Cintia Mesquita Lima,
, Farmacêutica' Bioquímica,

.

Pós-graduada em Cosmeto-
logia pela Fundação Oswaldo'
Cruz, Coordenadora do Grupo

.

Técnico da Associação
Brasileira dos Revendedores e

•

CORRETORA DE SEGUROS

•• 3370-0212.

,

cassius@netuno.com.br

R. João Marcano, 260 • Ed. Tower Cenler 604

•

•
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O Brasil está classificado
,

como pals emergente no con-
sumo de gás natural. Ainda

.

está na fase inicial e tem

potencial de crescimento

muito grande, mas depende
de altos investimentos na

infra-estrutura de transporte e

distribuição para assegurar a
.

estabilidade do suprimento
dos consumidores finais. A

revelação é de Walter
Fernando Piazza Júnior, dire
tor técnico comercial da SC-

,

GAS - Companhia de Gás de
'Santa Catarina, que responde
interinamente pela presidên
cia da empresa.

O executivo esteve na ple
nária da ACI]S e APEVI na

segunda-feira (19) para falar
sobre a situação atual e pers

pectivas para o abastecimento
em Santa Catarina. "A nossa

missão é a de garantir a solu
ção energética limpa, eficien-

A •

te, segura e economica para a

preservação do meio ambien
te e para o desenvolvimento
de Santa Catarina", .expôs

,

Piazza Júnior. A SC-GAS ini-

ciou as atividades em abril de
2000 e comercializa, em

,

média, 1,5 milhão de metros

cúbicos/dia de gás natural para
236 clientes, sendo 123 esta

belecimentos industriais, 51

comerciais, dois residenciais e

FIQUE LIGADO

•

60 postos que fornecem gás
veicular natural.

Os clientes são abastecidos

por uma rede de distribuição
de 659 quilômetros, onde a'

empresa investiu R$ 225
•

milhões. Conta com nove esta-
,

ções de distribuição -uma

delas emGuararnirim-, quatro
bases de operação e passa por
34 municípios catarinenses .

Neste ano, a expectativa da
,

SC-GAS é alcançar uma

demanda de vendas de 1,6
milhão de m

' de gás natural
diários. O setor cerâmico res

ponde por 51% do consumo; o
GNV (gás veicular) por 17%;
o setor metal-mecânico por
12,7% e o têxtil por9,3% .

Piazza]únior informou que
a tendência é o crescimento

do GNV e nos setores metal
mecânico e têxtil. A capaci
dade de demanda para o Sul
do Brasil é de 6 milhões de'
In3/dia. A expansão, do trans

porte e distribuição do gás
natural, segundo ele, passa

• ••

necessanamente por mvesn-

mentos, que devem ser reali
zados logo. Existe projeto de

expandir pata o Alto Vale até

a região de Lages.
O presidente em exercício

,

da SC-GAS disse, ainda, que
a questão do reajuste do preço
do gás natural está dentro do
contrato firmado entre a

Petrobras e a YFB, da Bolívia,
e que está sendo cumprido.
Piazza]únior defende a busca
de outras fontes fornecedoras

e, como exemplo,
. ,

cita o gas

e
Recentemente a Su

perintendência de Seguros
Privados (SUSEP) e o

Conselho Nacional de

Seguros Privados ( CNSP )
editaram novas Circulares e

Resoluções que alteram as

Condições dos Seguros de
. Vida e Acidentes Pessoais,
cujasmudanças, vigorarão a

partir do dia l°de julho de

2006, data em que, serão.
adequadas as . coberturas

__
.... , .. , .... ,"" ..... "., ... , ....

,_

Para a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitócio Pessoa, 985

275 ..164
_ -

>
I ,

Uma inovação é a substi

tuição da clausula de
Invalidez por Doença (IPD),
que foi abolida pela SUSEp,
sendo que por opção, algu-

•

Seguros, "que a participação .. mas seguradoras 'adotarão a

dos corretores nesse proces- Invalidez Funcional Per-
•

.

so de esclarecimento ao segu- manente e Total por Doença
rado é fundamental, pois (IFPD).
todas as propostas serão assi- Além da clausula de IPD,
nadas novamente e emitidas há outras alterações irnpos-

am seus

. " . .

secuntanas previstas nas

apólices em vigor, simulta
neamente quando das reno-

-

vaçoes.
Esclarece Cinthya S.R.

Felippi, Coordenadora do
Núcleo dos Corretores de

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acslcomex.com.br

Fone 3376·3664

) )

•

e

•
I.
,

Walter Piazza presidente da empresa Se-GÁs
ARQUIVO

•

,

"

Integrantes do núcleos de postos ae combustível

naturalliquefeito, que poderia
ser adquirido em outros países
produtores, para fugir da vul
nerabilidade do fornecimento
do gás boliviano.

"A utilização do gás natu
ral liquefeito é uma forma
mais barata e eficiente de se

alcançar outra fonte de torne- •

cimento. Já lançamos o proje
to da busca dessa fonte, para
injetar na rede de distribuição
na região Norte do estado e

atender a demanda de supri
mento e aumento do consu

mo futuro", explicou o diri-
,

gente daSC-GAS.

PorRonaldoCorrêa
.,

•

com esses novos critérios"
afirma.

tas pelas novas regulamenta '.

ções editadas' através da� .,

Resoluções e Circulares que
fazem parte da nova legisla
ção e constituem determiná

ções aplicáveis a todo o meW
cado segurador.

Procure seu corretor e '1

informe-se. Ele é o profíssío
nal mais capacitado para I,'

esclarecer suas -dúvidas. E ?

não esqueça: Seguro... SÓ ,'.

. com corretorde seguros.
..

• I
".. I
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Auto Socorro· Transporte· Guindaste

•

PLANTA0 24HS

R. Cel. Procópio Gomes Oliveira, 1 DOD
-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR
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• O CORREIO DO POVO

no Porto de Itajaí.
Segundo Corbari, a expe

ctativa para o término da

mobilização era 15 de julho,
mas a direção nacional do
UNAFISCO (Sindicato

, .

Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal)
decidiu pôr fim à greve de
auditores fiscais, nesta

última sexta, 07 de julho.
A reunião do dia 26,

antecipou a discussão em

relação ao efetivo de
auditores fiscais de Itajaí
sendo que, conforme
histórico de ativi-dades, a

movimentação no porto
aumentou cerca de 5 vezes

em 5 anos, e o quadro de .

,

•

.

O Delegado da Receita

"V, "Federal em Itajaí, Jackson
Aluir Corbari, e represen
tantes das Associações
Comerciais de I taj.a í,
Blumenau, Brusque, Jaraguá
do Sul e Joinville, discutiram
as dificuldades enfrentadas

pelas empresas catarinenses

para exportação e impor
tação de produtos, em razão

da paralisação das atividades
da receita desde 02 de maio,

Reunião do Núcleo Comércio Rxterior

• Cultural Jaraguá do Sul

(SCAR) . O foco do evento é

potencializar o desen
volvimento empresarial,
estabelecer e consolidar

s
,

. "'."
".�)..

. , , .
'

parcerias, proporcionar
trocas de conhecimentos,

"

'. '

,

Dias 17, 18 e 19 'de
\ .". .

experrencias, crescimento

pessoal e de equipe, é

discutir r também a arn-:

p l i'a ç

ã

o do leque de

possibilidades econômicas

através do associativismo.
,

Durante três dias,
diversas atividades devem
fazer parte do evento, entre

elas: a peça teatral Soci
edade Secreta do Atendi-

'. agosto, empresários do setor

de material de, construção
estarão reu-nidos no 14°
JECOMAC Sul - Encontro
dos Comerciantes de
Materiais de Construção -

,,"' Região Sul para discutir o

tema "Indústria e Comércio
- Parceria fundamental para
o crescimento", no Centro

'o,

"

..
•

,

I "

..

,
,

R. Roberlo Ziemann, 521 - Czerniewicz
poslolaragUa@brturbo.com.br

,

,

,

I
•
,

•
,

"Todos os Ramos" LOJA DE CONVENIÊNCIA, LAVAÇÃO,
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO•

3371 0508 I 3372 0902 3371·6828
R. Relnoldo Rau, 818 51 05 • Cenlro

sulseucor@netuno.com.br

I

auditores diminuiu.

Jackson, demonstrou
,

interesse e preocupação em

resolver os problemas
causados pela paralisação,
que segundo ele , devem
levar dois meses para sua

normalização. Por esta razão
as Associações Comerciais
ficaram incumbidas de gerar
uma lista, junto aos

associados, das cargas que
tem urgência para de

sembaraço por problemas
operacionais nas fábricas
(falta de produto, máquinas
paradas, etc ... ) e enca

minhar este documento
diretamente ao delegado,

que dará prioridade para o

desembaraço dasmesmas.
Para que se amenize o

problema de imediato,
Jackson A. Corbari ", se

comprometeu a argumentar
junto a DRF Florianópolis
para trazer de volta os fiscais

que estavam temporaria
mente em Itajaí, agilizando
os processos de despacho
.nntecipado das cargas
reefers.

•

Alex Becker, pelo telefone
3275-7016 ou e-mail:

, alex@portalcambra.com.br.

menta - Um espetáculo de
atendimento ao cliente com

o ator André Tadeu

Oliveira, dia 18. Na mesma

data acontecem as palestras.
Do Prejuízo ao Lucro, com
Guido Bretzke Presidente

,

da Bretzke S.A; Gestão de

Varejo, de Material de

Construção com o Mauro
Floria Diretor de Marketing
da C&C Casa e Construção

,

e, Da Pequena Empresa a

Multinacional Brasileira,
com Décio da Silva - Diretor

.

Presidente Executivo Grupo
WEG.

Dia 19 o grande mo-

, -

mento, sera a apresentaçao
da Família Schürmann com

o tema Planejamento
Estratégico e Disciplina.
Uma lição de vida contada

por Heloísa e Wilfreda,
protagonistas das aven-turas
de dar a volta ao mundo a

bordo de um veleiro.
Outras surpresas espe

ram os participantes, confira
.

'

d e t a l h e s no site:

www.14ecomacsul.com.br

1"'11'
. � 'I''.ml·:.111'"1*m�,

, .
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Consultor da ACOMAC-
Jaraguá do Sul, Francisco através do
fone (47) 3275-7000 ou

e-mail: francisco@acijs.com.br
•

•

3370 ..8655

3371·1478IlaIJlur@oetuoo.com.br
Av. Pref. Waldemar Grublla, 1612 Rua Roberto Ziemann, 3733 • Amizade

ARTIGO

im ortância o

ümsuuor Es ecíallsta
* Por Daniel Jorge Fonseca

A velocidade da

comunicação/informaç
ão e' seus respectivos

, ,

melas, assim como, a

constante busca do tão

falado "diferencial" em

processo, produto 'e ou

serviço, levam as em

presas a buscar suces

sivas alternativas para
se manter competitivas
em um mercado cada

,

vez mais voraz e cornpe-
titivo.

Hoje' em dia, um
, .

negocio para ter sucesso

precisa contar com

muitornais recursos do

que 90S empreendime
ntos de duas décadas
atrás. Uma. análise
situacional da

.

empre
sa/mercado feita por um
consultor que seja real
mente especialista em

sua área de atuação,
acompanhada por uma

proposta comprometida
.

e facada em resultados

alcançáveis em tempos
previamente dererrni

nados, pode e deve

significar a credibilida
de e a percepção de va-

lar da importância de' se
contratar uma consultoria.

O que espera a empresa
contratante de um consul
tor especialista? Que este

seja, antes de tudo, um

profissional ético. e que
não somente resolva um

problema ou atue frente a"
,,,

determinada situação, mas
que. também, apresente
possibilidades. concretas

. de' crescimento e desen-·
volvimento da empresa
contratante. Neste senti

do, os participantes do
Núcleo dos Consultores
AC I JSAP EV I est ão

mobilizados em resgatar a

importância de se contra

tar um consultor especia
lista, berncomo, preservar
a credibilidade dos con

sultores realmente com

prometidos com a verda-
"

deira excelência na pres-

tação de serviços na área

de consultoria.
"

Daniel J,orge Fonseca é
"".', , '0 J .•.,_

integrante e coordenador do

Núcleo dos Consultores e

diretor da empresa Hands On

Empresa-

I

I

Desenvolvimento
'"

rial.

R. Epitácio Pessoa, 1336 - Centro
garcia@segurosgarcia.com.br

,

, .

,

, ,".,
• "o

.,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NÚCLEO DE CABELEIREIROS
•

•

•

,

.
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( Tanto tem se falado em

, @er solidário, em exercer a

'solidariedade, mas, na

prática, o que é isso?

Gramaticalmente, a

;palavra solidariedade é
,

;:classificada como um

substantivo, e substantivos
servem para indicar os

seres, os conceitos e os atos.

No Aurélio a solidariedade

pode ser entendida como

urna atitude. Atitude de

lapoio, proteção e cuidado
com alguém. Com a

Cintenção de 'praticar a

.solidariedade através do seu

rrrabalho, os integrantes do
sNúcleo de Cabeleireiros
-saíram da retórica e estão

:;#uxiliándo gratuitamente a

,c

....

J<:,....
.. .... , OI ..

,

• O CORREIO DO POVO

• •

. !

Rede Feminina de Combate
ao' Câncer na lavação e

arrumação das perucas
utilizadas pelos pacientes
que necessitani dos serviços
da rede. Os profissionais
que realizam este trabalho
se dividiram em regiões
para melhor atender aos

pacientes, que não

necessitarão se deslocar do
seu bairro até um ponto
distante da cidade para
melhorar r

sua imagem e

aumentar sua auto-estima,
num momento delicado de

recuperação da saúde.

Os salões de beleza
disponíveis para realização
deste trabalho são� .

•Célia Cabeleireira -

Bairro Vieira Telefone
(47) 3370-2009

•Dina Cebeleireira -

•

Barra do Rio Cerro -

Telefone (47) 3376-1168
• Lúcia Cabeleireira -

Barra do rio Cerro -

Telefone (47) 3376-0439
• Sara Cabeleireira -

Jaraguá Esquerdo - Telefone

(47) 3370-7499
•Osmarina Cabeleireira

- J araguá Esquerdo -

Telefone (47) 3376-1097.
• J osi Cabeleireira -

Centro - Telefone (47)
3275·-2053

•Meri "s Cabeleireira -

•

Rio Molha - Telefone (47)
3370-8150

• Sueli Cabeleireira -

Ilha da Figueira - telefone
(47) 3370-4574

•Neli Cabeleireira -

Centro - Telefone (47)
3370-4554
·Toninho (Pai)

Cabeleireiro (Ivanilde) -

Centro - Telefone (47)

3371-7388
• Perfil Cabeleireiro -

Vila Lenzi - Telefone (47)
3372-0910

• Lili Cabeleireira - Vila
Rau - Telefone (47) 3371-
3515

• Cici Cabeleireira
Centro - Schroeder
Telefone (47) 3374-1563

•Milena Cabeleireira -

Centro - Schroeder -

Telefone (47) 3374-1874
• Luzia Cabeleireira

Avai - Guaramirim
Telefone (47) 3373-0553

• Sergio Luiz Hair

Designer' - Centro -

Guaramirim - Telefone
(47) 3373-1900.

�( .

Ensaios e Erros: Uma visão do Relacionamento Interpessoal
(I

c

•

CAMARA DA MUlHER EMAAE5ÁRIA.

DE JARAóVÁ úo SUL
-

•

* Por ErmeliMariot

Crescemos e nos desen
volvemos de muitas

maneiras. Entretanto nosso

f-desenvolvimento pessoal
�

.

�-depende do nosso exercício

e de nossa vontade. Ensaios
e erros é a história de nossas

vidas e a forma para
amadurecer.

"

(:. .

O relacionamento inter-
-' .

pessoal é importante em
('" .

:: qualquer círculo social. Pois
. ,
�

dele resulta a harmonia e o
. ,� . -
,

equilíbrio, tão necessário
o.

,

/

para superar as adversí-
, dades do dia-a-dia do Ser

�; humano na família, na
"

;; sociedade ou no trabalho,
que hoje é questão de
sobrevivência. Desconhe-

• A'

cer a sua importãncía ou

''''''colocá-Io em segundo plano

poderá representar a

dificuldade de estabelecer

mudanças. Pois esta implica'
na luta contra nossos

próprios hábitos. Para
mudar algo se to r n a

necessário identificar
.
a

necessidade.
Quando. se trata de

Relacionamento Interpes
soal são necessários alguns
requisitos básicos funda-

•

mentais:

Autoconhecimento
.

-

Reconhecer as próprias
reações e aceitar a respon
sabilidade por elas e a forma
de. descobrir o verdadeiro
EU. Isso possibilita perceber
atitudes que devem ser

revistas.

Querermudar - Essa não
ocorre somente com o

desej o e sim com o

comprometimento com ela.
E um processo' contínuo.
que requer discipliria,
quebra de paradigmas.
Aprender a receber

FEEDBACK - desta farina

Para a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitácio Pessoa, 985

275 ...164

ARQUIVO

ErmeliMariot com participantes do Curso de Relacionamento Interpessoal

p o s s ihi l
í

t a avaliar o

processo de mudanças
comportamentais.

Pedir ajuda quando
necessário Junto com o

desejo de mudar seu

relacionamento poderá vir

o medo de não conseguir QU
medo de encon trar- se

consigo mesmo. Há um

universo infinito de possi
bilidades para se realizar. O
, , A

importante e ter conscien-
, .,

cia que se esta num pro-
cesso, e saber aonde se

querem chegar.
As dicas desta matéria

foram apresentadas pelo
\

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br

Fone 3376·3664

..�

Núcleo da Mulher Empre
sária no curso de Desen

volvimento Interpessoal,
realizado nos dias 20, 21 e

22 de junho, no CEJAS.
Ermeli Mariot é Assis-

-

. tente
.

Social, com pós-
graduação em Serviço
Social do Trabalho UFSC e

Administração de Empre
sas- FAE - Curitiba.

Formação em Socioterapia
CONEL e em Assessoria
Familiar na visão Sistêmica
; INTERCEF- .Curitiba.
Profissional com atuação
há . 30 anos em Serviço
SocialOrganizacional.

•

Auto Socorro· Transporte· Guindaste

-

PLANTÃO 24HS
•

R. Cel. Procóplo-Gomes Oliveira, 1900
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Sua em resaé étíca?
,

.
I

rápido e as empresas estão
cada vez mais desenvolveu
do seus produtos e a

,

permanência no mercadf
está associada à visã5'
estratégica da responsabili
dade social. Os novos valores
abrem espaço para novos

A missão do Núcleo de

Responsabilidade Social é

disseminar as premissas
deste setor em nosso meio,
com o intuito de criar um

movimento pró-ativo de
reflexão e atitude. Através
dos meios de comunicação
ternos a possibílidade de

abranger um número maior

de pessoas e conscientiza-las
da importância deste tema.

Desta maneira, o Núcleo
utiliza de forma orientativa

os temas normalmente
•

abordados pelo Instituto
Ethos de Responsabilidade
Social, o qual tem uma

linguagem direcionada.para
•

•

.

mIcros e pequenas empresas,
dando dicas dos primeiros
passos a uma gestão social
mente respcinsáv.el.

Escolhemos para este

número do caderno Núcleos
em Pauta, uma reflexão

,

sobre "Etica e Transpa-
"." . /, .

rencia nos negocios, pois a

maneira de uma empresa
conduzir os seus negócios é

que vai definir o tamanho da
sua responsabilidade para
com os públicos que se

relaciona.
Mas como saber se uma

empresa é ética? Pode-se
i'

dizer que a ETICA é

considerada quando as

decisões da empresa levam
em . conta o respeito, os

valores e os interesses daque
les que impact am nas

decisões, ou seja, nos

clientes, fornecedores, socie
dade, meio ambiente,
governo. Como exemplo,
pode-se citar a TRANSPA-

A

RENCIA, ela está ligada
. ,

diretamente à ETICA. Na
medida em que faltar

A • •

transparência na comunica-

ção, a empresa pode ser

penalizada. Como exemplo,
na omissão dos efeitos· e
danos de um produto que

.". .....

causa pre]UIZOS as pessoas ou
,

a natureza, a empresa sera

responsabilizada agora ou

futuramente, e consequen-
'" "'. . ,

temente tera senos pre]UIZOS
na sua imagem, o que deve

impactar diretamente no seu
, .

negocIo. _

O mundo está mudando

,

'" . ",. .

negocies e as empresas éticas

são mais' valorizadas pelos
.

seus públicos. �
Como então uma empresa

pode ter uma gestão social-,
•

mente responsável? Para
começar, a empresa deve,
refletir na sua base, na sua:

essência, sobre qual a missãn
da empresa, que deve estai:

'.

além do lucro. Este é alg6
importante, pois sem lucra
não' há empresa, não há
futuro. Uma empresa social
mente responsável deve
expressar também seus valo
res, sua cultura e as suas

estratégias visando à respón-
sabilidade social.

o

t
.Outro aspecto na aborda" \

I

gem ética são os VALORES
da empresa. A definição d6s
valores é que vai nortear o.

.

negócio. Os valores devem
,

ser discutidos e conhecidos

por todos os funcionários,
fornecedores, clientes, etc.

Por ocasião de uma tomada
de, decisão, os valores são

fun-damentais, são eles que.,
vão dar o equilíbrio e a

,

serenidade na decisão.
. ('j

Ética e transparência nQsJ
negócios são à base do
sucesso para qualquert
empresa. (

Nas próximas ediçõ�s
traremos para reflexão outrgs
ternas e convidamos a sua

,

empresa a fazer parte do
Núcleo de Responsabilidade

,

Social, que se reúne quin-
zenalmente para estudos' e
discussões no CElAS,
Participe.

c

II

I
f

[
I

;::,
.:,'

<:

,

•

,

Colaboração: Roseli Maria
Capudi - Coordenadora do
Núcleo de. Responsabilidade
Social -

t

,

i
,
•

,

•

Consultor Alberto pelo
telefone (47) 3275-7005 ou e-mail:
alberto@acijs,com.br,

r
-

SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
,

q
II

�
,
i
'.

,::''71 Núcleos (�Irl Pauta Sugestões e Críticas envie para:
-<.,::- 'O,t",....,..,. _,'W.'_'�',_�",."""�"

,s,, ,.."' ,..,,,.""' =..,.""',,, .. ,,, ,,,,,, "" ..�esw" ''''' ,·

nucleosempauta@acijs.com.br
. ,

3274-7000
R. Epitácio Pessoa, 490.
centro - Jaraguá do Sul

•

Hélvlo Demarchi
,

,

,
,
,
,

3372-3425 - 3370-9145
9975-2298

,
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NÚCLEO DE QUALIDADE
,

- J

c

,

?!

:>("

8; A característica mais forte
db Núcleo de Qualidade é a

._ ",.

süa composiçao, ao contrario

da maioria dos núcleos
,

setoriais, o grupo é formado

por profissionais dos mais

diversos segmentos, No final

d� 2005, os integrantes
perceberam a necessidade de
rever sua missão. "Estávamos

- ,

corn um foco muito interno e,

formado por profissionais
conhecedores dos mais

variados assuntos sobre a área
" ,

da qualidade, decidimos

, ampliar um pouco nosso foco
de atuação", ressalta Deise

�ischral, participante do
Núcleo.
'.I

, '

,

,
,

'\
, .

f, Com o tema: A Inclusão
(do Portador de Necessidades

'Especiais no Ambiente de

'Trabalho, o Núcleo de
,

• Responsabilidade Social

promove seu primeiro fórum
'ae discussão, dia 09 de

- �
,

• :�gosto, as 18h30min no

• 'auditório do CEIAS, em

Jaraguá do Sul. ,

Entre os debatedores,
�c

'estarão presentes represen-
'fantes do Ministério Publico
f'elo Trabalho, abordando a

ctei vigente; Prefeitura de
" I

jJaraguá do Sul, com o tema

''transporte e educação; INSS
c:

"corn informações sobre
.

aposentadoria; entidades
eclesiásticas - campanhas de

,_conscientização; SENAI

"som capacitação profis
��io11al e SESI, com o tema

programa nas empresas e

--ambiente empresarial.
O mediador do evento

será o jornalista Mario

Motta, apresentador do
-Jornal do Almoço na RBS

,tv. Nesta oportunidade as
,

� empresas poderão articular
!

'

� com mais facilidade' seus
,
. . ,

,

programas soctais com as
•

"

•

,

,

,

,

,
,
,
,

"Todos os Ramos"

3371 0508 I 3372 0902
,
,

,
I
, R. Relnoldo Rau, 818 si 05 • Centro

sulsegcor@netuno.com.br

,t. i.
·
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•

,

O processo de elaboração
do planejamento estratégico
foi' conduzido pelo coor

denador do Núcleo, Marcus
"Vinícius Guimarães, que
orientou o trabalho para a

revisão da "missão" e criação
da "visão" e dos "indicadores"

para acompanhamentos dos

-', projetos e planos do Núcleo.
O que merece destaque é a

nova forma de atuação,
baseada em cinco diretrizes

estratégicas, semelhantes à

atuação das diretorias da

ACIJS-APEVI.

Burdzaki, diretor - secretário

da ACI]S, que sugeriu a

junção do planejamento ao

Regimento Interno do
Núcleo.

Marcus destaca ainda que
o núcleo da Qualidade irá

interagir com outros núcleos
setoriais, afinal sua missão é:

"Pr omove r a troca de

experiência e a capacitação
nas áreas de Gestão e

Controle da Qualidade das
empresas nucleadas, contri-

, Y
buin.do para acompe-
titividade empresarial",
finaliza. I

,

Segundo o coordenador,
essa inovação só tem trazido
benefícios, e fica mais claro
aos integrantes do núcleo o

foco de atuação e acom

panhamento das ações.
O propósito é de facilitar a

rotina do consultor, pois as

ações não ficam apenas sob

responsabilidade dele, e sim

delegadas aos integrantes.
O Planejamento Estra

tégico foi validado dia 30 de
maio por Newton Elizeu

Consultor Alberto, no telefone:

(47) 3275-7005 ou pelo
'

e-mail: alberto@acijs.com.br

•

•• •

ARQUIVO

políticas públicas, estru

turadas em informações
sólidas.

O ingresso é gratuito e

amplo a todos os inte

ressados.
, Venha participar, a busca

de resultados amplia, a

imagem perante a cornu

nidade, com ganho de escala
para os investimentos

sociais, públicos e privados. Participantes do Nucleo de Responsabilidade Social
, ,

ARQUIVO

\

Participantes do Nucleo de Responsabilidade Social
•

•
•

sto
a agua

LOJA DE CONVENI�NCIA, LAVAÇÃO;
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

I

[Jini)JJõJ $1 �1�i}
MAQUINAS E IIIIPLEM£NTOS AGRICOLAS lTOA.3370-8655

71-682' 3371·1478Italvtur@netuno.com.br
Av. Pre'. Waldemar Gl1ibba, 1612

R. Roberto Ziemann, 521 • Czernlewlcz
postolaragua@brturbo.com.br Rua Roberto Ziemann, 3733 • Amizade

,

•

g: .. ',:,:::i

OPORTUNIDADES

i

,

•

-

Missão Técnica para EXPOCON 2006

setor e consumidores, com interessados.
interesse em lançamentos
da indústria da construção
civil, para visitar a

EXPOCON 2006. Feira

que atende toda a cadeia

produtiva -da construção

O Núcleo de Cons

trução Civil convida os

profissionais engenheiros
civis, arquitetos, deco
radores-, empreiteiros,
construtores, locadores,
concreteiras, mestres de

obras, lojistas, balconistas,
atacadistas, administra
dores de 'condomínios e

hotelaria, empresários do

civil, desde a inovação
tecnológica à aplicação e

produção.
" t

A missão está marcada

para dia 21 de julho, com
saída prevista para as'

13h30min do CEIAS.
O valor da inscrição é de

R$ 50,00 (para nucleados),
R$ 65,00 (para associados)
e R$ 80,00 para demais

,
v

,

•

•

Consultora Deriara pelo fone c-,

(47) 3275-7026, ou através do ;

e-mail: denara@acijs.com,br
,

r

,

•

Inadimplência: um dos grandes
entraves para o crescimento do Brasil

O �úcleo de Revenda
de Auto Peças preocupado
com os altos índices de

,

inadimplência no

mercado, buscou em

parceria com a Câmara de

Dirigentes Lojista a

palestra "Proteção ao

Crédito", com o Diretor de

Serviço de Proteção ao

Crédito, Wanderlei
,

Passold, que irá abordar dia
° 1 de agosto às 20h no

CElAS, a política de

crédito, eficiência na

proteção .d e ativo,

principais riscos de

inadimplência do mercado
e perdas.

•

•

Pensando na redução
das perdas financeiras,
aumento da eficácia na

segurança das operações de
concessão de crédito e

cobrança das empresas de
diversos setores, o Núcleo,
oportuniza vagas para os

, ,

interessados. Busque sua
,

competitividade no

mercado, as vagas
limitadas.

Faça sua inscrição!

�

sao

-

Consultora Anne pelo telefone
(47) 3275-7020, ou através do
e-mail: anne@acijs.com.br I

deMa
e Escova

O Núcleo de Cabe
leireiros Profissionais ACI]S
- APEVI realiza dia 21 de

)

agosto no Centro

'Empresarial de Jaraguá do

SuI, Workshop de Ma

quiagem e Escova com a

participação dos profis
sionais dó Núcleo, que farão
uma

i

dernonstração das

principais, técnicas usadas
em seus salões e passarão aos

seus colegas para troca de

-

71-178
R. Epitácio Pessoa, 1336 • Centro
garcia@segurosgarcia.com.br

informações.
O evento inicia às

8h30min com o tema Ma

quiagem e, às I3h30min,
com Técnicas em Escova. As

inscrições serão gratuitas
para os associados e para não

associados R$ 25,00.

Consultora Carmen pelo telefone
(47) 3275-7028, ou através do
e-mail: carmen@acijs.com.br

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



I

I

II

I

I I

I
II

I I
I

, �

II

I I
I,I

,

.'

,

•

•

6 I QUINTA - FEIRA, 13 de Julho de 2006

-, .
-, .•.

� ...

,

NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS - AP�VI�'

NÚCLEO DE INSTAlADORAS ELÉTRICAS
�:

Instaladoras Elétricas
•

'" retornam ao assocíatívtsmo

I;'
.

.'

. '.,,'
,',

. 'i'

f::? Aconteceu dia 27 de
'-0'0

� ..
�

.

�:�/junho, no CElAS, encon-
,� , ,

.,.
.

>
•

tro com empresários do

�� segmento' de Instaladoras
'�:. Elétricas industriais e
,0

'

;;;: residenciais, para discutir
.;..� <>

.

;;� as dificuldades que o setor
,
'0- .

'�:: enfrenta no momento e as

i;f. ações que podem ser

�: tomadas através da união
,

': destas empresas dentro do
Núcleo Setorial.

Laércio Coelho, ex vice-?.' "

, presidente para assuntos de
c, Núcleos Se toriais da

ACI]S, esteve presente e

sensibilizou os empresários
':.�', sobre a importância do

. associativismo. O núcleo
•

-: completa em 2006, 10 anos
� 'de existência, e esteve

afastado das atividades por

06 meses, porém, neste

encontro as oito empresas

presentes decidiram em

consenso pelo retorno dos
trabalhos.

Para o presidente do
. Conselho de Núcleos,
Edson Schmidt, o retorno

das atividades exemplifica
a união do grupo na busca
de objetivos comuns. "O

. . . /

associanvismo esta em

evidência e se faz cada dia
mais necessárias diante de
um mercado competitivo.
O diferencial sobre os

demais, será mais

facilmente alcançado. em
conjunto, através da troca

de experiências" capacita
ções específicas � execução
de ações estratégicas que

promovam o aumento da

competitividade das

empresas nucleadas."

.

Consultora Denara pelo telefone

(47) 3275-7026 ou e-mail:

denara@acijs.com.br

NÚCLEO DE DROGARIAS
•

,
,

Util Card oferece nova opção de negócios
>
, Os Empresários do setor de

drogarias aderem ao cartão de
benefícios que agiliza as

compras dos usuários e a

gestão de pessoas nas
, .

•
. . empresas .

. ,
, "

•

Como forma de

," .

melhorar o atendimento de
. ,

mumeras empresas que
oferecem a seus colabora() ,

,

:;

r

dores a compra com vales

farmácia, as 'empresas
integrantes do Núcleo de

,

Drogarias aderiram ao Util
" Card - Cartão de Gestão de

,
•

( I'

Benefícios. Esta ferramen-
••

c ' ta oferece facilidades como

relatórios de compras e de
gastos, por colaborador,
pagamentos, somente
descontado em folha, e a

centralização de pagamen
tos em um único boleto de

cobrança. Este produto é

·
oferecido pela ACI]S em

parceria com' a ' FACISC
'

,

3371-2390

l

Federação das Associações
Empresariais de SC.

,

O cartão tem o objetivo
'de informatizar o que já
acontece hoje nas empre-

A •

sas: OS conventos e a

antecipação de salários
através de vales. As

empresas que utilizarem
este serviço têm facilidades
e controles na gestão dos
setores de recursos huma
nos e financeiros, minimi-'
zando tarefas operacionais'
e otimizando recursos.

.

comercial@acijs.com.br

,

Para a sua Festa,
nós temos a Solução .

R; Epítácio Pessoa, 985
275,.164

• O CORREIO DO POVO

,

CONSELHO DE NUCLEOS SETORIAIS
.

,

•

Nucleados tem como

objetivo promover o au

mento da competitividade
das empresas, que será

desenvolvido por meio de
Consultorias Individuais,

.

Treinamentos, Empresa-
riais e Consultorias Pós
Treinamento.

Inicialmente são 17

empresas participantes, e

novas turmas devem
iniciar ainda em 2006. Para
o presidente da Associação
das. Micro e Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu, Márcio da Sil
veira, esta é a grande
oportunidade de abrir o

leque de oportunidades
para o empreendedor.
Márcio participou da aula

inaugural e afirmou, "fui,
consultor de 99 a 2004,
hoje sou empresário, tenho
uma indústria, e acredito
tanto neste trabalho,. que
tenho um consultor na

minha empresa.'Mudei o

foco, mas ainda preciso da

\
,.

.

NUClEO DE JOVENS EMPREENDEDORES
ARQUIVO

2a feira, às 19h30min, no

Centro Cultural de Jaraguá
do Sul - SCAR, para única

apresentação. Programe-se!

Você sabe o que é gestão
do conhecimento? Inteli-

,

gência competitiva? Ou a

importância do "talento" do
, indivíduo na era da informa

ção?
Bem ...estas, e outras

respostas, você poderá obter
no evento promovido pelo
Núcleo de Representantes
Comerciais em parceria com
o Núcleo de Revenda de
Auto- Peças, dia 20 de julho

Arnaldo Jabor em Jaraçuá do Sul no Centro ·Empresarial de

Jaraguá do Sul CEJAS, as
-

,

19h30min.

Dia 26 de junho iniciou

o Programa de Con
sultorias dos Núcleos Seto
riais da ACI]S-APEVI,
com a aula inaugural
apresentado por Flávio
Luiz de Souza Lima,
Consultor do GAV - Grupo
de Engenharia é Análise de
Valor da Universidade
Federal de Santa Catarina.
Este grupo de engenharia é

vinculado ao Departa
mento de Engenharia de

Produção e Sistemas da
UFSC e formado por

professores, doutorandos,
mestrandos e pesqui
sadores, que desenvolvem
atividades de assessoria e
-' ,

extensao Junto as empre-

sas, e estarão prestando
assessoria aos participantes
na primeira fase do projeto
que é o levantamento de
dados sobre custos, avalia-

,

ção das carências e neces

sidades e diagnóstico da

empresa. '

O projeto, proposto aos

Arnaldo Jabor

Com a palestra "Brasil -

Atraso e Modernização" o

Núcleo de Jovens
Empreendedores, traz a

Jaraguá do Sul, um dos
maiores críticos da televisão

,

brasileira. O cineasta e

jornalista Arnaldo Jabor que
estará dia 13 de novembro,

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acslcomex.com.br

Fone 3376·3664

Auto Socorro· Transporte· Guindaste

•

PLANTÃO 24HS

R. Cel. Procópio Gomes Oliveira, 1900

consultoria" .

,

O programa é realizado
com parceria do SEBRAE

que subsidia em 50% os

custos do programa.

Consultora Rejane Bassi pelo
telefone (47) 3275-7015 ou

através do e-mail:

servicos@acijs.com.br ou com os

consultores que atendem aos

segmentos dos Núcleos Setoriais. I,

Empresas participantes da aula inaugural

Empresas que já estão em vantagem competitiva:
�,,�"�,,�'" "''' ""',, ",.,.,,, " """ "",_" ,,'" ,,""''''« .""""" �"",.

�
Sansen Equipamentos
Material de Construção Lawin

I

I VS Iecnoválvulas '

, Depecil Distr. De Mat. De Construção
Mia Material de Construção

I Auto Mecânica Nicoluzzi

I Funilaria Artesanal
I Sipar Com. De Parafusos

I Cqu4tro Comunicação
��_':'� " "

*'_�._��,�,
..

_"
.

__�,�������__� ". .

_' Wi

Tissi Com. Inst de Mat. Elétricos

Instaladora Eletrica Rio Molha

Cattani Maq e Implem. Agrícolas
Wifer Com e Repres .

Rodril Maq. Equip. Inds .

Auto Peças Marangoni
Menegotti Maquinas

NÚCLEO DE REPRESENTANTES COMERCIAIS

Capital e Intelectual e Inteligência
Competitiva nos Negócios

O economista e doutor

"

i'
a Gestão do Conhecimento

(GC) que é uma abordagem
da empresa buscando pontos
onde o conhecimento traga
vantagem compe ti t iva

Podendo ser vista como o

processo amplo de criação,
uso e disseminação do I

conhecimento no ambiente

empresarial. Já. o capital
intelectual é a matéria-prima '

responsável pelos resultados :

das empresas, composto pela ;

soma de três pilares: o I

Capital Humano, o Capital i

Estrutural
.

e o Capital do
Cliente.

�O ingresso é 1 kg J .

alimento não perecível.
Atualize seus conhecimen '

tos e se diferencie.

. '" . .

em ciencias empresarras,

pela Universidade do Museu
-

Social Argentino - MSA ,

Jorge Henrique Brognoli, vai
abordar o novo ambiente de

negócios na relação com o

conhecimento.
,

Muito se tem falado sobre

3274.:.7000 Hélvio Demarchi ,

,
,
,

,

3372-3425 - 3370-9145 :
,

9975-2298
R. Epitácio Pessoa, 490
centro - Jaraguá do Sul

,
I

I
........

0" .

•

"

"
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NÚCLEO SAÚDE OCUPACIONAL
\

-,_'" •

_o , •

A saúde ocupacional é

,.-,,,cUma ciência multídiscipli
nar, ou seja, é praticada por
vários' especialistas que
atuam com um objetivo
comum: garantir a saúde e

segurança dos trabalhado-
��."res nos ambientes de

�f�ttrabalho. Por conseqüên-
••".,,">i'

�Ei:rcia, estes profissionais
y "�."'.. '

$�estão da mesma forma
"'�"''''

.

���uidando da "saúde" da
· "..,;::-:"o,r./o. " o' •

�;;�roprla empresa, pois as
•••••r... o,:,�.,,�.,.. . . - .

9;;:_:jlns·tltulçoes que Investem

em saúde e segurança

��ocupacional garante'tn
· .. ,-'

;;::t;maior . qualidade de vida
,

� para seus colaboradores e
•

; maior satisfação de seu
,
· cliente interno. Isto
,

; proporciona também

: maior comprometimento
,

,
'

, com a. empresa, malar
� .

; produtividade e maior
,

i qualidade na produção e
"

prestação de serviços
executados. Em contrapar
tida, estas empresas

•

diminuem gastos com

doenças ocupacionais,
afastamentos por aciden

tes, perda de tempo com

retrabalho, e falhas na'

produção ocasionadas por
um ambiente "inseguro e

, d "
semsau e .

Várias estudos interna-
.

, .

cionais comprovam que
cada real investido em

saúde e segurança, repre
senta um ganho de três

•
•

rears para a empresa.

Exemplos de programas de
saúde ocupacional bem
sucedidos como a Dupont
de Brasil, Chrysler do
Brasil, Petrobrás entre

outras, comprovam estes
,

numeras.

Mesmo em empresas de

pequeno porte, as melhori
as sugeridas pela saúde e

segurança ocupacional
proporcionam resultados
de satisfação garantida aos

trabalhadores e ganhos
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'r,1 O Núcleo de Me-I'.I!;

c:" talmecânica abriu
(; último dia 03,

no

as
•

i�,;,'inscrições para o III
: ':; Concurso de Esculturas

.r Soldadas, que acontecerá

",' paralelamente ao IV
:. "

Seminário de Processos �
... "1'
'o

Tecnologias de Soldagem,
' .._ . dia 20 de setembro no

CElAS. Para 2006 a

,;,!: expectativa é que mais de
20 trabalhos sej am

,.� .�

"", -�.
, '_
< .

.....,:..
,�

40""'<.:

:i� CORRETORA DE SEGUROS LTDA
"......
'..

...."';. "Todos os Ramos"

33710508/33720902
.

'.

R. Reinaldo Rau, 818 si 05 • Centro'

sulseucor@netuno.com.br

inscritos, antevendo o

mesmo sucesso de 2005.

\

Para os demais serão

entregues certificados de

participação.

. Consultor Francisco pelo telefone

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

LOJA DE CONVENIÊNCIA, LAVAÇÃO,
rROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

71·
R. Roberto Ziemann, 521 • Czernlewlcz

posloJaragua@brturbo.com.br
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para empresa em relação a

sua produtividade e
•

Imagem perante o seu

cliente externo. Empresas
fornecedoras de serviços e

produtos para grandes
corporações, se defrontam

'A '

COIn exigências par parte
.de seus clientes para o

cumprimento das normas

de segurança e saúde

ocupacional como critério
fundamental e decisivo na

contratação de serviços ou

produtos. Portanto, saúde e

segurança ocupacional
.

passam a ser também uma

questão de mercado,
importante para grandes,
médias e pequenas empre
sas. Todos ganham com um.

bom programa de' saúde
. ocupacional: os trabalha
dores sentem-se seguros e

com maior qualidade de
vida no ambiente de
trabalho e a empresa
melhora sua imagem

s tão temi
. ,.,

as reunloes ...

Reunião nada mais é

que o agrupamento de

pessoas para certo fim.
Mas nem sempre esse

"fim" é atingido, pois na

maioria das vezes as pessoas
estão ali para defender
qualquer outro interesse, .

menos o propósito inicial
da reunião ...

A questão é que além
das reuniões tomarem mais

, ,

tempo do que o necessário,
•

muitas vezes é improdu-
tivo, pois os participantes

. acabam divagando sem

discutir e definir ações
sobre o assunto principal da
reumao.

- Outro ponto que pode
ser observado é na forma de
•

,

"

11!.J,

>,í:J,111 Concurso de Esculturas Soldadas

3370 ..8655

Italvtur@netuno.com.br
Av. Prel. Waldemar Grubba. 1612

, •

interna e externa trazendo
. possibilidades de ganhos,
além de evitar gastos com

afastamentos, acidentes e

doenças ocupacionais.
.

Uma boa equipe
multiprofissional de saúde
e segurança ocupacional,

.

composta tradicionalmen
te por engenheiro de

segurança do trabalho,
médico do trabalho,
técnico em segurança do
trabalho e enfermeiro do
trabalho, pode garantir
para a empresa bons

resultados, ainda mais

quando atualmente,
diversas outras especialida
des vêm somando conheci-

, .

menta as equipes como:

fonoaudiólogo, fisioterape- ,

uta do trabalho, terapeuta
ocupacional e psicólogo do
trabalho. Todos estes

profissionais podem
c o n t r i b u i r de forma

importante, para que um

condução. Acredito que
não há coisa pior do que

presenciar um "monólogo"
numa reunião corporativa.
Ali não, se sabe se todos
concordam ou discordam
de tudo o que se diz. Mas
isso não se muda de uma

hora pra outra, pois está

sujeito à abordagem da

liderança com a equipe.

Cito abaixo algumas
dicas para' tornar sua

reunião mais produtiva:
- Comunique a pauta

com antecedência;
- Convoque as pessoas

certas para a reunião;
- Estimule a equipe a ter

o hábito de elaborar um

plano de ação para as

decisões tomadas;

\

,3371·1478
Rua Roberto Ziemann, 3733 • Amizade
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•

•

•

bom programa de saúde

ocupacional seja instalado
na empresa, e traga os

benefícios anteriormente

citados. Toda empresa,

independente do seu

tamanho, processo produ
tivo, número de funcioná
rios, deve ter programas de
saúde e segurança ocupaci
onal (previstos em legista
ção do ministério do

trabalho), e mais do que

isto, todas' estas empresas

podem e devem se benefici
ar das vantagens da saúde e

.

segurà/nça ocupacional.

Por: Doutor Lucas

Bevervanço (Crm 8012).
Especialista em

Medicina do Trabalho

(ANAMT)

- Para as

•

sem ata, sem agenda de
-,

. -

re uruo e s
, , -

rotineiras, procure nao

ultrapassar 1 hora;
- Estimule a equipe a

contribuir com idéias

(brainstorming) ;
-' E o principal: acom

panhe a execução das ações
definidas nas reuniões an

teriores.

reuruao, mas com com-
.

.

promisso efetivo de quem
está ali. E claro, que mesmo
nessas reuniões rápidas não
se pode fugir do registro das
decisões. Ou seja, é

adicionar aquela ação
citada no plano de ação do

• A • /

projeto que voce ja tem.
As reuniões corporati

vas podem ser momentos

alegres e descontraídos ou

momentos de tortura.

Depende da cultura da

organização.. Depende de
, .

você!
'

Uma
surtido

, ,

pratica que tem

efeito são as

chamadas "reuniões relâm-
"d '

pago , on e se reune as

peSSOÇlS envolvidas em

qualquer ambiente, seja no
cafezinho, no corredor, ou
na recepção da empresa,
durante 5 ou 10 minutos

para discutir algum assunto

pontual. Uma conversa

mais informal, sem pauta,

I

*Deise Cristina
Wischral

Coordenadora da Quali
dade do CElAS e integran
te doNúcleo daQualidade

I

i
•

371·1788
R. Epitácio Pessoa,.1336 _ Centro
garcia@segurosgarcia.com.br
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ENTREVISTA

,

O Diretor Secretário da

ACIJS e Secretário

Municipal de' De s e n

volvimento Econômico de

Jaraguá elo Sul (SC) Newton
Elizeu Burdzaki, fala com

exclusividade para o caderno
"Núcleos em Pauta" sobre a

, essência do associativismo.
Através de sua (vasta)
experiência no ramo, iniciada
anos atrás no Núcleo da

Qualidade ACIJS-APEVI,
diz-nos por que considera os

Núcleos Setoriais uma escola
de 'associativismo, além de

apóntar os valores neces

sários àqueles que desejam'
transitar com desenvoltura
nele. Também, não se furta

•

em apontar a receita para

Jaraguá do Sul continuar se

desenvolvendo, precisamen
te, através de uma dose maior
do bom remédio para os

males do individualismo:
Mais associativismo! Por
Alessandro Hansen Vargas,
Vice-Presidente ACIJS
Núcleos Setoriais.

Núcleos em Pauta: Como

começo�, seu envolvimento
com o associativismo?

Newton Elizeu: Começou
quando participei e fui
coordenador do Núcleo da

'Qualidade ACI]S-APEVI
ainda no prédio antigo do

CEJAS [atual prédio da
Câmara de Vereadores]. Em
2000 eu, fui convidado pelo
então Diretor de Treinamento
da APEVI, Newton Salomon,
o qual vinha promovendo um

processo de renovação na

entidade, onde o meu papel,
naquele momento, foi de criar

um plano estratégico para a

nova diretoria, que estaria

tomando posse com' Valério
[unkes na Presidência. Nessa
diretoria eu ocupei a pasta da
Indústria, concentrando-me,
pelo conhecimento que eu

tinha do processo, no modelo
de gestão estratégica. A partir
daí, aprofundou-se a aliança
com a ACI]S, pois naquele
momento, a APEVI passava

por um processo de renovação,
quando se buscava uma maior

sinergia entre seus membros e

I

¥
I ',I

I TecnoF/ek
" "
,

Desenvolvendo ,Soluções,
,
,

emtJ !

" O CORREIO DO POVO

•

associados.

Núcleos em Pauta: Fale
um pouco desse processo de

integração entre a APEVI e,a
ACIJS.

•• � I'

malar mtegraçao e contmua-

ram esse processo, que a meu

ver, veio fortalecer e destacar o
trabalho de ambas junto à

comunidade. Cabe destacar

que trabalhamos intensamente

junto às transições de diretoria
da ACI]S,' do Paulo Mattos

para o Paulo Obenaus e agora

para o Presidente atual, Paulo
Chiodini.

Núcleos em Pautar-Neste
caso você trabalhou com os

três Paulos ...

Sim, com os três, o Mattos,
o Obenaus e o atual, o

Chiodini [risos].
,

São três gestões seguidas e

pelo visto você parece mais

motivado que nunca.

Núcleos em Pauta: Qual o
segredo dessa motivação que
você irradia?

"

Newton Elizeu: A grande
. - -

monvaçao neste processo esta

no nível de contribuição que

você, como indivíduo, pode
dar. Eu tive uma experiência de
vida que eu explico é a'

seguinte: o que eu posso

contribuir, oferecer e não o que
eu tenho a buscar, ganhar.
Primeiro você tem de se doar,
para depois colher no decorrer
do processo. Quando eu iniciei

na APEVI, eu tive muito a

, ,

o R K S

•

•
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Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Jaraguá do Sul Newton Elizeu Burdzaki

contribuir na época, principal
mente no plano estratégico,
onde como já disse antes, o

Paulo Obenaus quis Implantar
na ACI]S. Quando ele me

questionou o que poderíamos
agregar de novo para a próxima
gestão, coloqueiminha idéia de
envolver de forma mais des
tacada os Vice-Presidentes da

ACI]S, dando-lhes autonomia

de decisão, frente as suas

respectivas pastas, desone
rando a pessoa do Presidente,
concentrando-o na represen

ração da classe empresarial e

não nos trabalhos internos,
com isso, implantamos uma

gestão profissional. Na prática,
se demonstrou que estávamos

acertados, pois, é um sucesso

até hoje. Em suma, penso que
,

.

quando alguém decide se

envolver no' associativismo.: ,

deve estar· preparado para
contribuir muito, dar seu

melhor, para deixar uma marca
de profissionalismo e fazer
valer o período de tempo em

, ,

que esteja lá, além do grande
aprendizado que você acaba

acumulando, perceber a me

lhoria do processo,' faz-nos

I

Newton Elizeu: Precisa-

mente, foi aí que surgiu, foi
com essa transformação de
visão estratégica, valorizando

ações descentralizadas e base
adas em metas determinadas

pela diretoria, que acentuou-se
a visão da qualidade total, até
em muito devido ao papel de
influência desempenhado pelo
Núcleo da Qualidade ACI]S
APEVI, do qual, como já disse,
fui coordenador. Lembro que
buscamos uma parceria com a

agência do SEBRAE de

]araguá do Sul, na pessoa do
•

Márcio Manoel da Silveira

[atual Presidente da APEVI] e

com a empresa do João José
Alvarenga [consultor espe-

•

cializado em qualidade]
quando implantamos a ISO
9000" evoluindo depois para a

ISO 9001-2000. Recente-

Newton Elizeu: Pois é,
como eu trabalhava com

consultoria empresarial e havia'
I

uma relação profissional entre
minha empresa e a Prorna

Construções e Planejamento,
onde, seu diretor Paulo
Obenaus [então futuro

presidente da ACI]S], que já
conhecia também meu

trabalho junto à diretoria da
APEVI, me convidou' para
compor sua equipe" na ACI]S,
onde eu viria a atuar como

Diretor Secretário.
Nesse período, as diretorias

de ambas as entidades, já
vinham trabalhando com

evoluir.

·

mente, as entidades vêm

participando do' "movimento
catarinense para excelência",
fruto desse processo de desen
volvimento do sistema de

gestão, no qual encontramos
um caminho sem volta, rumo à

profissionalização e a excelên
cia. Isso justifica muito o meu

processo de motivação pessoal,
pois propicia mais uma oportu
nidade de evolução.

Núcleos em Pauta: Foi
nesse contexto que implan
tou-se o programa de

.qualidade no CEJAS, fale-nos
um pouco a respeito dele.

Núcleos em Pauta: Como
,

você vê o papel da ACIJS e da
APEVI no desenvolvimento
de Jaraguá do Sul e região?

SoluçOss Elm Empacotamento
.. ,.

Processamento e Serviços Contábeis SIC Ltda.

3371-1846
www.proserv.cnt.br
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•

Newton Elizeu: A ACI]S e

sua co-irmã APEVI,
demonstram na prática uma

capacidade de superação de
desafios comuns, despindo-se
de vaidades pessoais, demons
trando resultados práticos para
a comunidade jaraguaense e da

região. São duas entidades com
conjunturas de organização
diferentes no âmbito estadual,

•

uma vez que são filiadas a

federações distintas. Nós
temos que fortalecer entidades

congêneres, atuando, em

conjunto,· como bem demons
tramos no caso do CElAS, que
congrega nossas entidades,
mais a COL e os Sindicatos
Patronais. Isso sim, é exemplo
de associativismo que dá
resultadol

Núcleos em Pauta: Ou
,

seja, transgredir do papel
individual para o coletivo.

Newton Elizeu:

Exatamente, por esse motivo,
nós somos reconhecidos
estadual e nacionalmente, por.
issosomos fortes e representa
mos um exemplo a ser seguido.
Hoje, continuamos a progredir,
seguindo essa linha de

,

raciocínio, saímos à busca de
ummodelo de atuação que virá

a transgredir o CElAS, bus
cando nossos parceiros do
terceiro setor de Jaraguá do.·
Sul, um passo que,
acreditamos, fortalecerá ainda

.
.

• • ••

mais o associatrvismo na
· -

regiao.
Núcleos em Pauta: Seria

através da implernentação do
futuro "Fórum Permanente
de Desenvolvimento -

-

PROJARAGUA"?

Newton Elizeu: O
-

PROJARAGUA é um sonho,
que felizmente está se

m a t e r i a l iz an do , quando
. '

. alguém me pergunta o que isso

representa, digo que é uma

demonstração de superação de

diferenças individuais em prol
do coletivo. Quem ganha com

.

isso são as próprias entidades

partícipantes, que perceberão
.

os efeitos benéficos, junta-
. �. .

mente com a propna comum-

dade, a maior benefíciadal

POSTO" 16 ANOS

'r

Fizemos grandes ações
individuais e a comunidade

•

certamente percebe os resul-

tados, pois eles estão aí, de
forma inegável para quem

Núcleos em Pauta: Como
você enxerga o papel exercido,

pelos Núc leo s Setoriais

ACIJS-APEVI?

. - ,

quiser ver, porem, se nos

enquanto sociedade civil

organizada, promovermos

ações coletivas, a comunidade
perceberá e verá resultados
muitomaiores e palpáveis .

-New t o n Elizeu: Os
Núcleos são uma verdadeira
"escola de associativismo" pois
nascem sempre de um processo

empreendedor. Vejo os Núcleos
Setoriais c o n tr ib u i n-do
também para o exercício da
cidadania, promovido pelo
associativismo. Vejamos o

elevado número de ern-
,

.

presários envolvidos nesse

processo, que hoje, reúne mais

de 700 empresas! Para mim, o

futuro de ]araguá do Sul passa
pelo associativismo e este,
necessariamente passa pelos
Núcleos Setoriais.

Núcleos em Pauta: Para
,

terminar, fale um pouco de
"

o futuro de'
. -

sua visao para

Jaraguá do Sul;

Newton Elizeu: Numa
•

visão para o futuro, neces-

sitamos, sem dúvida, de uma
• •

ferramenta eficaz para
sustentar o desenvolvimento

•

e a evolução de ]araguá do
Sul e da região do Vale do

Itapocu. Será utópico criar

uma visão de futuro sem um

fórum que dê as condições de

sustentação para que ela se

realize. Quando dizemos que
teremos um futuro melhor

para a comunidade, signifies
que teremos esse espaço, para
as decisões democráticas.'
o n de a sociedade civi

organizada possa solidificar e
-

legitimar essa visão. E por isso

que eu apostaria todas as

minhas fichas na imple
mentação do "Fórum Perrna
nente de Desenvolvimento

-

PRO]ARAGUA."

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




