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51 ECONOMICO

Reajustes
salariais foram
os melhores
desde 96
Mais de 800/0 das categorias
conseguiram reajuste acima

da inflação. Dados foram
divulgados ontem 'pelo
Dieese e são relativos ao

, primeiro semestre do ano.

51 NA SCAR

Encontro
reúne 600 -,

comerciantes

Começou ontem na Scar a
14ª Ecomac (Encontro dos
Comerciantes de Material
de Construção do Sul), que
se estende até amanhã. O
evento tem como objetivo
potericializar o desenvolvi-

" mento empresarial e a troca
,

de conhecimentos. Hoje o

presidente da Anamaco

(Associação Nacional dos
Comerciantes de Material
de Construção) Roberto
Breithaupt, faz uma palestra
sobre as perspectivas do
setor. A expectativa da é de '

que 600 empresários
participem do encontro,

que tem como tema central
a "Indústria e comércio .

parceria fundamental para '

o desenvolvimento". '

61 EDUCAÇÃO
,

Reitor não,

.admite� mas

C deve ficar

'para 2007

j
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61, REDE ESTADUAL: ALUNOS DA LILIA AYROSO PERMANECEM EM FERIAS
-

•

•

•

Alunos, pais e funcionários da Escola Estadual Lilia Ayroso
Oeschler fizeram ontem um mutirão para garantir que na

próxima segunda-feira os estudantes possam voltar a
estudar. Cerca de 600 alunos estão parados desde o

término do recesso escolar, em 31 de julho.
Adolescentes transportaram carteiras e cadeiras em

carrinhos de mão. Mães de alunos se encarregaram de
lavar o piso recém-colocado, enquanto outras pessoas

,

,

í
,

" I
Cassalt Advogados Associ�dos ;;

. OAB I se 397/99 ' !

(47) 3371,7511:' I
J�'. I

. Ac!v()c,acia Empresarial l
illw::w'@ <W!$xW»�,�'%*@�m<::>�,WW% ,* ,®,,,�w,w:�%':W&,:;"*,<:<$�

terminavam a colocação dos vidros nas janelas.
O mutirão foi definido pela própria comunidade com o

objetivo de apressar a reabertura da escola. Para uma mãe,
que preferiu não se identificar, o único intuito é encerrar o

impasse o quanto antes. "Se esperarmos por eles (o
'

governo estadual) as aulas não v:ão começar nunca. Não
sou nenhuma idiota, sei que meus filhos precisam estudar",
desabafou.

,

•

i

www.studiofrn.com.br

I

'Chuvoso durante
,

, o dia e à noite

2BI SANGUESSUGAS
•

Demóstenes
•

ameaçair
ao STFpara
impedir (Ó(Ópizza')�
O vice-presidente do

,

Conselho de Etica do
Senado, Demóstenes Torres

(PFL-GO), disse que vai

. recorrer ao STF (Supremo
Tribunal Federal), caso o

presidente do Conselho,
, ,

senador João Alberto,/

(PMDB-MA), decida por
arquivar os processos C011tra

três senadores suspeitos de

participarem da máfia das

sanguessugas.

(

-------------------------

A

2,B I POLEMICA
,

Oposição pede.
inquérito
contra Paulo
Okamotto

,

PSDB, PFL E PPS acusam o

presidente do Sebrae de ter

prestado falso testemunho ao

depor à CPI dos Bingos.

,

71 SOB RODAS

Sul-Brasileiro
de Veloterra em

Massaranduba
CESAR JUNKES

Osmotores começam a

roncar a partir das 911 de
sábado e seguem fazendo
barulho até a tarde de '

,

,

Domingo
,

71 SELEÇÃO
Sóbis � Kaká e

1

Ronaldinho
-

escalados
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TSE é até interessante.

Convoca aos eleitores a

realizarem um contrato com

empregados de confíança,
servidores do público indicados
pelo voto.

Como sensação, serve. Mas,
como mecanismo deixa a

desejar. Isto porque qualquer
servidor comum, se já for
celetista, pode ser demitido. E,
o contrato com as elites
dirigentes do campo da política,

tem nenhuma cláusula-

nao

rescisória funcional. Caso
/ '

percam seus, postos, e vra

julgamento da própria
categoria. Defendem a si

mesmos e representam a quem
afinal? Esta é a pergunta; a

quem esta gente termina por

representar?
A desilusão presente vem,

portanto, com alguns anos de
atraso. Talvez porque ainda em

2002 acreditava-se que um

novo governo, apenas por ser

petista, pudesse fazer frente a

-

,

• CORREIO DO LEITOR

O CORREIO DO POVO

•

•

• CANDIDATOS AO GOVERNO

A campanha eleitoral já
entrou nas casas dos

brasileiros, através do horário

político obrigatório. Se por um
lado a democracia a'qui
praticada anda mal das pernas,
por outro somos obrigados a

reconhecer que este

becanismo é interessante. O
,

'

horário de propaganda em
,

rádio e TV, além do próprio
,

'

rea tro da representação, ,

política, também descortina as

I
, ,

!� O TSE convoca aos eleitores a realizarem
,
,

.um contrato com empregados de connança,
I

'

i servidores do público indicados pelo voto
i
I

conrradiçóes de um espetáculo
,

rnidiático sem lastro na

irealidade. Torna-se simplista
iafirmarmos que todo político
[profissional é mentiroso. Mas,
,

é fato, este é o sentimento da
!maioria da população.
,

,Ceticismo na marca de uma

[mtrada, observação aguçada
'fazendo pontaria da outra

.coxilha. Se assim não fosse,
!seria mais que desnecessária a
I ,

:permanente convocatória do
leleitorado para votar. O
, .

: esquema de argumentação do

esse processo histórico, como
•

•

que para tnterromper sua

marcha. Eram sonhos que a

realidade tratou de destruir,
onde residia a ilusão de um

, ,

crescimento autonomo e

independente da globalização.
Mesmo o PT, com todo seu

voluntarismo, se mostrou

incapaz de fazer o tempo voltar
e se dobrou ao processo, sem

ainda compreendê-lo muito

bem, chamando - o generica
mente de "neoliberalismo",

A verdade é que, no Brasil,
temos o agravante de uma classe

política velha e desde sempre
/

anacrônica. E verdade também
. -

que a mcompreensao com o

momento e a desilusão acabam

por gerar uma sociedade
/ ' ,

apa trc a e pouco exigente,
afundada no senso comum,
suscetível ao reacionarismo

moralista. Mas a crise não é de
todo ruim, pois pode despertar
a necessidade de superação. A
"arte do possível", a "arbitra

gem de conflitos", a "a expli
citação de dissensos e a busca
de consensos" sempre existirão.
,

E hora de pensar 110 voto, é

hora de se sentir responsável
pelo rumo do país.

Além de uma caixinha de brinquedo
A vida da mulher é engraçada ...
Desde pequena é predestinada a zelar por

alguém, seu primeiro brinquedo é ..uma boneca!
Aham, isso mesmo ...uma bonequinha, para
assim aprendermos a cuidar de nossos futuros

filhos!Depois vem as panelinhas, vassourinhas,
fogãozinho ...só não ganhei tanque porque meu

pai gastaria uma grana federal com água!
Mas agora pergunto: Porque não ganhamos

um carrinho, ou outros brinquedinhos que nos

dão asas pra imaginar um futuro diferente de ser

simplesmente aquela que veio pra completar?
Não que isso seja uma coisa ruim, de forma

alguma, mas depois de dois mil anos, ainda
vivemos sob um efeito "mulheres dos homens
das cavernas".

Nãome admiraria se de repente Visse alguém
sendo arrastada pelos cabelos!

Afff...estou sendo cruel? Claro que não!
Estou sendo verdadeira!

A vida' é essa, as coisas acontecem dessa
maneira, e todos estamos nessemundo para falar
o que pensamos e dar a cara à tapa.

Não ....Também não sou nenhuma mal

amada, mas foi olhando pro lado, (deixando de
ser um pouco egoísta) que percebi o quanto
fomos fundadas numa religião perfeita que prega
a "amelidade" de uma forma necessária, e para
nos iludir, moderna! Pensem comigo ...até que

, ponto nossa feminilidade não é castigada GU

duvidada? Até omomento em que colocamos o

pé no chão, saímos da "casinha" e resolvemos

"trabalhar" come para a nossa vida. Ou., até quando
vamos pensar no amor como uma necessidade e

"

.

não apenas um complemento em nossa existência
humana?

Omundo finge nos dar espaço, ele age como se

fossemos uma criança aprendendo a andar... e, a

partir do momento que não precisamos mais de
, ,

umamão que nos acompanhe, pronto ... lá vem el
com aquele empurrãozinho ...ou com aquel
bacana enorme que nos engole ...ou tenta nos

engolir. Será que ninguém percebeu que amoda da
bonequinha de luxo já passou? Será que ninguént
percebeu que não somos mais meras Barbie's dei

,

borracha enfiadas dentro daquele espaço que nos

foi dado num início qualquer?
Ofcourse que nâo.... 0

Estou indignada sim....estou entediada com essa

vidínha sim...e mais ainda ...estou envergonhada
de fazer parte desse submundo que acha que,
submissão é tão parecido quanto com subtrair

Mas, quem sou eli para criticar? Durante anos fui
apenas mais uma a fazer parte desse partido)
antidemocrático, durante anos me deixei ser

imposta, e durante anos "impostei" minhas

próprias atitudes, meus ideais ...me religiei com
crenças que me foram dadas, e não questionei sua
autenticidade ou seu bem comum....Mas hoje, entre
muitas bonecas de porcelana, me deixei quebrar, e
pude ver, um mundo bem maior que a minha
caixinha de brinquedos antiga!

(

Michele Camacho, Jornalista

(

• , ,

,

i Expo 2006: associativismo
,

i e bons negócios
f Desde quarta-feira, até
: domingo, o Pavilhão Municipal
,

de Eventos abriga a Expo 2006,
Feira de Negócios do Itapocu.
Trata-se de um evento que

adquire importância especial no
sentido de conceituar o trabalho

que a associação desenvolve no

, sentido de fortalecer o

empreendedorismo em nossa

região. Essa edição da Expo
transcende qualquer expectativa
que poderíamos ter em relação
ao que é possível obter por meio

, da ação integrada de parceiros
,

focados no mesmo objetivo.
Desde as primeiras reuniões, eIU
março de 2005, o evento foi

planejado com cuidado para

alcançar o resultado que estamos

esperando. Já naquela época,

,

,

conceituamos corn os

expositores edição 2004 e com
•

os diretores da' entidade, idéias
que se transformaram em

projetos e em planos de ação. No
momento de transformar todo
este planejamento elU ação,
pudemos perceber aspectos

,

importantes do associativismo.
. ,

I

Muitas destas ações que hoje
estão presentes na Expo foram
viabilizadas com a contribuiçào
decisiva dos associados, das
entidades do Cejas e os parceiros
da Apevi. Teremos o Dia do
Chocoleite e o Dia do Sorvete,
por meio de uma parceria que'
firmamos com as empresas
Chocoleite e Duas Rodas. A
Personal Piscinas e a Cosmos
Turismo viabilizaram os sorteios,
o Sesc garantiu o espaço
recreativo e cultural.

,

Com o envolvimento da
, diretoria da Acijs foi possível
agregar atrações nacionais como
os veículos de competição da

•

fórmula Truck e da Stock Car.
Com apoio da Prefeitura, através
da Secretaria de Desenvol-

, \

vimento Econômico, a Cambra
levou para a Expo 2006 seu

,

Encontro, de Negócios
Internacional, contribuindo

. -

com mais uma atraçao para a

feira. Em outro trabalho
articulado com a coordenação de
Serviços da Acijs foi possível
obter do Sebrae a viabilização de

Márcio Silveira
Presidente da APEVI -

Associação das Micro e

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu

recursos
,

que as

nucleadas
para

, ,

microempresas

pudessem ter seu espaço na feira.

Impossível deixar de' registrar o
apoio de empresas como o Posto

.Mime, que cedeu seus espaços de
mídia externa para a divulgação
do evento, ou a' va-liosa

contribuição da Câmara de

Vereadores, do' BRDE e da

Federação das Indústrias (Eiesc).
A Expo 2006 foi assumida como
causa comum de todas estas

pessoas e entidades. Foi
entendida ,como vocação
associativista da nossa cidade que
contribuiu para que ela, a feira,
acontecesse. Muitos empresários
perguntam .

•

Por que ser associado? Porque
a entidade representa seus

interesses, porque ela contribui

para que objetivos comuns

possam ser alcançados com

eficácia.No caso da Expo 2006 o

associativismo contribui
fortemente para a geração de
novos negócios. Que tenhamos
uma boa feira, bons negócios e

boas oportunidades.

Porque quero ser Governador
Eu quero ser governador porque estou

preparado para esta missão. Quero fazer um

governo diferente, com prioridade para as

pessoas mais carentes. Vamos olhar para a

família catarinense. Nosso Plano de Governo,
intitulado "Contrato de Trabalho Por Uma
Nova Santa Catarina", apóia-se em quatro

. ... . . .

eixos principals: primeiro, vamos começar

governando o governo: gastar menos e usar

melhor o dinheiro público, acabando com o

desperdício no governo.
'

Paralelamente, vamos criar ações voltadas
para a saúde, a educação e a segurança. Na
saúde, vamos investir no tratamento médico

,

nas regiões. Começaremos incentivando e

coordenando com eficiência, o Programa de
Saúde da Família (PSF). Este projeto tem dado
resultados positivos, mas precisa ser

coordenado pelo estado.
Em vez de investir em tijolos e cimento,

vamos aparelhar estes hospitais para exames

de baixa e média compLexidade, além de

capacitar nossos profissionais'nesta área. Isso
vai d iminuir efetivamente a

"ambulânciaterapia". _

Na educação, o enfoque será o ensino à

distância - através de telessalas - para cursos,

profissionalizantes, além da Universidade
Social que, em dois anos e meio, forma

tecnólogos aptos a ingressar no mercado de
trabalho.

Na segurança, vamos investir na

tecnologia' e na capacitação dos nossos

•

profissionais de segurança, trabalhando em

parceria com a iniciativa público-privada. Estas
são ações de curto e médio prazos. A longn
prazo, precisamos encarar a questão social,
proporcionando às pessoas de baixa renda o

ensino como forma de inclusão social. I

Mas é preciso mais. Um governo inovador
tem que iniciar ações de longo prazo, como o a

infra-estrutura e o saneamento básico. Santa
Catarina tem apenas 16 de seus 293 municípiôs
com água e esgoto tratado. Precisamos agir

, , -

urgentemente, porque essa situaçao
compromete nossas águas, nosso meío-ambienn
e o futuro dos catarinenses.

Como quarto eixo, entendemos que o

empreendedorismo do catarinense tem que ser

incentivado e não castigado. COIUO governador,
vou direcionar meus esforços para a obtenção. .,

de crédito mais barato (e juros subsidiados pelos
bancos oficiais) e a redução des impostos

•

estaduais para o micro e o pequeno
. '

I ,. .'
,

'empresano.
,
.

As prefeituras também podem ajudar,
.'

reduzindo impostos municipals, COlUO o ISS eO

IPTU. Se trabalharrnosjuntos, vamos cumprs
• •

parte importante do papel do poder público
apoiar o espírito empreendedor dos pequenos,
o maior gerador de empregos do Brasil! Assim
vamos apoiar direta e indiretamente, a família

I ,

I•
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"Se eu conseguir multiplicar a minha votação por dois, eu vou uhrepassar o picolé de
chuchu e encostar na majestade de barba".

.Heloísá Helena, candidata do PSOL à sucessão de Lula.

catarinense.
I

1 -
,�

I
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rI

,

Antônio Carlos Sontag, Candidato a Governador

Coligação Por uma Nbva Santa Catarina PSB/PTB
\
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JARAGUÂ DO SUl.· SC - PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

TRANSPORTE: VEREADOR QUER EMPRESA FISCALIZADA

•

-

(

j

CELSO MACHADO
"
,

"� Conselho será o

órgão consultor
das mudanças
00 novo sistema

. JARAGUÁ DO SUL- "Quando
.vim para Jaraguá do SuI, para
trabalhar corno radialista, percebi
que a população era deixada de
lado em relação ao transporte
coletivo, que não era enquadrado
como prioridade do governo

municipal, embora seja uma

concessão deste". A afirmação é

do vereadorTerrys da Silva (PTB) ,

lembrando que no último dia 6 de

agosto começou vigorar a

prorrogação por mais 10 anos da
concessão com a Empresa Viação
Canarinho, que explora com

exclusividade o transporte
'coletivo nomunicípio há cerca de
,30 anos. Terrys apelou para que
.todos os vereadores fiscalizem, a

I

,

,

I
•

.partir de agora, os ato da empresa,

.principalmente em relação às

cláusulas do contrato firmado
.com a Prefeitura, que garantiu ar

I

I r-
. ,

,

,

r

} :)
FLORIANÓPOLIS- J á se

"

aproxima de R$ 993 mil a valor
de multas aplicadas pelo TRE

,

1
(Tribunal Regional Eleitoral) a

candidatos, partidos e órgãos de

: comunicação por propaganda
eleitoral antecipada. Entre eles,
LuizHenrique da Silveira (PMDB
o senador Leonel Pavan (PSDB) e
o deputado federal Carlita Merss

•

(PT). As multas já aplicadas
, I

{,variatu entre R$ 1.060,00 e R$
, .

;[21.282,00 e englobam infrações
como publicação de propaganda

,
impressa em revistas e jornais,
.inforrnes publicitários, colocação

, , ,

,

fpe outdoors, distribuição de

encartes, distribuição de tabelas
com jogos da Copa do Mundo,
veiculação de informes com
',', '

propaganda, panfletos, entre
Outros, no período em que a

j I, propaganda eleitoral é proibida
I, l por lei. Na lista, conhecidos

candidatos a governador e a

_ deputado federate estadual. E, ere

eles, Jean Jackson Kuhlm. n

(PFL) vereador de Blumena e

candidato a deputado estadual
pela coligação Todos Por Santa

i Catarina foi condenado a pagar
,

i multa de R$ 21.282,00 por
.

L propaganda eleitoral

•
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Terrys diz que o trabalhador deve ser o maior beneficiário com as mudanças

prorrogação da concessão. Em

troca, a empresa comprometeu-se
a investir R$ 3,7 milhões, parte
do montante na construção do
novo terminal central, primeiro
passo para a implantação da tarifa

•

única entre bairros." Vamos ver

nascer um tl0VO tempo no

transporte coletivo de Jaraguá do
Sul", acredita. Overeador lembrou

que está no contrato, além da

adequação física do terminal
urbano, obra que já deveria ter sido

rânea, veiculada antes de 6 de julho.
O PCdoB, (Partido Comunista do

. Brasil) de, Chapecó, e dois
vereadores da sigla também foram

punidos por propaganda anteci

pada. Pela segunda vez, o deputado
federal e candidato à reeleição, .

Carlita Merss (PT), émultado por
realizar propaganda eleitoral fora
do prazo permitido por lei. O

deputado petistà foi multado em

R$ 21.282,00, mesmo valor a que
já tinha sido condenado 110 dia 7
de agosto, pela instalação de
outdoors 11a cidade de Joinville. O

'

mesário Jessé da Silva, da mesma

cidade, deverá recolherR$ 175,70
aos cofres públicos, por não atender
convocação da justiça eleitoral para
atuar como mesário no referendo
do ano passado sobre o desarma
mento. No recurso apresentado, o
mesário se disse inconformado
corn o rnontante damulta, aplicada
em dez vezes o valor mínimo de

R$ 35,14, previsto no art. 124 do

Código Eleitoral. O vereador de

Joinville, Maurício Fernando

Peixer, irmão do prefeito de

Guaramirim, Mário Sérgio Peixer

(PFL) .candidato a deputado
estadual pelo PSDB, foi multado
ern R$ 21.282,00 pelo juiz auxiliar

•

iniciada, a implantação de 180

abrigos para passageiros até 2008,
avaliação do tetupo de vida útil
dos veículos, entre outros

compromissos. Silva também
defendeu a relevância da atuação
do Conselho Consultivo do

•

Sistema de Transporte Coletivo,
recentemente aprovado pela
Câmara de Vereadores ern projeto
de lei do prefeito Moacir Bertoldi
(PL). " Esse conselho terá que
analisar o transporte do ponte de

do TRE/SC, Volnei Celso
Tornazini. Na representação
proposta pelo Ministério Público
Eleitoral ele foi acusado de fazer

propaganda eleitoral extern
porânea, ou seja, veiculada fora do
período permitido pela legislação
eleitoral, que é o dia 06/07/2006.
O TRE também manteve multa
ao candidato a governador,

.

Manoel Dias (PDT), pela prática
de propaganda eleitoral antecipa
ra, levada a efeito pelo então pré
candidato na propaganda partidá
ria da agremiação, veiculada em 31
de maio e durante todo o mês de

junho de 2006. Da mesma forma

puniu O senador Leonel Pavan

(PSDB), acatando representação
movida pelo PT de Blumenau, em
R$ 21.282,00 par causa d outdoors

,

instalados na cidade ainda em

maio. ,A suplente Simone
Schramm (PMDB), candidata a

•

deputa estadual. terá de pagar
R$21 111il, por ter distribuído
tabelas com jogos das Copa do

, .

Mundo. O suplente de deputado
estadual, José Carlos Vieira (PFL),
candidato à Assembléia Legisla
tiva, também foi punido com

multa de R$ 21.282,00. Vieira
teria veiculado informes pub li-

•

vista do trabalhador", destacou o
/

petebista. O vereador Terrys da

Silva(PTB) pediu apoio da Ujam
(União Jaraguaense das

Associações de Moradores), para
divulgar à comunidade o Proerd

(Programa Educacional de
Resistência às Drogas)
desenvolvido pela Polícia Militar
e agora voltado também aos pais

I desde a semana passada no colégio
I Cristina Marcatto. Segundo o

, vereador, o programa facilita a

troca de informações e

experiências entre o policial
militar instrutor e os pais. O
vereador aproveitou para cobrar

'

,
.

o cumprimento de lei -dé sua

autoria aprovada 11a Câmara e

sancionada pelo prefeito Moacir
Bertoldi (PL) , que obriga afixar
cartazes nas salas de aula da rede

municipal de ensino em locais

visíveis, COtU anúncios sobre os

malefícios do fumo, álcool,
maconha, cocaína e crack. "Não
admito que a lei não se torne

realidade. Quero ver ela

cumprida", protestou o vereador,
porque a medida ainda não foi

implantada.

citários no Jornal ''A Notícia",
'divulgando sua imagem e desta
cando suas atividades parlamen
tares. O TRE manteve a multa

imposta ao governador licenciado
Luiz Henrique da Silveira

(PMDB) novalordeR$53.205,00
,

por realizar propaganda eleitoral

antecipada ernmaio deste ano.Na
condição de possível candidato à

reeleição à época, Luiz Henrique
teria utilizado tempo destinado à

propaganda eleitoral gratuita
partidária do PMDB para realizar

propaganda eleitoral antecipada,
a fim de se promover perante o

eleitor, o que é vedado pela lei
eleitoral antes de 5 de julho.
Giancarlo Tomelin, então. pré
candidato do PSDB a deputado
estadual por Blumenau terá de

pagar multa de multa de 20.000

UFIRs, por iníringência ao art.36
•

da Lei Eleitoral - 9.504/97. A

representaçâo foi proposta pelo
PDT em função do representado
ter distribuído panfletos com sua

foto e 110me em destaque, junta
mente com as palavras ética,
transparência e respeito contendo
110 verso tabela da Copa doMun
do, sob pretexto de divulgar pro
grama de rádiopor ele apresentado .

,

,..
,

politica@iornalcorreiodopovo.com.br
(1

Mãozinha 2
Esse jeitinho de se locupletar .;

,

com dinheiro público, com a lei ;

embaixo do braço, pode ser ,;

cooptado com facilidade. Basta )

querer. O caminho é a Câmara 1

de Vereadores, via projeto de lei, r

impondo a re�trição. E ponto final
}

a essa forma abominável de se
"

, ganhar dinheiro. Alguém teria a :
coragem de rejeitar e votar oj

contra?

Na marra
Pescadores da vizinha Barra do
Sul fecharam a BR-280, que leva
ao porto de São Francisco do
Sul, em protesto contra o

descaso do governo sobre o

assoreamento do canal de
entrada e saída para o mar. I
Correndinho, a SDR de Joinville 1

anunciou R$ 300 mil para
•

aprofundar o canal. E regiâo
eleitoral de Luiz Henrnua. Como

tOI
\

Morreu em Brasília, onde estava
"

internado em hospital, o

carrasco paraguaio Alfredo
Stroessner, ex-presidente do
vizinho país. Derrubado por
golpe militar em 1989, veio para
o Brasil com as bênçãos do
então presidente José Sarney. )

Deixa, em Santa Catarina, muitos
companheiros de uísque e de

pescaria. O senador Jorge
Bornhausen, por exemplo.

Apoio
Site do deputado estadual
Francisco de Assis Nunes (PT),
que tenta vaga à Câmara dos

Deputados, diz que o parlamen
tar recebeu apoio de técnicos da .

Receita Federal de Joinville, São .

Francisco do Sui, Brusque, Itajaí,
Florianópolis, Araranguá,
Criciúma, Rio do Sul, Bhmenau.
E de Jaraguá do Sul também.

Diferente
Depois de adotar o azul, uma das

-

cores do PSDB, o PT, na segunda
aparição ,do presidente-candidato'
.Lula da Silva no horário gratuito,
da TV, não exibiu a estrela, nem o

número 13 e nem o vermelho da

legenda. Marcas registradas de .

um partido que nasceu do nada e

chegou à Presidência da

República na quarta tentativa.

Não bastasse o país ser governado por medidas provisórias há

quase 16 anos, de Fernando Henrique a Lula da Silva, agora o \
, , ,

Supremo Tribunal Federal declarou constitucional dispositivo l}

da Constituição de Santa Catarina que prevê a possibilidade de
'I

o governador editar medidas provisórias. A decisão foi tomada
'

no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada .

em 2001 pelo PT, contra a Assembléia Legislativa. Para a ministra
;

Ellen Gracie, primeira mulher a assumir naquela corte, concluir f '

de forma diversa levaria a indagar se teria sentido endereçar tal �

restrição ao presidente da República num dispositivo que trata

apenas de atividade exclusiva dos outros partícipes da
, J

Federação. .

• MOSAICO

Era só o que faltava

ORGAtIlZAÇÃO ArOIO

,
.

, ,

-

Farmácia 1
José Fritsch, o candidato a

governador pelo PT, apresentou
ontem propostas de governo a

Federação Estadual de Farmácias,
no auditório da Federação Estadual
de Contabilidade, em Florianópolis.
Quando vier a Jaraguá do Sul,
alguém terá de perguntar a ele se

é contrá ou a favor da Farmácia

Popular, um dos ícones do

governo Lula.

, I

I'>

•

-

"

i
•

1

!
I

,

,

,

�rRE aperta cerco para evitar propaganda eleitoral indevida
1 .

Farmácia 2
Afinal, PT e PL se abraçaram na

chapa majoritária que tem a vice

prefeita Rosemeire Vasel (PL)
como candidata a vice de Fritsch.
Mas, aqui, o prefeito Moacir
Bertoldi (PL) apoiado pela maioria
dos vereadores (oito contra três)
mandou devolver verba de R$ 50
mil ao Ministério da Sàúde, que
serviria para implantar o

, , programa

Farrnáci� �

Perguntar não ofende: por onde
anda a lépida assessoria do

deputado estadual e candidato a

reeleição, Dionei Walter da Silva

(PT), que ainda não se manifestou
sobre o que pensa o parlamentar a
respeito disso? Seria o deputado
contra ou a favor, já que em

passado recente pronunciou
discursos eloqüentes sobre o

assunto?

Câmara Munk:ipal
de Jar8guá dO' Sul

,

,Bandeiraço
A mulherada militante do
amontoado de partidos que reúne'
PMDB, PSDB, PFL, PPS, PT do B,
PRTB, PAN E PHS, da coligação
-Todos Por Santa
Catarina, promete fazer barulho
amanhã, as 10 horas, na praça
•

Angelo Piazera. Vão pedir votos
para Luiz Henrique e Raimundo
Colombo. Apoiadas por candidatos
à Assembléia Legislativa.

Mãozinha 1
Empresas que vencem licitações,
e subcontratam outras, agem, sim,
na legalidade, amparadas por lei.
A imoralidade da coisa toda está
no fato de que, via de regra, aca
bam beneficiados amigos e paren
tes daqueles que deveriam zelar

pela ética. A reforma, discutível,
das instalações elétricas do
abatedouro comunitário, premiou o

irmão do prefeito Bertoldi.

•
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PAVILHÃO DOS NEGÓCIOS
Encontre produtos e serviços para cada tipo de negócio.JARAGUÁ DO SUL· SC, PAMUEMUNICIPALIlEEVENtOS

•

,

• POUCAS & BOAS
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Repúdio
o PCO (Partido da Causa Operária) foi à rede nacional de televisão
ontem para repudiar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de
indeferir o registro da candidatura a presidents da República do
jornalista Rui Costa Pimenta. A ausência de prestação de contas
referente ao qno de 2002 foi o motivo da impugnação. O partido
alega que no próprio site do TSE consta que-a documentação foi
enviada no dia 9 último, depots do candidato ser intimado, e

que, portanto, teria cumprido com as exigências da lei eleitoral.
Enquanto estiver sub judice, Pimenta, além de recorrer da
decisão, pode prosseguir na campanha e ter o nome mantido na

urna eletrônica. Outra alternativa para o PCO é apresentar
candidato substituto. Neste caso, o problema é quem.

•

Organizando
PSDB de Guaramirim se

reúne na segunda-feira para
tratar da visita dos
candidatos da coligação
Todos por Toda Santa
Catarina no município. Os

dirige.ntes do PMDB também
estarão presentes. O convite
foi estendido para as

executivas municipais do
,

PFL e PPS. Luiz Henrique,
Leonel Pavan e Raimundo
Colombo estarão na região
no próximo dia 25. De certo,
até agora, é que encerram a

agenda em Jaraguá do Sul,
com um comício em local a

ser definido.

Idosos
Prefeito Mário Sérgio
Peixer (PFL) anuncia
que será inaugurado
este mês o Centro de
Diversão dos Idosos,
dentro da progra- "

mação das festivi
dades de 57 anos de
Guaramirim. Segundo
ele, o local, anexo

à

Apae, recebeu melho
rias para prática de
atividades esportivas
e momentos de lazer.»
da terceira idade. A

inauguração está •

marcada para o dia
31.

Prior.idade
Transporte escolar está,'
entre as reivindicações dos

prefeitos na pauta de
pedidos entreques ao

governador Eduardo Pinho
Moreira ontem, na

assembléia da Fecam

(Federação Catarinense dos

Municípios). Tecla batida
insistentemente pelo prefeito

•

de Massaranduba, Dávio
Leu (PFL), também vice

presidente da federação .. O

governador promete R$ 36
milhões para o setor em

2007 na proposta
orçamentária que será
enviada à Assembléia.

Investigação
Denúncia contra o

prefeito de Garopaba,
Luiz Carlos da Silva

(PP) e o ex-secretário
de Saúde, vereador <'

Targino Henrique de
Souza (PP), promete
fechar o tempo no

litoral Sul. Os dois
teriam usado da
influência dos cargos
para constranger os

trabalhadores da

Vigilãncia Sanitária da
cidade, proibindo o

fechamento de dois
estabelecimentos que
não teriam cumprido
as exigências
sanitárias. A

denúncia, inclui,
ainda, (alsífícação de
documento ao

Ministério Público. A
Câmara de Vereadores
instaurou inquérito.

Itinerante
Legislativo de Guaramirim
realiza na segunda-feira
mais uma Câmara Itinerante.
Será a partir das 19 horas,
no salão São José, no Bairro
Rio Branco, estendido aos

moradores das localidades
de Jacu-Açú, Ponta

Comprida, Vila Richter,
Barro Branco, Vila Carolina e

Putanga.

,

Comitê
Deputados petistas
Wilson Vieira, o

Dentinho, e Carlito
Merss, inauguram
hoje à noite o comitê
e1eitoral de

campanha, localizado
na Rua Marechal
Deodoro, 1082, no
centro de Jaraguá.
Ambos candidatos de
Joinville à reeleição, o

primeiro para
deputado estadual e

Merss, para federal.

On-line
Já está acessível na internet
o endereço eletrõnico da
Câmara de Vereadores de
Schroeder. No site
www.camaraschroeder.sc.gov.br
o internauta pode
acompanhar os trabalhos
legislativos, consultar leis e

manter contato com os

vereadores.
•

,

l'

,

-

•

•

OFICIAL: CANDIDATOS DA MAJORITÁRIA DEVEM MARCAR PRESENÇA

!

• •

CAROLINA TOMASELLI

� Na quarta-feira, os
candidatos petistas
inauguraram o comitê
central de campanha

}ARAGUÁ DO SUL - Os

petistas Dionei Walter da
Silva e Sebast ião Camargo
fazem amanhã, a partir das 20

•

horas, no salão da Igreja São

Cristóvão, no Bairro

Amizade, o lançamento
oficial das suas candidaturas.
O professor Camargo
concorre à Câmara Federal

•

corno nome de consenso dos
diretórios do PT no Vale do

Itapocu, enquanto Dionei
tenta mais um mandato de

deputado estadual, mas, ao

contrário de 2002, não é o

único candidato petista à

Assembléia da microrregião.
O vereador de Guaramirim,
Evaldo João [unckes, também
briga por uma das 40 vagas.
Ele faz dobradinha com o

deputado Francisco de Assis

Nunes, ambos da tendência.

Articulação de Esquerda,
enquanto Dioneí e Camargo
representam o Campo
Majoritário .

Na quarta-feira à noite,
eles inauguraram o comitê

central de campanha,' no
centro de Jaraguá do Sul, com
a presença de dirigentes do

partido dos Cil1CO municípios,
além do segundo suplente da
candidata ao Senado,

•

GUARAMIRlM - A prefeitura
. de Guaramirim realiza, na

próxima terça-feira, audiência
pública sobre o Plano Diretor, a
partir das 17 horas, 110 auditório
da Aciag (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim). O
Conselho Gestor vai apresentar
a análise e a forma de estrutura
das leis que vão compor o novo

Plano Diretor, que tem por
•

finalidade principal orientar a

atuação do poder público na

construção dos espaços urbano
e rural na oferta dos serviços
públicos essenciais. Na

I.

•

,

, ,

* ,<,
" •

, ,

,
•
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Minicomitê

•

•

EDSON JUNKII ,]

•

\
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Dionei inaugurou comitê e contou com a presença de dirigentes do partido dos cinco municípios da região

Vanderlei de Oliveira,
também vereador e presidente
do PT de Blumenau. O ato

culminou com a entrega de
kits de ma te r ia is para 29
minicomitês montados em

residências de militantes, nos
bairros da cidade. Outros 11
minicomitês devem ser

criados até o fim do mês. O
comitê da dobradinha petista
também será referência para a

distribuição de materiais da

campanha do presidente Lula
à reeleição e dos candidatos da

coligação A Força do Povo,
José Fritsch (governador) e

Luci Choinacki (senadora).
"Não vamos poder estar em

todo lugar, mas estaremos

representados por cada um de
vocês na hora em que forem
nas casas pedir votos para

nós", disse Dionei, lembrando
que' são 47 candidatos à

Assembléia só pela coligação,
com estirnativa de eleger de

,seis a dez deputados estaduais.
Já Camargo, um dos 24
candidatos a deputado federal
da aliança, destacou a

necessidade de representação
na Câmara Federal, e lembrou
qlle o PT é o único entre os

-

Plano Diretor de Guaramirim é tema de audiência pública
•

audiência, também serão eleitos
os delegados que terão direito a

voto na 1 ª Conferência do Plano
Diretor do município, que será

•

nos dias 4, 5, 6 e 19 de setembro.
Serão até 33 delegados, 13 deles
indicados pelo poder público, e

.

outros 20 representantes da
sociedade civil organizada. Será
necessária a presença de pelo

,

menos três pessoas para cada

delegado.
Os trabalhos de revisão e

adaptação do Plano Diretor ao
Estatuto das Cidades

começaram 110 ano passado,
COIn a realização de oito

•

audiências públicas l10S

principais bairros, numa espécie'
de consulta popular. Já ern

março deste ano, nova

audiência foi realizada para

apresentação de todas as

sugestões colhidas, com a

formação dos seis grupqs de
trabalho. "Pessoas com

conhecimento técnico em cada
uma das áreas, para estudar as

propostas apresentadas pela,
população e fazer as alterações
necessárias", explicou o

secretário de Planej amento,
Valério Verbinem. Já em julho,
foi criado o Conselho Gestor,

\

I '

cinco maiores partidos OI '.

região a entrar na disputa,
"Dionei tern feito papel de 'if

deputado estadual e federal, .l
rn as isso pode mudar', ,

comentou, citando a.!

interferência do deputado ,,;

junto ao governo federal para
'

as obras de ampliação do Cefet, ,

projetos habitaciqnais e ,

recuperação da BR-280, enm 'I,

ou tros.

Os candidatos da chapi .'

majoritária devem participá 'I,

do lancament o daí'
, .

candidaturas pelo PT de "

Jaraguá do Sul.

•

corn 15 integrantes, sendo I

cinco da prefeitura, três de

associações de moradores, dois '

de entidades sindicais, dois de
entidades empresariais, Ulll de
entidade educacional, urn de

ong, e urn representante do
setor de segural1ça pública. Na
conferência, cada uma daí

propostas será apresentada e

colocada em votação, cOIn a

apresentação do documentO
final no dia 19. Daí, o projeto
segue para apreciação da
Câmara de Vereadores. O '

a tual Plano Dire tor de
Guaramirim é datado de 1986,

•
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JARAGUÁ DO SUL·se. PARQUEMUNICIPAL OEEVENTOS

•

EXPO 2006: EDiÇÃO PARA MARCAR A HISTÓRIA DO EVENTO
,

•

-

CARLOS BRANDAO

� Expositores animados com possibilidades
de negócios que o evento proporcionará

CESAR JUNKES

I

. /"
r:¥ =.a.J

, Empresária do setor têxtil acredita no retorno futuro que a feira oferece

}ARAGUÁ DO SUL - A sâo, principalmente, tornar a

expectativa dos participantes marca c ouhe c id a e gerar
'. da Expo 2006 está alta, n e góc ios a q u i e futuros",
pnnc ipa lrue n te , após o ressalta a empresária Rossana

comparecimento de centenas Subtil, da Marca Roupa
, de visi ta nt e s 11a no it e de En x o va is , e rnpr e s a.

,

�i,olltelu. "E a primeira vez que jaraguaense COIU quatro anos

,1 partíciparnos de urna feira, de existência. "Nosso produto
,

111as acredito que v arnos é feito para donas-de-casa de

.h atingir 110SSOS objetivos, que bern gosto", disse. Outro
•

"

-

expositor que acredita 110

retorno institucional da feira

para sua entidade, é o diretor
do SENAI de Jaraguá do SLII,
Newton Saloman. "Nossa

expectativa é das melhores.
Estamos aqui para divulgar os
cursos do primeiro semestre de
2007 e apresentar os trabalhos
de 110SSOS alunos", afirma
Newton. O empresário Paulo
Chiodini, diretor da rede de

postos Mime, também está

feliz com o retorno que a feira
está gerando. "Nós

participarnos das últimas três

edições do evento. Em cada
urn a delas l an

ç
am os Ul11

produto ou serviço novo. Desta
vez é U1U café, tipo gourmet,

,

que e s tarn os lançando e a

aceitação está sendo ótima",
diz Paulo.

O presidente da Associ

ação de Micro e Pequenos
Empr e s ár io de Balneário

Camboriú, Mauri Eládio de
Souza, visitou ontem a Expo
2006, para levar informações
sobre a' feira para seus.

,

associados. "E ímpressionante
este modelo de evento, princi
palmente, que é resultado da

. . -

parceria entre a asscciaçao

-

comercia] e industrial e a

associação de pequenos
empreendedores, coisa difícil
de fazer ern nossa região",
contou Mauri. Ontem, a partir
das 19 horas, ocorreu mais

uma etapa do Círculo de
Palestras de Comércio
Exterior, com a apresentação
da advogada Mary Cristina de

Freitas, assessora jurídica da
•

Freitas Assessoria de
Comércio Exterior, que

explanou sobre o Radar -

Sistema de Rastreamento da

Atuação dos Intervenientes

Aduaneiros, da Receita
Federal. O Círculo de Palestras
é uma realização da Cambra -

Câmara de Negócios Interna
cionais com apoio do Núcleo
de Comércio Exterior, Acijs e

Apevi. Hoje estão na pauta, 19
horas, palestras COlll o

advogado Osvaldo Agripino
Júnior, sobre Empresa e o

Código de Defesa do Consu
midor no Comércio Interna
cional e 20h30, com o também
advogado Pedro Dutra da
Silva, sobre os Benefícios
Fiscais no Comércio Exterior: -

Regimes Aduaneiros Espe
ciais e Cornpex.

,

,

, Ecomac deve reunir cerca de 600 empresários de todo país
•

•

•

" }ARAGUÁ DO SUL - Desde

ontem, a Scar (Sociedade Cultura
, Artística de [aragua do Sul) se

't , tornou o palco da 14ª Ecomac
, (Encontro dos Comerciantes de
Material de Construção do Sul),
que se estende até amanhã. O
evento tern COl110 objetivo
potencializar o desenvolvimento

empresarial, o estabelecimento e

a consolidação de parcerias para o
crescimento, além da troca de
conhecimentos e experiências.

A expectativa da Anamaco

(Associação Nacional dos
Comerciantes de Material de

Construção) é de que 600

empresários do setor participem
do encontro, 011de serão

abordados assuntos totalmente
voltados aos interesses dos
associados. O terna central desta

Produtos Industrializados) e do
ICMS (IIUPOStO Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços) qLle
incidem sobre a cesta básica dos
materiais de construção, Também
serão discutidos projetos para

agilizar os processos burocráticos

que existem 110 setor, através de

práticas públicas que beneficiem
os empresários do ram.o e

-

culminem corn a redução da
informalidade. A solenidade de
abertura aconteceu 011teIu, às 19h,
e contou COIU a presença do
coordenador do Núcleo Setorial
da Acornac (Associação dos
Comerciantes de Material de

•

Construção) de [araguá do Sul,
Henrique Loja; do presidente da
Fecomac (Federação Estadual dos
Comerciantes de Materiais de
COl1S trução), Afonso João
Ramos; do presidente do
conselho deliberative da

Anamaco, Roberto Breithaupt, do
prefeitoMoacir Bertoldi (PL) e do
secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional, Ivo
Schmitt Filho, que representou o

governador do Estado, Eduardo

•

edição é "Indústria e comércio -

parceria fundamental para o

desenvolvimento" .

De acordo corn o presidente do
conselho deliberativo da
Anarnaco, Roberto Breithaupt,
um dos temas a serem debatidos é
a redução do IPI (IlllPOStO sobre

Confira a programação:
8h30· Teatro "Sociedade secreta do atendimento: um espetáculo de atendimento ao cliente", com

Ator André Tadeu Oliveira
1 Oh - Apresentação "Espaço Anamaco", com Roberto Breithaupt - Presidente do Conselho
Deliberativo da Anamaco

1 Oh30 - Coffe Break
1 Oh45 -Intervenção Gats

.

11 h - Palestra "Do prejuízo ao lucro", com Guido Bretzke - Presidente da GPS Gestão Empresarial Ltda
12h -Almoço
13h30 . Sorteio de brindes

13h35 - Palestra "Cartão de crédito Caixa Tigre", apresentada por Vinicius M. de Castro - Gerente
de mercado Tigre S.A
14h - Case de sucesso "Projeto Ancora", por Nilton Roque Zen - Presidente do Conselho
Comunitário Penitenciário de Jaraguá do Sul
14h30· Palestra da Caixa Econômica Federal
15h - Palestra "Analise setorial da industria no varejo da construção civil", por Melvyn David Fox

Presidente da Abramat (Associação Brasileira da Industria de Materiais de Construção
15h30 - Coffe Break - Exercitando o bom humor
15h45 - Painel de Debates: "Industria e comércio da construção civil
Palestrantes: Paulo Nascentes - Diretor de vendas prediais da Tigre S/A Tubos e Conexões:

• •

Marcelo Chamma - Diretor Comercial da Votorantim Cimentos Ltda:
Edson Gaidzinski Jr. - Presidente Eliane S.A Revestimentos Cerâmicos: Roberto Breithaupt -

Presidente do Consellho Deliberativo da

Anamaco; Mércio Tumelero -' Diretor da M. Tumelero;
Jacinto Lucia Borges - DiretorTend Tudo Mat. p/ Construção Ltda.
Mediador: Eduardo Ferreira Horn - Presidente da Menegotti Industria
•

Metalúrgica Ltda

17h - Palestra "Dapequena empresa a multinacional brasileira", com Décio da Silva • diretor

presidente executivo GrupoWEG
18h30 - Encerramento das atividades
20h - Jantar

Pil1110 Moreira (PMDB). A

programação da 14a Ecomac é

composta pelas palestras
empresariais e motivacionais,

além de apresentações de cases e

reuniões com os presidentes de
várias das Acomac's. (Daiane
Zanghelini)

PAVILHÃO DAS ETNIAS. '

Diversas atrações reunindo dança, artesanato,

história e muita comida típica.

-

,

• CORREIO ECOI�ÔMICO

Reajuste recorde -

Inflação baixa e boas perspectivas econômicas para 2006,
contribuíram para que as negociações de reajuste salarial tivessem
no primeiro semestre o melhor resultado para esse período desd�
o início da pesquisa do Dieese, em 1996.0s dados são mai�
uma notícia positiva para o mercado interno, que vem send9
estimulado pela queda do desemprego, aumento do saláriQ
mínimo e maiores gastos do qovemo em um ano eieltoratüas
271 negociações pesquisadas, 82% obtiveram reajuste superlot
ao índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado
nos 12 meses anteriores à data-base e 14% tiveram reajustes
iguais à inflação, segundo a sondagem divulgada ontem.A
inflação passou de pouco mais de 5% nos 12 meses anteriores
à data-base, ressaltou o estudo.Em 2005, 85% dos reajustes
ficaram acima ou no mesmo nível da inflação. i,

,
,

Setores
Este foi o terceiro ano seguido
em que o percentual de
reajustes que conseguiram
superar ou igualar a inflação
ficou acima de 50%.0 comércio
foi o setor que mais obteve
reajustes superiores à inflação
-91 %. Na indústria, a parcela
foi de 84%, e, no setor de

serviços, foi de 77%.Segundo
João Carlos Gonçalves,
presidente da Força Sindical, o

.

borm resultado no comércio
deve-se ao forte mercado
interno. "O aumento do (salário)
mínimo elevou o consumo, e

esse maior consumo melhorou
as condições de negociação no

comércio", disse.
A sondagem mostrou ainda que
97% dos reajustes do primeiro
semestre foram pagos de uma

vez só.
\

Repercussão
As centrais sindicais presentes
na divulgação dos dados
afirmaram a jornalistas que os

números são bastante positivos,
mas ainda não os ideais.Artur
Henrique, presidente da Central
Única dos Trabalhadores (CUT),
disse que é preciso iniciar um
debate sobre os lucros das

•

empresas para que o traba-
lhador tenha um ganho maior.

•

Ele prevê que o quadro do
primeiro semestre deva inspirar
reajustes favoráveis também no

segundo, quando a inflação
deve continuar sob controle. No
segundo semestre, concentram
se as datas-base de setores
como metalúrgicos, químicos,
financeiro, Correios, comércio,
petroleiro, alimentício e têxtil.

Calote
A inadimplência cresceu

89,24% em julho na

comparação corn o mesmo

mês do ano passado, e bateu
no maior nível de inclusões
registrado pelo SPC Brasil -

Serviço de Proteção ao Créditq.
Frente a junho, o aumento foi de
41 ,65%.No acumulado do ano.
o aumento de registros de
inadimplência já está em

34,730/0, na comparação com

os primeiros sete meses de
2005. Os dados foram
divulgados ontem.

,

Expansão do crédito'
,

Para o presidente do SPC,
Araken. de Carvalho Novaes, a

expansão de parcelas de baixo
valor para crediário e a

ampliação do acesso ao crédito
aos consumidores das classes
C e O são alguns dos principais
motivos para esse alto indice:

•
•

de registros de inadimplência i

no mês passado.

Aposentados
o Ministério da Previdência
Social está reconvocado
aposentados e pensionistas
chamados para fazer o censo

I
em junho (benefícios com :

numeração final 3). Segunda a

Agência Brasil, órgão oficiai de
. divulgação do governo federal,
de 1,5 milhão de beneficiários

•

chamados em junho, 240.949
ainda não compareceram às
agências bancárias para
atualizar os dados
cadastrais.Os faltosos, com
endereço válido no INSS, serão
avisados por carta registrada o

os outros, por editaiS,
"

• INDICADORES ECONOMICOS

•

,
,
,
,

,

I

I

EURO
COMPRA VENDA
2,744 2,747
PESO (Argentina)

I 0,693 0,693
•

•

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,139 2,141 11
- - - .-

PARALELO . 2,243 2,350 lit
- --"_-

TURISMO 2,107 2,243 11

PONTOS I OSCILAÇÃO
lit BOVESPA 37.558 -0,32%
11 DOW JONES (N. York) 11.334 0070/0

- ..

lit MERVAL (B. Aires) 1.629 -0.27%

• NIKKEI (Tokio) 16.951 1,390/0

I

tll·POUPANÇA
0,742

,

�iCUB" agosto
R$ 894,81

(-
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"

II OCORRENCIAS POLICIAIS
, ,
•

r'- Colisão
Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre carro e

caminhão, na BR 280 em Corupá. Próximo a divisa dos

municípios de Corupá e São Bento do Sul, o veículo GM Vectra
de Vítor Meireles perdeu o controle e invadiu a pista contrária
colidindc com um caminhão. O condutor do carro N.J. teve
ferimentos no joelho, dores nascostas e no tórax, o passageiro
I.F.C., 21 anos, suspeita de fratura na clavícula esquerda e no

fêmur direito, a passageira K.J., 17 anos, suspeita de fratura no

nariz e a outra passageira M.J., 43 anos, teve ferimentos leves

pelo corpo. O motorista do caminhão não ficou ferido. O acidente
aconteceu por volta das 15h de quarta-feira.

Acidente fatal'
Dirlei Pedroso da Silva, 58
anos, morreu no final da
manhã de quarta-feira em um

acidente no KM 110,7 da BR-
,

101, em Navegantes. Ele
conduzia a Scãnia de Novo

Hamburgo-RS, que colidiu
contra o caminhão Volvo de
Paulo Lopes, dirigido por S.J.,
39 anos, que não se

machucou. Depois de bater
contra o outro caminhão, o

veículo da vítima acabou

capotando,

_. Acidente
Acidente entre carro e moto na Rua
Izídio C. Peixer, em Guaramirim,
acabou por envolver também um

pedestre que passava pelo local. O
motociclista A,J.S., 25 anos, teve

fraturas múltiplas nas pernas, o
•

pedestre J,P', 18 anos, ficou com

dores no peito por conta da batida e

o condutor do carro não se
•

machucou, A colisão aconteceu por
volta das 18h de quarta-feira.

Furto
Foi furtado um aparelho de
televisão, 14 polegadas, de uma

residência no Bairro ,Vila Lalau na

terça-telra.. '"

Assalto,
Dois homens armados
renderam o vigilante e

assaltaram a agência do
Besc em Rio do Sul. O
assalto ocorreu na tarde de

terça-feira, por volta das 16h.
•

Foram levados dinheiro e

cheques dos caixas
eletrônicos e do cofre da
agência. A quantia não foi

divulgada pelo banco. O carro

usado na fuga, o Astra, placas
AKB-1892, de Blumenau, ._

havia sido roubado horas
antes e foi abandonado numa

estrada de terra perto do

posto da Polícia Federal.

Vingança'
Uma empregada doméstica de 41
anos furtou R$ 50,5 mil em
dinheiro, cheques e documentos
bancários da casa dos patrões, em
Orleans, Sul do Estado. O crime foi
descoberto após denúncia da
patroa. A empregada foi presa e R$
30,5 mil foram encontrados dentro

,I de, uma caixa escondida na casa
I

I dela. De acordo com a acusada, o
, furto foi cometido por vingança e os
!
I R$ 20 mil restantes (cheques e

duplicatas) foram queimados em

um fogão a lenha.
,

CINEMAII De sexta 1 S/8 à quinta 24í8

•

•

O CORREIO DO POVO

,

ESPAÇO RECREATIVO E CULTURAL SESC

Espaço de vivência de jogos, brinquedos e

brincadeiras tradicionais e contemporâneas a partir
do resgate da memória lúdica da região do Vale do

Itapocú. Diversão e cultura para toda a família .

JARA"l!Á DO SUL _ se _ PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS

-

JARAGUÁ DO SUL _ RUA EMíliO c, JOURDAN

.
'

_

SALA FILME/HORARIO GENERO
.

,

,

Velozes e Furiosos - Desafio em Tóquio Ação
1 ,,

13:30 -15:30 -17:30 -19:30 - 21 :30 -

,

,

, Carros
,

Desenho
13:45 -15:45

2 ,

,

Premonição 3 Suspense
17:45 -19:45 - 21 :45

,

George o Curioso Desenho
I

14:00 -15:45 ,
,

3
Piratas do Caribe - O Baú da Morte Aventura

• , I
-

I

17.30 20.30

•

)

,

-

ATRASO: ESTUDANTES ESTAO SEM AULA

KELLY ERDMANN

'� Pais,' alunos e direção
fazem mutirão. Aulas
devem recomeçar na
segunda-feira, 21 '

, '

}ARAGUÁ DO SUL - Cerca de
600 alunos matriculados 'na
Escola Estadual Lilia Ayroso
Oeschle'r, no Bairro Ilha da

Figueira, devem voltar ao

educandário somente a partir da
próxima segunda-feira, 21. Sem
aulas desde o término do recesso

escolar, em 31 de julho, as crianças '

passaram os últimos dias
auxiliando na finalização da obra.

Na manhã de ontem, 17,
diretoria da escola, represen
tantes da Associação de Pais e

Professores (APP) e alguns
estudantes, transferiram mater

iais do salão da Igreja Nossa
Senhora Aparecida, interditado
pela Vigilância Sanitária

jaraguaenses desde julho, para as

salas reformadas, O trabalho

começou cedo. Adolescentes

transportaram carteiras e

cadeiras ern carrinhos de mão.

Mães de alunos se encarregaram
de lavar o piso recém-colocado,
enquanto que outras pessoas

•

tlOS municípios de Palhoça,
Pouso Redondo, Canoinhas,
Ch ape có , Praia Grande e

Braço do Norte.
A partir dessas in a u

gurações, q u a n d o os ac a

dêrnicos estiverem ern sala de

aula, a diretoria da UFSC

passa a definir as situações
pendentes em [aragua do Sul.

,

A primeira pergunta que deve
ser respondida é quanto ao

local escolhido para abrigar

ficaria entre Matemática,
Física e Administração.

Quando perguntado sobre
a possibilidade de o processo
seletivo ficar somente para

2007, Botelho preferiu dizer

que só falará a respeito do
assunto ern setembro. "Não

digo que será tletll cá, nem lá",
comentou.

Conforme o professor
Cláudio Piotto, responsável
pelo projeto de tr az.e r a

ill te rio riz ação da
universidade para Jaraguá, o

reitor g ar ant iu cumpr ir a

promessa de abrir o campus
da instituição ainda etu 2006.
•

•

As datas apenas não teriam

sido confirmadas até agora,

"

PIERD RAGAIII DE FREITAS

, ,
,

Segundo a diretora, Rita de
J

Cássia Duarte, ficam pront� 'l
nesta semana, os banheiros e a' r

,

cozinha, que fazem parte d�
ampliação, e as nove sahls

,

restauradas. A partir da próxüV,a '

, I
segunda-feira, as crianças ficaril

"

nesses espaços, isolados dp (,
restante do prédio ainda em obr�
Já os outros, continuam no salã,o 'j
da Nossa Senhora Aparecida até,
provavelmente, o final do ano r,

letivo.

dia 11 de outubro e nas atividades
extra-classe programadas P9[
professores. Atualmente, pele
menos, 600 estudantes de 4ª a 8ª
série e Ensino Médio não têm
assistido às aulas por falta cj}
espaço de acomodação. Até �
final da primeira quinzena de
julho, eles estavam no piso térré�

•

do salão da Igreja Nossa Senhora

Aparecida, ao lado da Lilia
Ayroso. Naquele período, 'a

,

Vigilância Sanitária tealízoj
vistoria no local e interditou 'Q

i

ambiente porque não oferecia as

mínimas condições de infra,
i

estrutura e higiene exigidas. O
J !

andar superior continua a ser
.I

utilizado por cerca de 350
"

crianças de 1 ª a 3ª série e pré;
escola.

UFSC jaraguaense depende de questões burocráücas internas
, }ARAGUÁ DO SUL - A
extensão jar ag ua e ns e da
Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) ainda
não tem data, nem local, .para
come çar a funcionar. Por

enquanto, o vestibular e o

começo do semestre letivo,
anteriormente agendados
para o mês de agosto, estão

adiados e sern previsão de
início. \

A informação é do reitor

da instituição, Lúcio José
Botelho, que afirma pensar
somente 110 término da atual

etapa de expansão, marcado
para o dia 30 de agosto. Nessa

fase, a universidade implanta
pólos de educação à distância'

..

I

,
,

,
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I

I
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i
•
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I
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,
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,

I
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I

(
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i

por,q ue e s tão a tre ladas 'a .:

questões burocráticas in, I

ternas. (

Desde o final de 2005, ia "�I
UFSC inaugurou pólos de "j

educação à distância em seü :

municípios ca tarinenses. Os i(

três primeiros beneficiaran i

acadêmicos de Araranguj, ,:

Tubarão_e Lages. !
Em seguida, foi a vez das ;'

cidades de Laguna, Criciúm
e Turvo receberem o campus

.

extensivo da universidade, � t'
,

,

oferta de cursos no interior li

do Estado faz parte do 'i,

, ,

programa de descentralização r"

do ensino público federal, .i'

antes r e s t r it o à capital 1

Florianópolis. (Kelly Erdmann) (Ii

:------__------__---------- ------------------ ----�----------------------------------I
,
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i
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NÃO SE ANULE. VOTE PARA fAZER A DifERENÇA.

•

•

Mãe de aluna ajuda a limpar as salas para garantir retorno das aulas

terminavam a colocação dos
vidros nas janelas.

O mutirão foi definido pela
própria cornunidade com o

objetivo de apressar a reabertura
da Lilia Ayroso, em construção
há 382 dias. Para uma mãe, que
preferiu não se identifícar, o único

filhos precisam estudar",
desabafa.

Ela não concorda COIU o

atraso no andamento da reforma
,

e ampliação da escola, iniciada em
1o de agosto de 2005 e prometida
pelo Estado para ser entregue ern,

,

no máximo, um ano. Enquanto a

obra não termina, os alunos estão
. . , .

intuito e encerrar o impasse o

quanto antes. "Se esperarmos por
eles (do governo estadual) as aulas
não vão começar nunca. Não sou
nenhuma idiota, sei que meus

.. " .

em casa e, por consequencia,

perdendo dias letivos, que devem
ser recuperados nos sábados, na
extinção de emenda do feriado do

, -

os cursos, ate entao,

divulgados como sendo de

Língua Portuguesa - licen
ciatura em Inglês, e de Quí
mica. A terceira. habilitação
não foi confirm ad a , pelo
menos por enquanto, mas

o
O CORREIO DO POVO

•

E você quem faz a DIFERENÇA.
•

I
APOIO INICIATIVA

, ,

L,_

i
•

c
ACIJS "COL _ APEVI
SINDICATOS PATRONAIS

(:Cl1tJ'() l�mpl'cSllrial
de Jàl,;\glla do Sul

,,'
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VELOCIDADE: NO FIM-DE-SEMANA

}ULIMAR PIVATTO
. ,

, (.)
r

!� Os motores começam
'a roncar a partir das
'�h de sábado e seguem
.até a tarde de domingo
'I
,
MASSARANDUBA - Para

r ,

quem gosta de velocidade e bons
,

pegas, Ulna boa pedida para este
, '

fim-de-semana, O Motódromo

'Municipal de Massarandub�
recebe a 2a Etapa do Campeo
nato Sul-Brasileiro de Velo-
,

'terra, Os treinos já corneçarn no
,sábado, a partir das 91í, e seguem
, ,

áté domingo. Os ingressos já
estão sendo vendidos por R$ 20

para os três dias, já que a festa

'começa hoje com show de
bandas e, amanhã à noite, tem
'show nacional com a banda

'gaúcha Nenhum de Nós.
"

Dois pilotos da região
'prometem disputar o título na

'2ategoria Força Livre Nacional,I
(uma das principais da
:'modalidade. O primeiro é o
r

jaraguaense Luciano "Boca" de

I I"

•

/

Oliveira (Elite Móveis/Águia
Negra Transportes/Chopp
Club/lOS FM/Tim), líder da

categoria no Campeonato
Catarinense. "Sinto que está

tudo 1000/0 para esta prova. A
Illata está bern acertada a

estrutura está bem melhor que
ano passado", comentou Boca, '

que busca o título inédito no

Sul-Brasileiro.
O jaraguaense disputou, no

fim-de-semana passado, Ulna

etapa do Campeonato
, Paranaense, para conhecer
melhor seus adversários, "Fiquei
em segundo lugar, mas senti a

diferença da pista de lá, que é

diferente das nossas. Mas me

vejo com grandes chances de

brigar por este título",
comentou. O outro

concorrente ao título é o atual

campeão Sul-Brasileiro e

Paranaense Beta "Schumi"
Alchini (Netuno Transportes/

.

/

Azevedo Automóveis/Aguia
Motos/Posto 28/Academias
Corpo e Mente)" de

JAAAGIJÁDO SUL -se. PARQUEMUfjlCIPAL DE EVENTOS

,

CESAR JUNKES

,

,.,. .. ,

,
.

;,
';I{

� '." Ji.'�,,4' .i. ," , ,

, o """"' .. '

'._ ..."'.... ,'�' � ." •

O jaraguaense Boca diz estar preparado para conquistar o título inédito do
51fl-Brasileiro
Ciuaramlrlm. que foi campeão em 2001 e no

"Acredito que estou num ano passado, Além desta
bom ritmo e estou corn a moto categoria, Beta vai disputar
bem acertada para esta também nas 250cc Nacional,

,

competição. Vou em busca do nas 125cc Especial e 'na Força
tricampeonato", disse o piloto, Livre Especial.

Borussia Dortmund anuncia a contratação do volante Tinga
.

, .

DORTMUND (ALEMANHA) -

o volante Tinga foi o primeiro
ia deixar ofic ialmente o

Internacional após a conquista
da Libertadores, a primeira na

.história do clube. Nesta quinta

.feira, o Borussia Dortmund,
anunciou oficialmente a

i,contratação do jogador para a,

, I

"

dispu ta das próximas três

temporadas do Campeonato
Alemão.

. "Estamos orgulhosos ,de
comunicar que o .acordo com o

jogador está totalmente
concretizado. Seremos mais

fortes com ele", revelou o

diretor esportivo do Borussia,

Michael Zorc. O dirigente não

quis revelar o valor da

negociação. Tinga, de 28 anos,

deve viajar à Alemanha no final
desta semana. Antes de se

transferir para o Inter, Tinga
teve passagens pelo Grêmio,

,

Botafogo, Kawasaki Frontale
(do Japão) e Sporting Lisboa (de

Portugal). Além do volante, o

clube gaúcho pode perder mais
dois jogadores nos próximos
dias. O atacante Rafael Sóbís
estuda uma proposta para jogar
no Milan, enquanto o zagueiro
Bolívar espera pelo desfecho de
uma negociação com o Monaco,

- da França.
•

Convocados
Goleiros
Gomes (PSV Eindhoven)
Fábio (Cruzeiro)
Defesa'
Cícinho (Real Madrid)
Maicon (Inter de Milão)
Lúcio (Bayern de Munique)
Juan (Bayer teverkusenj
Luisão (êenüca)

. Alex (PSV Eindhoven)
.

Gilbe'rto (Hertha Berlim)
Marcelo (Fluminense)

Meio-de-campo
Gilberto Silva (Arsenal).
Edmílsqn (Barcelona)
Dudu Cearense (CSKA Moscou)
Júlio Baptista (Real Madrid)

,

Kaká (Milan)
Ronaldinho Gaúcho (Barcelona)
Elane (Shakhtar Donetsk)
Daniel Carvalho (CSKA Moscou)
Ataque
Robinho (Real Madrid)
Fred (Lyon)
Vágner Lave (CSKA Moscou)
Rafael Sóbis (Internacional)
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DIA DO SORVETE
Distribuição gratuita de sorvete para as

crianças durante o dia 19 de agosto.
•

•

JULIMAR PIVATT()!
,

Pista de atletismo
No próximo dia 28 o presidente da FME, Jean Leutprecht, viaja
para Feira de Santana (SA), paraconhecer o projeto do Ministério
dos Esportes para a implantação da pista de atletismo em Jaraguá
do Sul. Nesta cidade baiana funciona uma fábrica de pneus que
fabrica o material necessário para a construção da prometida
pista, que será construída próxima ao bosque da Tifa Martins, e
deve ficar pronta antes dos Jasc do ano que vem. Este material
barateia o custo da obra sem diminuir a qualidade. A promessa
de construção desta pista foi um dos principais fatores que fez'
com que o conselho escolhesse Jaraguá do Sul como sede da

principal competição poliesportiva de Santa Catarina.

Curso·
Em Brusque
A Malwee resolveu antecipar a

"

viagem para Brusque e está
desde a notte de ontem na

cidade que vai sediar a

primeira semifinal da Liga'
Futsal contra o Joinville. Ontem
à noite mesmo a equipe já fez
um treino no local do jogo.
Mesmos suspensos, Márcio,
Leco e Chico viajaram com o

'grupo para dar ainda mais

força.

II LINHA DE FUNDO

.
,

Começa hoje à noite o Curso de

Arbitragem, promovido pela
Liga Jaraguaense de Futsal. O
local será a Faculdade Jangada,
e o evento será ministrado pela
professora Maria Lúcia
Busarello (preenchimento de

súmula), e por Ideraldo Luiz
Marcos (regras do esporte). Os
interessados se inscrever no
site '

www.faculdadejangada.com.br.

Basquete
Duas partidas movimentam a

tarde de sábado no Arthur
,

Müller, As 13h30, as meninas
da equipe Jangada/FME infantil
enfrentam o Floripa basquete,
buscando manter a

tnvenclbllldade, Na seqüência
será a vez dos meninos da
Unimed/FME infanto-juvenil,
que enfrentam Itajaí precisando
da vitória para ir à semifinal do
Estadual.

Ajuda
Um grupo de torcedores do

I

Guarani de Campinas se reuniu i
para tentar ajudar o clube a

superar a maior crise da
história. O projeto, chamado

Amigo. Desportistas de

Campinas Associados, quer
angariar recursos para GObrir
as necessidades do Guarani,
principalmente das categorias

'

de base.

,

tJ: •

"Dunga chama Sóbis, Kaká e Ronaldinho para amistosos
�,

,

"
RIO DE JANEIRO (RJ) - O Mundo, à seleção brasileira. Dos '

, título inédito do Internacional na 22 jogadores que foram chamados
;Copa Libertadores da América para o amistoso contra a Noruega
l,trouxe rapidamente bons frutos - empate por Ixl , em Oslo, na
.,para Rafael Sóbis. Menos de 12 quarta -, apenas três foram
(,horas depois de levantar a taça da "cortados" para a entrada das

,icompetição continental, o novidades deDunga na nova lista.
i atacante foi convocado pelo São eles o volante [ônatas (ex-
("técnico Dunga para os amistosos Flamengo e agora no Espanyol), o
da seleção brasileira contra meiaMorais (Vasco) e o atacante
Argentina-dia3 de setembro-e Wagtler (Cruzeiro). Quem ficou
País de Gales - dois dias depois -, mais uma vez de fora foi o ataque
em Londres. O anúncio foi feito da seleção na Copa do Mundo.
namanhã de ontem no site oficial Ronaldo, do Real Madrid, e

da CBF (Confederação Brasileira Adriano, da Inter deMilão, ainda
de Futebol). estão em período de pré-tempo-

Além de Sóbis, os jogos na rada com suas equipes - Ronaldo,
Inglaterra marcarão a volta dos inclusive, se recupera de uma

meias Ronaldinho Gaúcho e cirurgia para retirada de calcífica-
Kaká, que disputaram a Copa do ção abaixo do joelho direito.

Bicicross Desmanche
Neste fim-de-semana, as O presidente do Internacional,

••• equipes jaraguaenses de Fernando Carvalho, disse que
Bicicross participam da 4' já pensa em reforços para o

Etapa do Campeonato colorado. Principalmente para
, Catarinense, que acontece em suprir as prováveis baixas de

. Balneário Camboriú. Da equipe Tinga, Bolivar e Rafael Sobis, ,

,
, I

da Associação Jaraguaense de que devem deixar o clube nos ,

I
Bikers serão 23 competidores. próximos dias. Dois nomes ,

,

A competição acontece durante citados nos corredores do
s todo o dia de sábado, Beira-Rio são dos ex-santistas

\

Renato e Elano.

Jesp
,

Os Jogos da Semana da "Pátria
. - Troféu Geraldo Werninghaus,
começam na próxima sexta

feira, dia 25, e contarão com a

presença de mais de 2.300
atletas entre 8 a 12 anos, Serão
34 escolas participando em oito
modalidades, todas no

masculino e feminino. A
abertura será às 8h na pista de
atletismo do Baependi.

Libertadores
Fazia tempo que não se viam
duas partidas como na decisão
da Libertadores deste ano.

Duas ecuipes que não se

entregaram. em nenhum
momento, brigaram durante os

180 minutos, como'
demonstração que poucas
equipes deram nos últimos

tempos. Melhor para os

colorados, que conquistaram o

título inédito.

Copa Clio
O jaraguaense Kreis Jr. está

empolgado para disputar a

próxima etapa da Copa Clio,
que acontece neste fim-de
semana em Curitiba, Nas
últimas duas edições na

capital paranaense, o piloto
conquistou segundo e terceíro
lugares (2004 e 2005), Mas o

obletlvo principal dele
é

manter sua equipe na

liderança da competição.

Dunga
Parece que o novo treinador

gostou do que viu no jogo
, contra a Noruega. Manteve o

mesmo trne e só dispensou
.

três que nem chegaram a

jogar, chamando Ronaldinho
Gaúcho, Kaká e Rafael Sobis.
Se ele continuar assim, vai ter
medalhão precisando suar a

.

camisa para se manter na

equipe. Te cuida, Fenômeno.

.'o

,

r
,

,

,

,

,
"
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Em tempos de relacionamentos fugazes, completar
50 anos de casado é um acontecimento cada vez mais raro

. ,

que exige muita comemoração

•

•

RDE ,
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, ' Em política, o termo "raposa" tem dois significados:
espertalhão ou profundo conhecedor dos meandros dessa

ciência, que a alguns encanta e para outros é sinônimo

de corrupção. Victor Baller é um dos políticos que se

encontram na segunda definição. Embora afastado
,

da disputa e do processo eleitoral há anos, ainda é
referência para muitos, sendo consultado por

partidos, coligações e candidatos, além, é claro,
.

da imprensa para análises da situação.
,

Hábil negociador, sabe, como poucos tratar as

relações humanas para se obter os resultados
,

desejados. De posição ideológica definida e

conhecedor das funções do Estado, é
.

considerado um dos melhores prefeitos que

Jaraguá do Sul já teve - cargo que exerceu por

4 duas vezes, de 1966 a 1970 e de 1977 a 1982.
BODAS DE OURO - Mas Victor Bauer é

mais do que um político nato, dedicado às

causas públicas. A mesma competência e

vontade que demonstrou no exercício da

função de prefeito ele usou no trato das coisas

familiares. Mas dessa vez com um ingrediente a

i •

,
",.

"

.1 1
1·
•

,

I ! J
i

I
,

•
•

i I
!

, I
I I
III

I I

, .

mais: o amor.

Ainda muito menino começou a trabalhar na
padaria do pai � Alberto -, entregando pão.
Mais tarde, trabalhou na empresa Café Bauer.
Mas o sucesso pessoal e profissional não se deu,

\ '

por acaso. Além da capacidade, teve a

contribuição da esposa Elvira, com quem

compartilha as emoções há SO anos. O casal
comemorou Bodas de Ouro no último dia 11
de agosto, solenidade que reuniu familiares e

amigos em Jaraguá do Sul.. .

Dessa feliz união nasceram Paulo Roberto
(atual deputado federal), Yeda Marilu

(empresária), Victor Bauer Júnior (médico
cardiologista) e Alberto (administrador de
empresa).

Os resultados dessa vida a dois
comprovam o dito popular:

"Ao lado de um grande homem
está sempre uma grande mulher".

•
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o CORREIO DO POVO
I

> GLOBO· iSH

Sinhá Moça

p GLOBO - i 9!-1

Cobras ,e Lagartos
Estevão jura que fez tudo por amor. Bel,o
expulsa de sua casa e ele, fingindo
indignação, vai embora. Conceição leva
Sushi para a casa de Duda. Foguinho
encontra Ellen amarrada no closet. Duda

abraça Bel, que pede que a espere um

pouco. Estevão, transtornado, bate no

vidro do earro de Bel, que acelera e entra na

garagem. Ellen ameaça Foguinho, quando
ele leva o seu café da manhã. Leona

procura Bei para defender Estevão. Bel .

finge que cai em sua história e concorda

que foi dura demais com Estevão e que vai
vender as ações. Sidney procura Otaviano
propondo colocar Luciano na cadeia. Bel

segue Leona e flagra ela e Estevão juntos.
I

.

� GLOBO - 21 !·1

Páginas da Vida

> SBT - 181,3()

Rebelde
Tomás diz Diego e Giovanni que não

permitirá que eles voltem a pedir a Ana que
faça seus trabalhos escolares. Miguel
comenta com Téo e Santos que Mia
decidiu fazer amor com ele e, agoniado, diz
aos amigos que não sabe o que fazer pois.
na noite anterior esteve com Sabrina e, o

que é pior, estava tão bêbado que não se

cuidou e ela pode estar grávida. Alma fica
nervosa ao descobrir que a filha esteve na

casa de Martin Otávio. Roberta não
entende a reação da mãe, a acusa de estar
escondendo alguma coisa e promete que
vai descobrir o que é. '

> RECOF�[) ' .. 19h 1 :)

Bicho do Mato
Graça pergunta para Cecilia o que Juba fez.
Cecilia diz que Juba deixou de contar
coisas muito sérias. Cecilia diz que vai
tentar esquecer Juba. Juba diz para Alfredo
que Lili sabe de alguma coisa, porque ela

implica com Ramalho. Juba vai até a casa

de Lili e diz que quer conversar sobre
Ramalho. Laura diz para Frederica que um

dia irá descobrir quem armou aquela cena

do adultério. Juba pergunta para Lili porque
ela insinuou que Ramalho tinha interesse
na fazenda.

> RECORD - 20f,

Cidadão Brasileiro
Antonio decide conversar com Daniel pará
se acertar com ele. Daniel fala para Antonio
que ele não vai contar nada para Edr ,rd
sobre a briga, pois ele sabe que Ar, lia
logo vai se casar com Renée e vai v o

patrão dele. Antonio finge que é verda .e

fala que sendo assim, ele fica mais calmo.
Antonio e Celso compram arco e flechas
dos índios. Carolina e Maura chegam em

Goiás. Celso fica muito feliz em ver Maura.
Antonio gosta de ver Carolina, mas,

preferia que fosse l.:uiza.

•
,

��SEGURANÇA
Os atores Bruno

Gagliasso e Camila
Rodrigues vão casar

neste sábado, 19, em
uma cerimônia

evangélica, no Rio. O
casal já reservou uma

sala para que os

convidados guardem
seus celulares e câmeras
fotográficas. Todo
cuidado é pOUCO para não
ter a foto do casório nos

veículos de imprensa ...
As informações são da
Coluna Ancelmo Gois, do
lornalO Globo.

��MUSICAL
De conto-de-fadas a

,

thriller... Johnny Depp vai
adaptar o musical
"Sweeney Todd" para a

telona em parceria com o

diretor Tim Burton com

quem já trabalhou em

"Edward Mãos de
tesoura". No longa, Depp
vai interpretar um
barbeiro assassino que
trabalha em parceria com

uma amiga padeira - que,
queima os cadáveres no

forno enquanto prepara
quitutes. Do céu ao

inferno,

� �SEM ASSUNTO
George Clooney está se sentindo um

peixe fora d
'

água nas gravações da

continuação de "Doze Homens e Mais
um Segredo", em Los Angeles, Tudo
porque seus parceiros de set, Brad
Pitt e Matt Damon, só falam de

uma coisa: crianças, Os dois
atores, que tiveram filhos

.

recentemente passam o dia

trocando dicas de fraldas,
amamentação, choro. Enquanto
isso, o solteiro convicto

Clooney tenta arranjar novos
amigos que compartilhem dos

mesmos interesses.

•
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��REVIRAVOL:TA
Ana Paula,Arósio, se prepara para
virar vilã em Páginas da Vida. De .

acordo com o jornal Extra, Manoel' .

•

.<
•

Carlos teria dito que os .'

telespectadores vão passar a odiar
. a moça: "Ao reencontrar Leo

(Thiago Rodrigués), ela vai ficar
c

Jouca de amor. A partir daí, vai se
tornar uma vilã daquelas", teria
.revelado Maneco. Olívia,

'. .

personagem da atriz, vai acabar
.... com o romanc,e de Leo e.Alice
(Regiane Alves) e, depois, lutar pela
guarda de Francisco. Ao descobrir ;

que'Clara está,:viva, vai querer
tornar a meniba de Helena, usando,

"artimanhas e vilanias",.

,

o Barão manda o delegado soltar Rodolfo e

garante que não viu quem cometeu o

atentado. Frei José exige. que Rodolfo saia
. da prisão. Bastião pergunta se Virgínia

sabe onde o ouro está escondido e ela

briga com ele. Sinhá Moça decide terminar
tudo com Rodolfo, se ele não provar a

inocência. Eduardo confessa estar
,

encantado por Ana e ela reage. O Barão diz
a Sinhá Moça que quer ter um neto varão e

que ele herdará toda a fortuna escondida
.

na casa. O Barão arremata que foi mesmo
Rodolfo quem atirou nele, mas que o

! perdoou. O Barão piora e diz a Cãndida que
somente Sinhá Moça pode saber onde está
º ouro .' Sinhá Moça e Virgínia não
entendem.

R e d a c a o @ j o r n a I c o r r e i o d o P o v o . c o IT) . b r

O casal Rafael Ranguetti e a gata Aline Gorge embelezando a noite em Jaraguá do Sul

Comemoração
Amanhã será realizado o

[antar Dançante em

cornerrioração aos 40 anos

dos Bombeiros
,

Voluntários de ]araguá do
Sul. O evento será no
Clube Atlético Baependi,
às 19h30.

Anna faz ameaças sérias e Miroel resolve
ficar. Marina diz a Tide que vai morar com o

pai. Olivia chora ao ler o soneto predileto da

.

mãe. Gustavo reclama que Márcia não

gosta mais de seus carinhos. Márcia reage
quando ele lhe dá revistas de artesanato, já
que ela insiste em trabalhar. Helena teme

que Alex descubra que a neta está viva até
ela ter a guarda definitiva. Alex acaricia a

cabeça do neto e conversa com ele. Diana
dá.retoques no retrato de Ulisses. Tânia,
prima de Helena, manda cartão contando

'que está expondo em Nova York. Helena
instrui Salvador e Lídia para somente
comentar que Clara foi um bebê
abandonado no hospital que está sob a sua

guarda. Miroel convida Anna e Giselle para
um fim de semana em um hotel. Sílvio
ensina Olivia a fazer um bolo. Tidinho é
batizado na capela de Santa Rita. Helenase

. encontra com Alex e Marta no

supermercado.
,

MATRíCULAS ABERTAS
VAGAS liMITADAS

Curso de Decoração"
Desenhos de Inlerio'res

Profissionalizante

APRENDA UMA NOVA PROFISSAO EM UM ANO!

FOTOS' OIVULGAÇÃO
,.

•

Aniversariantes do dia
Iselda Borchardt •

,

Luis Bolduan
Eduardo Emilio Baade
Tânia Mara Zils
Antônio Bona
Andreza Barcellos
Carla Aparecida Lawin
Aparecida Oliveira Rosa da
Silva
Gisela Marli Stinghen
Gustavo Fuchter

Solange Scwirkowski
Walfredo Woladasczyk
Jaqueline Junckes
Elisabete Rosa
Osmar Russo Martins

.

Ideli Marchi
Vilson Todt
Amo Alberto Hornbuing
•

Eder Orela
Moacir F. Kath
Helene I. Klara
Eduardo Moretti
Adélia S. JunQ
Reinvaldo Muller

Roque Bachmann
André Ferreira
Maria Fátima Engelmann
José Amaro da Silva

Alana Cristina se forma hoje pela Fatej. Os pais Brigitte e

Joeny, o irmão Allan, a tia Nalmi e o namorado Carlos

parabenizam a gatinha ,

Palestra
Acontece [laje 110 Cejas, às 19h30, a
palestra "Feminilidade e

Comportamento Sedutor", somente para
mulheres acima de 18 anos, promovida
pelo CESFERS (Centro de Estudos
Sobre Feminilidade e Relacionamento).
Outras informações e inscrições no fone

•

3370-9068 ou 9177-9355 com Sônia.

Espetâculo
,

E hoje a apresentação da Cia. Teatral
Martim Cererê, de Goiânia, pelo Palco
Giratório em]araguá do Sul. O espetáculo
acontece às 2011 no Pequeno Teatro da
SCAR. Ingressos ao valor de R$ 5,00 ou R$
2,50 para menores de 18 e maiores de 60,
além de pessoas com carteira do SESC ao de
estudante.

• • •••• "" '. o" •••••••
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ill HOROSCOPO
,

Aries 20/3 a 20/4
Você não vai desperdiçar a oportunidade para
canalizar a geléia geral que ferve nessa

cabecinha em prol de causas nobres ... Quê?
\ Não, não estamos falando de defender os
frascos e comprimidos, mas de você, super-

,

ariano! Pouco adianta milhares e grandes idéias,
se fica tudo no reino do intangível. Dar forma ao

pensamento também é uma arte..

Virgem 23/8 a 22/9
A vida a dois merece ser o centro de sua

atenção ... Hãn? Ora, pelo menos de vez em

quando, virginiano. Você é tão dedicado para
os negócios do mundo, disponibilize essa

dedicação também para seus relaciona
mentos. Você gosta de ter o coração tranqüilo
e os sentirnentos bem estáveis, não gosta?
Aquele ser lá do outro lado também.

Câncer 21/6 a 21/7
Esqueceu o que aconteceu? Tudo espalhado,
geladeira vazia, um CO que não sai do repeat,
mensagens estranhas na secretária eletrônica
e outros que tais ... Que pena que as memórias
do computador não servem para você, não é,
canceriano? Talvez um dia não baste para
organizar a sua vida, mas quanto antes você

começar, melhor.
,

Touro 21/4 a 20/5
Uma viagem dos sonhos ou simplesmente
pegar a estrada. Contemplar horlzontes amplos
e coloridos, sem a moldura cinza da cidade,
sentir o cheiro de mato ... Além do necessário

Leão 22/7 a 22/8
Astral pra cima e festivo, você está no seu

chão. Falar em alegrias é lembrar dos
leõezinhos, que sabem aproveitar o que a vida
tem de melhor. Num dia como hoje, em que as

relações estão acaloradas e as oportunidades
piscam letreiros luminosos, você está lá,
marcando presença, na primeira fila. Brincar
também faz crescer.

.
,

contato com a natureza, essencial para o ser de

Touro, uma mudança de cenário vai lhe fazer
bem. Você sabe que o mapa não é o território.
Novos visuais, novos pensamentos. •

•

Gêmeos 21/5 a 20/6
•

E, a Lua está no seu signo e fora de curso até a

tardinha. Você olha, pensa, olha de novo e custa
a tomar alguma atitude. Melhor se entregar e
relaxar. O tal negócio não se resolveu? Logo
vem a solução. A pedida de hoje é se ligar nos
seus pequenos prazeres e, quem sabe, nos de
mais alguém. Dar e se dar carinhos,
experimentar novas fórmulas ...

,

,

Sagitário 22/11 a 21/12
Oba! Chegou a sexta-feira, você cumpriu as

metas da semana, foi até onde podia ir (ou
não deveria ter ido) e tudo mais se resolveu.
Na reta final, motorzinho fervilhando cheio de

planos, mil e várias possibilidades. Tudo de
bom para festas, eventos e encontros. Qual a
melhor pedida? Talvez hoje aquelas suas

fantasias criem vida ...

, Libra 23/9 a 22/10 .

Ficar assim, fixado em uma idéia, não faz muito
o estilo libriano. Por que isso agora?! Seria

•

legal entender suas próprias motivações. Seus
humores estão mudando, não se sinta mal se .

não estiver se sentindo borbulhante como

sempre. Talvez não seja o melhor momento
para socializar. Abrace sua solteirice fazendo
um vôo solo.

Escorpião 23/10 a 21/11
Nossa! Que cara é essa, passou mais uma

noite remóendo sua massa cinzenta? Se ficar
mais atento às suas emoções, o corpo agrade
ce. Todo equipamento necessita de manuten

ção, pequenas regulagens aqui e ali. Sim, até
mesmo a poderosa máquina de guerra escor

piana. Academia, massagem, meditação ... Não
deixe nenhuma fagulha saltar pela culatra.

I

Capricórnio 22/2, a 21/1
Alegria e animação, capricorniano! O fim de
semana está chegando e o verbo é curtir.
Feche as gavetas, esconda os papéis, deixe o

escritório ou a casa de pernas pro ar mesmo e

ocupe-se apenas com sua diversão e puro
prazer. A desordem fica esperando por você,
ela não vai sair do lugar. Suas pendências
pessoais, essas sim, não esperam.

•

Aquário 21 /1� a 18/2
Aquarianos simplesmente não nasceram para
ficar olhando pro teto ... A roda gira, e gira em

alta velocidade. Haja eletricidade nesse

corpinho, não é mesmo? Pois é. Então não há

desculpas para não colocar em prática aquele
grande plano, para não telefonar para certo

alguém, para não encher de cores as histórias
desbotadas ...

Peixes 19/2 a 19/3
Definir seus valores e objetivos pode parecer
chato e também um pouco duro, sobretudo se

tratando de relações humanas, mas ter as
coisas claras para si é imprescindível. Ser
realista pode levá-lo mais perto de seus ideais.
A vida pode ter colocado pequenos
desencantos em seu caminho, mas você
saberá transmutá-Iàs com criatividade. .,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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•

I

DIA DO CHOCOLEITE
Dist�ibuição gratuita de Chocoleite para todos
I'

.

os visitantes da Expo 2006 no dla 20 de agosto.

SANGUESSUGA: PRESIDENTE AMEAÇA ARQUIVAR PROCESSOS
.

,

Governo e

industriais seguem
perplexos com efeitos
da Operação Dilúvio

Ainda perplexos e assustados com os resultados da Operação
.

Dilúvio desencadeada pela Polícia Federal em oito estados
brasileiros e nos EUA, industriais e governo de se tratam de
blindar o sistema de comércio exterior contra eventuais

desconfianças. "O erro não está no Cornpex, mas na atitude de

atçurnas pessoas", afirma o diretor de Relações Industriais da
Fiesc, Henry Quaresma. Para ele, a verificação dos contratos
feitos sOb o programa de benefícios fiscais a importadores,

. determinada pelo governador Eduardo Moreira, é salutar e
necessária, Glauco José Côrte acrescenta que o programa serve

para atrair investimentos externos e à compra de insumos mais
baratos de modo a compensar a depreciação das exportações,
Mas, a sonegação de tributos, as fraudes e a corrupção devem ser

eficazmente combatidas, defendeu. Ontem, o procurador-geral do
Estado, Tycho Brahe Fernandes Neto, comandou a primeira reunião
de trabalho para apurar eventual envolvimento de pessoas da
Fazenda. Sob a orientação de Moreira de que seja identificada e

punida qualquer irregularidade "doa a quem doer", mas também
,

sob a percepção inicial de que o envolvimento do consultor Aldo
Hey Neto é caso isolado. HOje, às 10h, os candidatos Amin, Luiz
Henrique e Fritsch participam de painel na Fiesc . BRASÍLIA - O vice-

presiderite do Conselho de
-

Etica do Senado, Demóstenes
Torres (PFL-GO), reagiu
ontem à possibilidade de

arquivamento dos processos de

cassação contra três senadores
envolvidos na máfia das
ambulâncias. Demóstenes
Torres disse que vai recorrer ao

STF' (Supremo Tribunal

Federal)' para garantir que os

i
senadores sejam investigados,
caso o presidente do Conselho,
senador João Alberto (PMDB

MA), decida por arquivar os

processos.
"Ele não pode de forma

despótica deixar de. nomear
relatores para os processos. Se

•

•

AGÊNCIA ESTADO

•

.,
•

.,
"
"

,

-

\

� Demóstenes Torres quer evitar "pizza" e

garantir investigação sobre envolvimento de
senadores

,

Investigações internas apuram
eventual extensão das

irregularidades no Compex

,

'Bicada. Assim como

adiou visita a Criciúma, o
senadorLeonel Pavan
recomenda a Lula que
deveria ficar longe da
classe pesqueira de se.
A recomendação leva em

conta que ainda não veio
um centavo para o

ProFrota. Os armadores é

que estariam bancando
os custos do projeto do
navio Paulo Cantídio.

•

CARLOS PEREIRA

•

Ensino técnico [1]. Três
unidades do Cefet serão
inauguradas em SC pela
ministro da Educação,
Fernando Haddad.
Segunda-feira em

Florianópolis e Joinville e,

terça, ern Chapecó.
Desde o início do século
passado, existiam três
unidades em SC, de
modo que a capacidade
do ensino profissional
federal e gratuito foi, .

duplicada. Representação
contra Okamotto

Fervura [1J. O candidato Esperidião Amtn vai denunciar à
Procuradoria Geral Eleitoral o presidente da Câmara de
Vereadores, Marcílio Guilherme Ávila (E, 17a foto), por
descumprimento de instrução eleitoral. O ex-governador

•

reclama que Avila não assegurou a isonomia entre os

candidatos no debate de quarta à noite. A presença do prefeito
Dário Berger (PSDB) no plenário e a interferência dele em

questêo tetecionsde ao trenspotte coletivo tetism configurado
a quebra das regras

•

arquivar, vou apresentar

,

Ensino técnico [2]. O
Senai/SC vai investir este
ano R$ 20 milhões em

educação profissional. A
rede tem 61 mil alunos
matriculados, de cursos

•

de curta duração à pós-
graduação.

Fervura [2J. Amin também sentiu-se intimidado e emeeçeao
de agressão física, ao "nal do debate, por Sílvio Odair de
Souza, chamado de "cepenqs do prefeito" pelo PP. A
assessoria de Comunicação do comando da PM informou

,

ontem que de fato trata-se de policialmilitar à disposição do

Ipuf e que, portanto, poderia acompanhar o prefeito da Capital.
BRASÍLIA- PSDB, PFL e PPS

ingressaram ontem, no Ministério
Público Federal uma representação
contraPauloOkamotto,presidentedo
Sebrae.Acusam-nodeterprestadofaro

.

testemunhoaodeporàCPIdosBingos.
em novembro do ano passado.

Depondo à CPI sob juramento,
Okamotto, amígodeLula, reconheceu
ter liquidadoumadívidadopresidente
com o PI no valor de R$ 29,4 mil.

Apertadopelosparlamentares, disse ter
agido à revelia de Lula. Negou que

horvesseconversadocomopresidente
a respeitododébito e de suadecisão de
pagá-lo.

Otemavoltouàtonano]N.Fátitm
Bemardes perguntou ao presidente
Lula: "O seu amigo Paulo Okamoto

. disse que teria pago uma dívida do
senhordeR$ 30mil, umadívidaque o
senhornemreconhece. (...)

E Lula: "Primeiro, porque ele
admite que cometeuUlU erro de não
ter descontado na minha

indenização quando eu me afastei
do PT. Segundo, eu não devo ao PT,
portanto eu não deveria pagar.

Ou seja, Lula desmentiu o

amigo Okamotto. A oposição
enxergou na contradição uma

oportunidade para devolver ao

noticiário um tema que considera

espinhoso para o Planalto .

,

-

Estiagem. Para reforçar
os R$ 50 mil que os

municípios atingidos pela
seca já estão recebendo
do governo federal, a
senadora Ideli Salvatti
conseguiu liberar R$ 1,7
milhões em projetos de
redes d'água e de

esqotarnento e de
sanitários domiciliares
para 17 municípios
catarinenses que já
estavam no Funasa.

Lages ficou com a maior
fatia, R$ 500 mil,
seguido por Anita

Garibaldi, R$ 100 mil. GLAUCO JOSÉ CÔRTE, primeiro vice-presidente da Fiesc

Paz. Proposta agora é que presidente Lula vistorie a BR-1 01 no

dia 31, faça comlcio em Criciúma à noite, e, no dia seguinte,
participe do Festival da Paz em Florianópolis. Gilberto Gil vai dar
canja na abertura do evento no CentroSul.

Evangélicos, Antônio Carlos Sontag fechou o apoio da Igreja
Brasil para Cristo que tem 80 mil fiéis em SC. Ele já agregava a

sua, Igreja Quadrangular, com platéia de 200 mil pessoas. E

espicha o olho para a Assembléia de Deus, do deputado Adelor
Vieira. Ontem, Sontag botou a boca no mundo porque cinco dos
oito candidatos não foram convidados para painel na Flesc.

,

Eu voto
"Na ética e em propostas que promovam o desenvolvimento e

o emprego. Estas duas questões estão associadas,".

E aí...
,

Aldo Hey Neto, do staff de Max Bornholdt, e os três [ninvillenses bem formados que reforçaram a

equipe da Fazenda neste governo os meninos de ouro de LHS, ou menudos não morriam de
amores entre si. Aquele circulava feito estranho no ninho. É salvo-conduto?

,

ADRIANA BALDISSARELLI, COM COLABORAÇÃO DE MARCO AURÉLIO GOMES/ FLORIANÓPLIS E
NANCY ARAÚJO/BRASíLIA.

se

.� ,�,�"

'1
\

Associados: A Gazeta- Biguaçu em Foco- Correia, do IPovo - Correio Lageano - .Correlo do Sul· Destaque:
Catarínsnse • Diário da Cidade- Diário da Manhã - Diário :
do Iguaçu - Diário O Tempo - Folha da Cidade· Jornal da I
Manhã -Jornat O fguassu - Municipio Dia-a-dia - Nolísuf - I
O Atlântico - O Perfil Dtário- O Vale - Sul Brasil- Tribuna I
do

". Tribuna

.c:tar�ne�se
.

V:Z R�ion�J

J

Associação dos Diários do Interior

•

,

dos três senadores
supostamente envolvidos nas

fraudes: Ney Suassuna

(PMDB-PB), Serys
Slhessarenko (PT-MT) e

Magno Malta (PL-ES),
"O depoimento do Vedoin
serviu de base para

investigações da Polícia
Federal e Ministério Público,
Um juiz federal paralisou as

atividades para ouvi-lo por dez
dias. Um deputado já
renunciou depois disso tudo, e

o Senado não vai aceitar o

depoimento do Vedoin? Nãoé

porque ele é um bandido que
não vamos acreditar no

depoimento dele", declarou. O
vice-presidente do Conselho
também disse que vai estar

atento à escolha dos relatores

para analisar cada um dos três

processos de cassação. "O
relator deve agir com isenção
e não ser do mesmo partido do

-

parlamentar. "

,

recursos ao plenário do Senado
e ao, STF", disse.O senador

argumenta que o presidente do
Conselho só pode arquivar
processos de cassação
individualmente se as

,

denúncias forem relacionadas à

vida privada do senador, a

questões estaduais, ou a fatos
anteriores ao mandato do

parlamentar. "Nenhum desses
elementos está presente nesses

casos. Por isso, não existe a

possibilidade de
. "

arquivamento", argumentou.
Demóstenes Torres também
criticou o fato de João Alberto
ter dito que não vai considerar
o depoimento do. empresário
Luiz Antonio Vedoin, sócio da
Planam, que revelou os nomes

,

•

,

, -

Jaraguá do Sul, 16 de agosto de 2006.

COMUNICADO I

WALMIR NIENOW ME, est. Garibaldi, sin, Garibaldi, em Jaraguá do Sui,
SC, CEP 89250-000, CNPJ 95.772.034/0001-00, lnsc. Est. 252.569,970, comunica
que foi extraviados toda documentação da empresa, incluindo tac.conrato social,
livros fiscais, todos os blocos de notas fiscais e outros .

Atenciosamente, .,

• JOSEANE MURARA
Escritório Contábil Buchamann

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
-

EDITAL DE CONVOCAÇAO

O Presidente da ACOMAC - Associação dos Comerciantes de Materiais
,

de Construção de Jaraguá do Sul e Região, usando da faculdade que lhe
confere a letra "e" do Artigo 21, assim como o 'parágrafo 1 º do Artigo 33

,

dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Associados para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se às 19h30
min do dia 12 de setembro de 2006, no CEJAS, sito à Rua Octaviano
Lombardi, 100, bairro Czerniewicz, em primeira convocação, a fim de
deliberar sobre a, seguinte:

ORDEM DO DIA
01 - Eleição do Conselho Deliberativo da entidade, 'gestão set/2006 seU
2008. -

NOTA:
• 1.

.

As chapas devem ser registradas na sede da entidade até as 17
horas do dia 8 de setembro de 2006, conforme parágrafo 2º, artigo
33 do capítulo VIII dos Estatutos Sociais.

2. Poderão concorrer todos os associados, observando-se os

requisitos do capitulo III, artigo 14, letra g dos Estatutos Sociais.

3. Não havendo quórum para instalação da Assembléia Geral Ordinária,
em primeira convocação, no horário acima mencionado, a Assembléia
Geral Ordinária realizar-se-á em segunda convocação, con

qualquer número de associados presente, às 20 horas, no mesrnc
dia e local.

Jaraguá do Sul, 14 de aqosto de 2006.

Henrique Pinto Loja Filho

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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II BREVE
,

NA POLONIA

�Gang
A polícia de Cracóvia, na Polônia,
desmembrou ontem uma

quadrilha infantil que, liderada por
um menino de quatro anos,
roubava outras crianças.Segundo
a emissora TOK FM, a polícia do
bairro de Nowa Huta começou a

receber há algumas semanas as

visitas de pais que denunciavam

que seus filhos tinham sido
assaltados por outras crianças.A
polícia prendeu ontem um dos

pequenos ladrões em flagrante.
Os integrantes da quadrilha
roubavam as crianças
intimidando-as com um canivete
,

e um casseteíe.Sequndo a

polícia, a quadrilha era formada
.

por sete meninos de quatro a 13
anos que atuavam em parques e

jardins, onde brincavam com

outras crianças e as ameaçavam
com um cassetete e um canivete.
Os moradores do bairro de Nowa
Huta ficaram totalmente
consternados com a notícia, já
que as crianças detidas pela
polícia e acusadas de cometer
assaltos se destacavam pelo seu

bom comportamento .

NO IRAQUE

�Recorde
Os ataques dos insurgentes
iraquianos 'contra as tropas dos
Estados Unidos alcançaram em

julho o número mensal mais alto
desde o começo da guerra,
apesar da morte do líder local da
AI Qaeda Abu Musab ai Zarqawi,
afirmou ontem o jornal "The New
York Times". "Além de um

aumento aguda nos ataques entre

seitas, o número de ações diárias
contra as forças americanas e as

forças de segurança iraquianas
duplicou desde janeiro", segundO

.

o jornal. Em julho, de 2,625
.

artefatos explosivos, 1,666 .

explodiram e 959 foram
descobertos antes de detonar,
afirmou o jornal. Em janeiro,
explodiram ou foram encontradas
1,454 bombas.O jornal "The New
York Times" citou um alto
funcionário do Pentágono, não
identificado, que afirmou que a

insurgência no Iraque tornou-se

pior em quase todos os aspectos,
e os ataques estão em níveis
historicamente altos.

NO PERU

-Precesse
O procurador do município de

Tocache, na Amazônia
peruana, pediu à Justiça do

país que abra um processo
contra o líder oposicionista
Ollanta Humala, derrotado nas

eleições presidenciais de 4 de
junho.As acusações de
tortura, assassinato e

•

desaparição remontam à
época em que Humala
comandava a base militar de
Madre Mia, entre 1992 e 1993,
durante o auge da luta contra a

guerrilha maoísta Sendero
Luminoso.

-

.

)<.
•

•

.,
. �-;

o.
..

)

L.

O

•

• •

,

,

,

I

'.

,

•

� I • !
JARAGu4 1>0 SUL· $C· PARqU£MUN-'>IC"",PM.OEEVENTOS

•

•

SEXTA-FEIRA, 18 de agosto de 2006 38

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Parte da renda da bilheteria da EXPO 2006 será
revertida em prol da reforma do prédio da AMA -

Associação de Amigos do Autista.

,

PRÁTICA: ESCUTAS TELEFÔNICAS
•

•

•

AGENCIA ESTADO

... Taylor alegou que George W. Bush"extrapolou"
seus poderes e violou direitos básicos dos
cidadãos

EUA - Ulna juíza federal
ordenou ontem que se

interrompa de forma imediata
o programa de espionagem
nacional sem autorização
judicial apoiado pelo governo
dos Estados Unidos.Esse

programa é inconstitucional

porque viola os direitos à

liberdade de expressão e à

privacidade dos cidadãos,
. segundo a juíza de Detroit Anna

Diggs Taylor.
Q programa de escutas

telefônicas extrajudiciais foi
colocado em prática pelo
presidente George W. Bush para
lutar contra o terrorismo.

Taylor alegou que o chefe de
Estado "extrapolou" seus

poderes.
Taylor emitiu uma ordem

que proíbe o programa de

vigilância terrorista, usado para

Israel pode libertar 600

palestinos em troca de .soldado
ISRAEL - Israel está disposto "a

princípio" a libertar presos

palestinos em troca da libertação
do soldado Gílad Shalit,
seqüestrado por grupos armados

palestinos no dia 25 de junho, disse
ontem Npam Shalit, pai do
soldado, à TV israelense. O

representante da Autoridade
Nacional Palestina em Moscou,
Baker Abdel- Munem, declarou

pouco antes que o soldado
israelense capturado em junho por
grupos armados palestinos poderia
ser libertado "nos próximos dias"
em troca de 600 prisioneiros
palestinos. Segundo Baker Abdel
Munem, citado pela agência Itar-

I

Tass, é possível que "o soldado
Gílad Shalit seja libertado nos

\ próximos dias".

O diplomata palestino
. indicou que não descarta que "o
soldado israelense seja libertado
em troca de 600 prisioneiros
palestinos em prisões israelenses".
"Os aconte-cimentos dos dois
últimos meses demonstraram que
'a utilização da força militar não

pode resolver os problemas",
comentou.O Exército israelen-se
realiza uma ofensiva na faixa de
Gaza desde o dia 28 de junho,
depois do seqüestro .do soldado
Shalit por grupos' armados
palestinos.Desde então, 179

palestinos e um militar israelense
-

morreram em operaçoes
israelenses para encontrá-lo e

encerrar os lançamentos de

foguetes artesanais a partir da faixa
de Gaza.

Bombardeio dos EUA mata 12

policiais por engano no Afeganistão
CABUL/AFEGANISTÃO - Doze

policiais afegãosmorreram ontem

quando um avião da coalizão
liderada pelos EUA lançou uma

bomba "erroneamente" sobre dois
veículos policiais no leste do

Afeganistão, segundo o

governador da Província afegã de

Paktika, Akram Khepel Wak.
O incidente ocorreu na região de

Torwa, perto da fronteira com o

Paquistão, onde dois veículos da

polícia fronteiriça patrulhavam a

região quando foram atingidos por

uma bomba lançada pelo avião da
.coalizão americana.O porta-voz
do comando americano, Tom
.Collins, confirmou o acidente e

afirmou que foi aberta uma'

ínvestigação sobre este fato, mas
•

não forneceu nenhum outro

detalhe a esse respeito.
Em outubro, as forças da coalizão
mataram quatro policiais afegãos
e feriram outro por erro em um

confronto ocorrido na Província
de Helmand, no sul do

Afeganistão.

•

Confrontos no Sri Lanka
deixam cerca de 300 mortos

SRI LANKA- Cerca de 300
pessoas morreram na noite de

• •

quarta-feira em confrontos entre
o Exército cingalês e os Tigres de
Libertação da Pátria Tâmil

(LTTE), informaram fontes
militares. Segundo o porta-voz do
Exército do Sri Lanka, Upali
Rajapaksa, 106 soldados

cingaleses e cerca de 180 rebeldes
da guerrilha tâmil morreram nos

violentos choques ocorridos na

província de Jafna, no norte do
. país.Rajapaksa informou que os

combates começaram depois que
os rebeldes dispararam contra o

principal aeroporto militar da

região, localizado em Patali.
Além disso, outros 175 soldados
do Exército ficaram feridos e

cinco navios da guerrilha tâmil
•

foram destruídos.Segundo
Rajapaksa, as forças militares

cingalesas mataram ern uma

semana cerca de 700 rebeldes do
LTIE, mas a guerrilha ainda não

/

confirmou estes números.A

situação piorou drasticamente no
último mês no Sri Lanka, onde se

teme que o conflito, até agora
localizado no norte e no leste do

•

•

país, possa se estender por toda a

ilha. A Missão de Supervisão do
Acordo de Cessar-fogo no Sri
Lanka decidiu ontem retirar seu

pessoal do distrito de
Trincomalee, no nordeste do país,
onde começaram os choques
entre o Exército e a guerrilha, em
26 de julho, depois que o LTIE

bloqueou uma represa usada na
..

irrigação de terrenos sob controle
do governo. Segundo o site da

guerrilha, a missão retirou na

manhã de ontem seus seis

empregados do escritório de
Trincomalee, por considerar que

. - ._,." ,

a situaçao na regiao nao permite
a realização das tarefas de
supervisão. Os seis supervisores
partiram em carro rumo a

Colombo acompanhadosde Ove
Janssen, chefe da Missão de

Supervisão.

monitorar milhões de cidadãos

americanos.Ajuíza respondeu a
•

uma solicitação apresentada ao

tribunal federal de Detroit

(Michigan, norte) por

organizações de defesa das
liberdades civis contra a

,
.

Agência Naciona] de

Segurança (NSA).
.

A NSA aplicou o programa
de escuta depois dos atentados
de 11 de setembro de 2001 para
moni torar as chamadas
telefônicas entre os Estados
Unidos e o exterior sem um

mandato de justiça, como

revelou em dezembro passado a
• •

nnprensa americana.

,

•

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o CORREIO DO POVO
,

48 I SEXTA·FEIRA, 18 de agosto de 2006

•

•

I

I

PÁGINA DA (RIANÇA
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Par Daniele Santos
recepcao@jornalcorreiodopovo.com.br
(enviar fotos até Quarta às 12h)

•

I

•

SI i "i

• A gatinha L�ana Ca.roline Francener completa hoje 12anos. Os paIs Amarlldo e Celi desejam um feliz eabençoado aniversário

O gatinho lhamas Henrique completou di� 16 seus 8

meses para orgulha cos pais Paulo e leorllra
Gabriella, filha de Paulo e Danielle, foi a 1 a colocada na
categoria Educação Infantil no XVI Concurso de
Declamação de Jaraguá do Sul, representando o Centro
Educativo Dente de Leite, Parabéns

.

, . .
,

'

. E Santos Que
,

, . o gatinha Felipe paiva ':-0 dos pais DanIel e
parabens pr .

n s dia 17. Um bella
I tau 2 anln o

camp e
D 'bora

'

Nina e da mana e

•

\

•

I

,

,

Parabéns a Julia Hei
��inhos neste domin;�aFG;.u�zmaCher que completa 2tItIa . e ICldades ocs pais, avós e sua

,

,
'. Daniele comemoram, os 5

Neste dia 20 os pars EI�IO e
des "Deseios sInceroS de

anos do lindo tUno Oanllo FagU�az t�lizes todos os dias; Te

muitas lelicidades, a Quem nos

, "

amamos

•

�,. .i>L",

Completou 5 meses n
.

,

Consoni, quem es'
o .Ultlmo dia 14 Math .

seu irmão L
ta mUlto feliz é .

eus JaIr
ucas seus pars Margot e Jair e

A aluna Oaiana Marquadl da .' <'

Ayroso, venceu em 40 lu ar
E.M.W.F. LUIz Gonzaga ,

na categoria Infantil com
9 �o Concurso de DeclamaçãoGeane. A família e todas
a o:,entação de sua professora

parabenizam! os Integrantes da escola a

•

.i/<.-

I
I

... .g 4, '

. ,

\
�'

,
,

,

,

•

as Maria Eduarda e Maria
No último dIa 11, as gem� d Sinná da creche Jader
Fernanda receberam a Iaixa e

Marcoll_a. Parabéns

,

No último dia 10 .

10 aninho, seus p�i�mMaadrOa FeeL'IP� Augusto completou seu
d', ucano e o mano G tesejam mUlta saúde e felicidades

. us avo

enburg complet�ram '\

os irmãos Gabrielly e Gustavo Old
nomenageiam sao os

8 anOS na dia 19 e 17. o.ue� os
.

�aiS I\limar e Vivian6 e os avos

)

'I -

1
1

-

Olna só o gatinho que completou 1 aninha no dia 08

Matheus Henrique .Quem cesela muitas le\icidades é a

madrinha Rosane, o tio Wolnei e as primas Shaiane e

Larissa. Continue sempre assim com bastante saúde e
muito sapeca

o �atjnho ,sorridente Diogo Henrique Postai completa 1
anlnh? hOle, ��rabéns e muitas felicidades é o que desejaOS pais Leoncio e Nair e mana Bruna Karina.

A gatinha Amanda Oalínghaus Gregolewitsch com 02
anos e 8 meses mandando um super beijo pros papais
Isolde e Joacir .

•

•

•
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, Mostre seu talento:

3° Concurso de Esculturas Soldadas
'

CEJAS,lança a campanha:
Vote para fazer a diferença

r

3 I CONSELHO DE NUCLEOS SETORIAIS

•

I
A •

net
,

I

,
o Fórum Permanente das Microempresas e Empresas Nacional das Entidades de Micro e Pequenas Empresas

de Pequeno Porte, do Ministério do Desenvolvimento, e Conselheiro do Fórum Permanente das Micro
Indústria e Comércio Exterior, foi ressaltado por Luiz Empresas e Empresas de Pequeno Porte, durante
Carlos Floriani, presidente do Conselho Deliberativo encontro com empresários da ACI]S e da APEVI dia 24
da FAMPESC, vice-presidente da Confederação "

de julho.
FLAVIO UETA

Luiz Carlos Florian; Presidente do Conselho Deliberativo da: Fampesc

CÉSAR JUNKES

4 I CÂMARA DA MULHER EMPRESÁRIA

Procon: Informação do
consumidor ao fornecedor

•

o diretor do Procon de Jaraguá do Sul, Juliano Nora,
, '

.prestou orientações às empresas da Câmara da Mulher
Empresária sobre problemas enfrentados com cheques sem

fundos, inclusão de títulos no SPC e SERASA e emissão de .

notas e recibos de serviços.
, ,

Ciclo de Palestras de Comércio
Exterior acontece com a EXPO 2006

5 I CÂMÁRA DA MULHER EMPRESÁRIA

Cândida Maria Cervieri
fala sobre o

I

papel da mulher

E ainda tem gente que abre umneqóde sem escolher o BRDE como parceiro.
Para que o seu sonho de ser dono do próprio negócio nlo se transforme em pesadelo, você precisa contar com o parceiro certo. O BRDE oferece os

melhores benefícios do mercado e mais de 40 anos de experiência. Ligue e faça como mais de 30.000 pessoas: escolha o BRDE como parceiro do seu negócio.

•

na nucro e

pe . ena
.

empresa
"

2 I NÚCLEO DE AUTOMECÂNICAS
.

Técnica Veicular Gratuita'
Comprometidos com a comunidade, o Núcleo de

Automecânicas promove dia 02 de setembro a 6° Inspeção
Veicular Gratuita no Parque Municipal de eventos COtU a

verificação demais de 15 itens nos automóveis.
,

2 I ACOMAC

Encontro dos Comerciantes de
Materiais de Construção -

,

discute perspectivas para'
indústria da 'construção

,

14° ECOMAC Sul começou dia. 17, para discutir o

tema "Indústria e Comércio � Parceria fundamental para o
,.

,

crescimento", noCentroCultural]araguá do Sul (SCAR).

COLUNAS
• Editorial
• Artigo

,

BANOO REGIONAL DE

DESENVOLVIMENTO DO

EXTREMO SUL

•

•

• 11
I
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2 I SEXTA � FEIRA, 18 de Agosto de 2006

Tem sido desafio dos mais saudáveis para a equipe que
,

produz o NUCLEOS EM PAUTA encontrar espaço para

agrupar tantas informações positivas aos empreendedores,
foco principal deste informativo. Nesta edição, o leitor

poderá acompanhar notícias sobre vários temas, todos de
muito interesse para os integrantes dos Núcleos Setoriais

ACI]S-APEVI.
Em todos os segmentos de negócios, as atividades realizadas

pelos grupos e também as informações sobre outros setores

das entidades refletem para o setor produtivo e para a

comunidade a importância de trilharmos o caminho da
,

capacitação e da valorização institucional.E o caso da

reportagem sobre o 14° ECOMAC Sul, que discute o tema

"Indústria, e Comércio - Parceria fundamental para o
. "

crescimento .

Trata-se de importante fórum que reúne em jaraguá do Sul

lideranças e possibilita a troca de conhecimentos e

experiências em torno das possibilidades de se alavancar o
desenvolvimento empresarial e estabelecer novas parcerias.
�a mesma linha de pensamento, destaca-se a realização da
EXPO 2006, iniciativa da APEVI com forte presença dos

, núcleos setoriais, abrindo espaço para o relacionamento com
,um público formado por clientes efetivos e potenciais, e de

qualificação através do Ciclo de Palestras de Comércio
Exterior. Há ainda muitos outros ternas, como a presença de

empresários da região no Fórum Permanente da Micro e

Pequena Empresa, ligado ao Ministério da Indústria e do

Comércio, projeto que trouxe a ]araguá do Sul Cândida
I'

'

'Maria Cervieri, assessora do órgão, Cândida, por sinal, é

.convidada da Câmara da Mulher Empresária nas

.comernorações do seu 11 ° aniversário no dia 9 de outubro, no
,auditório do CEIAS. Nas páginas seguintes, portanto, o leitor
encontrará um conteúdo que agregará ainda mais qualidade
ao projeto maior do ernpreendedorismo do Vale do Itapocu.
Boa leitura.

I !
I
,

I,

,
I
!

Buscando novas alrernativas
,

em logística para o setor na
, ,

região, 9 Núcleo das Trans-

,portadoras recebeu dia O 1 de

:Julho, o Sindicato dos Movi
mentadores de Mercadorias' de

]araguá do Sul, corn-a presença
de Clistenes Santos Leite

presidente do Sindicato e

rDelegado da Federação
>

Nacional dos Trabalhadores do
, ,

Comércio Armazenador,
•

,Aquibaldo Almeida Leite,
-Assessor da FederaçãoNacional
dos Trabalhadores do Comércio

! I,

-

Armazenador. Os sindicalistas
trouxeram ao Núcleo Ulna

proposta. para regulamentação
da atividade dos carregadores de
mercadorias (chapas) dentrodas
empresas do segmento. Segundo
o Consultor Alberto Zeni a

proposta apresentadaproporcio-

na uma articulacão facilitada
,

com os carregadores e com as
, , .

empresas, por que rrururruza os

riscos de uma contratação
inadequada pelos empresários e

garante Ulna regularização
quanto aos processos trabalhis-

.'tas.

Na mesma oportunidade o

representante de Marketing da

FATE] Faculdade de Tecnologia
de [araguá do SuI, Randal
Gomes, pontuou as possíbilída
des de criação de mais um curso

superior em, Logística para

]araguá e Região, informando

que os integrantes doNúcleo das
Transportadoras possuem

descontoespecialnaFATE]. \

Conselho Editorial: Edson R, Schmidt, Francisco Alves,
Giorgio Rodrigo Donini e Rejane Bassi.
Jornalista: Marilaine Maciel (SC 02479JP),

'

Edição, composição e fololilo: Cromoart (47 3370-0816)
Impressão: Gráfica CP (47 3370-7919)
Distribuição: Jornal O Correio do Povo,

Informações sobre os núcleos setoriais: (47) 3275-7012
nucleosreacls.com.br

11. João Nlarcatto, 260 < Ed. Tutver Center 504

\
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., O CORREIO DO POVO
•

•

•

•

expectativa de-reunir cerca

de 500 lojistas do Paraná,
,

Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, e de outras regiões.
Segundo oCoordenador do

Núcleo da ACOMAC

Associação dos .Comer
ciantes de Materiais de

Construção de Jaraguá do

Sul, Henrique Pinto Loja, o

encontro é voltado à reflexão
de interesses dos empresários
do segmento de inateriais de

construção, pormeio da troca
de c o n h e c im e n t o s e

experiências em torno das

possibilidades de se alavancar
o d e s e n v o l v i m e n t o

empresarial e estabelecer
novas parcerias. Durante os

três dias, a programação

reunirá palestras empresariais
e motivacionais direcionada
a lojistas e profissionais da

construção civil, apresen

tação de cases e lançamento
de novidades do setor.
Além do conteúdo

temático, haverá reuniões'

com dirigentes de entidades
do setor nos três níveis" como
ACOMAC's (locais),
FECOMAC's (estaduais) _

e

ANAMACO (nacional),
para a discussão de questões
relacionadas aos interesses do

segmento produtivo. "Nosso
objetivo ao promover esse

evento em Jaraguá do Sul é
consolidar parcerias e

proporcionar trocas de
conhecimentos e expe-

•

Dirigentes de empresas do
comércio de materiais de

construção e lideranças do
setor dos estados da região
Sul estarão, a partir do dia 17
.

'

em Jaraguá do Sul até 19 de

agosto para discutir questões
ligadas à atividade produtiva
e ternas de interesse do País.
O 14° ECOMAC SUL
Encontro dos Comerciantes
de Materiais de Construção
da Região Sul acontece nas

dependências do Centro
Cultural da SCAR, corn

,

,
,

, �

NUClEO DE AUTOMECANICAS

" .

U omecarucas oromovem a

'Núcleo das Transportadoras discute soluções
em Logística

, .

ecruca
•

ercu ar

Dia 02 de setembro, das 08
às 16h, no Parque Municipal
de Eventos de [araguá do
Sul, mais de 30 profissionais
do, setor autornecânico

estarão esperando para lhe
atender na lTV (Inspeção
Técnica Veicular), que

chega a sua 6° edição e prevê
o mesmo sucesso de 2005,
onde mais de 150 auto-

•

móveis foram inspecionados.
Entre os serviços pres

tados estará a inspeção do

conjunto de suspensão,
sistema, de arrefecimento,
sistema elétrico, motor, caixa
de câmbio, conjunto de

freios, rolamentos e análise
de gases entre outros,
também uma unidade móvel

para consulta de multas e

- -

prevençao, preservaçao e

manutenção dos itens

básicos para bom funciona-

documentação dos veículos.
Sabendo da importância

de circular com um veículo
em perfeito estado, o que

garante maior segurança e

evita a poluição do meio

ambiente, o . Núcleo. pres
tará. orientação sobre a

..........
, .

I

Auto Socorro· Transporte· Guindaste

Para a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitócio Pessoa, 985

275-164

•

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br

Fone 3376·3664
PLANTÃO 24HS

R. Cel. Procópio Gomes Oliveira, 1 gOO
- .. ,

I '

•

NUCLEOS SETORIAIS ACIJS - APEVI

I

\

,

riências, crescimento pessoal
e de equipe, bem COIUO

discutir a ampliação do leque
de possibilidades econômi-cas
através do associativismo",
reforçaHenrique Loja Pinto,
Informações, programação

e inscrições estão disponíveis
www.14ecomacsul.com.br e

telefone (47)3371-2422. A

coordenação geral do 141
ECOMAC SUL Encontrô
dos C o m e r c i ant e s de

,

Materiais de Construção qa
Região Sul é da CMV
Eventos.

,

FLAVlOOO1

, ,
I
,

,

,
,

v

I
\

,

,
,

mento do seu veicule '

Também nesta oportunidade
estarão abertas as ínscríçõe
para o curso de Mecânic
Básica paraMulheres.

•

Consultor da ACOMAC-

Jaraguá do Sul, Francisco através d�
fone (47) 3275-7019 ou

e-mail: francisco@acijs.com.br

•
,

,
.'

,

,

3274-'7000
R. Epltácio Pessoa, 490

'

,

centro - Jaraçuá do Sul
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,
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,
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"

•

,
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'

A importância da parti
) ,

Jipação das entidades

{�mpresariais no Fórum
-

Permane n te das Micro-
'y

elupresas e Empresas de

Pequeno Porte,' do Ministério

idoDesenvolvimento, Indústria•
•

� Comércio Exterior, foi
ressaltada por Luiz Carlos

Floriani, presidente do
Conselho Deliberativo da

�AMPESC, vice-presidente da

,Confederação Nacional das
Entidades de Micro e Pequenas
Empresas e Conselheiro do
Fórum Perrnanente das Micro

Empresas e Empresas de

Pequeno Porte, durante
encontro com empresários da

ACI]S e da APEVI dia 24 de

julho. O Fórum foi instituído
em 1999, junto corn o Estatuto
da Microempresa e

,Enlpresa de Pequeno Porte e
. ,�

:regulalnentado no ano
,

�seguinte. E formado por 76
entidades governamentais e 73
entidades privadas, tendo

s

Icomo, missão orientar
\

'

; e assessorar a formulação e

coordenação da política
nacional de desenvolvimento

• O CORREIO DO POVO

•

icro e ena
ARQUIVO

Reunião do Núcleo Comércio Rxterior

das micro e empresas de

pequeno porte. "Legalmente,
todas as demandas do.

segmento passam pelo Fórum,
contando com seis comitês

, '

ternaticos permanentes que
tratam sobre racionalização
legal e burocrática, inves

tímento e financiamento,
promoção e . capacitação
empreendedora, tecnologia e
. - ,.'.

movaçao, COlnerCIO exterior e

integração internacional e o

último, da informação", disse.

Segundo Floriani, mensal-
, A ,

mente os comites se reunem

para discutir questões
específicas e a cada quatro

.

meses acontece a plenária, para
tratar das demandas
levantadas pelos comitês

temáticos e votá-las. "Todas as

questões relacionadas asmicros

e pequenas empresas passam

pelo Fó.r u m , que é

presidido pelo ministro Luiz
Fernando Furlan, daí a

importância da representação
empresarial, para participar das
discussões e defender os seus

interesses. "Ele explica que o
,

objetivo do encontro com as

lideranças é buscar maior

representatividade, já que a

região Sul t em pouca

participação. A ACI]S e a

APEVI estão se integrando e

participaram da plenária do .

Fórum', no início de

julho, emBrasília. Ao comentar'
,

sobre as ações de estruturação
desenvolvidas em 2005 no

âmbito da organização do
Fórum, Floriani destacou que o

resa

principal desdobramento foi o

planejamento estratégico.
"Temos de marcar presença e

110S fazer representar,
participando efetivamente das
discussões e das decisões. O
Fórum é o órgão legítimo para
isso", reforçou. Dia 16 de

agosto, a diretora do

Departamento' de Micro e

Pequena Empresa do
•

Ministério do Desen-

volvimento, Indústria e

Comércio Exterior,
Cândida Cerviani, estará em

Santa Catarina e reservará

espaço na agenda para
manter contato com lideranças
empresariais em]araguá do Sul.
No final de junho ela participou
de um encontro informal com

empresários, no Centro

Empresarial de ]araguá do Sul.
''A contribuição de ]araguá do
Sui sempre foimarcante e agora
se integra ao Fórum; que é o

espaço de debates e de

conjugação de esforços entre o

governo e o setor privado, para
consensar políticas adequadas
ao desenvolvimento da micro

empresa e empresa de pequeno
porte" elogiou o conselheiro e

dirigente da FAMPESC.

RonaldoCorrêa.

Alex Becker, pela telefone
3275-7016 au e-mail:

alex@portalcambra,com,br,

'NÚCLEO DE SEGURAI\ fA NO TRABAlhv E SAÚút;. ij\8uPAleiONAl

Missão técnica a XVI FISST Feira Internacional de Segurança e Saúde do Trabalho
Nada justificá um acidente

·

de trabalho, um resgate
,

malfeito ou um incêndio.
, Mas as explicações existem.
,

: Falta de conhecimentos, falta
•

: de equipamentos, falta, de
o,

'política prevencionista, falta
de normas técnicas, falta de

·
�

.)fiscalização, falta de profissio-
? nais, falta de decisão empresa-
rial e tantas outras que todos

í
conhecem no dia-a- dia.
Pensando desta forma o

Núcleo de Segurança no

Trabalho e Saúde Ocupacio
nal convida os Médicos,
Psicólogos, Engenheiros e

Enfermeiros do trabalho,
Técnicos de segurança do

-r--------------------,
,

,

"Todos os Ramos"

\ 3371 0508 I 3372 0902

,

R. Relnoldo Rau, 818 si 05 • Centro

sulsegcor@oetuoo.c"·
.

trabalho, Auxiliares de

Enfermagem e Auxiliares de

Segurança do Trabalho,
Bombe ir o s , Comprado
res/Cipeiros, Higienistas, Fo

noaudiólogas, Gerente de

Segurança e Inspetores de

risco, para participar da
Missão técnica a . Feira
Internacional de Segurança e

Saúde do Trabalho- FISST e a

Visita Técnica a Indústria
Kidde do Brasil.
A empresa localizada em

Vil111edo-SP é especializada
ern segurança e proteção
contra incêndios. Atuando
110S mercados: aeroespacial,
defesa, industrial, comercial e

�

ee _,:;;. <{I' Ó"'; "', '?'�' ,.,:; 't1m".,' #'
.

gP'V m '. I' . ,��.
'**: � Z#�), 1,t:=:': %:,v' %;\.::1$

%��, ,

LOJA DE CONVENIÊNCIA, LAVAÇÃO,
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

3371·6828
R. Roberto Ziemann, 521 - Czérniewicz

poslojaragu3@brturbo.com;br

consumidor, fornecem a

solução ideal e personalizada
.

em serviços, detecção, prote
ção e combate a incêndios.
A FISST é dos maiores

eventos prevencionistas do

planeta. São mais de 40.000
visitantes para cerca de 450
empresas, apresentando mais

de 3.000 equipamentos e

serviços para dar suporte
técnico à prevenção de
acidentes.

Consultora Anne, através do telefone

(47)3275-7020 ou

e-mail: anne@acijs.com.br

3370 ..8655

,

Av. Pret. Waldernar Grunba. 1612

,

I
, ,
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NOTA

Gerenciando Projetos com Microsoft Project

ACOMAC'promove palestra da Votoram
em São Bento do Sul

O Núcleo da Construção
Civil oferece treinamento em

•

MS Project, dias 22, 23, 24, 28,
29 e 30 de agosto, para

.profissionais envolvidos no
.

gerenciamento, coordenação,
liderança ou participação ern

p r o jet o s de d i ver s o.s

segmentos. Com a proposta de

capacitar estas pessoas para

que possam dispor dos
conhecimentos necessários

para uso da ferramenta
Microsoft Project 2003, de
maneira prática e objetiva no

planejamento, acompanha-

No dia 27 de julho aconte

ceu lim evento promovido pelo
Núcleo da Associação dos
Comerciantes de Material de

Construção ACOMAC, na

Sociedade Recreativa e Esportiva
São Bento. Na ocasião foram

apresentados o 14° ECOMAC
Sul-EncontrodosComerciantes de

,

Materiais deConstrução -Região
Sul, que acontecedias 17, 18 e 19
de agosto, pelo coordenador do
Núcleo Henrique Loja Pinto e 'a

palestra com Nelson Canninatti

•

mento e controle de projetos, o
Núcleo oferece 10 vagas, para
o curso que será ministrado na,
CIS - l n f o r m á

t i c a
,

Desenvolvimento Profissiol1al!
situada a' Rua - J o

â

q
Planinschek, 160,. Nova

\

Brasília, Jaraguá do Sul. O
investimento por participante
é de R$ 665,00 com horário dJ
aulas das 17h às 2211.

,

,

•

,

r

Junior, representante comercialda
empresa Votorari, sobre

aplicações e produtos oferecidos

pelo grupo.Oevento reuniu cerca
de SO pessoas, que puderam tirar

dúvidas sobre argamassas,

cimentos, cal entre outros. Após a

apresentação houve jantar
oferecido pela Votoran aos
,

participantes. A ACO-MAC
trabalha ativamente em.

capacitação e qualificação dos

empresários e profissionais para' o
'setor.

I. ,.

NUCLEO DE COMERCIO EXTERIOR.

Medida Provisória moderniza comércio
exterior do Brasil
O' Ministro da Fazenda Guido

Mantega anunciou no' dia 26 de

julho um conjunto de medidas

provisórias com a finalidade de
flexibilizar o comércio exterior do
Brasil. A primeira medida adorada

,t-'�. "L \-1 '-Á"- "--.- J ��'(PL;"_ "�."'.'-..''''_ __0' , _'

1

recursos provenientes de vendas no
exterior para o Brasil. O Conselho
Monetário. Nacional (CMN)
permitirá que 300/0 das receitas de

exportações fiquem fora do pais.
Segundo o coordenador do Núcleo
de Comercio Exterior; Carl Heinz
Mülletestaaçãoéumincentivopsra
todos os exportadores porque, .

possibilita agora a manutenção de
contas. no exterior. "Os 30% que

poderão ficar no exterior abrem a

possibilidade de utilizar este recurso

para pagamento de serviços e/ou
investimentos no exterior, entre

outros"conclui.
Carl ainda aponta outra

vantagem para o exportador que é a

nâo incidência de CPMF sobre o

capital que ficar no exterior. A

segunda considerá a símplificação das

operações de câmbio com a redução
-

do preenchimento dos íormulários

para exportação. Com isso, o

3371·1788
R, Epitácio Pessoa, 1336 - Centro

garcia@segurosgarcia.com.br

,

exportador poderá fechar LIma

. operação de entrada e saída de capital
no mesmo dia, evitando o prejuízo
com a arbitragem da cotação da
moeda, As operações de atéUS$31lW
serão t0t::11mpl,te ,iml,lihr,:,rl"" <;Pl-n

registro 110 D311CO V(,;, íl.rcu uu La�,c,�

estrangeiro regularízado no país até

2004, Esses recursos entraram no país
COIUO empréstimo e em algum
momento foram convertidos em

investimento, 111as não foram

registrados 110 Banco Central. A

intenção do governo é que essas

empresas possamagora remeter lucros
edividendos aoexterior, oque reduzirá
o fluxo de moedas no país, A última
medida provisória, orienta sobre as

compras ern free-shops no Brasil, que
poderão agora ser pagas em moeda
nacional. As normas anunciadas,
além de modernizar a legislação'
brasileira do comércio exterior, irão
desonerar e facilitar as operações e

devem contribuir para reduzir a

pressão sobre a cotação do dólar 110
,

pais,

,

CarIHeinzMi.iller
CoordenadordoNúcleodeComercio
Exterior

•

•
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CAMARA DA MliUíEj:l éMP�E$.4Ru
DI;' JARAGUÁ 1)0 SUL

-
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A convite da Câmara da
Mulher Empresária, o diretor
do Procon de Jaraguá do Sul,

__ 'Juliano Nora, esteve presente
na reunião do dia 19 de julho,
no CEJAS, para esclarecer

alguns pontos cruciais sobre as

filas nos bancos e casas

lotéricas, devolução de
-I' cheques sem fundos, inclusão
((� de.tftulos no SPC e SERASA e

f�l emissão de notas e recibos por
�j, serviços. Segundo Juliano
?( Nora, este papel de esclarecer

ji i ,

i n fo r m a ç õ e spa r a o s

I consumidores e também aos
::JL'

•

fornecedores, visa auxiliar a
. C�

relação comercial das empresas
r..;
,

e possibilitar a oferta de um
j,;t,

serviçomais completo emque o

fornecedor poderá agir de
maneira correta e evitar as

')(, ,

(")' ..J.

q ,

; .

,

Juliano Nora diretor do Procon de Jaraguá do Sul

possíveis reclamações, que às

vezes são originadas sem valor
real.
O diretor do Procon avalia

que "o perfil do consumidor
está mudando e dificilmente

hoje um cliente insatisfeito não
,

busca seus direitos". "E preciso
que ambas as partes estejam
integradas das ações do órgão e

do código de defesa do
consumidor". Afinal as

empresas t ambém são

__. NÚCLEO DE METALMECÂNICA

" O CORREIO DO POVO

•

consumidoras em diversos
momentos,

JulianoNora é categórico em '

dizer que "o código serve para
consumidor é também para o

fornecedor, os dois devem se

utilizar deste recurso". Ele
ainda salienta que é necessário

que se faça um bom
levantamento dos produtos
adquiridos e de sua origem, pois
muitos destes "componentes"

•

serão agregados ao produto
final que a empresa estará

vendendo ou represenrando.
'Foram ainda discutidos,
documentos necessários para

reclamações, prazos para

resposta e envio de
documentos, e o que se

constitui um produto (ou seja,
qualquer coisa que tenha valor
agregado). O PROCON é o

,

órgão de defesa do consumidor,
sendo ele municipal ou

estadual, e serve de local onde o '

,
,

consumidor terá apoio tanto

informativo para efetuar um

melhor consumo, quanto
coibitivo, quando, porqualquer
forma, tiver seus direitos
violados.
Isto não significa que seja UlU

órgão cego, que credite razão,

somente ao consumidor

supostamente lesado, mas a

operacionalização prática da

ampla defesa como princípio
constitucional, deduzida de
maneira séria num regular
procedimento administrativo.
Informações sobre o Procon

de Jaraguá do Sul pelo telefone

(47) 327S-3893 e-mail:

procon@jaraguadosul.com.br
ou na Avenida Getúlio Vargas
nOS77 -Centro.

Visite o site

www.procon.sc.gov.br/leg islacao
e baixe o Código de defesa do
consumidor,

,

Consultora Carmen pela telefone

(47)3275 7028 - ou e-mail
carmen@aciis,com,br

.-

��,'.
-

Palestra sobre a- importância da Manuten ão Industrial
-.-
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manutençao mecamca nos

cursos deTécnicoMecânico e

Técnico EletroMecânico,
Fernando Carlos Dorte, no

auditório do SESI, emJaraguá
doSuI.
Os recursos apresentados

possibilitaram aos partici
pantes identificar problemas
como as falhas de lubrificação,
aplicação correta dos tipos de

3370-0212
cassius@netuno.com.br

R. João Marca!to, 26(1· Ed. Tuwer Centu! UQ4

Integrantes do Núcleo com o palestrante com Feranda Carlos Dorte

lubrificantes, organização' e
padronização destesmateriais,
identificação de falhas em

rolamentos, e os cuidados com
• •

manuseio e rnaneiras corretas

demontagem e desmontagem
dos mesmos, ainda puderam
conhecer os métodos de

identificação e correção de

problemas em manutenção
emgeral.
O palestrante enfati'zou

durante todo evento a ação do
homem como agente de

evolução tecnológica. E

preveniu que a informação é

ferramenta fundamental para
a inovação e evolução dos

"serviços prestados pelos
profissionais da área.

"Devemos estar atualizados

para nos mantermos no

mercado de trabalho",
• •

pnonza.

Para a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitócio Pessoa, 985

275-164
-- "'''''' "" ",,-

r.

O evento teve a

participação de ISO

profissionais que ainda

aprofundaram conhecimento
sobre Inspeção, Análise e

Investigação e Diagnóstico de
falhas e Ações de Emergência
e Prevenção.

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br

Fone 3376·3664

•

NUClEO DA QUALIDADE

,

NUCLEOS SETORIAIS ACIJS - APE

•

1

Diretrizes facilitam a caminhada.
J
II !

•

, A condução do Núcleo da

Qualidade através de diretrizes

estratégicas, nomesmomodelo
"da Gestão das Diretorias

ACIJS-APEVI, tem permitido
atuar em várias frentes comum

grupo que coordena as

atividades da respectiva
diretriz.

Exemplo disso são as

reuniões de Diretoria que tem

acontecido semanalmente
desde julho, para alinhar todos
os detalhes para o IV
Seminário da Qualidade, que
acontece dia 14 se setembro às

I8h30minnoCEJAS.
-

O evento compõe uma das

ações da 1 a Diretriz, que é

"Desen�olver projetos para
troca de experiências e

capacitação focados nas

empresas dos Núcleos",
coordenada por Marcus
Vinícius Guimarães, da

empresa WEG, responsável
por essa diretriz, além de
CoordenadordoNúcleo. '

"A 4a diretriz que se

compromete em "Desenvolver
atividades visando à integração
da equipe", coordenada por
Adilson Pommerening, .da

,

empresa Bretzke, tem realizado

ações como comemoração dos
aniversários dos integrantes do
Núcleo, preparação de
material para a integração de "

novos nucleados, realização de
dinâmicas nas reuniões do
núcleo e também

confraternizações. A primeira
confraternização do Núcleo
ocorreu dia 12 de julho na

Recreativa da Bretzke,
contando com 23

participantes. "Esses
momentos são importantes

"
,

para descontrair e firmar ainda
mais a amizade entre os

participantes do grupo, pois a

integração facilita a

aproximação para" troca de

experiências' e aprendizado,

" contribuindo de forma indireb J

com as outras diretrizes,'
AfirmaAdilson. I'
Outro projeto que ten !

gerado expectativa é a criaçà (

do site doNúcleo, que faz pan r

da 3a diretriz: "Planejar I "

implementar s i s t e ip
eletrônico para troca ,d .

- .

informações e disponibilizaç;
de arquivos", sp (

responsabilidade de Rodrigo[N
Alves da Silva, da empr t

Marisol. Segundo ele, o site m j:
facilitar a comunicação entre
participantes, centralizard c

informações e potencializaqd
a divulgação das ações qu�
núcleo tempromovido, além J

disseminar a missão do Núc) c

atraindonovos integrantes.
A 2a diretriz que visa (

"aumento do número [d j
participantes de Jaraguá do S

"

e micro-região" e a sa dire" :

que sugere o "planejamentod �

uma forma alternativa d J

funcionamento do Núcleo
serão trabalhadas a partir d

, .

proximo ano.

Agenda
O Workshop "Monitorand 1)

os Processos de Gesri

Ambiental, Saúde e Seguran
no Trabalho, promovido pe
Soft 'Expert Quality Softw LO

em parceria com BSi Bras ,1
" conta com o apoio do Núcle <)é

da Qualidade e do Núcleo Lf

SegurançanoTrabalho e Saúd I

Ocupacional. O evento se o;

realizado no Centr)

Empresarial de Jaraguá do S I ,II
no dia 30 de agosto às I9h. C

Com o objetivo de habilitar
�( i

os profissionais a utilizarem de
forma correta e produtiva a

manutenção nas empresas, o

Núcleo de Metalmecânica

promoveu dia 26 de julho,
com apoio do SENAI -

Jaraguá do Sul a palestra: A
Importância da Manutenção
Industrial, com o gestor
industrial e professor de

, . ,

evento sera gratuito, pore �fI

com vagas l im i t adshe

Informações com o consult r:
•

Alberto pelo telefone 321 (

700S ou e-mail'
aiberto@acijs.com
r::-:=== = -=:t�.

Consultor Alberto pelo telefone

(47) 3275-7005 ou e-mail:
alberto@acijs,com,br,

�--------------------------------------------�-

o Núcleo de Cabeleireiros estará
na Ação Comunitária WEG

O Núcleo de Cabeleireiros
Profissionais participará da

AçãoComunitáriaWEGnodia
24 de setembro/06, no Pavilhão
de Eventos de Jaraguá do Sul,

• atendendo a comunidade com
,

cortes de cabelos.

-

Auto Socorro· Transporte· Guindaste

PLANTÃO 24HS

R. Cel. Procópio Gomes Oliveira. 1900

" ",I

,

Os cabeleireiros que quiser
colaborar com esta ação s "lrj

podem entrar em contato coni � f

" ConsultoraCarmen, no telet I i

(47) 327S-7028 o'

c a rme n rgra c ij a.c om.h"
Participe! "

.
,

,3274:'700
R. Epttácio Pessoa, 49 í)

centro - Jaraçuá do Su :�

f,
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reb 1,15 •

eS,1 I r

,(::
I

I
tem 1 (1

f

•
-

Iça C)C�

an 'jj l'

r I ':l A criação de pequenas
l}1 B fémpresas por mulheres está
ld :,bsendo importante econômica e
•

l�a ()Bgocialmente para muitos países.
p r] <De acordo com a pesquisa do
)IM .lAIBGE de 2005, as mulheres

i;(,�espondem por 42% das
= m ;:llempresas brasileiras ficando,
re 3() inclusive, acima' da média
nd íJbintemacional de 39,90/0. Porém,
�a (,SlpoUCO se sabe sobre o modo -de

l� r) iserir das mulheres empre
l) :itl endedoras e inclusive sobre suas
cl o:J]competências.

Assim, tendo em vista a

a, t , crescente participação das

[a :;fJpequenas empresas na econo

IS 'J?mia brasileira e, particular
e frtmente, .de empreendimentos
o d :>jJ conduzidos por mulheres, a

d sb Câmara da Mulher Empresária
leo [(l_traz a Jaraguá do sul, para
: d (,L, celebrar seu 11o aniversário,

Cândida Maria Cervieri,

Assessora do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior, Sr. Luiz'
Fernando Furlan, Diretora do

Departamento de Micro,
Pequenas e Médias Empresas,
Secretária Técnica do Fórum
Permanente de Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte e

Coordenadora pelo Brasil da
Conferência da OCDE no

Brasil sobre "Financiamento

para o Empreendedorismo e o

Crescimento das Pequenas e

Médias Empresas", que
aconteceu de 27 a 31 de março
de 2006, em Brasília, com mais

de 70 países e Membro Titular
do "ComitêGestorBrasileiro do

Projeto de Cooperação
Federativa Brasil-Itália", pelo
Ministério do Desenvolvi

mento, Indústria e Comércio
Exterior;

•

O Evento acontecerá dia 09
de outubro no auditório do

CEJAS as 19h3Ornin, o ingresso
pode ser adquirido com a

consultora Carmen, pelo
'telefone (47) 275-7028 ou e

mail: carmen@acijs.com.bt O
. ,

texto acima e apenas uma

mostra das informações e

oportunidades que a palestra vai
oíerecet Participe.

madamente 37 mil

empresas em 500 municípios.
"Um dos motivos da redução é

enfr entar o desafio da
sustentabilidade das entida

des, já que muitas vezes os

parceiros retiram o apoio
financeiro. Santa Catarina,
celeiro de cases profissionais e

experiências de sucesso, leva
nos a Ulna indagação:
precisamos de sustentação do

Empreender ou do empre-
.

endedor? �

Baseado na experiência'
catarinense foi identíficado, em
Minas Gerais, o programa

Capacitar, convênio entre o
•

estado mineiro e a Câmara de
Artes e Ofícios de Essen. Após
estudos, ,foram levantados
recursos do governo. alemão
para aplicação na região
Nordeste, envolvendo 24

,

associações comerciais ao longo
de '24 meses. A intenção é

profissionalizar as melhores
ACI "s da região, trabalho que
envolve desde a alteração de
estatutos, capacitação do

quadro diretivo e orçamento
até a distribuição de computa
dores. Este é o motivo da visita
da Câmara de Essen ao Brasil:

ARQUIVO

Cândida Maria Cervieri

",'
_._J::'.

Reuniâo com os presidentes das entidades
•

�:; (:�l[Encontro Estadual do Empreender reú'ne cerca de 1 mil empresários em São José
In Ir!"r' ,

1'"' v tÓ. "j. ,

pe ;j,.i( Um grupo de, dirigentes de

1/ "l(ientidades ligadas ao

tas IL?f,movimento associativo de

ciA )C r Essen, Alemanha, visitou
I v ( ,I,

o "b Jaraguá do Sul no dia 03 de

I)I�agosto, conhecendo a estrutura

da ACIJS. Liderada por Hans
se oIJ'J h' H' idoac rm orneier, prest ente
tr l'f

d C' d A Ofí
.

I I
.ca amara e rtes e CIOS

S • IJCd E
. .

O
e ssen, a cormtrva con�ou1. -'
com as presenças de Ulnch

)ré �I�'Méier, executivo da mesma

I ai . � f,entidade e o consultor An
lit ()jl dreas Dahle, acompanhados de

� ,_

21 (\ Carlos 'Rezende, coordenador
11 . I executivo do Empreender

Nacional.
--

Os visitantes foram recebidos

por Jaime Richter, presidente
interino da ACIJS, pelo vice-'

presidente de Assuntos de
,

.- - Segurança, Ermes Nissen, e

pela ex-presidente e Conse
lheira Christiane' Hufenüssler,

•

além da executiva Beatriz
Zimmermann e· da . coorde
nadora de serviços da ACIJS,

, ,

:r ,1,1 Rejane Bassi.
()( lr;j)( Na recepção à comitiva,
om ffJ. também participaram, repre-

:£ fiC; sentando a APEVI, o vice-

o "presidente Custódio Vieira da

.0 :1 -, Costa, o diretor da Indústria
Elemar Baumann, e Silvia

í

er·, �SUlSEG
,.1 7 CORRETORA DE SEGUROS LTDA,

"Todos os Ramos"

•
•
,

\. 3371 0508 I 3372 0902

�9 f)1

SI,UI,
R. Relnoldo Rau, 818 si 05 • Centro

sulsegcor@netuno.com.br

. Cristina Mildenberger,
, executiva da entidade. Newton
Elizeu Burdzaki, diretor da

ACI]S e secretário municipal
de Desenvolvimento Eco-
, .

n om ic a, representou a

Prefeitura. Após uma visita

para conhecer as instalações
físicas do Centro Empre-sarial,
o grupo recebeu informações
gerais sobre a entidade e

assistiu a um vídeo sobre

[araguá.do Sul. O presidente .

Jaime Richter apresentou o

Sistema de Gestão da ACI]S e
.

Elizeu Burdzaki relatou os
•

trabalhos visando a formação
do Conselho de Desenvolvi
mento Municipal, desta-cando
o interesse da sociedade civil

,

em contribuir com um

programa 'para auxiliar as

políticas de gestão domunicípio
,

independente do panorama

político e seguindo diretrizes de
\ longo prazo. O Pró-]araguá tem
como coordenador o vice

presidente da ACI]S Giorgio
RodrigoDonini.

,

Carlos Rezende comentou

que o Empreender chegou a

estar em 27 unidades da

federação, com mais de 40 mil

empresas, e hoje têm aproxi-

sto
aqua%d

, LOJA DE CONVENIÊNCIA, LAVAÇÃO,
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

,3371-6828
R. Roberto Ziemann, 521 - Czerniewicz

postojaragua@brturbo.com.br

ItaIYlur@netuno.com.br
Av. Pref. Waldemar Grunha. 1612

ver o Capacitar Nordeste.
"Antes de Iaraguá do Sul,
visitaram Feira de Santana,
maior cidade do interior do
nordeste" comentou. Hans

Joachim Homeier, presidente
da Câmara de Artes e Ofícios
de Essen, disse que o nível de

organização do CEJAS e a

eficiência dos projetos
desenvolvidos pela entidade

surpreendem positivamente.
"Muitas coisas vou levar para
casa, também, e discutir sobre o
que vi aqui. Gostaria de deixar
claro que não tem uma

Alemanha com algo para dar,
mas pessoas que estão aqui para

,

aprender. E muito importante,
nesse sentido, discutir urn

futuro melhor para nós e nossos
filhos. Muito obrigado pelo que
vocês nos deram e mostraram

hoje, aqui", resumiu. Encerran
do a programação, os visitantes
foram recepcionados no

Centro Cultural da SCAR

pela presidente Monika
Hufenüssler Conrads, e pelo
gerente Lorena Luiz Zatelli

Hagedorn. Um almoço no

Parque Malwee encerrou as

atividades da comitiva em

]araguá do Sul.

\

I, , ,

OPORTUNIDADE

,

•

•Worl(shop de escova e maquiagem
O Núcleo de Cabelei

reiros Profissionais ACIJS
APEVI realiza dia 21 de

agosto noCentroEmpresarial
de [aragua do Sul, Worksllop
de Maquiagem e Escova com
a participação dos profis
sionais do Núcleo, que farão
uma demonstração das

principais técnicas usadas em
seus salões e passarão aos seus

colegas para troca de infer-

CURTAS

mações. O evento inicia às

8h30min com o terna
,

Maquiagem e, às 13h30nlin,
COIn Técnicas em Escova. As
...... "'" I

mscnçoes serao gratuitas para
os associados e para não

associadosR$ 25,00.

Consultora Carmen pelo telefone
(47)32757028 - ou e-mail:
carmen@acijs.com.br

Encontro de Corretores de Seguros
Aconteceu no último dia 8 o

treinamento da AGF Seguros
sobre Multi Produtos, pro
movido pelo Núcleo de

Corretores de Seguros, voltado
à qualificação e aperfeiçoa
mento profissional. A AGF

Seguros trouxe novidades
sobre as modalidades de

Seguro Condomínio, Empre...

sarial e Residencial. A

coordenadora do Núcleo, Cín
thia Reis Felippi ressaltou aos

participantes a importância da

atualização, e afirmou que
ainda há muito a fazer. "Os
desafios do mercado exigirão a

� dedicação e a competência de
todos os profissionais", finaliza.
O evento contou com a

presença de 19 corretores da
. -

regtao .

SEGURO ...

SÓ COM CORRETOR DE SEGUROS

Núcleos Setoriais oferecem seus

serviços na Expo 2006
. Mais uma opção de fechar bons
negócios em Jaraguá do Sul, a

EXPO 2006 Feira de Negócios,
promovida pela APEVI Asso

ciação das Micro e Pequenas
Empresas doVale do Itapocu, abre
espaço para a indústria, comércio
e prestadores de serviço da

microrregião para se relaciona-

3371-1788
R. Epitácio Pessoa, 1336 - Centro

garcia@segurosgarcia.com.br
•

\

rem com um público formado por
clientes efetivos e potenciais,
auxiliando no fortalecimento de
suas atividades. Entre eles os

Núcleos de Informática, Comér
cio Exterior, NUTRAN Núcleo
de Transportes, Metalmecâníca,
Câmara da Mulher Empresária e

ConstruçãoCivil.

{

I

I

•

I
I

,
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,

NUClED DE METAlMECANICA

Mostre seu talento:
•

gO Concurso de Esculturas Soldadas
•

reconhecimento da sua arte e

divulgar a profissão de soldador na
comunidade. As equipes poderão
ser formadas por até dois

integrantes, podendo inscrever
,

apenas uma escultura por equipe.
Os trabalhos devem ser entregues
até dia 13 de setembro às 1611, na
ACIJS, com o consultor Francisco.
Também devem vir acorn

panhados da ficha de inscrição, e
•

etiquetas com o título do trabalho,
dimensões e nome da equipe que o
executou.

O resultado será anunciado dia
20 de setembro, juntamente com

IV Seminário de Processos e

Tecnologias de Soldagem e
.,

abertura da exposição. A banca
avaliadora será composta por 05

jurados, que creditarão nota a

estética e acabamento, criativi

dade, grau, de dificuldade e

materiais utilizados.
Confira as dimensões permitidas

,

por trabalho: Dimensão máxima de 1 x2m
de largura, com no máximo 50 kg. Solicite
seu regulamento e as fichás de inscrição
pelo e-mail: nucleos@acijs.com.br

,

· Estão abertas desde o dia 03 de
•

fulho as inscrições para o III
COtlC1JrSO de Esculturas Soldadas,
•

Rlle acontece paralelamente ao IV
,

Seminário de Processos e
• v".

fecIlologias de Soldagem, dia 20 de
�etembronoCentroEmpresarialde
�araguá do Sul. Se você é
"

:profissional da área ou gosta de
" '

':realizar trabalhos com soldagem,
�

;está é sua chance de mostrar seu
.�

�talento, e ainda faturarumprêmio.
T

':; As inscrições são gratuitas e
·

'

�enlser feitas até 08 de setembro.
:::As premiações serão de R$ 500,00
'"

::para o 1° Lugar deR$ 300,00 parao
:2° Lugar e R$ 200,00 para o 3°
."

:1.ugar, para os demais participantes
"

:�erão entregues certificados de
,

�articipação. Em 2005 foram 20
.'

�!rabalhos inscritos e para 2006 a
•

�xpectativa é aindamaior.
;,'

:;: O objetivo do concurso é criar
i'

:bportunidade para os colabora-
"

· '

�dores das empresas integrantes do
"1:-

•

�Núcleo apresentar suas esculturas
d

'

I

::soldadas, proporcionando
�'
�,�,--------------------------------�------------�--�

Consultor Francisco, pelo telefone

(47)- 3275-7019 ou e-mail:

francisco@acijs.com.br
,

_x_'
I ,

r - .

�NÚClEO DE FARMÁCiAS DE MANIPUlACÃO
• j
, ,
�

'Classe Médica é sensibtlizada sobre
, '

.a qualidade do produto manipulado
•

CoIU a presença de 45 profissionais
da área de salIde o Núcleo de
Farmácías de Manipulação
promoveu dia 12 de julho a palestra
"Manipulação: O valor da qualidade
para o produto final", corn a

Farmacêutica Bicquímica, Cintia

Mesquita LOO, coordenadora do

Grupo Técnico da Associação
, Brasileira dos Revendedores e

'

Importadores de Insumos
Farmacêutícos-Af'Rll-Alc e

..

"Responsável Técnica da DEG
<) Importação de Produtos Químicos
i 'Irda. O evento teve como objetivo
mostrar às classes profissionais o

, 'controlede qualidadequeé feitopelas
,

' farmácias associadas, instalações,
?,confiabilidade da matéria-prima,
ccrígem dos insumos farmacêurícos,
, .regulamentações e inspeções, centro
'.le microbiológico, a qt Jaliflcação dos
�,fomecedores e o fracionamento do
z. medicamento. Além desses

::.. assuntos, também foram conteúdos '

[j:da palestra o armazenamento dos

I; remédios, omanual de boas práticas
J.
da manipulação,' as instruções e

,,'procedimentos dos estabelecimentos,
�,as instalações e equipamentos, os
,

'laboratórios de sólidos, semisólidos e

líquidos, o controle de processos e a

encapsulação. A palestrante
evidenciou a confiabilidade do
remédio manipulado, sendo a DEG

Importação de Produtos Químicos
empresa com mais de 30 anos de

atuação 110 mercado farmacêutico e

Ulna das maiores iIllpO�doras de
insumos farrnacêutkos e cosméticos

dobrasíl
Cmtia, ainda ressaltou que a

indústria e a pequena empresa

díspõerndosmesmosprodutoscomos
mesmos critérios de segurança e

monito-ramento pela vigilância
sanitária para elaboração de seus

produtos.Opresidenteda.Assocíação
Médica de Jaraguá doSul, JeanBeno
Schreiner Lucht,

. também presente
no evento, afimlou que muitos

profissionais desconhecemoprocesso
de manipulação, a qualidade do

,

produto e as facilidades de se

'recomel1clar este tratamento, Jean
Schreiner reconhece que.o trabalho
do Núcleo é uma ferramenta,

importante para esclarecer e

proporcionar uma opção a mais de

tratamentoparaospacientes.

,

" O CORREIO DO POVO

,

NUCLEO Df RESPONSABILIDADE SOCIAL

•

.

A efetiva inclusão de pessoas

portadoras de necessidades

especiais no ambiente de trabalho
não é tarefa tão simples COIUO se

imagina. Há necessidade de plena
compreensão sobre as caracterís

ticas destes trabalhadoresporparte
de empresas, de capacitação para

que retomem o. desempenho á
uma atividade produtiva e de

garantia por parte dós agentes
públicos para a acessibilidade no

transporte até o local de trabalho e

em outros ambientes. Essas

questões nortearam o debate que
envolveu representantes de vários'
setores nanoite de quarta-feira, dia
9, no Centro Empresarial de

JaraguádoSul CEJAS,duranteoI
Fórum de Inclusão dos Portadores
de Necessidades Especiais no

Ambiente deTrabalho.
Iniciativa do Núcleo de

Responsabilidade Social, formado .

há cerca de um ano, o fórum
deixou evidente a preocupação do
setor produtivo com a questão,
Roseli Capuddi, coordenadora do
Núcleo de Responsabilidade
Social, antecipou o clima do fórum
ao apresentar dados sobre a

situação dos deficientes no

município, detalhando pesquisa
quemostrou o perfil das entidades
que atuam nomunicípio em favor
da integração' das pessoas

portadoras de necessidades
. ,

especiais.

Aproximadamente' 200
pessoas assistiram a palestra
promovida em parceria dos
Núcleos de Revenda de Auto

Peças e Representantes
Comerciais, dia 20 de julho no

. Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul CEJAS, com o tema:

Capital e Intelectual e

Inteligência Competitiva nos

Negócios: O Novo Ambiente.
de Negócios na Relação com o

Conhecimento" ,

O palestrante Jorge Henrique
Brognoli, economista e doutor
em ciências empresarias pela
Universidade do Museu Social

Argentino - MSA, abordou
inicialmente o capital
intelectual como todo e

qualquer ativo intangível de
uma organização, podendo ser

tratado como capital
intelectual, . inclusive o

Para a sua Festa,
nós temos a Solução

R. Epitócio Pessoa, 985
. 275-164
_'" ... ,

,

•

.....

•

� f,
:'-';-,

.

União de Núcleos conquista sucesso em palestra sobre Capítal.e Intelectual
e Inteligência Competitiva nos Negócios'

',-••".vv ,

Um público estimado em cerca

de 400 pessoas sendo muitos

portadores de necessidades

especiais lotaram as dependências
,

do auditório. "E um momento

importante para todos 11ÓS, que
buscamos a integração destes
trabalhadores no mercado de
trabalho. Em Jaraguá do Sul há
muitos exemplos de respon-

. sabilidade social, nossas empresas
desenvolvem muitos programas'

sociais, mas lim evento como esse

sempre é muito significatívo para

ampliarmos o debate", elogiou o

presidente interino da ACIJS,
JaimeRichter
O fórum avaliou vários aspectos

da lei 8,213, que estabelece cotas

para a absorção de portadores de
necessidades especiais e pessoas

reabilitadas, além de aspectos da

atuação do poder público, da visão
empresarial e das condições para a

viabilização de oportunidades de

inserção de portadores de
necessidades especiais nomercado
de trabalho, entre outros aspectos,
O fórum teve como mediador
Mário Motta,· profissional de

.
.

'

::' ;:'

,,;jk�J.',i(i/r:,)j�::\

comunicação com atuação em

rádio e televisão. Na mesa dos
trabalhos, representantesda Igreja,

. .

Fe. Sildo César da Costa, do
Instituto Nacional de Seguridade
Social, Cláudio. Luis Blei do

Nascimento, do Ministério
Público do' Trabalho, Marcelo
Martins Dalpon, dá área de
Recursos Humanos e

representando o setor produtivo,
Marcos Zick, do SENAl, Nilton
Gilberto Saloman e SESI, Angélia
Berndt, além do prefeito Moacir
Bertoldi, represeritando o

, , '

murucipio.
,

"E preciso entender a legislação
em sua amplitude maior; não

apenas pelo seu caráter de inclusão
social, mas como um instrumento

de dignidade destes trabalhadores,
Não é algo tão simples como se

imagina, pois a lei exige que as

empresas estejam adequadas, luas
muitas vezes não leva em conta as

características destas empresas e

da própria reinserção do

trabalhador", resumiu Marcos
Zick, gerente de Recursos
HumanosdaMarisol,

\

FLÁVIO UETA

", (', ,
" . I s

} �.--"�, ;; .

,

conhecimento, podendo ele ser

de tecnologia, sobre processos
de negócio, .sobre concorrência
e produtos e muito mais.

Segundo Brognoli, "as empresas
precisam visualizar outra

unidade de medida, não só as

palpáveis, mas as mais valiosas,
. inclusive o capital humano". O
palestrante argumentou sobre a

velocidade das informações e

mostrou exemplos de como

otimizar os processos de criação .:
,

SERViÇOS INTERNACIONAIS
www.acsicomex.com.br

Fone 3376·3664

"

de inteligência, apoiando O

trabalho dos profissionais e das

empresas, para tomá-las cada
vez mais competitivas em seus

segmentos.

Brognoli, ainda discutiu a

existência de ambientes ou

períodos turbulentos vividos

pelas empresas no_ ambiente do
conhecimento e ressalvou que
nestes momentos correm-se

'-múitos riscos, mas também se

criammuitas oportunidades.

Auto Socorro· Transporte· Guindaste

•

PLANTÃO 24HS

R. Cel. Procópio Gomes Oliveira. 1900

,

NUCLEOS SETORIAIS ACIJS - APEy�

I

�

, ,
fi

L

O evento promovido pelo! c

Núcleos beneficiou tambés f

pessoas carentes já que �
. ingresso era 1 kg de alimento n�o

perecível, entregue a Paróqe ,

São Sebastião no dia do evento

,

Consultores Anne (Auto-Peças) e

Alberto (Repres. Comerciais)
pelo telefone (47) 3275-7020/700�
ou e-mail: nucleos@acijs.com.br

.

3274�7000
R, Epltácio Pessoa, 490
centro - Jaraguá do Sul

•
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NÚCLEO DE AUTOMECÂNICAS

• •

•

,

�

NúcleO,���������nicas I

O Núcleo de Autome
cânicas vem trabalhando em

ações p�ra evitar a poluição do'
meio ambiente, A compra 'de'

equipamentos para retenção de
resíduos, a inspeção veicular

gratuita, a separação e coleta
seletiva de produtos embebidos
de óleo realizado pelos
associados, mostram a

preocupação destes em-

.presários com a qualidade de
vida da comunidade.

Neste mesmo propósito a

ONU, através do Programa das

Nações Unidas para o

Desenvolvimento PNDU vem

desenvolvendo um trabalho
com oficinasmecânicas de todo
o Brasil, para estas adquirirem
em regime de comodato,

•

aparelhos que evitam a emissão

de CFC por carros COIn mais de

•

•

,

dez anos de uso. Estasmáquinas
teciclam os gases cloro
fluorcarbonetos dos condicio
nadores de ar dos automóveis

antes de serem liberados para o

ar e o recolocam limpo na

atmosfera. O intuito é impedir
que o gás seja liberado, já que é

prejudicial à camada de ozônio.
Os CFCs são usados

foram entregues, desde o início
dos trabalhos em 2005, e 93
ainda serão distribuídas. Em
Santa Catarina as cidades que
tiveram suas empresas

contempladas com estes

equipamentos, são.: Itajaí,
Joinville, Brusque, Balneário
Camboriú, Jaraguá do Sul, São
José, Chapecó, Videira,
Concórdia, Xanxerê e,Xaxim.
Além disso, existem empresas

. ,.

extensivamente em aerosols,

ar-condicionado, refrigerá
dores e solventes de limpeza. Os
dois principais tipos de CFCs
são o triclorofluorcarbono

•

(CFCI3) ou CFC-11 e

diclorodifluormetano (CF
2C12) ou CFC-�2. O.
triclorofluorcarbono é usado,

.. .. .

inscritas para o proximo
treinamento (último previsto,

em SC) que também 'serão

beneficiadas COIn o equi
pamento: em Blumenau,
Florianópolis, SãoBento doSul,
além de empresas de Chapecó,
Videira, Xaxim e [oinville. Em
Jaraguá do Sul a empresa que

presta este serviço é a Ice CarAr
Condo e Auto. Elétrica Ltda.,

,

participante do Núcleo de
Automecânicas,

As empresas habilitadas
•

para participar do plano
recebem treinamento e

informações sobre meio

,.

em aerosois, enquanto que o

diclorodífluorrnetano é tipi
camente usado em refrígera
dores. Fonte: www.ambien

te.sp.govbr/proaone
Esta iniciativa faz parte de

um projeto de US$ 1,6 milhão
que distribuirá até o final de
setembro 335, equipamentos,
sendo que 214 máquinas já

.

Financiamento para Micro, Pequena e Média

Empresa é tema de consultoria dada pelo �RDE
'De olho nas mudanças do
mercado e na necessidade
de buscar novas fontes de

I) .
recursos financeiros aACI]S

II (t APEVI oferecem acesso ao

o Banco Regional- de
o ·,Desenvolvimento do
a 'Extremo Sul BRDE, para

apoiar e incentivar o

crescimento das empresas

que priorizam a geração de
, .

novos negocios, empregos e

renda.
No último dia 09 de agosto

o consultor técnico do
BRDE, Zenon Farias, esteve
à disposição dos associados,
no Centro Empresarial de

]araguá do Sul, das 8 às 12

horas, para prestar
esclarecimentos sobre os

programas de crédito
mantidos pela instituição.
Em setembro o atendimento

será dia 13, no mesmo local.

Agende - se, informações
com a Central de
Relacionamento ACI]S,
pelo telefone (47) 3275-
7021, ou pelo e-mail
cra@acijs.com.br. ,

"Todos os Ramos"

3371 0508 I 3372 0902

R. Relnoldo Rau, 818 si 05 • Centro

sulsegcOr@neluno.com.br

sto •

a 'agua
LOJA DE CONVENI�NCIA, LAVAÇÃO,
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO • 3370 ..8655
3371·6828

ItaIYlur@netuno.com.br
All. Preto Waldemar Grubba. 1612

,

R. Roberto Ziemann, 521 • Czerniewicz
poslolaragu3@brturbo.com.br

,__---------_---"

,

ambiente, camada de ozônio e o

Protocolo de Montreal, ao final
do curso recebem o equipa
mento, a título de comodato,
por três anos. Termínado este

. ,

prazo, o equipamento passara a
,

ser,definitivamente da empresa,
sem nenhum custo, apenas com

o compromisso da instituição
emproteger a camada de ozônio
e omeio ambiente.

Para eliminar a emissão do
CFC, 180 países assinaram em

1989 o Protocolo de Montreal,
em que se comprometeram a

adotar medidas para reduzir a

produção e o consumo do gás.
'

.

O Brasil, participante do
acordo, proibiu em 1997 a

fabricação de carros com

sistemas de ar-condicionado

que utilizam o CFC, Em 1999
.

vetou também a produção de

geladeiras e freezers com o gás. E
em 2002, criou o "Plano

, Nacional de Eliminação do
CFC" e passou a desenvolver

políticas de monitoramento e

de conscientização dos setores

,

I
I

Fo nte: http://educar. se. us p. brIyoucan/ozone:
I

Elei ões: Não deixe a o ortunidade passar
•

O Centro'Empresarial de
,

Jaraguá do Sul com o propósito
de estimular 'o eleitor a

•

participar do processo eleitoral,
exercendo a cidadania pormeio .

do voto que é o instrumento de

transformação da sociedade,
lança a campanha: Vote para
fazer a diferença.
A campanha que envolve as

entidades que compõe o

CEJAS: ACIJS, APEVI, CDL e

Sindicatos Patronais, pretende
alcançar o eleitor por meio de

peças publicitárias como
". .. .

anuncios em jornais, revistas,

outdoors, adesivos,' cartazes,
bottons, jingles em emissoras de
rádio e Ulna cartilha

explicativa, incentivando ,as
.

,

pessoas a votar em um dos
candidatos aos cargos públicos,
independentemente de partido
político ou de coligação. "A

- - ,

nossa preocupaçao nao e

indicar em quem votar, porqueI

somos uma entidade

apartidária, mas sim que o

•

de serviço que trabalham com o

gás. A partir de 2007, o Brasil
não poderá mais importar o gás
que não é fabricado no país,

Para participar deste
. programa é necessário atender

algumas normas da Portaria nO
121 do Ministério do Meio

Ambiente, publicada no Diário
Oficial da União de 13 deMaio
de 2005, onde foram definidos
os critérios de seleção das

empresas, sendo necessário

integrar o Cadastro Técnico
Federal do IBAMA

(Certíficado de Registro),
possuir o consumo mínimo de
CFC-12 de 50 kg/ana e ter data
de fundação anterior a

julho/2003 ..
Existem ainda 05 vagas

disponíveis, Inscrições até 18 de

agosto.

e inscrições podem ser feitas pelo
e-mail: mac@undp,org.br ou no site:
www.pnud.org.br/meio-ambiente
ou www.ibama.gov.br

eleitor compareça às umas e

vote em um dos candidatos",
explicou o advogado
Humberto Pradi, vice

presidente para Assuntos

Jurídico-Legislativos da ACI]S
e coordenador da campanha,
A campanha iniciou em

julho corn o estímulo à

transferência de títulos
eleitorais das pessoas que,
e m b o r a r e s i d i n d o e

trabalhando em Jaraguá do SLI1,
não tinham aqui seu domicílio
eleitoral. O segundo momento

foi o contato com os partidos,
com a dernonstração da

preocupação dos empresários
sobre o excesso de candidatos

lançados na região, explicou
Humberto Pradi.
A expressão "Aperta aí",'que

consta em todos os meios de
mídia, sugere despertar no

eleitor a importância de votar

consciente. Se achar que os

candidatos não são bons, que
vote no menos ruim, mas vote

3371·1788
R. Epitácío Pessoa, 1336 • Centro

garcia@segurosgarcia.com.br

"

\

-,'-,'-

,C,::,
•

I

para presidente, senador,
deputado federal, govemador e
deputado estadual", registrou
Pradi.
Paulo César Chiodini,

presidente do CEJAS e da

ACIJS, espera que os partidos
façam a sua parte. "O nosso

objetivo é conclamar os

eleitores para que exerçam o

direito do voto, não se

anulando, mas votando para
,

fazer a diferença. E através do
,

voto que se constrói a história

política e se reforça' a
dernocracia. A campanha
ganhou as ruas desde o inicio de

julho e vai até o final de
setembro. Lembre-se.

I
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•

,

,

-

Márcio Silveira - Presídente da APEVI

•

• O CORREIO DO POVO
,

•

•

•

O ano era 2002 e o

empresário Valéria

Junkes formava a
•

nominata para compor
uma chapa com a qual
concorreria à presidência
da APEVI Associação de
Micros e Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu. Poderia ser
•

apenas um registro no

tempo. Mas a explicação a

seguir dá uma idéia do

significado da palavra
�

PARTICIPAÇAO no
• • •

movimento assocratí-

vista. O então presidente
se surpreenderia com o

inusitado telefonema de
um associado da APEVI

que, sem titubear, foi logo
dizendo ao telefone:

-

�Estou ligando para dizer

que você pode contar

comigo, em qualquer cargo
ou fu·nção· na nova

diretoria. Márcio Silveira
lembra o episódio hoje,
quatro anos depois, não

por falta de modéstia ou

por excesso de presunção.
Atual presidente, depois de
ter ocupado na gestão de
Valéria uma das diretorias
da entidade e, na seguinte,
ter sido o vice do presi
dente Alessandro Coelho,
para ele o fato mostra que
em uma associação o

desprendimen to e o

espírito de entrega. à
entidade não comporta
meias palavras.
"Ou você tem uma

convicção e participa de

uma entidade pensando no
coletivo, somente no

.

coletivo, ou

.

permanece
onde está. Não existe
associativismo em que

n

prevaleça o interesse

individual, ou um

benefício isolado para a sua

empresa. Você pode 'ter um
ganho no seu negócio pela
prática de uma boa gestão,

.

isso você adquire por meio

.
de estudos e na experiência
do dia-a-dia. Mas em uma

entidade o ganho tem de
ser de todos, e quanto mais

pessoas estiverem facadas
•

nesse compromt s s o e

atuando na associação
pensando no conjunto,

•

seremos
I
mais represen-

tativos", define com a

experiência de quem
vivencia a cada 24 horas o

conceito que defende na

entidade .

.

Com formação em

administração de empresas
e especialização em gestão

'

empresarial e marketing,
Márcio Silveira montou

,

",. / .' ,

seu propno negocio em

1999, depois de atuar em

empresas. Desde que
decidiu empreender por
conta própria, atuoir como
consultor. Há dois anos,

também é sócio de uma

empresa que desenvolve
•

sistemas inovadores para
• •

piscinas.

"Quando A

voce se torna

um empresário, mais do

que ser um especialista em

determinada área de
,

negócio precisa aprender a
, ser gestor. Você pode ser o

melhor profissional na sua

área, mas se não. souber
administrar não vai a lugar
algum", diz. A experiência
na empresa onde traba
lhava como empregado, e

depois o próprio negócio,
,

permitiram a Márcio

'repassar conteúdos a quem

•

,

•

APEVI
ASSOCIAÇÃODASMICRO E
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I

•
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ESPAÇO RtCREATIVO E e
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DIA 00 SORVETE
•

DJA DO CHOCOLI.
"Associativismo de uma só pessoa não existe. Quando todos ganham, é bem melhor" diz Márcio

•

•

precisasse.

"Sempre senti essa

necessidade de buscar mais

conhecimento e de

compartilhar o que sabia,
,

na família sempre tivemos

exemplos de participação
comunitária dos meus pais
e dos meus irmãos, o que
acabou contribuindo para

•

a formação de uma base
•

que ajuda muito quando

por excelência é um

município empreendedor.
N amedida em que a cidade
não é individualizada, isto
é, os empreendimentos
foram formados por
famílias e por. pessoas ao

redor destes negócios, o

senso participativo acabou
,

predominando. E comum

ver muitas empresas de ex

empregados que nasceram

estimuladas pelos próprios
patrões. Isso faz com que
exista um vínculo forte

A' •

voce esta no movimento

associativo". A atuação na
. .

comunidade, em entidades
como a AMA Associação
•

de Amigos do Autista,
Câmara Júnior, em clubes
de serviço, ou dando aulas
na faculdade, permitiram

, .
\

- entre os negoclos e a

comunidade. Há uma

convergência daquela ação
individualizada de ter' o
",o '" • ".

propno negocio, que e o

sonho de todo o brasileiro,
para uma ação multipli
cadora de resultados. E aí

todos ganham".

.' ,

um crescimento continuo,
assinala o presi-dente da
APEVI.

O modelo de Jaraguá do

Sul avaliaMárcio, estimula
o associativismo, o que

ajuda o trabalho das
entidades. "Jaraguá do Sul

"Sinergia com outras

entidades é vital para o

m o v i men to"
•

, ,
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Uma das preocupações da

APEVI, explica Márcio.

Silveira, é fortalecer o

modelo de trabalho com as

demais . entidades ql1e

compõem o' CEJAS
Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul. Cita, de
,

modo especial, a ACIJS,
pela atuação comum em

projetos junto aos 1.100

associados. "Essa sinergia é

vital para o modelo
associativo. Jaraguá do Sul

rompeu um paradigrna que
é reconhecido em todo o

Brasil, pois conseguiu
juntar lideranças de

empresas de todos os portes
em torno de uma proposta.
Sentamos à,mesma mesa

. " . -

com ernpresanos que sao

destaques nacionais e

mundiais em seus

segmentos de negócios,
com representantes. do
comércio e corn dirigentes

I

dos sindicatos patronais,
ouvimos e somos ouvidos,
isso é algo muito

importante.' Essa troca de

informações, sem que um

elo queira ser mais forte do
-,

que o outro, é que faz a
,

diferença e fortalece o

movimento como um

todo".
Como exemplo desta

afinidade, Márcio lembra
a participação da APEVI

•

em projetos comuns como

os núcleos setoriais, os

eventos de capacitação, as

reuniões em bairros, e

programas importantes
como a incubadora

tecnológica' e o Pró

Jaraguá, dentre outras

iniciativas. Para ele, são

projetos decisivos para o

futuro, assegurando ao

CIDADE
Tem sempre' UfrJ pertínho de você!

Fone: 47

3275-3368/3275-3341
•

\

município uma forte base na

área da tecnologia
avançada. "Temos uma

educação de qualidade,
pesquisa de ponta e

laboratórios bem equipados,
isso dá possibilidades de

expansão e competitividade
global", prevê.
Recentemente, ele e o vice

Custódio Vieira,
participaram em Brasília do
Fórum Nacional da Micro

Empresa, uma ação
patrocinada pelo governo
federal para fortalecer o

segmento.'
"N aq u e l e mame nto

estávamos representando a .

ACIJS, por delegação da
diretoria. Então você

percebe que há um

entendimento pleno de que
a APEVI não é só porta-voz
das empresas de pequeno

porte, é legítima
representante de todo o

,

setor produtivo", assinala.
Sobre o fórum, ele destaca a

importância do espaço

conquistado por Jaraguá do
Sul. "Muitas vezes temos

possibilidades de
crescimento e não temos o

caminho certo a percorrer.
a fórum dá essa

alternativa de simplifícar e
,

tornar as etapas mais

produtivas".
Atualmente, Márcio e a

diretoria se dedicam a Expo
2006, evento que acontece

de 16 a 20, de agosto e

pretende se consolidar como
vitrine do setor produtivo da

região. "Planejamos a feira
há um ano, obedecendo a

uma das diretrizes, e já
podemos dizer que

alcançamos nosso objetivo",
conclui.

,
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