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Votação sobre

cassação
adiada pela

Câmara
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O leilão do parque fabril da empresa KohlbachMotores foi cancelado
horas antes do início da sessão, marcada para manhã de ontem. A
decisão foi tomada pelo juiz federal, Diógenes Teixeira. Omotivo foi a
retirada, pelo SuperiorTríbnnal de Justiça, de dois dos cinco processos

incluídos no leilão, o que fez a dívida ficar com valor inferior ao dos
bens penhorados. No total relativo a essas ações, a empresa deve quase
R$ 16 milhões à Fazenda Nacional, mas com base na liminar, os

dividendos ficariam em poucomais deR$ 3milhões.

O autor do requerimento
pedindo a cassação do

prefeitoMoacir Bertoldi (PL),
Rudolfo Gesser (PP), foi

quem solicitou o

da sessão. O
-

r
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doc\.Irr{erttos ao processo.
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281ELEITO
Deputado
petista
é preso pela
PFemMGI

j
O deputado federal eleito

Juvenil Alves (PT-MG) é

acusado de fazer parte de uma

\

, -

or g a ru z a
ç
a o

especializada em crimes

financeiros que pode ter

causado um prejuízo superior
,

R$ 1 bilhão aos cofres

• •

c r irnmo s a

a

públicos.

31 GUARAMIRIM
StRV

TJ constata 41

irregularidades
emcartório

3371·1846/_, mSIlfV,cnl.llr
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nuvens.
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Não chove.
GIROLLA IMÓVEIS LTDA

Rua Barão do Rio B,anco, 650 • Centro
Jaraguá do Sul· SC
Fone (47) 3275·5000
girolla@girolla.Gom,br
www.girolla.com.br
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71 DECISAO

Equipe do

Juventus
decide Estadual
Aberto Juvenil

..

, ,
,

'

time do Juventus/FME
começa amanhã, em lndaial,
a disputa do título do

Campeonato Es t a du a l-.
Aberto Juvenil, O adversário
será o XV de Outubro, O jogo
da volta' será no dia 2, em

Jaraguá do Sul, em local
ainda a ser definido, já que o

João Marcatto
reforma,

O

•

está em

'J

71 HOJE
•

Cargo Brasil
e Noite à Fora
nafinaldo
Peladão

481TERROR
•

Explosões
matam

140 pessoas
No Iraque
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,2 I SEXTA-FEIRA, 24 de novembro de 2006

.. EDITORIAL

Manifestações de segmentos
populares que embutem a

cobrança de procedimentos da

alçada do Legislativo tem sido
,

motivo de freqüentes queixas
da maioria dos vereadores com
assento na Câmara de Jaraguá.
Muitos e de todos os partidos lá
representados, 'se dizem

injustiçados com críticas que
ressoam pelos quatro cantos da
cidade porque, segundo eles, a

/

sobre o que ocorre em sessões

abertas e de deliberações das
. - ,"" .

cormssoes tecrucas

permanentes. O erro está, sim,
no visível enclausuramento
voluntário a que a maioria se

dispôs, limitando as ações às

quatro paredes do prédio onde a

Câmara está instalada. Como
,

.. '" .

consequencia, para um mesmo

assunto se produzem
informaçõesdesencontradas,

�
,

.

� "A imagem ate certo ponto negativa
que se criou, do, Legislativo não é, com

certeza, reflexo de má vontade da

imprensa"
comunidade desconhece o

trabalho de cada um e coletivo.
,

Entendem que notícias
veiculadas pelos órgãos de

imprensa da cidade' são

suficientes para que a população
fique inteirada de propostas
debatidas em plenário, sejam
originadas no Executivo, sejam
do, próprio Legislativo. A
, ,

Imagem ate 'certo ponto
. '''' "

negativa que se criou nao e, com

certeza, reflexo de má vontade
da imprensa, que não raro, com
diz a filosofia popular, costuma '

tirar leite de pedra no que toca

a informações de interesse geral

I! FRASE

evidenciando que não há

diálogo permanente nem entre

os próprios vereadores para uma
necessária uniformização do
discurso. A receita para desfazer
mal entendidos e aparar críticas
, . . ,

as vezes injustas- e ISSO ocorre,

há que se concordar- é simples,
mas não é hábito do nosso

Legislativo, que teima em não

seguir o exemplo de vereadores
de municípios vizinhos, bem

•

menores e, por ISSO, com

estruturas bem mais limitadas.
A solução está em ir ao encontro

das comunidades e lá, de corpo
presente e de viva voz, relatarem

atitudes e procedimentos
refletidos nas expectativas

,

levantadas ,quando da

campanha eleitoral. As sessões'
,

itinerantes, ou seja, fora do

endereço estão legalmente
previstas, portanto, toda e

qualquer deliberação terá o

'mesmo efeito quanto tudo

aquilo que costumeiramente é

discutido, aprovado ou rejeitado
no Plenário do Legislativo.
Aliás, a presença da Câmara em
bairros é dívida assumida não

apenas com a população
contribuinte e eleitora, mas

também com as comunidades
como um todo. Se, de fato, são
os legítimos representantes de
uma cidade inteira ungidos a

esta condição pelo voto direto
e secreto, também são os

responsáveis pela necessária e

inadiável ampliação do diálogo
coletivo. Para que sejam
entendidos e poupados de

• • •• •

eventuais Injustiças tanto

alegadas, o trabalho de informar
não pode ficar restrito aos

órgãos de imprensa, dos quais
boa parte da população, por
razões diversas, não tem acesso

diário. Ao contrário, bem
informar,
momento,
Câmara.

num

cabe

• •

primeiro
, . " .

a propria

"

•

,

"Não importa com quem eu durma ou passe meu fim de semana. Não acho legal
que eu, como pessoa, tenha mais exposição que meu trabalho na Globo"

,
,

• ,

"

Paulo César Chlodlnl
Presidente da Associação Comercial e
Industrial e do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul

Premiando a

excelência empresarial
--� -- -

"

,

I '

jaragLlá do Sul teve o privilégio de
,

sediar, 11a semana passada, a

entrega lia Prêl11ioCatarinense de:
,

Excelência -Ciclo 2006. Trata-se
de ulna iniciativa que reconhece
a importante .participação das
nossas empresas no esforço'
permanente pela qualidade,
elemento cada vez mais decisivo
frente ao aumento da com

petitividade global. Dentro de um
processo que converge às ações da
indústria catarinense paramanter
elevados os níveis de excelência,
, '

" . ..

o prenuo representa um Incentivo
,

permanente para' que as
,

,�

orgaruzaçoes vençam em um

mercado que reduz cada vez mais
as suas barreiras e reservas de
conhecimento ou domínio

tecnol6gico.
Fundado em 2004, o Movimento
Catarinense para Excelência -

MCt. atua no sentido de estimular
os empreendedores na busca de
lima gestãomoderna e sintonizada

,
•

,J" ".

.com os cenanos economicos e

'sociais: Identificado com os

padrões do Movimento Brasil

Competitivo, à Rede Nacional da

, 1

Gestão, coordenada pela
FundaçãoNacional daQualidade,
e mais recentemente à Rede

,

Nacional da Gestão, o MCE

preserva os parâmetros adotados
pelas empresas que já ocupam

posição de destaque, mas

interessadas em compartilhar suas
experiências com outros elos da
cadeia produtiva. Define com

,

clareza o presidente do MCE,
Ernesto Heinzelmann, quanto à

importância do projeto, ao afirmar
que instituições competitivas

• •

geram mais empregos e nquezas,

proporcionammais arrecadação de
impostos e oferecem condições
para o desenvolvimento de seu

Estado e conseqüentemente do seu
País.Com a premiação, o MCE

proporciona às organizações
participantes uma 'Oportunidade de
avaliação externa, imparcial,
especializada do sistema de gestão
das organizações candidatas,
gerando urna realimentação formal
para as mesmas. Além disso, é

permitir a comunidade o acesso a

informações sobre práticas bem
sucedidas de gestão e preparar as

. - ,

organrzaçoes catannenses para o

'PrêmioNacional daQualidade.Ao
participar deste processo, as

organizações catarinenses rece

bem um Relatório de Avaliação,
destacando os pontos fortes,
oportunidades para melhorias e

pontuação em cada umdos itens da

avaliação.Apartir do qual, pode ser
estruturado um Plano deMelhorias
daGestão, para o alcance daGestão
Classe Mundial.O MCE, sem

dúvida, é mais um diferencial

importante de SantaCatarina, pois
no curto período de apenas dois
anos de existência omovimento já
integra aRedeNacionaldaGestão,
responsável por uma atuação
significativa em todo o Brasil e que

•

congrega 52 programas setoriais,
estaduais e municipais de qua

lidade, competitividade e produ
tividade; Mais de dez milhões de

pessoas relacionadas ao modelo de
excelência da gestão: Aproxi
madamente 53.000 organizações
que utilizam parcial ou integral- ,

mente o modelo de excelência da

gestão; e 1.574 organizações
reconhecidas.

• CORREIO DO LEITOR
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•

Falta de Seriedade
No último domingo o programa Domingo
Espetacular e nesta segunda no Jornal da
Record, foram apresentadas reportagens
sobre o Ensino Religioso apoiados em

referencias que colocam esta disciplina
como obrigatória para os alunos e

confundindo os telespectadores com dois
conceitos distintos, a saber: Aula de
Religião e Aula de Ensino Religioso.
Infelizmente ficou nítido o desconhe
cimento de legislação e da epistemologia
desta área do conhecimento. A

responsabilidade de um jornalismo sério e

comprometido com a informação é o de

apresentar aos seus telespectadores as

diferentes, proposições de um tema, caso

contrário se constitui em indução' de

•

opinião. Esperamos que a seriedade desta

equipe seja manifestada com uma .

-

,.-.

reportagem que apresente outros aspectos _;
da atual proposta de Ensino Religioso �
brasileiro, que objetiva oportunizar a'
crianças e adolescentes, a partir do

cotidiano, escolar conhecerem para 'i J

compreenderem, respeitarem e

valorizarem a diversidade religiosa ....-:

(africana, indígena, oriental e ocidental)
oi I

presente na sociedade brasileira _,

-

contribuindo assim para a eliminação de r' I

preconceitos e discrirriinações de qualquer �:1
natureza, de forma especial a de ordem

religiosa.
,

-

, .
, ,

1 't

Edelson Feiler, professor e Cientista da Religião,; , '�
•

,-

1 ,;

Cem enos depois, de balões ao primeiro avião
Alberto Santos Dumont foi um brasileiro

espetacular. Teve uma vida exemplar, de

persistência e busca do sucesso. Sucessono sentido
de construir e fazer funcionar suas engenhocas.
Santos Dumont nasceu em Palmira, hoje,
rebatizada, era o sexto filho do casal Henrique
Dumont e Francisca dos Santos. Seus avós

•

paternos eram franceses. Henrique formou-se
,

engenheiro na "Ecole des Arts et Métiers".
Casou-se e mudou para Palmira a serviço da

construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II,
ligando Rio de Janeiro a Minas Gerais.

Henrique. Depois, comprou uma fazenda, perto
de Ribeirão Preto. Plantou cerca de cinco

milhões de pés. Tinha sete locomotivas e 9,6
'km de ferrovias, para escoamento da safra até a

estrada de ferro para Ribeirão Preto,
considerada como a mais moderna.
Alberto foi alfabetizado por sua irmã Virgínia.
Estudou ainda em Campinas, no colégio Culto
a Ciência, em São Paulo, nos colégios Kopke e

Morton e na Escola de Ouro Preto. Santos
Dumont teve professoras francesas contratadas
por seu pai, diretamente de Paris. Observava
as nuvens, as aves e fazia pipas. Leu Júlio
Verne.Em 1888, em São Paulo, viu um balão.
Alberto dirigia as locomotivas e fazia a

manutenção dasmáquinas de café e damáquína
de costura de sua mãe. Em 1890, seu pai sofreu
um acidente. Acornpamhou-o a Paris.
Conheceu omotor a gasolina. Traz para o Brasil
um automóvel Peugeot, a gasolina, o primeiro
no país. No ano seguinte, seu pai lhe dá parte
de sua fortuna.Foi para a França. Finalmente,
em 23 de março de 1898, fez, com Machuron,
sua primeira ascensão num balão de 750 m3,
voaram duas horas, um percurso de 100 km.
Santos Dumont encomendou um balão.

,

Acompanhou todas as etapas da

construção, para aprender e também para

implementar inovações. Usou seda

japonesa para reduzir o peso. Em 4 de julho
de 1898, subia ao céu o balão Brasil,
surpreendendo os parisienses pelo seu

tamanho reduzido.Os balões não eram
,

dirigíveis. Projetou o número 1" com forma

alongada, com um charuto, gás hidrogênio
e motor de propulsão a gasolina. Na
primeira tentativa, chocou-se contra

,

árvores, por ter. decolado a favor do vento,
sugestão dos "especialistas". No dia 20 de

�
•'..

"

':..J.
O CORREIO DO POVO

Fundado em 10 de maio 1919

. ,
-' \ J

,

setembro de 1898, voou sobre Paris,
contra e a favor dos ventos.Realizou em

1899 vôos com os dirigíveis número 2 e

número 3. Santos Dumont fez
,

experiências com seu número 4
(setembro de 1900) e tentou vencer o

prêmio Deutsch com seu número 5. Fez
uma primeira tentativa em 13 de julho
de 1901. Na segunda, em 8 de agosto, o
balão perdeu hidrogênio e chocou-se
contra o telhado do Hotel Trocadéro,
causando uma grande explosão e

deixando Dumont dependurado no

hotel, sendo resgatado pelos bombeiros
de Paris.Em 19 de outubro de 1901,
convocou os jurados do Aeroclube da

França, que por causa do mau tempo,
apenas 25 compareceram, entre eles, o
próprio Deutsch de La Meurthe. Em 29
minutos e 30 segundos, o número seis

cruza a linha de chegada: O prêmio de
129 mil francos foi distribuiu entre sua

equipe e desempregados de Paris.O

presidente do Brasil, Campos Salles
enviou outro prêmio no mesmo valor,
com uma medalha de ouro com sua

,

-

,

,

•

,
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•
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-Fernanca Lima, modelo e atriz, sobre o affair com o diretor RicardoWaddington,

,

efígie e uma alusão a Camões: Por céus
nunca dantes navegados.Em abril de

1902, viajou aos Estados Unidos, onde
visitou os laboratórios de Thomas
Edison, em Nova Iorque, e foi recebido
na Casa Branca, em Washington, DC,

, .

pelo Presidente Theodore Roosevelt.Em
junho de 1904, foi aos Estados Unidos,
para participar da corrida de dirigíveis
de Saint-Louis, mas sofre ação criminosa
de sabotadores, que inutilizam o

invólucro do seu dirigível' nO
7.Construiu o número 10, com

capacidade para doze passageiros. O ' /

número onze foi um bimotor com asas.

Em 1906, realizou, experiências com o

número treze e construiu o número 14.
Com ele realizou experiências com seu,
primeiro avião, ó l-l-bis que decolava
inicialmente acoplado ao dirigível.
Mas, essa história, todos já conhecem.

,

J ,

)

,

l

,

Mario Eugenio Saturno, Pesquisador
Tecnologista Sênior do Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciàis (INPE).
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JUSTIFICATIVA: RUDOLFO GESSER VAI ANEXAR NOVOS DOCUMENTOS
,

•

CAROLINA TOMASELLI

..... Aqora a previsão é
de que Câmara vote

requerimento de Gesser
r •

na proxima semana

[aragua do Sul- A votação do
requerimento do vereador
Rudolfo Gesser (PP) pedindo a
I
cassação do prefeito Moacir
Bertoldi (PL) foi transferida

•

•

.'

•

•

-

•

,

�

incentivando a intajração e a socialização entre Çl.S crianças;Na
•

•

lEr!

00

*****
* *
*****

o requerimento e, com isso,
pressionar os outros vereadores'
para que votem pela abertura
do processo de cassação do
mandato eletivo do prefeito. '

O requerimento de Gesser está
baseado no relatório fínal' da
CEI (Comissão Especial 'de'
Iriquér ito}, que constatou

irregularidades em transação
feita entr e prefeitura e a

,

COLEGIO MARISTA DESENVOLVE
.

- ,

PROJETO SOLIDARIEDADE E FORMAÇAO .

.

condição de continuadores do sonho de Marcelino, Champagnat
(fundador dos Irmãos Maristas), o Colégio Marista vêm se

empenhando' numa educação solidária em suas práticas
educacionais.

"Para bern educar uma criança é preciso antes de tudo amá-Ia",

(Champagnat)

O jeito marista de educar se alicerça na pedagogia de Champagnat
(fundador dos vlrmãos Maristas) educando para a comunicação,
pesquisa, solidariedade e para o compromisso coletivo. Nos

Encontros de Formação, busca-se o redimensionamento do

conteúdo, trabalhando de forma contextualizada e estabelecendo

uma ligação mais significativa no que diz respeito às relações
humanas, ao convívio social e fraterno. Os alunos da 4ª série do EF

a 2ª série do EM realizam o Projeto de Solidariedade e Formação.
,

Este é desenvolvido junto aos Centros de Educação Infantil de nosso
, '

município, sendo esse o 5º ano de execução. Neste dia é

proporcionado ao educando uma manhã diferente desenvolvendo

um TRABALHO' YOLUNTÁRIO junto as crianças dos Centros
I '

Municipais. Nosso objetivo é proporcionar aos educandos
oportunidades de despertar e desenvolver suas potencialidades,

-

•

Colégio
Marista São

Luís
I nscrições abertas

para 2007
.

www.marista.org.br
33710313

•

•

•

•

•

empresa Canarinho na

quitação de dívidas do ISS. Para

ele, motivo mais que suficiente

para que seu pedido seja não

apenas, colocado em votação,
mas aprovado. No entanto,
Gesser acredita que não haverá

prejuízo se a Câmara votar o
• • •

requeramento na proxima
semana. "A CEI teve seis meses

para apurar a denúncia. Já
•

•

,

demorou tanto e não é uma

sessão a mais que vai .fazer

diferença", avalia o pepista que,
"por questão de respeito", vai
acolher e anexar a

documentação das ditas
entidades. "Eu tenho que ouvir

estas pessoas. Não por

obrigação, mas por uma questão,
de respeito, aos cidadãos",
justificou.

"

. ,

Tribunal de Justiça decreta perda
,da oeleuaçao de cartório

1.
I

•

GUARAMIRIM - O Conselho
•

da Magistratura do Tribunal de

Justiça, em sua última sessão,
decidiu por maioria de ,votos
decretar a perda de delegação do
cartorário Osnildo Bartel, até

•

então. titular do Tabelionato de
Notas e Protestos da Comarca'
de Guaramirim. Segundo o

· .

relator' do processo,

desembargador José Volpato de

Souza, também vice-corregedor
geral do TJ, inspeção e posterior
procedimento administrativo
realizado pela Corregedoria

,

levantou e apurou a prática de
41 tipos de irregularidades no

estabelecimento, praticadas de
200 1 em diante.

Entre os procedimentos
irregulares detectados, o TJ
apontou como os de maior

gravidade: existência de folhas
em branco nos livros de atos

•

notariais para registros de
, .

escrituras 'com datas
·

,

•

posteriores; rasuras e uso de
. . '

corretivos ',qulmlcos para

alteração de contratos; mais de
300 folhas em branco, já com as

assinaturas das partes, que

aguardavam por escrituras;
inforrnaçõe s falsas sobre

. ,
, .

recolhimentos de tributos em

geral; além do descumprimento
reiterado das normas' 'e

orientações da

(Corregedoria-Geral
Justiça) .

, Os problemas em Gua
ramirim foram descobertos após
inspeção de rotina realizada

pela CG] em 2005, O cartório
, foi interditado em janeiro. deste
ano, quando foi aberto

procedimento adminis-trativo

que culminou no afastamento

preliminar do titular, Osnildo
Bartel, e do filho Taciano Bartel,
tabelião substitute. A
escrevente apo-sentada Crista

Wagller foi nomeada como.

interventora <; fica no cargo até

o fim do processo.
Por conta do nível das

irregularidades fLagradas, um
inquérito criminal foi ins
taurado e 'encontra-se em

tramitação atualmente na

Comarca deGuaramirim. Bartel
ainda poderá recorrer da decisão
ao Tribunal Pleno do TJ, porém,

continuará afastado de suas

funções. Confirmado o afas
tamento, a vaga será ocupada
através de concurso público.

CG]
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Futuro presente
•

,

, o senàcér Jorge Konder Bornhausen (PFL), ministro da
, ,

Educação no governo de José Sarney, pregava discurso de
fortalecimento do ensino profissionalizante através de escolas

,

técnicas e agrotécnicas como forma de se dar a necessária
qualiticação à mão de obra exigida pelos empregadores do
setor. Pouca coisa foi adiante. Agora, o governo Lula promete
fazer isso de forma mais acentuada. O secretário de Educaçãô

'

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Eliezer
Pacheco, admite que a rede federal áinda é pequena. Mas
afirma que até o final de 2007, 60 unidades devem ser

,
.

integradas as 144 atuais - 42 delas serão construídas e 18 que.
,

já existem serão transferidas para o governo federal por meio
do Programa de Expansão da Educação Profissional. Não
poucos cursos técnicos habilitam muito mais para o mercado
de trabalho que uma simples graduação universitária As

•

escolas do Senai foram exemplos pioneiros. Em Jaraguá do
Sul, pelo seu pólo industrial, cursos técnicos ganham cada vez

•

mais espaços. E o futuro indesviável,

Língua afiada 1
,

A presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio de

Jaraguá do Sul e região, Ana
Maria Roeder é a convidada do

programa Studio Atualidades
neste. sábado, às 7h30. Ela
falará sobre o horário natalino,

,

abertura do comércio aos

domingos, evasão de
trabalhadores do comércio para
a indústria e doenças
profissionais, Vai sair faísca,

,

Língua afiada 2
o Sindicato dos Trabalhadores
do Comércio pretende ingressar
na Câmara de Vereadores com

proposta pedindo o fechamento
dos estabelecimentos

comerciais aos domingos e

terlados. Como alvo principal os
supermercados, que têm

expediente diferenciado dos
demais, Quem apoiou Lula no

segundo turno por certo, votará .�
favor. Ou será que não?

, ,

. '

para a proxrm a semana.

Confirmada pelo presidente
da Casa, Carione Pavanello

(PFL), para a sessão de ontem,
a votação foi adiada
atendendo pedido feito pelo
próprio' autor do re -

'

que r im ento. Gesser disse,
,

ontem que vai anexar outros
documentos ao pedido de
abertura do processo de

cassação, mas preferiu não'

antecipar o teor do conteúdo.
Em entrevista ao O Correio

ontem, o vereador informou

apenas se tratar de dados

apresentados por entidades

que também.não quis nominar,
mas que, segundo (ele,' serão
mencionadas na próxima
semana. O vereador acredita

que os dados a serem

acrescentados vão "fortalecer"

�
..£l�

. � ....

, fi
_·IF� =

.
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Presidente da Câmara, Carione Pavanello confirmou o adiamento da sessão

Entrevero
Presidente da Câmara, o

vereador Carione Pavanello

(PFL) diz que rebaterá à altura o

que considerou como ofensa

pessoal de um radialista da
cidade, que o chamou, no ar, de
vereador "borra .. .". E não foi,'
"botas", Tudo porque,
supostamente, Pavanello, que
não citou nomes, teria acusado
o profissional ou a emissora de
críticos gratuitos, do Legislativo.

Sem volta
Governador reeleito Luiz

[Henrique já disse e vai fazer,
via projeto de ,lei: repasse de
cotas de ICMS para o Fundo
Social será obrigatório, LHS
usará a base de 27 deputados
estaduais eleitos em outubro

para aprovar a proposta com

larga folga. Recursos do Fundo
estão previstos no Plano
Catarinense de

Desenvolvimento projetado
para até 2015,

Direitos iguais
A Lei Maria da Penha não é

,
,

exclusiva na defesa de
mulheres que apanham dos
maridos, Homens' espancados
por elas, embora não seja
comum, também podem
formalizar a denúncia em .

delegacias das mulheres ou

em outras. Constatada a

agressão, a pena é igual:
cadeia,

Mais empregos
A aprovação do Supersimples
terá, efeitos extraordinários na

economia nacional e com

reflexos diretos nos Estados e

municípios. Explica-se: serão
incluídas 98,2% das micros e

pequenas empresas, que
respondem por 20% do PIB
nacional e, empregam 64% da

,

mão-de-obra" Hoje, sã010
milhões de empresas' que
subsistem na intorrnalidaríe.

Eleito
Valmir Antunes é o novo

conselheiro do Crea de Santa
Catarina junto a Confederação
Nacional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia que
tem sede em Brasília. Em

votação direta na quarta-feira
.ele obteve 1,817 votos contra

•

1,222 dados a Júlio Fialkoski,
ex- vice-prefeito, de Joinville.
Total de votantes foi de 3,060,
com apuração do TRE,

Orçamento
Na terça-feira o Fórum
Parlamentar Catarinense, que
integra nossos 16 deputados
federais e três senadores
reuniu-se em Brasília para

,

tratar de assuntos de interesse
do Estado e pessoais quanto
ao orçamento da União para
2007, Muitos prefeitos e

representantes de entidades
foram lá pleitear recursos. Se

daqui da região foi alguém,
não se sabe,

Sem trégua
A oposição prometeu e vai
cumprir: neste segundo,
mandato o presidente Lula
também não terá sossego. E
anunciam a CPI das ONGs,
entre elas a Rede 13, assim
batizada para lembrar o

número do PT e que era

comandada em Santa Catarina

pela jornalista Lurian da Silva,
filha do presidente.

Risco
Deputado federal catarinense

. Edlnho Bez (PMDB) alerta: o

aumento dos juros para o

financiamento sem TR é

gritante, Na melhor das

hipóteses, se a taxa de juros
ficar na casa de 13,5% ao

ano, hoje considerada boa

comparando com os juros
praticados, em 15 anos o

candidato à casa próptla terá
pago 'mais de 200% de juros,

"
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• POUCAS &' BOAS

Não pode
Picaneidentiticada como da prefeitura de Jaraguá do Sul
estacionada ontem ao meio-dia em frente ao posto de saúde

, ,

central, na Rua Reinaldo Rau. Na parte de trás do veículo, que é
aberta, caixas de medicamentos expostas ao sol escaidante no

'

, horário mais quente do dia. Pela lei, o transporte deve ser feito
,

.r: emvercutc apropriado, com cabine fechada, para não

,: comprometer a eficácia dos remédios. Sol, nem pensar.

I

,I •

,

, .

Mutirão Natal
Prefeito Mário Sérgi'o Peixer

(PFL) encaminhou para
apreciação dos vereadores e já
foram aprovados em dois
turnos projetos que autorizam o

Executivo a efetuar despesas.
Um no valor de R$ 38 mil para
compra de cestas de Natal

para os servidores públicos,
outro de R$ 15 mil para festa
de confraternização, e um

terceiro de R$ 7 mil para
custeio das despesas com

atividades natalinas.

:-
,

·
Secretário de Obras Públicas e

,

·

' Habitação Alberto João
, I

Marcatto informa que hoje será
· ,
" I realizado um mutirão de
:;'1 reparos de vias nos bairros Rio
'.' da Luz e Garibaldi. Os
''; trabalhos, que envolvem

patrolamento e macadamização
'; , de 12 ruas, acontecerão das 7

') às 19 horas, envolvendo 25

') servidores municipais, e dez
" ,máquinas. Por causa das
,

últimas chuvas, as vias ficaram
, ,
,

•. completamente esburacadas.
· \

.

I .

I

.t Repasses 1
J' Vereadores de Guaramirim
i: • aprovaram, em segunda
�; votação, projeto de lei do

," Executivo que autoriza repasse
:j, de R$ 66.296,70 do Fundo da

�ll Infância e Adolescência a

II
entidades do município. O Lar
da Criança receberá R$ 5 mil

fi
para as reformas em locais

()'
onde são abrigados os bebês

,"
'

(\

que são entregues a entidade. O
:l: Conselho de Lideres
• I

, Comunitários terá R$ 6 mil
para resgatar a cultura do Boi
de Mamão. .

Eleição ,

A eleição da Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores de

�

Schroeder para o biênio 2007-
•

2008 já tem data marcada.
Será no dia 18 de dezembro,
quando acontece a última
sessão ordinária do ano.

Impossível neste momento é
saber quem sucederá Rudibert
Tank (PMDB), que num fato
inédito na história do município
foi eleito presidente com apoio
unânime dos nove vereadores.
Difícil será repetir o feito.

Repasses 2
Já os Bombeiros Voluntários
vão receber R$ 9 mil para o

programa Bombeiro Mirim. A
Apae foi contemplada com R$
25 mil para construção dá
cancha coberta para a prática
de ecuoterapia. A Ação Social
terá R$ 13 mil para investir o

projeto de inclusão digital, e o

Grupo de Escoteiros Guará
mirim receberá R$ 8.296,70
para as atividades neuro

psicomotoras.

Financiamento
Projeto de lei que autoriza o

Executivo a contratar
financiamento junto ao BNDES
foi aprovado esta semana

pelos vereadores de Corupá. A

operação de crédito do
Programa de Modernização da

Administração Tributária, antes
através do Banco do Brasil,
passa a ser financiada pelo

•

Banco Regional de
,

Desenvolvimento co Extremo
Sul. O valor financiado é de R$
226.710,00.

Aviso Importante
,

Sociedade Atiradores Diana

Informamos que haverá reunião para todos os

Sócios Contribuintes e Sócios Patrimoniais para
discussão referente a abertura da piscina para a

temporada de verão:
Data: 29 de Novembro de 2006, quarta-feira

Hora: 19:30
Local: Sede Campestre da Sociedade Atiradores

, Diana.
Pauta: Abertura da piscina para temporada de verão

2006/2007.
•

�

OLITICA
•

-

RECURSOS PÚBLICOS: GOVERNO PLANEJA AÇÕES PARA ATÉ 2015

,

•

Derivados da banana verde enriquecem merenda escolar

CELSO MACHADO

.... Apaes da região já
receberam total de
R$ 126 mil vindos
dos empresários

JARAGUÃ DO SUL- Em
encontro com empresários de

Jaraguá do Sul esta semana, o

secretário Ivo Schmitt Filho, que
responde pela Secretaria de
Desenvolvimento Regional, citou
o Plano Catarinense de'
Desenvolvimento anunciado na

quarta-feira pelo governador
Eduardo PinhoMoreira (PMDB),
documento que posiciona ações e

,

investimentos do Estado até

2015. O PCD estabelece
direcionamento de recursos para

políticas públicas, tecnologia,
economia, meio ambiente e social

(incluindo segurança pública) .Ele
apelou para que o Fundo Social
tenha mais participação dos

empresários. Lembrou, como

exemplo, 'as obras da arena

multiuso em construcão no bairro
,

Vila Lenzi contempladas CaIU R$
5 milhões através de recursos do
Fundo. O percentual de

,

recolhimento de ICMS (Imposto
"

sobre Circulação deMercadorias) ,

SÃO JOÃO DO ITAPERIU- O

aproveitamento da banana
verde que vem sendo feito em

São João do Itaperiú, que faz
limites com Barra Velha e

Massaranduba, foi ressaltado

pelo deputado estadual Lício
Mauro de Silveira. O chamado

Projeto Banana Verde, com

participação direta do

parlamentar e desenvolvido no

município resultou da

contratação de duas

•

O CORREIO DO POVQ
•

•

•

•
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., "

é-de 6%, sendo 1010 exclusivo para
as Apaes por força de projeto de lei
do deputado estadualJúlio Garcia
(conhecido como LeiJúlioGarcia)
aprovado pela Assembléia

Legislativa. Desde que instituído
o fundo, as APAEs de Jaraguá do

Sul, Guaramirim e Massaranduba

já receberam urn total de R$ 126

mil, segundo o secretário. O

repasse se dá de acordo CaIU o

número de matrículas nas escolas

especiais. Até outubro, os cinco

municípios da região haviam
recolhido R$ 6,4 milhões ao

Fundo Social, sendo R$ 4,9
milhões por [araguá do Sul. A

,

contribuição, lembrou o

secretário, não é obrigatória.
Entretanto, o governador

•

','

gastrônomas, que incluíram a

farofa de banana verde e a

biomassa na merenda escolar
do município. Corn a biomassa
é possível produzir pães,
macarrão, nhoque, bolo,
bolacha, hambúrguer, entre

outros alimentos. Segundo
Lício, 300/0 da produção é jogada
fora quando se faz a escolha para
o mercado consumidor da fruta
in natura. Para que isso não

aconteça, foi sugerida a

agregação de valor ao produto.
EIU São João do Itaperiú são

produzidas 45 mil toneladas,
desse total aproximadamente
13,5 mil toneladas são

desperdiçadas, ou seja, 600 mil
caixas são perdidas. Cada caixa
do produto contém 22 quilos e é
vendida hoje a R$ 3,00. Com o

desperdício; os produtores
deixam de faturar, emmédia, R$
1,8 milhão por ano. Para que os

produtos fossem comer-

, "
!,

reeleito Luiz Henrique da
Silveira (PMDB) já disse qttf
pretende tornar obrigatório e,
para isso, vai usar a base de apof®
que terá na AL a partir de 2007:
são 27 deputados de um total de
40. LHS quer forçar Ca'

participação da Petrobrás que

hoje repassa uma média de R$"5
milhões/mês para o estado do
Mato Grosso.Com base nos 30

planos regionais trabalhados nãs
Secrétarias Regionais de
Desenvolvimento, no Plano

Plurianual, nas informações do
sistema de planejamento"

"

orçamento e gestão do Estado,
nos oito Objetivos do Milênio
estabelecidos pelos paísés
membros da ONU e no Mas

terplan, o Plano Catari-nense de
Desenvolvimento é UIU instru

illento de coorde-nação dos

programas e projetos setoriais-e

regionais ccnsi- deradós

prioritários. Levando em consi

deração programas e projetos em

andamento e criando condições
para o desenvolvimento de

,

�

programas e projetos regionais.
Será estruturado em torno de
dimensões e áreas de atuação, a

partir das quais serão definidà�
,o

diretrizes e estratégias. ;

,

o único a não concordar Para não
votar contra UIU posicionamento
da minha bancada, me abstive.

Hojé sei que não devia ter votado
contra aminha consciência", disse
o deputado Nilson Gonçalves, do
PSDB de Joinville, ao defenderuma
atuação conjunta dos bombeiros
militares e voluntários, Ele
lembrou que muito antes da

criação do Corpo de Bombeiros

Militar, o Corpo de Bombeiros
Voluntários era quem apagava
todos os incêndios. Relator do

orçamento do Estado para 2007,
o deputadoDioneiWalter da Silva

(PT) lembrou que as verbas
destinadas aos bombeirosmilitares
e aos bombeiros voluntários se

encaixam bem entre o discurso e

a prática. "Quase R$ 100milhões
•

estão previstos para os bombeiros

,

cializados foi montada uma
..

cooperativa. "Estamos buscando
;j

.outros ramos para \:)
.1'j

aproveitamento de produto�.
Entre eles estão a produção d:S
mel e a criação de carneiro. O�
catarinenses não têm noção de
associativismo e coopera',.'
tivismo, principalmente d�

/ .

Curitibanos para baixo. E urna
I •

'fonte muito rica para fazer CO$
•

que os recursos voltem para o
•

governo", concluiu o deputadó."
,

,

,

Becurso para os bombeiros voluntários gera discussões
FLORIANÓPOLIS - A queda de

braço entre bombeiros
voluntários e militares não

arrefeceu e a contenda foimotivo

para novos pronunciamentos na

Assembléia Legislativa, que
discute a distribuição de recursos

públicos no orçamento estadual
do ano que vem. "Quando houve
a aprovação da constituição do
bombeiro militar nesta Casa, fui

Relembramos que é de fundamental importância a

participação de todos.
A Direção
•

,

\

, 1
!
�'

militares, enquanto a previsão para
os voluntários é de R$ 1 milhão.
No ano passado assinaram uma

emenda para repasse de no
,

mínimo R$ 3 milhões, e neste ano
de 2006 pretendemos que possa

chegar a pelo menos R$ 4
_ milhões". "Aí é que entra a nossa

preocupação sobre a diferença
,

entre a teoria e aprática", concluiu
o parlamentar.

Ingressos na SCAR, EXTREME e pelo lone 99144743
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SEM SOLUÇÃO: NOVA DATA NÃO FOI DEFINIDA
Mais uma tentativa de .resolver
o "enigma" do embargo Russo :

BRASÍLIA (CENTRAL DE

NOTÍCIAS REGIONAIS/ADI) - Em
audiência, ontem ern Brasília, o
governador Eduardo ,PillllO

Moreira, representantes l10 setor

pecuário e parlamentares
solicitaram ao ministro ela

Agricultura, LIIÍs Carlos Guedes
Pinto, e ao secretário executivo

do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e

compra ele produtos russos,
,

principalrncnte na área de
,

fertilizan te", afirmou Moreira
após a reunião. O próximo passo
110 sentido da liberação será dado

I

ern dezembro, quando chega ao
Brasil o veterinário chefe l'{a

,

Rússia. "Nós queremos mostrar

os cuidados com sanidade animal
de Santa Catarina." que é p
melhor do Brasil. Após o fim dqs
trabalhos da missão russa no
Brasil, o ministro do Comércio
Exterior irá à Rússia para
resolver de vez a questão. A�e
início de janeiro eles devem
tornar essa decisão", prevê

,

Moreira.
,

Na avaliação do presidente
da Associaçã.o Catarinense de

,

Criadores Suínos, Wolillir de
,

Souza, a situação é dramática, não
. ,

só pelos prejuízos. "O fator
prej li ízo é LIllI ponte dentre

,

ou tros, luas o fator principal hoj e
é essa falta de perspectiva",

,

destaca.. "Porque não se sabe
qual é o posicionamento da
Rússia. E o prejuízo chega a mais
de R$ 500 milhões por 111ês",

,

afirma. Wollllir lembra ainda que
a isso somam-se as perdas �e
arrecadação de impostos ern

municípios que sobrevivem
. ,

diretamente do setor produtivo
,

e o aspecto social com aumento
,

de desemprego. "Nos ternos que
. ,

b / d "
sa er o que esta emperran o ,

,

fillaliza. (Nancy Araújo) :

•

KELLY ERDMANN
CESAR JUNKES

•

.... Um dos motivos/foi o
valor não compatível
''êntre a dívida e a
j

ávaüação do imóvel
\"
:t [araguá do Sul- O leilão do
.parque fabril da empresa
Kohlbach Motores acabou
,

3 milhões. "Essa quantia ficou
incompatível com a avaliação
do parque fabril, orçada ern R$
11 milhões", esclarece
Salomão.

Outro fato que impediu a

venda foi o lance mínimo de

compra fixado ern R$ 5
milhões e meio. Caso fosse
Leiloado dessa forma, o

comprador seria obrigado a

pagar à vista a metade de todo
o moritan te negociado. O
restante poderia ser parcelado.
Para o advogado da Kohlbach,
Carlos Alberto Mueller, esse

,

procedimento "se tornou

oneroso demais".
Ele também lembra que a

empresa busca alguma Inane ira
de evitar um segundo leilão,
sem data definida pelo menos

por enquanto .. A idéia é sanar

aos dividendos para não correr

o risco de perder o local 011l1e

hoje funciona a fábrica. Caso não

consigam, não há perspectivas
de demissões ou de encerrar as

atividades, garante o advogado.
A solução seria alugar o espaço
ou transferir o parque fabril para
outro prédio.

A dívida da empresa de R$
15.941.252, 75 é referente aOS

atrasos de impostos entre os anos

de 1995 e 1998. Mas, de acordo
COIn. inforlllações da Fazenda

Nacional, a Kohlbach tem quase
R$ 90 milhões ern débitos. A
empresa tem 61 anos de
existência e conta atualmente
cOin cerca de 500 fllncionários.

, -

Comércio Ex terior, Ivan

Ramalho, que incluam na pauta
de negociações com a Rússia, uma
contrapartida comercial que
contemple os interesses daquele
país ern troca elo fim do embargo

, / .

russo a carne suma catannense.

De acordo corn o governador
EduardoMoreira, esta é mais uma

,

tentativa 110 sentido de resolver
1 d"

.

"do qlle c .iamou e o enigma o

embargo, que já acurnu la para o

Estado urn prejuízo de US$ 265
milhões. Apesar dos diversos
contatos entre os governos dos
dois países, incluindo urna

audiência entre os presidentes
Putin e Lula, nãohouve, até

agora, uma explicação para a

demora lla liberação das

exportações ela carne do Estado.
"O ministro Furlan, que visitou

.

a Rússia recellteillente,
corisidera inexplicável o

embargo", disse Moreira.
"Ternos dificuldades, e

/ .

esperamos que nas proximas
semanas o Brasil aumente a

.sendo cancelado horas antes do
,jrício da sessão, marcada para
rontern. A decisão foi tomada
J . •

.pelo juiz federal, Diógenes
"Teixeira, por volta das 20h de

.jerça-feira, e foi divulgada
I,q_penas na manhã de ontem.

o Conforme explica Luiz

,�alomão, diretor de secretaria

.da Vara Federal de Jaraguá do

<,�ul, omotivo foi a retirada, pelo
Superior Tribunal de Justiça, de
dois dos cinco processos
incluídos no leilão, o que fez a

.dívida ficar conl valor inferior
,

c 8,0 dos bens penhorados. No
"total relativo a essas ações, a

empresa deve quase R$ !16
f .�ilhões à Fazenda Nacional,
mas por causa da liminar

,,�uspendendo a execução
.. "ç1aquelas duas, os dívídendos

..) fic<;l,riam ,�m pouco .mais de R$

, '.; I
, ,:l

•
•

,

Segundo o diretor da Vara Federal, o motivo do cancelamento foi a retirada
de dois dos cinco processos incluidos no leilão

., .. ".'.' " ... , ... , ,'" , """.-, .. "
,

·õ"·
.. ···"" _". ,,-,,- .,.".",. " .. " " .... "." ..", .. """ .. ,." .. " .. "." .. ".".,",.",.,"",, ..

,,',""'''',
.. . ........ _. _w _•• , •• ,. • ••• _

MEGA AÇÃO DE VE,NDAS ATÉ AS 17:00HS

•

,

>

6011.0
Prestasões a partir de

R$ ,00

,
•

mensais

'\
•

•

i

.,,-

"
•

E ainda + Opcionais
Incluídos no seu Gol:

"_, ... """,,, .. '__;,w -...,,_ ".

,

I

I
.

\,\ _. ",
"Gol+ lavador e limpador traseiro;

+ Temporizador do limpador
de Pára-brisa; •

+ Desembaçador traseiro;
+ Banco do motorista c/re�ulagem

de altura; .

+ Hodômetro dl�ltal parCial/total;
+ Imobllizador eletrônico;

+ Pneus 175/70 R13;
+ Porta-objetos n/painel e portas.

MEGA VALORIZAÇÃO
DO SEU USADO, COM
TROCO NA TROCA

/

. \ '

"

.�
•

I

.�.
,

• Maior valorização e facilidade na revenda.
• Força, desernpenho e conforto .

• Campeão absoluto na prefel'êrlcia nacional em sua categoria.
Visite a (araguá, Fa�a um Best Drive e Compare as Vantagensf

.

1 a Parcela só em Mar�o 2007 • 60 meses pra pagar

LOUCURA MESMO É FICAR DE FORA DESTAS VANTAGENS.
•

\J

• ,

,

,

,

Jaraguá do Sul· Rua Bernardo Dornbusch, 800
3274.6000

\
,

•

•

•

í' Garantio"� Em até
60Xeom
ta Parcela
para

Marco·2007

CONSÓRCIO NACIONAL
VOLKSWAGEN

Ultrapasse o Desejo com a Satisfaçãoanos

.;,. VolksWDg04l. fi1;.;;_ .•J_, ",., w,ww_"�,,,.",· oi .... ,

'Imagens de cunho meramente ilustrativas. 'Entrada de 53,5°/. + 60X mensais de R$ 299.00 c/taxa de 1.690/0 am. 'Preço a vista R$ 23.790.00
'TAG não inclusa n/valor do financiamento. 'Financiamentos sujeitos a aprovação cadastral. 'Oferta válida até 27/11/2006. JL- '__. • � . .

,
\,
\

\)'\,•
,

._--�------------ � --_.- - - ��_. - �---- - ----

,

\

•

,

•
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IN,VESTIMENTO: MAIS DE R$ 1 MILHÃO FORAM ARRECADADOS

,

,

I
I '

D41ANE ZANGHELINNI

Padre Sildo sera ,

t�ansferido de cidade
el vai se despedir no

I

dia 10 de dezembro
I

I
"

'

11ARAGUÁ DO SUL - bepois
d� quase um ano de reformas, a
Igreja Matriz São Sebastião será

rejnaugurada às 19h30 de 110je,
c

i
m uma cerimônia diferente:

o fiéis se concentram 1121

e�cadaria, e são convidados a

e trar quando as portas da igreja
s abrem. No sábado e no

domingo aconrecer ão duas

�issas de primeira comunhão,
arcando a normalidade das'

c lebrações no local.
De acordo .corn o pároco

Stldo César da Costa, algumas
elhorias previstas no processo

d reforma serão realizadas
•

- .

s mente no proximo 21110, com

c s to pre vis to
' de

a roximadamente R$ ISO mil.

, '

.

,

;

•
,

•

•

"

-

E o caso de alguns detalhes da

.pintura externa e a instalação
do museu de arte sacra

(embaixo da escada lateral, que
leva à sacristia) e do sino

eletrônico, "O museu será um
,

,

registro da história da Paróquia
São Sebastião, e pretendemos
conseguir os objetos sacros com
a ajuda da comunidade, no

próximo ano", comentou. O
sistema de SOlU também está

sendo testado e, caso não atinj a \1

as expectativas, serámelhorado
110 decorrer do tempo,

'

O pároco também informa
,
, ,

que o investimento para a

reforma passou de R$ 1 milhão,
arrecadados por meio de
eventos promovidos pela igreja
(como bingos e baile),
contr ibuição . via car'nê :

e

doações de pessoas físicas e

jurídicas. A primeira fase do

processo começou em dezembro
,de 200S, com a retirada e

revitalização dos vitrais. A partir

.: >-.'.,

.-; ,

,

•

PIERO RAGAIZI DE FREITAs
-

,

,

,

Padre Si/do ressalta amor por Jaraguá e entrega reforma antes de partir

'controle da quantidade de
tensão de uma lâmpada. Há
também uru despertador que, ao
ser acionado, acende a luz do

quarto.
Conforme o professor David

Novak, do Cepeg, alé:in de

divulgar esse tipo de produções,

•

,

,
•

I
�

•

.

São Sebastião (celebrado no dia
1 ° de julho de 2007) e oS,4S anos

da Igreja. Matriz", acrescentou
padre Sildo.' Ele também

agradeceu a contribuição da
comunidade em geral e da classe
empresarial do município, que
atingiu aproximadamente R$ 8

mil mensais desde o mês de
,

fevereiro, quando o carnê foi
colocado à disposição dos fiéis.

,

,
.

- I

ostra Técnica de �Ietrônica encerra hoje à noite no Cepeg
Jaraguá do Sul-Termina hoje

noite, sexta-feira, a 6° Mostra
écnica de Eletrônica do Centro
olitécníco Geraldo

,

,

erninghaus (Cepeg). Iniciada
a segunda-feira, di� 20, a seman:a,\ ". ,

onta corn palestras, exposição
,

�e produtos e apresentações de
i I,

}.

,

, . ::;, , -,'
.

_

.•t
, '

, ,

,

I 4'", .,
.. � .

,

,

,

, ,

J
,

,

,

f
,

, f , .

,

, ,:f,

--"'F

trabalhos desenvolvidos por'
alunos da instituição.

Entre aqueles expostos por
estudantes dó 4° módulo do
curso de Eletrônica, os que mais'
chamam a atenção são Ull1a

máquina anti-gravidade � um

dispositivo-responsável pelo

,

,

•

\;

a

•

,

\

"

de fevereiro, foram realizadas
melhorias na parte elétrica e

hidráulica e no telhado, além da
, troca do piso, à rebaixamento do
presbitério e a instalação da

capela da conciliação (1121 lateral
à direita da entrada principal) e

,da capela do santíssimo (no
interior da igreja).

"E<' fssa re orma marca o

aniversário de 9S da Paróquia

, ,

•

..

\

a mostra possibilita a integração
,

entre a entidade e as empresas
da região de Jaraguá. "Está tudo
muito positivo, aliás, agora
existem chances de surgirem
novos cursos a partir,do interesse

, demonstrado por essas fábricas",
comenta.

.

O Círculo Italiano de Jaraguá do Sul completa neste mês de

novembro 15 anos de atividades. A idéia da criação desta
entidade nasceu da iniciativa de um grupo de descendentes
de imigrantes italianos que, numa reunião realizada em 12 de �

, I...'

abril de 1991 na cozinha industrial do Sesi, plantaram a

semente.
'

Muitos esforços foram empreendidos, dificuldades surgiram .

Porém, todos acreditaram no sonho. E assim nasceu o Círculo
LItaliano de Jaraguá do Sul, que formalmente foi fundado no dia

29 de novembro de 1991., com sede a Rua dos Imigrantes
Italianos, 33, Bairro Vila Nova. il.
Um sonho que se tornou uma realidade e que se mantém viva -

e vibrante. Uma entidade que conta com uma sede social e

cultural e' que, entre outras atividades de entretenimento, li!

encaminha solicitações de cidadania italiana, oferece aulas ?
de italiano, dança folclórica, música, jantares e um ambiente

....

agradável e acolhedor que possibilita resgatar, manter e )
divulgar a cultura e tradições dos nossos antepassados vindos '

da Velha Itália. S

O CORREIO DO POVO
•

'.

"

Círculo Italiano - 15 anos ,

, '

Nesta sexta-feira, 24/11, acontece o jantar mensal na sede da
entidade com ,a presença da diretoria, imprensa, sócios e

r

simpatizantes da cultura italiana, onde será feita menção l

honrosa pelos 15 anos de atividades,' )

ú

Dupla Cidadania . \
O interesse em obter dupla cidadania brasileira e italiana levou

)
um grande número de descendentes italianos a protocolar o

pedido de cidadania italiana,
. :

)
O Círculo Italiano de Jàraguá do Sul é a única entidade da região it
credenciada junto ao Consulado de Curitiba para protocolar .ou l.
encaminhar os documentos para os descendentes de Italianos

c
da região de Trento.

.
.

Através da secretaria do Círculo realizamos pesquisas sobre a
�

origem de cada família na Itália, �,

incluindo a busca de cópias de documentos dos imigrantes vindos t

da Itália e todo o encaminhamento dos documentos junto ao 1
Consulado.

. '. )
Desde 2003 já foram encaminhadas 1852 solicitações, as quais
já estão protocoladas junto ao Ministério de Exterior do Governo

I

Italiano. J

,

,

Júlia Pel is e Mauro Tusset

Departamento de Comunicação

,

)

J

I

• FALECIMENTOS i

�------------------------------�--------------�!
r '

Faleceu às 01:00h d'o dia 22/11, o senhorrVal�ir Sillvado'r,'cbm'i'dade,j �

35 anos.O velório foi realizado em sua resídênclae'o sepultamento' nOI,;I
Cemitério Municipal da Vila Lenzi. J

.I

Faleceu, às 13:15 do dia 21/1 t, o senhor Flavio Borges do Amaral, r

com idade de 67 anos.O velório foi realizado na Igreja Sagrado Coração
de Jesus e o sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

•

• INDICADORES ECONÔMICOS
,

DOLAR (EUA) COMPRA VENDA

COMERCIAL 2,169 2,171 11

11
..

PARALELO 2,270 I 2,370

TURISMO 2,110 2,257 .It

,

EURO
COMPRA VENDA

2,7773 2,7(4
PESO (Argentina)

,
.

0,701 0;702
,

PONTOS OSCILAÇAO
It BOVESPA 41,812 -1,26%
" DOW JONES (N. York) 12,326 0040/0

It MERVAL (B. Aires) 1.933 0,28%

NIKKEI (Tokio) 16.951 1,390/0

0,602

R$ 895,5a

•

A atual administração de Guaramirim continua

realizando investimentos em obras de pavimentação
•

asfáltica tornando realidade o anseio da população.
I

Exemplo disso são as obras de pavimentação das
\

ruas Pe. Horácio Rabello, Goet Lieb Kinas e Alberto

Kinas, nos bairros Amizade e Avaí, que acabam

de ser inauguradas.

I

,

I

.

i.

"

.

,

• / I

•

,

•

,
.

,

•

,
,

1
,

. l
;

!
;

)

)

,
,
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GUARAMIRIM

I

o trabalho faz a diferença
1 ,

\

I

"
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o CORREIO DO POVO

•

ESTADUAL: FECHANDO A PRIMEIRA FASE

•

r

JULIMAR PIVATTO

....0 jogo de volta
será no dia 2 de
dezembro, em local
a ser definido

'.

Jaraguá do Sul- O time do
,

Juventus/FME começa amanhã,
.

em lndaial, a disputa do título
do Campeonato Estadual
Aberto Juvenil (até 17 anos).
O adversário será o XV de

Outubro, daquela cidade, e o

jogo da volta será no dia 2, em
Jaraguá do Sul, em local ainda a

ser definido, já que o João
Marcatto passa por reformas no

gramado, O único desfalque do
técnico Biro-Biro para .esta

partida é o lateral-esquerdo
Guilherme, suspenso com o

terceiro amarelo, Para a vaga, o

treinador deve usar Geraldinho
ou [éfi.

"Estamos bem tranqüilos e

acreditamos no título. Este é um

trabalho a 1011g0 prazo que já
vem dando resultado.

Esperávamos já chegar nesta
final, o que é fruto do que viemos

plantando", comentou Biro
Biro, O Juventus já enfrentou o

time de lndaial duas vezes na

competição. Fora de casa ficou'
,

110 lxl e em casa goleou por 5xl.
. ,

•

QÃ.DIO ;��,
.<

•

··•• ...AQAGUÁ

,

•

PIERO RAGAZZI OE FREITAS

Equipe juvenil, do atacante Tomaze//i (à frente), fez um recreativo antes do início do treino

"Mas agora a história é outra, O
i

time deles é forte na marcação e

muito qualificado. Só perdeu um
jogo na competição, que foi para
a gente", disse o treinador, O XV
de Outubro é formado com a base
dos jogadores do Atlético de
Ibirama,

Um dos destaques do
tricolor é o atacante Tomazelli,
artilheiro da competição com

cinco gols e que chegou a ser

aproveitado no ,tillle
•

,

Kreis Jr. se prepara para a .

última etapa da Copa' Clio
DIVULGAÇÀO

reis Jr. tem grandes chances de ficar entre os cinco me/hares da temporada
.

Jaraguá do Sul- Depois de
60 dias sem competição, o

piloto jaraguaense Kreis Jr. não .

esconde a ansiedade para entrar
na pista. Neste fim-de-semana,
ele estará em Interlagos, onde
acontecerão as duas últimas

etapas da Copa Clio. Depois de

conquistar um pódio na última

etapa, o jaraguaense acredita

que poderá brigar para ficar
entre os cinco primeiros
colocados, já que 54 pontos
estarão em disputa no fim-de
semana. No domingo, às 1111, a
Rede TV! Transmite ao.vivo a

,

última etapa da competição.
"Neste tempo sem prova eu

venho. treinando semanal
mente tom meu kart para não

perder o ritmo de corrida. A

equipe também aproveitou para
desmontar praticamente todo o
carro e deixar ele pronto para a

etapa", comentou Kreis (Dipil/
S imila r /Rom aç o/C osmo s

Turismo/Officer/Mic rosoft/ -
Studio FM/Raumak Máquinas/
Camozzi do' Brasil). Além de

querer brigar para ficar entre os

cinco, o piloto disse que tem
. outro objetivo para este fim-de
semana. "Vamos tentar

conquistar o título por equipe.
Esse pode-se dizer que é o foco

principal do fim- de - semana",
comentou. Atualmente a

equipe Officer Racing é a líder
da competição, tanto por

equipe, como por piloto, com
Cláudio Gontijo praticamente

-

campeao.

•

profissional no início do ano.

A característica deste time é o

poder ofensivo. "Poderia até

jogar fechado fora de casa para
buscar o empate. Mas não é este

o nosso estilo de jogo e não vou

mudar agora", explicou o

treinador,
Biro-Biro também falou que,

deste grupo,' pelo menos cinco

atletas deverão integrar a equipe
que disputará o Catarinense no

"I r

ano que vem. sso so vem a

fortalecer o nosso trabalho de
base. Ternos uma parceriamuito

•

boa entre Juventus, FME e até
mesmo aMalwee, pois jogadores
que não são aproveitados no

futsal, vêm para cá, como é o caso
do Geraldinho", afirmou. O
Moleque Travesso entra jogando
COlll Tiago Mengarda, Mikael,
Marcelo, Anderson e

r

Geraldinho (J éfi) ; Edirno,
Baiano, Diego e Medina:
Tomazelli e [essé.

Cargo Brasil e Noite à Fora
,

fazem a final do Peladão
JARAGUÁ DO SUL - Fortes

emoções hoje no Ginásio Arthur
Muller. De um lado a equipe da
Cargo Brasil/Ex-Astros e de outro
o Noite à Fora. Os dois se

encontram para decidir o título
do Campeonato Aberto de
Futsal, conhecido como Peladão,
às 201105. Antes da decisão, às

191115, a ADF disputa o terceiro

lugar com a Belmec,
Para se classificar à decisão, a

Cargo Brasil entrou CaIU tudo em

quadra e saiu 11a frente aos 48
segundos de jogo, com Luís. Paulo
aumentou aos 3'39", mas a

,

Belmec empatou antes do
intervalo com Claudenif e Volni.
O segundo tempo· continuou

equilibrado e a Cargo Brasil
passou à frente aos 26'30",.
novamente com Luís, mas [ean
empatou um minuto depois. Nos
pênaltis, Junior, Paulo e Luís
converteram para a Cargo Brasil
e. Mabinha desperdiçou a

primeira cobrança para a Belmec.

Logo depois o Noite à Fora

goleou 'o ADF/Posto Cidade/
Soletex Malhas por 4x 1, com três

gols de Fabrício e um de Luiz, corn
Diego descontando.

DIVULGAÇÀO IFME

Cargo Brasil (uniforme escuro) venceu a Be/mec e garantiu a vaga

y.

.

I
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• LINHA DE FUNDO JULIMAR PlvATTO

Malwee vence em casa
Com três gols de Leco e um de Falcão, a Malwee começou bem na

, segunda fase do Campeonato Catarinense da Divisão Especial.
Ontem à noite, no Parque Malwee, os comandados de Fernando
Ferretti venceram a Unisul por 4x2 e começam esta fase ao lado de
Joinville, que venceu Indaial fora de casa. A Malwee abriu 4xO, com
dois gols em cada tempo, e co final dó jogo, o time de Tubarão tentou
a reação e mareou com Duda e Picolé. Amanhã os jaraguaenses
enfrentam Indaial, às 20h30 fora de casa e, na sequnda-telra, tem o

clássico com Joinville. em casa, no mesmo horário. Para o auxiliar
técnico Marcos Moràes, a equipe caiu muito de rendimento. no
segundo tempo. "Nosso time morreu. Abrimos a vantagem e

tentamos administrar. Mas não podemos mais repetir um segundo r-,

tempo como este", declarou. Para Marcão, é hora de recuperar os
'.

" :

jogadores. "Vamos tentar conversar com eles e fazer isso o rnaís ' ''', '

rápido possivel. Temos que manter o equilibrio durante os 40 =,
•

minutos de jogo", afirmou. O fixo Leco valorizou a vitória. "Foi
Importante porque durante a semana decidimos que temos de voltar,
a impor respeito dentro de casa, Somos uma equipe grande, com urn

,
.

bom currículo, e precisamos vencer e convencer sempre", avaliou. �,)

, .

· .

. ,

" ., •
,

.
, , •

,
,

Craques 1
•

•

,
'

. Saiu allsta dos indicados a ,,'
...... 0,-

craque do campeonato, Confira ,
• 'r

os indicados em cada posição
•

j �:
- Goleiro: Bruno (Flamengo), ,�

Diego Cavalieri (Palmeiras) e
,";

Rogério Ceni (São Paulo);
lateral-direito: lisinho (São
Paulo); Paula Baier
(Palmeiras) e Souza (São
Paulo); quarto zagueiro: ,: �
Fabiano Eller (Inter), Gladstone :' rr

,

(Crl,lzeiro) e Luiz Alberto
� b

(Santos).

Apresentação '

A diretoria do Juventus deve
fazer a apresentação oficial
dos jogadores somente na

segunda-feira. O grupo de
atletas profissionais deve
ser reduzido e nem mesmo

para o presidente as

contratações vêm sendo
anunciadas. Só mesmo no

dia oficial' é que a torcida
deverá saber quem será o

time. É aguardar para ver.

" .

Basquete
Neste sábado, a equipe
Unimed/FME recebe

Joaçaba pelo primeiro jogo
dasemltnal do Estadual de
Basquetelntanííl Mascullno.
Os atletas chegam
embalados depois de duas
excelentes vitórias contra
Joinville (82x47) e Balneário
Camboriú (148x11). O jogo .

.sera às 16h, no Ginásio
.

Arthur Muller.

,

Craques 2
Zagueiro central: Fabão (São
Paulo), índio (Inter) e William'
(Grêmio); 1° volante: Andrade
(Vasco), Marcelo Mattos

,

(Corinthians) e Mineiro ,(São
Paulo); 2° ,volante: Josué (São
Paulo), Lucas (Grêmio) e

Maldonado (Santos); meia
direita: Cícero (Figueirense),
Morais (Vasco) e Zé Roberto
(80talogo).

Vôlei de Praia
Neste fim-de-semana tem

etapa do Circuito Amivôlei
de Vôlei de Praia, no Acaraf.
Amanhã, a partir da s13h30,
tem as disputas das
categorias adulto feminino e

.

volley-four e a partir das
16h tem o infantil
masculino e feminino. No
domingo, também na parte
da tarde, acontecem as

disputas do adulto ,

masculino.

Craques 3
Meia-esquerda: Danilo (São
Paulo), Renato (Flamengo) e•

Zé Roberto (Santos); .

centroavante: Aloisio (São
Paulo), Fernandão (Inter) e
Obina (Flamengo), 2°
atacante: larley ('nter), Soares
(Flguelrense) e Souza (Goiás);
técnico: Mano Menezes
(Grêmio), Murley Ramalho
(São Paulo) e Renato Gaúcho
(Vasco),

Reforço
o meio-de-rede Nei se
apresenta hoje à tarde para
o primeiro treino com a

equipe da Cimed, no
,

Glnasto Çapoeirão. Saldo' .

do São Paulo/Wizard/
Taubaté, o atleta é o novo

reforço para a disputa do,
título da Superliga de Vôlei
Mascujno, já que não
poderá participar das finais
do Campeonato
Oatarínense.

,
,

'Que fase!

'.

.

A fase do Santa Cruz
realmente não é boa. Na
madrugada de ontem, ladrões
Invadiram o Estádio Arruda e

levaram chuteiras, calções,
camisetas e alguns tênis,
causando mais prejuízos aos

cofres 'do clube e aos atletas,
que tiveram que pedir
e",prestadas algumas -

chuteiras. Não satisfeitos
" ,

apenas com o furto, os
assaltantes picharam o local.

I

, Romário
Down Hill o atacante Romárlo, qué

chilgou na última segunda
feira à Austrália, mat chegou
ao país do Adelaide United,

,

time pelo qual disputará quatro
partidas no próximo mês; e Já
vem recebendo regalias de
renomàdo Jogador. Adaptado
ao calor, ele Já se Instalou em

sua nova casa e recebeu llm
, '

(iarro que ficará com ele
durante as quatro semanas de
contrato.

No fim-de-semana dos dias
2 e 3 de dezembro acontece
a 6a Etapa do Campeonato
Catarinense de Down Hill,
no Morro do Agudo, em'
Schroeder. No sábado, 2,
tem os treinos a partir das

. 8h e as provas acontecem
no domingo, a partir das
14h, Informações é

inscrições pelo e-mail
fcmtb@fcmtb.com.br

,
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•

PÁGINA ·DA (RIANÇA Par Daniele Santos
t

recepcao@jornalcorreiodopovo.,com,br
(enviar fotos até Quarta às 12h)

. .

.,

_,

,

,

NasCimentos
.

I>a semana

Os sortudos da protn09âo NICOlOOElLI do tnês de outubro fQratn:
Nascitnentos da setnana: Grazyelle da Costa Vieira

Galeria de amigos: dian C.arloWolf

Henry Gabriel Lasch da Silva 15-11-2006

Camilli Laube Marczak 15--11-2006

Maria Clara Roters 15-11-2006

Emily.Gregolewitsch 16-11-2006

Andressa de Andrade Koerich 16-14 -2006
Herus Gabriel Bomfim Varela 18-11-2006

Emanuelle dos Santos Martins 18-1 � -2006
,

,

Kettlynn Ruane de Souza 18-11-2006

Felipe Eduardo Gramza da Silva 1,8-11-2006
Eduardo Alves de Oliveira 18-11-2006

Larissa Kosloski 19-11-2006

Matheus Machado Savallisch .20-11-2006

Felipe Garcia das Neves 20-11-2006

Emily Antunes da Silva 20-11-2006
,

Andrei de Azevedo 21-11-2006

,

. '

,

No último dia 18 a princesinha Marya Eduarda

Campregher completou 3 anos e 6 meses.

Quem deseja toda felicidade do mundo é sua
•

mãe Dany

Neste domingo o gatinho Denis Mael de
Souza completa 2 aninhas. Felicidades dos
papais e dos avós Virlete e Vilmar

o fofinho Guilherme André Dellani completa
hoje 2 meses para alegria dos pais Talita e

Cleovan

,

,

•
.'

,

,
.

•

•

•

•

A simpática Jordana Luíza Ewald completa
\ hoje seu 10 aninho.Desejam felicidades com

muitos beijos, os pais Beatris e Márcio e toda
sua familia

Essa fofinha é a Andressa Camila Koslowski,
filha de André e Fabiane, que está completando
hoje seus 2 meses. Todos ós familiares

desejam muita saúde e felicidades

Os gatinhos Diego e Daniel completaram 6
meses no úlíimo dia 18 para alegrias dos pais
Léo e Camila e tio coruja Charles

Completou 3 annhos dia 22; Gabriel M. "

Schmidt. O pai Ivan e os avós Ivo e Adelina
mandam os parabéns

'

" ..

.
: _' , '

,

•

,

.J
", \ ,

..

I ..

•

;.._,.,I

)

,

,A fofinha Sara Larissa Kruger recebe
homenaqern dos pais Enio e llete que no
próximo dia 27 completa 1 ano e 6 meses.

Parabéns

Os pais Dirlei e Noe, e o dinho e dinha
mandam os parabéns para o fofinho Gabriel
Lenhardt que hoje completa 3 anos

O gatinho Anderson Karlo Dias Júnior nasceu
dia 28/09 e. será batizado neste sábado 25.A
Mamãe Lú e Papai Andy mandam mil beijos

Wesley Wiltuschnig completa 2 anos neste

domingo e comemora com muita alegria ao

lado dos pais Rita e Júnior

"

, .

\ '

,

, \

\

o vo.vô Osvaldo e a vovó Darcy mandam um

'super beijo com muito amor para a netinha
Amanda Vitória Dohring

. '

Em pose para coluna com sua mãe Charline, o
gatinho Vitor Augusto Rinkawetsky, com 9
meses completados hoje

o pequeno Matheus Gonçalves Cassuli,
completa seu 10 aninho no próximo dia 29.
Parabéns do maninho Arthur e dOS pais

.'. Alessandra e João Carlos Cassuli

Em pose para coluna Vanessa Eduarda Horst
Soares. Beijinhos dos pais Lili e Dudu e do
irmão Vinny

,

•

I
•

,

Posto
Marcolla , vL O wE E

"-_'_--...I.-_-'---�----_ ..N' .

Rua Joaqulll] Fr�nclscD de Paula, 303

,

•

,
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DEPUTADO ELEITO PELO PT É PRESO
PELA POLíCIA FEDERAL EM

BELO HORIZONTE. @ 82

, ,

AIEA NEGA ASSISTENCIA TECNICA
- -

AO 'I,RA PARA CONSTRUÇAO DE

REATOR NUCLEAR ® 84 '

•

,

WWW.VERMELHQ.QRG.BR

, '

A

CAMARA DOS DEPUTADOS APROVA A LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

•

ersnn
•

es 1m
•

.". Projeto, que segue para '

,

a sanção presidencial"
entrará em 1 o de julho
de 2007. Novo sistema
vai substituir vários
tributos nas 3 esferas
A Câmara dos Deputados
aprovou a Lei geral damicro e

pequena emp r e s a . O

Supersimples é um regime
diferenciado de tributação
para as empresas do setor em

relação aos tributos daUnião,
estados, Distrito Federal e
"

municípios. O projeto, que
vai à sanção presidencial,
prevê ainda a adoção de
facilidades de acesso ao

crédito, ,dilnilluição da
burocracia e preferências nas

licitações públicas. O

tratamento diferenciado

abrange também obrigações
previdenciárias a cargo do

empregador.O novo sistema

passa a vigorar em 1o de julho
de 2007. Poderão recolher o
tributo / '

uni C O as,

,

seguintes tributos: Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurí
dica, Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, IPI

(Imposto sobre Produtos

Industrializados), Cofins
(Co n t r ibu i ç ão para o

Financiamento da Segu
ridade Social) e, PIS/Pasep
(Contribuição para os Pro

gramas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio
do Servidor Público). O
ICMS e o ISS também sâo

abrangidos pelo Simples
N acionai, com algumas
exceções. O mesmo ocorre

com a contribuição para a

Seguridade Social a car'gõd'a
' '

pessoa jurídica, que tem

como exceções ,16 tipos de

serviços. (Com informações
daAgência Câmara)

',., - -':'-' .

.

,',

, ;_

•

,

,

.,,':

Alíquotas vão variar' dá
acordo com as receitas

'-,-

Parf. o comércio," a menor
" elaboração de softwares e

, faixa, de receita bruta até R$' escritórios de contabilidade,
120 mil, pagará 40/0 de a p r e se n t a a l í q u o t a s'

imposto; amaior; com receita diferenciadas segundo a

bruta de um centavo acima relação proporcional de
de R$ 2,28 milhões a R$ 2,4 profissionais contratados e a

milhões, pagará 11,610/0. No receita bruta' anual. As
, ,

caso da indústria, as alíquotas alíquotas podem variar de 4
variam, nas mesmas faixas; a 13,5% nas 20 faixas de
d e 4, 5 a 1 2 , 1 1 % . tributação para as empresas
Para o setor de serviços, o CLljO custo com a folha de
projeto institui três tabelas.A salários seja maior ou igual a
p r im e i r a , válida

\ para 400/odareceita.'
,

atividades como creche, pré- À s e In p r e s a s c o m

escola; agências de turismo percentuais menores, a

ou-agências lotéricas, impõe tributação será de 14,14;5 e

tributação de 6 a 17,420/0. A 150/0, válidos pàra qualquer
segunda, produção cultural e 'fa i x a . To d o In ê s, o

a r t í s t i c a , t r a 11 s p o r t e contribuínte deve somar as

municipal de passageiros e receitas brutas dos últimos
escolas de' línguas, terá 12 meses e saber em que

, alíquotas de4,5 at16,85%. . faixa se enquadra para pagar
,A terceira, destinada. a " o tributo com ia alíquota
'serviços , co�o " academias, correspõndente. (AC)

,

, , '

microempresas com receita
I

bruta anual igualou inferior a
R$ 240 mil, e as de pequeno

porte com receita bruta anual

superior a R$ 240 mil e igual
ou inferior a R$ 2,4 milhões,
As alíquotas variam de
acordo com 20 faixas de

enquadramento da receita

bruta ern 12 meses e de
acordo corn o tipo de

empreendimento.
O 110VO imposto será re

colhido coIII um único docu
mento de arrecadação e vale
rá como pagamento dos

•

. .
'
.' .

,Constru ão será 'pilar' do desenvolvimento'

Depois de várias reuniões

para discutirmedidas capazes
de impulsionar o crescimento
econômico a partir de 2007, o
governo elegeu a construção
civil como o principal pilar do
plano de desenvolvimento e

.
• A •

crescimento econormco.
,

I

O ministro do Planejamento,
Paulo Bernardo, e a chefe da
Casa Civil, Dilma Rousseff

,

conseguiram convencer o

presidente Lula que o setor
da construção é o que dará

respostas mais rápidas ao
, /,

crescimento e gerara maior

número de empregos.
Na quarta-feira, depois de se

reunir com o presidente Lula,
o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, anunciou que o

governo acertou a criação do,
fundo de infra-estrutura com
recursos do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de

Serviço) .

O fundo terá R$ 5 bilhões

para financiar obras de
saneamento, do s e t o r

energético e de ferrovias. O
ministro ,revelou que' será

editada, nos próximos dias,
uma medida provisória

Ministro Paulo Bernardo conseguiu convencer o presidente Lula

criando o novo fundo. "O
•

presidente Lula determinou

que sejam eliminados os

pontos de estrangulamento",
afirmou Mantega, fazendo

"

coro aos colegas sobre a

propos ta de eleger a

construção civil como pilar
do desenvolvimento.

(InvestNews)
I

•

,

Nos dez primeiros meses de 2006,
primário somou R$ 7,357 bilhões

Nota do Ministério da Fazenda

/

o superávit

,

,

,.. ..

Habitação provoca
desaceleração do
IPC-S do dia 22

Habitação foi a despesa que
mais contribuiu para a.

desaceleração do IPC-S
/

(Indice de Preços ao

Consumidor Semanal) do
dia 22 de novembro - com

queda de 0,03 ponto
percentual abaixo da

registrada na última semana.

A taxa de variação passou

para -0,140/0. A principal
influência foi da Tarifa de
Eletricidade Residencial.

. Desemprego é o
menor desde
janeiro, 9,8
A taxa de desemprego no

Brasil em outubro ficou em

9,80/0, menor desde janeiro,
quando foi de 9,20/0. O
rendimento médio real do
trabalhador registrou alta de

1,20/0 em relação a setembro,
ficando em R$ 1.046,50. Na
comparação com outubro de

2005, o crescimento foi 5,40/0.
A população ocupada ficou
estável.

•

•

rasi

,

Segundo o ministro Augusto
Nardes, do TCU (Tribunal de
Contas da União), o Brasil

perde anualmente R$ 1,5
bilhão por falta de conser

vação nas estradas. Na ava

liação dele, se o governo utili
zasse balanças de pesagem
nas rodovias seriam neces

sárias menos obras de recupe
ração. ''Além disso, não é

feita fiscalização correta,
ficou evidente ir r e.gu-

. laridades na operação tapa
buraco", disse.
O ministro reclamou da não

utilização dos recursos da
•

,_
_. ,

-

Cide (Contribuição de

Intervenção sobre Domínio
Econômico. De acordo com

ele, 300/0 dos R$ 7 bilhões
arrecadados todos os anos

com o imposto não são uti

lizados. "O' governo está
desviando os recursos para
outras finalidades", acusou.
SEMINÁRIO - Nos dias 28
e 29, o TCU fará seminário
para discutir os gargalos da
infra-estrutura no país. O
evento deve reunirministros
e representantes da Infraero
e da Agência Nacionai de

Transportes Terrestres.

,
"

i

Teu apontou irregularidades na "Operação tapa-buracos" do governo

,

,

•

"
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,

MEDIDA: PROCURADOR-GERAL VAI DENÚNCIAR EDUARDO AZEREDO AO SUPREMO

-"

ucano e acusa o

o 'va erio
,

�Ministério Público diz
que há provas para
incluir o senador na
denúncia. O processo
corre em segredo
de Justiça

campanha de Azeredo recebeu

repasses clandestinos de cerca
" de R$ 11·milhões, O dinheiro
foi obtido por Marcos Valério
através de empréstimo fictício
feito no Banco Rural, Mais

tarde, no governo Lula, o

tesoureiro do PT, Delúbio

Soares, .

conseguiu R$ 55
milhões pelo mesmo

expediente.
A denúncia contra

Azeredo deve se basear no
resultado das investigações
feitas pela Polícia Federal. O
Ministério Público aguarda a

conclusão de perícias doeu
mentais para fechar o texto

da denúncia. A intenção do

procurador-geral é levar a

acusação ao Supremo antes

do recesso de final de ano do

Judiciário. A CPI dos
,

Correios pediu o indicia-
rnerito do tucano, único

oposicionista na lista dos
envolvidos 110 esquema.

O procurador-geral da
República, Antonio Fernando
de Souza, vai denunciar ao STF
(Supremo Tribunal Federal) os

envolvidos no episódio do
"valerioduto tucano". O

principal réu da nova ação será

o senador Eduardo Azeredo, ex
presidente do PSDB, acusado
de ser beneficiário do esquema
comandado pelo empresário
mineiro Marcos Valério de
Souza. O processo corre sob

segredo de Justiça.
�.

'

Durante as irtvestigações do
mensalão, descobriu-se que,
em 1998, na disputa pelo
governo de Minas Gerais, a

•

I

e ser

PAULA SHOLL

1'1 ,i;

,

Azeredo afirmou que desconhecia o sistema de arrecadação de campanha

DEFESA' desconhecia a origem do
dinheiro. Para o Ministério

Público, há provas suficientes

para incluir Azeredo na

denúncia. Mourão e Marcos
Valério também serão

denunciados. (COIU
informações da Folha online)

Em

depoimento à PF, Azeredo
admitiu que' a campanha
recebeu recursos do
"valerioduto", mas transferiu a

culpa ao ex-caixa de seu

comitê eleitoral, Cláudio
Mourão. Afirmou ainda que

,

..

,

•

,Os promotores que

apuram amorte do ex-prefeito
de Santo André, Celso Daniel
(PT), criti-caram o relatório

,

da Polícia de São Paulo. Eles
acusam a delegada Elizabete
Sato de fechar o inquérito
sem ter cumprido mais da
metade da pauta de

investigaçâo. Indignados,
decidiram seguir adiante.

Indeperidentemente da
conclusão da polícia, os

promotores já estão tornando

depoimento de testemunhas

que, acreditam, podem levar
à identificação de outros

mandantes e �xecutores, Na
avaliação deles, a delegada
teria ignorado até recomen

dação de UlU investigador de
sua equipe sobre a impor
tância da quebra de sigilo de
33 linhas telefônicas que

poderiam levar à ideriti

ficação do grupo que mall

teve o prefeito ern cativeiro
e dos autores dos disparos,

"De tl111 total de 16

diligências que pedimos a

delegada cumpriu cinco",
disse, Roberto Wide!', da
unidade de elite do Mínístério

,

Público para combate ao críme
crganísadc.

No 1'�llêlt61'io, Elii:abQte cli�
que IêllSU11S tndiclados
ecuxeram Ulna suspeltn 11�lL1J
ou acolá sobre eventual críme

•

-

,

político, mas, suspeita sem a

devida prova equivale a quase
nada e que "a voracidade dos

A CPMI (Comissão
Parlamentar Mista de

Inquérito) das Sanguessugas
- '

111arCOLl para a proxima terça-
feira, os depoimentos das
duas últimas tCStCl11Lll111ilS

'

sobre o caso elo dossíê C011tra

os tucanos: Gedímar Passos e

Hamílton Lacerda.
Passos foi preso 110 dia 15

de setembro 110 Hotel Ibis,
ern São Paulo, eOl'll R$ 1,7S
11'lil11ão para a IIllpostl\l compra
I,l�) dcssté. Lacerda,
cccrdensdor da campanha

i'
,

• •

O lela • ,PTB formaliza
apoio ao segundo
mandato de Lula

, .

ame
WWW.FETRANSPOR.COM.BR O PTB formalizou ontem o

.apoio ao segundo mandare do

presidente Lula (PT), mesmo
sem ter recebido convite oficial
.do Planalto para integrar a

chamada coalizão política, Os
trabalhistas se comprometeram
a apoiar a votação dos projetos
de interesse do governo no

Congresso, mas não negociou
a participação nó primeiro
escalão, Atualmente, o PTB
tem comanda o Ministério do
Turismo, com Walfrido Mares.
Guia.O líder do PTB na

Câmara, deputado José Múcio
(CE), disse que a legenda vai

apoiar o presidente no Con

gresso sem negociar cargos, "Já
ajudamos o governo no pri
meiro mandato, temos um

'ministro no governo, Não
temos que negociar, mas dizer

,que estamos na base dispostos
,

d " dia aju ar, iscursou, sem ex-
'

plicar como será o apoio sem a

participação na coalizão

política. Múcio fez questão de

reforçar a intenção do partido
de ajudar o Executivo na

aprovação de matérias 110

Congresso, sem necessaria-
" .

mente aumentar a partícípação
110 pril'nei1'0. escalão do
governo. "Seria deselegante
expressar o 110S50 I\lp010 e

,

parceria se estívéseemos

pleiteando alguma coisa",
completou. (Com ilifol'11\açOeS
da Folha onlinll)

promotores sucumbiu diante
da não dernonstração de
outras provas".

do senador Aloizio
Mercadante (PT-SP) .ao

governo de São Paulo, é

acusado de transportar o

dinheiro.
Tal11béI11 11a semana que

vem, a CPMI fará audiências
COIU o ministre da
Contrcladorta-Geral da
União, Jorge Hage: COIn o

,

presidente do TeU,
Guilherme Palmeíra: e COIn os

deputados Sérgio Miranda
(PDT-MG) e Ricardo Barros
(PP.PR) .

I

O CORREIO DO POVO

PF prende deputado eleito
I

elo PT em Belo Horizonte
. O deputado federal eleito

Juvenil Alves (PT-MG) foi

preso ontem pela Polícia
Federal em Belo Horizonte.
Ele é acusado de fazer parte
de uma organização
criminosa especializada em

crimes financeiros que,

segundo a Receita Federal,
pode ter causado um prejuízo
superior a R$ 1 bilhão aos

cofres públicos.
A, operação, batizada de

Castelhana, busca cumprir
20 mandados de prisão em

cinco Estados (MG, Sp, RJ,
PR e AL) e no Distrito

, Federal contra acusados de
fazer parte da organização,
entre eles políticos,
empresários, contadores e

advogados,
,

Alves foi detido em casa

e levado para a sede da'PF
,

na capital mineira. Em São

Paulo, a polícia j
á havia

realizado urna operação nos

escritórios de advocacia do

político, Uma outra pessoa,
'

,

ainda nâo identificada, :
,

,

.fambém foi, presa, O:
,

deputado eleito recebeu:
110,651 votos nas eleições'

-
,

de outubro, E a primeira vez: .

que ele foi eleito para a;
- Câmara dos Deputados.

Segundo ,. a PF, os:

escritórios de advocacia de : '

,

Alves seriam supostamente :
". A' -

,

responsaveis por rrarrutes :

burocráticos no exterior e

no Brasil, a lém da

constituição de empresas de '

fachada, Os acusados �

poderão responder por
crimes 'de lavagem de.

,

dinheiro, informação falsa:
em contrato de câmbio,:
evasão de divisas, sonegação
fiscal, estelionato contra a

fazenda pública, quadrilha
e falsidade ideológica, No
total, as penas pod em

'

superar 35 anos de reclusão,

(com informações da Globo
News e da Globo Minas)

. . . "

ereira con Irma essie

ante

,

, • F',," '\!I.��\�'lçq
.. ,

Wider afirma que os promotores foram "vorazes pela verdade"

CPMI ouve Passos e Lacerda na 3a-feira

O empresário Abel
,

Pereira confirmou ontem em

depoimento à CPMI das

Sanguessugas que Luiz
Antônio Vedoin - dono da
Planam e chefe da máfia das
ambulâncias - ofereceu a ele
um dossiê contra o senador
Aloizio Mercadante (PT
SP), então candidato ao

governo de, São Paulo, "Ele

(Vedoin) disse que teria

vários documentos de que o

senador interveio na

liberação de verbas e queria
que eu procurasse alguém do

PSDB", disse,
Pereira contou ter

informado a Vedoin que não
. \

teria como ajudar porque,
dentro do PSDB, só
conhecia Barjas Negri, ex

ministro da Saúde e atual

prefeito de Piracicaba (SP),
"O que ele me ofereceu não

me interessou: Não tinha
razões para isso", afirmou,
informando que o encontro

erca

com Vedoin em agosto deste,
,

ano no Shopping Iguaterni..
em São Paulo,

Ele negou também que,
tenha recebido propina na:

,

ges tão de Barj as Negri no,
Ministério da Saúde para,

ajudar na liberação de'
emendas para a Planam,,'

, ,

empresa de Vedoin, Segundo:
Vedoin, Pereira era a ponte:
do esquema no governo:

,

anterior.
,

O dono da Planam afirma:
,

que pagava a Pereira propina:
de 3 a 100/0 por emenda:
liberada do ministério para a:

empresa. De acordo com;

Vedoin, Pereira era influente
com Negri, que era

,; . .
'

secretano-executivo e:

assumiu a pasta quando José _

Serra (PSDB) deixou o cargo

para disputar as eleições
presidenciais de 2002,

"Não tinha muito contato
com Negri, O conhecia de
vis ta", disse Pereira,

SENADO

•

Empresária confirma ter financiado campanha polltlca de Sarjas Negri, em 20011

•

,
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b GLOBO -18H

O Profeta
Lucas fala para Marcos que a missão
dele é se doar sem esperar nada em

troca, e afirma também que o amor de
Sônia é o maior tesouro que ele
poderia encontrar. Tainha rouba flores
do cemitério para dar para Gisele. Tony
confessa para Olavo o que aconteceu
entre ele e Baby. Olavo fala para Tony

. que vai tentar convencer Ester a deixá
lo namorar Baby. Carola ouve Ruth e

Camilo falando de Marcos e teme que
eles queiram prejudicá-lo. Miriam vai
se consultar com Rúbia, que a

aconselha a agarrar o que quer. Analu
'

diz a Natália que quer conhecer a mãe
.deta após a reunião, Natália decide se
,

esconder até que todos vão embora.
iMiriam beija Marcos. Wanda vê e grita
.,por Alceu.

.

,
,

b GLOBe) - i 9�1

Pé na Jaca
Lucas fala para Marcos que a missão

c
dele é se doar sem esperar nada em

.

troca, e afirma também que o amor de
Sõnia é o maior tesouro que ele
spnderia encontrat Tainha rouba flores
do cemitério para dar para Gisele. Tony
'confessa para Olavo o que aconteceu
entre ele e Baby. Olavo fala para Tony
que vai tentar convencer Ester a deixá
lo namorar Baby, Carola ouve- Ruth e

-. Camilo falando de Marcos e teme que
.eles queiram prejudicá-lo. Mirram vai
se consultar com Rúbia, que a

aconselha a agarrar o que quer, Analu
diz a Natália que quer conhecer a mãe
dela após a reunião. Natália decide se

esconder até que todos vão embora.
Miriam beija Marcos. Wanda vê e grita
por Alceu,

I

b GLOBO - 21H

Páginas da Vida
Até o fechamento desta edição os

capítulos de páginas da vida ainda
não haviam sido editados.

� SCT: 181>30

Rebelde
Diego comenta com o professor que o

pai de Roberta é um grande homem.
Este diz a Diego que Roberta algum dia
vai se dar conta de que é um bom rapaz,
afirma que gostaria que ele fosse seu

genro e pede a ele que, diante de
Roberta, finja que não sabe de nada.
Mia diz a Roberta que perderam o dia
todo por causa dela e como se não
bastasse ainda chega contando
mentiras e a acusa de ser uma

mentirosa igual sua mãe. Roberta,
,

furiosa, para cima de Mia e diz que
sente orgulho de serigual a sua mãe.

}' RECORD " 191,15

Bicho do Mato
Rosana aconselha Silvia a pedir ajuda
para Lili, para se esconder de Ramalho.
Leo recebe uma carta da escola
dizendo que com o atraso da
mensalidade, ele terá que sair da
escola. Oneide consola Alzira. Hilton
diz não ser nenhum capanga de
Ramalho, mas, Juba- e Cecilia
desconfiam. Emílio fala para sua mãe

'que Juba terá que sustentá-los agora
que estão pobres, pois ele tem metade
.ua fazenda toda para ele. Laura
,

desconfia que Ramalho tenha morrido
mesmo. Brandão consegue capturar
Margarida, mas, Caluru foge. Um
homem de peruca negra e óculos

, ,

escuros aparece conversando com
•

Sombra. E Ramalho disfarçado.

b f{E(:OFlD .. 2()h

Vidas Opostas
Joana leva Miguel ao prédio certo de
seu seminário. Erínia dlzpara sua mãe

. que quer sua testa de casamento do

leito dela, Sergio diz que Isis Irá preferir
algo mais discreto, Isis conversa com
Rute sobra o casamento de seu filho,
Mario diz para Felix que eles precisam
tirar Oscar de circulação, Carmo val
até o Torto onde conversa com Lucilia
sobre o tiroteio, Cicio val até o bar,
Carmo chega, Cicio diz II ela que sabe
quem li a pessoa que pode dizer. quem
mlltou Rubons, Cormo valatli a cllsa
do Rosàrlll, Mlguol so lombra das
palavras do JOlin!! 0 sorrI. MlguGI diz.
para Pedro que quor oscalar
novamentG,

•

/

»lnternada
Segundo o boletim médico de

quarta-feira (22), a atriz Nair

Bello, 74 anos, está
melhorando clinicamente,

•

mas seu estado neurológico
ainda é considerado muito

grave, Ela permanece em
,

coma no Hospital Sfrio-
Libanês e depende de ajuda
de aparelhos para respirar,
Este é o oitavo dia de

internação após a atriz ter
tido três paradas cardíacas.
Segundo os médicos, não se

sabe o motivo para que isto
tenha ocorrido,
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��Na novela
, »Burno
Tudo indica que Adriane

•

Galisteu ganhará novo

programa no SBT, em 2007,
Se isso não acontecer, a

loira continuará no

comando do "Charme",
apesar ríe já ter dito várias
vezes que a atração não

tem a sua cara. Mas se

Galisteu deixar o "Charme",
.

há chances de Celso

Porfiolli assumir o
programa no ano que vem.

,

A obsessão pela magreza
será explorada por Manoel
Carlos na novela das oito
da Globo, Giselle (Pérola
Faria) voltará a se achar
gorda e, ao vomitar tudo o

que come, ficará doente e
,

poderá até entrar em coma, Em
outro núcleo de Página da Vida,
o fotógrafo Renato (Caco Clocler).
ficará temporariamente
impotente devido ao

acidente de carro.
Informações da coluna

Zapping, no site Folha
de São Paulo.

,

Café colonial

Curso
O Sesc está oferecendo desde o11te111 U111a

oficina de Pandeiro Brasileiro. O curso

acontece até a111an11ã, das 19h às 2211, na
sede do Sese. O ministrante do curso é

Flávio Araújo.

Exposição
A artista jaraguaense e acadêmica da Unerj
Bianca Oliari Macoppi está realizando a

exposição "Percepções". A mostra segue até

a próxima segunda (27), das 8h às 2211, 110

hall de entrada da Biblioteca Pe. Elemar

Scheid, na Unerj,

.

Balada
A Combat traz amanhá para a banda U2
Brasil- Cover São Paulo. Os ingressos
antecipados custam R$ 10 (fe111,) e R$ 15

(masc.), e estão a venda 110 Posto Mime
Matriz e Reinoldo Rau, na Center SOlTI do

,

Shopping, 11a Casa do Computador, Smurfs
Lanches e no Posto Maíochi, ern

Guaramirim.

•

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
•

f
'

o proprietário da empresa NGT - Top Tools, Marciano Alves, e esposa Marcela, com o prêmio Talentos

Empreendedores 2006, conquistado na última terça-feira na categoria Indústria

•

, ,

Aries 20/3 a 20/4
A passagem de Vênus por Sagitário, até 11/12,
põe mais lenha na sua fogueira de ação e

estimula seu gosto pela aventura. E provável
que você atraia e se interesse por pessoas e

situações que lhe conduzam a experiências
,

novas e diferentes. E um período de
crescimento pessoal, de expansão de
horizontes, de mudança de perspectiva e de
visão de mundo.

Touro 21/4 a 20/5
'o írãnsíto de Vênus por Sagitário (até 11/12)
intepsitlca as experiências de relacionamentos,
Heln? Ah, não finja que se assusta, taurinos
sabem muito bem o que querern., Na
Intimidade, nada melhor que emoções fortes e

verdadeiras, Mais que tudo, esta é uma fase de
aprofundamento nas relações 9 de, através
delas, aprender mais sobre si mesmo,

•

Gêmeos 2j/5 a 20/6
Vênus está om Sagitário até 11/12 e traz bons
momentos nos relacionamentos, Tem tudo pra
ser um perlodo do harmonia e tranqUllldadll", A
n80 ser qU!l vocô não queira, all andou pisando
na bola com alguém, Ó a oportunidade para
fa�er uma tréQuliI, pliBsar o cachimbo da paz e
converBar, Caso ost�ja de olho em c�rta p�6BO!l,
ch�ga de ficar 6Ó olha'ndo: IIjll,

•

,

A Associação Húngara de [araguá do Sul prOlTIOVe nesse d0111il1g0 seu tradicional Café Colonial, das 151130 às 18h30. O evento será realizado no
, Aniversariantes do dià

Pavilhão A do Parque Municipal de Eventos. O Grupo Folclórico DUl1á11tll1 fará uma apresentação às 161130. O ingresso para o café custa R$ 10 e ,

pode ser adquirido com os membros da diretoria da associação, Outras inforrnaçôes pelo fone 3371-8010, 23/11

Show
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A Havan promove hoje urna grande festa ri}'y,"1;;,;i ... ft,..
'

'MANUAL! fjIlCUf,ltN'!!lS
em comemoração ao Natal de Luz Havan, :::])';_': :-�:f:lt'�;::·fi;�:j\:I:!::�l���l:&�:!:.>::�l�·:,�.l>�
Haverá dois palcos e UlTIa área de 30 mil n12 r;1, if i�,i�i ," ::"" " ,.

,
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para receber Ul11 público superior a 100 mil MiA ,;�'" iEiijj:Fí}:;:£"I>" ;,':t /C;
.

: ::::\�:: t:�'j: ,s,,:£':'> :,."",�!::��:,"':,'='_:,l" •

, pessoas. A programação inicia às 2011 ern ">M'"
.....

frente à loja de Brusque, e tel11 entrada j
.

franca. Alé1TI das luzes, chegada do Papai
Noel, e s110w pirotécnico, haverá um

concerto com a Orquestra Sinfônica de ;,
1" ;,;f

Santa Catarina e o s110w nacional da dupla :>
. �", ','

�

Sandy e Junior, ,
'�':'

, '

� �Coincidência

Libra 23/9 a 22/10
Vênus transita. em Sagitário até 11/12 e eleva
sua temperatura. Neste período, você terá
momentos bastante agradáveis no convívio
diário com as pessoas. Você tende a ficar mais
comunicativo e sociável do que já é, porém
prestando mais atenção em quem faz parte do
cotidiano: você pode até se surpreender ao ver

o que lhe passava despercebido ...

Escorpião 23/10 a 21/11
Vênus transita em Sagitário até 11/12 e pode
fazer você ficar mais ligado nas coisas do
rnunco material, Dependendo de cama você lida
com essa energia, poderá melhorar seus
negócio$. Podem surgir oportunidades, mas
talvez vooê esteja um pouquinho extravagante,

.
contreríando a cautela sscorplana Preserve seu
crédito,

.

Sagitário 22/11 a 21/12 '

.
Obal Vênus, o planeta do amor Il das
relacionamentos, transita em Sagltârlo até
11/12 e val delx!\·lo ainda mais bonitinho e

sodutor, Seus relacionamentos com 110

pe!l!loas !lerão eotlmuladoll !l ben!lflclados,
M!lomo sendo uma filse mais Indicada p!lrll I!I
diversão e o puro pril�er, o trabalho tllmbôm
flui bem, ílobr!ltudo no que envolve cantata
socllli.

, .

'i
•

•

Em Páginas da Vida, ao .....

levar Clara no seu pnmelro .

dia de aula, Helena vê Alex e'
i

Francisco na escola. As

crianç_as, qu� não sabem
I

que sao Irmaos, correm para
se abraçarem assim que se

.

i

encontram. Alex lembra que i
,

os dois se conhecem do' ; .

parquinho. Depois, eles i

descobrem que Clara e
•

Francisco estudam na i ".
, ,',.< �

mesma série, o que aume!)tíl.· ..
a convivência dos irmãos,

�
•

As cenas estão previstâs .�;

para irem ao ar a partir da /

�:
próxima quarta (29) .

•

•

• ,

Adir Antônio Dalprá

,

�
•

\

•

•

Richard Gon alves
· ,
,Márcia Keunecke

, \Adol ho Oswaldo Saade
Sandra Jonas Marquardt
Anair Jurek

_.
•
•
•

, ,
•

Dinara Mirelli

Lorival Marco Cardoso

Denise Fernanda Ziemmermann
Romeu Milton Herber

Isolde Hornburg

,
,

. "

Janaina Mokowa - .

Kristian R. Koch Teixeira
Isabela Moretti
Maria E. Alegri

i Karolin dos Santos de Andrade

Welerson Ricardo Goldacker
Adnair Pereira dos Santos
Luciano Jardim

24/11

Mauro Koch

Udivaldo Keunecke

Isolde M. Schmidt
Catarina W. Wagenknecht
Emmerich Ruysam
Iris Barg
Edir Doge .

,
.

Andressa F. Mader
Mauresse K, Heller
Jean Felipe Venera Pruss

. Giovanna Tait ,

,

.,--,-- .. , -_, , , .. , , ,- --., .. -,' , .. -- ---- , -- --- .. - - --_. __ --- ---_ " ---

,_
.. , -_._---_ .. , , -- , " , , \ , , , , , .. , , .. , .. , , , , , .. , , , , ".- --, -- .. , , : " .. , .. , , , " , , , , , , .

Capricórnio 22/2, a 21/1
,

Vênus, o planeta do amor, transita eor Sagitário .

até 11/12 e, neste período, talvez você prefira
viver seus romances de uma maneira mais
secreta. Sua necessidade de excíuslvldade nos

afetos pode se acentuar, Ora, mesmo fazendo
essa cara de quem está pouco ligando, você
adora receber atenções especiais do ser

amado ... Confesse, caprica.
,

Aquário 21/1 a 18/2
A passagem de Vênus por Sagitário, até 11/12,
é muito estimulante para atividades com

grupos e amigos com que, de alguma forma,
você se identifica. Mas isso não é só no lado _

lúdico das amizades, pois se estende a

propósitos práticos, como as slíuações de
caráter profissionailigadas à reunla9 de
pessoas, a grandes eventos,públlcos etc, e �al.

Peixes 19/2 a 19/3
Vênus está em Sagltàrlo até 11/12 e favorece
sua área profissional e a08untos ligados â
carreira, atraindo Possoil!!e clrcl[nst�nclas que
podem abrir caminhos para vocô, Não ô hora

.

de ficar oubmeroo o olm de nadar na 9uperflcle
o circular pelos cardumoo, raça uma ooclal,
peixinho, osteja presento e participe: você oorá
bem recobldo,

.

.��_� ••_._."••�._._..t"....., ..�' � -..�......�__�'__�........_,�._._;'_"••_,,4." __.... --- -_ -----"''QI ,.........,..,..,.,..,..__...... .....��_
, .

Câncer 21/6 a 21/7
o trânsito de Vênus por Sagitário (até 11/12)
facilita o relacionamento com as pessoas no

ambiente de trabalho e em outras áreas que
'fazem parte do seu dia-a-dia. Atividades em

que é necessário o contato social são
favorecidas e estimuladas. Em tempo: se você
é daqueles cancerianos mais gulosos, controle
o apetite ou fuja da balança.

•

Leão 22/7 a 22/8
Vênus, o planeta dos relacionamentos, da arte
e da beleza, transita em Sagitário, um signo de

Fogo como o seu, @ dá uns retoques em sua

vida afetiva. Este períoco, até 11/12, pode ser

muito estimulante para os leõezlnnos, fazendo
com que fiquem bem-dispostos, bern
numerados, bem tudo, Você gosta de se
divertir e curtir as coisas boas da vida, não é?

. Virgem 23/6 a 22/9
Com o trâ�slt() de Vênus :por Sagitário, até
11/12, estar no lugar em qU!l e com quem
voc� se sente em casa pode ser

Ilspllclalmllnte IlQrlldàvel1l divertido,
Vlrglnlanos Q!lralmente trabalham multo e se
Ilstressam domais: precisam de momentos de
relax, trllnqUllldade � recolhimento, Há tante
que f!ll®r na Intlmldad@, BÓ ou IIcomp!lnhada,,,
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ROTINA DA VIOLÊNCIA: EXPLOSÕES DE CARROS BOMBAS DESTRÓEM SADR CITY

•

Na Coréia do Sul

tenta os mataram eomenos14 Gripe aviária
O ministério da agricultura
sul-coreano descobriu um caso

suspeito de gripe aviária ern

uma criação de aves no

Sudoeste do país. Autoridades
do ministério dizem que pode
levar cerca de dois dias para
confirmar se as aves estão
conta-minadas. Frangos da
criação na província de Cholla
do Norte mostraram sinais de

essoas e eriram outras 2
••

.....Bairro pobre de maioria xiita tem
sido palco de freqüentes confrontos
entre forças dos EUA e a resistência

EIBaradei insistiu para que o Irã coopere para esclarecer o programa
•

Briga
Uma briga entre torcedores
alemães e ingleses causou

prejuízo de 5 mil euros a urn

bar no centro de Colônia, na
Alemanha, antes da partida de
ontem entre Bayer
Leverkusen e Tottenham
Hotspur, pela Copa da Uefa.
A confusão, que' durou entre
10 e 15 minutos, começou
quando um grupo de 20

hooligans alemãs provocou os

torcedores ingleses, que
receberam a ajuda de 80

compatriotas. Todos os

envolvidos fugiram quando a

polícia chegou.

( .,
.;_,',.
J"

Paquistão testamíssü que
.

pode atingir 1,3 mil KM

Pelo menos 143 pessoas
morreram e outras 200
ficaram feridas, ontem, em

Sadr City, bairro pobre de
maioria xiita de Bagdá,
vítimas de explosões de seis

carros-bomba e de disparos
,

de .mor te iros. E um dos
maiores ataques na capital
iraquiana desde a invasão
do Iraque pelo Exército dos
Estados Unidos, em março
de 2003.

As explosões devastaram
as ruas de Sadr City e um

mercado local, que estava

cheio de gente no momento

dos ataques. Ern seguida,
disparos de morteiros

completaram o caos no bairro
xiita. O bairro tem sido

cenário, nos últimos dias, de
freqüentes enfrentamentos
entre soldados dos EUA e

iraquianos contra milicianos

O comando militar
estadunidense suspeita que
o soldado Ahmed Qusai AI
Taayie, de origem árabe,
tenha sido seqüestrado' pelas
milícias xiitas radicais do
Exército de Mahdi e esteja
na região de Sadr City.

O atentado ocorre horas

após 30 homens armados
atacarem o ministério da
Saúde no centro de Bagdá.
Foi o terceiro ataque ein

uma semana ao mesmo

minis tério. Na segunda
feira, o vice-ministro da

Saúde, Hakim al Zarnil i,
.

'

escapou de um atentado ern

Bagdá que custou a vida de
dois seguranças. No

domingo, o outro vice

ministro da Saúde, Ammar
AI Saffar, foi seqüestrado,
do qual ainda não se tem

. ." . . . ".

gnpe aviana, mas .0 rmrusteno
não quis especular se osl
animais têm a variedade
H5N 1 do vírus da doença, a

mais letal delas.
A ArEA (Agência

Internacional de', Energia
Atômica) rejeitou ontem a

assistência técnica ao Itã para

garantir a segurança de um

controverso reator de água
pesada, projeto que já foi criti
cado pela ONU por seu pos
sível uso militar. Os 35 países-

.' membros da executiva da
AIEA decidiram impedir que
os especialistas da ONU
ajudem os

'

iranianos na

construção da central ern
•

Arak, a 200 quilômetros de
Teerã.

O Irã quer concluir a

construção do reator de 40

megawatts até o fim da
década, e afirma que ne

cessita dele para a produção

de isótopos com fins medi
cinais. No entanto, um reator

de água pesada, legal de acor

do com o direito. internacional,
também produz grandes quan
tidades de plutônio, material
essencial para a construção de
bombas atômicas,

O diretor-geral da AIEA,
Mohamed ElBaradei, voltou a'
pedir ao Irã mais cooperação;
para esclarecer a natureza do

programa nucleat; realizado em

sigilo por quase 20 anos. Teerã o

informou há poucos dias que'
. . , .

perrmtira aos inspetores
recolherem novas mostras

ambientais e que fornecerá mais

informações sobre a central

piloto de enriquecimento de
urânio. (EFE)

Na Alemanha

M

y-

f _
,

..� .. . �� ..O"
"" '

......
••••

anunciou que 3.709 civis

morrer am no Iraque, em

outubro. (EFE)

, .

noticias.

Na quarta-feira, a ONU
• • •

xu tas e grupos terrorlstas .

.....
.

�

,

"

...

•

•

'. �

•

,
•

Marujo
Amigo
Ramos Informações e reservas: Fones: 47 3449.0875 - 3449.1525 - 9146.3986

Serão três passeios diários, a partir do dia 23 de dezembro, com saída da Praia
da Enseada as 10h, 15h e 17h30. O passeio é de duas horas, com parada para
banho. Temos também opção para grupos fechados de 10 a 120 pessoas,
para pesca ou passeio, con) a utilização de outras embarcações de nossa frota .

•

\

,

•

•
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Oficinas nucleadas oferecem

garantia estadualizada

,

Alessandro Vargas revisa a história das

organizações de empresários Industnaís
•

'.

6·1 JOVENS EMPREENDEDORES • •

, , �

5 1 NUCLEO_ DE FARMACIAS DE MANIPULAÇAO
.

eea os co

erão
ao

ovens

,-",u
no'"

reune -

O sol é a maior fonte de energia do universo, porém são

necessários cuidados especiais para que a exposição solar
não seja prejudicial. A pele é camada que protege nosso

organismo contra a radiação, agentes químicos e

infecciosos, ela merece cuidados especiais nesta época em
que a incidência dos raios solares é maior,

,

7 1 CONSELHO DE NUCLEOS
,

Curso promove a cultura da
excelência entre consultores

I

, �

2 1 NUCLEO DE CONSTRUÇAO CIVIL •

Jaraguado Sul já pode contar
com um SINDUSCON regional·

•

OIVULGAÇÁO

Arnaldo Jaber em palestra, ocorrida no grande teatro da SCAR, fez uma explanacão crítica dos últimos 30 anos políticos do Brasil
. . �

.
'

ill

• •
•

, I.

Ao iniciar suas atividades, eln 1999, a Hexagonal
assumiu o desafio de ser, em pOLICOS anos, Ulna das
melhores empresas do segmento de construção civil,
apostando sempre na ampliação da qualidade para atingir
estes objetivos. O resultado desta atividade, quase
obstinada, pode ser per cebida .

em todos os

empreendimentos da empresa, onde a busca incessante
.

pela satisfação dos clientes é parte integrante de cada

projeto.

"

, ,,�

7' 1 CONSELHO DE NÚCLEOS SETORIAIS

•

3 1 ESPECIAL
,

Hexagonal Engenharia abre caminho no

mercado de construção e incorporação,

Aconteceu na última quarta-feira, 22;
palestra com o professor doutor Sandro

,

Morales, abordando o tema "Competências
Empreendedoras".

,

O evento, que lotou o auditório do Centro

Empresarial, mareou o encerramento das
•

atividades de 2006 dos Núcleo Setoriais.

.
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WEG 45 anos. Você de bem com a vida.
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ssociativismo
Uma das vertentes significativas do trabalho realizado

pelos Núcleos Setoriais ACI]S-APEVI é o envolvimento
comunitário dos seus integrantes, o que demonstra o

Isenso de responsabilidade social dos empreendedores da
, - ,

regiao.
.

Nesta décima sétima edição deste informativo Núcleos
,

em Pauta, o leitor tem mais um exemplo do quanto o

.

associativismo pode se engajar a causas que agregam, em

última análise, melhor qualidade de vida à comunidade
I

em geral. Um exemplo, dentre' tantas iniciativas
,

materializadas ao longo de 2006, é o trabalho realizado

pelo Núcleo de Segurança e Saúde no Trabalho,
preocupado em discutir alternativas para melhorar o

atendimento nos hospitais e postos de atendimentos
ambulatoriaís.

.

Ao lado desta questão de cidadania, outras ações dos
,

Núcleos Setoriais estiveram facadas; como sempre, ao

aprimoramento da gestão. Neste sentido, a informação é
.

uma ferramenta imprescindível, através do debate em

torno de temas do cotidiano que se refletem na atividade

produtiva. Foi proveitoso, neste aspecto, o evento

organizado pelo Núcleo dos Jovens Empreendedores, que
trouxe a Jaraguá do Sul o polêmico articulista Arnaldo

�

Jabor. Reconhecido como comperente cineasta e nos

últimos anos dedicando-se à leitura do cotidiano, corn
,

crônicas que abordam sobre os fatos políticos do País,
Jabor fez interessante avaliação com a palestra "Brasil -

Atraso e Modernização", que lotou as dependências da
SCAR.

,

Sem dúvida, foi um mês proveitoso, que evidencia

oportunidades para todos os segmentos e torna o

associativismo cada vezmais forte ..
Boa leitura!

";;"':"

Conselho Editorial: Edson R. Schmidt, Francisco Alves,
Giorgia Rodrigo Donini e Rejane Bassi.
Jornalista Responsável: Marilaine Maciel (SC 02479JP).
Edição, composição e fotolito: Cromoart (47 3370-0816)
Impressão: Gráfica CP (47 3370-7919)
Distribuição: Jornal O Correio do Povo,

.

Informações sobre os núcleos setoriais: (47) 3275-7012
nucleos@acijs,com,br
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NÚCLEO DA ACOMAC

própria para não frustrar o
consumidor e não perder
vendas. Para tornar viável
o abatimento antes mesmo

da redução IPI, o varejo
cortou os preços de

estoques antigos. 'O

governo está fazendo a

festa com o chapéu do'

comércio', reclama o

presidente da Associação
Nacional dos
Comerciantes de Material
de Construção (Anamaco),
Cláudio Conz. Ele diz que
ainda não saiu no' Diário
Oficiala redução do IPI.

I.'
;1 !(
!
,

(s

1 ,

A redução de 10% para
5% na alíquota do Imposto
sobre Produtos
Industrializados (IPI). de
materiais de acabamento,
como chuveiros elétricos e

sanitários, por exemplo,
ainda não foi autorizada.
As grandes redes varejistas
decidiram reduzir o preço
desses' itens por conta

HEXA··G·Ot7�
'I> it.

.

. J%!IA·'.'

'
..

, J ,%l., "'" o"� ,w.

........ " , , .. , " , ,., _- , , .. , ..

engenharill&construções
Construindo qliail�I<!de de vida

SE.RVIÇOS INTERNACIONAIS
www.acslcomex.com.br

Fone 3378·366447 3275-1447
,
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NÚ,CLE,OS SETORIAIS ACIJS - APEVIIlJJ!,

informações do presidente do

SINDUSCON, Paulo Rubens

Obenaus, poderão associar-se'
ao sindicato qualquer empresa
ligada ao setor da construção
bern como as empresas
imobiliárias. O sindicato faz

,

.

parte do Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul e oferece aos

associados orientação jurídica,
-' ,

representaçao Junto a

Federação, negociação
sindical, capacitação
empresarial, entre outras

atividades, salienta Obenaus.
O presidente ainda justifica

a instalação de UIU sindicato
em Jaraguá do Sul pela região
apresentar UIU potencial
muito grande em nivel de'
estado no setor da construção,
e para tanto necessitava de
Ulua entidade que pudesse'
representar este segmento,
tendo indicadores de mão-de
obra, de consumo de materiais,

•

A exemplo de outras

cidades ca tarinenses Jaraguá
do sul, tem um Sindicato da
Indústria da Construção Civil

,

e do Lm o b i l i á

r i o

(SINDUSCON), desde. o dia
07 de novembro quando foi
eleita e empossada a primeira
diretoria da entidade, as

191130�uin 110 Centro.

Empresarial de Jaraguá do Sul

-CEJAS.
Este sindicato tem por

objetivo organizar a cadeia

produtiva do setor, defender
,

os interesses da classe e somar

esforços dos vários segmentos
buscando amelhoria contínua
na oferta de produtos e

serviços à sociedade, Segundo
,

,_o .;' _:::�:"
, :.:····):;;;,00.--

,

• •

ra a virar rea I

Com
entre

, , '

1SS0, os negocios
a indústria e o

correção das prestações
p e I a ,T R nos

f i n a n c i a m e n r o s

imobiliários e a redução do
IPI teriam impacto
imediato no bolso do

�. - .

comercio estao s emr-

paralisados para itens

como chuveiros elétricos,
sanitários, caixas de

,

descargas, entre outros. E

que a indústria não pode
faturar esses itens com o

IPI menor, caso fontrário
será multada pela Receita
Federal. O comércio, por

,

consumidor. E que 'a

reducão do' IPI 'sobre
� .

materiais de acabamento,
.

cai como uma luva para os

fabricantes e varejistas
,

rieste momento. Entre
se tembro e novembro
ocorre pico de vendas
desses itens, especialmente
no caso da população de
menor renda, que está

-

sua vez, nao quer comprar
o produto, pois sabe que o

imposto vai cair pela
metade.
Bancos o fim da

R. Cel. Procópio Gomes Oliveira, 1900

•

Autn Socorre· 'transporte '. Guindaste

.3274-7000 •

PLANTA0 24HS
,

'R. Epitácio Pessoa, 490
! centre- Jaraguá do Sul

-�.,
'-',

�. . � :

�',

'-
" '" "

. -

,

,f. )

-

. )

de crescimento de área

construída, demanda de
necessidade de' moradias,
entre outros dados. "Vamos
buscar UIU engajamento de
todos os empresários para
fortalecer o s e to r e

principalmente combater a

informalidade" afirma,
A idéia inicial do Sindicato

nasceu nas r e un iôe s do
Núcleo de Construção Civil, e
ganhou força com o apoio da

ACIJS, OS pioneiros a

. adminis tr ar a entidade

patronal gestão 2007/2008,
são: Paulo Rubens Obenaus,
pr e s id e n te e nas vice

presidências de: Indústria da

Construção, Hum b e r t o

Wolf; Relações Trabalhistas
e Sindicais, João Primm;
Obras Públicas, Alessandro
Tr u p p e l Machado;

,

Loteamentos, Anselmo Luiz

Jorge Ramos;
Engenharia e

Valério Tadeu

Projetos de..o

Instalações, :;0
dos Santosj.

Imobiliário, Massao Minuru' )

.Salai Wajilua e Dir e to r' 'J

Secretário e Financ e iro."!'
Ariane Cristine Corrêa, que";

. �
.

também responde pela vice- '�
, i

presidência de Qualidade e ,
, "

Meio An1biente, No
) I

'
•

j, �

C o n s e I h o F i s c a I est ã oJ '<o

Alessandro Hansen Vargas" 1

Valdir Conti e Edson Venturi i ,

como titulares e, na suplência.i..,
Márcio Manoel da Silveira.rl.
Willuar Emmendoerfer er)J

Roberto Kitzberger. J�f

Com secretário executivo do
SINDUSCON - Jaraguá do Sul,
Carlos Villas Boas,
fone (47) 3275-7050 ou

e-mail: sindicato@cejas.com.br.
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impulsionando o consumo

formiga de materiais de

construção nos, últimos

meses, quando decide, por
exemplo, erguer mais LIm

cômodo na casa ou fazer
um 'puxadinho'.
Quanto aos bancos, eles

ainda aguardam as regras
do Conselho Monetário
Nacional (CMN) que vão

valer para os

financiamentos sem· a

correção pela TR, diz o

d i r e t o r de· Crédito'
Imobiliário da Federação\ .

Brasileira das Associações
•

de Bancos {Febraban) �-f'l
<.' I

diretor de Operações da-f.!'
,�

$ •

Nossa. Caixa, Natalino')-'
Gazonato. 'Faltar;

,

regulamentação. '
'�

Com a queda das taxas de'
r

,

juros, o diretor do Secovi-'
. c _,

SF, Celso Petrucci, acredita, ,J

que haverá interesse tanto:

dos bancos como· dÓI j

consumidor pelo crédito'
imobiliário sem a TR.

'

-

" .,
, .

PorMárciaDe Chiara 1 �!

CBIC- Câmara Brasileira
da Industria da Construção"

'

" ,
,

,

')

,

,
,

,

, )

"

,
-

3371-1788
,

garcla@segurosgarcia.com.br
,

FI, JQâo Marcallo, 260 • Ed, TOwer tenteI 604
�--------------------�,
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HEXAGONAL: CRESCENDO' E CONSTRUINDO QUALIDADE DE VIDA

, •

•

• • •

CARLOSBRANDÃO
Especial para o.NP

qResidencial
MontVermont é 'um

I

sucesso comercial

JARAGUÁ DO SUL - Ao
ini�iar suas atividades, ern 1999,
a Hexagonal assumiu o desafio
de ser, em poucos anos, uma das

me;lhores empresas do segmento
de construção civil, apostando
sempre na ampliação da'

qualidade para atingir estes

objetivos. O resultado desta
atividade, quase obstinada, pode
ser percebida em todos os empre
endimentos da empresa, onde a

busca incessante pela satisfação
dos clientes é parte integrante de
cada projeto. Apresentando em

seu portfólio mais de 35 mil
metros quadrados de área

construída, para os mais variados

Segmentos de atividade, COIU

destaque para o industrial,
comercial e residencial, a

Hexagonal se destaca pelo acom
panhamento, em detalhes, de
cada processo que envolve os

projetos. Este conceito de

trabalho, onde qualidade e

segurança caminham juntas, pro-
. ,

porcionou a empresa a cer-

tificação Nível A do PBQP-H -

Programa Brasileiro de Qualidade
e Produtividade do Habitat,
sendo a primeira empresa do
ramo em Jaraguá do Sul a receber
o certificado. A Hexagonal sabe
que o sucesso de sua empreitada é

proporcional à satisfação que gera
para os clientes. Para que este

nível de felicidade com o trabalho
da eml?resa se mantenha é

preciso que ações diárias sejam
pensadas e desenvolvidas. Para a

Hexagonal a frase Construindo

Qualidade de Vida, é muito

ma is do que um slogan
publicitário exposto nos

materiais de divulgação da

empresa. Acima disto, é um
•

compromisso com o mercado,
uma forma de pensamento
inserida em cada um dos cola
boradores da emoresa, um

conceito que norteia todas as
,
-

açoes.

Preparados para o trabalho
'

Pessoas são tudo.
fundamentos de todas

Os
as

corporações mundiais passam por

pessoas qualificadas, motivadas e

voltadas ao foco do empre
endimento. A valorização,
capacitação. e· qualificação do

capital humano, tão em moda na

atualidade, fazem parte dos
conceitos de fundação da

Hexagonal. O investimento

neste segmento, proporciona
que quase 80% de todo o quadro

I

técnico e administrativo da

empresa tenha curso superior,
c9m pós-graduações e mestrados

,

em andamento.

_.

•

li�
"
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o Residencial Mont Vermont esta localizado em área nobre de valorização garantida

Responsabilidade hoje e

sempre
O Programa de Responsa
bilidade Social da Hexagonal
atua em duas bases distintas, mas
estratégicas e correlatas. Uma
delas diz respeito às ações sociais
internas, voltadas aos cola

boradores, mas com reflexo na

sociedade onde este e a empresa
estão inseridos. Outra atua

diretamente no apoio e consci

e.n tiz aç âo da comunid ade,
notadamente, 11a valorização e

,

preservação do meio ambiente.
-

O Projeto Plante uma Arvore
foi implantado pela Hexagonal
em 2005, consiste na dis

tribuição de mudas de árvores
em troca de alimentos não

perecíveis, que são dis
tribuídos a entidades do

Relacionamento com o

Mercado
Os programas de relacionamento
com o mercado desenvolvidos e

implantados pelo departamento
de marketing da Hexagonal,
seguindo diretrizes definidas pela
diretoria da empresa, têm como

objetivo abrir canais de

comunicaçâo COIU os clientes.
,

Desta forma é possível o acorn-

panhamento intenso das ações da
empresa, bem como, do
andamento de cada projeto, com
foco no interesse individual de
cada proprietário.

. -

prermaçoes servem como um

incentivo a mais para dar con

tinuidade ao trabalho
desenvolvido, buscando sempre

ampliar os índices de satisfação. A
Hexagonal foi certificada pelo
Prêmio Qualidade Internacional
em 2006, criado em 1950 na Itália,
o Prêmio ganhou versões em 21

'países, com destaque para Estados

Unidos, Inglaterra, Espanha,
França, Alemanha, Japão e Brasil,
onde teve sua primeira edição em

1977. O objetivo da premiação é

incentivar a qualidade em todos
os níveis. A empresa receberá o

Prêmio no próximo dia 28, em
cerimônia na cidade de São

Paulo, Capital.
Em 2004, após intensa pesquisa
qualitativa no mercado de

Jaraguá do Sul, a Hexagonal foi
escolhida para receber o Prêmio
Mérito Empresarial, por sua con
tribuição para o segmento de

construção civil na região.

parte do mercado. Contudo, as

. - .

murucrpio.

Qualidade um tema sempre
atual
O PBQP-H Programa
Brasileiro de Qualidade e

Produtividade do Habitat, é o

programa de qualidade mais

importante para da indústria da

construção civil no Brasil. O
P r o g r a m a c o n sis te na

padronização dos processos, no

controle de materiais e serviços e

na qualificação dos profissionais
envolvidos no trabalho. A

Hexagonal, que recebeu e

mantém sua certificação desde

2005, é a primeira construtora de

Jaraguá do Sul a receber a cer

tificação de nível A.

Sua vida commais qualidade
O Residencial Mont Vermont,
lançado recentemente pela
Hexagonal, tem este com

promisso: levar muito mais

'qualidade para a sua vida. COIU

localização privilegiada e itens

únicos de conforto, o ernpre
endimento é uma ótima opção,
tanto para morar, quanto para
investir. A qualidade construtiva
do residencial Mont Vermont

segue os padrões e normas do

PBQP-H Programa Brasileiro de

Qualidade e Produtividade na

Habitat.

Segurança acima de tudo
O compromisso da Hexagonal
com a segurança está acima de
todos os demais. Prova desta

preocupação é o registro de sua

CIPA - Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes, no

Ministério do Trabalho, antes

mesmo que a legislação a

tornasse obrigatória. A SIPAT -

Semana Interna de Prevenção
de Acidentes, é um evento

,

realizado Prêmios
O prêmio não é o objetivo, mas
sim o resultado de um trabalho
voltado à qualidade e satisfação
dos clientes. Neste sentido, a

,

Hexagonal já se sente premiada,
pois suas ações têm apresentado
alto índice de satisfação por

•

para a co nsci-

entização de 1 todos os cola
boradores, nos aspectos de

segurança física e ambiental.
Neste período também são

a b o r dad o s t 'e mas c o m

plementares para orientação de
todos sobre qualidade de vida.

,

•
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,

•
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NÚCLEO DE COMÉRCIO EXTERIOR

•
<

I
1 ,
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Buscando atender as

necessidades das empresas e

membros associados, o

Núcleo de Comércio Exterior
,

promoveu no último dia 09,
uma palestra com o delegado
da Secretaria da Receita
Federal de I [oinville, que
discorreu sobre a nova

IN/SRF n? 650/06 -

Credenciamento de

Empresas exportadoras e

importadoras, Entreposto
Aduaneiro - CLIA, IN/SRF
680/06 e nova regulamen-

,

NÚCLEO DE CONSULTORES
I

tação da Declaração de

Importação.
O evento serviu para

contribuir no sentido
.

de
manter os profissionais da
área atualizados quanto às

alterações na legislação
aduaneira e aproximar a

Receita Federal das empresas
Exportadoras e Importadoras

,

da região, afirma César Luís

Eger vice - coordenador do
Núcleo para assuntos de
Treinamento e Desenvol
vimento.

Também em novembro, no

f[ 4 I SEXTA-FEIRA, 24 de novembro de 2006

•

\

Núcleo de Consultores apresenta-se para a

classe empresarial na plenária da ACIJS-APEVI
, . , , ,

'.

i

I
I
,

•

A partir da década de 90,
com a intensificaçâo do

processo de globalização,
aliado ao desenvolvimento
dos meios de comunicação,
das fontes de informação e

dos modelos de gestão dos
( .

n e g o c i o s ,

segmento de
consultoría.

surge o

serviços de
No BrÇlsil

este movimento iniciou

nas décadas de 60 e 70, e

hoje aponta com uma nova

dinâmica, aumentando a

sua base de atuação e

abrindo novas

oportunidades junto ao

mercado.
Neste contexto, o

Núcleo de Consultores

apresentou seus associados
,

e suas respectivas empresas
,

dia 23 de outubro, para a

classe empresarial de

LOJA DE CONVENI�NCIA, LAVAÇÃO,
TROCA DE ÓLEO E ABASTECIMENTO

3371-6828
R. Roberto Ziemann, 521 • Czernlewlcz

plI$loJaragua@brturbo.com.br ,

, :>

•
, "

Nllmw
()$ OON$!l!l'Wí1f$

']araguá do Sul na reunião

plenária daACI]S.
São nove empresas

associadas, atuando nas

áreas de gestão em

Contabilidade, Custos,
Comercial, Marketing,
Alimentos, Ambiental,
Qualidade, Treinamento
e Desenvolvimento em

Recursos Humanos, entre
outras.
'. Além destas áreas, estes
profissionais 'altamente

qualificados, permanecem
em atualização constante

e atentos às tendências do

mercado. Para 20007 o

Núcleo disponibilizará
horários

•

semanais para
consultoria orientativa

gratuita, através de

agenda pré-definida
aberta a todos os

da ACI]S eassociados
APEVI.

Sobre esta atividade ou sobre estes

profissionais com consultora Anne,
pelo telefone 3275-7020 ou

email: anne@acijs.com.br

. ,

3370..8655
'

ItalvtuF@netune,com.br
Av. Preto Waldemar Grubba, 1612

,

.,
'I'
, .f

"

•
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•

dia 06, a CAMBRA -

Câmara de Negócios
Internacionais e o Núcleo de
Comércio Exterior apoiaram
a palestra "Como negociar
com o Canadá", promovida,
pela empresa participante do
núcleo, HERE Assessoria. A

palestra ofereceu aos

participantes, a

oportunidade de conhecer a

cultura de negócios locais

daquele país, diferenças em
•

negociações (francês x

inglês), procedimentos mais

utilizados nas negociações e

, ,

CAMARA DA MULHER EMPRESARIA

NÚCLEOS SETORIAIS ACIJS - APEVI

•

resas

,

acesso ao mercado canadense
e parceiros de negócios
comercias com Canadá. A

palestra foi proferida por
Brian Westlund, presidente
da Latin América Trade

Linkque.
-

De 27 de novembro à 05 de

dezembro, o Núcleo promove
'0 Curso Prático em Comércio
Exterior Módulo

Exportação, que objetiva
transmitir conhecimentos

práticos na área documental e
A • ". _

os tr arm te s nos orgaos
envolvidos. Participe! .

Com Jordana Pot! pelo
lone (47) 3275-7013 au

e-mail: jordana@portalcambra.com.br .

,

Ariete Nicoluzzi: Uma Mulher Empreendedora

!

CÁWiMúA MVUlt� éMPR!SÀl1lADé
JAAAil\IÁ 00 S\Jl

, ' "-','O X

A Câmara da Mulher

Empresária homenageia com

o poema abaixo, uma de suas

fundadoras e Coordenadora

por duas gestões; Ariete
. Nicoluzzi. No decorrer destes
anos, tivemos o privilégio da
convivência com uma mulher
verdadeiramente empreen
dedora que precocemente nos

deixou. Sua alegria,
determinação, humildade e

carisma ficarão marcados para
( ,

sempre em nossa memoria e
, -

nossos coraçoes.

Na presença dos Anjos
Quando direcionas tua visão

à, luz que amanhece em teu

coração, os anjos brincam ao

teu redor. Quando te

permites viver a tua criança;
os anjos colorem tuas mãos

para que encontres os
. ". ". .

mume r o s arco-tr is que

despontam a cada momento

em que te decides por ti, pelo
teu caminho. Os anjos vivem
contigo quando teu riso

....-"
.

......

•

ARQUIVO

precede tua dor.
Reviram os teus hábitos

antigos, dispondo-os,
organizadamente, em teu

passado, para que assim tu

possas revigorar teu momento

presente, preenchendo-o de
luz.
Os anjos te despertam, não

para o tempo, mas para a
. , _

ansia que o teu coraçao traz

de perceber o amor attavés de
,

ARQUIVO

todas as coisas, pois, sabem os
, ,

anjos que esta no amor a

oportunidade de restabelecer
a paz no mundo que te cerca.

Os anjos não te abandonam,
mesmo quando te sentes só.

Pois, para os anjos, a única
, . ,

coisa que importa e a tua
. '

essencia, e esta nem mesmo

tua poderosa vontade poderá
transformá-la em qualquer
outra coisa que não a luz que
Deus colocou em ti. Os anjos
se guiam por esta luz que arde
em teu ser, e estão nela as

chaves que abrirão todas as

portas, para que tu encontres

a timesmo.

Portanto, não temas à vida
nova. Os anjos nada temem

por saberem que a única

realidade a ser vivida é o amor,
( .

e este esta em El , para sempre .

',�""';'"
•••• o •••••••• O" 0.0 " ••••••••••••••••
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•
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Núcleo de Automecànicas i

J��"'<)V'" 00 �'Jl - ss i

O d eNúcleo
r

(1 !, Automecânicas participá de
B'll

um novo serviço oferecido no

2':j estado, um programa
,.-, '0'
-

"'. idealizado pelo NEA - Núcleo
:; ( ,S

Estadual de Automecânicas de
Santa Catarina e o SEBRAE.
Trata-se da "Garantia"

-- -

Es tadualizada", onde as

oficinasmecânicas cadastradas
irão garantir os reparos

i '

prestados e peças aplicadas por
,reparadores automecânicos

integrantes do NEA-SC em

todooestado.

\

( "1 ,

, ..

.

';.1, A missão coordenada

r�llpelo Núcleo das
,'), � Transportadoras, nos 25,
3:, , 26 e 27 de outubro que

(I::, contou com a participação
:<1, I de nucleados e convidados,
?h
_. .

foi considerada um sucesso.
" r .

c.:

Visitaram a Universidade
� £. ,

r, _

\ L

do· Transporte em

ht.,. Americana, entidade que

Ill',' funciona dentro da
f' ::' Transportadora TA e que
,1'. tem por objetivo formar

profissionais altamente

.
'

•

".

R. Relnoldo Rau, 818 si 05 • Centro

suISegCor@netuno.com.br

"Todos os Ramos"

•

•

3371 0508 I 3372 0902

•
"

J

'l,
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Equipe de auditores do NEA

será prestado comomesmo nível
dequalidadeem todas asoficinas.
No ato da entrega do veículo

•

recuperado, entrega-se o

Certificado de Garantia junto
com a ordem de serviços e lista
das empresas que oferecem a

Garantia Estadualeada. A partir
deste momento, o cliente pode
contar com a cobertura em

diversos municípios do estado
onde há algum reparador

participante.
O programa iniciou dia 25 de

outubro, com 229 oficinas
cadastradas, em 43 municípios
catarinenses. A partir deste mês,
os motoristas passam a ter mais

segurança em todo' o território

catarinense, pois o programa
estende a garantia dos serviços
prestados em todas as regiões do
estado. Em [araguá do Sul, os

trabalhos estão em andamento e

capacitados preparados
para dar alto rendimento
na empresa, agregando a

valorização do ser humano,
meio ambiente e da

. sociedade.
Na mesma cidade

visitaram a empresa S.O.S
Cotec, que faz -o trabalho
de prevenção de situações

também representantes da

Fundação Jaraguaense de
MeioAmbiente-FUJAMA,
que pôde agregar ainda
mais conhecimentos para
servir a comunidade .

O spa r t i c i p .a n t e s

visitaram também a fábrica
da Wolkswagen
Caminhões, onde foram

recepcionados e

acompanhados pela
W.

• •

emergenciais que possam
afetar ou colocar em risco o

homem, o meio ambiente e

o patrimônio. Segundo Q

coordenador do Núcleo,
Cleyton Stassun, esta visita
foi uma verdadeira aula
sobre como proceder em

casos de acidentes com

produtos perigosos.
Na missão, participaram

. ,.

c o n.c e s s Ion a r 1 a

Breitkopf de Guaramirim e

surpreendidos com um

show de tecnologia e uma

aula de logística prática,
presenciando a linha de

montagem dos caminhões.
O encerramento da visita

aconteceu na pista de
,

em fase de auditoria nas oficinas
candidatas. Parao coordenador do
Núcleo, Oclair de Freitas, a

participação nesta ação demonstra
o comprometimento das
automecânicas com seus clientes
ecomoutrasempresasdo setor;
Não esqueça, ao precisar de

reparos no seu veículo quando
estiver em outra cidade e

problemaencontrado referir-se ao
serviço de origem, o conserto será
realizadogratuitamente.Paraissoé
necessário sempre buscar uma

empresa associada ao N6cleo e

cadastradanoptogramadoNEA.
O prazo de atendimento em

garantia está vinculado ao

declarado na ordem de serviços, .

emitida pela oficina de origem,
podendo variar conforme o tipo
de serviço e procedência das

peçasaplicadas,
. .

r

Consultor Francisco pelo telefone
327.5-7019 ou e-mail
francisco@acijs,com.br

NÚCLEO DE FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO

Cuide dasua pele antes e depois
do Sol . .

No verão, a pele necessita

de cuidados especiais, já que
sofre com as agressões do sol,
do vento, da água domar e da
piscina, o que leva ao seu

ressecamento .. A pele forma
uma barreira natural que

bloqueia a entrada de agentes
danosos ao nosso organismo,
um termômetro que controla
nossa temperatura fazendo com

que eliminemos suor quando a

temperatura está muito alta ou
tremamos quando está muito

baixa.Um sensor que transmite

as sensações de tato, frio, calor e
dot Assim é nossa pele e por ser

tão importante ela merece

ainda mais cuidados nessa

épocado ano.
Para falar sobre estes cuidados,

convidamos· neste mês a

farmacêutica industrial,
Viviane Zanghelini, da Vico
Farma Farmácia de

Manipulação, para explicar
como ficar com a pele bem
cuidada ebonitao ano inteiro.

Núcléo em Pauta - Como
ficar com a pele bonita após o
bronzeamento?
Dr. Viviane - Um bronzeado

perfeito e duradouro depende
de uma boa hidratação dá pele.
Na hora de escolher um

hidratante, é preciso levar em
conta o tipo de pele, os

hidratantes em forma de gelou
loção oil free são perfeitos para
as peles oleosas. As peles secas

pedem cremes e as peles
normais, loções.Apele do rosto
costuma ser mais oleosa e

sensívelque ado corpo. Por isso,
os hidratantes específicos para
ela costumam ser mais suaves,

.

nutritivos e com filtro solar.

Núcleo emPauta � Quais os
hidratantes que devemos
usar?
Dr.Viviane � Os hidratantes

nutritivos, corn:vitaminasA, C
e E, aloe Vera, e também com

produtos capazes de fazer com

que a pele retenha' a água,
como é o caso da uréia e do

Núcleo em Pauta � Existe

diferença de esfoliação para
cada tipode pele?
Dr. Viviane - Deve-se

respeitar o seu tipo de pele. As
normais e ressecadas
recomenda-se uma esfoliação
semanal. Peles oleosas ou

\

mistas podem ser esfoliadas de
uma a duas vezes por semana.

As peles sensíveis são
necessárias uma esfoliação
somente a cada 15 dias.

.E para finalizar vale um

lembrete da farmacêutica, para
quem quer preparar a pele para
o -verâo, este é o período certo

para iniciar com o uso de
,

estimuladores da produção de
melanina, pigmento natural da

pele (como oUNITAM). Pode
se associar (oUNITAM, óleo de
cenoura e o óleo de urucum) a

bronzeadores, protetores,
hidratantes e produtos pós-sol,
paraprolongarobronzeado.
Se

.

você quer saber mais

informações sobre este assunto,
\

procure uma das Farmácias de .

Manipulação associadas ao

Núcleo, lá você irá encontrar

profissionais capacitados para
melhoratendê-lo.

lactato de amônia. Não

esqueçam de dar uma atenção
especial. aos pés, joelhos,

•

cotovelos emãos.

Núcleo em Pauta � Como'
manter a pele hidràtada e o

bronzeadopormais tempo?
Dr. Viviane - Tome banhos

'com águamorna para fria e use

sabonetes neutros, de

preferência a base de

ingredientes como glicerina e

extratos de ervas. A esfoliação
da pele é outra etapa muito

,

. . ,

nnportante, pois e um processo
de remoção das camadas mais

superficiais do extrato córneo

que se t o r n am mais

envelhecidas, com células

m�rtas e impurezas. Ela pode
ser feita em casa com produtos
à base de sementes de frutas
(como a semente de apricot)
oumicroesferas de polietíleno.

.
.

Consultora Carmen pelo teletone
(47) 32757028 ou e-mail:

,

carmen@acijs.com.br

Núcleos Pauta
•

testes da fábrica onde 'todos
os participantes puderam
fazer um Teste Drive nos

modernos caminhões. da
•

linhaCONSTELLATION.
O Núcleo agradece os

patrocinadores e os

participantes destamissão.
No' próximo dia 21,

acontece a construção do

planejamento 2007 para o

Núcleo, a partir das 8h e

todos os profissionais do
setor estão convidados.

•

•

Consultor Alberto pelo telefone I

3275-7005 ou e-mail
alberto@acijs.com,br

•

"
,O CORREIO DO POVO

P�'�!919Fones 47 33711919 e 8835 1872 I comerctalêcorretodopovo.com.br
. ,

• ••
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NÚCLEO DE JOVENS EMPREENDEDORES
•

CARLOS BRANDAO

Suspense. Cern esta

palavra. o comentarista e

cineasta Arnaldo. J abor,
definiu os próximos quatro
anos do governo de Luís
Início Lula da Silva. Jabor,
que esteve em Jaraguá do Sul
na última segunda-feira, 13,
fazendo a palestra "Brasil -

Atraso e Modernização"
durante o 1 o Encontro de

Jovens Empreendedor e s,
promovido pelo Núcleo de

Jovens Empreendedores
ACIJS-APEVI, fez críticas

contundentes ao governo

Lula, que define não como
. "

um governo, luas SIIU como a

turma que está no poder".

Carioca nascido em 1940, o
cineasta, comentari.sta e

jornalista Arnaldo Jabor já foi
técnico de' som, crítico de

teatro, roteirista e diretor de
curtas e longas metragens. Na
década de 90, por força das
circunstâncias ditadas pelo
governo Fernando Collor de

Mello, que sucateou a

produção cinematográfica
n a c io n a l e de quebra
seqüestrou a poupança de
todos, inclusive de Arnaldo

Jabor, foi obrigado a procurar
novos rumos e encontrou no

jornalismo o seu ganha-pão.
Estreou como colunista de O
Globo no final de 1995 e mais

tarde levou para a TV Globo,
no Jornal Nacional e no Bom
Dia Brasil, o estilo irônico

com que comenta os fatos da
atualidade brasileira.
Em sua palestra, que durou

pouco mais que duas horas, e

,

NUClEO DE RESPONSABILIDADE SOCiAL

Conhecendo o Global,:CQmpact
•

;

,

•

•

. . ." .

mais Justa e mats equarume.
·Este acordo implica, na

incorporação dos dez

princípios do Pacto Global aos

O Pacto Global ou Global

Compact, é uma iniciativa do
secretário-geral das Nações
Unidas, Kofi Annan, com o

objetivo de sensibil iz ar,
mobilizar e engaj ar a

comurridade. empresarial
internacional em torno de

questões relevantes da
sociedade contemporânea.
Ele sugere que as empresas,

•

assumam comprorrussos

globais, incorporando ao

cotidiano dos negócios
princípios que se baseiam no

paradigma do desenvol
vimento humano sustentável
e que ressaltam a

importância das empresas na

construção de uma sociedade

•

I

,

•

•

•

•

li

• O CORREIO DO POVO

passaram sem que a platéia
sentisse, lotando os quase mil

lugares do grande teatro da
Scar, Arnaldo Jabor fez uma

explanação crítica dos
últimos 30 anos políticos do
Brasil. "As crises vinham em

espasmos, picos. Eli estava.na
praia, no Rio de Janeiro,
quando veio o golpe militar.
Foi UIU choque ver todos

aqueles milicos, de repente,
tomando conta de tudo,

•

inclusive e, principalmente,
do País", diz Jabor. Ele relata,
sempre com bom humor, cada
um dos momentos difíceis

que o Brasil viveu a partir
deste período, passando pela
morte de Tancredo Neves.

"Pô, um micróbio pegou e

matou o homem, mudando o

destino do Brasil, que falta de
sorte a nossa", destaca.
A era Sarney, o governo

Collor e o impeachment,

•

DIVULGAÇÃO

valores, planos e práticas das

empresas. Eles estão

agrupados em quatro áreas:

Direitos Humanos, Direitos
do

.

Tr abalho , Proteção
Ambiental e Contra

Corrupção. Devido a grande
relevância, este assunto foi
abordado dia 13 de novembro,
na reunião do Núcleo de

Responsa-bilidade Social, no
CEJAS ..
A Coordenadora do

Núcleo Sra. Roseli Capudi
salienta que é importante o

J

engajamento das empresas
de Jaraguá ao pacto global,
pois isto possibilita as

empresas a ampliar sua

gestão socialmente

responsável, uma vez que
muitas empresas já fazem

ações correspondentes aos
. /.

pnncipios.
No próximo ano, oNúcleo

vai ampliar as discussões
sobre os princípios do
Global Compact e sua.

empresa já está convidada a

participar,

-I
. 1

•

, .
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tudo reprisado com um sabor
diferente, com a visão de

quem viveu os fatos de perto.
"Quando vi a Rosane Collor

pela primeira vez eu já sabia

que aquele governo não ia dar
certo. Quando o Fernando
Collor tentou se separar dela
o pai da moça disse o

seguinte: na minha família
não tem mulher separada, só
solteira ou viúva. Aí o Collor

desistiu da separação", conta
Jabor, .levando a platéia ao

riso solto. Sobre o governo
FHC, Jabor não esconde sua

admiração. "Não sei o que

seria do Brasil hoje se não

fosse o Fernando Henrique.
Ele acabou com a inflação e

deu um rumo ao País, só por
isso já temos uma dívida com

este senhor", destaca. Jabor
finaliza sua palestra dizendo

NÚCLEO DE REVENDA DE AUTO PECAS
•

Legisla ão de Trãnsíto
o Núcleo de Revenda de

Auto Peças promoveu dia 24 de
outubro a atualização em

Legislação de Trânsito,
"Regularização dos acessórios

usados por carros e motos em

Jaraguá do Sul" com a presença
do Ten. Gilda Martins de
Andrade Filho - Chefe do

Depto. de Trânsito do 14º
Batalhão de Polícia Militar e

integrantes do núcleo. Os

participantes puderam escla
recer dúvidas sobre o uso dos
baús em motos de serviços, as

dimensões permitidas em lei, as
proibições do transporte de

alguns equipamentos (peso,
material, .etc) e produtos
explosivos com o GLP (gás de

cozinha). Também sobre

autuação de motociclistas,
corte. de filas por linha do meio

nas rodovias e sobre o uso de

engates de carretinhas nos

automóveis. Segundo o

Coordenador do Núcleo, José
Schimidt, esta ação visa estreitar
as relações profissionais entre as

empresas' do Núcleo e as

entidades de fiscalização, para

que através do debate, todos

possam trazer soluções para os

problemas que antes eram

enfrentados isoladamente. As
revendas de autopeças utilizam
em sua maioria o serviço de'

entrega corn motos e buscam a

conformidade com as leis de
� .

trânsito.
•

•

NUCLEO DE CABELEIREIROS PROFISSIONAIS
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:Nucleos ��JI] Pauta
•
•

e
•

•

O último aperfeiçoamento
técnico realizado pelo
Núcleo de. Cabeleireiros

. .

Profissionais neste ano teve o

tema: Penteados para Festas
e contou tom 25

participantes que atualizaram
suas técnicas e modelos de

penteados para embelezar
suas clientes nas. festividades
de final de ano e formaturas.

que, apesar da. "turma que
está no poder" esperà que
Lula faça um bom segundo
mandato. "Se ele. for esperto,
e isso ele é, vai deixar os

•

loucos de lado e fazer a

reformas que o Brasil precisa
\

para seguir adiante rumo a dias I J!;

melhores", diz. :.i'J

Se g u n d o Leandro S. fJ�)

Gonçalves, coordenador do lV!

N ú c 1 e o' d e J o v ens)

Empreendedores, o evento (1"
• f

superou as expectativas. l').,

Completa dizendo: "Quero é,[

agradecer o apoio da ACIJS e x."
da APEVI, de todos os);'./

patrocinadores que ajudaram]
para o sucesso deste evento, e r:'f'
principalmente a todas as, i' j

pessoas que estiveram no .',!�
'.

Grande Teatro da SCAR. r.·.J • j 'o

Aproveito para convidá-los ...
. . , ) .

para o 20 Encontro de Jovens .

.
.

r
} )

Empreendedores programado ....
• I j 1

para novembro de 2007".
. .
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,

Consultora Anne pelo telefone

(47) 3275-7020 ou

e-mail: anne@acijs.com.br

• •

,. .
.

,

•

•
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O CORREIO DO POVO i
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NUCLEO DE·QUALIDADE
•

,.
•

'.
� .

•

DIVULGAÇAO ,

encarado como um defeito!
Se o tamanho não está

disponível no estoque, a

disponibilidade do produto é

também um fator de
,

QUALIDADE e sua ausência

implica emmais um defeito.

Mas, supondo que tudo
anteriormente apresentado
estivesse em conformidade
com as expectativas, a camisa
poderia apresentar algum
problema como a falta de

manga, de cor, de botão; .de
costura, de maciez no tecido ... ,
e outras faltas, ou seja, se ela
terri algum defeito de

fabricação. Caso tenha

alguma anormalidade, a

compra não seria efetuada,
pois não foram atendidas as

expectativas. O que se

procura então numa camisa'

para uma ocasião importante?
QUALIDADE ou defeitos?
Nesse caso, se a. decisão

pela compra é feita quando

avaliamos os objetos à nossa

volta, é muito difícil obter
consenso a respeito da

qualidade de um produto.
Isso se traduz, por exemplo,
no fato de existir uma

profusão de marcas de
eletrodomésticos e haver
clientes felizes adquirindo
aparelhos de marcas

diferentes.

não é difícil .

'-

algumas
engrenagem,
enumerar

•

s

I
1
•

, .

c a r a c t e r
í

s t i c a s que'

provavelmente são relevantes:
. ponto de fusão, condutância.

.

NUClEO PA j

QUALIDADE r
; ,

� .. "....

t e r rm c a , r e s i s t e n c t a a

cisalhamento ou dimensões
físicas.
Isto nos leva à famosa

•

definição de Crosby [1992]:
"A qualidade é conformidade

-r•
C·

aos requisitos". Essa definição, .:
é interessante, pois deixav,

-

explícito '0 fato de que é
.. >�

preciso um· p o n t o de.,;
referência para julgar um ,�l

produto. Traz embutida a;-,

idéia de como efetuar esse �,

julgamento e, por fim, ,",
mostra como o processo 'i)
todo pode ser documentado.rl
analisado e os resultadosv:

A qualidade é relativa. O

que é qualidade para uma

pessoa
.

pode ser falta de

qualidade para outra, (G.
.Weinberg)
O conceito de qualidade é

aparentemente intuitivo

levando as pessoas a considerá
la como "satisfação", "melhor",
"confortável", "seguro", etc,

Vamos ver urnexemplo prático:
Imagine que se deseja

adquirir uma camisa para

. uma ocasião importante. Se o

preço do produto é muito

além das expectativas, este se

torna um impedimento para a
, '

compra. Então o preço
inconveniente passa a ser

. .

Uma escolha torna-se mais

clara quando se estabelecem
. ". . . .

cntenos que sirvam para

Julgar um produto. Em

algumas situações, tais

critérios
.

são relativamente

simples. de identificar e

estabelecer. Por exemplo: em
domínios como engenharia '

elétrica ou mecânica, as

informações necessárias são

obtidas em função da
finalidade a que se destina um
determinado produto. Para

dispositivos simples, como

um fusível ou uma

,

não se encontra defeitos, logo
se pode admitir que a camisa

possui QUALIDAOE! O
conceito de qualidade pode
então ser definido como

"Ausência de defeitos".
En t r e r a n t o quando

examinado mais longamente,
o conceito r e ve l a v s e

complexo. De fi n ir um

conceito de qualidade para
estabelecer objetivos é, assim,

uma tarefa menos trivial do
, ,.

que aparenta a prmcipro.

Supondo que se esteja diante
de produtos alternativos,
como escolher o melhor? Esse

problema de julgamento
,

.

acontece com qualquer
pessoa cotidianamente,
quando se consomem itens

.

como roupas, música, comida
ou filmes. Mas curiosamente,
apesar da freqüência com que

T

a o u t r a s>.transmitidos

pessoas .

,
,.

,

D.
I

e I s e '_Colaboração: .

CristinaWischral
• •

'c.

•

CONSELHO DE NÚCLEOS •

Formando empreendecores competentes romove a cu uraurso
,

DIVULGAÇÃO..

· ,
,
•

Através da parceria
assinada entre a ,FACISC -

Federação das Associações
Empresariais de Santa, o

MCE Movimento

Catarinense para a

Excelência e o Sebrae para
disseminar a cultura de
excelência na produtividade
e qualidade das empresas

catarinenses, aconteceu o

primeiro treinamento para
consultores das associações
empresariais. Foram três

turmas, duas em 'Balneário
Cam b o r íu e uma em

Xanxerê. Cada turma

contou com 20 pàrticipantes
e dois dias de treinamentos.
A parceria foi assinada ern

ag o st o durante o 10°
Encontro' Estadual do

Empreender realizado em

São José pelo presidente da

FACISC, Luiz Carlos
Furtado Neves, o presidente

do MCE Ernesto
Heinzelmann e o diretor de
Mercado do Sebrae, Spyros
Diamantaras.

organizações catarinenses.
Atualmente, 50

organizações fazem parte do

MCE, contribuindo financei

ramente, economicamente e

tecnicamente para a realização -�'

de suas atividades, pautadasc-
, I ,

pelos seguintes valores: Erica, -'

Independência, Competência .
.

e Excelência. '
,

Quem empreende no Brasil
,

é, iantes de tudo, um corajoso.
•

Para atingir os objetivos, os
s

empreen.dedores devem

MCE . O MCE é uma
!

associação civil de direito

privado, sem fins lucrativos,
. !empreendedor

,
depende,
do novo

.' • A •

investir em competências
•

específicas, valorizando os

próprios talentos. Foi essa a

abordagem da palestra
Competências Ernpreen
dedoras, proferida pelo.
professor Sandro Afonso

Moraales, consultor em

desenvolvimento econômico,
administrador de empresas e

dou tor em engenharia da

produção, com foco em

empreendedorismo, pelaUFSC.
"Antes de iniciar uma atividade,
o empreendedor precisa pensar
a longo prazo. Geralmente

pensasse no negócio pelos
r

próximos 12 meses, e depois
fica-se meio perdido. O correto

é pensar para os próximos 10,
20 anos", diz Sandro Morales. que tem como missão a

promoção da

competitividade sistêrnica
no Estado de SantaCatarina,
através, do incentivo à

melhoria. da qualidade e

produtividade das
. organizações públicas e

privadas.
Fundado em 15 de

\

dezembro de 2004 por 34

organizações públicas e

privadas de Sarita Catarina,
o MCE atua liamobilização e

artieulação dos agentes

representativos da sociedade,
para a disserninação de

tecnologias de gestão nas

exclusivamente,
I

negócio para viver, as chances
de quebrar é muito maior,
pois as necessidades são

imediatas e o retorno, nem

sempre, acontece deste

forma", ressalta o consultor.
.

.

Segundo Morales, para o

empreendimento dar certo é
.

necessária uma avaliação
sobre a gestão da empresa,

aprendizado sobre como lidar
.

.

,

O evento, que mareou o

encerramento das atividades de
2006 dos Núcleos Setoriais,
lotou o auditório do Centro

Empresarial, na última quarta
feira,22.
Segundo levantamento do

IBGE, o Brasil apresenta quase
5 milhões de micro empresas,

que representam 98 %'da força
produtiva do 'país. Muitas

destas empresas nascem da
necessidade de subsistência de

Para alcançar sua visão de
ser referência nacional como�,

agente promotor da'

competitividade estadual até
-

2010, o MCE, além de suas
, .

atividades estaduais, está

inserido na Rede Nacional
da Gestão, coordenada pela
Fundação N acionaI da.

,

Qualidade e participa do
•

.

Fórum dos Programas de
.

Qualidade, Produtividade e,

Competitividade e de outros.
-

projetos nacionais.

coordenados pelo Movimento
BrasilCompetitivo.

corn
:

o mercado, traçar
estratégias, tomar decisões,
trabalhar em equipe,
administrar conflitos e outras

. ,.

seus propnetanos, ou como
•

alternativa profissional para

aqueles que apostamno próprio
n eg

ó

c
í

o . "Quando o

A' ". •

cornpetencias necessanas no

universo empresarial. •

'.

'Núcleos
•

Pauta
\ .

a
.,

,

,
, .

,
,

I
,
I
,

,
,
,

•
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A partir do final das guerras

napoleônicas (1815), a

incipiente sociedade brasileira
tomou os primeiros contatos

'COIU produtos de luxo

provenientes da Europa, o que
veio influenciar e despertar a

demanda para o consumo dos
meSlUOS. Com isso, passou-se a

,

considerar a produção de

artigos manufaturados, no

Brasil, oportunizando as

condições para o embrião da

industrialização.
Em 1827, passados

,

cinco

anos da independência do

Brasil, surgia a primeira
entidade de estudos e debates
sobre industrialização, a

"Sociedade Auxiliadora da
Indústria Nacional- SAIN", a
qual perdurou por todo período
imperial e posteriormente à

proclamação da República. Por
volta de 1870-80 o núcleo

•

industrial do Rio de Janeiro já
apresentava significativa
relevância econômica na

economia do segundo império,
capitaneada pelos setores têxtil,
calçadista e de chapéus. Vivia
se um acalorado debate no

interior da "Associação
Comercial do Rio de Janeiro -

ACRJ" (1821), acerca das'
. ,

questões tarifárias entre

industriais e importadores, .o
,

que culminou na dissidência
dos industriais, 'levando a

fundação' da "Associação
Industrial do Rio de Janeiro -

AIRJ" (1881)" pr irn e.ir a

entidade exclusivamente
manufatureira da história
brasileira. Foi inicialmente

presidido por Antônio Felício
dos Sa11tos, proprietário, de
tecelagens e111 'Dialuantina

, (MG).
Surge posteriormente (1890),

tambélu pelas mãos de Felício

dos Santos, o' "Centro da

Indústria de Calçados" e o

"Centro d� Fiação e Tecelage111
do Rio de Janeiro - CIFT-RJ"
(1902), apoiados em forte

atuação parlamentar, na luta

por subsídios tarifários para a

importação de luáquinas.
Paralelo a isso, o CIFT-RJ
desenvolveu U111a política de
convencimento da opinião

It O CORREIO DO POVO
•

"

•

A

"

,

t'

lI' ,,'

,

,', iii l/A '

Alessandro H. Vargas, vice-presidente AC,IJS - Núcleos Setoriais; conselheiro do
SINDUSCON - Sindicato da Indústria da Construção e Imobiliário de Jaraguá do Sul

pública da época, por lueio da

tradução de livros clássicos de
,

" ".. . .."

teortcos proteciomstas , CQIUO

Mathew Carey (1760-1839) e

Friedrich List (1789-1846).
O regime republicano trouxe

110VOS atores sociais para o

debate político, entre eles os

militares positivistas, os quais
consideravam a industrialização
como UIU dos pilares da 110va

sociedade brasileira. O General
Inocêncio Serzedelo Correia,

,

ex-ministro da Fazenda de
'Floriano Peixoto, não era Ull1

,industrial, 111as era u m

'i11dLlstrialista contumaz, foi
escalado para assumir as rédeas
daSAIN ell11902, COll1 a missão
de re e.st r u tu r á-l a. Neste

1110 III e 11 to, os índ LIS triais

enfrentavam um período de
turbulência COll1 os arautos das

importações, acerca de barreiras
. ,

protecionistas. Outra frente de
debates se dava pelo
crescimento do movimento

o p er
á

r i o de inspiração
•

,

anarquista.
Os industriais venceram a

batal11a travada 110 seio do
. .

congresso nacional e illlpeçliralu
sistematicaluente a traluitacão

, ."

de novas deso11erações tarifárias
.

elu benefício dos Íluportadores,•

acelerando O 'deStl10ro11all1e11to
do luodelo eCOl1ôlUico

ituportador, que C011stituía-se

nUlU dos grandes obstáclilos à

i11dllstrializacão.
,

No i11ício'de 1904, Serzedelo .

,Correia prOtUQVeLI a

,

c011centração e u11ificação dos
industriais 11Lltl1a só e11tidade

represel1tativa. Ao lado de

Jorge Street, criou o '�Centro

, ,

t\J E"t w O R 1< S

,

I

Industrial do Brasil - CIB",
nascido da fusão entre a SAIN
e o CIFT-RJ, congregando as

• , A •

maiores empresas texteis,

calçadistas, do fósforo, da
cerâmica e de chapéus do
Brasil. Sua capacidade de

aglutinação foi significativa,
onde, COtU apenas três anos de
vida já congregava quase 500/0
das indústrias do Rio de Janeiro.
O CIB constituiu-se COll10 uma

etapa mais avançada do
associa ti ViSll10 indus trial

quando cOll1parado. às
entidades qlle precederam-no,
Com a guerra mundial de

1 9 1 4 - 1 9 1 8, o fl u X o d e

importações provenientes da

Ellropa d i m i n u i u ,

prejudicando as moagens de

trigo e outros setores' que
d e p e n d i a m de i n s umo s

irnpõr tadcs. A indústria
.

,

nacional, por sua vez, florescia,
, .

destacando-se o setor têxtil e

de. calçados. Fazendo uso de
sua má x irn a capacidade
produtiva, operando em três

,

tur110S, etu rltrno nunca antes
, , ,

ViStO, SUSCitOU O tl10V1111ento

si11dical de trabalhadores a

prOll10ver paralisações 11a

busca de tl1elhores cot1dições
de. trabalho e salariais,

r ..

destacal1do-se a gra11de greve
de 1917, qLle paralisou fábricas
ell1 São Paulo e Rio de Jal1eiro.
El111919, ressllrgeoCIFT-RJ,

nUll1a dissidê11cia de11tro do

CIB, utlla vez qlle sell

preside11te à época, Jorge
Street, n10strou-se favorável a
lltUa solLlção t1egociada COtU os

trabal11adores como antídoto

para as greves, reconhecendo-

3371-1846
www.proserv.cnt.br

•

/

E
•

as não COIUO um caso policial
de insubordinação, passível de'

� ,

repressao, luas Sll11, COIUO um

fenômeno social. Entidade
,

homônima surgiu em São

Paulo, onde o CIFT-SP teve

COll10 primeiro presidente o

Conde Francisco Matarazzo,
exercendomandato até 1926.

,

. Foi também neste período que'
pela primeira vez o governo da

República. reconheceu
publicamente o relevante papel
que a indústria nacional

prestara, não só ao esforço de
- l�

guerra, luas também pela sua

importância econômica e social

gerando impostos e empregos à

população, compensando a
,

queda gerada pela crise 110 setor
, -'

pnmano.
A crise de 1929 mareou a

adoção início das idéias

keynesianas, 011de surge pelas
,

mãos de Jorge Street e Roberto

Sit1il011Se11, lllll 110VO projeto
industrial para o Brasil, baseado
110modelo fordista de produção,
pau tado 110 protecionismo
tarifário e cambial e 110 papel
intervencionista do Estado 11a

.

econorrua.

COIU a era Vargas (1930-
,

1945), Street e Simonsen teriam
papel preponderante 110 avanço
da industrializacão brasileira. O

I '

setor industrial seria o primeiro a

adaptar-se à legislação
trabalhista-sindical. Pelo

Decreto 19.770 de 1931, as'

associações de, classe passariam
a organizar- se etl1110VOS moldes,
sob a tutela estatal, através de

federações de sindicatos ern

âmbito estadual, reunidas por
sua vez numa entidade de

cÚpL\la. Surge então a FIESP
elu São Pallio e a FIRJAN no

Rio de Janeiro, esta LIltitua,
COI110 a 110va cOl1figLlração do

CIB, ao custo de I11Llita

resistência por parte de seus

luetl1bros. A partir da FIRJAN,
destacou-se lilua nova

liderança etl1presarial da época,
Ellvaldo Lodi, joVetl1 indllstrial
tl1i11eiro, tral1sferiLI-se para o

Rio de Ja11eiro 011de passou a

ide11tificar-se COtl1 a callsa

te11e11tista, destacando-se pela
retórica, logo viria a ser

reco1111ecido como Ull1 dos

So/uga•••m Emp.cotlm.o...,(o

•

!I', ....��
3. "Ii'1!1;t;' li -iJJ

- .

ASSOCIAÇAO COME,RCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO SUL

IJ

APEVI
ASSOCIAÇÃO-DASMICRO E

PEQUENAS EMPRESASDO
VALE DO ITAPOru

ideólogos civis da causa, caindo
nas graças de Getúlio Vargas.

.

Corn a convocação .da
Assembléia Constituinte de

1933-34, a classe empresarial
teria assento garantido, através
dos dirigentes das entidades
reconhecidas pelo ministério
do Trabalho. Para obter melhor

coordenação dos trabalhos, os

industriais formaram Ut118

entidade superior, já prevista
no Decreto 19.770. Surgia daí a
"Confederação Industrial do

BrasiL", . a qual agregou as

entidades. empresariais de
quatro estados, sendo a FIESP .

e FIRJAN, respectivamente de
São Paulo e Rio de Janeiro, o '

"Centro Industrial de Juiz de
Fora - CIJF" e o "Centro da
'II1dústria Fabril do Rio Grande

do s e : CIFRS",
,

respectivamente dos mineiros

e gaúchos. A Confederação
'I11dustrial do Brasil, era de

caráter eclético, somando-se as

entidades oficiais e' as de
caráter privado de todo país.
Atuaram corno representan

tes da indústria 110 legislativo,
Roberto Sinl011se11 e Paulo
-

Alvaro Assumpção (pela
FIESP), Vicente Galliez e

Euvaldo Lodi (pela FIRJAN),
Pedro Rache (pela FIMG) e

Gastão de Brito (peloCIFRS).
,Com OI advento do Estado

Novo, em novembro de 1937,
Simonsen e Lodi, apesar de
terem perdido seus respectivos
mandatos parlamen tares,
s o u b e r a m perceber as

oportunidades que se abriram
110 r egim e em prol da
ind LI S tria I izaç ão; Atl1bos
sabiatu que Getúlio desejava
,aprofLll1dar a i11dllstrialização e

para isso 11ecessitava do apoio
do etl1presariado. Propuserall1
então, a flexibilização' do
tl10delo si11dical vige11te,
sllgeril1do Ull1 1110delo dLlal,
011de as et1tidades existentes

pertl1anecessell1 de natureza

privada, preserval1do certa

liberdade de atllação fora do
sistetl1a corporativo do Estado.
Por SLla vez, apoiaratl1 a criação
de 110vas entidades oficiais,

•

ollde estas atuari<;llu COIUO

i11terlocLltoras' jll11tO ao

16 ANOS

-

,

g o v e r n o , COIU ISSO,

minimizando O risco, de uma

possível desarticulação do setor
empresarial, 11·0 caso do

governo decretar
unílateralmente o fim das
,- .

orgaruzaçoes corporativas.

Surgiram então, paralelas as

FIESP e FIRJAN (entidades
"

privadas), as entidades oficiais,
"Federacão das Indústrias

,

Paulista - FIP" e "Federação dos
Sindicatos da Indústria do
Distrito Federal- FSIDF". Neste

ínterim, surge a "Confederação
Nacional da Indústria - CNI", a

partir daConfederação Industrial
do Brasil, que se reorganizava e

adquiria relevância ainda maior,
sob o comando de Euvaldo Lodi,
tendo na vice -presidêricia
Roberto Simonsen da FIESP.

Apesar da proposta de

organização dual ter difícil

tramitação no ministério do

Trabalho, sucessivos decretos
entre 1939 e 1940 tiveram o

efeito esperado pelos industriais,
,

COIU o reconhecimento do
modelo dual para c1S entidades
do segmento empresarial,
permanecendo vedado tal

arranjo para as organizações de
t ra b a l h a d o r e s . C01110
co n s e qü

ê

nc i a direta da

regulamentaçâo, reorganizou
se uma vez mais a terrninologia

,

das entidades, surgindo o

"Centro da Indústria do

Estado de São Paulo - CIESP"
e o "Centro Industrial do Rio.

de Janeiro - CIRJ" COtUO

entidades privadas, ao lado da
FIESP e FIRJAN, que

passaram a ser as. entidades
oficiais.
COIU isso, fechou-se Ull1

ciclo da história organizativa
do ell1presariado indLIstrial
brasileiro. Ficou Il1arcado 11ão

só pelo la11çatUe11to das bases
da industrialização brasileira,'
tllas principaln1et1te pela llita
de lltUa geração do porte de
Serzedelo Correi<;l, Jorge
Street, Roberto Sitl1011se11 e

Euvaldo Lodi elu 111anter vivo

o III o d e I o o r g a 11 i z a t i v o

el11pr�sarial 11aqllele que foi
talvez o período 111ais

conturbado da 11i:stória

republicana brasileira.

J
I
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,
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